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A duodenalis táplálásról.
Irta: DőBÍ BÍXA dr. belklinikái t a n á r s e g é d .

Mesterséges tápláláshoz folyamodunk betegeinknél, ha bármely
okból a rendes, szájon át történő táplálkozás nem lehetséges uigy
egyenesen kívánatos annak mellőzése.
E cél elérésére a legújabb időkig rendelkezésünkre álló mód
szerek: a tápláléknak intravenosus úton való bevitele, a bőr alá
fecskendezése, a gyomorsondával történő táplálás és a tápláléknak
végbélen át való beadása.
Az intravenosus táplálásról csak, mint kísérletezés tárgyául
szolgáló érdekes tényről akarunk megemlékezni. Veszélyei miatt nem
alkalmazzuk.
A subkutan táplálás sem használható kiterjedtebben. Vele úgy
szólván csak zsírokat vagyunk képesek számbavehető mennyiségben
a szervezetbe juttatni. A bevitel fájdalmas, a bevitt tápláléknak lassú
a felszívódása, amellett nagyon kell ügyelnünk a bőr és a befecs
kendezésre szánt anyag asepsisére.
A tápláléknak gyomorsondán át való beadása sokszor igen
hálás feladat, különösen azokban az esetekben, ahol a táplálkozási
nehézségek oka a tápcsatorna gyomorelőtti részének valamilyen zava
rában vagy psychikus momentumokban keresendő, például: elme
betegeknél.
Azokban az esetekben, amikor a gyomrot akartuk nyugalomba
helyezni, működését valamilyen ok folytán kirekeszteni, mindezideig
kizárólag a végbélen át történő táplálás állt rendelkezésünkre. Gyak
ran célt is érünk vele. Alkalmazásával megnyugtatjuk a beteget,
erejének erősebb hanyatlását me: akadályozzuk, a fennálló fájdalmak
megszűnését, az esetlegesen meglevő kórfolyamat gyógyulását elő
mozdítjuk.

A OÜODÉNAUS TÁPLÁI.ÁSRÓI,.

95

Előnyei mollolt számos hátránya, van. A végbél nem alkalmas
hely a tápanyagok felszívódására, mert hiányzanak a táplálék meg
emésztéséhez szükséges fermeutumok. A nagy számmal jelenlevő
baktériumok hatása következtében a bevitt étel bomlik. A bomlás
termékek izgatják a végbelet, gyúladást, tenesmust váltanak ki. Me
teorizmus, hevesebb peristaltika lép fel, amely a klysmák kiürülé
séhez vezethet, sőt esetleg azok beadását keresztülvihetetlenné teszi.
Mindezen okok folytán a végbéllel való táplálkozás hosszabb
ideig nem vihető keresztül. A fentenilített körülmények folytán az
egy nap bevitt táplálék kaloriaértéke sem nagy (440 • 600 kalória),
úgy hogy betegeinket még az alkalmazhatás kis ideje alatt sem lehet
testsúly- és nitrogónegyensúlyban tartani.
A mesterséges táplálási módnak új lehetőségét nyitja meg a
duodenalis sondának a klinikámba való bevitele. EINITOHN jutott arra
a gondolatra, hogy a bélbe bekerült sondával a gyomor kirekeszté
sével gyógyszert és táplálékot vigyen be a duodenumba. A kijelölt
hely alkalmasnak látszik erre a célra, mint ahol az emésztés, a fel
szívódás jól mehet végbe; hiszen megvannak a szükséges fermenturnok, érvényesülhet az emésztő nedvek, az epe fontos szerepe. Az
új feladatnak megfelelően az eddig csak diagnostikus .célokra szol
gáló sondán EINHORN egynehány szükséges változtatást eszközölt.
Első eseteiben gyomorfekélynél használja. A bélbe került sonda és táplálók
csupán kisebb subjektiv kellemetlenség-eket csinál. Hosszabb időn keresztül — 12
napig is — feküdt a sonda a duodenumban, amely idő alatt a fájdalmak, habár
nem azonnal, megszűntek. A gyomor kímélése folytán jó táplálás mellett a fekély
gyorsabban gyógyulni látszik, mint éhező állapotban, vagy ha a gyomornak még
táplálék'ot kell feldolgoznia. A bevitt táplálék, naponta 9-szer adva 2 óránként 240
cm.3 tejet, 1 tojást, 15 gramm nádcukrot ós kevés vajat, elégnek Ígérkezik a test
súly- és nitrogénegyensúly fenntartására.
Miután a gondolat helyes voltát igazolták az első szerencsésen kezelt ese
tei-, amelyek világosan megmutatták, hogy a sondának hosszabb ideig való bentléte a bélben semminemű veszéllyel a szervezetre nem jár, legfeljebb csak igen
kevés subjektiv kellemetlenséggel, a további vele foglalkozók igyekeznek az új
klinikai módszernek technikáját minden irányban javítani és ezzel használható
ságát fokozni.
A sondabevitel technikájának megjavítására irányuló kísérletezések első
sorban vonatkoznak a sonda bevezetett végének megváltoztatására (OEPELE, ROSENBERGER, LAZARUS) és a cső leiiyelése alkalmával követendő technikai fogásokra és
helyzetekre (WOLFF, ROSENBERGER, HOLZKNECHT és LIPPMANN), másodsorban annak a

ténynek a megállapítására, hogy a sonda benn van-e a duodeumban.
A bennlétel igazolására a szerzők különböző próbákat ajánlottak, amelyek
közt a legfontosabb a szívócsőhatás alapján nyert aranysárga színű, vörös lakmuspapirost megkékítő -duodenalis váladék, amely adja az epeíesték reaktiót és a
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pankreas fcrmentumatt tartalmazza. Kétes esetekben, lia rendelkezésre áll és
keresztülvihető, kontrollnak a UöNTUj.'N-sngarak használhatók.
A duodonnmba került sondát már EINHORN 10 —14 napig hagyja bennt, ami
lényegesen több a végbéltáplálás egynehány napi tartamánál, de benntartható
tovább is. LAZARUS említ egy esetet, ahol 70 -napon keresztül alkalmazta a duodenalis táplálást. Azokban az esetekben, ahol a láplálócső könnyedén lecsúszik, éjsza
kára általában kiveszik, míg különben, különösen a kezelés első napjaiban, benn
marad. Ilyen egyéneknél ROSBNBBB.GER egynehányszor még éjszaka is tudott táp
lálást elérni, általánosságban azonban a táplálkozás csak a nappali órákra szorít
kozik. A táplálási idő alatt a száj tisztántartása, gyakori öblügoléso ajánlatos.
Míg régebben a táplálék bevitelének módjára nézve irányadó elv volt az
egyenletes, lassú, nem túlságosan magasról történő bevezetése a folyadéknak,
amelynek elérésére különböző készülékeket szerkesztettek, újabban az élettani
megfigyelések alapján, mely szerint a gyomor és a bél a táplálékpépet nagyobb
csomókban fecskendezik tovább, mindinkább az a nézet kezd hódítani, hogy leg
jobb, lia lehetőség szerint a betegre bízzuk a táplálék bevitelének kormányzását.
0 mindig érzi, tudja, mikor ós meddig kell a táplálék bevitelével várnia. Ha ez
nem vihető keresztül, igyekezzünk mi az étel természetes haladását utánozni.
Az ismételten átszűrt ós lehetőleg testhőmérsékleten bevitt táplálék egyszeri
mennyisége ingadozhatik ; mindig a beteg snbjektiv közérzete és az eset termé
szete irányítja. Általában 250 om.'-t tesz ki.
A táplálások között az időköz rendesen 2 óra (EINHOIIN). Ahol túltáplálás a
cél vagy a fellépő panaszok miatt kevesebb az egyszerre bevitt mennyiség, gyak
rabban is adható. A táplálékul szolgáló eledelek a sonda szűk likacsai miatt csak
folyékony vag'y félfolyókony állapotban kerülhetnek be a belekbe. Azonban, LAZA
RUS szerint, bármiképen is állítjuk össze a táplálékul szolgáló eledeleket, a naponta
bevitt tápláló folyadéknak tartalmaznia kell a főtápláló anyagokat a szervezetre
szükséges mennyiségben, amelynek a betartása után az eset szerint egyik vagy
másik irányban kedveléseket leltet tenni. Így anyag'csere élénkítésére inkább
adnak fohörjeféléket, túltáplálásra törekvésnél különösen zsírokat. Nem szabad
azonban elfeledkeznünk semmiféle körülmény között a szervezetnek szükséges
vízmennyiség kellő pótlásáról.
Legkedveltebb táplálók a tej. A betegnek esetleges ellenszenve o táplálék
iránt nem játszhat szerepet, mert a táplálás az egyéni ösztöntől teljesen független,
sőt a fennálló ételundor ellenére is történhetik, Ez magyarázza meg azt a körül
ményt is, hogy kellő táplálkozás mellett a betegek éhségérzetről nem panaszkod
nak. A tej mellett hálás szerepük jut a különböző cukornemű anyagoknak, mint
amelyek a belekben igen gyorsan szívódnak fel. Nagy előnye az egyéni ösztön
től mentes dnodenalis táplálásnak a kalóriadús zsír bevitelének fokozása,
amelyben LAZABCS szerint pro die egész 300 grammig^ sőt tovább is lehet emel
kedni. Felszívódása szerinte jól vihető keresztül. E körülmény különösen fontos
olyan esetekben, ahol a szervezet gyors felsegítéséről van szó. A mesterséges
lápszereket majd minden szerző ajánja, míg a kalóriadús alkohol tartalmú italok
(sör) bevitele nem igen ajánlatos, (Iinuss) mert könnyen részegséget idéz elő.
A könnyebb kezelés szempontjából EINHOBN, MORGAN, MAHNUS— LÉVY, HOSKN-

BERGKR, LAZARUS, bizonyos állandó oldatok elkészítését ajánlják, amelyek tápértéke
' az összetétel szerint váltakozik. Míg EtNiiORN-nál, Mono.\N-nál, M'AC.NUS — Líivv-nél
legfeljebb ez csak 2300—2800 kalóriát tesz ki naponta, céljuk főleg csak a test-
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súly- és nitrogén egyensúly fönntartására szükséges mennyiséget bevinni a
szorvezetbe, addig ROSENBEBGER a bevitt 3400 kalória tápórtökü mennyiséggel
képes testsúly gyarapodást is előidézni. LAZARUS még tovább tudja emelni a
szervezetbe bejuttatott anyag- tápértékét. Leíogyás, orősebb consumptio esetében,
súlyos eachexiákuál 3700—4000 kalória az általa beadott mennyiség. Sőt szükségesetén képes felmenni 7000 — 8000 kalória napi beviteléig. Állítja, hogy ilyen
nagy mennyiségű táplálók bevitel mellett sem mutatható ki bélizgalom. Az
oxerementumok a táplálék jó kihasználását mutatják. A nagy kaloriabevitel
lehetőségeinek legfőbb okát LAZARÜS a bejuttatható nagy zsírmennyisógben keresi,
REUSS nem tartja lehetségesnek, hogy 7000—8000 kalóriát, (500 grm. zsír,
400 grm. szónhydrát, 200 grm. fehérje) ilyen módon, sőt egyáltalában a szervezet
képes legyen feldolgozni. A legnagyobb napi táplálékbevitel normális úton —
amonn>ire ma ismeretes — 5000—0000 kalória, ez is csak olyan betegségeknél,
ahol fokozott anyagforgalom van, így diabotesnél, morbus B.\SEDOvi-nál. Szerinte
-'500—3000 esetleg 4000 kalória a bevitt táplálók tápértéke, míg a bevitt folyadék
legnagyobb mennyisége legfeljebb 3000 cm3.
A klinikai tapasztalatokon kívül a nitrogén anyagforgalom fenntartását és
az ily módon bevitt táplálék helyes kihasználását mutatják a végzett anyagforgalmi
vizsgálatok. EINHOKN és ROSÉHBBOOM kutatásai szerint, amelyekét később REUSS is
meg-erősít, az ilyen módon táplált egyénekot célszerűen keresztülvitt táplálás
mellett nitrogén egyensúlyban lehet tartani, sőt nitrogén fél-halmozódás léphet föl.
REUSS szerint a nitrogén anyagforgalom szempontjából gyomor és dviodenum
között különbség' nincsen. Éppen úgy beáll a nitrogénvesztoség elégtelen kalória
és nitrogén tartalmú táplálkozás mellett, mint a gyomornál. A felszívódásnál
bekövetkező nitrogénelveszés, mindkét esetben egyforma értéket mutat. Már a
zsírfelszívódás a táplálék 5% zsírtartalma mellett nagyobb, (14—20%) veszteség
gel, jár, ami a gyomortáplálásra való átmenetnél csökkent. Egy esetben a különb
ség 9°/0-ot tesz ki. A száraz bólsár zsírtartalma is jóval nagyobb duodenalis
táplálás mellett, 40—50%. De a zsírhasítás azért elég normálisnak mondható. A
szók, dacára a nagy zsírbősógnek, formált.
A táplálékon kivűl, akár a sondán keresztül, akár mellette, a kijelölt célnak
megfelelően különböző gyógyszerek vihetők be; így a fekélyek gyógyítására
bevonok, bismuthkészítmónyok, alkaliák, renyhe székürülés előmozdítására has
hajtók, a szervezet ingerlékenységének csillapítására sedativumok, stb.
A duodenalis táplálásról az átmenet történhetik a rendes táplálkozásra
hirtelen, a duodenalis táplálás teljes elhagyásával, vagy oly módon, hogy a
mesterséges táplálékbevitel meg-tartása mellett per os is kapnak a betegek táplálé
kot. Lassankint azután mindjobban előtérbe- lép a normális táplálkozás úgy, hogy
a duodenalis sondával való táplálás végül egészen elmarad. Kérdés RKTSS szerint,
hogy ez az eljárás célszerű-e, mert az étellel telt duodenum megakadályozhatja a
gyomor rendes kiürülését. Ha a mestersóg-os táplálást egyszerre hagyjuk el, nem
ajánlatos hirtelen, nagy erővel megindítni a gyomorral való táplálkozást, hanem,
fokozatosan hozzászoktatni a beteget a rendes étkezési módhoz.

A duodenalis táplálásnak nagy előnyei mellett, amik különösen
a táplálás hosszabb ideig való keresztülvihetésében, a nagyobb
mennyiségű táplálék helyes kihasználásában, a nitrogénegyertsúly
fenntartásában ós a túltáplálás lehetőségében állanak, hátrányait is
Értesítő (orvosi szak) 1917.
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emlegetik az egyes vele foglalkozók. Jü hátrányok vonatkoznak
elsősorban a sondabevitel nehézségeire, másodsorban a bekerült
sonda okozta kellemetlenségekre és végül a táplálás esetleges
akadályaira.
A bevitel megkönnyítésére alkalmazott technikai fogásoknak sok esetben
bizonytalan értékük van annak a ténynek a megállapításával szemben, hogy,
amint a sonda a gyomorba került, elveszett fölötte az orvosnak minden befolyása.
A gyomortól függ, hogy egyáltalában keresztül halad-e és ha igen, mikor megy
át a pyloruson. Szerenesés véletlenre kell bízni a bejutását, amelynek kivárása
néha igazán próbára teszi úgy az orvos, mint a boteg türelmét. EINHORN említést
tesz olyan eseteiről, ahol csak 24—36 óra múlva haladt át a pyloruson a duodenalis sonda. K nehézségeket nem csökkenti gyógyszerek alkalmazása sem, az
idegrendszer ingerlékenységének csökkentésére nyújtott sedativumok (EINHORN)
épp oly hatástalanok lehetnék, mint fennálló pylorusspasmus esetén a WOLFF
által ajánlott atropin. Azokban az esetekben, ahol a pylorus organikus szűkülete
van jelen, sokszor az áthaladás semmiképpen nem sikerül. A bejutásról, ha nem
tudunk a karakterisztikus duodenalis váladékhoz hozzájutni vagy a sonda helyze
téről RÖNTGEN átvilágítással meggyőződni, bizonytalanságban maradhatunk. Az
aspiratióhoz nagyon vigyázva szabad csak nyúlnunk, a létesített negatív nyomás
20 milliméternél kevesebb ne legyen, (LAZARUS). A többi alkalmazott próbák kétes
értékűek (ROSENBERGER).

Sokkal kisebb jelentőségűek azok a nehézsóg'ok, amelyeket a táplálási idő
alatt a sonda okozhat. Nyomása a garatban, a gége táján kellemetlenséget, köhö
gési ingert válthat ki. Ezek anaesthesinnel, cocáin pillulákkal csillapíthatok, inig
a belekben fellépő kellemetlen nyomás érzését a sondavég helyzetének változtatásá
val lehet megszüntetni (LAZARUS).
A táplálék mennyisége és nem megfelelő hőfoka szintén kiváltója lehet
subjoktiv és objektív jelentkező kellemetlenségeknek. A duodemim nyálkahártyája
általában érzéketlen, de túlságosan hideg, túlságosan meleg ételekre, nagyobb
mennyiségű folyadékra reagál, ami a beteg panaszaiban, gyengeség érzésben,
nyugtalanságban, izgalomban, toltség és feszülés őrzésében csakhamar megnyilvá
nul. Magát a duodenumba bekerült sondát a beteg nem hányja ki, legfeljebb csak
kisebb ételmennyiség rogurgitál a gyomorba vagy felböfögés jelentkezik. E nem
kívánatos tünetek jelentkezését kellő óvatosság betartásával ugyancsak el lehet
kerülni.
A táplálékok is csinálhatnak kisebb jelentőségű zavarokat, amely esetben
az ártalmasnak mutatkozó tápanyagot mással cseréljük ki.
Mind e hátrányok, eltekintve a bovivés okozta nehézségektől, nem olyan
értékűek és jelentőségűek, hogy a nyújtott előnyök hatását letompítanák. Ellenük
jól is lehet védekeznünk. Nem csoda, hogy éppen annál a helyzetnél fogva, ame
lyet előnyei folytán' a duodenalis táplálás csakhamar a mesterséges táplálás mód
szerei közt elfoglalt, mind Jobban tágult indikaliójának köre.
Nem célunk mindazokat a megbetegedéseket felsorolni, ahol a gyomor kiik
tatását egyesek előnyösnek tartják, csupán megemlítni óhajtjuk, hogy például
vannak szerzők (ROKENHURGER, REUSN, MORGAN),, akik gyomor- és duodenalis fekélynél, mielőtt műtétre kerülne a dolog, föltétlenül megkísérlendőnok tartanak egy
hosszabb ideig tartó duodenalis táplálást. Az EINHORN által eleinte csak recidiváló
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úleusoknál ajáílíátos módszert alkalmazzák m a m á r friss osetekBön i s , csak a
vérzés m e g s z ű n é s é t kell bevárni. U.yoniordilala.tióiiál a, kímélés folytán a tágulat
kisebbedik, p y l o r u s spasnrus esetén a fájdalom ÓM görcsös állapot c s a k h a m a r enged
niixHon.v, LAZAIUIR). Hálás az alkalmazása, minden olyan esetben, a m i k o r a szer
vezet felsegítéséről, a consumptio megakadályozásáról van szó vagy h a túltáplálást
a k a r u n k előidézni és ez normális Körülmények között n e m vihető k e r e s z t ü l .
Különösen ajánlatos a bevezetésé a legkülönbözőbb eredetű i d e g e s gyomor
panaszoknál, i d e g e s h á n y á s n á l , amelyek közé tartozik a terhességi h á n y á s is, ahol
a tünetek jelenlétét m á s úton megszüntetni n e m tudjuk és az ezek folytán fenn
álló elégtelen táplálkozás veszedelembe döntheti a beteget (EINIIOHX, LAZAUUS).

Nekünk 11 egyénnél volt alkalmunk a mesterséges táplálás
nak ezt a módját megkísérelni, betegeinket bizonyos tekintetben
kiválogattuk, amennyiben igyekeztünk lehetőleg intelligensebb egyé
neknél alkalmazni a duodenalis táplálást, akiknél e körülmény reményt
nyújtott arra, hogy a táplálás okozta kellemetlenségek esetleg könynyebben eltürhetők lesznek.
A sonda bevezetésénél az EJNIIORX által adott eljáráshoz tartot
tuk magunkat. Legtöbbször könnyen célt is értünk vele. Egynémely
esetben a bevezetési nehézségek csökkentésére cocáin pillulákat kel
lett adnunk. Másoknál, akiknél a sonda a pylorus előtt megakadt,
ismételt folyadék (tej) itatásához vagy atropin-papaverin oldat injektiójához kellett folyamodnunk, néha bizonytalan sikerrel. Ilyen ese
tekben eredményhez csak a türelmes várakozás segített. A typusos
duodenalis váladékhoz majdnem mindig a legnagyobb könnyűséggel
hozzájutottunk. Kétes esetekben, ahol a viszonyok megengedték,
aspiratio segítségével kaptuk meg annak a bizonyítékát, hogy a sonda
benn van a duodenumban. Két betegünknél a kifolyó váladékban
apró vérrögök alakjában jellemző bizonyítékát mutathatluk ki a duo
denumban fennálló fekélynek ugyanakkor, amikor e betegeinknél a
székben a vérpróba negatív volt.
Betegeinknél a táplálkozást különböző hosszú ideig végeztük.
Egyfolytában leghosszabban 20 napig volt benn a sonda a vékony
bélben egy ulcus jejuníban megbetegedett egyénnél, de volt egy
hyperemesis nervosában szenvedő betegünk, akinél rövid megszakí
tásokkal majdnem V* évig alkalmaztuk a duodenalis táplálást.
A bejutott sondát bennhagytuk éjszakára is. Ennek semmi kel
lemetlen hatását nem észleltük. A táplálkozás idejéül a nappali órá
kat használtuk fel, de két esetben sikerült a táplálást az éjjeli órákra
is kiterjeszteni. A sonda bennmaradása alatt a száj tisztántartására
nagy gondot fordítottunk.
Az egyszerre bevitt táplálék mennyisége ingadozott egyének
7*
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szerint. Igyekeztünk kipuhatolni előbb a duodenum tolerantiáját és
aszerint osztottuk be a beviendő mennyiséget. Általában 150 cm3
volt az egyszerre bevitt táplálék, ami a mosó folyadék hozzászámításával 200cm 3 -et tett ki. De volt olyan betegünk, aki kellemetlen
ség nélkül 300 cm8 folyadékot is elbírt, nem is 2 órai, hanem 1—1V2
órai időközökben adva. Általános szabályokat, nézetünk szerint, e
tekintetben felállítni nem lehet, mindig a helyzet és a kezelés alatt
álló egyén természete az irányadó.
A táplálék kellő hőmérsékletének fenntartására különösebb
intézkedéseket nem tettünk. A beadás ideje alatt (15—20') nem hűlt
ki soha annyira a folyadék, hogy nagyobb kellemetlenség okozójává
vált volna. A lefolyás szabályozását a betegre biztuk. Arra azonban
nagyon ügyeltünk, hogy a táplálék jól megszűrve kerüljön be a sondába. így is több esetben kellett azt alapos kitisztogatás végett
kiemelnünk.
Táplálóanyagúi használtuk a tejet, a nyers tojást, a cukrot, a
vajat, a napraforgó olajat és az ovomalünt. Azonkívül konyhasót és
ahol kevesebb volt a táplálék folyadéktömege, nagyobb mennyiségű
vizet, amely különben jó szolgálatot tett minden esetben az egyes
étkezések után a sonda kitisztítására. Állandó oldatokat nem készí
tettünk, hanem esetről-esetre állítottuk össze a beviendő táplálékot.'
A bekerült, tápanyag kalória értéke 1600—2400 között ingado
zott. Két esetben azonban, ahol túltáplálás céljából alkalmaztuk a
duodenalis sondát, az átlagos napi bevitel 14, illetőleg .12 napon
keresztül 3500, illetőleg 4300 kalóriára rúgott úgy, hogy az 1 kg.
testsúlyra eső érték a 8 4 1 % veszteség leszámításával 61, illetőleg
69 kalóriát tett ki. Mindkét esetben azonban volt olyan ideje a
duodenalis táplálásnak, amikor képesek voltunk a napi bevitelt
5000—5400 kalória értékig (150 grm. fehérje, 200 grm. zsír, 700
grm. szénhydrát) felemelni, anélkül, hogy a legcsekélyebb béhzgalom lett volna jelen. Sőt inkább egyik esetben a renyhe bélműkö
dés élénkítésére hashajtókat kellett alkalmaznunk. A szék teljesen
formált,, a táplálék jó kihasználásának megfelelő képet mutat. A
körülmények folytán a túltáplálás előmozdítására inkább szénhydrátokat használtunk.
Betegeinknél a rendes táplálkozásra való átmenet csak a
duodenalis táplálás elhagyása után', lassanként emelkedő mérték
ben történt, az eset természete szerint ügyelve a megfelelő diaetára.
A táplálék mellett egyeseknél, akiknél szükségesnek mutatko
zott, a kellő gyógyszerek bevitelére is gondot fordítottunk
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A kezelés alá vett 11 beteg közül 7-nek gyomor vagy duodenalis fekélyre mutató panaszai voltak, 2-nél hj'peraeiditásos
panaszokkal állottunk szemközt, amihez az egyik betegnél pylorusspasmussal kapcsolatos nagyobb fokú gyomordilatatio járult. 1 egyén
nél a nervosus hányás okozta lefogyás miatt fordultunk alkalmazá
sához, amíg I-nél a tabeses gyomorkrisisek voltak okozói a rendes
táplálkozás keresztülvihetetlenségének.
Gyomor és duodenalis fekélynél alkalmazva, jótékony hatása
legelsősorban a fennálló fájdalmak megszüntetésében nyilvánult meg,
amely hatás néha már a sonda bevezetését követő nap jelentkezett.
Volt .eseteink között pedig olyan, amelynél egyéb belgyógyászati
kezelés sikertelennek mutatkozott. Az esetleg jelenlévő hányás is
a gyomor nyugalombahelyozése és kímélése következtében csakhamar
megszűnt. A fekély gyógyulását a bevezetett sonda nem hogy nem
hátráltatja, hanem még az azelőtt fennálló tünetek csökkenéséből
vagy megszűnéséből, a megejtett székvizsgálatok eredményeiből a
fekély elég gyors gyógyulására kellett következtetnünk.
A kórfolyamat gyógyulásának előmozdítása mellett igyekez
tünk a betegek erőbcli állapotát fenntartani, sőt két esetben ilyen
módon jelentékeny crőbeli gyarapodáshoz juttattuk betegeinket. A
testsúlynövekedés egyiknél 2 hét alatt o{/2 kilót, a másiknál 20 nap
alatt 6 kilót tett ki.
Két frissen lezajlott vérzésnél megpróbálkozván, a bevezetés,
a táplálás a vérzés megindulására káros hatásúnak nem mutatko
zott, egyik esetünkben azt 10 napon keresztül folytattuk, amíg a
másiknál a gége táján jelentkező igen erős fájdalom miatt másnap
ki kellett hagynunk a duodenalis táplálást. Még egy betegünknél
kellett 2 napi bentlét után lemondanunk a kezelés folytatásáról,
mivel az illető a sonda okozta kellemetlenséget elviselni nem tudta.
Túlságos gyomorsavtermelésben szenvedő betegeinknél hasonló
képen mutatkozott a duodenalis táplálásnak jótékony hatása. Gyo
morégés, fájdalom, hányinger eltűntek, a pylorusspasmus megszűnt.
A betegek erőbeli állapota lényegesen javult.
Nervosus hányásban szenvedő betegünknél a duodenalis táp
lálás annyira bevált, hogy valahányszor ki akartuk hagyni és reá
térni a rendes táplálásra, kénytelenek voltunk újból hozzányúlni,
hogy az erőbeli állapotban bekövetkezett hanyatlást helyrehozzuk.
Minden egyéb kezelés hatástalan volt.
Tabeses betegünk gyomorkrisiseiro szintén észrevehető volt
annyiban a jótékony hatása, hogy betegünknél, aki G hét alatt
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úgyszólván igen csekély táplálékot tudott csak magához venni és
ennek következtében testsúlyából 12 kilót veszített, képesek voltunk
2 napi kezelés alatt naponta 1200 kalória tápértékű táplálékot bejut
tatni és a gyomor kirekesztésével a hányást megakadályozni. A
nagy fájdalmak miatt azonban a sondát tovább nem tűrte.
Betegeinknél a duodenalis táplálásnak előnyei mellett hátrá
nyait is volt alkalmunk megfigyelni. Nem a táplálékbevitel volt kel
lemetlen, mert az ez alkalommal jelentkező panaszokat az óvatosság
betartásával igyekeztünk elkerülni, hanem nehézséget okozott a
sonda bentléte, de még inkább a sonda bevitele. Három egyénnél
azért hiúsult meg a hosszabb ideig tartó táplálás, mert a betegek a
sondát tovább tűrni nem akarták. Legtöbbször emiatt kellett a'kezclést később is abbahagynunk. A bevezetésnél velünk is megtörtént,
hogy 8—9 órát kellett várnunk a pyloruson való áthaladásra, min
dent megkíséreltünk, végre is a véletlen segített. Nem kisebbítendő
kellemetlenség az sem, hogy ezen idő alatt a beteg táplálék nélkül
marad, valamint az az izgalom, amelynek előidézője a bejutás elérése
fölötti várakozás.
Kisszámú tapasztalatainkból is' kiviláglik, hogy a duodenalis
táplálás föltétlenül haladást jelent és első helyet foglalja el a mes
terséges táplálás módszerei között. Elérjük vele mindazt, amit a vég
béltáplálással elérhetünk, amellett azonban olyan előnyökkel'rendel
kezik, amelyek a tápláló csőréknél teljesen hiányzanak, hátrányai
meg nem olyan mérvűek, hogy azokból valami nagyobb kellemet
lenség származnék a betegre. Kezelése azonban a gyakori ellenőrzés
és az ápolószemélyzet igénybevételének inegkívánása miatt legjob
ban kórházakban vihető keresztül, a magánpraxisban csak kivétele
sen ajánlatos alkalmazásához nyúlni.
Használatának bevezetése azonban nézetünk szerint többet jelent
a klinikámnak, mint egy új mesterséges táplálási módszert olyan ese
tekben, .ahol a gyomrot ki kell rekesztenünk működéséből, hanem
célszerű alkalmazását minden olyan megbetegedésnél igénybeven
nünk, ahol az eddig szokásos therapiai eljárásokkal célt nem értünk
el és amely esetekben a gyomor kiiktatásával azt elérhetjük.
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