
A TÁPLÁLÁS KÉRDÉSEI KRITIKUS ÁLLAPOTÚ  

ÉS GYÓGYULÓ BETEGEK KÖRÉBEN 

Michael P Casaer
1
, Thomas R Ziegler

2
 

 

1 - Intensive Care Department and Laboratory of Intensive Care Medicine, Leuven University Hospitals, 

Leuven, Belgium (Prof M P Casaer MD) 

2 - Department of Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Lipids and Center for Clinical and 

Molecular Nutrition, Emory University School of Medicine, Atlanta, GA, USA (Prof T R Ziegler MD) 

 

 

Ez a cikk egy négyrészes sorozat (Endocrine and metabolic considerations in critically ill 

patients) második közleménye, amely endokrin és metabolikus folyamatokat elemez kritikus 

állapotú betegek körében. Online 2015. június 11-én jelent meg a Lancetben (Lancet Diabetes 

Endocrinol 2015; 3: 734–45. http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(15)00222-3). 

 

 

 

A megfelelő tápláltsági állapot elengedhetetlen a sejtek és szervek megfelelő működéséhez, 

valamint a sebgyógyuláshoz. A mesterséges táplálás az utóbbi évtizedekben hatalmas 

fejlődésen ment keresztül, ezzel párhuzamosan azonban annak korlátai és a potenciális 

mellékhatásai is megmutatkoztak.  

Öt szigorú randomizált kontrollált tanulmány (randomised controlled trial – RCT) vizsgálta az 

enteralis vagy parenteralis táplálás kérdéskörét, és az evidenciaalapú klinikai irányelvek csak 

az intenzív osztályos kezelés első hetére korlátozódnak. A már korábban elvégzett RCT-k 

csak kis hangsúlyt fektettek annak vizsgálatára, hogy a korai szakban megkezdett vagy nem 

megkezdett mesterséges táplálás lenne előnyösebb a kritikus állapotú betegek számára.   

A közelmúltban elvégzett magas színvonalú RCT-k eredményei nem támogatták azt az 

elképzelést, miszerint az intenzív terápia korai szakában megkezdett különböző táplálási 

formák javítanák a morbiditási és a mortalitási arányokat, így ezek kimenetelt javító hatása 

nem tisztázott.  

Feltétlenül szükség lenne olyan tanulmányokra, amelyek egyrészt az intenzív osztályos 

kezelés első hete után, másrészt az intenzív osztályos elbocsátást követően más kórházi 

osztályokon, illetve a kórházi kezelés befejezését követően is folytatott mesterséges táplálást 

vizsgálják. Ugyan az akut morbiditás és mortalitás fontos biztonsági paraméterei maradnak 

ezeknek a tanulmányoknak, az elsődleges végpont a fizikális státusz felmérése, és az intenzív 

osztályos kezelést követő hónapok, esetleg évek életminőségének értékelése lehetne. Ez a 

cikk magas színvonalú RCT-k eredményein alapul, és újabb táplálási perspektívákra világít rá 

kritikus állapotban és a gyógyulás szakaszában.  

 

 

 

 



BEVEZETÉS 

Az elmúlt időszakban enteralis és parenteralis táplálási stratégiák fejlődtek ki az intenzív 

terápia és az azt követő osztályos kezelés vonatkozásában.  Ezzel párhuzamosan a mortalitási 

arány folyamatosan csökkent annak ellenére, hogy egyre idősebb és egyre több 

alapbetegséggel bíró beteget kezelünk, amelyek kétségkívül megnehezítik a rehabilitációt a 

túlélők körében. A klinikusok és kutatók figyelme egyre inkább a hosszútávú funkcionális 

kimenetel felé irányult az elhúzódó intenzív osztályos kezelésen átesett túlélők körében. Az 

izomgyengeség és az izomatrófia fizikai és funkcionális korlátokhoz vezethet, éppen ezért a 

táplálási intervenciók jóval nagyobb hangsúlyt kaptak, mint korábban. Nem utolsó sorban a 

vizsgálatok minősége sem elhanyagolható. A betegek megfelelő szelektálása és kivizsgálása, 

a kezelések titkos elosztása, a kimenetelt értékelők elrejtése, az intention-to-treat (ITT) 

analízis kritériumai mind-mind olyan feltételek, amelyek alapján egy tanulmány magas 

színvonalúnak minősíthető. [1,2] 

Ebben a cikkben két klinikai jelenségre fókuszáltak. Az egyik a kritikus állapotú betegek 

korai táplálásából származó előnyök túlbecsülése. Számos magas színvonalú RCT [3-7] hívta 

fel a figyelmet ezen előnyök hiányára, és az ezzel járó potenciális veszélyek jelenlétére az 

intenzív osztályokon. Sajnos azokról a betegekről, akik már az intenzív osztályos felvételüket 

megelőzően is súlyosan alultápláltak voltak, és akik korábban már mesterséges táplálásban 

részesültek, kevés szó esik ezekben a tanulmányokban. A másik probléma az elhúzódó és nem 

monitorozott alultápláltság incidenciájának és fontosságának alábecsülése a gyógyulás 

időszakában, főként az intenzív osztályról, majd a kórházból történő elbocsátást követően a 

beteg otthonában. Habár a rendelkezésünkre álló RCT-adatok igen szerények, a kimenetel és 

a hosszútávú fizikális állapot szorosabb táplálási monitorozással és támogatással, és a 

gyógyulás szakaszában alkalmazott aktív mobilizálással javítható, főként, hogy ebben az 

időszakban a betegek sokkal fogékonyabbak a tápanyagpótlásra, mint a súlyos katabolikus 

fázisban.  

Ebben a cikkben az intenzív osztályos táplálásról lesz szó, kiegészítve a patofiziológiai 

vonatkozásokkal. Külön figyelmet érdemelnek a 2014-ben publikált adatok [3, 8-12]. Az 

elmúlt időszakban megjelent, korai táplálási intervenciókat értékelő magas színvonalú RCT-k 

eredményeinek tömör összefoglalása a közelmúltban került közlésre. [13] 

A klinikai kimenetelre is nagy hangsúlyt fektettek. Azokat az inetervenciókat, amelyeket 

egyértelmű klinikai haszon nélkül teszteltek, ineffektívnek minősítették, egészen addig, amíg 

a jövőbeli tanulmányok újabb eredményekkel nem szolgálnak. Ez az evidenciaalapú 

megközelítés inkább szigorúbb ajánlásokkal jár, főleg, hogy egy gondosan előkészített 

tanulmánynál is előfordulhat, hogy egy pozitív eredmény elkerüli a figyelmüket. Egy irodalmi 

áttekintés, amely a megfigyelésen alapuló összefüggésekre vagy a patofiziológiai 

következtetésekre fektet nagy hangsúlyt, igen eltérő konklúziókra vezethet. [14] 

Végül, a klinikusok egészen addig ragaszkodnak a már megszokott gyakorlatukhoz, amíg 

egymást követő RCT-k sorozata nem hozza konzekvensen ugyanazt az eredményt bizonyos 

betegpopulációkra vonatkozólag.  Ugyanakkor, éveket vehet igénybe, amíg a klinikai 

gyakorlatban változások mennek végbe, és azon beavatkozások számára nem túl kecsegtető, 

amelyekkel az elvégzett kezdeti RCT-k eredményei magasabb mortalitást, veszélyt, vagy 

alacsony költséghatékonyságot hoznak összefüggésbe. 



A MODERN MESTERSÉGES TÁPLÁLÁS FEJLŐDÉSE 

Kr.e. 3500 óta a mesterséges táplálás az utolsó energiaforrás azoknál a betegeknél, akik nem 

tudták magukat táplálni. [15] 

Az enteralis táplálás nagy fejlődésen ment keresztül az 1900-as évek elején, amikor technikai 

újítások láttak napvilágot (elektronikus infúziós pumpák, kislumenű nasogastricus szondák), 

illetve a sebészi technikák fejlődésével párhuzamosan a gastrostoma- és jejunostoma-képzés 

is biztonságosabbá vált. [15]  

Ráadásul, a kereskedelmi forgalomban elérhető enteralis tápszerek is az összes ismert 

esszenciális makro-és mikronutrienst tartalmazták, ezek alapjai az asztronautáknak készített 

tisztán elementáris formulák voltak. [16] 

A tápanyagok folyamatos intravénás adagolását először 1900 környékén írták le. Legfeljebb 

1000kcal/nap energiabevitelt biztosító, több liternyi 5%-os dextrózt adhattak perifériás 

infúzióként komplikált hasi műtéten átesett kritikus állapotú betegeknek. [17] Az első sikeres 

teljes parenteralis táplálást (total parenteral nutrition - TPN) 1960-ban publikálták. [18] A 

korai TPN a hosszútávú használatra alkalmas standardizált és biztonságos centrális vénás 

eszközök hiányában nehézségekbe ütközött. Ráadásul ezeknek az intravénás tápszereknek a 

stabilitása, a sterilitása és a biztonságossága is megkérdőjelezhető volt. Végül, ahhoz hogy a 

megfelelő kalória- és aminosavbevitelt volumentúlterhelés nélkül lehessen biztosítani, magas 

ozmolalitású oldatokra volt szükség.  

Az 1970-es évek elejére a tanulmányok általános protein-energia alultápláltságról számoltak 

be a kórházi betegek körében, ezen eredmények pedig serkentőleg hatottak az enterális és 

parenterális táplálást biztosító multidiszciplináris szolgáltatások fejlődésére. [19] 

Azóta az enteralis és parenteralis tápláláshoz kapcsolódó szövődményeket jobban ismerjük, 

melynek köszönhetően biztonságosabb gyakorlati útmutatók születtek. [14, 20] Például, 

felfedezték, hogy a túlzott kalóriabevitel és hypeglycaemia gyakori a parenteralis táplálás 

kapcsán az intenzív terápiás osztályon (ITO). [21, 22] 

A parenteralis táplálással kapcsolatos szövődmények, különösen Észak-Amerikában, olyan 

irányelveknek a megszületését segítették elő, amelyek szerint a parenteralis táplálás mellőzése 

javasolt legfeljebb egy hétig azoknál a betegeknél, akik nem alultápláltak és kritikus 

állapotúak. [23] 

 

A MESTERSÉGES TÁPLÁLÁS JELENTŐSÉGE AZ INTENZÍV TERÁPIÁBAN 

A makronutriensek (zsírok, fehérjék, szénhidrátok, esszenciális aminosavak és zsírsavak) és 

az esszenciális mikronutriensek (vitaminok, nyomelemek, ásványi anyagok) adásának 

fontossága kritikus állapotú betegeknél számos klinikai elgondoláson alapul. Először is, a 

megfelelő tápláltsági állapot elengedhetetlen a sejtek és szervek optimális működéséhez, és a 

sebgyógyuláshoz. Másodszor, a táplálási kockázat, melyet az ITO-s felvételkor alkalmazott 

score rendszerek segítségével határozhatunk meg [24-26], és az energiaadósság 

felhalmozódása [27, 28] kritikus állapotban mind kedvezőtlen kimenetellel járnak számos 

tanulmány szerint. Harmadszor, az hosszú intenzíves kezelés során bekövetkező izomatrófia a 

túlélők körében a morbiditás egyik fontos tényezője. [29]  



Nagy, megfigyeléseken alapuló tanulmányok [24] szoros összefüggést mutattak a felvételkor 

csökkent tápláltsági állapot és a magasabb mortalitás között. Nem áll rendelkezésünkre olyan 

gold standard módszer, amely az intenzív osztályra felvételre kerülő betegek tápláltsági 

állapotát és rizikóját felmérné változó objektív és szubjektív paraméterek alapján. [30] Az 

egyszerű antropometriai mérések alkalmazása a rizikófelmérésben, mint pl. a BMI (body 

mass index) [24, 30], a közelmúltban rögzített tápláltsági állapotfelméréssel vagy anélkül (pl. 

súlyvesztés az alap- , illetve az ideális testtömegből) [25], még megerősítésre vár. [26] Az 

sem ismert, hogy azoknál a betegeknél, akik már korábban súlyosan alultápláltak voltak 

(BMI<17), és azoknál, akik hosszú ideje mesterséges táplálásra szorultak az ITO-s felvételt 

megelőzően, a táplálási intervenciók javítják-e a klinikai kimenetelt. A legtöbb táplálással 

foglalkozó RCT nem igazán fordított nagy hangsúlyt ezekre a betegekre. Ezeknek a 

kérdéseknek a megválaszolása csakis a megjósolt táplálási kockázat, a jelenlegi csökkent 

tápláltsági státusz, és az ITO-s felvételt megelőzően alkalmazott mesterséges táplálás alapján 

elvégzett rizikóstratifikációval lehetséges. 

Számos tanulmány azt állítja, hogy az enteralis táplálással bevitt energiamennyiség nem éri el 

a becsült igényeket, főleg a kritikus állapot korai időszakában, amely felhalmozódó 

enegriaadóssághoz vezet. Ez az energiaadósság egyes megfigyelések szerint összefüggésben 

van a morbiditással és a mortalitással. [27, 28] Ugyanakkor ezek az elemzések nem tesznek 

különbséget ok és okozat között, és azt sem veszik figyelembe, ha esetleg a beteg könnyebben 

vagy nehezebben táplálható attól függően, hogy a betegség mely periódusában jár. Ráadásul a 

tápanyagbevitellel kapcsolatos megfigyeléseken alapuló elemzéseket számos tényező 

nehezíti, pl. váratlan események (halál), időtényezők (az átlag energiabevitel fejlődése az 

ITO-n hosszabb ideje tartózkodó betegeknél) [31], és a beválasztási kritériumok [32]. 

Meglepő módon kevés tanulmány áll rendelkezésünkre arra vonatkozólag, hogy a különböző 

dózisban bevitt fehérjéknek és aminosavaknak milyen hatásuk van az anyagcserére, mint 

ahogy arról sincsen információnk, hogy a különböző dózisú vitaminok és nyomelemek milyen 

hatásokat idéznek elő. [13, 33] 

Az akut kritikus időszakot túlélő betegeknél még évekkel az ITO-s kezelést követően is 

gyakran tapasztalható a csökkent funkcionális kapacitás. [29] Ez a probléma részben inkább 

az intenzív osztályos kezelés során bekövetkező vázizomzat-atrófiával és izomgyengeséggel 

hozható összefüggésbe, semmint a kiindulási szervkárosodás mértékével. Az intenzív 

terápiához köthető izomgyengeség szoros összefüggést mutat az egyéves mortalitással az 

intenzív osztályról történő elbocsátást követően. [34] Még ha az izomgyengeség ösztönösen 

izomkatabolizmushoz és sarcopeniához köthető is, a mikroszkóposan a csökkent 

izomrostátmérő nem prediktora az ITO-s kezeléshez köthető izomgyengeségnek. [35]  

Az intenzív osztályos táplálás a megfelelő energia-, mikro-, valamint makronutriens-bevitel 

biztosítására szolgál, amely a sejtek és szervek működéséhez kell mind az akut szakban, mind 

pedig hosszútávon. [13, 30] 

Ebben a cikkben számos korai táplálási stratégia hatását vizsgálták a fenti szempontokat is 

figyelembe véve. [táblázat] 

 

 



 Pozitív hatások az akut 

kimenetelen (túlélés és 

ITO-s/kórházi 

tartózkodás hossza); az 

energiadeficit 

megelőzése az ITO-n 

Izomatrófia mértékének 

csökkentése és a betegek 

hosszútávú funkcionális 

kapacitásának fejlődése 

A magasabb táplálási 

kockázattal rendelkezők, a 

felvételi körülmények és az 

alapbetegség tekintetében 

Az EN korai 

megkezdése 

Igen: a túlélés javulása a 

felvételt követően 24 

órán belül megkezdett 

kezeléssel*[36] 

Nem ismert: nem 

meghatározott 

Nem ismert: nem 

meghatározható a nagyon 

kevés betegszám miatt*[36] 

Fokozott EN bevitel Nem: semleges az 

EDEN-ben[4]; magasabb 

morbiditási és mortalitási 

mutatók 3 kisebb RCT-

ben**[9,37,38] 

Nem: csak az EDEN-ben 

meghatározott [4]; nincs 

hatása a csökkentett vs. 

teljes dózisú táplálásnak a 

fizikális funkción 6 vagy 

12 hónap után [39] 

Nem ismert: alacsony BMI 

kategóriák: nem 

meghatározott a 4 RCT-ben 

[9, 37-39]; leginkább hosszú 

ITO-s tartózkodás 

Az elégtelen EN 

kiegészítése PN-nel 

Nem: semleges a 

Kiegészítő PN és a Korai 

PN tanulmányban 

[40,41]; enyhén 

emelkedett morbiditás a 

korai EN-t kiegészítő PN-

nel (EPaNIC) [5]; a 

mortalitásra nincs hatás 3 

RCT-ben. [5,40,41] 

Igen: a fertőzések 

incidenciája csökkent 

normokalóriás EN-nel és 

PN-nel összevetve a 

hipokalóriás EN-nel és 

PN-nel. [11] 

Semleges: kevesebb 

szubjektív izomatrófia 

korai PN-nel a Korai PN 

tanulmányban [41], de 

semmilyen hatás a 

fizikális funkcióra.[41] 

Nem: folyamatos makro- 

és mikroszkópos 

izomatrófia korai PN 

ellenére az EPaNIC-

ban[35,42]; hasonló napi 

aktivitás és 6 perces 

járásteszt a korházi 

elbocsátáskor.[5] Nem: 

több ITO-s kezeléshez 

köthető izomgyengeség 

korai PN-nel kiegészített 

EN-nel az EPaNIC-ban. 

[35] 

Semleges: hasonló előny 

késői PN-nél az EPaNIC-

ban, az előre megtervezett 

alcsoportokban nagyon 

magas táplálási kockázati 

score-ral (≥5; 863 beteg) 

vagy extrém magas/alacsony 

BMI-vel (<25 kg/m2 vagy 

≥40 kg/m2; 

1989 beteg). [5] 

PN alkalmazása, ha EN 

kontraindikált 

Nem: több fertőzéses 

szövődmény és 

morbiditás az EPaNIC-

ban [5] és egy kevert, 

ITO-s és nagy hasi 

sebészeti 

metaanalízisben. [43] 

Semleges: nem 

meghatározott az 

EPaNIC alcsoportban EN 

kontraindikációkkal[5]; 

hasonló ideális 

testtömegvesztés normál 

PN vs. hipokalóriás PN 

esetén egy kis RCT-ben 

PN-re szoruló betegeknél. 

[10] 

Nem ismert: nincs adat az 

alacsony BMI-vel 

rendelkező betegek esetében 

az EPaNIC alcsoportban 

(EN kontraindikált), de a 

betegség nagyon súlyos volt 

és az ITO-s tartózkodás 

hosszú volt. [5] 

Táblázat: A korai táplálási módszerek effektivitása az ITO-n 

Rövidítések: EN – enteralis táplálás (enteral nutrition); EPaNIC - Impact of Early Parenteral 

Nutrition completing enteral nutrition In Critical illness; ITO – intenzív terápiás osztály; PN – 

parenteralis táplálás (parenteral nutrition); RCT – randomizált kontrollált vizsgálat 

(randomised controlled trial) 

*Kis esetszám, metodikai korlátok. 

**Ibrahim és mtsainak pseudo-randomizált tanulmánya. 

 



AZ ENTERALIS ÉS PARENTERALIS TÁPLÁLÁS POTENCIÁLIS 

SZÖVŐDMÉNYEI 

A modern enteralis és parenteralis tápszerek az összes ismert esszenciális makro- és 

mikronutrienst tartalmazzák. [23, 30] 

Az enteralis táplálás (enteral nutrition – EN) az első választás akkor, amikor a szájon át 

történő táplálás nem megoldható, egyrészt mert olcsóbb, mint a parenteralis táplálás 

(parenteral nutrition – PN), másrészt fiziológiásabb. Ezen felül számos előny kapcsolódik az 

enteralis tápláláshoz (főleg állatmodellekben), többek között a bélfal barrierfunkciójának 

védelme és a bakteriális transzlokáció megelőzése. [44] 

Az EN a splanchnicus keringést is serkenti, habár ez a folyamat egy ún. steal-jelenséget 

provokálhat alacsony bélperfúzió mellett: a keringés a nem táplált bélszakasz felől a táplált 

felé irányul, esetleges nem obstruktív bélnekrózis kialakulásának potenciális veszélyével. [45] 

Megfelelő RCT-k szükségesek a különböző dózisú enteralis táplálás biztonságosságának és 

hatékonyságának felmérésére hemodinamikailag instabil betegeknél a nem obstruktív 

bélnekrózis alacsony incidenciája miatt (0,1-0,3%). [46] Kis megfigyeléseken alapuló 

tanulmányok szerint az EN megvalósítható és biztonságos keringési instabilitás esetén. [47] 

Egy másik megfigyeléses tanulmány szerint 16 kanadai intenzív osztályon a gépi lélegeztetett 

betegek 17%-ánál alakult ki gépi lélegeztetéshez köthető pneumonia (ventilator associated 

pneumonia – VAP), amely gyakran hozható összefüggésbe az enteralis táplálással és a 

gyomortartalom aspirációjával. [48] 

A hányás incidenciája a parenteralis táplálással összehasonlítva jelentősen nagyobb az 

enteralis táplálásban részesülő betegeknél, de az enteralis táplálás nem jár együtt több légúti 

infekcióval. [12] 

Az energiabevitel több mint 60%-ának enteralis úton történő bevitele a hasmenés 

incidenciáját növeli [49], habár ez az összefüggés még nem nyert bizonyítást RCT-k által. 

Ugyan a nasogastricus szondák alkalmazása diszkomfortot és gastrooesophagealis refluxot 

idézhet elő, a sebészi vagy percutan gastro- vagy jejunostoma-képzés sebfertőzéssel, 

váladékcsorgással, peritonitissel és vérzéssel járhat együtt. [50] 

Az EN leggyakoribb problémája, hogy a különböző sebészi, diagnosztikus, légúti 

beavatkozások, esetleg hányás, hasmenés vagy késleltetett gyomorürülés miatt megszakított 

táplálással a megfelelő kalória- és fehérjebevitel nem biztosítható. [22, 51] Ezen felül annak 

megállapítása is nehézségekbe ütközik, hogy a bevitt tápszermennyiségből ténylegesen 

mennyi szívódik fel. [52] Ha és amikor alultáplálási probléma rontja a klinikai kimenetelt az 

ITO-n, annak megállapítása szükséges. [32, 53] 

A PN sok olyan problémát megold, amely az enteralis táplálással kapcsolatban szóba jöhet, 

azonban kevésbé fiziológiás, mint az EN, mert a tápanyagok direkt a véráramba kerülnek, 

ezáltal áthaladnak a portalis keringésen és a májon. [30] A parenteralis tápláláshoz (melynek 

adagolása típusosan centrális vénás kanülön keresztül történik) köthető főbb szövődmények 

az infekciók, a centrális vénás kanül vongálódása, és az infundált tápanyagok miatt kialakuló 

metabolikus zavarok (beleértve az újratáplálási szindrómát is). [22, 30] Az otthoni táplálás 

során a véráramfertőzések sokkal gyakrabban fordulnak elő perifériásan bevezetett centrális 

vénás katéterrel (peripherally induced central venous catheter – PICC), mint tunelezett 

katéterekkel (pl. Hickmann). [54] A parenteralis táplálásra használt infúziós zsák 



kontaminációjából eredő véráramfertőzések ritkák, de számolni kell velük. [55] A 

kereskedelmi forgalomban lévő all-in-one parenteralis tápoldatok használatával ez a kockázat 

mérsékelhető. [56] 

Kis esettanulmányokból származó adatok szerint [57, 58] intravénás zsíremulziók - leginkább 

a szójababolaj-alapú készítmények – adagolása az immunvédekezést csökkentheti, főleg 

gyors infundálás során. Pár szigorú tanulmány [33] összehasonlította az újabb, pl. halolajban, 

olívaolajban, strukturált lipidekben vagy ezek kombinációjában gazdag lipidemulziók 

adagolásával kapcsolatos kimenetelt a hagyományos szójababolaj-alapú lipidemulziókkal 

kapcsolatos kimenetellel. Számos metaanalízis [59, 60] dolgozott fel meglévő adatokat, és az 

újabb lipidemulziókkal a túlélésben lehetséges javulás, a mortalitásban csökkenés 

valószínűsíthető, de ezek az adatok statisztikai korlátok miatt nem döntő erejűek.  

Egy kettős vak RCT [61] minimum 7 nap parenteralis táplálásra szoruló 100 intenzív 

osztályos felnőtt betegnél (férfiak és nők vegyesen) összehasonlította a klinikai kimenetelt és 

anyagcserére gyakorolt hatást, és nem talált különbséget a hagyományos szójababolaj-alapú 

és a 80% olívaolajat és 20% szójababolajat tartalmazó lipidemulziók között.  

A PN számos mellékhatása nyilvánul meg a hyperglycaemián keresztül, de ezek az adatok 

még azokból a tanulmányokból valók, mielőtt a szorosabb vércukorkontroll hatásosságát 

bizonyító fontos tanulmányok megszülettek volna, tehát praktikusan 2001 előtt. [62]  

A hyperglycaemia immunfunkcióra és szervelégtelenségre gyakorolt hatása most már 

bizonyított klinikai tanulmányokban és állatkísérletekben. [63-65]  

A széleskörben alkalmazott vércukorkontroll különböző táplálási sémák és vércukorszint-

mérési technikák tükrében kevésbé volt magától értetődő, sőt, egy tanulmány szerint a 

vércukorkontroll a mortalitást nem várt módon megemelte. [66] 

Talán a PT leggyakoribb következménye a túlzott energiabevitel, vagy a túletetés, főleg ha a 

betegek olyan lipid- vagy glükóztartalmú gyógyszereket is kapnak, amelyek rejtett 

energiabevitellel járnak. [30, 67] 

A kritikus állapotban alkalmazott táplálással foglalkozó RCT-kből származó adatok 

értelmezése bonyolult, ugyanis az alul-, illetve túltáplálás definíciója bizonytalan. Az az 

energiamennyiség, amire most azt mondanánk, hogy túl sok, azt 20 évvel ezelőtt 

hipokalóriának mondtuk volna. [68]  

Számos tanulmány óva int a becsült energiaigény kiszámolásának bizonytalanságától, amiből 

aztán megjósolható a mért energiaigény (measured energy expenditure - MEE), ahogy az a 

kalóriatáblázatokban is látható. [69] Még ha a MEE használatával elkerülhető is a túletetés 

bizonyos esetekben, semmilyen klinikai adat nincs arra vonatkozóan, hogy a MEE használata 

a táplálási stratégia megtervezésében javítaná a klinikai kimenetelt. [40, 67] Végül a 

rendelkezésre álló anyagcsere-táblázatok különböző MEE értékeket mutatnak és bizonyos 

technikai problémák (pl. magas belégzett oxigénkoncentráció vagy levegőszökés) a pontos 

mérést zavarhatják. [69, 70] 

 

 

 

 

 

 



A KORAI ENTERALIS ÉS PARENTERALIS TÁPLÁLÁST ALKALMAZÓ RCT-

KBŐL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEK AZ INTENZÍV TERÁPIÁBAN 

 

Evidenciaalapú táplálási stratégiák az ITO-n 

 

Egy megfelelő erősségű RCT az egyetlen megbízható módszer arra, hogy megbecsüljük és 

meghatározzuk az egyik vagy másik táplálási stratégia klinikailag jelentős és független előre 

meghatározott végpontokra kifejtett hatását. [1, 2] Sajnos, valamennyi intenzíves táplálással 

foglalkozó tanulmány a kritikus állapot első hetére korlátozódik. Ezért több mint 7 napos 

ITO-s kezelés utáni időszakra semmilyen megbízható ajánlás nem áll rendelkezésünkre a 

táplálási stratégiákra vonatkozóan.  

 

Táplálni vagy nem táplálni? 

 

Meglepő módon, egyetlen megfelelő erősségű RCT sem vizsgálta, hogy a mesterséges 

táplálás, vagy a változó időtartamú minimális táplálás, esetleg a nem táplálás lenne az 

előnyösebb kritikus állapotban. Éppen ezért szükség lenne egy olyan tanulmányra, amely ezt 

a hiányt pótolja.  

Az éhségsztrájkba kezdett emberek vizsgálata azt mutatta, hogy több mint kéthónapnyi éhezés 

halálos kimenetelű, még akkor is, ha semmilyen betegségben nem szenvednek. [71] 

Habár nem evidenciaalapú, tekintetbe véve azokat a faktorokat, amik a nettó mikronutriens-, 

energia-, fehérje- és zsírveszteséghez vezetnek az ITO-n (pl. tápanyagvesztés hasmenés, 

drainek vagy vesepótló kezelések miatt), a két hónapon belüli halálozás mégis valószínű, 

direkt vagy indirekt módon, a specifikus tápanyagok elvesztése, vagy az alultápláltság miatt. 

  

Mikor kezdjük meg az EN-t, ha a szájon át történő táplálékbevitel nem megoldható? 

 

Ha a szájon át történő táplálás nem kivitelezhető, mérlegelni kell a mesterséges táplálás 

megkezdését és annak módját. Néhány RCT metaanalízise azt mondja, hogy az EN jobb, mint 

a PN [22], és az ITO-ra történő felvételt követő 24 órán belül megkezdett EN javítja a túlélést 

összevetve a későn megkezdett EN-nel. [36] Ugyanakkor a tanulmányokba bevont összes 

beteg száma és más metodikai korlátok óva intenek ezen adatok túlértékelésétől. [72] 

 

A korai enteralis alultáplálás elkerülésének előnyei az ITO-n 

 

Az alultáplálás és a rosszabb klinikai kimenetel közötti szoros összefüggés ellenére számos 

[27, 28], de nem az összes [8, 31] megfigyelésen alapuló tanulmányban a becsült 

energiaigény alapján alkalmazott teljes táplálás klinikai hatása eléggé kiábrándító.  

Az EDEN RCT [4] 1000 akut tüdőkárosodásban szenvedő betegnél két módszert hasonlított 

össze: az egyik esetben a betegek a hat napon keresztül alacsony dózisú trophicus 

szondatáplálást (kb. 400kcal/nap), a másik esetben teljes dózisú enteralis szondatáplálást (kb. 

1300kcal/nap) kaptak. Az alacsony dózisú szondatáplálás biztosítja a bélmucosa integritását a 

korai teljes EN által előidézett metabolikus terhelés nélkül.  

Más ITO-s studykkal ellentétben, a teljes dózisú táplálást kapó betegeknél könnyebb volt 

elérni a számított energiaszükségletet 2 nap alatt. [4, 8, 51] 



A kezdeti alacsony dózisú szondatáplálás az energia-, makro- és mikronutriensbevitelt nem az 

igényeknek megfelelően biztosította, ezért ezek a betegek 6 nap után a teljes dózisú táplálást 

kapták. [4] Meglepő módon a tápanyagbevitel korai megszorítása nem befolyásolta a korai 

morbiditást és a mortalitást, valamint a hosszú távú funkcionális kimenetelt. [39] 

Habár a célenergia-szükséglethez igazított korai táplálás nem járt semmilyen előnnyel az 

EDEN tanulmány szerint [4], a klinikai kimenetel ilyen megközelítéssel még rosszabb volt 

egyes kisebb randomizált kontrollált tanulmányokban. Egy 150 beteget bevonó pseudo-

randomizált tanulmányban [37] az ITO-ra történő felvételkor megkezdett korai teljes enteralis 

táplálást (kb. 500kcal/nap) összehasonlították az alacsony dózisú enteralis táplálással (kb. 

130kcal/nap) 4 napon keresztül, és azt tapasztalták, hogy a teljes dózisú táplálás a légúti 

infekciók gyakoribb előfordulásával és elhúzódó gépi lélegeztetéssel járt. A teljes dózisú 

táplálást mind a két csoportban leállították 4 nap után. [37] A klinikai haszon hiánya és a 

fertőzések nagyobb incidenciája a teljes táplálással kapcsolatosan az alacsony napi 

kalóriabevitel számlájára írható, még a teljes táplálásban részesült betegek csoportjában is. 

Egy 240 kritikus állapotú beteget bevonó vizsgálatban a permisszív alultáplálás (a számított 

cél kalóriabevitel 60-70%-a), összehasonlítva a célenergiát elérő, 90-100%-os bevitelt 

biztosító táplálással, a kórházi mortalitás és a 180 napos túlélés javulását idézte elő 2x2 

faktoriális elrendezésű alacsony kalóriás táplálással és szoros vércukorkontrollal. [38] 

Ugyanakkor ezeknek az eredményeknek az alkalmazása bonyolult a csoportok közötti 

kismértékű, kb. 200kcal/nap energiabevitel-különbség miatt.  

Az INTACT tanulmányban [9], amely 78 akut tüdőkárosodásban szenvedő felnőtt beteget 

vont be, a kórházi mortalitás magasabb volt az intenzív enteralis táplálást (akár 

szondatáplálást, akár per os bevitelt), mint a standard táplálást kapók körében. A PN 

alkalmazása hasonló volt a két csoport között, és az átlagos energiabevitel az intenzív 

enteralis táplálással 1800kcal/nap, míg a standard csoportban 1200kcal/nap körül volt. A 

mortalitásban nem várt különbség volt a két csoport között (40% enteralis vs. 16% a standard 

táplálással, p=0,02) a szervelégtelenség hasonló incidenciája ellenére. [9] 

Összefoglalásként elmondható, hogy a 4 különböző RCT [4, 9, 37, 38] azt mutatta, hogy a 

korán megkezdett EN magasabb kalóriabevitellel nem javította a klinikai kimenetelt, még 

akkor is, ha ezek a tanulmányok összességében véve gyengék voltak ahhoz, hogy a 

megcáfolják a klinikai előnyt és bizonyítsák a beavatkozások káros mivoltát. [táblázat]  

Egyrészt, a BMI által meghatározott nagy táplálási kockázattal rendelkező betegek száma 

mind a négy vizsgálatban alacsony volt. Másrészt, a legtöbb beteg nem sebészi diagnózissal 

került felvételre, és hosszú ideig kezelték őket az intenzíven, tehát náluk azt várták, hogy a 

korai fokozott táplálásból hasznuk származik. Arra vonatkozólag még vizsgálatokra van 

szükségünk, hogy az intenzív enteralis táplálásnak milyen hatásaik vannak a testösszetételre, a 

hosszú távú funkcionális kimenetelre és az életminőségre, különösen azoknál az alultáplált a 

betegeknél, akik a későbbiekben is enteralis táplálásban részesültek az intenzív osztályon.  

Ezen a tanulmányok konzekvensek azokkal a cluster randomizált vizsgálatokból származó 

adatokkal [73-75], amelyek azt mutatták, hogy a táplálási irányelvek sikeres alkalmazása több 

beteg táplálását és korábban megkezdett táplálást tett lehetővé, valamint néhány tanulmány 

szerint megfelelőbb célenergia- és fehérjebevitelt biztosítottak a klinikai kimenetelre 

gyakorolt kis hatással.  

 



Mit tegyünk, ha az EN nem elégséges? 

 

Ha az EN-nel nem biztosítható a megfelelő energia- vagy fehérjebevitel késleltetett 

gyomorürülés következtében, prokinetikumok használata, vagy a tápszonda végének 

postpyloricus pozícionálása segítségünkre lehet. A postpyloricus táplálással bevitt 

energiamennyiségben tapasztalt javulás összehasonlítva a gyomortáplálással nehezített, mert a 

vékonybélbe történő tápszondalevezetés késleltetheti a folyamatot függetlenül a 

gastrointestinalis tranzittól. Egy 15 RCT-t magába foglaló metaanalízis összehasonlította a 

vékonybéltáplálást a gyomortáplálással, és csak kis (11%-os) emelkedést mutatott az 

energiabevitelben és 25%-os relatív kockázat csökkenést pneumonia kialakulásában, noha a 

kemény klinikai kimeneteli paramétereket ez nem befolyásolta.  

Az olyan tanulmányokból származó adatok, amelyek a vékonybéltáplálást alkalmazzák 

bizonyítottan gyomorürülési zavarban szenvedő betegeknél, még váratnak magukra. [50, 76] 

Ráadásul, a nagyobb gastricus residualis volumenek elfogadása vagy nem mérése nagyban 

serkentette az enteralis táplálékbevitelt az ITO-s betegeknél. [77, 78] 

 

Mikor kezdjük el a PN-t? 

 

Ha az EN a fent említett beavatkozások ellenére sem elégséges, ahogy az súlyos kritikus 

állapotban gyakran előfordul, a PN megkezdése mérlegelendő. [5, 8, 51]  

Habár a 2001 és 2013 között publikált RCT-k [5, 40, 41], amelyek több mint 6000 beteget 

vontak be a PN különböző indikációival, azt mutatták, hogy a korai PN nem javítja a 

kimenetelt kritikus állapotú betegeknél. Az ausztrál Korai PN tanulmány [41] 1372 beteg 

bevonásával összehasonlította az ITO-s felvételt követő pár órán belül megkezdett táplálást a 

standard táplálási stratégiával. Habár a gépi lélegeztetés ideje egy hajszállal rövidebb volt, és 

a vázizom-, valamint zsíratrófia kevésbé volt kifejezett a korai PN csoportban, a fő klinikai 

kimenetelbeli paraméterekben nem volt különbség a két csoport között. [41] 

Mindazonáltal, az ebből az RCT-ből származó klinikai adatok alapján, egy modellalapú 

szimuláció megjósolta az egészségüggyel kapcsolatos költségek csökkenését a korai PN 

megkezdésével. [79] 

Egy 153 betegnél végzett randomizált tanulmányban [40] a felvételt követő 4. napon indított 

parenteralis kiegészítés annál a 153 betegnél, akiknél az enteralis bevitel csak a célenergia 

60%-át biztosította az azt megelőző napon, szignifikáns csökkenést eredményezett az ITO-n 

szerzett újabb infekciók tekintetében a felvételt követő 9. és 28. nap között, összehasonlítva 

azzal a 152 beteggel, akik csak EN-t kaptak önmagában. Ugyanakkor a parenteralis 

kiegészítés hatása a fertőzések tekintetében nem volt különböző a kontrollcsoportétól, miután 

az összes előforduló fertőzést a random kiválasztást követen számításba vették. [80, 81] A 

funkcionális kimenetelt nem befolyásolta semmi a Korai PN tanulmányban [41], Heidegger és  

A The Impact of Early Parenteral Nutrition in Critical Illness (EPaNIC) tanulmány [5] 4640 

beteget vont be, akik korai vagy késői parenteralis táplálásban részesültek. Az célenergia 

magasabb volt, mint a Korai PN tanulmányban [41], és ahogyan az várható volt, az enteralis 

táplálás sikertelensége sokkal hangsúlyosabb volt, mint a Kiegészítő PN tanulmányban. [40]  

Ezzel együtt az elért magasabb célértékek és alacsonyabb EN dózisok hétnapos energia-, 

fehérje- és aminosavbeviteli különbséget eredményeztek mind a két csoportban az EPaNIC 



tanulmányban. [5] A betegek a korai PN csoportban kezdetben 20%-os dextrózinfúziót 

kaptak. Ha 2 nappal a felvételt követően az EN még mindig elégtelen volt, PN-t indítottak. A 

betegek a késői PN csoportban nem kaptak PN-t a felvételt követő 8. napig, de 5%-os 

glükózinfúziót kaptak a megfelelő hidráltsághoz. Amíg az EN nem volt elégséges, addig 

parenteralisan vitaminokat, nyomelemeket, káliumot és foszfort adtak minden betegnek, hogy 

elkerüljék az újratáplálási szindróma kialakulását. Ez a módszer egyedi vonása ennek a 

tanulmánynak, és valószínűleg csökkent morbiditáshoz vezetett a 8. napon megkezdett 

újratáplálást követően. [82] A különbségek a 2 csoport között valószínűleg a makronutriensek 

adása miatt lehettek. [5, 33] A késői PN csoportban a betegek gyorsabban lábadoztak, 

korábban elhagyták az ITO-t, és kevesebb fertőzéses szövődményeik voltak, mint a korai PN 

csoportban lévő betegeknek. A késői PN csoportban szintén csökkent a kórházi tartózkodási 

idő a funkcionális kapacitás csökkenése nélkül a hazabocsátáskor. [5] Habár a csúcs 

bilirubinkoncentráció magasabb volt a késői PN csoportban, a korai PN több epeúti sludge (az 

epéből kicsapódott szilárd szemcsék keveréke az epehólyagban) képződését és 

hepatocellularis károsodást idézett elő. [83]   

Ugyancsak, a késői PN csoportban gyorsabb gyógyulás és az infekciók előfordulásának 

kisebb aránya volt tapasztalható a CRP-koncentrációban tapasztalt nagymértékű 

emelkedéssel, megkérdőjelezve ezzel a gyulladásos válasz korai szakában történő 

csökkentésének hasznosságát. [5] Nem meglepő, hogy a késői PN jobbnak bizonyult minden 

egyes beteg adatai szerint végzett egészséggazdasági elemzés alapján. [84] 

Az előre megtervezett alcsoport-elemzések azt mutatták, hogy a késői PN előnyös hatása 

általánosítva lehetett volna azokra a betegekre, akik extrém magas táplálási kockázattal 

(táplálási kockázati score ≥ 5; 863 betegnél) vagy extrém magas/alacsony BMI-vel 

rendelkeztek (BMI <25kg/m2 vagy ≥40kg/m2; 1989 betegnél). Ráadásul a szívsebészeti 

beavatkozáson átesett betegek ugyanúgy reagáltak a randomizált beavatkozásokra, mint a 

többi kritikus állapotú beteg. [85] 517 beteg, akiknél az EN abszolút kontraindikált volt, 

szintén beválasztásra került az EPaNIC tanulmányba [5], és náluk a hétnapos PN megszorítás 

még nagyobb előnnyel járt.  

Egy nagy sebészeti beavatkozáson átesett vagy az intenzívre felvett 798 beteget bevonó 

metaanalízis [43] szerint a szokásos ellátás jobb volt, mint a PN, habár a túlzott parenteralis 

kalóriabevitel abban az időben rutin volt, és ez valószínűleg befolyásolta az eredményeket is.  

A bevonási vagy kizárási kritériumok tekintetében, az EPaNIC [5] eredményeit nem lehet 

azon betegekre vonatkoztatni, akik ténylegesen alultápláltak (BMI<17) és a studyba való 

bevonás előtt már újra felvételre kerültek az ITO-ra, vagy azokra a betegekre sem, akik már 

otthon is PN-ben részesültek az ITO-s felvételt megelőzően.  

Összegezve, az intenzíves kezelés korai szakában elkezdett PN nem javítja a klinikai 

kimenetelt, és az EPaNIC tanulmány szerint [5] még a morbiditást is emeli idő- és dózisfüggő 

módon. Az továbbra is kérdés, hogy ezek az eredmények magának az PN-nek köszönhetőek 

(amely zsíremulziókat, aminosavakat, szénhidrátokat és mikronutrienseket tartalmaz), vagy a 

magasabb totál energiabevitelnek.  

Valóban, az EPaNIC [5] és a TICACOS [67] tanulmányokban, a PN esetében magasabb volt 

az energiabevitel és a morbiditás, mint a kontrollcsoportban.  

Egy kis esetszámú, de jól megtervezett RCT-ből származó eredmény alapján inkább a totális 

energiabevitel, semmint a beviteli út tehető felelőssé a septicus komplikációkért. [10] 



Ebbe a tanulmányba [10] 50 nagy sebészi beavatkozáson átesett beteget válogattak be, akik 

PN-t igényeltek. Az egyik csoport a számított célenergia 100%-át, a másik annak 50%-át 

kapta meg. Habár az aktuális energiabevitel mindkét csoportban átlagosan csak 150kcal-val 

tért el a tervezettől, a permisszíven alultáplált csoportban mégis a septicus és tápláláshoz 

köthető szövődmények csökkenését figyelték meg. [10] 

A 33 Egyesült Királyságbeli intenzív osztályt bevonó CALORIES tanulmány [12], 

megdöbbentő eredményeket mutatott: 2400 véletlenszerűen kiválasztott betegnél (akiknél az 

EN vagy PN nem volt kontraindikált) 36 órával az ITO-s felvételt követően megkezdték a 

táplálást, 5 napig csak egyféle beviteli úton táplálták őket. Ez a tanulmány [12] különbözik a 

korábbi három RCT-től [5, 10, 67], amelyek a korai PN-t vizsgálták, mert egyrészt a 

kontrollcsoportban alkalmazott terápia [12] az EPaNIC tanulmányban elért igen alacsony 

enteralis beviteli értékeken alapult [5]; másrészt a Kiegészítő PN tanulmányban [40] az EN-

bevitel a célenergiaérték alatt volt 30%-kal; és harmadrészt az EN, PN vagy nem táplálás 

alkalmazása a kezelőorvosok döntése alapján született meg a Korai PN vizsgálatban. [41] 

A CALORIES tanulmányban [12] a kontrollkezelés az adekvát EN volt. A klinikai kimenetel 

változatlan maradt, mindamellett, hogy a hányás incidenciája szignifikánsan megemelkedett 

EN mellett, és PN mellett az emelkedett májenzim-koncentrációk előfordulása is gyakoribb 

volt. A mortalitás nem csökkent PN mellett egy metaanalízis jóslásával ellentétben. [86] 

Összegezve, az EPaNIC [5] és a TICACOS [67] tanulmányok szerint a korai PN-hez köthető 

potenciális szövődmények inkább a különböző makronutriens-bevitelhez, semmint a 

táplálékbeviteli úthoz köthetők.   

Egy kis esetszámú, de metodikailag ígéretes RCT, amely a normokalóriás és a hipokalóriás 

táplálást vetette össze 100 mesterséges táplálásra szoruló kritikus állapotú betegnél, akik 

minimum 3 napig mesterséges táplálásra szorultak (EN, PN vagy mindkettő), korai 

eredményeket mutatott fel a célenergia elérésében [11]. Az átlagos napi kalóriabevitel kb. 20 

kcal/kg volt a normokalóriás, és kb. 11kcal/kg volt a hipokalóriás csoportban. A 

normokalóriás csoportban a betegek több PN-t kaptak, és többször volt hasmenésük az emelt 

dózisú EN miatt, de náluk szignifikánsan alacsonyabb volt a fertőzéses szövődmények 

incidenciája, ugyanakkor a véráramfertőzések arányában és a mortalitásban nem volt 

különbség.   

 

A KORAI FOKOZOTT MÉRTÉKŰ TÁPLÁLÁS MIÉRT NEM ELLENSÚLYOZZA A 

KATABOLIZMUST AZ ITO-N? 

 

A korai fokozott mértékű táplálás az ITO-n nem segíti elő a gyógyulást, nemhogy javítaná a 

túlélést. A hiba oka feltehetőleg az, hogy a primer faktor, ami a katabolikus válasz hátterében 

áll, az nem a tápanyagok alacsony szintje. [30, ábra] Csakugyan, az exogén energiabevitel a 

glükoneogenezist nem gátolja. [90] Ahogy az endogén tápanyagok mobilizációja [ábra] nem 

mérhető indirekt kalorimetriával, a MEE által tervezett táplálás nem véd meg a túltáplálással 

vagy alultáplálással szemben.  

Egy EPaNIC altanulmányban [42] a femoralis izom térfogata 1%-kal csökkent naponta a 

korai PN csoportban az ITO-s kezelésük első hete alatt annak ellenére, hogy az energia-, 

fehérje-, aminosav- és inzulinbevitel biztosított volt. Ráadásul a korai PN látszólag indukálta 



a lipogenezist, ezáltal egy olyan hatást előidézve, amelyet intenzíves táplálás mellett már 

évtizedekkel ezelőtt leírtak bevezető ITO-s testösszetétel tanulmányokban. [91]  

50 parenteralis táplálásra szoruló, kritikus állapotú betegnél, a normokalóriás és a hipokalóriás 

PN egymáshoz hasonlóan nem csökkentette az ideálistesttömeg-vesztést [10]. 

Az EPaNIC tanulmányban [35] az ITO-n kezelt betegeknél egy hét után a mikroszkopikus 

vázizomrostok átmérője kisebb volt, mint az egészséges önkénteseké. A korai PN az 

izomgyengeség emelkedett incidenciájával járt a késői PN-nel összehasonlítva, minthogy az 

izomban a kontraktilis miofibrilláris fehérjéket kódoló mRNS-expresszió csökkent volt a 

kontrollcsoporthoz képest, függetlenül attól, hogy melyik beteg milyen kezelésben részesült. 

[35]  

A bevitt többlet aminosav-mennyiség kb. 65%-a korai PN-ben részesülő betegeknél 

vizeletnitrogén formájában került kiválasztásra, ami arra enged következtetni, hogy a kritikus 

állapot korai szakaszában metabolikus rezisztencia áll fenn a fehérjefelépítéssel szemben. [92] 

Ugyan kísérletesen nem bizonyított, de a fokozott ureaképződés a vesepótló kezelés iránti 

igényt növeli azoknál a betegeknél, akik több aminosavat kapnak parenteralisan, ahogy az az 

EPaNIC és Nephroprotective studykban is említésre került. [5, 93]  

A Nephroprotective tanulmány [93] 474 kritikus állapotú beteget vont be a vizsgálatba: az 

egyik csoport a standard táplálási terápiát kapta, míg a másik parenteralis aminosav-

kiegészítést kapott 2g/kg/nap dózisban.  

Az izomatrófia oka nagy valószínűséggel a katabolikus hormonális környezet és az 

ágynyugalom miatti csökkent fehérjeszintézis együttesen, tehát az exogén tápanyagok 

biztosítása felesleges lehet az intenzíves kezelés korai szakában. [30, ábra]  

Sajnos, a növekedési hormon, annak ellenére, hogy anabolizmust és pozitív 

nitrogénegyensúlyt indukáló hatása van kritikus állapotban [94], növeli az ITO-s mortalitási 

arányokat. [95] Habár ez a tanulmány még abban az időszakban született, amikor a szoros 

glükózkontroll még nem volt gyakorlatban, és a növekedési hormon indukálta 

hyperglycaemia kedvezőtlen hatásokhoz vezethetett. [95] A korai aktív mobilizálás ígéretes 

módszer lehet a fizikai funkciók helyreállításában, és segíthet az tápanyagbevitelre adott 

anabolikus válasz serkentésében. [88, 96, ábra] 

 

A TÁPANYAGBEVITEL MEGSZORÍTÁSÁNAK POTENCIÁLIS ELŐNYE 

Néhány RCT, ami alacsonyabb teljes tápanyagbevitelt ért el a kontrollcsoportban, jobb 

klinikai kimenetelről számolt be, azokkal a tanulmányokkal szemben, amelyek az 

energiabevitel elérését tűzték ki célul. [5, 9, 10, 38] Még ha nem minden RCT volt adekvátan 

előkészítve is, ezen eredmények alapján felmerül a kérdés, hogy a tápanyagbevitel 

megszorítását hogyan lehetne előnyösen kivitelezni, attól eltekintve, hogy szimplán nem 

vesszük figyelembe a nem felismert túltáplálás eredményeit a folyamatos endogén tápanyag-

mobilizálódás tükrében. [97, ábra]  

Kritikus állapotú nyulakban, a PN morfológiai változásokat produkált az izomrostokban és a 

hepatocytákban [98], ami az autophagia (a károsodott vagy diszfunkcionális komponensek 

sejtszintű degradációja) elnyomásával jár. Hasonlóképpen, myocardialis infarctuson átesett 

egerekben a tápanyagbevitel megszorításának a kontraktilitás helyreállására kifejtett jótékony 

hatásai az adekvát autophagaktivitástól függenek. [99] 



Az EPaNIC tanulmányban [35] az egy hét után vett izombiopsziákban látható volt a korai PN 

által előidézett autophagia jeleinek elnyomása, és inadekvát autophagaktivitás összefüggésbe 

volt hozható az intenzív osztályos kezelés során kialakult izomgyengeséggel. További 

tanulmányok szükségesek az elégtelen autophagia klinikai fontosságának megállapítására az 

intenzíven kezelt betegek körében, és arra nézve, hogy olyan más mechanizmusokat 

azonosítsunk, amelyek megmagyarázzák a korai táplálási beavatkozások sikertelenségét. 

 

 
 

Ábra: A kritikus állapot korai szakasza: a tápanyagbőség állapota 

Szepszis, trauma, sokk és reperfúzió egy katabolikus állapotot idéznek elő. Ez az állapot az immobilizációval 

együtt izomfehérje-lebontást, amely meghaladja a szintézis mértékét, és a zsírszövetben lipolízist indukál, 

melynek hatására szabad zsírsavak és glicerin kerül a keringésbe. [87] Ezek a hatások az inzulinrezisztenciával 

és a máj glükoneogenezissel együtt, kiegészítve aminosavakkal és glicerinnel, keringő endogén 

tápanyagtöbbletet idéznek elő. Az azonnali beavatkozás katabolizmusra és kimenetelre kifejtett hatása etikai 

okok miatt nem tesztelhető. A korai fizikai aktivitás és mobilizáció ellensúlyozza az izomfehérje-vesztést és 

javítja a funkcionális kimenetelt a betegek körében. [88] A szedálás napi megszakításának előnyei, és a korai 

spontán mobilizációt célzó stratégiák még nincsenek megalapozva. [89] A hyperglycaemia kerülése a beteg 

morbiditást csökkenti, és a túlélést javítja. [62, 65] Ugyanakkor, ha az adekvát glükóz- és inzulinkontroll nem 

megoldható, a fel nem ismert hypoglycaemia ugyancsak ronthatja a kimenetelt. [66] A katabolizmus fő oka nem 

az anorexia (túlzottan csökkent tápanyagbevitel), hanem a gyulladásos válasz és az anabolizmus gátlása 

együttesen az excesszív tápanyagvesztéssel. [33] Tehát, a túlzott és kontrollálatlan katabolizmus magyarázhatja, 

hogy a fokozott bevitel ellenére miért nem volt előnye sem az EN-nek, sem a PN-nek, sem a glutaminadásnak az 

EDEN tanulmányban [4], sőt, még károsnak is bizonyultak az EPaNIC [5] és a REDOXs [6] tanulmányok 

szerint.  

(A lila szöveg és a vonalak: aminosavak, kék szöveg és vonalak: glükóz, fekete szaggatott vonalak: szabad 

zsírsavak és glicerin útvonalat mutatják. Rövidítések: FFA – free fatty acids, szabad zsírsavak; IGF – insulin-like 

growth factor, inzulinszerű növekedési faktor; \\ = inzulinrezisztencia; ?? = ismeretlen reakció; +++ = magas 

koncentráció.) 



A GLUTAMIN MINT AZ ITO-S TÁPLÁLÁSTERÁPIA SZERVES RÉSZE 

 

Három probléma inspirálta azt a tanulmányt, amely a glutamint vizsgálta, mint az intenzív 

osztályos parenteralis táplálás részét. Először is, néhány intenzíves betegnél a 

glutaminszükséglet meghaladhatja az endogén szintetikus kapacitást. Lényeges evidencia áll 

rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy bizonyos betegeknél a glutaminprodukció elégtelen 

lehet a megnövekedett igények kielégítésére katabolikus stressz során. [100] Valóban, az 

alacsony glutaminkoncentráció a vérben rosszabb kimenetellel volt összefüggésbe hozható, 

tehát a glutamint feltételesen esszenciális aminosavnak gondolták. [101] Másodszor, a 

standard parenteralis preparátumok nem tartalmaznak glutamint kis oldékonysága és 

hőlabilitása miatt. A kereskedelmi forgalomban kapható glutamin dipeptidek oldhatók és 

hőstabilak, tehát a parenteralis formulákhoz készen hozzáadhatók. Harmadszor, a 

glutaminpótlásnak hasznos klinikai és metabolikus haszna van kritikus állapotban mind 

humán, mind állat studyk vonatkozásában; a PN glutaminnal történő kiegészítése javítja a 

nitrogénegyensúlyt azokban a betegekben, akik katabolikus fázisban vannak. [102]  

Mind az enteralis, mind a parenteralis glutaminadás növeli a bél barrierfunkcióját katabolikus 

stressz állatmodellekben. [103] Ezek a mechanizmusok és mások lehetnek felelősek a 

parenteralis és enteralis glutaminadással kapcsolatos csökkent fertőzéses morbiditásért és 

mortalitásért, ahogy azt pár, kritikus állapotban lévő beteget bevonó RCT-ben megemlítik. 

[100]  

A korábban említett pozitív eredményekkel szolgáló, glutaminkiegészítéssel végzett 

parenteralis táplálásról szóló RCT-k alapján, a klinikai gyakorlati irányelvek (2009 óta) [104] 

támogatták a glutaminkiegészítést PN-ben, és az enteralis glutamin adását trauma vagy égés 

után. Ugyanakkor néhány magas színvonalú RCT lehűtötte a kedélyeket a glutamin 

vonatkozásában. [100] Egy pragmatikus, multicentrikus, kutatók által kezdeményezett RCT 

[105] 413 betegnek külön intravénás infúzióként 0,28g/kg/nap dózisban glutamint adott az 

egész ITO-s bentfekvés alatt parenteralis vagy enteralis táplálás mellé. Az eredmények 

csökkent ITO-s, de nem 6 hónapos, mortalitást mutattak perprotokoll analízis szerint. [105] 

Hasonlóan, a pragmatikus SIGNET tanulmány [7] (502 beteg) nem mutatott intention-to-treat 

(ITT) előnyöket a glutaminadással olyan kritikus állapotú betegekben, akik PN-t kaptak. Az 

alacsony dózisú 0,2-0,3g/kg/nap) és rövid időtartamú (≤7 nap, ha a PN-t 7 napnál korábban 

leállították) glutaminadást a glutaminelégtelenség okaként azonosították ebben a studyban.  

26 study szisztematikus áttekintése [106] (összesen 2484 résztvevővel), amelyek a 

parenteralis glutaminadással foglalkoztak (elsődlegesen a PN részeként), azt a következtetést 

vonták le, hogy a parenteralis glutamin, a táplálással egybekötve, szignifikánsan alacsonyabb 

kórházi mortalitással és kórházi benntartózkodással járt, de a kórházi infekciók számát és a 

teljes mortalitást nem csökkentette. A Cochrane review [107], enteralis és parenteralis 

glutaminpótlás kritikus állapotban vagy nagy sebészeti beavatkozás után [53 RCT, 4671 

résztvevővel), beszámolt néhány glutaminadással kapcsolatos evidenciáról, miszerint 

csökkent a kórházi infekciók aránya és a gépi lélegeztetéssel töltött napok száma, alacsony 

minőségű evidenciáról a csökkent kórházi tartózkodással kapcsolatban, és kis vagy nem 

létező evidenciáról a mortalitásra vonatkozó hatással kapcsolatban. 

A REDOXs tanulmány [108] a legnagyobb RCT, ami a glutaminnal foglalkozott, ez a 

tanulmány egy 2x2 faktoriális elrendezésű study Kanadában, az Egyesült Államokban és 



Európában lévő 40 intenzív osztályról történt 1223 beteg bevonásával. Kombinált enteralis és 

parenteralis magas dózisú glutamint (0,35g/kg/nap intravénásan + 30g/nap enteralisan) 

antioxidáns-keverékkel vagy anélkül (500µg szelén parenteralisan + 300 µg enteralisan, 20mg 

cink, 1500mg C-vitamin, 10mg β-karotin és 500mg E-vitamin), vagy placebót adtak 

többszervi károsodásban szenvedő és sokkos betegeknek. Sajnos a beavatkozás nem várt 

kórházi és 6 hónapos mortalitás-növekedéssel járt azoknál a betegeknél, akik glutamin 

kiegészítésben részesültek, antioxidáns-kiegészítéssel vagy anélkül. [6]  

A súlyos állapotú betegek bevonása a sokk és akut vese- vagy májelégtelenség korai 

szakaszában (ami kizárási kritérium volt a legtöbb korábbi, glutaminpótlással foglalkozó ITO-

s tanulmányban) vélhetően megmagyarázza a jelentős emelkedést a mortalitási kockázatban, 

továbbá, az enteralis és parenteralis glutamindózisok magasabbak voltak, mint amiket 

korábban adtak az ITO-n, és magasabbak, mint amelyek a táplálási ajánlásokban szerepelnek. 

[106, 109] A kezdeti glutaminkoncentráció csak nagyon kevés betegnél állt rendelkezésre, 

lehetetlenné téve ezzel a már említett kimenetelre gyakorolt hatás értékelését.  

Az izmokból történő endogén glutamin-felszabadulást a glutaminadás nem nyomja el kritikus 

állapotban. [110] Az alacsony glutaminkoncentrációt a kritikus állapot korai szakában adaptív 

válasznak gondolták néhány betegnél. Habár ez a feltételezés nem evidencia-alapú, 

amennyiben mégis igaz, akkor az exogén glutaminbevitel hatástalan lesz. [110, 111]  

Fontos még megemlíteni a Metaplus tanulmányt [3], amely a glutaminnal (30g/1500ml), 

antioxidánssal (C- és E-vitamin, szelén, cink) és omega-3 lipidekkel kiegészített enteralis 

táplálást vagy standard magas fehérjetartalmú szondatáplálást alkalmazott 300 betegnél, akik 

stabilak, de kritikus állapotúak voltak. A kiegészített formula nem csökkentette a fertőzéses 

szövődményeket, vagy más kórházi mortalitási és morbiditási rátákat, ugyanakkor nem várt 

módon, a hat hónapos mortalitást megnövelte a prespecifikált szeptikus alcsoportban. [3]  

Összegezve, ezek a legújabb adatok óva intenek a számos kisebb study metaanalízisének 

eredményeitől, hacsak későbbi nagyobb, magas színvonalú RCT-k nem bizonyítják a 

glutamin táplálásterápiában való alkalmazásának hasznosságát. [112] 

A későbbiekben egy kutatásnak kellene meghatároznia a glutamin-kiegészítésű PN potenciális 

szerepét speciális kritikus állapotú betegeknél a sokk és a többszervi károsodás megoldódása 

után. [13] Amíg az újabb RCT-k eredményeire várunk, a glutaminpótlást PN-ben és a magas 

dózisú pótlást EN-ben kerülni kellene többszervi károsodás és sokk esetén.  

 

TÁPLÁLÁS A LÁBADOZÁS IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ITO-S KEZELÉST 

KÖVETŐEN 

 

A hosszantartó ITO-s kezelést követő időszakban, illetve az otthon folytatott táplálásterápia 

hatásáról csak kevés információnk van. [33] Habár, a korai fokozott EN vagy PN hatásai akut 

kritikus állapotban nem egészen tisztázottak [13], ezek az eredmények nem extraplolálhatóak 

a hét napnál tovább tartó intenzíves táplálásterápiára, illetve az ITO-s kezelést követő és az 

otthoni rehabilitációs időszakra. Egy Cochrane elemzésből [113] származó eredmények 

szerint a diétás tanácsadás és a komplett per os táplálék-kiegészítők adása egy kevert, de 

nagyrészt járóbeteg, táplálási kockázattal bíró populációban (3186 beteg) nem mutatott 

különbséget a morbiditás, a mortalitás és az életminőség tekintetében. Ugyanakkor az 

eredmények test- és izomtömegbeli növekedést, valamint kézszorításbeli javulást mutattak 



néhány összehasonlításban. [113] A per os táplálék-kiegészítők vagy a szondatáplálás 

csökkentették a decubitus kialakulását 1224 nagy kockázatú betegben, akik kórházi felvételre 

kerültek. [114] A fokozott és korai per os táplálás ugyancsak egy mérföldkő (más 

intervenciókkal együtt) a gyógyulás folyamat meggyorsításában, ami megrövidítette a betegek 

kórházi tartózkodási idejét. [115] A multimodalis beavatkozások (többek között a táplálási 

intervenciók) lényegesen csökkentik a mozgáskorlátozottságot, az ápolási otthonba történő 

felvételt és a mortalitást csípőtörésből gyógyuló betegeknél. [116]  

A sarcopeniás járóbetegek körében a testmozgás és a per os fehérje-kiegészítés jobban növelte 

a funkcionális mutatókat, mint a fehérje, a testmozgás vagy a placebo önmagában. [117]  

Stabil krónikus obstruktív tüdőbetegségben, a rehabilitáció ideje alatt adagolt növekedési 

hormon növelte az izomtömeget, de nem az izomfunkciót. [118] Mindezek az eredmények 

együttesen azt sugallják, hogy a klinikai kimenetelt sokkal egyszerűbben lehet táplálással 

befolyásolni nem kritikus állapotú betegeknél, mint azoknál, akik kritikus állapotúak, így 

kevésbe fogékonyak a táplálékpótlásra.   

A legtöbb beteg nem éri el a megfelelő per os bevitelt az ITO-t követő kezelési időszakban, 

ami emelkedett mortalitáshoz vezet. [119]  

A kórházi étkeztetés teljes táplálást biztosít, de tipikusan csak részben kerülnek elfogyasztásra 

betegség asszociált anorexia, gastrointestinalis tünetek, és az étkezések diagnosztikus és 

terápiás beavatkozások miatt történő megszakítása miatt. [119, 120]  

Ebből a szempontból multimodalis és multidiszciplináris intézményi széleskörű stratégiák 

születtek a gyakorlat megváltoztatásához, hogy azok a kockázatnak kitett betegek korán 

felismerésre kerüljenek, akik alutápláltak. Ezek a stratégiák azonban még validálásra várnak 

cluster randomizált vizsgálatokban. [121]  

 

KONKLÚZIÓK 

 

A korai makronutrienshiány megelőzése vagy csökkentése kritikus állapotban sarkalatos 

pontnak számít sok intenzív osztály táplálási stratégiájában. A legutóbbi RCT-k eredményei 

tesztelték ezen beavatkozások hatásosságát, és felhívták a figyelmet az esetleges veszélyekre.  

Nem tudni, hogy vajon a dózis (teljes vs. csökkentett), a beviteli út (EN vs. PN), vagy a 

speciális makronutriensbevitel (pl. magasabb dózisú glükóz, fehérje vagy glutamin) a felelős 

ezekért a nem várt eredményekért. Ezeket a lesújtó eredményeket nem kellene extrapolálni a 

kritikus állapot akut szakára; mihelyt a betegség akut szakasza lezajlik, a korai táplálásból 

származó metabolikus terhet várhatóan felülmúlja majd az anabolikus előny.  

Sajnos, nagyon kevés evidenciaalapú irányelv áll rendelkezésre az intenzíves kezelés első 

hetét követő időszakra vonatkozóan. Éppen ezért nagyon informatív lenne, ha a jövőbeli 

studyk olyan beavatkozásokat értékelnének, amelyek az akut szak lezajlását követően is 

folytatódnak, és a kimenetelt hónapokkal, esetleg évekkel az ITO-s elbocsátást követően is 

elemeznék. 

A klinikusoknak mérlegelniük kellene a nagydózisú tápszerbevitel kerülését az intenzíves 

kezelés első hetében, főleg azoknál a betegeknél, akik súlyos állapotúak, hemodinamikailag 

instabilak és többszervi elégtelenségben szenvednek. Tehát, nagyon fontos az óvatosság a 

hagyományos energia-, fehérje-, glutamin-, más aminosav-, szénhidrát- és zsíradagok 

betartása mellett az első héten, amikor a kockázat/haszon arány nem pontosan tisztázott, főleg 



parenteralis táplálásnál. Ugyanakkor, azokról a betegekről, akik már az intenzív osztályos 

felvételt megelőzően mesterséges táplálásra szorultak, kevés adatunk van.  

A mikronutriensek (pl. vitaminok, nyomelemek) használata még kevésbe evidenciaalapú, de 

az előforduló hiányok következményei (főleg a mesterséges táplálás megkezdésekor) jól 

definiáltak. A szoros monitorozás és az elhúzódó alultáplálás megelőzése az ITO-n és ITO-ról 

történő elbocsátás után még nagyobb figyelmet érdemel, főként a hiányos adatok tükrében. A 

kombinált EN és PN hatásait, a gastrointestinalis funkció és az átfogó rehabilitációs 

lehetőségek alapján, csak kevéssé vizsgálták intenzíves túlélőkben, pedig ezek együttesen 

hozzájárulhatnak az anyagcsere homeosztázishoz.  

 

KUTATÁSI STRATÉGIA ÉS SZELEKCIÓS KRITÉRIUMOK 

 

Ez a cikk főleg, de nem kizárólag a PudMed-en végzett keresések alapján íródott, legfőképpen 

2000 és 2014 közötti magas színvonalú studykat alapul véve. Az RCT-ket magas 

színvonalúnak minősítették, ha a betegvizsgálatot és a szelekciós módszereket megfelelő 

módon leírták (egy CONSORT diagramon keresztül), ha az előre meghatározott és nyilvános 

regiszterben meglévő kemény végpontok intention-to-treat értékelése rendelkezésre állt, és ha 

az intervenciók rejtett módon lettek elosztva. A kettős vak vizsgálat valamikor nem 

kivitelezhető táplálási studykban, éppen ezért a kimenetelt értékelők „vakosítása” a már 

leírtak szerint lett átgondolva. A régebbi, úgynevezett mérföldkő studyk, amelyeknek 

tájékozott klinikai gyakorlatuk volt, bevonásra kerültek, függetlenül a publikáció évétől, hogy 

fontos perspektívát adjanak ehhez a cikkhez.  

 

 

 

 

 


