
1

Gyulladásos bélbetegség Gyulladásos bélbetegség 
és a táplálásés a táplálás

KoltaiKoltai DóraDóra

CrohnCrohn Betegség (CB, MC)Betegség (CB, MC)

�� a gyulladás a bélfal összes rétegét érintia gyulladás a bélfal összes rétegét érinti

�� leggyakrabban leggyakrabban terminalisterminalis ileumileum, vastagbél, , vastagbél, 
de szájtól de szájtól anusiganusig bárhol jelentkezhetnek bárhol jelentkezhetnek 
össze nem függő gyulladásos foltok, össze nem függő gyulladásos foltok, anusanus
környéke 80 %környéke 80 %--banban érintettérintett

részleges elzáródás, vékonybelet érintő részleges elzáródás, vékonybelet érintő 
bakteriális kolonizáció bakteriális kolonizáció 

�� fissurákfissurák, , fistulákfistulák

CrohnCrohn betegség tüneteibetegség tünetei

�� általános: láz, hasfájás, hasmenésáltalános: láz, hasfájás, hasmenés

�� bélrendszerben manifesztálódó: utcakőszerű bélrendszerben manifesztálódó: utcakőszerű 
szűkület szűkület 

�� extraintestinálisextraintestinális: : 
–– arthritisarthritis vagy vagy arthralgiaarthralgia

–– iritisiritis vagy vagy uveitisuveitis

–– erythemaerythema nodosumnodosum, , pyodermapyoderma gangrenosumgangrenosum, , 
apththousapththous stomatitisstomatitis

–– mélyvénás mélyvénás thrombosisthrombosis

–– epekövesség, epekövesség, sclerotizálósclerotizáló cholangitischolangitis (kifejezettebb (kifejezettebb 
CUCU--banban))

CrohnCrohn DiseaseDisease ActivityActivity IndexIndex

�� székletürítés számaszékletürítés száma

�� alhasi fájdalomalhasi fájdalom

�� általános közérzetáltalános közérzet

�� kísérő elváltozások számakísérő elváltozások száma

�� alhasi alhasi terimeterime

�� hematokrithematokrit

�� testsúlytestsúly

ColitisColitis UlcerosaUlcerosa (CU)(CU)

�� vastagbél, végbél a leggyakrabban érintettvastagbél, végbél a leggyakrabban érintett

�� „csak” a bélfal nyálkahártya gyulladt, „csak” a bélfal nyálkahártya gyulladt, 
granulomagranuloma--képződésképződés nélkül nélkül 

�� vérzés, vérzés, tenesmustenesmus, szorulás , szorulás –– hasmenés, hasmenés, 
hasi fájdalom, lázhasi fájdalom, láz

�� vastagbél tágulat, vastagbél tágulat, malignitásramalignitásra hajlamhajlam

ColitisColitis UlcerosaUlcerosa

�� Enyhe fokú:Enyhe fokú:

–– 33--5x napi széklet 5x napi széklet –– gyógyszeres terápiagyógyszeres terápia

�� Középsúlyos:Középsúlyos:

–– Napi széklet >5, láz, elektrolitNapi széklet >5, láz, elektrolit--, fehérje , fehérje 
vesztés, vérvesztés! vesztés, vérvesztés! –– metabolikusmetabolikus zavarzavar--
táplálástáplálás

�� SúlyosSúlyos

–– szeptikoszeptiko--toxikustoxikus állapot  állapot  -- táplálástáplálás
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DiagnosztikaDiagnosztika

�� Képalkotó eljárások: Képalkotó eljárások: 

–– kontrasztanyagos kontrasztanyagos rtgrtg. (. (irrigoscopiairrigoscopia) ) 

–– endoscopiaendoscopia megfelelő formája: pl. megfelelő formája: pl. 
colonoscopiacolonoscopia

Terápiás lehetőségekTerápiás lehetőségek

�� Sebészeti ellátásSebészeti ellátás

�� Gyógyszeres terápiaGyógyszeres terápia

�� TáplálásterápiaTáplálásterápia

Sebészeti ellátásSebészeti ellátás

�� nem oki terápia, de életmentő lehetnem oki terápia, de életmentő lehet

�� akkor, ha a konzervatív kezelés eredménytelen, akkor, ha a konzervatív kezelés eredménytelen, 
kiterjed belső kiterjed belső fistulákfistulák, szűkületek, , szűkületek, subileusossubileusos
epizódokepizódok

�� alapelv: várni a műtéttel, mert a recidíva kisebb alapelv: várni a műtéttel, mert a recidíva kisebb 
inaktív stádiumban, ha megfelelő kezelés után inaktív stádiumban, ha megfelelő kezelés után 
történik a műtéttörténik a műtét

�� beteg szakasz eltávolításabeteg szakasz eltávolítása

Gyógyszeres terápiaGyógyszeres terápia
�� 55--ASA készítmények ASA készítmények 

–– sulfasulfa--, , olol--, , mesalazinmesalazin

�� antibiotikumok:antibiotikumok:

�� fluorokinolonokfluorokinolonok ((ciprofloxacinciprofloxacin))

�� metronidazolmetronidazol

�� corticosteroidcorticosteroid

�� prednisolonprednisolon, , metilprednisolonmetilprednisolon, , budenosidbudenosid

�� immunmodulánsimmunmoduláns

�� azathioprinazathioprin

�� infliximabinfliximab ((antianti TNFTNF--αα))

TáplálásterápiaTáplálásterápia

�� A betegség A betegség remissziójánakremissziójának elősegítése, a elősegítése, a 
nyálkahártya pihentetésenyálkahártya pihentetése

�� Tápláltsági állapot ellenőrzése, a jó állapot Tápláltsági állapot ellenőrzése, a jó állapot 
fenntartása, fenntartása, malnutriciómalnutrició enyhítése vagy enyhítése vagy 
megszűntetésemegszűntetése

�� A sebészi kezelés arányának csökkentése vagy a A sebészi kezelés arányának csökkentése vagy a 
posztoperatívposztoperatív szövődmények megelőzéseszövődmények megelőzése

A A malnutriciómalnutrició okai, következményeiokai, következményei

A A CUCU--banban 2020--60 %60 %--a, a a, a MCMC--banban 7070--80 %80 %--a a 
alultáplált!!!alultáplált!!!

–– különböző eredetű, összetett hiányállapotokkülönböző eredetű, összetett hiányállapotok

�� csökkent táplálékfelvételcsökkent táplálékfelvétel

–– fájdalom, megváltozott fájdalom, megváltozott ízérzésízérzés

�� csökkent tápanyag felszívódáscsökkent tápanyag felszívódás

–– bélnyálkahártyabélnyálkahártya--károsodás, csökkent felszívó károsodás, csökkent felszívó 
felület, bakteriális felülfertőződésfelület, bakteriális felülfertőződés
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A A malnutriciómalnutrició okai, következményeiokai, következményei

�� fokozott bélnedv vesztésfokozott bélnedv vesztés

–– hasmenés, nyálkahártya vérzés, sipolyhasmenés, nyálkahártya vérzés, sipoly

�� fokozott szükségletekfokozott szükségletek

–– láz, szepszis, műtétláz, szepszis, műtét

�� iatrogéniatrogén tényezőktényezők

–– gyógyszerek, szövődményekgyógyszerek, szövődmények

Tápláltsági állapot felmérésTápláltsági állapot felmérés

�� antropometriaantropometria: : (testmagasság, testsúly, (testmagasság, testsúly, 

BMI, BMI, tricepstriceps bőrredő, felkarbőrredő, felkar--körfogat)körfogat)

�� laboratóriumi értékek: laboratóriumi értékek: (vérkép, süllyedés, (vérkép, süllyedés, 

CRP, fehérjeCRP, fehérje--, szénhidrát, szénhidrát--, zsírháztartás, , zsírháztartás, 

prealbuminprealbumin, , retinolretinol kötő fehérje)kötő fehérje)

�� denzitometriásdenzitometriás mérés + mérés + markerekmarkerek

tápanyagszükséglet meghatározástápanyagszükséglet meghatározás

ParenterálisParenterális táplálástáplálás

�� nyálkahártya pihentetésenyálkahártya pihentetése

�� gyógyszeres kezelésre nem reagáló állapotbangyógyszeres kezelésre nem reagáló állapotban

�� minimális antigén minimális antigén stimulusstimulus

�� bélboholybélboholy atrophiaatrophia

�� bakteriális transzlokációbakteriális transzlokáció

�� peripheriánperipherián vagy centrális vénába:vagy centrális vénába:

–– osmolaritásosmolaritás függő 750 függő 750 mosm/lmosm/l peripheriánperipherián, , 

–– >750 >750 mosm/lmosm/l centráliscentrális

�� glutaminglutamin--argininarginin dipeptid hozzáadásdipeptid hozzáadás

Totál Totál parenterálisparenterális táplálástáplálás

�� allall inin oneone infuzióinfuzió

�� a rekeszek egymástól a rekeszek egymástól 
forrasztással vannak forrasztással vannak 
elválasztva, melyek elválasztva, melyek 
mechanikai hatásra mechanikai hatásra 
felnyílnak és a felnyílnak és a 
rekeszek tartalma rekeszek tartalma 
beadás előtt beadás előtt 
elegyíthetővé válik. elegyíthetővé válik. 

�� TPTTPT--rere alakalmasalakalmas

EnterálisEnterális táplálástáplálás

� polimer versus elemeire bontott tápanyagtápanyag

–– plusz teher az emésztésplusz teher az emésztés

�� glutamin:glutamin:

–– fokozza a proteinszintézist a bélben, fokozza a proteinszintézist a bélben, 

–– glykoneogenesisglykoneogenesis szubsztrátjaszubsztrátja, , 

–– vékonybél és vastagbél vékonybél és vastagbél proximálisproximális szakaszának szakaszának 
energiahordozója,energiahordozója,

–– bélnyálkahártya védő szerepbélnyálkahártya védő szerep

EnterálisEnterális táplálástáplálás

�� rövid szénláncú zsírsavak:rövid szénláncú zsírsavak:
–– vastagbél nyálkahártyavastagbél nyálkahártya--sejtjeinek sejtjeinek szubszrátjaszubszrátja, , 

–– elősegítik a elősegítik a mucosamucosa regenerációjátregenerációját

�� rostok:rostok:
–– bél integritásának megőrzése,bél integritásának megőrzése,

–– kivédik a baktériumok környéki kivédik a baktériumok környéki 
nyirokcsomóba vándorlását, nyirokcsomóba vándorlását, 

–– állandósítják a baktériumállandósítják a baktérium--populációt (noha a populációt (noha a 
klinikumbanklinikumban még nem bizonyított) még nem bizonyított) 
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Klinikai tápszerekKlinikai tápszerek

�� IsosourceIsosource standardstandard (3 íz +nem ízesített)(3 íz +nem ízesített)
–– 1 kcal/ml 1 kcal/ml energiatartenergiatart., rostmentes., rostmentes

�� IsosourceIsosource EnergyEnergy (1 íz+ nem ízesített)(1 íz+ nem ízesített)
–– 1,5 kcal/ml 1,5 kcal/ml energiatartenergiatart., rostmentes ., rostmentes 

�� NovasourceNovasource G.I G.I controlcontrol (1 íz+ nem ízesített)(1 íz+ nem ízesített)
–– 1 kcal/ml 1 kcal/ml energiatartenergiatart., rostos, 17,4 zsír% MCT., rostos, 17,4 zsír% MCT

�� NutrisonNutrison standard, standard, NutrisonNutrison powderpowder
–– 1 kcal/ml 1 kcal/ml energiatartenergiatart., szondába., szondába

�� NutrisonNutrison multimulti fibrefibre
–– 1 kcal/ml 1 kcal/ml energiatartenergiatart., ., prebioticusprebioticus rosttartalomrosttartalom

Klinikai tápszerekKlinikai tápszerek

�� NutrisonNutrison EnergyEnergy, , NutrisonNutrison EnergyEnergy MultiMulti fibrefibre::
–– 1,5 kcal/ml 1,5 kcal/ml energiatartenergiatart., rostmentes és rostos., rostmentes és rostos

�� FresubinFresubin originaloriginal vanília, vanília, neutralneutral, , FresubinFresubin
originaloriginal fibrefibre: : 
–– 1 kcal/ml 1 kcal/ml energiatartenergiatart., rostmentes és rostos., rostmentes és rostos

�� FresubinFresubin HP HP EnergyEnergy::
–– 1,5 kcal/ml, 1,5 kcal/ml, energiadúsenergiadús, , fehérjedúsfehérjedús (7,5 g (7,5 g 

fehérje/100 ml), rostmentes tápszer fehérje/100 ml), rostmentes tápszer 

�� FresubinFresubin EnergyEnergy, , FresubinFresubin EnergyEnergy fibrefibre
–– 1,5 kcal/ml, 1,5 kcal/ml, energiadúsenergiadús, rostmentes és rostos tápszer, rostmentes és rostos tápszer

Elementáris tápszerElementáris tápszer

�� PeptisorbPeptisorb

–– kizárólag szondánkizárólag szondán

–– erősen erősen hydrolisalthydrolisalt : rövidláncú : rövidláncú peptidekpeptidek, , 
szabad aminosavakszabad aminosavak

–– rostmentes, laktóz tartalma csekélyrostmentes, laktóz tartalma csekély

–– 1 kcal/ml energiatartalom, (fehérje 16%, 1 kcal/ml energiatartalom, (fehérje 16%, 
szénhidrát 69%, zsír 15%)szénhidrát 69%, zsír 15%)

Kiegészítő táplálásKiegészítő táplálás

�� EnsureEnsure PlusPlus HNHN
–– 1,5 kcal/ml, rostmentes1,5 kcal/ml, rostmentes

�� NutridrinkNutridrink (9 ízben)(9 ízben)
–– 1,5 kcal/ml, rostmentes1,5 kcal/ml, rostmentes

�� ResourceResource EnergyEnergy 2.02.0 (3 ízben)(3 ízben)
–– 2 kcal/ml, 2 kcal/ml, energiadúsenergiadús, , fehérjedúsfehérjedús (9 g/100 ml), (9 g/100 ml), 
prebiotikusprebiotikus rostokrostok

�� ResourceResource ProteinProtein (4 ízben)(4 ízben)
–– 1 kcal/ml, 1 kcal/ml, fehérjedúsfehérjedús (8 g/100 ml), rostos(8 g/100 ml), rostos

Kiegészítő táplálásKiegészítő táplálás

�� FresubinFresubin originaloriginal drinkdrink (2 ízben):(2 ízben):
–– 1 kcal/ml energiatartalmú, rostmentes1 kcal/ml energiatartalmú, rostmentes

�� FresubinFresubin EnergyEnergy drinkdrink, , FresubinFresubin EnergyEnergy fibrefibre
drinkdrink::
–– 1,5 kcal/ml, 1,5 kcal/ml, energiadúsenergiadús, rostmentes és rostos, rostmentes és rostos

�� FresubinFresubin Protein Protein EnergyEnergy DrinkDrink (4 ízben):(4 ízben):
–– 1,5 kcal/ml, 1,5 kcal/ml, energiadúsenergiadús, , fehérjedúsfehérjedús (10 g fehérje/100 ml), (10 g fehérje/100 ml), 

rostmentes rostmentes 

�� TwocalTwocal HN vaníliaHN vanília
–– 2 kcal/ml, MCT tartalmú, 2 kcal/ml, MCT tartalmú, fehérjedúsfehérjedús (8,4 g/100 ml), (8,4 g/100 ml), 

rostos rostos 

Speciális, Speciális, CrohnCrohn betegeknek betegeknek 
kifejlesztett tápszerkifejlesztett tápszer

�� ModulenModulen IBD: Magyarországon nincsen IBD: Magyarországon nincsen 
forgalombanforgalomban

�� 1 kcal/ml, MCT tartalmú (1 kcal/ml, MCT tartalmú (összössz. . lipidlipid 26%), 26%), 
rostrost-- és és laktózmenteslaktózmentes

�� ivásra és szondába is alkalmasivásra és szondába is alkalmas

�� eredményességét klinikai tanulmány eredményességét klinikai tanulmány 
támasztja alátámasztja alá
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Táplálás, mint terápiaTáplálás, mint terápia

�� CUCU--banban: súlyos betegségben 56%, : súlyos betegségben 56%, 
enyhébb 92% reagál kedvezőenenyhébb 92% reagál kedvezően
–– halolaj (halolaj (ωω--33): csökkenti a tünetek súlyosságát): csökkenti a tünetek súlyosságát

–– αα--linollinoléénsavnsav is kedvezis kedvezőő

�� CBCB--ben: 80% gyors ben: 80% gyors remisszióremisszió, sipoly , sipoly 
esetén gyógyszer +esetén gyógyszer +tpttpt: 40: 40--50%50%
–– polimer és elementáris  egyformán hatásospolimer és elementáris  egyformán hatásos

–– elsődlegesen elsődlegesen enterálisenterális, , fistulafistula esetén esetén 
parenteralisparenteralis

A különböző táplálási formák és A különböző táplálási formák és 
szteroid alkalmazás szteroid alkalmazás remissziósremissziós hatásahatása

A gyógyszeres kezelés és az A gyógyszeres kezelés és az enterálisenterális táplálás táplálás 
összehasonlítása a összehasonlítása a CrohnCrohn betegség betegség remissziójánakremissziójának

kialakulásábankialakulásában


