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A csecsemôk és kisgyermekek optimális
táplálása kritikus kérdés a szülôk és a szak-
emberek számára. A táplálás kérdéseiben a
mennyiségi és minôségi szempontokon túl
a táplálkozási viselkedés megnyilvánulásai
(a táplálás és a táplálék elfogadásának
módja) is meghatározó tényezôk. A 0–3
éves kisgyermekek egészséges szomato-
mentális fejlôdésének fontos jellemzôje az
önálló táplálkozás kialakulása is. 
A klinikai gyakorlatban gyakran okoz nehéz-
séget a csecsemôk és kisdedek hatékony
kezelése táplálási zavarok esetén. A táplálko-
zással kapcsolatos problémás tünetek gyak-
ran egyéb viselkedési zavarral együtt mutat-
koznak. Hátterükben a funkcionális okokat is
szükséges figyelembe vennünk. A kórformák
komplexitása miatt az orvosi kompetencián
túlmutató eszközök alkalmazása és társszak-
mák bevonása is szükségessé válik. 
Diagnosztikus rendszerként hazánkban a
BNO-10 (Betegségek Nemzetközi Osztá -
lyozása) és a DSM-V (Statistical Manual of
Mental Disorders) besorolás használatos,
melyek a kora gyermekkori táplálkozási
zavarok besorolására és az oki hátterük fel-
térképezésére nem nyújtanak kellô tám-
pontokat. Komplex diagnosztikus rendszer-
ként emelhetô ki az angolszász kultúrák-
ban honos DC:0–3R (Diagnostic Classifica -
tion of Mental Health and Developmental
Disorders of Infancy and Early Childhood-
Zero to Three) klasszifikációs rendszer.
Közleményünkben a táplálási zavarok 0–
36 hónapos korban elôforduló hat olyan
típusát mutatjuk be a DC:0–3R osztályozási
skála (1) szerint, melyeknél a szervi és nem
szervi eredet is részletezésre kerül. Közle -
ményünkben a kora gyermekkori táplálkozá-
si zavarok komplex, pszichoszomatikus ér -
tel mezése és kezelése mellett érvelünk. 

a táplálkozás autonóm belsô 
szabályozása, táplálkozási viselkedés,

szülô-gyermek interakció 

ORGANIC AND NON-ORGANIC 
PERSPECTIVES IN FEEDING AND EATING
DISORDERS UNDER THREE YEARS

Providing optimal nutrition to infants and
toddlers is a critical issue for both parents
and experts. Besides the quality and quan-
tity of food, indications of feeding behavio-
ur such as feeding method and acceptance
by the child are also crucial when determi-
ning feeding issues. The development of
self-feeding is a significant part of the
healthy somatomental development of a
toddler between the age of 0–3 years. 
Efficient treatment of infants and toddlers
with feeding disorders is often challenging
in clinical practice. These symptoms fre-
quently appear together with additional
behaviour disorders, therefore functional
reasons have to be taken into consideration
in such cases. Due to the complexity of
manifestations, applying tools beyond me -
dical competence and involvement of spe-
cial related professions are necessary. 
The general diagnostic systems of BNO-10
(International Classification of Diseases)
and DSM-V (Statistical Manual of Mental
Disorders) which are also applied in our
country cannot be used appropriately for
clear classification of early childhood fee-
ding disorders and for examination of their
backgrounds. DC:0-3R (Diagnostic Classi -
fication of Mental Health and Develop -
men tal Disorders of Infancy and Early
Childhood- Zero to Three), generally used
in Anglo-Saxon countries, can be conside-
red as a complex diagnostic system.
Using the DC:0-3R classification system
(1), we will present six types of feeding
disorders affecting children between the
age of 0–36 months in which organic and
functional origins have been examined as
well. In our article we argue for the comp-
lex, psychosomatic interpretation and treat-
ments of early childhood feeding disorders. 

autonomous internal regulation 
of feeding, feeding behaviour, 
parent-infant interactions
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Acsecsemôk és kisgyermekek optimális
táplálása kritikus kérdés a szülôk és a
szakemberek számára. A táplálás kérdé-

seiben a mennyiségi és minôségi szempontokon
túl a táplálkozási viselkedés megnyilvánulásai (a
táplálás és a táplálék elfogadásának módja) is
meghatározó tényezôk (2). A táplálkozási prob-
lémák elôfordulási gyakorisága körülbelül 25%
egész séges fejlôdésû gyermekeknél. Ez az arány
eléri a 80%-ot is az atipikus, meglassúbbodott
fejlôdést mutató gyerekek esetében. A kisgyer-
mekek 1–2%-a mutat komoly táplálási nehezí-
tettséggel együtt járó súlyos szomatikus fejlôdé-
si elmaradást is (3).
A klinikai gyakorlatban gyakran nehézségekbe

ütközik a táplálási zavarokkal jelentkezô csecse-
môk/kisgyermekek és szüleik problémáinak diag-
nosztikája és terápiás kezelése. Diagnoszti kus
rendszerként hazánkban a BNO-10 (Beteg ségek
Nemzetközi Osztályozása) és a DSM-V (Sta tistical
Manual of Mental Disorders) besorolás használa-
tos, melyek a kora gyermekkori táplálkozási zava-
rok besorolására és az oki hátterük feltérképezé-
sére nem nyújtanak kellô támpontokat. Komplex
diagnosztikus rendszerként emelhetô ki az angol-
szász kultúrákban honos DC:0–3R (Diagnostic
Classification of Mental Health and Developmental
Disorders of Infancy and Early Childhood- Zero to
Three) klasszifikációs rendszer (4, 5).
Közleményünkben a táplálási zavarok 0–36

hónapos korban leggyakrabban elôforduló hat
típusát mutatjuk be (6), melyeknél az organikus
és nem organikus eredet is részletezésre kerül. A
diagnosztikai kritériumokat a DC:0-3R klasszifi-
kációs rendszer foglalja magában (1, 7).

A táplálási zavarok okai és
kivizsgálása orvosi szempontok
szerint
A gyermekgyógyászati klinikai gyakorlatban ál -
talában a szomatikus fejlôdési elmaradással járó

állapotok kerülnek fókuszba, melyek differenci-
áldiagnosztikai beosztását a Failure to Thrive: An
update (8) alapján szerkesztett táblázatban mu -
tatjuk be (1. táblázat). 
Az inadekvát bevitel hátterében különféle

okok állhatnak. Szoptatási nehézség alakulhat ki
az anya és/vagy az újszülött részérôl is. Az anyák
szoptatási nehézségei a szoptatás technikájával
kapcsolatosan, az anyatej mennyiségében, illetve
pszichés gondok miatt mutatkozhatnak, míg a
csecsemôt anatómiai fejlôdési rendellenességek
(ajak- és szájpadhasadék), orál-motoros funkci-
ók zavara, illetve neurológiai kórállapotok hátrál-
tathatják. A bevitel nem csak mennyiségben,
minôségben is eltérhet az ideálistól: gyakori hiba
az életkornak nem megfelelô formula bevitele.
Ennek oka sajnos gyakran a szociális helyzettel
magyarázható: már ebben az életkorban számol-
nunk kell a csecsemô (és az édesanya) éhezésével
is. 
A megfelelô mennyiségû és minôségû táp-

anyagbevitel mellett is elôfordulhat, hogy a cse-
csemô fejlôdése elmarad az elvárttól. Ilyenkor
keresnünk kell azokat az okokat, melyek a nem
megfelelô hasznosulás hátterében állhatnak. A
differenciáldiagnosztikai gondolkodásunkban
sorra kell vennünk a malabszorpcióhoz vezetô
kórállapotokat (táplálékallergia, coeliakia stb.),
az anyagcsere-betegségeket, a különféle anató-
miai rendellenességeket. 
A fejlôdés megtorpanásának hátterében az

eddigiek mellett állhatnak excesszív energiaszük-
séglettel járó kórállapotok: krónikus infekció,
tüdôbetegségek (például mucoviscidosis), szívbe-
tegség, daganatos megbetegedés. A megnöveke-
dett kalóriaszükséglet bevitele csecsemô- és kis-
dedkorban alkalmanként nehézségekbe ütközik.
A fenti, organikus okok miatt kialakult fejlô-

désbeli elmaradás kezelésében fontos szerepet
játszik a mesterséges táplálás, speciális tápszerek
és eszközök használatával. Ebben az életkorban
nehezen valósítható meg a forszírozott bevitel,
mely gyakran ellenállást is kiválthat a csecsemô/
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1. táblázat. Fejlôdésbeli elmaradáshoz vezetô fôbb kórállapotok

Elégtelen bevitel Nem megfelelô hasznosulás Excesszív energiaszükséglet

szoptatási nehézség az anya és/vagy malabszorpció krónikus infekció
a csecsemô miatt

anatómiai nehézség (például anyagcsere-betegségek krónikus tüdôbetegség (például 
szájpadhasadék) mucoviscidosis)

szociális probléma (például éhezés) táplálékallergia szívbetegség

refluxbetegség, pylorus stenosis fejlôdési rendellenesség (atrézia, malignus megbetegedések
malformáció)

nem megfelelô minôségû tápszer/ pajzsmirigybetegség
étel bevitele
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kisded részérôl, tovább súlyosbítva a fennálló
kórképet. 

Problémafelvetés

A fentiek mellett figyelemreméltóak azok az
állapotok is, amelyek esetében a súlygyarapodás
zavara mögött – akár organikus okot nélkülöz -
ve – a táplálkozási viselkedés zavarai állnak fent.
Természetesen a viselkedésszabályozási problé-
mák nem feltétlenül járnak együtt vontatott
súlygyarapodással. Ezekrôl az esetekrôl a magyar
orvosi szakirodalom még kevéssé beszél. 
A táplálási zavarok DC:0-3R-ban rögzített

komplex diagnosztikai szempontok szerinti
beosztásában hat altípus kap helyet, köztük a
közismertebb súlygyarapodás csökkenésével járó
organikus FTT (Failure To Thrive) és nem orga-
nikus NOFTT (Non Organic Failure To Thrive)
zavarok is. A hat típusból négy megjelenése élet-
kori specificitást mutat, melyet az Irene Chatoor
elemzése alapján szerkesztett ábránkon muta-
tunk be (3), (1. ábra). 
Az életkori specificitás hátterében az önálló

táplálkozás kialakulásának folyamatára és szaka-
szaira jellemzô fejlôdéspszichológiai tényezôk
állnak. A folyamatosan alakuló táplálkozási visel-
kedés az érzelmi és viselkedésszabályozás fejlô-
désének jelentôs megjelenési formája. A zavarok
klasszifikációjának bemutatása elôtt errôl a fejlô-
dési folyamatról ejtenénk néhány szót.

Az autonóm táplálkozás
kialakulásának folyamata 
36 hónapos korig (3)
Az autonóm táplálkozásszabályozás kialakulásá-
nak spontán folyamata három jelentôsebb szin-
ten megy keresztül. 
1. Állapotszabályozás: A csecsemô elsô két

hónapjának legfontosabb kihívása az alvás és az
ébrenlét, valamint az éhség- és jóllakottságérzet
ciklikus szervezôdésének fejlôdési folyama. A
csecsemô éhségjelzéseinek (legfôképpen nyû -
gös ködés, sírás) hatékony olvasása mellett a
gyermek megfelelô (se nem alul-, se nem felülak-
tivált) éberségi szintjének megállapítása segíti a
szülôt a sikeres táplálásban, mivel az etetések
idején a csecsemô számára a nyugodt ébrenléti
állapot fenntartása optimális.
2.Diádikus egymásra hangolódás (reciprocitás):

A 2–6 hónapos korú csecsemô társas aktivitása
nô, a szülô-csecsemô kapcsolat és interakciók
megjelenési formái gazdagodnak. Az éhség és
jóllakottság állapotának jelzései egyre inkább

érthetôvé válnak a szülô számára, az etetést egyre
inkább a csecsemôvel együtt kölcsönösen szabá-
lyozzák. A reflexes éhségjelzések helyett az
éhséggel-jóllakottsággal kapcsolatos intencioná-
lis kommunikáció jelenik meg a gyermeknél. A
megzavart (félreértelmezett, félresiklott) inter-
akciós folyamatok hatásainak egyik fô színtere
lehet a táplálási és táplálkozási viselkedés zava-
rainak megjelenése. 
3. Átmenet az önálló táplálkozás szabályozása

felé: A hat hónapos és hároméves kor közötti
idôszakra jellemzô a szeparáció-individualizáció
folyamata. A gyermek fizikailag és érzelmileg is
egyre függetlenebbé válik, autonómiára törek-
szik. A gyermek táplálási szükségleteinek jelzései
és érzelmi megnyilvánulásai, valamint ezek szülôi
értelmezése, illetve a szülô reakciói alapvetô
jelentôségûek a gyermek önállósági törekvései-
nek, és a szülôi akarat érvényesítésének harcá-
ban. A táplálási zavarok gyakoribbak, ha a har-
monikus egymásra hangolódás csorbát szenved
(például a szülô rendszeresen félreértelmezi a
gyermek jelzéseit, vagy azok ellenére cselekszik).
Máskor a szülô nem képes elfogadni a gyermek
autonómiatörekvéseit, és ezek az interakciós
minták tartóssá válnak. Ennek a folyamatnak
fontos kísérôje az éhség-jóllakottság belsô (fi-
ziológiás) vs. külsô (társas hatásokon alapuló)
szabályozásának kialakulása. 

A táplálkozási viselkedés zavarai

Organikus megbetegedés esetén – fôként a kóros
tünetek megjelenésének kezdeti idôszakában – a
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1. ábra. A táplálási/ táplálkozási zavarok beosztása a DC:0–3R klasszi-
fikációs rendszer szerint (3)
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csecsemô/kisgyermek állapotváltozása miatt a
szülô-gyermek közötti interakciós folyamat
zavarttá válhat. Mivel a táplálás kölcsönös folya-
mat kettôjük között, a szülônek fel kell ismerni
és figyelembe kell venni a gyermeke jelzéseit,
akinek pedig megfelelô étkezési aktivitással és
önszabályozó képességgel kell rendelkeznie az
étkezési folyamat optimális létrejöttéhez.
Betegség esetén a gyermek részérôl fennálló

elutasító magatartás káros következményt okoz-
hat a szülô-gyermek közötti táplálási interakciós
folyamatban. Az organikus eltéréshez funkcio-
nális problémák is társulhatnak, melyek a klinikai
tüneteket színesítik (9).
A kisgyermekek biológiai és mentális adottsá-

gai, a szülôk pszichés állapota – például depresz-
szióra való hajlam, szorongás –, környezeti
stresszorok, szociális helyzet mind befolyásoló
tényezôk lehetnek a táplálási-táplálkozási visel-
kedési szabályozás alakulásában (10–14).
Az etetés/evés a szülô és kisgyermek közötti

interakciós folyamat során valósul meg, aminek a
megfigyelésére a nemzetközi szakirodalomban
már több mérôeszköz áll rendelkezésre. Néhány
példa: 
– Nursing Child Assessment Feeding Scale

(NCAFS) (15–17),
– The Behavioral Pediatrics Feeding Assessment

Scale (BPFAS) (18–20), 
– The Child Food Neophobia Scale (CFNS)

(19, 21).
A következôkben bemutatjuk a csecsemô- és

kisgyermekkori táplálási zavarok hat altípusát a
DC:0–3R diagnosztikus rendszerben (1, 2, 22).
Összefoglalóan elmondható, hogy a kórképek

kivizsgálása és kezelése teammunkát igényel,
gasztroenterológus, pszichológus, pszichiáter,
dietetikus, gyógytornász és egyéb társszakmák
képviselôinek összehangolt tevékenységével. 

Állapotszabályozással
kapcsolatos táplálási zavar 

A születést követô elsô néhány hónap kihívása,
hogy a csecsemô alkalmazkodjon a méhen kívüli
világ feltételeihez, kialakuljon az alvás-ébrenlét
és az éhség-jóllakottság ritmusa. A táplálás sike-
re a nyugodt éber állapotok megtalálásán múlik.
Az adaptációs folyamatok késlekedése vagy aka-
dályai miatt gyakori, hogy ez a nyugodt éber álla-
pot nem érhetô el, a csecsemô vagy nagyon alu-
székony, vagy túl feszült és felhangolt. A szülô
rendszertelen, alkalmanként elégtelen mennyi -
ségû szopási/táplálási mennyiségrôl számol be.
Jellemzô tünet lehet a törzs hátrafeszülése, bu -
kás, hányás, csuklás, köpködés, köhögés, melyet

alkalmanként légzészavar és/vagy bôrszínválto-
zás is kísérhet. A súlygyarapodás lehet normális,
vagy akár vontatott is (2). Gyakran társul hozzá
egyéb regulációs zavar, például excesszív sírás
(23) és/vagy alvászavar (24–26) formájában. 
E zavar azonos a korábban kólikának nevezett

tünetegyüttessel. A csecsemôkori hasfájás klini-
kai képét mutató esetekben a GOR szerepe
valószínûsíthetô, mely nyeléssel járó fájdalmat
válthat ki, ezért sírással, a táplálás elutasításával
és alvászavarral is együtt járhat (27). Gastro -
intestinalis háttér nélkül a csecsemôkori nyugta-
lanság és sírás is vezethet a kólika jellegzetes
tüneteihez (sok levegônyelés miatt hasfájás), de
e két folyamatot funkcionálisan el kell különíte-
ni egymástól. 
Az állapotszabályozás problémáiból adódó

tünetegyüttes megjelenésében a csecsemô saját
viselkedési állapotainak jellemzôi, a szülô mentá-
lis állapota, valamint a perinatalis események (10,
12–14) is befolyásoló tényezôk lehetnek. A táp-
lálás kölcsönös szabályozási folyamata zavart
szenvedhet ezeknél az eseteknél, melyben a gyer-
mek és a szülô kölcsönösen gyötrelmesen érez-
heti magát. 

A gondozó és a csecsemô közötti
társas interakciók szabályozásával
kapcsolatos táplálási zavar
Többnyire az elsô életévben jelentkeznek azok a
táplálási problémák, amelyek a szülô-csecsemô
interakciók kölcsönös szabályozási zavarainak
tu lajdoníthatók (9, 11, 14). Komolyabb vagy
akár banális betegség okán történt gyermekorvo-
si vizsgálat vagy a csecsemô egészséges védônôi
gondozása alkalmával is felfigyelhetünk a jelen-
ségre. Jellemzôi közül kiemelendô a vontatott,
vagy csökkent súlygyarapodás. 
A 2–6 hónapos csecsemôk fokozatosan képes-

sé válnak a gondozóikkal való olyan interakciós
viselkedésformákra – szemkontaktus felvétele,
hangjelzések adása, mosoly, kezek kinyújtása,
testtartás és testtónus szabályozása, kis- és nagy-
mozgások használata –, melyekkel a saját táplál-
kozásuk szabályozásához járulnak hozzá (lásd
közös reguláció a gondozóval). 
E táplálási zavar esetén feltûnô, hogy a csecse-

môk nem rendelkeznek ezeknek a készségeknek
az életkoruknak megfelelô készletével, a gondo-
zóknak is nehézséget okoz a ráhangolódás, emi-
att gyakoriak a diszharmonikus interakciók.
Gyakran megfigyelhetô a csecsemô érdektelen-
sége, a fizikális vizsgálatánál pedig nem ritka a
generalizált izomhipotónia, illetve izomeloszlási
zavar. Táplálás közben jellemzô a test ernyedtsé-
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ge vagy épp feszessége, miközben a fej megtartá-
sa láthatóan nehéz, a lábak olykor ollózó mozgá-
sokat végeznek. Gyakori a fej elfordítása, elte-
kintés, kifordulás, kifeszülés, sírás stb. A táplálás
közben nem jön létre egy közös egymásra han-
golódás, kapcsolódás szülô és csecsemôje kö -
zött. 
Az anyákban gyakran nem tudatosul, vagy

elhárításra kerül gyermekük táplálási és súlygya-
rapodási problémája. Gyakran frusztráltak, és a
nyugodt, élvezetes evés hangulatának biztosítá-
sára kevéssé képesek, fôként a gondozási tevé-
kenységre teszik a hangsúlyt.
A probléma hátterében nem áll organikus

meg betegedés vagy pervazív fejlôdési zavar. 

Infantilis anorexia 
(csecsemôkori étvágytalanság)

Jellemzôen a 6–36 hónapos kor között jelentke-
zik az a tünetegyüttes, amely esetében a csecse-
mô/kisgyermek rendszeresen visszautasítja a
táplálást, és nem tanúsít érdeklôdést az ételek
iránt. Az etetési helyzetekbôl kiszabadul – elfor-
dul, kezeivel-lábaival csapkod, elmászik, elfut. 
A szülôk rendszerint akkor keresik fel a prob-

lémával az orvost, amikor ez már a súlygyarapo-
dás csökkenésével is együtt jár. A kórképhez
gyakran alvászavar is társul (7). A táplálás eluta-
sítása többnyire a kanállal való etetésrôl az önál-
ló étkezésre való átállás idejéhez köthetô. A táp-
lálékbevitel mennyiségben és összetételben is
elmarad a kornak megfelelô értéktôl, mely
hiányállapotok kialakulásához is vezethet. A
súlygyarapodás csökkenése egy 2–6 hónapos
periódus alatt két major percentilgörbével ala-
csonyabb értéket mutat. A testméretek az átla-
gosnál kisebbek, a gyerekek alacsonyak és sová-
nyak, de a fejkörfogat a kornak megfelelô érté-
ket mutatja. Az anyák gyakran beszámolnak
arról, hogy gyermekük etetésével a születést
követô elsô néhány hónapban is probléma volt.
A külsô zavaró hatásokra különösen érzékenyen
reagáltak, félbehagyták az evést egy enyhébb zaj
hallatán is, és nem akarták folytatni. Az etetési
nehézség megjelenése nem hozható összefüg-
gésbe organikus megbetegedéssel, és/vagy a
száj-garatot, gyomor-bél rendszert érintô trau-
matikus élménnyel. 
Ezek a gyerekek általában aktívak, szeretnek

játszani, érdeklôdôek, csak az étel iránt nem
mutatnak kíváncsiságot, és éhséget sem jeleznek.
A szülôk az elfogadható mennyiségek elfogadá-
sához a legváltozatosabb megoldásokat is beve-
tik – játék, tévénézés, meseolvasás, éjszakai ete-
tés stb. –, miközben türelmük felôrlôdik az 

ismételt elutasítások során. Feltételezhetôen
temperamentumbeli tulajdonságok adják az alap-
ját a betegség kialakulásának, amelyre az ideg-
rendszeri érzékenység, túlaktivitás, érzelmi irri-
tabilitás, és nehezebb megnyugtathatóság jellem-
zô (20, 28). A gyermek érzékenyebb a külsô
ingerekre, kevésbé figyel a belsô testi érzetekre,
és nem képes regisztrálni és elkülöníteni az
éhség-jóllakottság belsô érzéseit. 
A táplálékbevitelt, következésképpen a szo-

matikus fejlôdés kimenetelét is alapjaiban befo-
lyásolja a gyermek és szülô között zajló táplálási-
táplálkozási interakciós folyamat. A szülô a
többszörösen ismétlôdô sikertelenség miatt
egyre elkeseredettebbé és frusztráltabbá válik,
amellyel összefüggésben a gyerek ellenállása
fokozódik. 

Szenzoros ételaverzió, szelektív
táplálékelutasítás 

A táplálék és a táplálás elutasításának egy speciá-
lis típusánál, a csecsemôk/kisgyermekek bizo-
nyos fajta étel iránt undort éreznek. A kellemet-
len ételek elutasításának kinyilvánítása széles
skálán mozog: grimaszolás, az étel kiköpése,
öklendezés vagy hányás. A kórkép kezdete egy
új, más jellegû étel bevezetéséhez köthetô, amely
kellemetlen a gyerek számára (például az egyik
fajta tápszert elfogadja, a másikat nem, ami eltérô
ízû). 
A szülôk elmondása szerint egyes esetekben

már az elsô élethetekre is jellemzô volt a küzdel-
mes etetés, máskor csak a kisded idôszakban
jelentkezik ez a probléma. Egyes tanulmányok
szerint 4 és 24 hónapos kor között figyelnek fel
rá leggyakrabban. Mások kimutatták, hogy az új
ételek iránti érdeklôdés szempontjából a kisded-
kor évei kritikusak (3). Az undor kiváltásában
akár az íz, illat, szín, hômérséklet vagy a tapintás
is meghatározó tényezô lehet. Az étel állaga, tex-
túrája is fontos szempont, a folyékony, pépes,
darabos jelleg is probléma lehet adott esetben.
Az elutasítás folyamatosan fennáll, mely gyakran
kivetül a hasonló színû, megjelenésû és illatú éte-
lekre is, az averzió generalizálódik. A gyerek a
szokatlan táplálékot nem kóstolja meg, ugyanak-
kor a kedvenceit elfogadja. A súlyfejlô dés
rendszerint normálütemû, bár túlsúlyos esetek is
elôfordulnak (például jelentôs szénhidráttöbblet
miatt). Tekintettel az elfogyasztott ételek szûk
spektrumára, táplálékkiegészítés nélkül (fehérje,
vitaminok, vas, cink) hiányállapotok is felléphet-
nek. A tünetegyüttesnél esetenként egyéb irány-
ban is megfigyelhetô hiperszenzitivitás, például
erôs fény, vagy hang, bizonyos ruhaanyag, cipô,
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vagy akár a saját kéz szennyezettsége is zavaró
tényezôt jelenthet. 
Elôfordulhat megkésett beszédfejlôdés is az

orál-motoros funkciók éretlensége miatt (hiány-
zik a rágás), illetve a gyerekek egyre több szoci-
ális helyzetben szorongást élhetnek át. Gyer -
mek orvosi szempontból hangsúlyozandó, hogy a
táplálékelutasítás megjelenését nem elôzi meg
száj-garat területet ért traumás esemény, és a spe-
ciális ételek visszautasítása nincs kapcsolatban
ételallergiával, vagy egyéb más orvosi problémá-
val. A szelektív táplálékelutasítás hátterében
nemzetközi kutatások alapján biológiai adottság
áll: a nyelv ízlelôbimbóinak eltérô érzékenységét
mutatta ki több kutatócsoport is ezekben az ese-
tekben (3).
Amikor a kisgyermek kinyilvánítja heves el -

len érzését a számára undort kiváltó ételek
fogyasztásakor, a szülô nem érti, hogy miért is
történik mindez. A gyermek és szülô közötti
interakció olyan irányt vesz, amelyben egy elke-
seredett küzdelem alakulhat ki a megfelelô
mennyiségû és minôségû étel bevitele érdekében,
illetve ellenében (28). A kétségbeesett szülôk
gyakran keresik fel a gyermekorvost táplálási
problémával, elôfordulhat, hogy a diagnózis
lehetôsége már az anamnézis felvétele során fel-
merül. 

A tápcsatorna sérüléseihez
társuló (/poszttraumás) táplálási
zavar
A száj-garat területét, illetve a gyomor-bél trak-
tust érintô, traumatikus élményt (fuldoklás,
nagy mennyiségû bukás, hányás, GOR, naso-
gastricus szonda beillesztése, orrszívás, erôlte-
tett táplálás) követôen is kialakulhat hosszan és
folyamatosan fennálló tápláláselutasítás (14, 29).
Jellemzôi közé tartozik az akut kezdet, a táplálá-
si probléma a traumatikus eseményt, illetve a 
traumát okozó beavatkozássorozatot követi. 
A tünet életkortól függetlenül jelenik meg,

gyermekkortól a felnôttkorig bármikor kialakul-
hat. Az ellenállás az étel, illetve a táplálás bizo-
nyos formájához kapcsolódik. Ezek a kisgyer-
mekek elutasítják például a cumisüveget, de a
kanállal való etetést nem (elôfordul, hogy jellem-
zôen ébrenlétben állnak ellen, de álomban meg-
etethetôek cumisüvegbôl). Másik esetben a szi-
lárd ételt tartják maguktól távol, de az üveges
táplálást elfogadhatják, így a folyadékot, illetve a
pépes ételt is. Az esetek egy részében a szájon át
való táplálás egyik formáját sem tolerálják. 
Oki háttérként feltételezhetô, hogy a traumás

eseményre emlékeztetô helyzet kiválthat félel-

met, nyugtalanságot, melynek jeleit a kisgyer-
mekek kimutatják. Esetenként már az etetéshez
való készülôdés, vagy az étel szájhoz való közelí-
tése során feszültté válnak, és ellenálló magatar-
tást tanúsítanak, vagy nem nyelik le a szájukba
adott falatot, ételdarabot. 
A gyermekorvost ez a tünetegyüttes több

szempontból is érinti. Egyrészrôl a kisgyerme-
kek betegsége esetén, szükségessé válhat akár fáj-
dalmas és kellemetlen beavatkozások végrehajtá-
sa is, amely elkerülhetetlen a diagnosztikai/terá-
piás folyamat során. Ezen beavatkozások alkal-
mával számolni kell esetenként táplálási zavar
kialakulásával mint negatív következménnyel.
Elôre felkészülten eredményesebben lehet segít-
séget nyújtani a szülônek a probléma kezelésé-
ben. 
Amennyiben megoldható, a negatív élményt

okozó eseményre a szülôt a kisgyermeke jelenlé-
tében javasolt részletes tájékoztatással felkészí-
teni, ugyanis már a kiscsecsemôk is megértenek
lényeges momentumokat a felnôttek közötti és a
feléjük irányuló interakciók alapján. Másrészrôl,
ha egy akut kezdetû táplálási elutasítás miatt
jelentkezik a szülô, számba kell venni azokat a
tényezôket is, amelyek kiválthatják és fenntart-
hatják ezt az állapotot. A terápia akár hosszú
ideig is eltarthat, melynek során fô szempont a
kisgyermek egészséges növekedésének és fejlô-
désének biztosítása. 

Organikus megbetegedéshez
társuló táplálási zavarok 

Cardialis, pulmonalis, illetve gastrointestinalis
megbetegedés talaján is kialakulhat táplálási
probléma. Az etetés többnyire jól indul, a
kisgyermek együttmûködô, majd az idô elôreha-
ladásával nyugtalanság jelentkezik nála. Több -
ször meg is szakítja az evést, majd újrakezdi. A
per os bevitel elégtelen. 
Keringési, illetve légzészavarral járó betegsé-

gek fáradékonnyá tehetik a kisgyermeket, ezért
nem képesek az élénk, erôteljes táplálkozásra.
Gastrooesoophagealis reflux esetén az erôs fáj-
dalmas sírás és hátrafeszülés jelzi a kellemetlen
érzéseket. 
Van olyan kisgyermek, aki nyugodtan viselke-

dik, de agitálttá válik, amikor folyamatosan kí -
nálgatják a cumisüveggel. A kóros viselkedési
állapot megjelenése életkortól független, és
intenzitása is változhat a háttérben álló organi-
kus tényezôtôl függôen. Egyes esetekben a
medikális ok még nem is ad tünetet, de az eteté-
sek idején már megjelenik a megváltozott visel-
kedés, kezdô figyelemfelhívásként a kóros álla-

LAM-TUDOMÁNY | TOVÁBBKÉPZÉS | ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY

LAM 2016;26(5–6):247–254.

252

scheuring_200x280 elfogadott.qxd  2016.07.21.  17:24  Page 252

Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az eLitMed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik.



LAM 2016;26(5–6):247–254.

253SCHEURING: AZ ELSÔ HÁROM ÉLETÉV TÁPLÁLÁSI ÉS TÁPLÁLKOZÁSI ZAVARAI

pot kialakulására. Az elégtelen mennyiségû táp-
anyagbevitel következtében a súlygyarapodás
stagnál, majd csökken. Ezeknél a táplálkozási
zavaroknál a szülô-gyermek interakciók során az
anya aggodalmaskodó viselkedése jellemzô (28).
Gyermekgyógyászati jelentôségét az adja,

hogy az orvosi terápia feltétel ugyan a gyermek
állapotának rendezéséhez, de a következménye-
sen kialakult funkcionális táplálási problémára
rendszerint nem képes megoldást nyújtani. 
A táplálási-táplálkozási zavarok diagnosztikai

alapját képezi a táplálási anamnézis és a szülô-
csecsemô megfigyelés (30). A terápia során az
organikus és funkcionális tényezôket is figye-
lembe kell venni, a társszakmák által összehan-
golva. A kezelés eredményessége validált mérô-
módszerek ismételt alkalmazásával mérhetô 
le. 

Konkluzió

Közleményükben bemutatott DC:0–3R szerinti
besoroláson kívül más beosztásokról is beszá-
molnak a nemzetközi irodalomban, melyek a
csecsemôk/kisgyermekek által produkált tüne-
tek és a diagnosztikai módszer alapján kerültek
rendszerezésre (4, 5, 14, 31).
A gyermekgyógyászat szempontjából min-

denképpen az a tényezô emelendô ki, hogy a táp-
lálási problémák kiindulásánál az esetek egy
részében elôfordul enyhébb-súlyosabb organi-
kus eltérés, máskor nem igazolódik ilyen eredet.
Elôfordul olyan helyzet is, amikor csak a részle-
tes anamnézisfelvétel során derül fény korábbi,

étvágytalansággal is járó megbetegedés lezajlásá-
ra, vagy a száj-garatot, gyomor-bél rendszert
érintô traumára. 
Amennyiben a kiváltó okok megszûnését

követôen is fennmarad a táplálkozáshoz köthetô
kóros tünet, vagy attól függetlenül alakul ki,
organikus betegség klinikumát mutatva, pszicho-
szomatikus eredetrôl beszélünk. Kiemelhetô jel-
lemzôje, hogy egyes megjelenési formái életkori
specificitást mutatnak. A gyermekorvosi kompe-
tencia nem tér ki ennek a kérdésnek a megoldá-
sára. Ettôl függetlenül a szülôk többnyire az
orvoshoz mennek vissza a panaszukkal. 
A komplex probléma ellátása „táplálkozásterá-

piás team” összehangolt munkájával válhat sike-
ressé, melyben orvos, pszichológus, pszichotera-
peuta, szülô-csecsemô konzulens, gyógypedagó-
gus, gyógytornász és egyéb szakirányú fejlesztô
szakemberek vesznek részt (7, 32). Jelenleg
hazánkban erre nincs még kórházi gyakorlati
protokoll, pedig mindennapi munkánk alapján
növekvô igény merülne fel arra, hogy a pszicho-
szomatikus tüneteket mutató kisgyermekeket
szakellátásra irányítsuk. Az ellátás alapját képezi
a kisgyermek és a szülô interakciójának megfi-
gyelése és elemzése, mely speciális felkészültsé-
get-szakképzést igényel (5, 4, 13, 14). Csecse -
mô- és kisgyermekkori táplálkozási zavarokkal
több irányú megközelítéssel teamben foglalko-
zik már néhány osztály vagy intézmény (például
Heim Pál Gyermekkórház, Bethesda Gyermek -
kór ház, Korai Fejlesztô Központ). 
A közeli jövôben kórházi teamek mûködés -

módjával kapcsolatos protokoll és képzés inter-
diszciplináris kidolgozását tervezzük.
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