
Az alábbiakban egy öt hónapos csecsemõ táplálás-
elutasítása és kritikus súlygyarapodási elégtelensé-
gének kezelése kapcsán kívánjuk bemutatni a szü-
lõ-csecsemõ konzultáció (11) hatékonyságát az or-
vosi kezeléssel párhuzamosan.

Esetismertetés

A felvételkor öt hónapos csecsemõ I/1. gondozott,
zavartalan terhességbõl 40. gesztációs héten elhú-
zódó vajúdás és meconiumos magzatvíz miatt csá-
szármetszéssel született 4000 gramm súllyal,
8/10-es Apgar-státusszal. Korai cardiorespiratori-
cus adaptációja zavartalan volt.
Születését követõen 7 órával került az újszülött
elõször mellre, az igény szerinti szoptatás néhány
nap elteltével problémamentessé vált.
Az elsõ hat hétben a csecsemõ súlygyarapodása
korának megfelelõen zajlott, a heti rendszeresség-
gel végzett súlymérések során a 75-ös percentilen
növekvõ tendenciát mutatott, a 6-8. hét között
azonban súlya stagnálni kezdett. A két hónapos ol-
tást követõen a szülõk arra lettek figyelmesek,

hogy a csecsemõ egyre vontatottabban és hosz-
szabb ideig szopik. A szopások mennyiségét ezért
mérni kezdték, és megállapították, hogy napi bevi-
tele nem éri el a 100 ml/kg-os mennyiséget. A házi-
orvos javaslatára az igény szerinti szoptatásról át-
váltottak rendszeres, három óránkénti szoptatások-
ra. Laktációs szaktanácsadót is felkerestek, aki se-
gítséget nyújtott a tejszaporító fejésekben, így a to-
vábbiakban cumisüvegbõl adott lefejt anyatejjel
egészítették ki a szopásokat. Azonban a napi anya-
tej bevitele továbbra sem érte el a 100 ml/kg-os
mennyiséget.
Három hónapos korára a csecsemõ teljes mérték-
ben elutasította az anyatejes táplálást mind a szo-
pások, mind a cumisüveggel való kiegészítések for-
májában. A szülõk sokszor sírósnak, nyûgösnek
látták, minden etetést követõen nagy mennyiségût
bukott, hasa puffadttá vált, széklete gyakran nyá-
kot tartalmazott. A háziorvos irányításával a terüle-
tileg illetékes kórházba került, ahol az elvégzett la-
boratóriumi vizsgálat és hasi ultrahang normál vi-
szonyokat igazolt. Az obszerváció ideje alatt te-
héntej alapú tápszeres táplálásra tértek át cumis-
üveg segítségével. A tünetek hátterében gastro-
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ÖSSZEFOGLALÁS A koragyermekkori táplálási-táplálkozási problémák hátterében több esetben az organikus és a funk-
cionális okok szerepét is javasolt figyelembe vennünk.
Esetismertetés. Egy öt hónapos csecsemõ esetét mutatjuk be, akinél hathetes korban kritikus súlygyarapodási elégtelen-
séghez vezetõ étvágytalanság, regurgitációs panaszok, nyákos székletürítés hátterében a klinikai kép alapján tehéntej-
fehérje-allergiát véleményeztünk. A csecsemõ etethetõsége a megfelelõ kezelés, azaz a tehéntejfehérje mentes diéta
bevezetését követõen sem rendezõdött, ezért nasogastricus szondán keresztüli táplálás kiegészítésre szorult. A kórtör-
ténet alapján felmerült funkcionális háttérre való tekintettel a terápiát rendszeresen tartott szülõ-csecsemõ konzultáci-
ókkal egészítettük ki, valamint teammunkánk során gyógytornász segítségét is igénybe vettük generalizált izom-
hypotoniája kezelésére. A szájon keresztül történõ bevitel fokozatos emelkedése mellett a szondatáplálás végül két hó-
nap elteltével megszüntethetõvé vált.
Következtetések. Egyes táplálási problémák kezelésénél „táplálkozás terápiás team” közös munkája vezethet sikerre.

KULCSSZAVAK táplálási problémák diagnosztikája, táplálkozás terápiás team, szülõ-csecsemõ konzultáció



oesophagealis refluxra gyanakodtak, ezért a táp-
szer sûrítését, valamint a csecsemõ pozícionálását
javasolták. Átmenetileg a csecsemõ étvágya és
etethetõsége javult, azonban 5 hónapos korára
ismét erõteljesen visszatért táplálási nehezítettsé-
ge.
Kórházunkba ekkor került be elesett általános álla-
potban, exszikkáltan, súlya a 10–25-ös percentilen
stagnált. A kivizsgálás során a fizikális státuszából
kiemelendõ generalizált izomhypotoniája, vala-
mint dyscraniás koponyája. A laboratóriumi és ra-
diológiai vizsgálatok (hasi és koponya ultrahang,
teljes passzázs vizsgálat) kórjelzõ eltérést nem iga-
zoltak, a fül-orr-gégészeti és kardiológiai konzíli-
um normál viszonyokat írt le. A neurológiai vizsgá-
lat során észlelt generalizált hypotonián kívül
egyéb organikus eltérést nem igazolt, rendszeres
gyógytornáztatást javasolt. Az obszervációnk alatt
tünetei hátterében tehéntejfehérje-allergiát való-
színûsítettünk, ezért extenzíven hidrolizált táp-
szerre váltottunk. Súlya azonban továbbra sem
emelkedett az elvárt mértékben, és a táplálás ideje
alatt egyre erõsebb distress jeleit mutatta. A szülõk
is fokozatosan egyre aggódóbbá váltak az állapotá-
val kapcsolatban. Tekintettel tartósan fennálló
elégtelen szájon keresztüli bevitelére, nasogastri-
cus szondán keresztül táplálékkiegészítést vezet-
tünk be. Generalizált izomhypotoniája miatt a
kezelésbe gyógytornászt is bevontunk.
Ezzel párhuzamosan napi 1–2 alkalommal speciá-
lisan képzett szakember (integrált szülõ–csecsemõ
konzulens) bevonásával 30 perces konzultációkat
tartottunk 12 napig a kórházi bent fekvés alatt és 5
további alkalommal a kontrollvizsgálatok alkalmá-
val. A konzultációk fõ témái a következõk voltak: a
csecsemõ szomatomentális fejlõdésének jellem-
zõi, ezen belül hangsúlyt fektetve az éhség-jólla-
kottság és a diszkomfort érzés kifejezési módjaira
csecsemõkorban. A csecsemõ táplálással-evéssel
kapcsolatos jelzéseit közösen próbáltuk értelmez-
ni, segítve ezzel a szülõket csecsemõjük igényei-
nek észlelésében. A szülõk kifejezett támogatásra

szorultak saját szülõi kompetenciájuk megerõsíté-
sében.
A csecsemõ állapota az alkalmazott kezelés mel-
lett fokozatosan rendezõdött, élénkebbé vált, cu-
misüvegbõl egyre nagyobb mennyiségeket foga-
dott el, hypotoniája is mérséklõdött.
12 nap elteltével jó általános állapotban, emelke-
dõ súlygörbével emittáltuk, a szülõk az otthonuk-
ban végzett szondatáplálást elsajátították. Ottho-
nában a gyermek szájon keresztüli bevitele fokoza-
tosan nõtt, majd 6 hónapos korában a szülõk el-
kezdték a zöldség-gyümölcs pürével való hozzá-
táplálást is. A csecsemõ jó etethetõsége és stabil, jó
ütemû súlygyarapodása lehetõvé tette, hogy két
hónappal a kórházi felvételt követõen a szonda
megszüntethetõ legyen.
A jelenleg tíz hónapos gyermek szilárd ételeket
eszik, cumisüvegbõl tápszert iszik. A súlya az
50–75 percentilis görbén emelkedõ tendenciát mu-
tat, és pszichomotoros fejlõdése megfelelõ ütemû.
Kontroll során az anya arról számolt be, hogy a
konzultációk segítettek többek között gyermekünk
jelzéseinek felismerésében, megértésében, és a ne-
héz idõszakon való tovább jutásban.

Megbeszélés

A koragyermekkori táplálási-táplálkozási problé-
mák hatékony kezelése a klinikai gyakorlatban az
egyik legnagyobb kihívást jelentõ feladat. A gyer-
mekorvosi gyakorlat eszközeivel nehezen befolyá-
solható gyarapodási elégtelenség hátterében gyak-
ran nem csak organikus, hanem funkcionális oko-
kat is javasolt keresnünk és kezelnünk (1-3).
A táplálással-táplálkozással kapcsolatos problé-
mák diagnosztikája során a mennyiségi és minõsé-
gi adatok figyelembevétele mellett a táplálkozási
viselkedés megnyilvánulásainak megfigyelése is
fontos szerepet játszik, ugyanis az egyes kórformák
gyakran valamilyen regulációs (viselkedésszabá-
lyozási) zavarral társulhatnak (4, 5). A regulációs
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1. táblázat: Fejlõdésbeli elmaradáshoz vezetõ kórállapotok csecsemõ- és kisdedkorban (1, 2)

Elégtelen energiabevitel Nem megfelelõ hasznosulás Excesszív energiaszükséglet

Szoptatási nehézség az anya
és/vagy a csecsemõ miatt

Táplálékallergia Krónikus infekció, immunhiányos állapot

Nem megfelelõ minõségû
tápszer/étel bevitele

Malabszorpció (pl. coeliakia, fehérjevesztõ
enteropathia, krónikus hasmenés)

Krónikus tüdõbetegség (pl. mucoviscidosis)

Gastrooesophagealis reflux
betegség

Pylorusstenosis Kongenitális szívbetegség

Szociális probléma (pl. éhezés,
gondozó általi abúzus)

Fejlõdési rendellenesség (atresia,
malformáció)

Malignus megbetegedések

Anatómiai nehézség (pl.
szájpadhasadék)

Anyagcsere-betegségek Pajzsmirigybetegség



zavarok a koragyermekkor pszichés vagy pszicho-
szomatikus megbetegedési formái, melyeknek ré-
szei az excesszív sírás, a krónikus nyugtalanság, az
alvászavarok valamint a táplálási-táplálkozási és
gyarapodási zavarok (1, 3, 6).
A diagnosztika elsõ lépése az organikus betegsé-
gek kizárása (1. táblázat)(1, 2, 5, 7), amelyhez el-
engedhetetlen a táplálási anamnézis pontos felvé-
tele és a csecsemõ–szülõ pár megfigyelése (1, 2).
Pszichoszomatikus eredetû gyarapodási elégtelen-
ségre abban az esetben gondolhatunk gyermekor-
vosi gyakorlatunkban, ha az organikus betegség
klinikai képét mutató tünetegyüttes hátterében a

kivizsgálás során nem igazolódik kóros eltérés (2.
táblázat). Ide sorolhatók még azok az esetek is,
amelyeknél a kiváltó okok megszûnését követõen
is fennmarad a táplálkozással összefüggésbe hoz-
ható kóros tünet.
Magyarországon a koragyermekkori gyarapodási
elégtelenség, táplálási-táplálkozási zavarok pon-
tos besorolása az etiológia helyes feltérképezését
követõen gyakran nehézségekbe ütközik. Hazánk-
ban ugyanis kizárólag a BNO-10 (Betegségek Nem-
zetközi Osztályozása), valamint a DSM-5
(Statistical Manual of Mental Disorders) besorolás
használatos, azonban ezen kódrendszerek nem
tartalmaznak egyértelmû, a koragyermekkori táp-
lálási-táplálkozási zavaroknak megfelelõ diagnó-
zisokat. Komplex rendszerként a DC:0-5TM
(Diagnostic Classification of Mental Health and
Developmental Disorders of Infancy and Early
Childhood- Zero to Three) klasszifikációs rend-
szert alkalmazhatnánk. A rendszer korábbi verzió-
ja (DC:0-3R) az angolszász kultúrákban széles kör-
ben elterjedt, ennek új, bõvített változatát 2016 de-
cemberében adták ki (2, 3, 7-12). A DC:0-3R a
Chatoor-i etiológia alapú diagnosztikai rendszert
használta még (1. ábra) (10), az újabb kiadásban le-
író jelleggel mindössze három kategóriát használ-
nak a táplálkozási zavarok leírására: az alulevés, a
túlevés és az atipikus evés kategóriáit.
A koragyermekkori táplálkozással, gyarapodással
kapcsolatos kórformák gyakran komplex tünet-
együttesek képében jelentkeznek, ezért javasolt az
interdiszciplináris szemlélet kialakítása a gyó-
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2. táblázat: Vizsgálatok táplálkozási zavarok esetén csecsemõ-
korban

Alapellátásban Szakvizsgálatok
(tünetorientáltan)

Anamnézis felvétele Radiológiai vizsgálat (hasi és
koponya-ultrahang)

Fizikális vizsgálat Kardiológiai vizsgálat

Növekedési görbék (hossz-
és súlypercentilis)

Gasztroenterológiai vizsgálat

Táplálkozási napló
vezetése

Endokrinológiai vizsgálat

Laboratóriumi vizsgálatok
(vér, vizelet, széklet)

Pulmonológiai vizsgálat Neurológiai,
fejlõdésneurológiai vizsgálat

1. ábra: A táplálási / táplálkozási zavarok beosztása a DC:0-3R klasszifikációs rendszer szerint. [Diagnosis and treatment of feeding
disorders, Washington, Zero to Three (Scheuring N, Danis I, Karoliny A, Szabó L: Az elsõ 3 életév táplálási és táplálkozási zavarai orga-
nikus és funkcionális nézõpontból. LAM 2016;26(05-06)]



gyítás során. Az ellátásban „táplálkozás terápiás
team” összehangolt munkája vezethet sikerre több
esetben, melyhez gyermekorvos, szülõ-csecsemõ
konzulens, pszichológus, pszichoterapeuta, laktá-
ciós szaktanácsadó, gyógytornász, gyógypedagó-
gus és egyéb szakirányú fejlesztõ szakemberek
tartozhatnak (4, 6, 13).

Következtetés

A koragyermekkori táplálási-táplálkozási problé-
mák, gyarapodási elégtelenség diagnosztikája és
kezelése során figyelembe kell vennünk a szervi tü-
netek mellett a mentális tényezõket is.
Bio-pszicho-szociális szemléletmóddal, a kezelést
a társszakmák által összehangolva teammunkával
hatékony segítséget nyújthatunk a kisgyermekek-
nek és családjaiknak.
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Summary

Is treating somatic symptoms enough for curing feeding disorders?
Agnes Rita Martonosi; Heim Pal Children’s Hospital, Budapest, Hungary

Introduction. During the treatment of infants’ feeding disorders, besides the organic diseases, we have to take
non-organic causes into consideration while using parent-infant consultations as an efficient therapy method.
Case study. In the background of a five-month-old infant having a failure to thrive, started at six week of age, was cow’s
milk protein allergy. The main symptoms included the loss of appetite, prolonged breastfeeding periods without
efficient sucking, escalating spilling and finally the severe rejection of feeding. After treating the organic disease, she
still could not be fed properly oral, that is why we had to insert a nasogastric tube while completing her feeding.
Regarding the functional background of the symptoms we held parent-infant consultations and a physiotherapist also
helped us treating her muscular hypotonia. Gradually raising her oral intake, we could remove the nasogastric tube
after two months.
Conclusion. Handling the feeding disorders through the work of the „nutrition therapy team” is the part of the holistic,
multidisciplinary view.

KEYWORDS diagnosis of failure to thrive, Nutrition-therapy team, Parent-infant consultations
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Útravaló tudnivaló

• A táplálási problémák, gyarapodási elégtelenség hátterében gyakran nemcsak organikus, hanem
funkcionális okokat is keresnünk és orvosolnunk szükséges.

• A diagnosztika során új klasszifikációs, komplex rendszerként a DC:0-3R és DC:0-5TM (Diagnostic
Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood- Zero to
Three) rendszereket alkalmazhatjuk.

• Mivel a táplálási problémák gyakran túlmutatnak kizárólag az orvosi kompetencián, az ellátás során
törekedni kell a holisztikus, interdiszciplináris szemlélet kialakítására, „táplálkozás terápiás team”
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Tesztkérdések

1. Mely diagnosztikai rendszer alkalmazható a
kisgyermekkori táplálási-táplálkozási zavarok komplex
osztályozására?
a) BNO-10
b) DSM-5
c) DC:0-3R és DC:0-5TM
d) Rotterdami kritériumok

2. Mely életkorra jellemzõ az infantilis anorexia
elõfordulása?
a) 0–6 hónapos kor
b) 6–12 hónapos kor
c) 6–36 hónapos kor
d) serdülõkor

Az egyszerû választásos tesztekre a megoldást a társaság honlapján kérjük megjelölni: www.gyermekorvostarsasag.hu.
A legjobb megoldó 100 ezer Ft jutalomban részesül! Kreditpont a teszteket jól megoldóknak!

munka megvalósítására, amelyben orvos, pszichológus, pszichoterapeuta, laktációs szaktanácsadó,
szülõ-csecsemõ konzulens, gyógytornász, gyógypedagógus és egyéb szakirányú fejlesztõ szakembe-
rek vesznek részt.
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sen kapja meg, ahol ismertetnie kell pályamunkáját.

A pályázat 2017. évi nyertese Dr. Szabó Benedek Gyula volt (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház
Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, Miskolc).
Munkájához ezúton is gratulálunk, gyógyító tevékenységében további sok sikert kívánunk!

Dr. Vargyay Éva
fõorvos

a kuratórium elnöke


