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Η ζξεπηηθή ππνζηήξημε ζηνλ 
βαξηά πάζρνληα αζζελή ηεο 
ΜΔΘ απνηειεί ζεκαληηθφ 
κέξνο ηεο ζεξαπείαο ηνπ.



θνπφο ηεο ζξεπηηθήο 
ππνζηήξημεο

Η ρνξήγεζε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ κεηαβνιηθψλ αλαγθψλ 

ησλ αζζελψλ

Η πξνζηαζία ησλ δσηηθψλ νξγάλσλ

Η ειάηησζε ηνπ θαηαβνιηζκνχ ησλ 

πξσηετλψλ θαη ε ειάηησζε ηεο 

απψιεηαο ηεο κπτθήο κάδαο



Γηαηί ζηηίδσ ηνλ βαξηά πάζρνληα

Οη βαξηά πάζρνληεο είλαη 

ππεξκεηαβνιηθνί θαη έρνπλ απμεκέλεο 

ζξεπηηθέο απαηηήζεηο

Η επνχισζε ησλ ηξαπκάησλ θαη ε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

εμαξηψληαη απφ ηελ επαξθή 

ρνξήγεζε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ



Γηαηί ζηηίδσ ηνλ βαξηά 
πάζρνληα

Η ζξεπηηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο 

ζηε ΜΔΘ είλαη έλαο απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ

Σελ δηάξθεηα ηεο κεραληθήο αλαπλνήο

Σνλ ρξφλν παξακνλήο ζηε ΜΔΘ

Σελ ζπρλφηεηα ησλ ινηκψμεσλ

Σελ ηειηθή έθβαζε



Αιιαγέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ 
ζηνλ βαξηά πάζρνληα

Γηαηαξαρή ηεο νξκνληθήο ηζνξξνπίαο 

ηνπ νξγαληζκνχ

Αχμεζε ησλ: ACTH, GH, επηλεθξίλε, 

λνξεπηλεθξίλε, θνξηηδφιε, 

γιπθαγφλε, ηλζνπιίλε



Αιιαγέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ 
ζηνλ βαξηά πάζρνληα

Κηλεηνπνίεζε ηνπ ιίπνπο (ιηπφιπζε)

Κηλεηνπνίεζε ησλ πξσηετλψλ 

(πξσηεφιπζε)

Αχμεζε γιπθνλενγέλεζεο ζην ήπαξ

Αξλεηηθφ ηζνδχγην αδψηνπ 

Απψιεηα βάξνπο 



Αιιαγέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ζηνλ 
βαξηά πάζρνληα

Αχμεζε ηνπ βαζηθνχ κεηαβνιηζκνχ 

(αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ stress)

Αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο νμπγφλνπ



Δθηίκεζε ησλ ελεξγεηαθψλ 
αλαγθψλ ζηνλ βαξηά πάζρνληα

Μέηξεζε ησλ ζεξκηδηθψλ αλαγθψλ 

(έκκεζε – άκεζε ζεξκηδνκεηξία, 

κέζνδνο Fick)

Τπνινγηζκφο κε εμηζψζεηο (Harris 

Benedict)



Η εμίζσζε Harris Benedict

Η εμίζσζε γηα ηνπο άλδξεο είλαη:

ΒΔΔ = (13,75 x βάξνο ζψκαηνο) + (5 x 

χςνο) – (6,76 x ειηθία) + 66

Η εμίζσζε γηα ηηο γπλαίθεο είλαη:

ΒΔΔ = (9,56 x βάξνο ζψκαηνο) + (1,85 

x χςνο) – (4,68 x ειηθία) + 655 



EE = ΒΔΔ + stress factor

Λνίκσμε 25-45%

Μεηεγρεηξεηηθή θαηάζηαζε 5-10%

Μεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο 25-40%

Πνιπηξαπκαηίαο, ΚΔΚ 30-50%



Δλεξγεηαθέο αλάγθεο ζηνλ βαξηά 
πάζρνληα

Guidelines ESPEN 2006

Ομεία θάζε: 20-25 Kcal/Kg/εκέξα

Αλαβνιηθή θάζε: 25-30 Kcal/Kg/εκέξα



Αλάγθεο ησλ βαξηά παζρφλησλ ζε 
πξσηεΐλε

Γελ ππάξρνπλ νδεγίεο γηα ηελ 

ρνξήγεζε ηεο ηδαληθήο πνζφηεηαο 

αδψηνπ

Οη αλάγθεο ζε πξσηεΐλε εμαξηψληαη 

απφ ην επίπεδν ηνπ stress

Τπνινγίδνληαη κε βάζε ηηο απψιεηεο 

ηνπ αδψηνπ ζηα νχξα



Αλάγθεο ησλ βαξηά παζρφλησλ 
ζε πξσηεΐλε

1.2 –2 g protein /kg BW

Kcal : N ratio

300: 1        (θπζηνινγηθή θαηάζηαζε)

150: 1         (κέηξην stress)

80 –100 : 1 (νμχ stress)  



Αλάγθεο ησλ βαξηά παζρφλησλ 
ζε πξσηεΐλε

Υνξήγεζε πξσηεΐλεο >2gr/kg/Β δελ 

ζπληζηάηαη

Απαηηεί ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο 

λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο



Μνξθή πξσηεΐλεο ζηα 
δηαιχκαηα δηαηξνθήο

Οιηθή πξσηεΐλε

Οιηγνπεπηίδηα 

Γηαθιαδηζκέλεο αιχζνπ ακηλνμέα



Γηαθιαδηζκέλεο αιχζνπ 
ακηλνμέα

Λεπθίλε, ηζνιεπθίλε, βαιίλε

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

ζθειεηηθνχο κχεο ζαλ ζεκαληηθή 

πεγή ελέξγεηαο ζε θαηαζηάζεηο πνιχ 

κεγάινπ stress

Απαξαίηεηα ζε ζνβαξή επαηηθή 

δπζιεηηνπξγία 



Γηαθιαδηζκέλεο αιχζνπ 
ακηλνμέα

Η ρνξήγεζή ηνπο πξνθαιεί:

ειάηησζε ηνπ θαηαβνιηζκνχ ησλ 

πξσηετλψλ θαη αχμεζε ηεο ζχλζεζήο 

ηνπο

Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κπψλ

Βειηίσζε ηεο έθβαζεο ζηνπο βαξηά 

πάζρνληεο



Αλάγθεο ησλ βαξηά παζρφλησλ 
ζε πδαηάλζξαθεο

Δμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα ησλ 

πδαηαλζξάθσλ πνπ κπνξνχλ λα 

νμεηδσζνχλ απφ ην ήπαξ

Ο κέγηζηνο ξπζκφο νμείδσζεο ηεο 

γιπθφδεο είλαη 5mg/Kg/min



Αλάγθεο ησλ βαξηά παζρφλησλ 
ζε πδαηάλζξαθεο

60%-70% ησλ ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ

3-7 g CHO /kg BW/εκέξα



Αλάγθεο ησλ βαξηά παζρφλησλ 
ζε ιίπνο

Σα ιίπε απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή 

ελέξγεηαο

Δμαζθαιίδνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ηα 

απαξαίηεηα ιηπαξά νμέα θαη ηηο 

ιηπνδηαιπηέο βηηακίλεο 



Αλάγθεο ησλ βαξηά παζρφλησλ 
ζε ιίπνο

πκκεηέρνπλ: 

ζηελ δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ βηνινγηθψλ 

κεκβξαλψλ 

ζηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ κεκβξαληθψλ 

ππνδνρέσλ 

ζηελ παξαγσγή θπηνθηλψλ 

ζηελ έθθξαζε ησλ γνληδίσλ 



Αλάγθεο ησλ βαξηά παζρφλησλ 
ζε ιίπνο

15%-40% ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ

0,8-1 gr / Kg βάξνπο ζψκαηνο / εκέξα 



Μέζεο αιχζνπ ιηπαξά νμέα

Πεξηέρνπλ 8-10 άηνκα άλζξαθνο

γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηα κηηνρφλδξηα 

δελ απαηηείηαη θαξληηίλε 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ πεγή 

ελέξγεηαο ζε θαηαζηάζεηο κε πνιχ 

κεγάιν stress (κίγκα 40% καθξάο 

αιχζνπ θαη 60% κέζεο αιχζνπ)



ΠΡΟΟΥΗ ζηελ ππεξζεξκηδηθή 
ζίηηζε ησλ βαξηά παζρφλησλ 
αζζελψλ



Τπεξβνιηθή ρνξήγεζε 
πδαηαλζξάθσλ πξνθαιεί

Τπεξγιπθαηκία

Ληπψδε δηήζεζε ηνπ ήπαηνο

Αχμεζε ηεο παξαγσγήο CO2



Τπεξβνιηθή ρνξήγεζε 
πξσηετλψλ πξνθαιεί

Αχμεζε ηεο νπξίαο

Δπηδείλσζε πξνυπάξρνπζαο 

λεθξηθήο αλεπάξθεηαο



Τπεξβνιηθή ρνξήγεζε ιίπνπο 
πξνθαιεί

Ηπαηνκεγαιία

Ληπψδε δηήζεζε ηνπ ήπαηνο

Υνιφζηαζε

Αχμεζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ



Σξφπνο ρνξήγεζεο ζξεπηηθψλ 
νπζηψλ ζηνλ βαξηά πάζρνληα

Δληεξηθή ζίηηζε

Παξεληεξηθή ζίηηζε

Μηθηή ζίηηζε



Δληεξηθή ζίηηζε

Δίλαη ή πξνηηκφηεξε νδφο ζίηηζεο, 

εθφζνλ ππάξρνπλ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο

Όινη νη αζζελείο, πνπ δελ αλακέλεηαη 

λα ηξαθνχλ θπζηνινγηθά εληφο 3 

εκεξψλ, ελδείθλπηαη λα ιάβνπλ 

εληεξηθή ζίηηζε κέζσ ξηλνγαζηξηθνχ 

ζσιήλα



Δληεξηθή ζίηηζε

Υξφλνο έλαξμεο

Πξψηκε έλαξμε (<24 - 48 ψξεο κεηά 

ηελ εηζαγσγή), ζε αηκνδπλακηθά 

ζηαζεξνχο αζζελείο κε ιεηηνπξγηθφ 

γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα

Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ φηη ε πξψηκε ζίηηζε 

βειηηψλεη ηελ έθβαζε 



Δληεξηθή ζίηηζε

Υνξεγνχκελεο ζεξκίδεο

Γελ ζπληζηάηαη ππεξζεξκηδηθή 

δηαηξνθή

Καηαβνιηθή θάζε: αλάινγα κε ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εληέξνπ ζηαδηαθή 

αχμεζε ησλ ζεξκίδσλ ψζηε ζε 3 

εκέξεο λα ρνξεγνχληαη 20-25 

Kcal/Kg/εκέξα. 



Δληεξηθή ζίηηζε

Υνξήγεζε πξνθηλεηηθψλ παξαγφλησλ 

(κεηνθινπξνπακίδεο, 

εξπζξνκπθίλεο), εάλ ε 

πξνγξακκαηηζκέλε πνζφηεηα 

εληεξηθψλ δηαιπκάησλ δελ γίλεηαη 

αλεθηή θαη ππάξρεη κεγάιν γαζηξηθφ 

ππφιεηκκα. 



Αλνζνδηαηξνθή

Γηαιχκαηα εληεξηθήο δηαηξνθήο 
εκπινπηηζκέλα κε νπζίεο, νη νπνίεο 
βειηηψλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο

Οη πην ζεκαληηθέο είλαη: γινπηακίλε, 
αξγηλίλε, λνπθιενηίδηα θαη σ-3 ιηπαξά 
νμέα



Αλνζνδηαηξνθή

Η ρνξήγεζή ηεο ζηνπο αζζελείο ΜΔΘ 

θαίλεηαη πσο:

Μεηψλεη ηελ ζπρλφηεηα ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ

Μεηψλεη ηνλ ρξφλν παξακνλήο ζηε 

ΜΔΘ

Γελ επεξεάδεη ηελ ζλεηφηεηα



Τπεξέρεη ε αλνζνδηαηξνθή έλαληη 
ηεο ζπλήζνπο εληεξηθήο ζίηηζεο 
ζηνπο αζζελείο ηεο ΜΔΘ;

Σα απνηειέζκαηα ησλ θιηληθψλ 

κειεηψλ είλαη αληηθαηηθά θαη 

πξνθαινχλ ζχγρπζε

Η απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο εμαξηάηαη 

απφ ηελ βαξχηεηα ηεο θαηάζηαζεο 

ηνπ αζζελνχο



Αλνζνδηαηξνθή
αξγηλίλε

ε θπζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο 

ραξαθηεξίδεηαη σο εκηαπαξαίηεην 

ακηλνμχ

ε πνιπηξαπκαηίεο θαη αζζελείο κε 

κεγάιν stress ζεσξείηαη απαξαίηεην 

ακηλνμχ

Η βηνδηαζεζηκφηεηά ηεο ειαηηψλεηαη ζην 

ηξαχκα θαη ζηε ζήςε



Αλνζνδηαηξνθή
αξγηλίλε

Η ρνξήγεζή ηνπ ζε πεηξακαηφδσα θαη ζε 

θπζηνινγηθά άηνκα

Διαηηψλεη ηελ απψιεηα ηνπ αδψηνπ 

Απμάλεη ηελ ζχλζεζε ησλ πξσηετλψλ

Απμάλεη ηελ απειεπζέξσζε ησλ Σ 

ιεκθνθπηηάξσλ απφ ηνλ ζχκν



Αλνζνδηαηξνθή
αξγηλίλε

Δίλαη πξφδξνκε νπζία ηνπ ΝΟ

Πξνάγεη ηελ παξαγσγή ΝΟ κέζσ ηεο 

iNOS



Αλνζνδηαηξνθή ζε 
ρεηξνπξγηθνχο αζζελείο

Διαηηψλεη ηελ ζπρλφηεηα ησλ 

ινηκψμεσλ

Διαηηψλεη ηελ δηάξθεηα παξακνλήο 

ζην λνζνθνκείν

Γελ επεξεάδεη ηελ ζλεηφηεηα



Αλνζνδηαηξνθή ζηε ζήςε

Golban C et al. Crit Care Med 2000

πγθξηηηθή, ηπραηνπνηεκέλε, 

πνιπθεληξηθή κειέηε

θνπφο: ε ζχγθξηζε ηεο έθβαζεο 

ζηνπο αζζελείο κε αλνζνδηαηξνθή ή 

κε απιή εληεξηθή ζίηηζε



Αλνζνδηαηξνθή ζηε ζήςε

Παξαηεξήζεθε φηη ε ζλεηφηεηα ζηνπο 
αζζελείο κε:

APACHE II 10-15 παξνπζίαζε κείσζε 
(p=0,02)

APACHE II 15-25 θακηά ζεκαληηθή 
δηαθνξά

APACHE II >25 παξνπζίαζε 
ζεκαληηθή αχμεζε



Αλνζνδηαηξνθή ζηε ζήςε

Bertolini G. et al. Intens Care Med 2003

Πνιπθεληξηθή, ηπραηνπνηεκέλε κειέηε (33 

ΜΔΘ)

θνπφο: ε ζχγθξηζε ηεο ζλεηφηεηαο 

κεηαμχ αζζελψλ ΜΔΘ πνπ ιακβάλνπλ 

αλνζνδηαηξνθή κε αξγηλίλε ή 

παξεληεξηθή δηαηξνθή

Έιαβαλ κέξνο 237 αζζελείο (39 κε βαξηά 

ζήςε)



Αλνζνδηαηξνθή ζηε ζήςε

Απνηειέζκαηα

Η ζλεηφηεηα ζηελ νκάδα ησλ αζζελψλ 

κε ζήςε ήηαλ:

ηνπο αζζελείο κε αλνζνδηαηξνθή 44,4%

ηνπο αζζελείο κε παξεληεξηθή 

δηαηξνθή 14,3% (p=0,039)

Η κειέηε ζηακάηεζε πξηλ νινθιεξσζεί



Παξεληεξηθή δηαηξνθή

Υνξήγεζε IV δηαιπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ 

γιπθφδε, ιηπίδηα, ακηλνμέα, 

ειεθηξνιχηεο θαη ηρλνζηνηρεία

Σα παξεληεξηθά δηαιχκαηα είλαη 

ζπλήζσο ππεξσζκσηηθά θαη 

ρνξεγνχληαη κέζσ θεληξηθψλ θιεβηθψλ 

θαζεηήξσλ



Παξεληεξηθή δηαηξνθή

Δλδείμεηο ρνξήγεζεο

Μεηά απφ κεγάιε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

θνηιίαο

Παξαηεηακέλε αλεπάξθεηα γαζηξεληεξηθνχ 

(>7-10 εκέξεο)

Απψιεηα βάξνπο >10% ιφγσ αδπλακίαο 

ιήςεο ηξνθήο απφ ην ζηφκα ή ην έληεξν



Παξεληεξηθή δηαηξνθή

Αλεπάξθεηα γαζηξεληεξηθνχ

Παξαηεηακέλνο εηιεφο

χλδξνκν βξαρένο εληέξνπ

Παγθξεαηίηηο

Μεηαθηηληθή εληεξίηηο



Παξεληεξηθή δηαηξνθή
επηπινθέο

Απφ ηνλ θαζεηήξα

Σξαπκαηηθή θάθσζε ηεο θιέβαο

Λάζνο ζέζε ηνπ ζχξκαηνο ή ηνπ θαζεηήξα

Αξξπζκίεο

Δκβνιή αέξα

Λνίκσμε (ζεςαηκία, ελδνθαξδίηηδα)

Φιεβηθή ζξφκβσζε, πλεπκνληθή εκβνιή



Παξεληεξηθή δηαηξνθή
επηπινθέο

Μεηαβνιηθέο

Τπεξγιπθαηκία

Τπεξηξηγιπθεξηδαηκία

Γηαηαξαρέο ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο

Αιηζηαζηθή ρνινθπζηίηηδα 

Γηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ζηα νζηά



Παξεληεξηθή δηαηξνθή
επηπινθέο

Τπεξγιπθαηκία

πκβαίλεη ζε δηαβεηηθνχο θαη ζε 

αζζελείο κε κεγάιν stress

Αληηκεησπίδεηαη κε κείσζε ησλ 

ρνξεγνχκελσλ πδαηαλζξάθσλ θαη 

ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο



Παξεληεξηθή δηαηξνθή
επηπινθέο

Τπεξηξηγιπθεξηδαηκία

πκβαίλεη ζηνπο βαξηά πάζρνληεο θαη 

ζηνπο αζζελείο κε ζήςε

Αλ ηξηγιπθεξίδηα αίκαηνο > 400mg/dl

ειαηηψλεηαη ή δηαθφπηεηαη ε 

ρνξήγεζε ιίπνπο



Παξεληεξηθή δηαηξνθή
επηπινθέο

Γηαηαξαρέο ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο

Ληπψδεο δηήζεζε ηνπ ήπαηνο

πρλφο έιεγρνο επαηηθψλ ελδχκσλ

Οη δηαηαξαρέο ππνζηξέθνπλ κεηά ηελ 

δηαθνπή ηεο παξεληεξηθήο ζίηηζεο



Παξεληεξηθή δηαηξνθή
επηπινθέο

Γηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ζηα νζηά

Μείσζε ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο

Γηαηαξαρή ζηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπ

αζβεζηίνπ, ηνπ θσζθφξνπ θαη ηεο 

βηηακίλεο D

Γηαηαξαρή ζηελ ιεηηνπξγία ησλ 

παξαζπξενεηδψλ αδέλσλ



Μηθηή δηαηξνθή
εληεξηθή + παξεληεξηθή

Όηαλ ην ζχλνιν ησλ ζεξκίδσλ δελ κπνξεί 

λα ρνξεγεζεί δηα ηεο εληεξηθήο νδνχ 

πξνζηίζεηαη παξεληεξηθή ζίηηζε

Απαηηείηαη πξνζνρή ψζηε ην ζχλνιν ησλ 

ζεξκίδσλ λα κε ππεξβαίλεη ηηο ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο ηνπ αζζελνχο

ηαδηαθή κείσζε ηεο παξεληεξηθήο φηαλ 

βειηησζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ



πκπεξάζκαηα 

Η ζίηηζε ησλ βαξηά παζρφλησλ αζζελψλ 

είλαη επηβεβιεκέλε

Η εληεξηθή νδφο ζίηηζεο είλαη πξνηηκφηεξε

Δάλ ε ζίηηζε απφ ην έληεξν δελ είλαη 

δπλαηή ρνξεγείηαη παξεληεξηθή δηαηξνθή

Δάλ ε ζίηηζε απφ ην έληεξν δελ είλαη 

επαξθήο ρνξεγείηαη κηθηή δηαηξνθή



πκπεξάζκαηα

Η αλνζνδηαηξνθή είλαη επσθειήο ζηνπο 

κεηεγρεηξεηηθνχο αζζελείο

Η ρνξήγεζή ηεο ζηε ζνβαξή ζήςε δελ 

ζπληζηάηαη γηαηί κπνξεί λα είλαη επηβιαβήο

Υνξεγείηαη ζε αζζελείο κε APACHE II <15




