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Keverékinfúziók elıállítása

Az OGYI módszertani levele

OGYI-P-63-2007/2012
A hatálybalépés idıpontja: 2012. július 15.

• Alapelv, hogy a különbözı parenterális gyógyszerek 
beadás elıtti összekeverése a gyógyszerkészítés sajátos 
területe. (Szakfeladat a fenti rendelet szerint 
hivatkozva.)

• A módszertani levél külön fejezetben tárgyalja:

– az injekciók egymással, vagy infúziókba történı elegyítését,

– a parenterális tápláló keverékoldatok készítését.



Parenterális készítmények 
elegyítésének problémái

• b) Az elegyítés fizikai, kémiai inkompatibilitásokat, 
gyógyszerbomlás okozta káros hatásokat eredményezhet, 
illetve ezen keverékek alkalmazása terápiás interakciókat, 
toxikus tüneteket idézhet elı.

• a) Az elegyítés nem megfelelı körülményei következtében 
mikrobiológiai szennyezıdés léphet fel, amely a beteg 
állapotát súlyosan veszélyeztetheti.

• c) A keverék készítése esetenként – a hatóanyag 
szóródása miatt - a készítıre nézve is veszélyes lehet, 
ezért egészségvédelmi rendszabályokat kell kidolgozni a 
készítés folyamatára.



Közvetlen felhasználású 
keverékinfúzió

• Olyan egy adagos formában, egy beteg részére készített 
infúzió keverék (injekció-injekció, injekció-infúzió, 
infúzió-infúzió) amely tárolás nélkül, azonnal 
felhasználásra kerül.

• Ezen keverékek szakszerő elkészítéséért (környezeti 
feltételek, eszközök, technológia és kompatibilitási 
viszonyok megfelelısége) a felügyeletet ellátó 
osztályos/klinikai gyógyszerész, annak hiányában vagy 
távollétében a felügyeletet ellátó gyógyszert rendelı 
orvos egy személyben felelıs.



Nem közvetlen felhasználású 
keverékinfúzió

• Olyan egy-, vagy többadagos formában készített infúzió 
keverék (injekció-injekció, injekció-infúzió, infúzió-infúzió, 
illetve minden parenterális tápláló oldat és citosztatikum 
tartalmú keverékinfúzió), amely központi elıállító helyen 
(intézeti gyógyszertár, vagy osztályos aszeptikus blokk) 
kerül elıállításra, tárolásra, majd elosztásra. Ezen egy, vagy 
több adagos keverékek elkészítése minden esetben kizárólag 
aszeptikus körülmények között történhet. A keverékek 
szakszerő elkészítéséért (környezeti feltételek, eszközök, 
technológia és kompatibilitási viszonyok megfelelısége) 
intézeti gyógyszertári készítés esetén a felügyeletet ellátó 
intézeti gyógyszerész, osztályon történı készítés esetén a 
felügyeletet ellátó osztályos/klinikai gyógyszerész, 
hiányában vagy távollétében a felügyeletet ellátó, gyógyszert 
rendelı orvos egy személyben felelıs.



Egyszerő keverékinfúzió
• Egy vagy több egyszerő lépés során elıállított 

keverékinfúzió, amelynek során a mikrobiológiai 
kontamináció esélye relatív kicsi. (Például: ampullából 
folyadék injekció felszívása fecskendıbe, por injekció 
feloldása és felszívása fecskendıbe, egy vagy több injekciós 
oldat infúzióba adása, az oldat felszívása infúziós pumpához 
fecskendıbe)

Összetett keverékinfúzió
• Az elegyítés relatív nagy mikrobiológiai kontaminációval 

járhat, aminek a hátterében a lépések száma és komplexitása, 
vagy a készítés idıtartama, a hosszabb tárolási idı állhat. 
(Például: Teljes Parenterális Táplálás (TPT) készítés az egyes 
komponensekbıl /sok lépés, nagy volumen, az elıállított 
infúzió jó közeg baktériumok elszaporodásához/, TPT 
készítés egy „all in one” termékbıl kiindulva több mint két 
újabb komponens hozzáadásával)



• Az adott osztályon/klinikán leggyakrabban 
használatos injekció-injekció és injekció –
infúzió, infúzió-infúzió keverékek receptjeit a 
kompatibilitási szempontok jóváhagyása 
érdekében írásban, az intézeti vezetı 
fıgyógyszerészhez kell benyújtani, aki a 
gyógyszerkészítmények elegyíthetıségét elbírálva 
meghatározott elegyek készítésére írásbeli 
engedélyt ad.



Keverék infúziók elıállításának alapvetı 
szabályai

• Az inkompatibilitás a keverék elıállítása elıtt kizárandó
• A hozzáadandó térfogatot (ml) tekintetbe kell venni
• Amennyiben lehet, a keveréket közvetlenül a felhasználás elıtt 

kell elkészíteni aszeptikus módon
• A keverést az infúziós tartály rázásával gondosan kell végezni
• A keverék infúzió szignatúráján fel kell tüntetni a beteg nevét, 

az alapinfúzióhoz adott gyógyszer nevét és mennyiségét, a 
keverék elkészítésének pontos idejét

• Vizuálisan ellenırizendı az elkészítést követıen azonnal, és a 
felhasználás során folyamatosan az infúzió színe és 
átlátszósága

• A mikrobiológiai instabilitás veszélye miatt a keverék infúzió 
eltarthatósága (ha egyéb adat nem áll rendelkezésre) 
maximálisan 12 óra



Az elegyítés általános szabályai

• Az injekciók egymással, vagy infúziókba történı 
elegyítése, hígítása csak az alkalmazási elıiratokban 
leírtaknak megfelelıen történhet. 

• Ha az elıirat nem rendelkezik arról, hogy az adott 
injekció mivel  keverhetı, akkor a gyógyszerész, vagy 
a gyógyszert elrendelı orvos felelıssége, hogy a 
fizikai, kémiai kölcsönhatások, inkompatibilitások 
(pH, csapadékképzıdés, bomlás, fényérzékenység 
stb.) figyelembevételével készítsék el az elegyítést.

• a keverékinfúzió komponenseinek a számát lehetıség 
szerint minimalizálni kell.



A parenterális tápláló keverékek 
magisztrális készítésének

általános szabályai

• A parenterális tápláló keverékek elıállításához -
Magyarországon vagy az Európai Gazdasági Térség 
(EGT) napállamaiban megkötött nemzetközi 
szerzıdés alapján az EGT napállamával azonos 
jogállást élvezı államban - forgalomba hozatali 
engedéllyel rendelkezı alapoldatok, infúziók 
használhatók fel.

• A keverékoldatokat tartalmazó mőanyag zsákokat 
az orvostechnikai eszközök engedélyezésére 
illetékes hatóság engedélye alapján lehet használni.



• A parenterális tápláló keverékoldatok magisztrális 
elıállítása kizárólag az erre kialakított 
helyiségekben, gyógyszerészi felügyelettel
történjen. Az aszeptikus oldatkészítı helyiség 
bejáratánál bemosakodási és átöltözési 
lehetıséget kell biztosítani.

• A parenterális tápláló keverék készítı részleg 
ajtaján feliratot és piktogramot kell elhelyezni, 
amely jelzi az aszeptikus munkavégzést



• LAF-laminar air flow fülke: Az oldatkészítı helyiségben 
„A” tisztasági fokozatú munkateret biztosító laminar air 
flow (LAF) berendezést kell elhelyezni. A biztonsági 
fülkének védenie kell a terméket, és a kereszt-
szennyezések ellen is védelmet kell biztosítania. Ha a 
biztonsági fülkét nem mőködtetik folyamatosan, a 
berendezésnek idıt kell hagyni az elıírt levegıminıségi 
szint eléréséhez.

• Évenkénti ellenırzés!
• Amennyiben az oldatkészítı helyiségben légkondicionáló 

mőködik, a helyiségnek „C” fokozatú levegıellátása 
legyen, és megfelelı vizsgálatokkal bizonyítani kell, hogy a 
mőködı légkondicionáló nem dolgozik a biztonsági 
fülke áramlása ellen, illetve nem okoz levegı 
turbulenciát. A helyiségben csak a keverékinfúzió 
készítésére és a munkafolyamat során keletkezı hulladék 
győjtésére szolgáló eszközök lehetnek.





• Az oldatkészítı helyiségben a biztonságos tisztítás 
és fertıtlenítés érdekében sima, résmentes, 
megfelelıen mosható és fertıtlenítı-szereknek 
ellenálló, részecskét le nem adó falfelület és 
padozat szükséges.

• Az infúziók, injekciók és a steril eszközök 
beadására zsilipablakot kell kialakítani az 
oldatkészítı és az elıkészítı helyiségek között.

• Az aszeptikus munkavégzéshez jól záródó 
mandzsettájú hosszú ujjú steril köpeny, egyszer 
használatos steril sapka és maszk, valamint 
fertıtlenítı kézmosás után felvett steril, egyszer 
használatos gumikesztyő viselése kötelezı.



Címkézés
• A parenterális tápláló keverékek címkéjén fel kell tüntetni 

– a keverék azonosító számát, 
– összetételét, 
– térfogatát, 
– kalória értékét, 
– ozmolaritását, 
– a készítés idıpontját, 
– a felhasználhatóság határidejét, 
– a keverést végzı személy nevét, 
– valamint a megrendelı egység (klinika/osztály) nevét, 
– a beteg nevét és kórházi azonosítóját vagy TAJ-számát. 
– A címkén szerepelnie kell a tárolásra, illetve az alkalmazásra 

vonatkozó utasításnak, pl: FAGYASZTÓBA TENNI TILOS!
– továbbá az alábbi figyelmeztetésnek: „A keverékhez egyéb 

gyógyszert adni tilos!”



Parenterális tápláló keverékinfúzió 
készítési dokumentáció

• Készítési dokumentáció vezetése kötelezı, mely lehetıvé 
teszi visszamenılegesen is a keverékinfúzió jellemzıinek, 
valamint a készítés fıbb lépéseinek az egyértelmő 
azonosíthatóságát. A keverékinfúzió készítési 
dokumentációban fel kell tüntetni 
– a keverék összetételét, 
– a keverékhez alkalmazott komponensek gyártási számát, 
– a készítés idıpontját, 
– a tárolási feltételeket, 
– a felhasználhatóság határidejét, 
– a keverést végzı személy és/vagy a keverést felügyelı nevét és 

aláírását, 
– a beteg nevét és kórházi azonosítóját vagy TAJ-számát, 
– valamint a keverékek felhasználási helyének megjelölését.



Ellenırzés

• Minden keverékinfúziót az elkészítés után, majd 
közvetlenül a felhasználás elıtt organoleptikus 
vizsgálatnak kell alávetni, mely során kiszőrhetı a 
mechanikai szennyezés, anyagkiválás, vagy egyéb, 
szemmel látható elváltozás.

• A magisztrálisan készített nem közvetlen felhasználású 
keverékinfúziót vagy parenterális tápláló keveréket 
szúrópróbaszerően, de évente legalább kétszer, 
mikrobiológiai és pirogenitási vizsgálatnak kell alávetni, 
vagy bizonyítani kell az eljárás validálásával, a keverék 
mikrobiológiai tisztaságát és pirogén mentességét.



A parenterális táplálás



Malnutritio (alultápláltság)

• Definíció:

– Egy vagy több tápanyag abszolút vagy relatív hiánya
– Iatrogén feleslege

• Osztályozás

– Abszolút hiányállapot: kalória + fehérjehiány
– Relatív hiányállapot
– Aránytalanság
– Kevert

• Dinamikája szerint:

– Akut
– Krónikus



A malnutritio okai
• A táplálék felvételével kapcsolatos

– Étvágycsökkenés
– Táplálkozási képtelenség, vagy nehezítettség
– Negativizmus

• Emésztési és felszívódási zavarok

– Gyulladás
– Mechanikus akadály
– Malignitás
– Fekély, sipoly
– Hasmenés, hányás

• Megnövekedett anyagcsereigény:

– Hypermetabolizmus
– Hyperkatabolizmus



A malnutritio következményei
• Sebgyógyulás csökken
• Oedema, decubitus
• Immunvédekezés csökken
• Vérzési, alvadási zavarok
• Enzimképzıdés csökkenés
• Az albuminhoz kötött gyógyszerek szintje csökken
• Vesekárosodás: GFR és tubularis resorptio csökken
• Hemodinamika: PTF , CVP és inotropia csökken
• Légzésfunkció csökken
• Bélrendszer: 

– Mucosa atrophia
– Motilitáscsökkenés
– Emésztés és felszívódás csökkenés
– Bakteriális transzlokáció
– Psychés elváltozások: depresszió, intellektális teljesítmény csökken. 



Rizikócsoportok
Testsúlycsökkenés

– 5% fölött az elmúlt 3 hétben

– 10% fölött az elmúlt 3 hónapban

• 60 év fölötti életkor

• Chronicus betegségek

• Fogyatékosságok: szellemi, érzékszervi (pl. látás)

• Élvezeti szereket fogyasztók: alkohol, drog

•Anorexia

– organicus: tumor, AIDS,TBC

– Psychiatriai

• Nyelészavar: tumor, neurogen

•Malabsorptio

• Vesztés: drain, nephrosis syndroma, dialysis

• Hyperkatabolizmus: láz, infekciók, hyperthyreosis, hypoxaemia, hyperthyreosis, 
hypoxaemia



Az alultápláltság gyakorisága

• Általános lakossági gyakoriság: 5-10 %

• Kórházi felvettek között: 40%

• A kórházi felvettek között több a túltáplált, mint       

az alultáplált!

• Gyermekkori sürgısségi felvételekben az    

alultápláltság 24%



A tápláltsági állapot becslése



Az alultápláltság elıfordulási 
gyakorisága kórházban

• Általános sebészet 25-65 %

• Hasi sebészet 25-28 %

• Ortopéd sebészet 9 %

• Érsebészet 37 %

• Belgyógyászat 48 %

• Gyulladásos bélbetegségek 30-50 %

• Pszichiátria 30 %



Éhezési anyagcsere

• Cél: a normális vércukorszint fenntartása

• Glukóz adása az egyszerő éhezésben megelızi vagy 
csökkenti a fehérje bontást és a ketózist. 

• Energia bevitel nélkül a tartalékok gyorsan kimerülnek 
és megkezdıdik a fehérjék kóros bontása.

• Raktárak mobilizálása:
– Májglikogén

– Zsírszöveti trigliceridek

– Vázizom fehérjéi

• A táplálás oki terápia. 



Fı mesterséges táplálási formák

• Enterális táplálás
• Konyhai pépek (turmixok)
• Ivókúra (kiegészítı táplálás)
• Szondatáplálás per os
• Szondatáplálás percutan
• Parenterális táplálás
• Perifériás vénán át

– (rövid ideig és 800 mOsmol alatt)

• Centrális vénán át
– (tartósan és 800 mOsmol felett)



Milyen elınyökkel jár a tényleges 
szükségletekre alapozott táplálás? 

• A minıségileg megfelelıen táplált ember szervezete 
ellenállóbb a betegségekkel szemben, illetve jobb a gyógyulási 
hajlama. 

• Betegség esetén kevesebb a szövıdmény, jobb a 
sebgyógyulás. 

• Megfelelı mennyiségő és minıségő fehérjebevitel mellett 
ritkább a dekubitusz kialakulásának valószínősége. 

• A már kialakult dekubituszok esetén jobb a gyógyulási arány, 
ha a helyi kezelést kiegészítjük táplálás terápiával is. 

• A szervezet számára jobb erınlétet, így jobb életminıséget 
tudunk biztosítani. 



Az enterális táplálás elınyei a 
parenterális táplálással szemben

• Kisebb a fertızés veszélye

• Ritkábban fordul elı technikai, metabolikus és egyéb súlyos   
szövıdmény

• Védi a bélfal integritását

• Megırzi v. helyreállítja az emésztıenzimeket

• Megmarad hepatikus first pass 

• Jól illeszthetı a circadian élettani folyamatokhoz

• Jobban mobilizálható mellette a beteg

• Gazdaságosabb

• Kényelmesebb a betegnek



A parenterális táplálás elınyei

• Mőködıképes gyomor-bélrendszer nélkül is 
alkalmazható 

• Gyors tápanyagbevitel és ~100%-os 
tápanyaghasznosítás lehetısége

• Eszméletlen és nem kooperáló betegnél is 
választható



Parenterális táplálást igényelnek

• azok, akik nem tudnak enni gastrointestinális 
betegség (bélfejlıdési rendellenesség, nagy mőtét, 
gyulladásos bélbetegség stb.) miatt,

• nem tudnak eleget enni koraszülöttség, égés, 
malnutríció, trauma, rövidbél szindróma, 
vesebetegség, krónikus betegség miatti növekedési 
elmaradás, szívbetegség stb. miatt,

• nem ehetnek gyulladásos bélbetegség, intestinalis 
obstrukció stb. miatt,

• nem hajlandóak enni (anorexia nervosa, tumor stb. 
miatt).



A parenterális táplálás lehetıségei 

• Az energia, fehérje és egyéb tápanyagszükséglet 
bevitele intravénásan történik. Ilyenkor is törekedni 
kell a minimális enterális bevitel biztosítására (a 
gasztrointesztinális mucosa épsége, fiziológiás enzim, 
hormon-, epe termelés megtartása )

• A parenterális táplálás lehet folyamatos vagy ciklusos, 
a véna helye szerint: perifériás és centrális. 

• A parenterális táplálás formái:
– Teljes értékő parenterális táplálás (TPN-TPT)
– Részleges, vagy fehérje megtakarító parenterális táplálás 

( PT)



A parenterális táplálás története
• Az elsı közlés: 1944: 5 napig glükózzal, kazein hidrolizátummal, lecitin-

oliva olaj homogenizátum keverékével táplált fiú csecsemı esetét 
ismertették

• Az 1960-as években Dudrick et al.:csecsemıkorban sikeresen alkalmazott 
tartós parenterális táplálás. A gyerek fejlıdése zavartalan volt. 

• Napjainkban a parenterális táplálás a hipertóniás glükóz oldatok, aminosavak, 
nyomelemek és vitaminok izotóniás lipid emulzióban történı adását jelenti.

• Parenterális táplálás a gyermekellátásban a felmérések adatai alapján 
leggyakoribb az újszülötteknél és koraszülötteknél 

• Széleskörő elterjedése a táplálás fontosságának felismerésével és a 
hatékonyságát javító változásokkal függ össze. Ezek közül a 
legfontosabbak:
– a protein hidrolizátumokat kristályos (szintetikus), arányaiban 

szabályozható aminosavoldat keverékek váltották fel, 
– biztonságos parenterális lipid emulziókat fejlesztettek ki, 
– lehetségessé vált a nyomelem és vitamin bevitel, 
– javult a kanülök és infúziós pumpák minısége.



Teljes Parenterális Táplálás – TPT 
(TPN - Total Parenteral Nutrition)

• Alkalmazhatók külön oldatok és keverékoldatok.

• A gyári két vagy három kamrás tápláló infúziók 
a kamrák tartalmának közvetlen beadás elıtti 
elegyítésével készek a beadásra.

• A kórházi gyógyszertárban készülı TPN 
infúziók egyedi elıirat alapján, számos 
komponensbıl, aszeptikus  körülmények között 
3, ill. 4 napra készülhetnek.  



Tápoldatok típusai
• egyféle tápanyagot tartalmazó oldatok, mono-tápoldatok (multiple bottle

system): külön-külön palackozva tartalmazzák a szénhidrátokat, zsírt, 
aminosavakat stb.

• több komponenső tápoldatok,: aminosavakat, szénhidráttal, elektrolitokkal és 
egyéb mikrotápannyaggal elegyítve tartalmaznak

• ,,minden egy tartályban (all in one)” - teljes értékő keverékoldatok.

• A mono- vagy több komponenső oldatok elınyei:
– megfelelı sorrendben és mennyiségben adagolva - lehetıvé teszik az 

egyéni szükségletek optimális figyelembevételét. 
• Hátrányai: 

– alacsonyabb hatásfok, munkaigényesség [8-10 palack elıkészítése 
(sterilitás!), az oldatok megfelelı sorrendben történı adagolása, stb.] 

– számos - elsısorban fertızéses - szövıdmény 
– inkompatibilitás. Ez a veszély többlumenő katéter alkalmazásával ugyan 

csökkenthetı, de az nagyon költséges 
• Az egyenletes adagoláshoz általában több infúziós pumpa is szükséges.



Multiple bottle system (sok-üveges 
táplálás)



Az ,,all in one” módozat elınyei
• csökkennek a több (8-10) infúziós üveggel kapcsolatos 

manipulációk és csökken a szükséges 
mőanyagszerelékek, összekötıinek száma, azaz 
jelentısen csökken a fertızés veszélye,

• az egyidejőleg alkalmazott szubsztrátumok értékesítése-
hasznosítása javul,

• csökkennek az egyenetlen adagolásból származó 
anyagcsere-szövıdmények,

• a táplálási terápia technikai lefolyásának ellenırzése 
könnyebb,

• a módozat egyszerősége ápolói munkát és idıt takarít 
meg és ezért is gazdaságos és költségkiélı.



A tápanyagok beadásának módja

• Perifériás vénán keresztüli alkalmazás:
– Fenntarthatóság limitált, ált. 72 óra

– Maximálisan 900 mosmol/l-es oldatok alkalmazhatók

• Centrális vénán keresztüli alkalmazás:
– Preferált véna: v. jugularis vagy v. subclavia

– Speciális katéterek

– Behelyezés módja: sebészeti technika

– A katéter alkalmazási ideje szövıdménymentes esetben nem 
korlátozott, a katéter speciális ápolása szükséges

– Magas ozmolaritású oldatok is adhatók

• A TPT kivitelezése infúziós pumpák segítségével történik



A teljes parenterális táplálás 
költséghatékonysága

• A szakmai indokoltság mellett gazdasági érvek is indokolják a 
teljes parenterális táplálás alkalmazását. A TPT a költség-
haszon elemzések szerint gazdaságos terápiás megoldásnak 
minısül, mert:

• a szövıdmények számának csökkenésével a 
gyógyszerfelhasználás kisebb, rövidebb a gyógyulási idı

• kevesebb infúziós szerelék szükséges, nincs gyakori 
palackcsere, kisebb a kontamináció veszélye, nı a 
gyógyszerbiztonság

• a minden komponenst tartalmazó (all in one) oldatkeverékek 
alkalmazása munkaerı és munkaidı megtakarítást 
eredményez. 



A TPT oldatok összetevıi

• metabolizálható nitrogénforrásként aminosav
• energiaforrásként szénhidrátok, zsírok,
• elektrolitok, nyomelemek, vitaminok

A TPT oldatokkal szemben 
támasztott követelmények

• Meg kell felelniük a parenterális oldatokal
szemben támasztott minden követelménynek:  
sterilitás, pirogénmentesség, mechanikai 
szennyezéstıl való mentesség



Tápanyagszükséglet

• Energia:      25-40 kcal/kg

• Fehérje:       20%

• Zsír:             30%

• Szénhidrát:  50%



Tápanyagkomponensek

• Makronutriensek

– szénhidrátok (glükóz, szorbit, xilit)

– aminosavak (esszenciális és nem esszenciális

– zsírok (közepes- és hosszúszénl. trigliceridek)

• Mikronutriensek

– vitaminok (vízoldékonyak és zsíroldékonyak)

– nyomelemek(Mg, Zn, Mn, Cu, Cr, Se, Fe, F, I)



Tápanyagok energiatartalma

Tápanyag 1g kJ kcal

Szénhidrát 17,1 4,1

Zsír 38,5 9,3

Fehérje 15,5 3,7

Alkohol 29,7 7,1



Aminosavak
• Az aminosavak a fehérjék építıkövei, amelyek az 

intravénás táplálás során a legkönnyebben elérhetı 
nitrogénforrást jelentik. A szervezet fehérjét csak a 
természetes L-aminosavakból képes szintetizálni. 

• Energiatartalmuk 4 kcal/g
• Esszenciális aminosavak: fenil-alanin, izoleucin, 

leucin, lizin, metionin, triptofán, treonin, valin, 
melyeket a szervezet nem képes saját maga szintetizálni, 
de bizonyos kóros állapotokban és csecsemıkorban a 
többi is esszenciálissá válhat.

• Vannak speciális, vese-, illetve májbetegek számára 
készült termékek, ugyanis egyes aminosavak számukra 
nem elviselhetık.



• A fehérje anyagcsere alapelemei 

• Aminosavak szerkezete:

NH2-CH -COOH

↓

R

• egyedüli anyag, mellyel N-t tudunk bevinni
– 20 féle aminosav: 8 esszenciális, 7 szemiesszenciális

– „kondicionálisan esszenciális aminosavak” glutamin, arginin, glycin, 
taurin, cystein

• szerkezet szerint
– elágazó C-láncú aminosavak

– aromás aminosavak

• egymásba átalakulnak, helyettesíthetık



Aminosavak speciális szerepe

• Glutamin: a GI és immun rendszer 
energiaforrása

• •Arginin: sebgyógyuláshoz és immun-
funkciókhoz szükséges

• •Cystein: Glutathion képzéshez szükséges

• •Elágazó láncú aminosavak (BCAA): hepaticus
encephalopathiában javítják a mentális státust

• •CAVE! a glutamin és cystein nem stabil a TPT 
oldatban



Aminosavak különbözı 
betegségekben

• „vese-oldatok”: hisztidin, arginin
– az ammónia-kiválasztás zavarát kell figyelembe 

venni. Nem kell a teljes aminosav-kínálat

• „máj-oldatok”: jelentıs elágazó szénláncú 
aminosav: leucin, valin
– a metabolizáló és detoxikáló funkció kiesése

• „csecsemı-oldatok”: cisztein, glicin, tirozin
– éretlen enzimrendszer miatt eszenciálissá váló 

aminosavak. 



• A taurin jelentısége kora-és újszülötteknél: 
eszenciális aminosavnak tekinthetı.
• Az epesavak magzati és újszülöttkorban nem 

glicinnel, hanem taurinnal konjugálódnak. A taurin 
nem vesz részt a fehérjeszintézisben, ezért felnıtt 
oldatok nem tartalmazzák.

• „szepszis-oldatok”: glutamin, glicin
• fokozott fehérjevesztés kompenzálása

• „posztoperatív oldatok”: kiegyensúlyozott   

aminosav és elektrolit, magas K+-tartalom



• A beadott aminosavakat a szervezet csak akkor 
tudja proteinszintézisre hatékonyan felhasználni, 
ha elegendı energia áll rendelkezésre szénhidrát 
vagy zsír formájában. 

• Szénhidrát: szorbit vagy xilit (sterilezésnél a 
redukáló cukrok /glukóz, fruktóz/ az 
aminosavakkal reakcióba lépnek  barna 
elszínezıdés (Maillard-reakció). 

• Energiapótlás lehetısége: etilalkohol



Dipeptidek
• Magas koncentrációban több aminosav technológiai 

problémákat vet fel (instabil, nem hısterilezhetı)
• Az aminosav-keverékektıl eltérıen dipeptid 

formájában egyes aminosavak sikeresen oldatban 
tarthatók, pl:
• Glicil-glutamin, glicil-tirozin (Glamin)
• Glicil-tirozin (Nephrotect)
• Alanil-glutamin (Dipeptiven)

• A glutamin jelentısége: életfontosságú metabolikus 
és neurotranszmitter, magas koncentráció a központi 
idegrendszerben, antioxidáns, erısíti az immunválaszt 
és a bélnyálkahártya barrierfunkcióját



Miért éppen a glutamin?
• Az izomfehérjék legnagyobb tömegben ezt az 

aminosavat tartalmazzák
• mérsékli a N-vesztést (a fehérjekatabolizmust)
• mérsékli az izomtömeg csökkenésének ütemét (4-5 

nappal eltolja)
• A glutamin szerepe:

– 1. N-donator
– 2. energia
– 3. a bélhámsejtek legfontosabb tápanyaga
– 4. az immunsejtek -lymphocyták, macrophagok-

tápanyagként használják részben közvetlenül, részben 
argininné átalakítva



Szénhidrátok

• Az éhezı szervezet elıször szénhidrát raktárait 
(glikogén) meríti ki, majd energia-szükségletének 
fedezéséhez fehérjét kezd átalakítani glukózzá. 
Ennek elkerülése céljából az energiaszükségletet 
pótolni kell. 

• A szénhidrátok közül a glukóz, fruktóz, 
invertóz, szorbit és xilit oldatait használják, 
melyek 5 % körüli oldatban izotóniásak.



Glükóz
• A szénhidrátok közül a legfontosabb. Számos 

létfontosságú, a szervezetben szintetizálódó 
vegyületnek (nukleinsavak, trigliceridek, 
glukuronsav) forrása. Az idegsejtek, a 
vörösvérsejtek is szinte teljes mértékben ebbıl 
fedezik energiaigényüket. 

• A glukóz lebomlása grammonként 17 kJ  energia 
felszabadulásával jár. Az energiává alakulás mellett a 
glukóz glikogénné és zsírrá átalakulva 
energiatartalékként tárolódik a szervezetben. 

• A kalória szükséglet csak kb. 60%-át kell glukózzal 
fedezni. (A máj zsíros elfajulásának veszélye miatt)



Zsírok
• A zsíremulziók parenterális táplálásra történı alkalmazása 

több szempontból is elınyösebb a cukroknál. 
• A zsírok jelentik a legnagyobb értékő energiaforrást. Az 

emulzió ozmózisnyomása elhanyagolható, így a 
zsírkomponens koncentrációja akár 20 %-ra is emelhetı! 

• A 20%-os zsíremulzió ozmolaritása 350-410 mosm/l, tehát 
perifériás vénába is adható

• A zsírok szervezetben történı elégése során semmiféle 
toxikus végtermék nem keletkezik. Nincs renális veszteség, a 
szénhidrátok okozta anyagcserezavarok elmaradnak és 
biztosítják a szervezet számára esszenciális, vitaminnak is 
tekinthetı linol-és linolénsavat. 

• Az energiaszükséglet kizárólag zsír és szénhidrát együttes 
adásával biztosítható



Aminosav, glükóz és zsíremulzió 
ozmózisnyomása
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Az olajfázis
• Többnyire napraforgóolaj, szójaolaj, gyapotmagolaj, 

olivaolaj használható megfelelıen tisztított formában 
• Hosszú (LCT) szénláncú trigliceridek: esszenciálisak, 

de a szervezet nem képes felépíteni 
– Szójabab, napraforgó, sáfrányvirág olaj
– Olivaolaj: egy kettıs kötés, linolsavat is tartalmaz  a 

biotranszformáció során kevesebb arachidonsav 
keletkezik, alacsony lipidperoxidáció

• közepes (MCT) szénláncú trigliceridek: elınyösebbek 
a kizárólagos LCT-nél, értékesülésük gyorsabb és 
teljesebb. 
– pálmamag,- kókuszolaj



• A forgalomban lévı készítmények általában 50-
50 %-ban tartalmaznak LCT - MCT-t.

• Strukturált trigliceridek: egy molekulán belül van 
a glicerin hosszú és közepes láncú zsírsavakkal 
észterezve, melyek használata élettani elınyökkel 
jár (fehérjemegtakarító hatás, immunvédekezés 
jobb megırzése)

• -3 zsírsavakkal (halolajjal) dúsított zsíremulzió 
(a telítetlen zsírsavak jelentısége): tartós bevitel 
esetén bizonyos betegségcsoportokban több 
életfunkcióra is kedvezı hatású, kedvezı citokin-
hatások



Lipidek szerketete



Az emulgens 
• Általában természetes eredető, tojás-vagy szójalecitin

• foszfatidilkolin és más foszfolipidek

• Legfontosabb követelmény a cseppméret stabilitása!

• A szerkezetét vesztett zsíremulzió gyógyászati célra 
alkalmatlan, zsírembóliát okoz. 

• ml-enként 1012 körüli zsírcsepp

• Ha ezeknek több, mint 0,4 %-a   5 m, a zsíremulzió nem 
tekinthetı stabil rendszernek. 

• 1978-tól maximálja az Európai Gyógyszerkönyv 5 m-ben a  
cseppméretet. A ma alkalmazott zsíremulziók cseppmérete 90-
95 %-ban 1 m alatti. 



A vizes fázis
• A vizes fázis elegyedjen a vérrel 
• Izotonizáló szer: glicerin, szorbit vagy xilit 2,5-5 %-ban.
• Redukáló cukrok nem alkalmazhatók,  sterilezéskor a 

lecitin megbarnul. 
• Az ideális pH a hidrolízis megakadályozása 

szempontjából 6,6-6,8, de ennél alacsonyabb is 
elfogadható. 

• A pH beállítása kis mennyiségő nátriumhidroxiddal 
történik, általában az ideálisnál magasabbra, 8 körülire 
(a trigliceridek és foszfolipidek hidrolízise kis 
mennyiségő szabad zsírsav felszabadulásához vezet, ami 
végül az ideális pH-t eredményezi). 



A zsíremulziók elıállítása
• A zsíremulziók elıállításának technológiája nem egyszerő

• Elsıdleges szempont a megfelelı részecskeméret (cseppméret) 
biztosítása. 

• A homogenizáláshoz használható ultrahangos keverı, 
kolloidmalom, nagy nyomású dugattyús homogenizátor, 
(többszöri átpréselés) 

• A megfelelı részecskeméretet és a homogenitást ellenırizni 
kell. 

• Ajánlatos a nitrogén atmoszféra (a telítetlen 
zsírsavkomponensek oxidációjának minimalizálása)

• A nem emulgeált nagyobb részecskék szőréssel távolíthatók el.

• Zsíremulziók tárolására legalkalmasabb az etil-vinil-acetát 
(EVA)-zsák.



Felnıttek víz-és elektrolitszükséglete 

Víz 30–40 ml/kg/nap fokonként láz 
esetén + 350 ml 

Nátrium 1,0–3,0 mmol/kg/nap

Kálium 0,5–1,0 mmol/kg/nap

Kalcium 0,1–0,2 mmol/kg/nap

Magnézium 0,1–0,2 mmol/kg/nap

Foszfor 0,2–0,3 mmol/kg/nap



Nyomelemek

• A pótlás általában nyomelem-koncentrátumok 
formájában történik.

• A szükséglet jelentısen függ a kórelızménytıl.

• Két hétnél rövidebb iv. táplálás esetén csak a cink
pótlása javasolt.

• A tartós parenterális táplálás vas felhalmozódásához 
vezethet.

• Májbetegségnél a Cu és Mn szint monitorozandó

• Veseelégtelenségnél óvatosan adható: Se, Cr, Mo.



Nyomelemek javasolt adagolása és a 
legfontosabb hiánytünetek 

Nyomelem Javasolt napi iv. 
dózis

hiánytünetek

Vas 1,0-4,0 mg Anaemia, anyagcserezavar 

Mangán 0,3-2,0 mg Véralvadási és 
csontfejlődési zavar 

Cink 1,4-14,0 mg Növekedési és 
sejtproliferációs zavar 

Réz 0,3-1,8 mg Kötőszöveti és 
csontfejlődési zavar 

Króm 0,015-0,05 mg Növekedési és 
cukortolerancia zavar 

Szelén 0,04-0,12 mg Szívizom- és csontfejlődési 
zavar 

Kobalt 0,09-0,18 mg Hematológiai és 
idegfejlődési zavar 

Molibdén 0,02-0,5 mg Veleszületett sulphituria, 
urikaemia 

Fluor

Jód

0,9-2,0 mg 

0,07-0,13 mg 

Fog- és csontfejlődési   
rendellenességek 
Pajzsmirigy-
megbetegedések 



Nyomelem koncentrátumok 
összehasonlítása
Addamel Addamel N Peditrace Tracutil

Cink mol/ml 2,0 10,0 3,82 5,0

Kalcium mmol/ml 0,5 0 0 0

Króm mol/ml 0 0,02 0 0,22

Magnézium mmol/ml 0,15 0 0 0

Mangán mol/ml 4,0 0,5 0,0182 1,0

Molibdén mol/ml 0 0,02 0 0,01

Réz mol/ml 0,5 2,0 0,315 1,2

Szelén mol/ml 0 0,04 0,0253 0,03

Vas mol/ml 5,0 2,0 0 3,5

Fluor mol/ml 5,0 3,0 3,0 3,0

Klór mol/ml 0,1 0,1 0,1

Jód mmol/ml 0,44 7,88 nmol/l



Vitaminok
• Hiánybetegség oka: csökkent bevitel, vagy fokozott 

igény. Parenterális táplálásra szoruló betegeknél 
gyakran felszívódási zavarra vezethetı vissza. 

• Éretlen, koraszülött csecsemık minimális vitamin-
raktárakkal születnek, a vitaminpótlásról a normális 
fejlıdéshez feltétlenül gondoskodni kell. 

• A multivitamin készítményekkel a vízoldékony 
vitaminok a szükségletet meghaladó mennyiségben 
kerülnek a szervezetbe

• Zsíroldékony vitaminok túlzott bevitele toxikus 
lehet



Vitaminok és nyomelemek

• Javasolt                          maximum

Vitamin A:  3000 IU/nap                           ?

Vitamin E   10-30 IU/nap                   300 IU/nap

Vitamin C   500-1000 mg/nap          5000 mg/nap

Zink 3-5 mg/nap                       8 mg/nap

Szelén:       20-40 µg/nap                 100 µg/nap



Felnıttek vitaminszükséglete 
parenterális táplálás esetén 

Vit B1 (Thiamin) 6 mg

Vit B2 (Riboflavin) 3,6 mg

Vit B6 (Pyridoxin) 6 mg

Vit B12 (Cobalamin) 5 µg

Pantoténsav 15 mg

Niacin 40 mg

Biotin 60 µg

Folsav 600 µg

Vit C 200 mg

Vit A 3300 IU (= 1 mg)

Vit D 200 IU

Vit E 10 IU (= 9,1 mg)

Vit K 150 µg



• A vitaminokat vitaminkeverék formájában, 
általában közvetlenül beadás elıtt adjuk a 
keverékhez.

• A keverékinfúzióhoz való elegyítésnél elıször a 
zsíroldékony vitaminokat adjuk a zsíremulzióhoz, 
majd azzal együtt elegyítjük a vizes fázishoz. 

• Vízoldékony vitaminok közvetlenül is 
hozzáadhatók az elegyhez. 

• Vitamintartalmú tápoldatkeverékeket a beadás alatt 
is célszerő fényvédı borítással ellátni. 



Vitaminkeverékek összehasonlítása
Vitalipid N infant Vitalipid N adult Soluvit N

A-vitamin (g/ml) 69 99

D-vitamin (g/ml) 1,0 0,5

E-vitamin (mg/ml) 0,64 0,91

K1-vitamin (g/ml) 20 15

Tiamin (mg/ml) 0,31

Riboflavin (mg/ml) 0,36

Nikotinamid (mg/ml) 4,0

Piridoxin (mg/ml) 0,4

Pantoténsav (mg/ml) 1.5

Aszkorbinsav (mg/ml) 10,0

Biotin (g/ml) 6,0

Folsav (mg/ml) 0,04

Cianokobalamin 

(g/ml)
0,5



Gyári tápoldatkeverékek
• Aminosav tartalmú készítmények:I

– Infusamin S5, Infusamin X5, 
– Aminoplasmal HEPA
– Aminosteril N-HEPA
– Aminoven 10%, Aminoven infant 10%
– Nephrotect

• Szénhidrát tartalmú készítmények: glukóz, fruktóz
• Zsíremulziók: 

– Lipofundin 10%,20%
– Smoflipid

• Felhasználásra kész kétkamrás rendszerek
– Aminomix, 
– Nutriflex peri, Nutriflex basal, 

• Felhasználásra kész háromkamrás rendszerek (TPN)
– Kabiven, 
– Smofkabiven, 
– Oliclinomel



2 és 3 kamrás tápláló infúzió

Szénhidrát és aminosav

Szénhidrát, aminosav és lipid



Beadás elıtt



Teljes Parenterális Táplálás (TPT) 
csecsemı-és gyermekkorban

(Szakmai protokoll)

• Gyermekkorban a táplálékfüggıség nagyobb a 
felnıtteknél

• A felnıttekhez képest a gyermekek 
energiafelhasználása nagyobb, tartaléka pedig 
kisebb

• A felnıtt energiatartaléka kb. 3 hónapra elég, a 
koraszülötté 4 napra, az érett újszülötté 20-25 
napra, az egyéves gyermeké 40-45 napra.

• Gyorsabban kialakulhat a malnutríció betegség, 
infekció, trauma következtében



Mesterséges táplálás újszülött-, csecsemı-és 
gyermekkorban

• Individuális terápia szükségessége
– eltérı gesztációs kor, 
– különbözı születési tömeg, 
– eltérı katabolizmus, aktivitás
– glukóz-, zsír-, aminosav-, kalória és folyadékszükséglet 

újszülött-, csecsemı- és gyermekkorban
• A csecsemık egyedi tányagigényinek megfelelı 

gyári készítmény gyakorlatilag nem létezik
• A gyógyszerész számos ismetettel kell, hogy 

rendelkezzen:
– Kora-és újszülöttek tápanyagigénye, hogy a megrendelést 

szakszerően elbírálhassa
– A komponensek kompatibilitási, stabilitási viszonyai
– Az elıállítással kapcsolatos követelmények



Javallatok mesterséges táplálásra 
csecsemı és gyermekkorban: 

• jól táplált beteg, ha a táplálkozási képtelenség több mint 1 
hétig fennáll 

• rosszul táplált beteg, ha a táplálkozási képtelenség több mint 5 
nap 

• rosszul táplált beteg, ha a szükséges táplálék 60 %-t 1 hétig 
nem fogyasztja el 

• leromlott beteg, ha a szükséges táplálék 80 %-t több mint 3 
napig nem fogyasztja el 

• az életkornak megfelelı, átlagosnál magasabb energiaigény, ha 
ez a táplálék felvételének fokozásával nem biztosítható 
(hosszan tartó stressz, trauma, szepszis, krónikus légzıszervi 
vagy emésztıszervi megbetegedés) 

• Hosszú távú parenterális táplálás esetén a megváltozott 
táplálékigény fedezése mellett a növekedéshez szükséges 
külön energia- és tápanyagszükségletet is biztosítani kell. 



Energiaigény csecsemı –és gyermekkorban 

• Energia igény: 

• Újszülött: 85-100 kcal/kg/die 

• Csecsemı- és gyermek <10 kg 100 kcal/kg/die 

• 10-20 kg: 1000 + 50 kcal/kg/die minden 10 kg 
feletti kg-ra 

• > 20 kg: 1500 + 20 kcal/kg/die minden 20 kg 
feletti kg-ra 



Testtömegre (kg) vonatkoztatott napi 
folyadékszükséglet 

• 1. életnap 50-70 ml 

• 2. életnap                                   70-90 ml 

• 3. életnap 80-100 ml 

• 4-7. életnap:                              100-130 ml 

• 1. életév:                                   100-140 ml 

• 2. életév:                                      80-120 ml 

• 3-4. életév:                                   80-100 ml 

• 6-10. életév:                                 60-80 ml 

• 10-14. életév:                               50-70 ml 



Vitaminszükséglet csecsemı és 
gyermekkorban



Nyomelem szükséglet csecsemı és 
gyermekkorban







Egyedi keverékinfúzió  2002-től 

Magyarországon forgalomban lévő gyógyszerekre átszámolva 
 

 

                        ml/ttkg/nap 1. 

életév 

2. 

életév 

3. - 5. 

életév 

6. – 10. 

életév 

10. – 14. 

életév 

Inf. Glucose  20%  40 - 75 60 - 75 60 50 40 

Inf. Aminoven infant 10% 15 - 25 15 15 10 10 

SMOFlipid 20 % inf.  10 - 15 10 - 15 5 - 10 5 - 10 5 

NaCl 10% inj. 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Panangin inj. 3,62 3,62 3,62 3,6 3,62 

Calcimusc 10 % inj. 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 

Inj. Glukóz-1-foszfát  1,0 1,0 1,0 1 1,0 

KCl 10% inj. 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Aqua dest. Pro inj.                     0 – 14*** 

Folyadék ml/ttkg/nap                         75-140 95-130 90-105 70-90 65-70 

Energia kcal/ttkg/nap 56-97 72-93 63-72 53-62 45 
                                                                                                                                                        

 Zsíremulziók fejlődése:      2002-től   Inf.Intralipid 20 % 

      2005-től   Inf. Lipofundin MCT 20%  

      2010 -től  Inf. SMOFlipid. 20%     

                                                                                                           

  



Tápláló oldat keverı (félautomata)



Vákuumkamra lamináris boxban





Automated Compounding Systems

https://www.youtube.com/watch?v=oMYdZ5sV8p0



Táplálási team

• Multidiszciplináris tevékenység

• Orvos-nıvér-dietetikus-gyógyszerész

• Kórházi ellátás, táplálásátvezetés

• Otthonápolás

• Költséghatékony ellátás



Standard összetételő magisztrális TPT 
emulziók 

F40b (Máj) (ml)

Infusio Glucosi 40% 500

Elektrolit A inf. 100

Aminosteril N Hepa 8 % inf. 1000

Intralipid 20% inf. 500

F35b (Fehérjepótló) (ml)

Rindex 10% inf. 1500

Elektrolit C inf. 100

Aminoven10% inf. 500

Intralipid 20% inf. 500

F37b (Fehérjepótló) (ml)

Infusio Glucosi 40% 500

Elektrolit A inf. 100

Aminoven 10% inf. 1000

Intralipid 20% inf. 500

F39b (Vese) (ml)

Infusio Glucosi 40% 500

Nephrotect inf. 500

MgSO4 10 % inj. 20

Intralipid 20% inf. 500



Egyedi összetételő magisztrális TPT 
emulzió

Egyedi összetételű TPN emulzió TPN “A”

(ml) 

TPN “B”

(ml) 

Infusio glucosi 20% 2000 940

Glucose 20% inf. 200 -

Aminoven infant 10% inf. 600 400

Smoflipid 20% inf. 400 200

NaCl 10 % inj. 34 14

Panangin inj. 80 40

Calcimusc 10% inj. 60 14.8

Glucose-1-phosphate inj. 30 12

KCl 10% inj. 24 10

Peditrace inj. 30 10

Vitalipid-N inj. 30 10

Humaqua inf. - 200



A mesterségés táplálás etikai 
vonatkozásai 1.

• A táplálás elmaradásának a következményei nem járnak azonnali és 
drámai tünetekkel

• A táplálás hatékonyságát alátámasztó betegvizsgálatok keresztülvitele 
bonyolult, költséges és etikai nehézségekbe is ütközik - hiszen 
táplálásban nem részesülı kontrollcsoporttal összemérni alig lehet; 

• eredményei a gyógyszerek hatásához képest nehezebben mérhetık és 
lényegesen lassabban jelentkeznek 

1. besorolható-e a mesterséges táplálás a vitális fontosságú betegellátási 
eljárások közé? 

2. okozhatja-e az aktívan nem táplálkozó és ezért mesterségesen táplált 
beteg halálát a táplálását szolgáló tápszonda/katéter eltávolítása? 

• „A betegek mesterséges táplálását vitális jelentıségő orvosi ellátásnak 
kell tekinteni és mint ilyen azonos megítélés alá esik, mint a mesterséges 
lélegeztetés, az antibiotikumok adása vagy minden egyéb életmentı 
orvosi beavatkozás”.

(Bírósági ítéletek, USA, Nagy-Britannia)



A mesterségés táplálás etikai 
vonatkozásai 2.

• A mesterséges táplálás terápiás beavatkozás és 
csak a beteg beleegyezésével alkalmazható

• Döntésképtelen beteg esetén a törvényes 
képviselı dönt

• A döntés meghozásánál a mértékadó kritérium a 
beteg életminısége
– A szondatáplálás csak ritkán hosszabbítja meg az 

életet és kevéssé javítja az életminıséget, viszont 
jelentıs kockázattal járhat. Ezt különösen nagyon 
idıs, súlyosan beteg pácienseknél kell szem elıtt 
tartani 



A TPT szövıdményei
• Metabolikus szövıdmények 

– Hypo- hyperglykaemia
– Elektrolit zavarok  
– Ozmotikus diurézis
– Hyperlipidaemia

• Hiány állapotok 
– Nyomelemek 
– Vitaminok 
– Esszenciális zsírsavak 

• Infekciók 
– Kanül szövıdmények. Percutan és centralis vénák 

szövıdményrátája újszülöttkorban azonos.   
– Nosocomiális fertızések 



Gyógyszerészi gondozás és 
mesterséges táplálás

• Alacsony tudásszint a tápoldatok terén

• Táplálási alapelvek – gyógyítási alapelvek

• Vény nélkül beszerezhetı tápszerek

• Költséghatékony kezelés

• Mellékhatások/szövıdmények elkerülése

• HPN esetén aktív gyógyszerkészítés és tanácsadás,    

ellenırzés



A gyógyszerész szerepe a táplálási 
team-ben

• Együttmőködés az interdiszciplináris team minden 
tagjával

• A mesterséges táplálással kapcsolatos ismeretek átadása
– Megfelelı alkalmazás

– Tárolás

– Stabilitás

– Egyidejőleg alkalmazott gyógyszerek

– Esetleges interakciók

• A beteg gyógyszerészi gondozása



Otthoni enterális/parenterális 
táplálás (HPN-HPT)

• Életminıség javítása
• Költségcsökkentés
• ET : olcsó, egyszerő, biztonságos
• PT : szükségmegoldás, mert veszélyesebb
• Betegkiválasztás, oktatás
• Tápoldatbiztosítás
• Elıállítás
• Szállítás
• Tárolás
• 24 órás „call center”



Otthoni mesterséges táplálás javallatai
Enterális táplálás Parenterális táplálás

idült neuro-psychiatriai kórképek (dementia, 

anorexia nervosa, organikus nyelészavarok stb.) 

rövidbél szindróma

Onkológiai gondozás gyulladásos bélbetegségek

-idült emésztési, felszívódási 

zavarok -

AIDS betegség



Miért szükséges az OPT?

• A rövidbél szindrómás betegek megfelelı 
rehabilitációját eredményezi, és kevés 
komplikációt okoz.

• Az életminıség szignifikáns javulásához vezet.

• 30 %-kal olcsóbb, mint a kórházi parenterális
táplálás.



Az otthoni parenterális táplálást 
biztosító Home Care Service feladatai

• Ellátás
– Az orvos által rendelt (enterális vagy parenterális) tápláláshoz szükséges 

szerek és eszközök biztosítása
– havonta minimum egyszeri kiszállítás a beteg lakására 
– A megrendelés ellenırzése 
– A betegnél lévı készlet lehetıség szerinti ellenırzése (mennyiség, lejárati 

idı)
– A fölösleges készletek szakszerő elszállítása, cseréje
– A megrendeléstıl számított 24 órán belüli kiszállítás (GDP szabályai szerint

• Technikai szolgáltatás
– Pumpák és egyéb eszközök szervize
– Helyettesítı eszközök, pótalkatrészek  álljanak 

rendelkezésre
• Adminisztráció



A betegek gondozása

• Oktatás, szervezés, utógondozás segítése 
enterális és parenterális táplálás esetén.
– A kezdeti fázisban 1-3 látogatás, a továbbiakban 1-3 

látogatás évente
– A jelentkezéstıl számított 24 órán belüli 

kontaktusfelvétel lehetıvé teszi az elsı szükséges 
lépések megtételét

– Betegtájékoztatás, betegdokumentáció a jogi 
elıírások betartásával

– Beteglátogatás után jelentés a kezelıorvosnak 
egészségügyi vagy dietetikai problémák esetén 



Daganatos betegek mesterséges 
táplálása

• A daganatos megbetegedésekben szenvedık 
>50%-a már a diagnózis felállításakor alultáplált. 

• A tumorkahexia különbözı klinikai tünetek 
formájában jelentkezhet, úgy mint
– testsúlycsökkenés,
– anorexia,
– szervi mőködészavarok,
– alapanyagcsere zavarok,
– intermedier anyagcsere zavarok.



• Testsúlycsökkenés: a betegség korai megjelenési formája, 
vagy a betegség anyagcserezavarokkal járó elırehaladott 
formája

• Anorexia: étvágytalanság, ízérzés változása, hányinger, 
depresszió

• Szervi mőködészavarok: a gastrointestinális és 
immunrendszer zavarai

• Alapanyagcsere zavarok: alapanyagcsere emelkedése 
tumorkahexiás betegeknél 

• Intermedier anyagcsere zavarok: a tumorszövet sejtjei 
energiaszükségletük fedezésére a zsírokkal szemben 
fokozott mértékben a szénhidrátokat használják fel. Fokozott 
a fehérje lebontás, a csökkent izomfehérje felépítés, a negatív 
nitrogén egyenleg 



Táplálási tanácsadás és 
táplálásterápia 

• A kachexia a testsúlycsökkenésen túl terápiás intoleranciát és 
mellékhatások gyakoribb fellépését is okozhatja.

• A táplálásterápia a beteg jó közérzetét biztosítja. Ne a testsúly 
megtartása kerüljön elıtérbe, hanem az étvágyfokozás és a 
táplálkozás öröme.

• A táplálkozási tanácsadáson a beteget fel kell világosítani az 
ízlelı képesség esetleges megváltozásának lehetıségérıl a 
citosztatikus terápia során, valamint a megnövekedett 
energiaigényrıl. 

• A táplálkozási szokások megváltoztatásának elınyeirıl - a 
kezelıorvossal és az onkológiai munkacsoport többi napjával 
együttmőködve – a gyógyszerész adjon tanácsot a betegnek.



A mesterséges táplálás szerepe a 
daganatellenes kezelésben

* Általános hatás TPT ET

* testsúly növekvı növekvı

* zsír növekvı növekvı 

* izomtömeg növekvı

* N-egyenleg változatlan változatlan

* összfehérje pozitív pozitív

* albumin változatlan változatlan

Humorális immunválasz 

* IgG, IgA, IgM változatlan változatlan

* C3, C4 változatlan növekvı 

Celluláris immunválasz 

* lymphocytaszám változatlan növekvı 



A mesterséges táplálás hatása a 
daganatellenes kezelésre

• A sebészi daganatellenes kezelés eredményességét alapvetıen 
befolyásolja a tápláltsági állapot 

• A perioperativ mesterséges táplálás segítségével a mőtéti 
eredményesség javítható

• A daganatellenes kezelés hatékonysága irodalmi adatok szerint 
javítható mesterséges táplálás hatására 

• A kemoterápia mellett alkalmazott kiegészítı mesterséges 
táplálás az életminıség javulásához vezet 

• A sugárkezelés mellett alkalmazott mesterséges táplálás csökkenti 
a gyomor-bél rendszer irradiatio okozta szövıdményeit 

• Javítani lehet a daganatos betegségek során kialakuló csökkent 
természetes immunvédekezést, ami a szervezet 
védekezıképességét erısíti. 



A mesterséges táplálás elınyei 
onkológiai betegeknél

• A megfelelıen kiválasztott tumoros betegek 
csoportjaiban a mesterséges - enterális vagy 
parenterális - táplálás:
– fokozza a betegek mőtéti teherbíróképességét, 
– elısegíti a sebgyógyulást,
– csökkenti a mőtéti szövıdmények számát,
– eredményesebbé teszi a gyógyszeres és besugárzási 

terápiát,
– javítja a betegek életminıségét,
– csökkenti a kórházi tartózkodás idejét.



A betegágy melletti 
gyógyszerészi tanácsadás
Az Országos Gyógyszerészeti Intézet 

(GYEMSZI-OGYI) módszertani levele OGYI-

P-67-2008/2012



• Betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás: a beteg 
gyógyszerelésének biztosítása, nyomon követése a 
kórházi felvételtıl a hazabocsátásig (az elsı 
háziorvosi vizitig) 

• Az intézeti gyógyszertárakban szaktevékenységként 
folytatható a betegágy melletti gyógyszerészi 
tanácsadás, ahol az elıírt alaplétszámon felül a R. 
melléklete szerint 100 ágyanként 1 plusz fı 
gyógyszerész szükséges. 

• Ez egy minimális létszám, az optimális létszám a 
konkrét feladatok és a helyi adottságok 
ismeretében határozhatók meg.



A tanácsadás körébe tartozó 
tevékenységek: 

a/ A beteg vonatkozásában:  

– gyógyszerelési „történet”, anamnézis felvétele, az 
esetleges gyógyszerelési problémák dokumentálása;

– régi és új gyógyszerek alkalmazására vonatkozó 
tájékoztatás az intézeti tartózkodás idején

– az ápoló személyzettel való együttmőködésben;

– hazabocsátási tanácsok; otthoni gyógyszerelésre 
vonatkozó utasítások (közvetlenül a betegnek és/vagy a 
hozzátartozónak−gondozónak); 



b/ Az orvos vonatkozásában:

- tanácsadás a terápia tervezésben (a 
gyógyszeralaplista figyelembe vétele) és 
módosítási javaslat (polypharmacia elkerülése) : 
közös vizit, egyedi eset megbeszélések 
formájában 

- javaslat a távozó beteg terápiájának folytatását 
illetıen, naprakész információ a javasolt 
gyógyszer(ek) felírási szabályozásáról (OEP 
irányelvek ) 



• A betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás a 
kórházi, klinikai gyógyszerész osztályos 
tevékenysége, a betegközpontú gyógyszerészi 
szolgálat alapvetı eleme, amellyel a betegek 
egyéni gyógyszeres terápiájának optimalizálását 
segíti elı. 

• A betegágy melletti tanácsadás lényegében 
individualizált, független, komplex gyógyszer 
információ, amelynek célcsoportjai részben a 
beteg (és/vagy hozzátartozója), részben a 
gyógyszert rendelı orvos és a beteg ápolásában 
résztvevı egészségügyi szakdolgozók.

• A feladat ellátása folyamán alapvetı a titoktartási 
kötelezettség



Alkalmasság
• A betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadást csak 

gyógyszerész végezheti. 
• Elıny, ha az illetınek klinikai gyógyszerészet 

szakvizsgája van, vagy folyamatban van a szakvizsga 
megszerzése. 

• Folyamatos posztgraduális képzés az érintett orvosi 
diszciplínák területén.

• Kommunikációs készség, ill. a kommunikációs készség 
posztgraduális oktatással való fejlesztése. 

• Oktatás szükséges a következıkbıl:
– folyamatos továbbképzés klinikai farmakológiából
– posztgraduális képzés az érintett orvosi diszciplínák területén 
– rendszeres kommunikációs tréningek 



Tárgyi feltétel
• Helyiség: 

– Olyan helyiség ( lehetıleg az ellátandó területhez 
közel), amelyben a járóképes beteget ill. annak 
késıbbi otthoni ápolását végzı hozzátartozóját / 
gondozóját nyugodt körülmények között fogadhatja 
a gyógyszerész. [ v.ö. eütv.: 25§(6)]

– A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálatára és 
kezelésére olyan körülmények között kerüljön sor, 
hogy azt beleegyezése nélkül mások ne láthassák, 
illetve ne hallhassák, kivéve, ha a sürgıs szükség és a 
veszélyeztetı állapot esetén ez elkerülhetetlen. Ez a 
helyiség nem lehet azonos az osztályon lévı orvosi 
szobával. 



A gyógyszerészi tanácsadás várható 
elınyei

• a gyógyszerellátás minıségének javulása 

• az orvos-gyógyszerész-beteg párbeszéd javítása

• az individuális gyógyszeralkalmazás elısegítésére 

• a gyógyszerelés adatainak jobb kiértékelési lehetısége 

• korrekt mellékhatás figyelés 

• gyógyszerelési hibák monitorozása, minıségi hibák 
figyelemmel kísérése 



Köszönöm a figyelmet!


