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Problémák a táplálással 
► Nem látható azonnal, hogy kevés a bevitt energia – 

következménye időben eltolt  

► A túltáplálás és az alultáplálás egyaránt kerülendő 
 Túltáplálás ritkán fordul elő intenzív osztályon 

 Oka: nem nutritív célú energiahordozók,    
 túlbecsült az energiabevitel 

► Tápláltsági állapot mérésére nincs protokoll 

► Cél elérését limitáló tényezők  
 EN: gyakori beavatkozás miatti megszakítások; gyomormotilitási 

zavar; kontraindikációk (GI vérzés, ileus) 

 PN: lipid és glukóz intolerancia jelentkezhet 

Energiaigény mérése 
 Ajánlások ellentmondásossága 

 Becslés –nem korrelál a valósággal (indirekt kalorimetria) 

 Mérés indirekt kalorimeterrel 



Előzetes vizsgálat 
9. éve fut az aktív inzulin kontroll vizsgálat 

 

 

Megelőző vizsgálatok:  
►Intenzív és neonatológiai protokollok 

►Stochastic TARgeting (STAR) 
 az ITO számára 

►SPRINT használata a 
Christchurch Hospital-ban 
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Model equations 



STAR 
Stochastic Targeted Control 



A STAR előnyei 

►magasabb energiabevitelt engedélyez 

►választható vércukor céltartomány 

►beépítették a táplálási lapunkat, így 
naponta a gépben tervezzük a céltáplálást 

►rugalmasan kezeli az enteralis és a 
parenteralis táplálás kombinációját 

►stabilizálódó anyagcserénél akár 3 
óránkénti mérés 

►egyszerűbb használat, kevesebb 
nővérmunka 



8.0 mmol/l alatti 

vércukor esetén 

hosszabb mérési 

periódust is felajánl 

a rendszer 

A kék vonalak 

90%-s konfidencia 

intervallummal 

mutatják a várható 

vércukor szintet 

minden kezelési 

lehetőségnek 

megfelelően 

A legjobb kezelési 

lehetőség választható ki a 

felhasználó 

preferenciájának és a beteg 

stabilitásának figyelembe 

vételével 

Többfajta kezelési lehetőség 



 Ez a céltartomány, mely biztosítja, hogy a vércukorszint a legnagyobb valószínűséggel 

kerül a 4-6.5 mmol/l tartományba. 

 Egyben biztosítja, hogy a kevesebb, mint 5%-s valószínűséggel kerül a következő 

vércukorszint 4.4 mmol/l alá, és így drámaian csökken a közepesen súlyos és a súlyos 

hypoglycaemia kockázata 

Az inzulin és a táplálás szintjei 



ZS.E. 43 éves férfi 

► pancreatitis acuta necrotisans, MODS:  APACHE score 28 

► 41 napos ITO-s kezelés 

► 32 napos gépi lélegeztetés 

► 4. kezelési napon necrectomia, lavage, drainage 

► 14. kezelési napon tracheostomia 

► 28 napig 5 nmol/l feletti PCT, elhúzódó sepsis 

► piperacillin-tazobactam, vancomycin, fluconasol, 
anidulafungin, meropenem, colhicin, ciprofloxacin, 
tigecyclin, amikin, caspofungin 

► 19 napig septicus shock, NA igény 

► 9 napig CO monitorozás (PiCCO) 

► STAR: 2012.10.12- 10.26. 

► CGMS: 10.11.-10.18. 

  



mmol/l mmol/l 

Trendösszefoglalás Guardian 
2012.10.11. - 10.18. 

  11.okt 12.okt 13.okt 14.okt 15.okt 16.okt 17.okt 18.okt 

>7,8 4% 63% 43% 17% 0% 4% 0% 0% 

3,9-7,8 96% 37% 57% 83% 100% 95% 100% 100% 

<3,9 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 



K.J.-né, 66 éves nő 

►pancreatitis acuta necrotisans, MODS, hasi 
compartment syndroma 

►03.04.-én felvételAPACHE score 34 

►03.05-04.06. gépi lélegeztetés, jelenleg stomás 
kanülön át jól légzik 

►nyitott has kezelés 03.28. óta 

►PiCCO 10 napon át 

►CGMS 03.11-03.18.  

►STAR 03.11-03.24. 



Trendösszefoglalás Guardian 
2012.03.11-03.18. 





Parenterális táplálás a STAR 
protokollnak megfelelően ütemezve 



Enterális táplálás a STAR 
protokollnak megfelelően ütemezve 



STAR betegtörténet 



A STAR vizsgálat összesített 
adatai 

Betegszám 18

APACHE II átlag szórás 31,71±7,67

Életkor átlag ± szórás 65,71

Férfi/nő arány 10/8

Mortalitás 0,28

Mért óraszám 2703

Mérésszám 1447

Se glucose középérték (mmol/L): 6,60 [5,60 - 8,30]

Se glucose átlag (geometriai) (mmol/L): 6,77

Median kcal/kg/day 18,6[10,7-30,2]

Inzulin sebesség középérték (U/óra): 2,6[1,0-8,0]

Glucose sebesség középérték (g/hour): 7,3 [5,8 - 9,1]



A vércukorszintek százalékos 
megoszlása a STAR vizsgálatban 



„Törekvés a tökéletességre” 
  Roger Federer 

Köszönöm a 
figyelmet! 


