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Optimális tápláltsági állapot:

egészségmegőrzés – jó életminőség

Kedvezőtlen tápláltsági állapot (malnutríció):

életminőség romlása

betegség legyőzésének esélye↓

Alapvető emberi jog, hogy mindenki, minden

élethelyzetben

megkapja a számára szükséges tápanyagokat (EU).

Betegség és tápláltsági állapot összefügg:

Jobban járnak a jól tápláltak (Hippokratész)
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A táplálásterápia célja

A szervezet anyagcsere-folyamatainak legkedvezőbb 

feltételek melletti összehangolása

tápanyag igény                            tápanyagellátás
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tápanyagigény és tápanyag ellátottság egyensúlyának     
megbomlása

↓

egy vagy több tápanyag abszolút vagy relatív 

hiánya     = alultápláltság

feleslege = obesitás
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A táplálkozási hiányállapot 

osztályozása

Cytokinek által 

szabályozott 

gyulladásos betegség

Tiszta fehérjehiány

Kimerített zsírraktárak

„lean body mass” megőrzés

Depletált „lean body mass”

Súly akár nem is változik

Tesztoszteron által szabályozott

Növekedési hormonok, immobilitás Thomas DR Clinical Nutrition 2007 26:289
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Az alultápláltság szervi következményei

 az agy kivételével az összes szerv    
tömege,

• energia igény,
• AS szintézis ,
• szervek  AS felszabadulása   

gluconegenesisre fordítódik igen rossz 
 hasznosulás

immun funkciók   fertőzés
komplikációk száma
halálozási arány

Feladat: malnutríció megelőzése
felismerésekezelése
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Tápláltsági állapot szűrése

egyszerű néhány adat

BMI percentil

súly/hossz – percentil

táplálkozási előzmény

reprodukálható

sensitív

specifikus



II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

2020.

A tápláltsági állapotból adódó fokozott 

rizikó vagy malnutríció?

„blikk diagnózis”? Diagnosztikus kihívás?
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Tápláltsági állapot meghatározása

táplálkozási anamnézis

tápláltsági állapotot biztosan 

befolyásoló panaszok értékelése

részletes állapot- fizikális vizsgálat

felmérés laborvizsgálatok

immunfunkciós vizsgálatok

izomműködés vizsgálatok

antropometriai adatok
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A táplálásterápia típusai

1. Szájon át történő kiegészítő/módosított = dietoterápia

ÉS     /     VAGY

↓               ↓

részleges      teljes

2. GI rendszer alsóbb szakaszába = enterális táplálás

orron át

szondatáplálás közvetlenül 

gyomorba, bélbe

ÉS     /     VAGY

↓                ↓

részleges      teljes

3. Véráramba = parenterális táplálás
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Enterális vagy parenterális úton?

enteralis? parenteralis?

- fiziológiás

- gazdaságos

- egyszerűbb

- biztonságos

a bélre trophikus stimuláló hatás 

atrophia

baktérium translokáció
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Az enteralis táplálás oldatai:

1. folyadék, kiegyensúlyozott, 

teljes értékű

2. folyadék kiegyensúlyozott emelt energiatartalmú 

2kcal/ml 

3. speciális, illetve kiegészítő, 

pl. magas fehérje tartalmú, aromás  AS-t nem 

tartalmazó;  AS-ket magas %-ban tartalmazó

4. semielementáris

5. elementáris      jejunalis táplálásra való 



II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

2020.

Gastrostomia

1. Sebészi - feltárásos/ laparoscopos (általában

fundoplicatioval együtt)

2. Percután - intervenciós radiológiai (gyerekellátásban

kevéssé elterjedt)

3. Percután – gastroscop segítségével

Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG)

– pull-trough

– direkt (push)
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Ballonos gastrotubus – sebészi

gastrostomia
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Gastrotubus

• narcosis nélkül cserélhető

• cserélendő! (3 havonta)

• Tartós használt esetén “button”-ra cserélhető



II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

2020.

PEG – pull method

• Nincs ballon
• “Margarétát” végig kell húzni

a nyelőcsövön (sérülésveszély) 

• Nem cserélhető csak altatásban.

• Eltávolításához endoscop, vagy sebészi feltárás kell

(narcosisban ismételt áthúzás a nyelőcsövön)

• Nem alkalmazható nyelőcsőszűkület, v. nyelőcső-, garat

tumoros folyamata esetén
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Tápanyagok alkalmazása PT esetén

Makro-

tápanyagok

össz-

energia

részaránya 

kcal/g

(J/g)

Parenterál

is mód

RQ Mennyiség

ttkg/nap

Aminosavak/

proteinek

15-20% 4 

(16,7)

AS, 

dipeptidek

0,8 1-1,5

gyerek: 2-

2,5

szénhidrátok 40-60% 4 

(16,7)

glukóz 1,0 max. 5 

gyerek: max. 

15 g/kg/nap 

zsírok 30-50% 9,1 

(38)

trigliceride

k (LCT, 

MCT)

0,7 0,8-1,5

max. 1,8 

gyerek: 2-

2,5

Mikrotápanyagok:  elektrolitok, vitaminok, nyomelemek


