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STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono zalecenia ekspertów dotyczące postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni 
(ang. spinal muscular atrophy, SMA). Ich autorzy podsumowali dotychczasowy stan wiedzy oraz zaprezentowali najważniejsze zmiany dotyczące diagnosty-
ki SMA, postępowania rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz wsparcia żywieniowego w tej grupie chorych.
Standardy Medyczne/Pediatria  2020  T. 17  257-261
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ABSTRACT
The article presents expert recommendations on diagnostic and therapeutic management in patients with spinal muscular atrophy (SMA). The authors of 
the recommendations summarized the current state of knowledge and presented the most important changes regarding SMA diagnostics, rehabilitation 
and orthopedic procedures and nutritional support.
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Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne 
u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni
Diagnosis and management in patients with spinal muscular atrophy

Łukasz Obrycki

Opracowanie na podstawie: Mercuri E, Finkel RS, Muntoni F i wsp. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: 

Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscular Disord 2018;28:103-115.

Rdzeniowy zanik mięśni (ang. spinal muscular atrophy, 
SMA) to ciężkie, genetycznie uwarunkowane (patogen-
ny wariant w genie SMN1) schorzenie nerwowo-mię-
śniowe wywołane degeneracją neuronów jąder przed-
nich rdzenia kręgowego, objawiające się upośledzeniem 
funkcji mięśni szkieletowych. Zapadalność szacuje się 
na 1 na 11 tys. urodzeń1,2. Diagnostyka i leczenie opie-
rały się do tej pory na opublikowanym w 2007 r. kon-
sensusie ekspertów zajmujących się tą chorobą3. W cią-
gu ostatniej dekady pojawiło się jednak wiele dowodów 
na polepszenie przebiegu SMA w każdym z typów, tak-
że w najcięższym typie 14-8. Konieczność weryfikacji re-
komendacji była związana ponadto z kolejnymi wynika-
mi badań klinicznych9, jak również z wprowadzeniem 
do leczenia w grudniu 2016 r. pierwszego oficjalnie za-
rejestrowanego leku. W związku z tym w 2018 r. na ła-
mach czasopisma Neuromuscular Disorders opubliko-
wano zaktualizowane zalecenia ekspertów dotyczące 
postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u pa-
cjentów z SMA, które omówiono w niniejszym artykule. 

Diagnostyka
Proces diagnostyczny SMA nie zmienił się w po-
równaniu z ostatnimi zaleceniami, dostępne są jed-

nak aktualniejsze dane na temat tła genetycznego 
choroby. 
Badania genetyczne są uznawane za złoty standard 
w diagnostyce SMA. W ok. 96% przypadków scho-
rzenie jest spowodowane homozygotyczną delecją 
eksonów 7 i 8 w genie SMN1 (w niektórych przypad-
kach tylko eksonu 7)2,10-13, które zdecydowana więk-
szość pacjentów dziedziczy od rodziców; u ok. 2% są 
to delecje de novo tylko na jednym allelu genu SMN1. 
W pozostałych przypadkach (3-4%) za objawy choro-
by odpowiada patogenny wariant genu SMN1, wystę-
pujący wraz z delecją na jego drugim allelu. 
Badanie genetyczne powinno obejmować ilościo-
wą analizę genów SMN1 oraz SMN2 metodą mul-
tipleksowej reakcji amplifikacji zależnej od liga-
cji (ang. multiplex ligation-dependent probe amplifi-
cation, MLPA)15-18. Homozygotyczne delecje w genie 
SMN1 można również zidentyfikować metodą PCR, 
która jest szybsza i tańsza oraz dostępna w wielu 
laboratoriach. Nie zezwala jednak na kwantyfikację 
liczby kopii SMN1 (wiedza niezbędna do identyfika-
cji heterozygotycznych delecji) i SMN2 (co pozwala 
ocenić rokowanie i odpowiednio ukierunkować po-
stępowanie terapeutyczne). 
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Brak obu kopii SMN1 wskazuje na SMA. Jeśli wy-
stępuje tylko 1 kopia genu, a fenotyp kliniczny jest 
typowy dla SMA, pozostały gen powinien być zse-
kwencjonowany w poszukiwaniu innych patogen-
nych wariantów. Istnienie obu kopii SMN1 w spo-
sób mało prawdopodobny wskazuje na SMA, ale 
gen ten powinien zostać zsekwencjonowany w sytu-
acji, gdy mimo tego istnieją typowe objawy klinicz-
ne schorzenia lub wywiad rodzinny jest obciążony. 
Jeśli sekwencjonowanie nie daje rezultatu (brak pa-
togennych wariantów w genie SMN1), mimo fenoty-
pu sugerującego SMA, w tym neurogennego zapisu 
elektromiograficznego (EMG), w rozpoznaniu różni-
cowym należy wziąć pod uwagę inne choroby neuro-
nów ruchowych. 
Istniejący konsensus dotyczący konieczności ozna-
czania kopii genu SMN2 wskazuje, że nawet jeśli ich 
liczba nie spełnia kryteriów SMA, badanie powin-
no zostać wykonane, ponieważ jego wynik jest istot-
nym czynnikiem wskazującym na fenotyp kliniczny 
choroby17,19-21,. Większość pacjentów z SMA typu 1  
(postać niemowlęca o najgorszym rokowaniu; ob-
jawy są widoczne już przy urodzeniu lub w pierw-
szych 6 miesiącach życia) ma 2 kopie SMN2. Pacjen-
ci z SMA typu 2 i 3a (początek objawów odpowied-
nio 7.-18. m.ż. i 18. m.ż.-3. r.ż.) mają w większości 
3 kopie genu, natomiast osoby z typem 3b (objawy 
pojawiają się po 3. r.ż.) i typem 4 (tzw. postać doro-
sła, pierwsze objawy obserwuje się w 2.-3. dekadzie 
życia) mają odpowiednio 4 i 4-6 kopii genu. W zak-
tualizowanych zaleceniach zastrzeżono, że mimo 
iż istnieje silna korelacja między liczbą kopii SMN2 
a nasileniem objawów, w indywidualnych przypad-
kach zależność może być inna. Oznaczanie kopii 
SMN2 jest również kryterium do włączenia pacjen-
tów z SMA do badań klinicznych, a zatem także z te-
go powodu badanie jest uzasadnione22-23. Obecność 
kopii SMN1 z towarzyszącą delecją SMN2, występu-
jąca u 3-5% osób w populacji, nie ma w świetle ak-
tualnych danych znaczenia klinicznego. Obecność 
co najmniej 1 funkcjonalnej kopii SMN1 jest wystar-
czająca do „ochrony przed wystąpieniem SMA”2,13.
Przy współwystępowaniu typowych objawów klinicz-
nych choroby (m.in. hipotonii, postępującego osła-
bienia mięśni szkieletowych, problemów z przełyka-
niem i trawieniem, niewydolności oddechowej) nie 
ma potrzeby wykonywania biopsji mięśni. 
Badanie EMG nie jest również konieczne u dzieci 
z typem 1 lub 2 choroby, może być jednak pomocne 
w postaciach o mniejszym nasileniu objawów. Stę-
żenie kinazy kreatynowej (ang. creatine kinase, CK) 
jest zwykle prawidłowe lub jedynie nieznacznie pod-
wyższone, w niektórych przypadkach jednak opisy-
wano nawet 10-krotne podwyższenie CK, nie jest to 
zatem badanie mogące jednoznacznie potwierdzić/
wykluczyć rozpoznanie24. 

Postępowanie wielodyscyplinarne 
u pacjentów z SMA
U chorych z SMA, ze względu na niezwykle złożo-
ny charakter dolegliwości, konieczne jest postępo-
wanie wielodyscyplinarne angażujące specjalistów 
wielu dziedzin. Zaleca się, aby koordynację dzia-
łań, za którą niegdyś odpowiadała rodzina pacjenta, 
przejął jeden z lekarzy (zazwyczaj neurolog lub neu-
rolog dziecięcy), świadomy przebiegu choroby i po-
tencjalnych problemów, które mogą wystąpić. 

Ocena funkcji nerwowo-mięśniowej  
i mięśniowo-szkieletowej
Ocena kliniczna pacjentów z SMA obejmuje bada-
nie przedmiotowe, uwzględniające szczególnie funk-
cję mięśni szkieletowych i związane z nią niepra-
widłowości. Wybór zastosowanych metod ewalu-
acji klinicznej zależy od ciężkości objawów. Powin-
ny one obejmować różne sposoby oceny siły i zakre-
su ruchów w stawach, odpowiednie skale funkcjo-
nalne oraz testy czasowe ukierunkowane na moni-
torowanie funkcji angażowanych w czasie codzien-
nych czynności25-29. Ocena taka powinna być doko-
nywana przez wykwalifikowany personel co 6 mie-
sięcy, chyba że innej częstości wymagają uwarunko-
wania indywidualne. Pozwala to na monitorowanie 
poszczególnych aspektów funkcjonalnych w czasie, 
identyfikację problemów wymagających interwencji 
oraz obserwację podjętych działań.

Rehabilitacja pacjentów niesiedzących
Postępowanie obejmuje stosowanie szyn i ortez 
umożliwiających stabilizację postawy ciała, m.in. 
unieruchomienie szyi w celu kontroli ruchów głową, 
aby uniknąć ryzyka uduszenia podczas wyprostowa-
nia. Odpowiednie ortezy służą także wspomaganiu 
funkcji i zakresu ruchów kończyn dolnych i górnych.  
Zastosowany sprzęt, tj. systemy siedzisk, korekto-
ry postawy, rolki, worki z fasolą, powinien umożli-
wiać pacjentom zmianę pozycji ciała, z uwzględnie-
niem pozycji na wznak. Rekomendowane jest uży-
cie specjalnie do tego przeznaczonych wózków inwa-
lidzkich oraz systemów sypialnych. Aby promować 
mobilność pacjentów, zalecane jest stosowanie elek-
trycznych wózków inwalidzkich z opcją zmiany po-
zycji osoby siedzącej (pochylanie/odchylanie).
Aby usprawnić komunikację z pacjentem, do roz-
ważenia pozostaje wykorzystanie najnowszych tech-
nologii, takich jak urządzenia do śledzenia wzroku. 
Niezwykle ważnym elementem opieki nad pacjentem 
z SMA jest fizjoterapia oddechowa. Szczególnie istot-
ne jest wdrożenie jej podczas choroby lub w okresie 
okołooperacyjnym w celu prawidłowego oczyszcza-
nia dróg oddechowych i poprawy wentylacji. Techni-
ki manualne obejmują terapię wibracyjną oraz dre-
naż ułożeniowy. 
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Rehabilitacja pacjentów siedzących
W tej grupie stosowane są zarówno techniki manual-
ne, jak i sprzęt dodatkowy, czyli ortezy (np. piersio-
wo-lędźwiowo-krzyżowe), szyny, podparte ramy stoją-
ce. Ćwiczenia należy przeprowadzać pod nadzorem fi-
zjoterapeutów lub terapeutów zajęciowych, a następ-
nie powinni je kontynuować opiekunowie pacjen-
tów. Czas skutecznego rozciągania zależy od indy-
widualnych potrzeb chorego. Programy ćwiczeń po-
winny być ułożone tak, aby jak najbardziej zachęcały 
pacjentów do aktywności fizycznej, co przekłada się 
także na poprawę funkcjonowania w czasie codzien-
nych aktywności. Do rekomendowanych ćwiczeń na-
leżą: hydroterapia, ćwiczenia koncentryczno-ekscen-
tryczne, ćwiczenia czynne z oporem oraz bez oporu. 
Wszystkim siedzącym pacjentom z SMA należy za-
pewnić możliwość korzystania z elektrycznych wóz-
ków inwalidzkich.
Podobnie jak u pacjentów niesiedzących, kluczo-
wym elementem opieki jest także fizjoterapia odde-
chowa. Zagadnienie to omówiono wyżej. 

Rehabilitacja pacjentów chodzących
Program ćwiczeń uwzględnia w tej grupie ćwicze-
nia sugerowane dla pacjentów siedzących. Dodat-
kowo istotne jest zastosowanie ćwiczeń statycz-
nych i dynamicznych wspomagających utrzymanie 
równowagi. 
Rehabilitacja obejmuje także rozciąganie pasywne 
i techniki pomocy aktywnej. Używane są ortezy koń-
czyn dolnych służące utrzymaniu elastyczności, od-
powiedniej pozycji i funkcji kolana oraz stawu sko-
kowego. Usztywnianie klatki piersiowej nie jest za-
zwyczaj stosowane u pacjentów chodzących, ponie-
waż może negatywnie wpłynąć na zdolność ambu-
lacji, ale w razie potrzeby może być wykorzystywa-
ne do promowania odpowiedniej postawy siedzącej.
Aby zapewnić funkcjonalną niezależność, pacjentów 
można wyposażyć w lekkie manualne wózki inwa-
lidzkie lub – gdy wymagają wsparcia – w urządzenia 
o wspomaganych elektrycznie kołach. Coraz więk-
szym zainteresowaniem cieszą się również skutery 
elektryczne, które umożliwiają mobilność na dłuż-
szych dystansach. 

Postępowanie ortopedyczne 
Deformacje kręgosłupa
Ocena układu kostno-szkieletowego powinna być 
elementem rutynowego badania lekarskiego. Znie-
kształceniem układu kostnego rozpowszechnionym 
wśród pacjentów z SMA typu 1 i 2 jest skolioza, wy-
stępująca u 60-90% chorych już we wczesnym dzie-
ciństwie1,30. Inną wadą często występującą w tej gru-
pie jest kifoza piersiowa. Aby zweryfikować podej-
rzenie kifoskoliozy, każdorazowo należy wykonać 
u pacjenta badanie rentgenowskie (RTG) kręgosłu-

pa z projekcją boczną, w najbardziej możliwej piono-
wej pozycji (tj. w pozycji siedzącej u dzieci, które mo-
gą siedzieć niezależnie, w pozycji stojącej u pacjen-
tów z SMA typu 3). U pacjentów z SMA typu 1 i 2 
ze skoliozą > 20° wadę postawy należy kontrolować 
co 6 miesięcy przed ukończeniem dojrzewania ukła-
du kostnego oraz raz w roku po osiągnięciu dojrzało-
ści szkieletowej. U pacjentów z hipotonicznym tuło-
wiem oraz skoliozą > 20° wskazane jest zastosowanie 
ortez piersiowo-lędźwiowych kręgosłupa, szczególnie 
u dzieci ze znacznym wzrostem31,32. Takie postępowa-
nie należy jednak uznać za paliatywne – nie zatrzy-
muje postępu deformacji kręgosłupa32. Aby zacho-
wać stabilizację tułowia w pozycji siedzącej i wyrów-
nać zniekształconą klatkę piersiową, co ułatwia czyn-
ność oddechową i poprawia jakość życia pacjentów 
z SMA, stosuje się również leczenie chirurgiczne33-38. 
Decyzję o zabiegu podejmuje się u pacjentów z kątem 
Cobba ≥ 50° i tempem progresji ≥ 10° w ciągu roku. 
Przy kwalifikacji bierze się również pod uwagę możli-
wość poprawy pogarszającej się czynności oddecho-
wej. Każdorazowo przed leczeniem operacyjnym nale-
ży przeprowadzić testy czynnościowe płuc oceniające 
ryzyko zabiegu, a także pozwalające zaplanować po-
stępowanie oddechowe po operacji.
Dotychczasowy konsensus wskazuje, aby postępo-
wanie chirurgiczne kręgosłupa opóźnić do ukoń-
czenia przez pacjenta 4. r.ż. W rekomendacjach 
podkreśla się także, aby u dzieci i młodzieży przed 
ukończeniem 12. r.ż., ze względu na niedojrzałość 
kośćca, stosować sprzęt ortopedyczny pozwalający 
na dalszy wzrost kręgosłupa. Do rozważenia pozo-
staje wykorzystanie sterowanych magnetycznie prę-
tów podlegających wydłużeniu, jako alternatywę dla 
tradycyjnych, wymagających sekwencyjnego wydłu-
żania chirurgicznego39-42. 
W konsensusie podkreślono, aby z instrumentacji 
wyłączyć środkowy odcinek kręgosłupa lędźwiowego 
w celu umożliwienia założenia dostępu oponowego 
do zatwierdzonych do stosowania w ostatnim cza-
sie leków, takich jak nusinersen czy antysensow-
ne oligonukleotydy, nieprzechodzących przez barie-
rę krew – mózg. 
Istotnym problemem pacjentów z SMA jest tak-
że niestabilność bioder. Wyniki opublikowanych 
w przeszłości badań wskazywały, że leczenie chirur-
giczne tego schorzenia nie było efektywne. W wie-
lu przypadkach obserwowano bowiem tendencję 
do ponownych podwichnięć lub zwichnięć bioder. 
Zwracano również uwagę, że patologie te stosun-
kowo rzadko wywołują istotne dolegliwości bólo-
we3,33,38,43. W badaniach tych nie stosowano jednak 
dostępnych aktualnie nowoczesnych technik chi-
rurgicznych, nie obejmowały one także młodych do-
rosłych oraz pacjentów w średnim wieku. Mimo te-
go aktualny konsensus wskazuje, że leczenie chi-
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rurgiczne jedno- lub obustronnej niestabilności bio-
der należy przeprowadzić u pacjentów ze znacznie 
nasilonym bólem.   
Możliwości zabiegowe obejmują również leczenie po-
wszechnych u pacjentów z SMA przykurczów koń-
czyn górnych i dolnych, które istotnie upośledzają 
funkcję ruchową lub powodują silny ból. 
Częstym problemem dzieci i młodzieży z SMA są po-
nadto złamania kości związane ze zmianami oste-
oporotycznymi. Krótkotrwałe unieruchomienie koń-
czyny opatrunkiem gipsowym jest w tej grupie za-
lecane. Należy jednak unikać przedłużonego (po-
wyżej 4 tygodni) unieruchomienia, które może 
istotnie zwiększyć zaniki mięśniowe oraz pogłębić 
osteoporozę. 
U chodzących pacjentów z SMA ze złamaniami ko-
ści długich oraz u nieporuszających się ze złama-
niami szyjki kości udowej na ogół wykonuje się ope-
racje z wykorzystaniem prętów śródszpikowych lub 
płytek kostnych, aby przyspieszyć proces gojenia 
i umożliwić wczesną rehabilitację. 
Z uwagi na wspomniane wyżej ryzyko osteoporozy 
rekomenduje się wykonywanie u wszystkich pacjen-
tów z SMA raz w roku badania densytometrycznego 
w celu oceny gęstości kośćca.

Postępowanie żywieniowe
Niezbędnym elementem opieki nad pacjentami 
z SMA jest stałe wsparcie dietetyczne. Umożliwia ono 
monitorowanie odpowiedniej podaży płynów, reali-
zację zapotrzebowania kalorycznego, a poprzez za-
pewnienie odpowiedniego składu pożywienia pozwa-
la uniknąć niedoborów makro- i mikroelementów. 
Obserwowane wśród pacjentów z SMA zaburzenia 
opuszkowe mogą prowadzić do aspiracji pokarmu 
i rozwoju zachłystowego zapalenia płuc. Zapewnie-
nie bezpiecznego połykania jest zatem bardzo waż-
ne, szczególnie u osób leżących. Rekomenduje się 
w związku z tym, aby pełne badanie fluoroskopowe 
zostało wykonane jak najszybciej po ustaleniu roz-
poznania. W przypadku prawidłowego wyniku czuj-
ny monitoring procesu połykania jest nadal niezbęd-
ny, a ponowne badanie powinno zostać rozważone 
w przypadku pojawienia się niepokojących objawów. 
Należy zwrócić uwagę na przykurcz mięśni żwaczy 
często obserwowany u pacjentów w wieku ok. 1 ro-
ku, który nie tylko ogranicza możliwości przyjmo-
wania pokarmów, lecz także może być czynnikiem 
ograniczającym zastosowanie nusinersenu, który 
wpływając na opuszkę, wzmacnia siłę mięśni. 
Optymalne postępowanie żywieniowe obejmuje sys-
tematyczne pomiary antropometryczne. Szczególnie 
u pacjentów z SMA typu 1, u których obserwuje się 
osłabienie mięśni żucia, dysfagię i zaburzenia funk-
cji oddechowych, ze względu na ograniczenie kalo-
ryczności posiłków może dojść do niedożywienia. 

Warto podkreślić, że dodatkowy wysiłek oddechowy 
także wpływa na zapotrzebowanie energetyczne, co 
powinno być uwzględnione w planie dietetycznym. 
U pacjentów, u których obserwuje się zaburzenia po-
łykania lub istotne zaburzenia procesu wzrastania 
związane z niedożywieniem, należy rozważyć czaso-
we zastosowanie sondy nosowo-żołądkowej lub no-
sowo-jelitowej przed docelowym rozwiązaniem, ja-
kim jest gastrostomia odżywcza. W związku z czę-
sto obserwowanymi u pacjentów z SMA zaburzenia-
mi motoryki przewodu pokarmowego wielu eksper-
tów zaleca, aby założenie gastrostomii było połączo-
ne z wykonaniem fundoplikacji metodą Nissena44. 
Nie ma konsensu co do zastosowania u pacjentów 
z SMA określonego rodzaju diety7. Niektórzy z eks-
pertów rekomendują wykorzystanie u osób niesie-
dzących mieszanek elementarnych4,5. Autorzy reko-
mendacji są zgodni, że rodzaj diety i sposób jej po-
daży powinny być dostosowane do indywidualnej to-
lerancji pacjenta. W celu złagodzenia zaburzeń mo-
toryki przewodu pokarmowego, w tym zaparcia stol-
ca, pacjentom z SMA należy zapewnić odpowiednie 
nawodnienie. Rekomendowane są również probio-
tyki oraz leki regulujące pracę jelit. Podkreśla się, 
że należy unikać głodzenia z uwagi na predyspozy-
cję do kwasicy metabolicznej, zaburzeń metaboli-
zmu kwasów tłuszczowych oraz na epizody hiper-/
hipoglikemii45,46. 
Należy zwrócić uwagę na występującą u siedzących 
oraz chodzących pacjentów z SMA predyspozycję 
do nadwagi i otyłości oraz zwiększone ryzyko zes-
połu metabolicznego, a zatem także podwyższonych 
wartości ciśnienia tętniczego i zaburzeń tolerancji 
glukozy45. 
Poza corocznym wykonywaniem densytometrii, 
w celu profilaktyki osteoporozy należy co najmniej 
raz w roku oceniać stężenie witaminy D3. Suplemen-
tacja powinna być zalecona przy niskim poziomie 
witaminy lub w przypadku wystąpienia osteopenii 
lub osteoporozy. Do rozważania wówczas pozostaje 
także leczenie bisfosfonianami. 

lek. Łukasz Obrycki

Lukasz.obrycki@standardy.pl

PIŚMIENNICTWO
1 Mercuri E, Bertini E, Iannaccone ST. Childhood spinal muscular atrophy: con-

troversies and challenges. Lancet Neurol 2012;11:443-452.
2 Lefebvre S, Burglen L, Reboullet S i wsp. Identification and characterization of 

a spinal muscular atrophy-determining gene. Cell 1995;80:155-165.
3 Wang CH, Finkel RS, Bertini ES i wsp. Consensus statement for standard of 

care in spinal muscular atrophy. J Child Neurol 2007;22:1027-1049.
4 Kaufmann P, McDermott MP, Darras BT i wsp. Observational study of spinal 

muscular atrophy type 2 and 3: functional outcomes over 1 year. Arch Neurol 

2011;68:779-786.



6 STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA  2020  T. 17

5 Kaufmann P, McDermott MP, Darras BT i wsp. Prospective cohort study of spi-

nal muscular atrophy types 2 and 3. Neurology 2012;79:1889-1897.
6 Swoboda KJ, Prior TW, Scott CB i wsp. Natural history of denervation in SMA: 

relation to age, SMN2 copy number, and function. Ann Neurol 2005;57:704-712.
7 Oskoui M, Levy G, Garland CJ i wsp. The changing natural history of spinal 

muscular atrophy type 1. Neurology 2007;69:1931-1936.
8 Boitano LJ. Equipment options for cough augmentation, ventilation, and 

noninvasive interfaces in neuromuscular respiratory management. Pediatrics 

2009;123(Suppl. 4):226-230.
9 Aartsma-Rus A, Balabanov P, Binetti L i wsp. Stakeholder collaboration for 

spinal muscular atrophy therapy development. Lancet Neurol 2017;16:264.
10 Simard LR, Rochette C, Semionov A i wsp. SMN(T) and NAIP mutations in Ca-

nadian families with spinal muscular atrophy (SMA): genotype/phenotype 

correlations with disease severity. Am J Med Genet 1997;72:51-58.
11 Rodrigues NR, Owen N, Talbot K i wsp. Deletions in the survival motor neu-

ron gene on 5q13 in autosomal recessive spinal muscular atrophy. Hum Mol 

Genet 1995;4:631-634.
12 Velasco E, Valero C, Valero A i wsp. Molecular analysis of the SMN and NAIP 

genes in Spanish spinal muscular atrophy (SMA) families and correlation  

between number of copies of cBCD541 and SMA phenotype. Hum Mol Genet 

1996;5:257-263.
13 Wirth B. An update of the mutation spectrum of the survival motor neuron 

gene (SMN1) in autosomal recessive spinal muscular atrophy (SMA). Hum 

Mutat 2000;15:228-237.
14 Wirth B, Schmidt T, Hahnen E i wsp. De novo rearrangements found in 2% of 

index patients with spinal muscular atrophy: mutational mechanisms, paren-

tal origin, mutation rate, and implications for genetic counseling. Am J Hum 

Genet 1997;61:1102-1111.
15 Feng Y, Ge X, Meng L i wsp. The next generation of population-based spinal 

muscular atrophy carrier screening: comprehensive pan-ethnic SMN1 copy-

number and sequence variant analysis by massively parallel sequencing. 

Genet Med 2017;19: 936-944.
16 Arkblad E, Tulinius M, Kroksmark AK i wsp. A population-based study of ge-

notypic and phenotypic variability inchildren with spinal muscular atrophy. 

Acta Paediatr 2009;98:865-872.
17 Feldkotter M, Schwarzer V, Wirth R i wsp. Quantitative analyses of SMN1 and 

SMN2 based on real-time lightCycler PCR: fast and highly reliable carrier te-

sting and prediction of severity of spinal muscular atrophy. Am J Hum Genet 

2002;70:358-368.
18 Tiziano FD, Pinto AM, Fiori S i wsp. SMN transcript levels in leukocytes of SMA 

patients determined by absolute real-time PCR. Eur J Hum Genet 2010;18:52-58.
19 McAndrew PE, Parsons DW, Simard LR i wsp. Identification of proximal spinal 

muscular atrophy carriers and patients by analysis of SMNT and SMNC gene 

copy number. Am J Hum Genet 1997;60:1411-1422.
20 Burghes AH. When is a deletion not a deletion? When it is converted. Am J 

Hum Genet 1997;61:9-15.
21 Wirth B, Brichta L, Schrank B i wsp. Mildly affected patients with spinal 

muscular atrophy are partially protected by an increased SMN2 copy num-

ber. Hum Genet 2006;119:422-428.
22 Finkel RS, Bishop KM, Nelson RM. Spinal muscular atrophy type I. J Child Neu-

rol 2017;32:155-160.
23 Finkel RS, Chiriboga CA, Vajsar J i wsp. Treatment of infantile-onset spinal 

muscular atrophy with nusinersen: a phase 2, open-label, dose-escalation 

study. Lancet 2016;388:3017-3026.
24 Muqit MM, Moss J, Sewry C i wsp. Phenotypic variability in siblings with type 

III spinal muscular atrophy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75:1762-1764.

25 Glanzman AM, Mazzone E, Main M i wsp. The Children’s Hospital of Philadel-

phia Infant Test of Neuromuscular Disorders (CHOP INTEND): test develop-

ment and reliability. Neuromuscul Disord 2010;20:155-161.
26 Mazzone E, Bianco F, Main M i wsp. Six minute walk test in type III spinal 

muscular atrophy: a 12 month longitudinal study. Neuromuscul Disord 

2013;23:624-628.
27 Mazzone E, Bianco F, Martinelli D i wsp. Assessing upper limb function in 

nonambulant SMA patients: development of a new module. Neuromuscul 

Disord 2011;21:406-412.
28 Vuillerot C, Payan C, Iwaz J i wsp. Responsiveness of the motor function 

measure in patients with spinal muscular atrophy. Arch Phys Med Rehabil 

2013;94:1555-1561.
29 Montes J, McDermott MP, Martens WB i wsp. Six-MinuteWalk Test demon-

strates motor fatigue in spinal muscular atrophy. Neurology 2010;74:833-838.
30 Lunn MR, Wang CH. Spinal muscular atrophy. Lancet 2008;371:2120-2133.
31 Fujak A, Kopschina C, Forst R i wsp. Use of orthoses and orthopaedic techni-

cal devices in proximal spinal muscular atrophy. Results of survey in 194 SMA 

patients. Disabil Rehabil Assist Technol 2011;6:305-311.
32 Catteruccia M, Vuillerot C, Vaugier I i wsp. Orthopedic management of scolio-

sis by Garches Vrace and spinal fusion in SMA type 2 children. J Neuromuscul 

Dis 2015;2:453-462.
33 Mesfin A, Sponseller PD, Leet AI. Spinal muscular atrophy: manifestations 

and management. J Am Acad Orthop Surg 2012;20:393-401.
34 Phillips DP, Roye DP Jr, Farcy JP i wsp. Surgical treatment of scoliosis in a spi-

nal muscular atrophy population. Spine 1990;15:942-945.
35 Sponseller PD, Yang JS, Thompson GH i wsp. Pelvic fixation of growing rods: 

comparison of constructs. Spine 2009;34:1706-1710.
36 Chng SY, Wong YQ, Hui JH i wsp. function and scoliosis in children with spinal 

muscular atrophy types II and III. J Paediatr Child Health 2003;39:673-676.
37 Modi HN, Suh SW, Hong JY i wsp. Surgical correction of paralytic neuro-

muscular scoliosis with poor pulmonary functions. J Spinal Disord Tech 

2011;24:325-333.
38 Sporer SM, Smith BG. Hip dislocation in patients with spinal muscular atro-

phy. J Pediatr Orthop 2003;23:10-14.
39 Figueiredo N, Kananeh SF, Siqueira HH i wsp. The use of magnetically contro-

lled growing rod device for pediatricscoliosis. Neurosciences 2016;21:17-25.
40 La Rosa G, Oggiano L, Ruzzini L. Magnetically controlled growing rods for the 

management of early-onset scoliosis: a preliminary report. J Pediatr Orthop 

2017;37:79-85.
41 Dannawi Z, Altaf F, Harshavardhana NS i wsp. Early results of a remotely-ope-

rated magnetic growth rod in early-onset scoliosis. Bone Joint J 2013;95:75-80.
42 Cheung KM, Cheung JP, Samartzis D i wsp. Magnetically controlled growing 

rods for severe spinal curvature in young children: a prospective case series. 

Lancet 2012;379:1967-1974.
43 Zenios M, Sampath J, Cole C i wsp. Operative treatment for hip subluxation in 

spinal muscular atrophy. J Bone Joint Surg Br 2005;87:1541-1544.
44 Durkin ET, Schroth MK, Helin M i wsp. Early laparoscopic fundoplication and 

gastrostomy in infants with spinal muscular atrophy type I. J Pediatr Surg 

2008;43:2031-2037.
45 Davis RH, Godshall BJ, Seffrood E i wsp. Nutritional practices at a glance: 

spinal muscular atrophy type I nutrition survey findings. J Child Neurol 

2014;29:1467-1472.
46 Orngreen MC, Zacho M, Hebert A i wsp. Patients with severe muscle wasting are 

prone to develop hypoglycemia during fasting. Neurology 2003;61:997-1000.



7STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA  2020  T. 17

Komentarz do artykułu 
„Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne 
u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni”
Comment on the article „Diagnosis and management in patients with spinal 
muscular atrophy”

Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Opublikowane w 2018 r. wytyczne postępowania 
w rdzeniowym zaniku mięśni (ang. spinal muscular 
atrophy, SMA) były długo oczekiwane i wprowadziły 
istotne zmiany w stosunku do wytycznych z 2007 r. 
Przedstawiony artykuł podsumowuje pierwszą część 
rekomendacji, dotyczącą diagnostyki, rehabilitacji 
oraz opieki ortopedycznej i żywieniowej w SMA. Dru-
ga część wytycznych, również opublikowana w Neu-
romuscular Disorders, obejmuje opiekę pulmonolo-
giczną, postępowanie w stanach nagłych, a także 
kwestie szczepień i suplementów diety, leki stoso-
wane w SMA i zagadnienia etyczne.
W ostatnich latach w SMA dokonał się prawdziwy 
przełom leczniczy. Wraz z wprowadzeniem pierwsze-
go leku hamującego rozwój objawów, o nazwie nusi-
nersen, rokowanie w tej do niedawna nieuleczalnej 
ciężkiej chorobie, będącej wiodącą genetyczną przy-
czyną śmiertelności niemowląt, zmieniło się diame-
tralnie. Równocześnie jednak powstały nowe fenoty-
py (pacjenci, u których funkcje ruchowe ulegają po-
prawie) i pojawiło się wiele nowych wyzwań.
Podstawą opieki nad pacjentem z SMA jest jednak 
nadal współdziałanie wielu specjalistów: najczęściej 
neurologa lub neurologa dziecięcego, fizjoterapeuty, 
pulmonologa, anestezjologa, ortopedy, gastroen-
terologa i dietetyka. W wielu krajach dobrze funk-
cjonują programy opieki koordynowanej. W Polsce 
w ramach programu lekowego leczenia SMA nusi-
nersenem (https://www.gov.pl/web/zdrowie/cho-
roby-nieonkologiczne) przewidziano konsultację 
anestezjologiczną/pulmonologiczną, ortopedyczną, 
gastrologiczną i żywieniową, w zależności od stanu 
pacjenta. Konsultacje te wymagane są przy kwalifi-
kacji do leczenia oraz co najmniej raz w roku w trak-
cie terapii. Ponadto przy kwalifikacji do leczenia, 
a następnie co roku powinno się także sporządzać 
indywidualny plan rehabilitacji pacjenta. 
Jednym z najczęstszych powikłań SMA jest skolio-
za, w wielu przypadkach bardzo nasilona i niejed-
nokrotnie wymagająca leczenia operacyjnego. Nusi-

nersen jest lekiem podawanym drogą nakłucia lędź-
wiowego, w związku z czym odpowiednie postępowa-
nie ortopedyczne u pacjentów z już stwierdzoną sko-
liozą oraz zapobieganie rozwojowi skrzywienia krę-
gosłupa u dzieci młodszych jest niezwykle istotne. 
Nasilona skolioza może znacznie utrudniać lub na-
wet uniemożliwiać podanie leku. W wielu przypad-
kach konieczne jest podawanie leku pod kontrolą 
radiologiczną, zwykle tomografii komputerowej (TK), 
co jest przewidziane w programie lekowym. W zgod-
nej opinii prowadzących tę terapię oddziałów szpi-
talnych jest jednak niedoszacowane przez płatnika. 
Innymi powszechnymi powikłaniami SMA są niedo-
żywienie (u pacjentów młodszych, z typem 1 cho-
roby) lub nadwaga/otyłość (u pacjentów starszych). 
Poza opieką gastroenterologiczną i żywieniową oraz 
ewentualnym wsparciem sprzętowym (sondy, PEG) 
w terapii tych zaburzeń niezwykle istotna jest odpo-
wiednia rehabilitacja.
W niedalekiej przyszłości należy spodziewać się reje-
stracji innych leków zmieniających naturalny prze-
bieg SMA, podawanych dożylnie (terapia genowa 
Zolgensma®, już zarejestrowana w USA) lub doust-
nie (risdiplam, branaplam), co ponownie zmieni sy-
tuację chorych oraz perspektywy terapii i opieki nad 
nimi. 

 

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

Klinika Neurologii i Epileptologii 
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
04-730 Warszawa, al. Dzieci Polskich 20

k.kotulska@ipczd.pl
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Omówione rekomendacje zwracają uwagę na po-
trzebę konsultacji żywieniowej i gastroenterologicz-
nej u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni 
(ang. spinal muscular atrophy, SMA). Dowiaduje-
my się z nich, że jednym z problemów, jakie mają 
chorzy, są trudności z przyjmowaniem pokarmów 
i połykaniem. W związku z tym zaleca się rutyno-
we wykonanie wideofluoroskopowej oceny poły-
kania (ang. videofluoroscopic swallowing study, 
VFSS) po ustaleniu rozpoznania u dzieci z SMA ty-
pu 1 oraz – w zależności od objawów klinicznych – 
powtarzanie jej, a także, w zależności od objawów 
klinicznych, wykonanie jej u pacjentów z SMA ty-
pu 2. W rekomendacjach nie ma sugestii dotyczącej 
przeprowadzenia wspomnianej oceny w przypadku 
SMA typu 3. Za przyczynę trudności z połykaniem 
uznane zostały zaburzenia opuszkowe. Do objawów 
klinicznych sugerujących wykonanie VFSS zalicza 
się: osłabione ssanie, zmęczenie, wilgotny głos, za-
palenia płuc (SMA 1 i 2). Wskazuje się, że uwaga 
specjalistów powinna być zwrócona również na ta-
kie trudności z jedzeniem jak: przetrzymywanie po-
karmu w jamie ustnej, przykurcze w stawach skro-
niowo-żuchwowych, wydłużenie czasu potrzebnego 
na spożycie posiłku, krztuszenie i kaszel podczas 
posiłku. 
Kolejnym problemem poruszonym w rekomenda-
cjach jest niedożywienie. W takim przypadku oraz 
w sytuacji utraty bezpieczeństwa połykania sugeru-
je się wprowadzenie do żywienia sondy nosowo-żo-
łądkowej lub nosowo-jelitowej, a docelowo – gastro-
stomii odżywczej.
Dodatkowo zaleca się systematyczne konsultacje 
dietetyczne oceniające stan odżywienia oraz pomia-
ry antropometryczne.

Czego brakuje w rekomendacjach
1. Informacji, że zaburzenia połykania u pa-

cjentów z SMA dotyczą nie tylko uszkodzeń 
opuszkowych 
W związku z  nieprawidłowym  pobudzeniem ner-
wów rdzeniowych osłabiona może być również 
aktywność mięśni odpowiedzialnych za rucho-
mość krtani, przesuwanie kości gnykowej (stabi-
lizacja dla ruchu za pośrednictwem mięśni pod-
potylicznych), relaksacja zwieracza gardłowo-
-przełykowego, co ma istotny wpływ na całość ak-
tu połykania.
Praca mięśni oddechowych i ich niewydolność 
również znacznie wpływają na trudności z poły-
kaniem i wszyscy pacjenci, którzy mają takie pro-
blemy czy też wymagają wsparcia oddechowego, 
powinni być poddani ocenie połykania1,2.

2. Wskazania na potrzebę monitorowania sta-
nu funkcji połykania i doustnego karmienia 
u wszystkich pacjentów z SMA, nie tylko typu 
1 i 2 w zależności od objawów
Historia naturalna choroby wskazuje na postę-
pujący jej charakter. Trudności z jedzeniem i po-
łykaniem pokarmów dotyczą również SMA typu 
3 i 43,4. Pacjenci tracą możliwości i umiejętności 
stopniowo, stosują strategie adaptacyjno-kom-
pensacyjne, dlatego bardzo trudno będzie im 
określić, kiedy nastąpi moment potrzeby konsul-
tacji w zakresie połykania i jedzenia doustnego. 
Jeśli mamy działać na rzecz pacjenta proaktyw-
nie, trzeba ustalić system monitorowania spraw-
ności i umiejętności połykania, zanim dojdzie do 
trwałych deformacji, przykurczów i atrofii mięśni.

3. Informacji, że nie tylko VFSS jest badaniem po-
kazującym aspiracje
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Służy do tego także fiberoendoskopowa ocena po-
łykania (ang. fiberoptic endoscopic evaluation of 
swallowing, FEES), uznawana za złoty standard 
w ocenie zaburzeń połykania u pacjentów doro-
słych. W przypadku dzieci jest mniej popularna 
niż VFSS, ale specyfika funkcjonowania pacjen-
tów z SMA daje im szansę na korzystanie rów-
nież z FEES, bez obciążeń związanych z ekspozy-
cją na promieniowanie jonizujące.

4. Określenia kompetencji osoby zajmującej się 
diagnozą i terapią funkcji jedzenia i połykania 
Taką osobą w Polsce jest neurologopeda, ale rów-
nież na świecie to specjaliści SLT (ang. speach 
and language therapist) zajmują się tymi zagad-
nieniami, ponieważ posiadają odpowiedni warsz-
tat pracy i kompetencje. To właśnie logopeda 
ustala plan badania VFSS lub FESS i zajmuje się 
przełożeniem ich wyników na zalecenia dotyczą-
ce codziennego funkcjonowania pacjenta. Ustala 
ponadto plan terapii oraz rekomenduje najlepszy 
dla pacjenta sposób karmienia i pojenia, biorąc 
pod uwagę jego możliwości i umiejętności. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku działań proak-
tywnych. Z rekomendacji można odnieść myl-
ne wrażenie, że takimi osobami są dietetyk lub 
gastroenterolog.

5. Uznania, że w zespole specjalistów zajmujących 
się kompleksowo pacjentem, obok neurologa, fiz-
joterapeuty, ortopedy, dietetyka, gastrologa i pul-
monologa, powinien być również logopeda

6. Wskazania, czym kierować się podczas podej-
mowania decyzji o karmieniu enteralnym
Taki sposób odżywiania może być tylko jednym 
z elementów żywienia pacjenta i nie oznacza od 
razu wyłącznego żywienia enteralnego. Obecność 
aspiracji nie oznacza jeszcze konieczności wpro-
wadzenia żywienia enteralnego. Jest to sygnał 
do przeanalizowania aktu połykania pod kątem 
możliwych do wprowadzenia modyfikacji sposo-
bu karmienia (zmiana techniki, konsystencji, po-
zycji ciała podczas jedzenia) w celu poprawy bez-
pieczeństwa jedzenia doustnego. Konieczne jest 
ustalenie strategicznego, długookresowego planu 
żywienia, uwzględniającego również działania te-
rapeutyczne logopedy.

Zanim wprowadzono leczenie biotechnologiczne, 
powszechne było przeświadczenie, że u pacjentów 
z SMA typu 1 obligatoryjnie powinno być prowadzo-
ne żywienie enteralne ze względu na zaburzenia po-
łykania. Dziś, widząc efekty zahamowania postępu 
choroby w wyniku prowadzonego leczenia, nie jeste-
śmy już tego tak pewni. Pojawiają się różne scena-
riusze i większe możliwości w zakresie terapii. Dla-
tego do każdego pacjenta należy podejść indywidu-
alnie, ale podstawą powinna być rzetelna diagno-
za zaburzeń połykania i trudności z jedzeniem oraz 

monitorowanie stanu tych funkcji w sposób z góry 
zaplanowany. 
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STRESZCZENIE 
W artykule skoncentrowano się na rozpoznaniu problemów z karmieniem i połykaniem u pacjentów cierpiących na rdzeniowy zanik mięśni (ang. spinal 
muscular atrophy, SMA). Uzasadniono i zaproponowano systematyczną ocenę stanu trudności w połykaniu oraz podkreślono znaczenie długoterminowej 
strategii opieki i interwencji.
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SŁOWA KLUCZOWE:  SMA  RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI  TRUDNOŚCI W JEDZENIU I POŁYKANIU  DYSFAGIA

ABSTRACT 
The article focuses on recognizing feeding and swallowing problems in patients suffering from spinal muscular atrophy. It justifies and proposes a systematic  
assessment status of swallowing difficulties and emphasizes the importance of a long-term strategy of care and intervention.
Standardy Medyczne/Pediatria  2020  T. 17  441-453
KEY WORDS:  SMA  SPINAL MUSCULAR ATROPHY  EATING AND SWALLOWING DIFFICULTIES  DYSPHAGIA

Obraz trudności w jedzeniu i połykaniu 
u pacjentów z rdzeniowym  
zanikiem mięśni
Rdzeniowy zanik mięśni (ang. spinal muscular 
atrophy, SMA) jest chorobą neurodegeneracyjną. 
W jego przebiegu dochodzi do uszkodzenia komó-
rek rogu przedniego rdzenia kręgowego, a tak-
że czasem opuszki. Wtórnie prowadzi do osłabie-
nia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, osła-
bienia aktywności mięśni, zaników mięśniowych 
i odnerwienia mięśni. Funkcjonalnie pacjent tra-
ci siłę mięśniową, w związku z czym zmniejsza się 
zakres ruchów, stabilność posturalna i antygra-
witacyjna. W zależności od nasilenia choroby do-
chodzi do utraty wielu funkcji życiowych o cha-
rakterze motorycznym. Wśród wtórnych kompli-
kacji wymienia się przykurcze, deformacje struk-
turalne i niewydolność oddechową. Bezpośrednią 
przyczyną rozwoju ww. objawów jest genetycznie 
uwarunkowany niedobór białka SMN (ang. survi-
val motor neuron) w neuronach ruchowych. Brak 
tego białka prowadzi do obumierania neuronów 
ruchowych.

Rokowania zależą od typu SMA. Wyróżnia się:
 ■ typ 0 (prenatalny) – o bardzo ciężkim przebiegu, 

zazwyczaj skutkujący śmiercią przed 6. miesiącem 
życia ze względu na niewydolność oddechową; ob-
jawy są obecne już w życiu płodowym pod postacią 
osłabionych ruchów dziecka; po urodzeniu brak 
odruchowych reakcji noworodkowych;

 ■ typ I (leżący) – wyróżnia się 3 jego podtypy w zależ-
ności od czasu wystąpienia pierwszych objawów: 
Ia, o początku przed 2. tygodniem życia; Ib, z po-

Trudności w jedzeniu i połykaniu 
u pacjentów z SMA – propozycja 
monitorowania i diagnostyki 
Eating and swallowing difficulties in patients with SMA – a proposal 
of monitoring and diagnosis 

Ewa Winnicka

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut – Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

GŁÓWNE TEZY

 ■ Trudności w jedzeniu i połykaniu w rdzeniowym zaniku 
mięśni (SMA) są efektem naturalnego postępu choroby 
i w wielu przypadkach z czasem narastają, prowadząc do 
degradacji funkcji połykania, niedożywienia i zachłystywa-
nia się pacjenta. 

 ■ Zastosowanie odpowiednich narzędzi diagnostycznych 
oraz wdrożenie sposobu monitorowania trudności w je-
dzeniu i połykaniu u pacjentów z SMA dają szansę na wy-
krycie ich, zanim dojdzie do nieodwracalnych zmian struk-
turalnych uniemożliwiających poprawę funkcji.
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czątkiem między 2. tygodniem a 3. miesiącem oraz 
Ic, o początku między 3. a 6. m.ż.; postęp choro-
by jest szybki, zazwyczaj w 1. roku życia potrzebna 
jest wentylacja mechaniczna, pojawiają się infek-
cje dolnych dróg oddechowych, krztuszenie, zabu-
rzenia połykania; w naturalnym przebiegu choroby 
jako granicę przeżywalności dla większości pacjen-
tów z tej grupy wskazuje się koniec 2. r.ż.;

 ■ typ II (siedzący) – rozwój ruchowy w 1. r.ż. przebie-
ga prawidłowo, ale ze względu na postęp choroby 
pacjenci nie osiągają zdolności chodzenia; w obra-
zie klinicznym często odnotowuje się mowę noso-
wą i zaburzenia połykania; z czasem pojawiają się 
przykurcze w stawach, problemy z oddychaniem, 
deformacje kręgosłupa i klatki piersiowej, trudno-
ści w odkrztuszaniu; ok. 25% pacjentów dożywa 
wieku dorosłego;

 ■ typ III (chodzący) – pierwsze objawy ujawniają się 
zazwyczaj > 18. m.ż. u dziecka już chodzącego 
(podtyp IIIa może pojawić się u dziecka chodzącego 
przed 3. r.ż., podtyp IIIb cechuje znacznie lepszy 
rozwój ruchowy, objawy występują po 3. r.ż.); pa-
cjenci zazwyczaj dożywają wieku dorosłego; trud-
ności ruchowe związane są głównie z zanikiem 
mięśni ksobnych i obręczy biodrowej;

 ■ typ IV – choroba zwykle zaczyna się po 30. r.ż.; 
znacznie osłabiona jest ogólna sprawność, ale po-

stęp choroby w tym przypadku jest najłagodniej-
szy spośród wszystkich typów SMA.

Trudności w doustnym przyjmowaniu pokarmów 
i w połykaniu są wpisane w obraz SMA – zgłasza je 
ok. 50% pacjentów2. Stopień ich nasilenia jest uza-
leżniony od typu SMA oraz wieku pacjenta3. Przyj-
muje się, że prawie wszyscy chorujący na typ I ma-
ją dysfagię1,2. W przypadku pozostałych typów SMA 
trudności w jedzeniu i połykaniu nasilają się z wie-
kiem i dotyczą: w ok. 75% SMA typu II, w 25% ty-
pu III i w 33% typu IV2. Trzy najczęściej wymieniane 
objawy to krztuszenie i duszenie się (30%), proble-
my z umieszczaniem pokarmu w jamie ustnej (20%), 
trudności w gryzieniu i żuciu (20%)4. Do czynników 
ryzyka należą utrata zdolności siedzenia, niedowa-
ga i aspiracyjne zapalenia płuc. 
Precyzyjniejszy obraz ww. trudności przedstawio-
no w Tabeli 1. Wynika z niej, że zaburzenia pobie-
rania pokarmu i połykania dotyczą wszystkich eta-
pów połykania – od intencji pobierania pokarmu (czę-
sto brak możliwości samodzielnego jedzenia) poprzez 
trudności w utrzymaniu go w jamie ustnej, gryzieniu, 
pasaż przez jamę ustną do gardła, domykanie pod-
niebienia miękkiego, koordynację połykania z oddy-
chaniem, oczyszczanie gardła, otwieranie zwieracza 
gardłowo-przełykowego, elewację i domykanie krtani 
aż po pasaż pokarmu przez przełyk do żołądka. 

Tabela 1. Trudności w jedzeniu i połykaniu u pacjentów z SMA; na podsta-
wie: van den Engel-Hoek i wsp. (2015) oraz Messina i wsp. (2008)

PROBLEMY W FAZIE 

USTNEJ – PRZYGOTO-

WAWCZEJ

PROBLEMY W FAZIE 
USTNEJ – KONTROLA 
I PRZEMIESZCZANIE 

BOLUSA

PROBLEMY W FAZIE 

GARDŁOWEJ

PROBLEMY W FAZIE 

PRZEŁYKOWEJ (GÓR-

NA CZĘŚĆ PRZEŁYKU)

SMA typu I:
oprócz uszkodzenia 
rdzeniowego bardzo 
często dysfagia opusz-
kowa

Nieprawidłowe i słabe 

ssanie

Trudności w kontroli 

wydzieliny

Osłabienie zdolności 
ochrony krtani wraz 
z osłabionym połyka-
niem skutkuje wzrostem 
ryzyka zachłystowego 
zapalenia płuc

Częste incydenty refluk-

su żołądkowo-przeły-

kowego

SMA typu II:

zdarza się, że również 

dysfagia opuszkowa 

obok uszkodzenia rdze-

niowego

Problem z gryzieniem 

oraz trudności w otwie-

raniu jamy ustnej

Połykanie fragmenta-

ryczne (potrzebne są 

kilkukrotne połknięcia 

1 bolusa w celu oczysz-

czenia jamy ustnej; 

częściej w przypadku 

pokarmów stałych

Zalegania pokarmu 
w gardle po połknięciu, 
zlokalizowane najczę-
ściej w dołku nagłośnio-
wym, nad zwieraczem 
gardłowo-przełykowym: 
najczęściej w przypadku 
pokarmów gęstych 
i zależnie od pozycji 
podczas jedzenia

Zalegania pokarmu po 

zakończeniu połknięcia 

na wysokości zwieracza 

gardłowo-przełykowe-

go; symptomy refluksu 

SMA typu III:

najczęściej efekt uszko-

dzenia rdzeniowego

Problem z gryzieniem 

u ok. 20% pacjentów

Brak danych Dławienie się, częściej 
w związku z pokarmami 
stałymi niż z płynami: 
słaba kontrola głowy 
wpływa na nasilenie 
trudności

Brak danych
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Dane z Tabeli 1 należy traktować orientacyjnie, po-
nieważ brak jest dobrych badań opisujących cha-
rakter zaburzeń połykania u pacjentów z SMA. Bio-
rąc pod uwagę możliwości dostępnej w ostatnich la-
tach terapii lekiem z grupy oligonukleotydów an-
tysensownych i związane z tym potencjalne zmia-
ny w naturalnym dotychczas przebiegu choroby, do-
datkowo należy uwzględnić potrzebę indywidualne-
go rozpatrywania trudności w jedzeniu i połykaniu 
u każdego pacjenta.
W obliczu małej liczby badań, braku precyzyjnych 
zaleceń i schematów postępowania w przypadku 
dysfagii u pacjentów z SMA najczęściej są oni zdani 
na samych siebie w podejmowaniu działań terapeu-
tycznych i w szukaniu rozwiązań poprawiających 
komfort życia. Niestety, nierzadko to, co początkowo 
wydaje się dobrym rozwiązaniem, z czasem przyczy-
nia się do nasilenia dolegliwości. Dlatego należy do-
łożyć wszelkich starań, aby systematycznie pozna-
wać charakter zaburzeń połykania w SMA, ustalić 
plan monitorowania funkcji doustnego przyjmowa-
nia pokarmów i profesjonalnie wspierać pacjentów 
w walce z chorobą.
Ustalenie planu opieki i monitorowania stanu pa-
cjentów bez badań pokazujących zasadność stoso-
wania określonych technik jest prawie niemożliwe. 
Z tego względu w zaproponowanym przez autorkę 
artykułu schemacie postępowania oparto się nie 
tylko na badaniach dotyczących pacjentów z SMA, 
lecz także na własnym doświadczeniu klinicznym 
w diagnozie i terapii chorych z dysfagią neurogen-
ną, a w szczególności pacjentów z chorobami ner-
wowo-mięśniowymi. Uzasadniając stosowanie róż-
nych sposobów sprawdzania stanu funkcji jedze-
nia i połykania, posiłkowano się również badania-
mi przeprowadzanymi z udziałem pacjentów z in-
nymi, ale prezentującymi objawy podobne do SMA, 

jednostkami chorobowymi, takimi jak dystro-
fia mięśniowa, stwardnienie zanikowe boczne, ze-
spół Guillaina i Barrégo, czy też osób z niewydol-
nością oddechową, która także wpływa na proble-
my z połykaniem.

Bezpieczeństwo doustnego 
przyjmowania pokarmów
W przypadku pacjentów z SMA podstawową kwe-
stią, nad którą należy się zastanowić w kontekście 
bezpieczeństwa karmienia doustnego, jest ryzyko 
aspiracji do dolnych dróg oddechowych i w efekcie 
zachłystowe zapalenie płuc lub wręcz zachłyśnię-
cie z utratą oddechu. Aspiracje mogą dotyczyć pły-
nów, pokarmów i śliny5. Wyróżnia się kilka podsta-
wowych mechanizmów aspiracji, ale u pacjentów 
z chorobami nerwowo-mięśniowymi najczęściej od-
notowuje się aspiracje bezpośrednie, spowodowa-
ne opóźnieniem reakcji odruchowych w fazie gardło-
wej połykania i dodatkowo niesprawnością kontroli 
oralnej w fazie ustnej, oraz aspiracje pośrednie, spo-
wodowane upośledzeniem reakcji oczyszczania gar-
dła i niesprawnością w zakresie pełnego rozwarcia 
przełyku.
Aspiracje bezpośrednie przedstawiono na Rycinie 1. 
Pomimo dużej schematyczności można na niej do-
strzec stan, w którym podczas połykania część sub-
stancji wpada bezpośrednio do dolnych dróg odde-
chowych. Mechanizm aspiracji zawsze należy roz-
patrywać indywidualnie, ale z doświadczeń klinicz-
nych wynika, że pacjenci z SMA mają duże trudno-
ści w zwieraniu warg, ruchomości języka, stabiliza-
cji żuchwy i możliwości napinania mięśni policzko-
wych. Skutkuje to sporymi problemami z kontrolo-
waniem szybko spływających płynów. Jeśli do te-
go doda się osłabienie mięśni nad- i podgnykowych 
oraz tych odpowiedzialnych za ruchomość i zwiera-

RYCINA 1. Przykład aspiracji bezpo-
średniej – pokarm spływa do dolnych 
dróg oddechowych przed urucho-
mieniem lub w trakcie fazy gardłowej  
(opracowanie własne)

RYCINA 3. Penetracje pokarmu do 
jamy nosowej (opracowanie własne)

RYCINA 2. Przykład aspiracji pośred-
niej – pokarm spływa do dolnych dróg 
oddechowych po zakończeniu gar-
dłowej fazy połykania (opracowanie 
własne)
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nie krtani, a także ryzyko uszkodzenia opuszkowego, 
w efekcie występuje duże ryzyko zachłystywania się 
płynami, które spływają bezpośrednio z jamy ustnej 
do dolnych dróg oddechowych.
Aspiracje pośrednie (Rycina 2) są najczęściej spo-
wodowane osłabieniem mięśni gardła, nadgnyko-
wych oraz zewnętrznych krtani. Powstają w wyni-
ku niesprawnego oczyszczania gardła, co powodu-
je, że po zakończeniu gardłowej fazy połykania część 
bolusa pokarmowego pozostaje np. w dołku nagło-
śniowym, w zachyłkach gruszkowatych, na ścia-
nach gardła i w przesmyku gardła. Rozpoczęcie fa-
zy przełykowej skutkuje ponownym otwarciem dróg 
oddechowych i w efekcie spłynięciem pozostało-
ści bolusa pokarmowego do dolnych dróg odde-
chowych. Taki mechanizm dotyczy najczęściej po-
karmów zagęszczonych, a im większy stopień za-
gęszczenia, tym trudniej jest oczyszczać gardło.
Na Rycinie 3 przedstawiono penetrację pokarmu 
do jamy nosowej – nieprawidłowość również bardzo 
często obserwowaną u pacjentów z SMA. Jest ona 
związana z osłabieniem mięśni odpowiedzialnych 
za utrzymanie zwarcia podniebienno-gardłowego 
w czasie gardłowej fazy połykania. W efekcie część 
pokarmu przedostaje się do jamy nosowej, co może 
skutkować wysiękowym zapaleniem uszu. W przy-
padku pacjentów ze znacznie upośledzoną możliwo-
ścią połykania często obserwuje się wypływanie śli-
ny lub pokarmu przez nozdrza.
Na uwagę zasługuje także zjawisko penetracji po-
karmu do dolnych dróg oddechowych. Różni się 
ono od aspiracji tym, że pokarm lub płyn nie prze-
kracza granicy fałdów głosowych, zatem nie spływa 
do tchawicy. Istotną cechą tego typu penetracji jest 
fakt, że zazwyczaj są one oczyszczane samoczyn-
nie wraz z wydechem lub w wyniku kaszlu. W oce-
nie bezpieczeństwa połykania pod uwagę bierze się 
częstość penetracji pokarmu, ich głębokość, wyra-
zistość, sposób oczyszczania oraz sprawdza, czy nie 
kumulują się w przedsionku krtani.
Bezpieczeństwo karmienia i pojenia doustnego jest 
praktycznie niemożliwe do określenia wyłącznie 
na podstawie obserwacji czy osłuchiwania stetosko-
pem6. Powodem są tzw. ciche aspiracje, przyczy-
ną zaś osłabienie siły wydechu i reakcji obronnych 
krtani. W prawidłowym mechanizmie w momencie 
przedostawania się płynu lub pokarmu do dolnych 
dróg oddechowych organizm reaguje odruchowo, 
wyzwalając reakcję kaszlu w celu oczyszczenia dróg 
oddechowych. U pacjentów z SMA może dochodzić 
do upośledzenia tego mechanizmu w wyniku osła-
bienia reakcji odruchowych (uszkodzenie opuszki) 
oraz osłabienia możliwości wzięcia głębokiego wde-
chu i stworzenia wysokiego ciśnienia wydechu w ce-
lu oczyszczenia krtani i tchawicy. Nie można ponad-
to zapominać o kaszlu odroczonym i nieefektyw-

nym, który pomimo uruchomienia reakcji nie pro-
wadzi do oczyszczania dróg oddechowych. Tego rów-
nież nie można sprawdzić ani za pomocą stetosko-
pu, ani poprzez obserwację zewnętrzną.
Spożywanie pokarmów stałych może skutkować 
utkwieniem kęsa pokarmowego w przełyku. 
W związku z tym, że perystaltyka tej części prze-
wodu pokarmowego jest m.in. efektem aktywności 
mięśni i nerwu czaszkowego błędnego, można się 
spodziewać trudności spowodowanych uszkodze-
niem tych elementów. Problemem może być spraw-
ne przechodzenie cząstek pokarmów stałych przez 
przełyk do żołądka i w efekcie uwięźnięcie pokarmu 
w przełyku, co uniemożliwia połykanie innych po-
karmów, a czasem też śliny.

Funkcjonalność doustnego 
przyjmowania pokarmów 
Ten aspekt odpowiada za możliwość pokrycia za-
potrzebowania odżywczego drogą doustną. W wie-
lu przypadkach u pacjentów z SMA funkcjonalność 
ta będzie zaburzona, co może prowadzić do działań 
kompensacyjnych, odwodnienia i niedożywienia.
Doustne przyjmowanie pokarmów wymaga zaan-
gażowania aktywności mięśni, nerwów, reakcji od-
ruchowych i kontroli ze strony ośrodkowego ukła-
du nerwowego (OUN). W wyniku osłabienia mięśni 
i przewodnictwa nerwowego zaburzona funkcjonal-
ność spożywania pokarmu będzie dotyczyć wszyst-
kich faz połykania: ustnej, gardłowej i przełykowej. 
Problemem może być kontrola bolusa pokarmowe-
go w jamie ustnej. Pokarm lub płyn może wypły-
wać z jamy ustnej, zalegać w niej w związku z trud-
nościami w przesuwaniu go w stronę gardła. Mo-
gą też występować problemy z rozgryzaniem cząstek 
pokarmu. 
W fazie gardłowej trudności w oczyszczaniu gardła 
mogą powodować dyskomfort związany z zaleganiem 
jedzenia i w związku z tym prowadzić do ogranicze-
nia spożywanej porcji czy też wydłużenia czasu po-
siłku. Dodatkowy problem może wystąpić u pacjen-
tów z trudnościami w oddychaniu. U osób zdrowych 
koordynacja połykania z oddychaniem przebiega 
w sposób niezauważalny. Pacjenci z trudnościami 
w oddychaniu zazwyczaj mają zmieniony rytm odde-
chu i nałożenie na ten rytm reakcji połykania w taki 
sposób, aby w fazie gardłowej połykania drogi odde-
chowe były zamknięte na czas obecności pokarmu 
w gardle, bywa trudne. U takich osób obserwuje się 
szybsze męczenie się podczas posiłku, a z kolei prze-
dłużanie posiłku pomimo zmęczenia nasila ryzyko 
aspiracji pokarmu do dróg oddechowych. 
W fazie przełykowej osłabienie perystaltyki mo-
że być przyczyną zalegania lub powolnego spływu 
pokarmu do żołądka. Jeśli pacjent nie jest karmio-
ny w pozycji siedzącej, spionizowanej, dolegliwości 
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się nasilają. Dodatkowo należy pamiętać o częstym 
występowaniu w tej grupie chorych refluksu żołąd-
kowo-przełykowego. Jeśli doda się do tego osłabie-
nie reakcji obronnych krtani i osłabioną siłę wyde-
chu, ryzyko zachłyśnięcia się treściami cofającymi 
się z żołądka okazuje się dużo większe. 
W obliczu powyższych problemów zarówno pacjent, 
jak i jego opiekunowie poszukują strategii kompen-
sacyjnych, które usprawniałyby doustne spożywa-
nie pokarmów. Często głównym celem jest unik-
nięcie karmienia enteralnego, czyli z wykorzysta-
niem zgłębnika dożołądkowego lub gastrostomii 
odżywczej. W Tabeli 2 przedstawiono najczęstsze 
trudności, nieprawidłowości, adaptacje kompen-
sacyjne oraz ich efekty u pacjentów z chorobami 
nerwowo-mięśniowymi.

Krok 1: diagnoza
Ocena bezpieczeństwa
W przypadku pacjentów z SMA diagnozy proble-
mów z jedzeniem i połykaniem należy podejmo-
wać się systematycznie. Biorąc pod uwagę czynni-
ki zaprezentowane w Tabeli 2, logopeda wraz z le-
karzem powinni zaplanować proces ustalania kon-

dycji funkcji połykania u danego pacjenta. Celem 
takiego postępowania powinna być nie tylko bieżą-
ca ocena, lecz także określenie stanu wyjściowego 
do porównywania w przyszłości, co jest niezbędne 
do sprawdzania postępów w terapii lub nasilania się 
objawów choroby.
Ocena bezpieczeństwa i funkcjonalności doustnego 
spożywania pokarmów jest bazową informacją, po-
zwalającą ustalić dalsze postępowanie (Rycina 4). 
W zakresie oceny bezpieczeństwa należy się opie-
rać przede wszystkim na badaniach instrumental-
nych7 – wynika to z faktu występowania cichych 
aspiracji. 
Wideofluoroskopowa ocena połykania (ang. video-
fluoroscopy of swallow, VFSS) oraz endoskopowa 
ocena połykania (ang. fiberoptic evaluation of swal-
low, FEES) są badaniami wykonywanymi podczas 
aktu połykania. W trakcie VFSS wykorzystywa-
ne jest promieniowanie jonizujące w celu uzyska-
nia na monitorze rzeczywistego obrazowania miejsc, 
w których znajduje się pokarm zmieszany ze środ-
kiem cieniującym (Rycina 5). W ten sposób można:
 ■ prześledzić drogę bolusa pokarmowego od jamy 

ustnej do przełyku, a czasem również do żołądka;

Tabela 2. Trudności w doustnym przyjmowaniu płynów i pokarmów oraz działania kom-
pensacyjne będące efektem tych trudności  (opracowanie własne)

OBSERWOWANE TRUDNOŚCI EFEKT TRUDNOŚCI STRATEGIE KOMPENSACYJ-

NE

EFEKT KOMPENSACJI LUB 
BRAKU MOŻLIWOŚCI PRZE-
CIWDZIAŁANIA GRAWITACJI

 ● Brak możliwości zwierania 
warg

 ● Brak stabilizacji żuchwy
 ● Osłabiona siła języka
 ● Zmniejszony zakres ruchomo-

ści języka
 ● Obniżone napięcie mięśni 

policzkowych
 ● Zmniejszony zakres otwiera-

nia jamy ustnej
 ● Zmniejszona możliwość wyko-

nywania rytmicznych ruchów 
żuchwą

 ● Uboga mimika
 ● Słaby i cichy głos (czasem 

bezgłos)
 ● Kaszel w trakcie lub po 

posiłku
 ● Uczucie zalegania pokarmu
 ● Zmęczenie lub pocenie się 

w trakcie lub po posiłku
 ● Łzawienie z oczu podczas 

jedzenia lub picia
 ● Większe trudności w jedzeniu 

i piciu w ciągu dnia niż rano, 
po nocnym odpoczynku

 ● Brak kontroli śliny lub potrze-
ba jej odsysania

 ● „Mokry” głos lub oddech, 
furczenia w krtani lub gardle

 ● Posiłek rozciągnięty w czasie 
 ● Eliminowanie z diety posiłków 

sprawiających trudności
 ● Brak możliwości spożywania 

pełnej porcji posiłków 
 ● Brak możliwości zaspokojenia 

potrzeb żywieniowych
 ● Spadki saturacji w trakcie lub 

po posiłku
 ● Zapalenia płuc, oskrzeli, uszu

 ● Jedzenie częste, małymi 
porcjami

 ● Wydłużony czas spożywania 
posiłku, nawet do 1-1,5 godz.

 ● Wykluczenie z diety pokar-
mów wymagających zaanga-
żowania mięśni orofacjalnych 
do obróbki kęsa pokarmo-
wego (odgryzanie, gryzienie, 
żucie, miażdżenie)

 ● Rozgniatanie pokarmów np. 
widelcem, siekanie na drobne 
cząstki lub miksowanie

 ● Stosowanie diety półpłynnej
 ● Przepajanie w trakcie lub po 

posiłku w celu sprowokowa-
nia oczyszczania jamy ustnej, 
gardła i przełyku

 ● Odchylanie głowy do tyłu 
podczas jedzenia lub jedzenie 
w pozycji leżącej na boku

 ● Nieprawidłowe techniki 
karmienia, np. wlewanie po-
karmu do jamy ustnej zamiast 
pobierania pokarmu wargami

 ● Wtórna atrofia mięśni
 ● Przykurcze w stawach skro-

niowo-żuchwowych
 ● Wymuszona pozycja głowy
 ● Zniekształcenia kręgosłupa 

(głównie w odcinku szyjnym)
 ● Wady zgryzu i inne zniekształ-

cenia twarzoczaszki
 ● Nasilanie się z wiekiem trud-

ności w jedzeniu i piciu
 ● Nasilenie trudności w oddy-

chaniu
 ● Mowa mało zrozumiała, 

bełkotliwa
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RYCINA 4. Schemat postępowania w procesie diagnozy i ustalania kierunków terapii funkcji jedzenia (opracowanie własne)

Trudności/nieprawidłowości
w doustnym przyjmowaniu

pokarmów i połykaniu

Decyzja o wsparciu 
żywieniowym i ustalenie  

planu terapii

Ocena
bezpieczeństwa

Postępowanie 
proaktywne

Postępowanie 
reaktywne

Instrumentalna ocena aspiracji, 
penetracji i zalegań (VFSS lub FEES, 

manometria gardła i przełyku)

Ocena ryzyka refluksu żołądkowo-przełykowego 
(pH-metria, pasaż przewodu pokarmowego 

– jeśli lekarz zdecyduje)

Wywiad określający częstość infekcji 
i ich rodzaj, a także stan funkcji 

oddechowej

Analiza kompleksowej organizacji 
ruchu podczas połykania (VFSS lub 
FEES, manometria gardła i przełyku)

Obserwacja posiłku z analizą reakcji 
kompensacyjnych i oceną techniki 

karmienia

Badanie siły mięśni warg, języka, 
żwaczy oraz zakresu ruchów języka 

i żuchwy

Wywiad ukierunkowany na 
subiektywne wrażenia i spostrzeżenia 

pacjenta lub jego opiekuna

Ocena sprawności nerwów 
czaszkowych

Elektromiografia powierzchniowa 
mięśni nadgnykowych

Ocena saturacji podczas 
i po posiłku Ocena dietetyczna

Ocena siły wydechu  
(spirometria lub pikflometr

Utrzymanie aktywności połykania  
jak najdłużej i w jak najlepszej  

kondycji

Komfort pacjenta podczas  
posiłku doustnego

Zwracanie uwagi na jakość  
ruchu i jedzenie z jak najmniejszym 

zakresem kompensacji

Dbałość o jak największy zakres 
karmienia doustnego  

przy zachowaniu bezpieczeństwa

Zabezpieczenie potrzeb żywieniowych  
na dany moment

Ocena
funkcjonalności
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 ■ zaobserwować, czy pokarm lub płyn dostają się do 
dolnych dróg oddechowych lub jamy nosowej;

 ■ ocenić zakres oczyszczania z połkniętego pokarmu 
jamy ustnej, gardła i przełyku;

 ■ ocenić jakość i wydolność reakcji obronnych krta-
ni w przypadku penetracji lub aspiracji.

FEES jest badaniem wykorzystującym kamerę en-
doskopową do oceny reakcji połykania głównie 
w fazie gardłowej, ale bez możliwości podejrzenia 
obrazu z kamery w momencie zwarcia gardłowe-
go. W ten sposób można uwidocznić czas spływa-
nia pokarmu do gardła oraz efekty połykania gar-
dłowego pod kątem ewentualnego zalegania pokar-
mu, aspiracji lub penetracji do dolnych dróg odde-
chowych (Rycina 6). U dorosłych oba wymienione 
badania uznawane są za złoty standard w ocenie 
zaburzeń połykania. 
W przypadku dzieci dużo łatwiej jest zastosować 
VFSS, która wymaga współpracy tylko w zakresie 
połykania pokarmu z kontrastem – pokarmu nie 
trzeba połykać z jednoczasowym umieszczeniem ka-
mery endoskopowej w gardle. Z kolei FEES, w prze-
ciwieństwie do VFSS, ma możliwość oceny stopnia 
zalegania śliny, a także może być wykonywana bez 
ograniczeń czasowych, które dotyczą wykorzystywa-
nia promieniowania jonizującego. Oba badania mo-
gą się również wzajemnie uzupełniać. Najważniejsze 
jest jednak, że dzięki nim można uchwycić aspirację 
i penetrację oraz określić zakres bezpieczeństwa do-
ustnego spożywania pokarmów.
Kolejne badanie, które można rozważyć podczas 
diagnozy bezpieczeństwa połykania, to manometria 

wysokiej rozdzielczości (ang. high resolution mano-
metry, HRM). Daje ona możliwość zmierzenia ciśnie-
nia generowanego przez mięśnie w gardle i przeły-
ku, co jest szczególnie przydatne, gdy trzeba się za-
stanowić, czy spożywanie pokarmów bardzo gęstych 
i wymagających gryzienia jest dla pacjenta bezpiecz-
ne. Podejmowane są również próby określenia stop-
nia ryzyka zaburzeń połykania na podstawie wyni-
ków pomiarów ciśnienia. W niektórych ośrodkach 
na świecie wykonuje się tzw. wideofluoromanome-
trię. Polega ona na jednoczasowym badaniu aktu 
połykania z wykorzystaniem VFSS i HRM.
Pozostałe badania instrumentalne, które ma do 
dyspozycji lekarz, to pasaż przewodu pokarmowe-
go oraz pH-metria. Nie są one konieczne do określe-
nia bezpieczeństwa połykania, ale można je wziąć 
pod uwagę, gdy zachodzi podejrzenie występowania 
wysokiego i częstego refluksu żołądkowo-przełyko-
wego i przełykowo-gardłowego. 
Analiza danych medycznych biorących pod uwa-
gę wymienione nieprawidłowości w funkcjonowa-
niu przewodu pokarmowego jest istotna z uwagi 
na ich częste występowanie u pacjentów z SMA oraz 
znacznie obniżone reakcje obronne krtani z osłabio-
ną siłą kaszlu. Cofanie pokarmu z żołądka do gar-
dła może prowadzić do zachłystywania się i w ta-
kich przypadkach rozważa się wykonanie fundopli-
kacji Nissena8.
Informacje uzyskane z badań instrumentalnych 
i obrazowych powinny zostać uzupełnione o wywiad, 
którego celem będzie ustalenie, jak często i w jakich 
okolicznościach dochodzi u pacjenta do chorób in-
fekcyjnych dolnych dróg oddechowych, płuc i uszu. 
Istotne, zwłaszcza podczas pierwszej wizyty, są in-
formacje dotyczące stanu płuc i funkcji oddechowej. 
Pomocne jest także ustalenie, czy i kiedy było wyko-
nywane obrazowanie płuc i czy pacjent korzysta ze 

RYCINA 6. Niewydolność zwieracza przełyku i cofanie się tre-
ści pokarmowej z przełyku do gardła – obraz z FEES (mate-
riał zespołu Kliniki Foniatrii WUM)

RYCINA 5. Niewydolność zwieracza gardłowo-przełykowe-
go i trudności w oczyszczaniu gardła – obraz z VFSS (mate-
riał IPCZD)
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wsparcia oddechowego, a jeśli tak – w jakiej formie. 
Informacje te są bardzo użyteczne do określenia sta-
nu wyjściowego dla funkcjonalnej oceny połykania 
oraz identyfikowania potencjalnych trudności w ko-
ordynacji połykania z oddychaniem.
Ocena funkcjonalności
Podobnie jak w przypadku oceny bezpieczeństwa 
najwięcej kluczowych informacji dostarczają bada-
nia FEES, VFSS i HRM.
Nie istnieją jasne wytyczne wskazujące na sytuacje, 
gdy manometria jest badaniem pożądanym u pa-
cjentów z SMA, ale doniesienia dotyczące grupy pa-
cjentów z innymi chorobami nerwowo-mięśniowymi 
wskazują na zależności między pracą mięśni szkie-
letowych a nasileniem nieprawidłowości w zakre-
sie perystaltyki gardła i przełyku9-11. Protokół badań 
FEES i VFSS przewiduje podawanie pacjentowi po-
karmów o różnej gęstości i strukturze. W ten sposób 
można zaobserwować, która konsystencja powoduje 
najwięcej nieprawidłowości w postaci aspiracji, pe-
netracji czy zalegań. Dodatkowo VFSS daje możli-
wość prześledzenia patomechanizmu zaburzeń po-
łykania oraz oceny zakresu ruchomości czy też re-
aktywności i skuteczności działania poszczególnych 
elementów strukturalnych zaangażowanych w akt 
połykania, jak np. kości gnykowej, języka czy zwie-
raczy gardła. Jest to bardzo ważne źródło informa-
cji dla terapeuty prowadzącego ćwiczenia z zakresu 
połykania. Dobra analiza funkcjonalna to podstawa 
sukcesów terapii.
Ustalenie, które z badań instrumentalnych należy 
wykonać, powinno być poprzedzone obserwacją po-
siłku pacjenta, z uwzględnieniem wszystkich tech-
nik i konsystencji, jakie są stosowane u danej osoby. 
Dopiero na tej podstawie ustalany jest protokół wy-
konania VFSS lub FEES. Poza tym taka obserwacja 
daje podstawy do opisania działań kompensacyjnych 
i wstępnego ustalenia prawdopodobnych nieprawi-
dłowości w zakresie połykania i pobierania pokarmu. 
Przypuszczenia te można potwierdzić dopiero po wy-
konaniu badań instrumentalnych i obrazowych12,13. 
Do oceny techniki jedzenia można wykorzystać Ska-
lę oceny oralno-motorycznej (ang. Oral-Motor As-
sessment Scale, OMAS)15, Skalę funkcjonalnej oce-
ny trudności w jedzeniu (ang. Functional Evaluation 
of Eating Difficulties Scale, FEEDS)1 lub Kwestiona-
riusz oceny oralno-motorycznej (ang. Schedule for 
Oral-Motor Assessment, SOMA)16. Są to zaledwie 3 
przykłady metod oceny klinicznej doustnego spo-
żywania pokarmów, a jest ich dużo więcej. Wybra-
ne zostały te, które zdaniem autorki mogą być naj-
bardziej przydatne w przypadku pacjentów z SMA 
i dają najwięcej informacji użytecznych w klinicznej 
pracy z pacjentem. Niestety, nie są dostępne testy 
ani kwestionariusze przeznaczone tylko dla tej gru-
py chorych czy nawet osób z innymi chorobami ner-

wowo-mięśniowymi. Tym bardziej nie ma też narzę-
dzi walidowanych na populacji polskiej. 
Uzupełnieniem do obserwacji posiłku i oceny funk-
cjonalnej umiejętności oralno-motorycznych jest 
obiektywne badanie siły mięśni warg, języka i mięśni 
żwaczy17,18. Do oceny tej można wykorzystać miernik 
IOPI®. Nie istnieją badania, które pokazywałyby nor-
my siły języka i warg w odniesieniu do grupy pacjen-
tów z chorobami nerwowo-mięśniowymi, ale są ta-
kie normy dla zdrowej populacji19,20. Zdaniem au-
torki jest to bardzo użyteczne narzędzie do systema-
tycznego monitorowania efektów terapii lub postę-
pów choroby. Podobnie można postąpić w zakresie 
oceny siły mięśni żwaczy i oceny funkcji gryzienia. 
W tym wypadku można wykorzystać gumy zmienia-
jące kolor wraz ze wzrostem siły jej nagryzania21,22. 
Opisywane są również próby wykorzystania elektro-
miografii powierzchniowej (ang. surface electromy-
ography, sEMG) do oceny aktywności mięśni nad-
gnykowych, która ma zastosowanie m.in. w poszu-
kiwaniu najbardziej odpowiedniej pozycji do jedze-
nia (poszukiwanie biomechanicznych komponentów 
pozycjonowania i kontroli głowy)23. W praktyce jed-
nak może to być badanie mało dostępne i nieprzy-
jemne dla pacjenta, zatem należy je zarezerwować 
dla sytuacji uzasadnionych klinicznie, raczej nie ja-
ko badanie przesiewowe.
W ocenie funkcjonalnej nie może zabraknąć oceny 
dotyczącej sprawności mimicznej, ponieważ możli-
wość pobierania pokarmu, jego rozdrabnianie i pa-
saż przez jamę ustną do gardła są uwarunkowane 
również pracą mięśni facjalnych. Najczęściej wnio-
ski formułuje się na podstawie wybranych prób (np. 
uśmiech, domknięcie powiek, wywinięcie wargi, wy-
szczerzenie zębów, wysunięcie lub uniesienie języ-
ka itp.), co m.in. zawiera procedura sprawdzania 
sprawności nerwów czaszkowych. W ten sposób, 
porównując spostrzeżenia z efektem oceny pobie-
rania pokarmu lub płynu, można uzyskać informa-
cje wskazujące na przyczyny niektórych aktywności 
kompensacyjnych.
Funkcjonalna ocena czynników odpowiedzialnych 
za sprawne połykanie powinna dotyczyć również po-
miaru siły wydechu, saturacji i jakości głosu przed 
jedzeniem, w trakcie i po24. Do oceny wydechu moż-
na wykorzystać spirometr25 lub pikflometr26. W tym 
przypadku również powtarza się sytuacja jak wyżej 
– nie ma norm, do których można odnieść warto-
ści obiektywne z pomiarów u pacjentów z SMA, ale 
można takie testy (szybkie, dostępne, mało uciążli-
we) traktować jako elementy monitorowania stanu 
czynników wpływających na jakość funkcji połyka-
nia, uwzględniając fakt, że osłabiona siła wydechu 
daje małą szansę na efektywny kaszel, a co za tym 
idzie – na sprawne oczyszczanie dolnych dróg odde-
chowych z aspiracji i penetracji27.
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Saturacja, jakość głosu i kaszel są elementami prze-
siewowej oceny zaburzeń połykania i wykorzystuje 
się je najczęściej do wstępnej oceny trudności w po-
łykaniu u pacjentów w podeszłym wieku (presbyfa-
gia) lub po udarach niedokrwienno-niedotlenienio-
wych. Istnieje co najmniej kilka takich narzędzi, 
ale żadne nie jest przeznaczone tylko dla pacjentów 
z chorobami nerwowo-mięśniowymi28. Bardzo pro-
stym i często stosowanym narzędziem jest VVST 
(ang. Volume-Viscosity Swallowing Test)29. Jest ono 
o tyle użyteczne, że procedura jego wykonania za-
kłada jednoczasową ocenę kaszlu (zaprezentowa-
nie zdolności pacjenta do wolicjonalnego wykonania 
kaszlu jest warunkiem koniecznym do przeprowa-
dzenia całej procedury), saturacji i czystości głosu 
(mokry oddech lub głos świadczą o pozostałościach 
płynu, pokarmu lub śliny w przedsionku krtani). 
O ile parametry te osobno nie mogą stanowić pre-
dyktora trudności w połykaniu, o tyle sprawdzane 
jednoczasowo znacząco uwiarygadniają wyniki30.
Istotnym elementem oceny funkcjonalności doust-
nego przyjmowania pokarmu jest ocena dietetycz-
na. Powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem 
analizy spożywanych pokarmów oraz odniesiona do 
masy ciała i wzrostu pacjenta. Dzięki temu można 
sprawdzić, na ile sposób odżywiania pokrywa zapo-
trzebowanie odżywcze.
Zbieranie informacji opisujących stan funkcjonalny 
połykania musi również uwzględniać subiektywną 
ocenę trudności dokonaną przez samego pacjenta 
lub jego rodziców. Oprócz wywiadu ukierunkowane-
go na wstępne rozpoznanie problemów z przyjmowa-
niem pokarmów wskazane jest wypełnienie kwestio-
nariuszy, dzięki którym będzie można określić wyj-
ściową skalę nasilenia trudności oraz oceniać ich 

ewolucję (np. po roku). Najbardziej popularny kwe-
stionariusz, prawdopodobnie ze względu na prosto-
tę, trafność i rzetelność, to EAT-10 (ang. Eating As-
sessment Tool)31. Zawiera on 10 pytań, na które pa-
cjent odpowiada wg 5-stopniowej skali. Jest też do-
stępna wersja dla dzieci – EAT-10Ped32. Jednakże 
biorąc pod uwagę problemy pacjentów z SMA, wska-
zuje się na kwestionariusz SSQ (ang. Sydney Swal-
low Questionnaire) jako najlepiej określający pro-
blemy z połykaniem u osób z chorobami nerwo-
wo-mięśniowymi (sprawdzone na grupie pacjentów 
z dystrofią Duchenne’a)33,34.
Do podsumowania stanu funkcji doustnego przyj-
mowania pokarmów można wykorzystać Skalę sta-
nu połykania w chorobach nerwowo-mięśniowych 
(ang. the Neuromuscular Disease Swallowing Status 
Scale, NdSSS)35. W porównaniu z wcześniej skon-
struowaną i powszechnie stosowaną skalą FOIS 
(ang. Functional Oral Intake Scale)36 jest ona uzu-
pełniona o 2 dodatkowe poziomy, opisujące stopień 
trudności w połykaniu śliny i jedzenie troficzne, cze-
go nie zawiera FOIS. Skalę NdSSS zaprezentowano 
w Tabeli 3, można ją traktować jako podsumowa-
nie informacji uzyskanych podczas diagnostyki do-
tyczącej bezpieczeństwa i funkcjonalności, ale rów-
nież określenie ogólnego stanu funkcji dla planowa-
nych działań terapeutycznych.

Krok 2: działania proaktywne czy reaktywne?
Pacjenci często nie mają świadomości, że ich sposób 
spożywania pokarmów jest nieprawidłowy i z cza-
sem, zamiast prowadzić do poprawy jakości poły-
kania, nasila trudności. Dopiero po ocenie specja-
listów (neurologopedy, lekarza, dietetyka), którzy 
zbierają wszystkie informacje i analizują je, moż-

Tabela 3. Skala stanu połykania w chorobach nerwowo-mięśniowych (NdSSS)

1 Karmienie enteralne z koniecznością odsysania śliny z jamy ustnej. Pacjent nie może ani połknąć śliny, ani ewakuować jej z jamy 
ustnej

2 Karmienie enteralne bez konieczności odsysania śliny. Mimo że pacjent nie może dostawać pokarmów doustnie, potrafi połknąć 
ślinę lub w inny sposób ewakuować ją z jamy ustnej

3 Karmienie enteralne ze sporadycznym karmieniem doustnym. Pacjent czasami przyjmuje doustnie pokarmy, ale raczej dla przy-
jemności – nie odgrywa roli odżywczej

4 Karmienie doustne, ale z wykorzystaniem suplementacji w postaci preparatów do karmienia enteralnego. Pacjent przyjmuje 
doustnie suplementację odżywczą, ale nie je normalnych pokarmów

5 Karmienie doustne z częściowym spożywaniem pokarmów łatwych do połknięcia oraz uzupełnieniem diety w postaci doustnej 
suplementacji odżywczej preparatami do karmienia enteralnego. Pacjent czasami lub często jest karmiony doustnie preparatami 
z diety enteralnej

6 Wyłączne karmienia doustne pokarmami łatwymi do przełknięcia. Pacjent je pokarmy specjalnie przygotowane do łatwego poły-
kania oraz pije płyny zagęszczone

7 Wyłączne karmienie doustne bez specjalnych trudności. Pacjent je bez poważniejszych problemów

8 Wyłączne karmienie doustne bez żadnych ograniczeń. Pacjent je wszystkie rodzaje pokarmów
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na zastanowić się nad kierunkiem dalszej terapii. 
W medycynie skoncentrowanej na zindywidualizo-
wanej opiece nad pacjentem wyróżnia się 2 podej-
ścia: proaktywne i reaktywne. Podejście proaktywne 
polega na eliminowaniu problemów, zanim się po-
jawią. Jego celem jest łagodzenie objawów choroby 
poprzez m.in.:
 ■ spowalnianie atrofii mięśni;
 ■ zapobieganie bezruchowi stawów;
 ■ wzmacnianie siły mięśniowej;
 ■ budowanie pozytywnych doświadczeń w związku 

z doustnym przyjmowaniem pokarmów;
 ■ wspieranie możliwości kontrolowania śliny.

Z kolei podejście reaktywne opiera się na podejmo-
waniu działań będących odpowiedzią na sytuację 
już zaistniałą. Podejścia te różni perspektywa, jaką 
każde z nich zapewnia w ocenie działań i zdarzeń37. 
Działania proaktywne
Podstawą jest monitorowanie stanu funkcji u dane-
go pacjenta. W przypadku dzieci i dorosłych z SMA 
typu I i II takiej oceny powinno się dokonywać przy-
najmniej raz na 6 miesięcy. Nie zawsze oznacza to 
konieczność wykonania badań instrumentalnych. 
Pierwsza wizyta powinna rozpoczynać się od oceny 
stanu odżywienia oraz obserwacji doustnego przyj-
mowania pokarmów. Pozostałe badania powinny być 
traktowane jako uzupełnienie i pogłębienie diagno-
zy stanu funkcji doustnego spożywania pokarmów 
i połykania. Zalecenia grupy ekspertów wskazu-
ją na potrzebę wykonania VFSS rutynowo po usta-
leniu rozpoznania SMA typu I oraz na powtarzanie 
badań w zależności od objawów klinicznych, takich 
jak osłabione ssanie, zmęczenie, wilgotny głos, za-
palenie płuc. W zależności od symptomów zaleca się 
również wykonanie VFSS u pacjentów z SMA typu II. 
Pod uwagę w zakresie pogłębienia diagnostyki nale-
ży brać ponadto przetrzymywanie pokarmu w jamie 
ustnej, przykurcze w stawach skroniowo-żuchwo-
wych, krztuszenie i kaszel podczas posiłku, wydłu-
żenie czasu potrzebnego na spożycie posiłku8.
U pacjentów z SMA typu III wizyta może się odbywać 
raz w roku lub wg uznania osób sprawujących opiekę 
medyczną nad chorym, np. po wykonaniu przesiewo-
wych testów kwestionariuszowych. Badania van den 
Heul i wsp. pokazują, że u pacjentów powyżej 30. r.ż. 
z SMA typu III szybko rośnie liczba zgłaszanych trud-
ności w połykaniu i jedzeniu. Ci sami autorzy suge-
rują również, że nie wiąże się to z wiekiem pacjen-
ta, tylko z ich samoświadomością i samodzielnością 
(wcześniej ich problemy określali opiekunowie). Bio-
rąc pod uwagę taką perspektywę oceny trudności, 
a raczej ich dużego niedoszacowania, zasadne wyda-
je się również monitorowanie funkcji jedzenia i poły-
kania u pacjentów z SMA typu III38. 
Pacjent powinien mieć możliwość odbycia wizy-
ty kompleksowej bądź krótkoterminowej hospitali-

zacji, podczas której zostaną zaplanowane i wyko-
nane badania. Podczas wizyt cyklicznych część ba-
dań powinna mieć charakter przesiewowy, a część 
być zalecana na podstawie oceny przesiewowej. Do 
tej ostatniej autorka proponuje zaliczyć: obserwa-
cję posiłku, wywiad, ankiety, badanie siły mięśni, 
warg i żwaczy, ocenę sprawności nerwów czaszko-
wych i mięśni mimicznych, ocenę saturacji i jako-
ści głosu, ocenę dietetyczną. Badania instrumental-
ne takie jak FEES, VFSS lub HRM powinny być za-
lecane, jeśli wniosą nowe informacje do planu dal-
szej opieki. Zastosowanie takiego schematu opieki 
daje szansę na wyłapanie wczesnych symptomów 
pogorszenia się stanu funkcji połykania i odpowied-
nio wczesne rozpoczęcie działań mających na celu 
wdrożenie rozwiązań strategicznych dla przyszłości 
pacjenta. 
Zalecenia dla pacjenta po kompleksowej ocenie po-
winny obejmować:
 ■ określenie techniki, akcesoriów i pozycji podczas 

karmienia;
 ■ zalecane konsystencje i struktury pokarmu;
 ■ sposób pojenia;
 ■ określenie słabych i mocnych stron w zakresie po-

łykania u pacjenta;
 ■ omówienie szans i zagrożeń dla dalszego stanu 

funkcji połykania; 
 ■ rekomendację technik i sposobów terapii;
 ■ jeśli jest taka potrzeba, rekomendację dotyczącą 

wsparcia żywieniowego (suplementacja, karmienie 
enteralne);

 ■ jeśli pacjent już jest karmiony enteralnie, sche-
mat posiłków z uwzględnieniem zakresu możliwo-
ści karmienia doustnego;

 ■ zaplanowanie badań na kolejną wizytę.
Do zespołu specjalistów dokonujących komplek-
sowej oceny powinni należeć: lekarz gastroentero-
log/pediatra, logopeda, dietetyk. Powinna być też 
możliwość uczestniczenia w omawianiu przypad-
ku pacjenta osób, które systematycznie z nim pra-
cują (fizjoterapeuta i logopeda z rejonu) oraz rodzi-
ców, opiekunów lub pielęgniarki, a także, i przede 
wszystkim, samego pacjenta.
Jeśli pacjent zbyt późno zostanie objęty opieką te-
rapeutyczną w zakresie utrzymania funkcji połyka-
nia i doustnego przyjmowania pokarmów lub po-
stęp choroby jest już znacznie nasilony, możliwe, 
że wtórne zmiany strukturalne będą już tak dalece 
posunięte (przykurcze, zaniki mięśniowe, deforma-
cje), że zamiast postępowania proaktywnego pozo-
staną już tylko działania reaktywne.
Działania reaktywne
O działaniach reaktywnych w terapii mówi się, 
gdy interwencja terapeutyczna jest odpowiedzią 
na stan nagły, zdarzający się niespodziewanie lub 
nieodwracalny. W przypadku pacjentów z SMA bę-
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dą to najczęściej zakrztuszenia, zachłystowe zapa-
lenie płuc, niedożywienie lub innego rodzaju cho-
roba towarzysząca chorobie podstawowej (infekcja 
wirusowa, gorączka, deformacje kręgosłupa itp.). 
W takich sytuacjach należy się liczyć z dodatko-
wym osłabieniem kondycji i o ile np. pacjent radził 
sobie dotychczas, będąc na wyłącznym żywieniu 
doustnym, o tyle w przypadku dodatkowego osła-
bienia funkcji połykania może być konieczne kar-
mienie enteralne. 
Działania proaktywne i reaktywne nie wykluczają 
się wzajemnie i powinny być komplementarne. Ma-
jąc na względzie dbałość o jak najdłuższe utrzyma-
nie funkcji w jak najlepszej kondycji, nie powinno 
się dopuszczać do nadmiernego zmęczenia pacjen-
ta podczas posiłku. Naraża go wówczas na utratę 
kontroli nad połykaniem lub zaburzenie koordyna-
cji połykania z oddychaniem – w ten sposób zwięk-
sza się ryzyko zakrztuszenia lub doprowadza do do-
minacji adaptacji kompensacyjnych. Z drugiej jed-
nak strony, mimo ryzyka zachłyśnięcia nie powinno 
się rezygnować z karmienia doustnego na rzecz wy-
łącznego karmienia enteralnego, ponieważ brak tre-
ningu przyspieszy atrofię mięśni i przykurcze oraz 
będzie skutkował brakiem aktywnej stymulacji dla 
rozwoju twarzoczaszki. W takiej sytuacji trzeba za-
dbać o bezpieczeństwo prób karmienia doustnego 

oraz o zastępczą stymulację mięśni, które w normal-
nych okolicznościach byłyby zaangażowane w do-
ustne przyjmowanie pokarmów. 
W związku z brakiem opracowań naukowych na te-
mat skuteczności terapii dysfagii u pacjentów z SMA 
trudno określić, w jakim stopniu działania podej-
mowane reaktywnie mają szansę być odwracalne. 
W przypadku pacjentów niedożywionych, zanim zo-
staną podjęte działania proaktywne, konieczne jest 
doprowadzenie do poprawy stanu odżywienia. Jest 
to niezbędny warunek wdrożenia terapii logopedycz-
nej ukierunkowanej na poprawę jakości połykania. 
Dopiero po poprawie stanu odżywienia można pod-
jąć ponowną ocenę bezpieczeństwa i funkcjonalno-
ści połykania i wziąć pod uwagę szanse na działa-
nia proaktywne.

Krok 3: żywienie enteralne
Żywienie enteralne powinno zostać wdrożone, gdy 
doustne przyjmowanie pokarmów nie jest możli-
we ze względu na bardzo wysokie ryzyko zachły-
śnięcia, nie ma możliwości pokrycia zapotrzebowa-
nia odżywczego drogą doustną lub doustny sposób 
karmienia nie jest źródłem przyjemności i komfor-
tu pacjenta39. Brakuje rekomendacji w tym zakresie 
z uwzględnieniem specyfiki pacjentów z SMA, ale 
przyjmuje się, że ten rodzaj wsparcia żywieniowe-
go należy rozważyć u dzieci, biorąc pod uwagę po-
niższe sytuacje:
 ■ jeśli występują aspiracje do dróg oddechowych;
 ■ jeśli posiłek trwa dłużej niż 30-40 min;
 ■ żywienie doustne jest niewystarczające dla wzro-

stu i rozwoju pacjenta;
 ■ doszło do utraty wagi lub braku przyrostów masy 

ciała w ciągu 3 ostatnich miesięcy;
 ■ masa ciała lub wzrost spadły o 2 lub więcej 

percentyli40.
Podjęcie decyzji o żywieniu enteralnym powinna po-
przedzać dogłębna analiza szans, możliwości i zagro-
żeń związanych z żywieniem doustnym. Dlatego m.in. 
potrzebne jest monitorowanie stanu funkcji połyka-
nia, systematyczne zbieranie danych na temat prze-
biegu terapii i prognozowanie dalszych etapów opieki 
nad pacjentem. Samo wprowadzenie takiego sposobu 
odżywiania nie oznacza całkowitej rezygnacji z żywie-
nia doustnego, a wręcz przeciwnie – powinno być sto-
sowane w takim zakresie, który da pacjentowi szansę 
na jak najlepszą kondycję funkcji połykania.
Wprowadzenie żywienia enteralnego może przebie-
gać wg różnych scenariuszy, np.:
 ■ okresowe zastosowanie zgłębnika dożołądkowego 

w celu poprawy stanu odżywienia i wzmocnienia 
organizmu, czyli do czasu ponownej oceny bezpie-
czeństwa i funkcjonalności połykania;

 ■ zastosowanie żywienia enteralnego w określonej 
sytuacji, np. w czasie infekcji;

DO ZAPAMIĘTANIA

 ■ Nasilenie trudności w jedzeniu i połykaniu u pacjentów 
z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) jest zależne od typu 
SMA i wieku pacjenta. U chorych z typem I powinno się 
wdrożyć diagnostykę połykania zaraz po potwierdzeniu 
diagnozy, zaś z typem II i III – w przypadku objawów wska-
zujących na trudności.

 ■ Trudności w jedzeniu i połykaniu skutkują stosowaniem 
strategii adaptacyjnych, które z czasem, zamiast poprawiać 
funkcjonowanie pacjenta, mogą nasilać problemy z poły-
kaniem. Chory i jego opiekunowie nie dysponują ani wie-
dzą, ani możliwościami wczesnego wychwytywania nie-
prawidłowości w tym zakresie.

 ■ Diagnostyka trudności w jedzeniu powinna być rozpatry-
wana również w aspekcie badań przesiewowych w celu 
wczesnego wychwytywania nieprawidłowości. Plan badań 
pogłębiających rozpoznanie powinien być ustalany indy-
widualnie.

 ■ Złotym standardem w ocenie zaburzeń połykania jest wi-
deofluoroskopowa (VFSS) oraz endoskopowa (FEES) ocena 
połykania.

 ■ Zastosowanie w diagnostyce badań instrumentalnych daje 
szansę na określenie granic bezpieczeństwa doustnego 
przyjmowania pokarmów oraz na funkcjonalną analizę 
poszczególnych elementów funkcji, co jest podstawą pla-
nowania działań terapeutycznych w zakresie poprawy po-
łykania oraz podejścia proaktywnego.
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 ■ zastosowanie żywienia enteralnego w celu do-
pełnienia porcji pokarmu spożywanego doustnie 
przez pacjenta na dany posiłek;

 ■ stosowanie pojenia enteralnego i utrzymanie kar-
mienia doustnego lub utrzymanie pojenia doust-
nego przy karmieniu enteralnym – zależnie od sy-
tuacji klinicznej;

 ■ stosowanie żywienia enteralnego np. wieczorem 
w celu uzupełnienia zapotrzebowania kaloryczne-
go w stosunku do pokarmów, które pacjent zjadł 
w ciągu całego dnia.

Ważne, aby pamiętać, że karmienie enteralne z wy-
korzystaniem zgłębnika dożołądkowego nie jest roz-
wiązaniem długookresowym. Należy też unikać za-
kładania zgłębnika codziennie lub tylko na nie-
które posiłki. Jeśli zamiarem jest sporadyczne ko-
rzystanie z tego rodzaju wsparcia żywieniowego, 
np. 1-2 razy dziennie, zgłębnik powinien pozostać 
na cały okres jego przydatności (zgłębniki silikono-
we wymienia się raz na 6-8 tygodni). Istotne jest bo-
wiem zrozumienie, że częste (codzienne) zakładanie 
sondy do karmienia może się przyczynić do zniesie-
nia aktywności reakcji obronnych gardła. Jest to 
zjawisko często obserwowane u pacjentów neuro-
logicznych, u których stosuje się codzienne zakła-
danie sondy lub wręcz do każdego posiłku. Infor-
macje przekazywane przez opiekunów pacjenta, ty-
pu: „moje dziecko tak się przyzwyczaiło do zakła-
dania sondy, że zupełnie mu to nie przeszkadza”, 
świadczą właśnie o zniesieniu lub osłabieniu reak-
cji obronnych gardła. W takich sytuacjach szanse 
pacjenta na obronę przed zakrztuszeniem są bar-
dzo małe.
Długookresowe żywienie zgłębnikiem dożołądko-
wym lub stan takiego osłabienia funkcji połykania, 
że powrót do całkowitego żywienia doustnego jest 
mało prawdopodobny, wymaga założenia gastrosto-
mii odżywczej41.

Podsumowanie
W artykule zaprezentowano sposób diagnozy i oce-
ny trudności w jedzeniu i połykaniu u pacjentów 
z SMA. Zaproponowano konkretne badania i te-
sty, które można wdrożyć w celu zebrania informa-
cji potrzebnych do zaproponowania pacjentom zin-
dywidualizowanego systemu opieki, z uwzględnie-
niem strategii długoterminowej. Przy zastosowaniu 
terapii zaburzeń połykania i trudności w doustnym 
przyjmowaniu pokarmów prawdopodobnie nie bę-
dzie możliwe odwrócenie przebiegu choroby, ale być 
może dzięki wykorzystaniu stymulacji mięśni i ner-
wów, które są pozbawione mobilizacji do pracy, uda 
się dłużej zachować ich aktywność. Jeśli zabiegi te-
rapeutyczne zostaną wdrożone zbyt późno, czyli gdy 
przykurcze i zmiany strukturalne będą już utrwalo-
ne, raczej nie będzie szans na ich odwrócenie. Dla-

tego podstawą działań zmierzających do poprawy 
komfortu pacjenta  z SMA powinno być monitoro-
wanie stanu funkcji i wczesne wykrywanie określo-
nych trudności.
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