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Ajalugu

Ajalugu
• Totaalne parenteraalne toitmine võeti kasutusele
1960-te lõpus
• Stanley Dudrick ja tema kutsikad (1968)

“The most considerable experiment I have made of late is this: I
injected wine and ale into the mass of blood in a living dog, by a
vein, in good quantities, till he became extremely drunk; But soon
after voided it by urine. It will be too long to tell you the effects of
opium, scammony and other things which I have tried in this way.
I am in further pursuit of the experiment, which I take to be of
great concemment, and what will give great light to the theory
and practice of physic” (Wren 1656)

Parenteraalne toitmine
• Toitainete ja vedeliku manustamine
intravenoosselt
• Parenteraalselt on võimalik
o Osaliselt, täiendavalt enteraalsele/suukaudsele toitmisele- osaline
parenteraalne toitmine
o Täielikult katta kogu patsiendi toitainete vajadus- totaalne
parenteraalne toitmine

• Võimalusel eelistada manustamist
tsentraalveeni
• Olemas PN lahused, mida saab manustada
perifeersesse veeni (madalama osmolaarsuse,

Parenteraalne toitmine
• Näidustused
o Suukaudne või enteraalne toitmine ei ole võimalik
o Enteraalne toitmine on võimalik osalises mahus
o Seedetrakti “puhkuse” võimaldamiseks nt
kiiritusenteriit, suure tootlikkusega fistel (high output
fistula) >500 ml/24tj
o Ülimalt alatoitunud patsientidel paralleelselt
enteraalse toitmise alustamisega
o Ravile allumatu krooniline oksendamine, kõhulahtisus

energia- ja valgusisaldusega)
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Parenteraalne toitmine

Parenteraalne toitmine
• PN alustamine

• Vastunäidustused

o Intensiivravi patsientidel, kellel 3 päeva jooksul ei ole
võimalik tagada enteraalset toitmist täismahis või on see
vastunäidustatud
o Teistel pt-l, kellel 7 päeva jooksul ei ole võimalik tagada
enteraalset toitmist täismahus või on see vastunäidustatud

o Adekvaatne suukaudne/enteraalne toitmine on
võimalik
o Šokk, laktaat >3-4 mmol/l
o Hüpoksia pO2 < 50 mmHg
o Sügav atsidoos
o Hüperkapnia pCO2 > 75 mmHg (va lubatud
hüperkapnia)

• Kui enteraalselt manustatakse < 60%
kaloraažist
-> lisada PN

Osaline PN

Energiavajaduse määramine
• Indirektne kalorimeetria

Energia

Eesmärk

o Kuldne standard
o Arvutatakse kulutatud energia CO2 produktsiooni või O2
tarbimise põhjal
o Võimalik kasutada nii omahingamisel kui KKV-l olevatel
pt-l

PN

EN

Päev X

Aeg
PH

Energiavajaduse määramine
Harris-Benedict´i valem
Meestel:
BMR = 66.5 + ( 13.75 x kaal kg ) + ( 5.003 x pikkus cm ) – (
6.755 x vanus)
Naistel:
BMR = 655.1 + ( 9.563 x kaal kg) + (1.850 x pikkus cm ) –
( 4.676 x vanus )
Ülekaalulised- IBW (ideaalne kehakaal= pikkus-100)
BMI > 30- ABW (kohandatud kehakaal= pt kaal, mis oleks siis kui
tema BMI on 25)
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AEE faktorid
• AF (aktiivsusfaktor) • IF (kahjustav faktor)
o Voodihaige 1,1
o Voodihaige / liikuv 1,2
o Liikuv 1,3

• TF (temp. faktor)
o 38` 1,1
o 39´ 1,2
o 40´ 1,3

o
o
o
o
o
o
o

Op-i järgne 1,1
Luumurrud 1,2
Sepsis 1,3
Peritoniit 1,4
Hulgitraumad 1,5
Hulgitraumad ja sepsis 1,6
Põletused 30-50% 1,7

Aminohapped (AH)

Toitainete ja energiavajadus
• Kaloraaž 25-30 kcal/kg/die
• Vedelik 20- 40 ml/kg/die
• Valk 1,2 -2 g/kg/die (20% kaloraažist)
• SV 2-5 g/kg/die (50% kaloraažist)
• Lipiidid 1-1,5 g/kg/die (30% kaloraažist)
• Alati lisada mikroelemendid ja
vitamiinid!

o Doos 1,2 g/kg/die
o Neerupuudulikkuse korral (mitte dialüüsil olev pt) 0,5-0,6
g/kg/die
o 1 g= 4 kcal
o AH on valkude “ehituskivid”
o 20 AH
o 6 essentsiaalsed AH – organism ei ole võimeline neid ise
sünteesima, neid peab saama toidu/parenteraalse
toitelahusega
o AH tuleb manustada ka mittevalgulist energiat
25 kcal: 1g AH/protein

Süsivesikud
•
•
•
•
•

PN lahustes on kasutatav ainult glükoos
Vajadus 2-5 g/kg/die (50-60% kogu energiast)
1 g= 4 kcal
Peamine kütus erinevatele kudedele ja rakkudele
Ainus energeetiline substraat erütrotsüütidele ja
neeru tubulaarrakkudele

Lipiidid
•
•
•
•

1-1,5 g/kg/die
30% kaloraažist
1 g = 9 kcal
Triglütseriidide tase seerumis < 4.5 mmol/l
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Lipiidid
Kaasaegsed lipiidilahused sisaldavad erinevatest allikatest
pärinevaid rasvhappeid
• LCT (long chain triglycerols) pika ahelaga rasvhapped
o Allikas sojaoa õli
o Omega-6 rasvhapete allikas
• MCT (medium chain triglycerols)- keskmise ahelaga
rasvhapped

Elektrolüüdid
•
•
•
•
•

Naatrium (Na+) 1 –2 mmol/kg
Kaalium (K+) 0.5 – 2 mmol/kg
Kaltsium (Ca++) 0.1 mmol/kg
Magneesium (Mg++) 0.1 – 0.2 mmol/kg
Fosfaat (P) 0.1 – 0.5 mmol/kg

o Allikas kookosõli

• Omega-9 rasvahapped

o Allikas oliiviõli
o Rohkelt monoküllastumata rasvhappeid

• Omega-3

o Kalaõli
o Antiinflammatoorse toimega
o Aitab vähendada/ ennetada pikaajalise PN seotud
maksakahjustuse teket

Vitamiinid
• Vesilahustuvad vitamiinid (Soluvit N; Soluvit N infant)
• Rasvlahustuvad vitamiinid (Vitalipid)
• Mikroelemendid (Addamel)
• 1 viaalis/ampullis on täiskasvanud inimese
päevavajadus
• Alates esimesest PN toidukotist kuni viimaseni!

Veenitee

Veenitee
• Perifeerne veen
o
o
o
o

Lihtne teostada
Lühiajaline PN
Täiendav PN lisaks enteraalsele või suukaudsele toitmisele
Sobivad ainult perifeerseks kasutamiseks mõeldud lahused

Hickman’i kateeter

• Tsentraalne veen
o V.jugularis, v. subclavia, v. femoralis, perifeerselt sisestatud
tsentraalveen (PICC)
o Sobivad pikemaajaliseks kasutamiseks
o Saab kasutada kõrgema osmolaarsusega (rohkem valku,
energiat) lahuseid
o Kodune PN – tunneleeritud tsentraalveen või port
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3‐kambriline kotisüsteem

PN lahused

Pakendi omadused

• Eraldi komponentidena aminohapped, lipiidid
ja glükoos
• “2 in 1“ lahused
• “3 in 1” lahused- tööstuslikult pakitud, 3
komponenti (AH, L, SV) sisaldavad
kolmekambrilised kotid
• Ω-3 rasvhappeid sisaldavad lahused
• Elektrolüüdivabad lahused

 Visuaalse kontrolli võimalus
 Ohutult ja mugavalt käsitsetav lisamisava
 Keskkonna‐ ja patsiendisõbralikust materjal
(ei sisalda PVC, DEHP ega lateksit)
 Mugav, ökonoomne ja ohutu
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3‐kambriline kott: sega – lisa
– sega – manusta

• … kuna on võimalik märgata tekkivat sadet või
lubamatuid koostisosi

OHUTUS
Ainult läbipaistvasse lahusesse
lisamisel on võimalik lisatud
ainete sobivust visuaalselt
kontrollida.

1. Eemaldage kaitsekott ja segage
ülemise vasakpoolse kambri sisu
(glükoos) alumise kambri
(aminohapped) sisuga.

2. Vajadusel lisage lisamisava
(punane kork) kaudu
elektrolüüdid, mikroelemendid ja
vitamiinid kasutades selleks 18‐
21G suurusega nõelu.

Kambrite kokkusegamise
järjekord on oluline!
Pärast lisamist kontrolli,
kas:
 lahus on endiselt
läbipaistev
 lahus ei sisalda silmale
nähtavaid osakesi

3. Vajutage ülemisele
parempoolsele kambrile
(MCT/LCT‐ω3), et selle sisu
seguneks alumise kambri omaga

Eelis

 Kokkusegamise järjekord – lipiidid viimasena / “best practice”/ GPP
 Et ennetada võimalikke riske osakestest, mis võivad jääda märkamata

4. Segage pakendis olevat segu hoolikalt, kotti korduvalt loksutades, seejärel ühendage infusioonisüsteem.

29

30

5

18.01.2015

Handling: Easy and safe

SmofKabiven®

1. Removal of the overpouch

Components

+ Sodium

Aminoven® 10%

+ Potassium
+ Magnesium

a) Place the bag on a clean, flat surface.

+ Taurin
+ Zinc

b) Tear from the notch close to the ports

+ Calcium

along the portside edge.

+ Phosphate
+ Chloride
+ Acetat

c) Tear the long sides open to access the
inner bag.

Glucose

SMOFlipid®

d) Discard the overpouch together with
the oxygen absorber.

Handling: Easy and safe

Handling: Easy and safe

2. Opening of the peel seals

3. Mixing

a) Place the bag on the clean flat surface again
with the text side up and the ports pointing away.
b) Starting from the right‐hand corner, roll
the bag tightly with the right hand (1).
c) Roll straight and apply constant pressure with the
knuckles on your left hand until the first seal (2)
and afterward the second seal (3) breaks.

a) Take hold of the bag with both hands.
b) Turn the bag upside down and then
return to the initial position.
c) Repeat step b) twice more.

3x

(Arrows in picture 1 & 2).
d) Continue rolling until the peel seals have opened
all the way down to the port seal.
e) Repeat steps b) to d) to open second peel seal if

Make sure to let the fluid pass
around the unopened horizontal peel
seal while inverting the bag

necessary.

Handling: Easy and safe

Handling: Easy and safe

4. Making additions

5. Inserting the fusion set

a) Place the bag on the flat surface again.
b) Immediately before injecting the additives, break
off the tamper‐evident arrow flag from the white
additive port (1).
c) Hold the base of the additive port horizontally.

a) Place the bag on the clean, flat surface again.
b) Immediately before inserting the infusion set, break
off the tamper‐evident arrow flag from the blue
infusion port (1).
Note: The membrane of the additive port is sterile at first use!

d) Insert the needle horizontally through the centre of
the septum of the additive port (2) and inject the

c) Use a non‐vented infusion set or close the air‐inlet on
a vented set.

additives (with known compatibility). Use syringes
with needles of 18 – 23 gauge and a length of
max. 40 mm.

d) Hold the base of the infusion port.
e) Insert the spike through the infusion port, by rotating
your wrist slightly until the spike is inserted.

e) Mix thoroughly between each addition by inverting
the bag three times according to section 3 “Mixing”.

f) The spike should be fully inserted to secure it in place.

Note: The membrane of the additive port is sterile at first use!

Note: Use infusion sets according to ISO/ DIN with a diameter of 5,5 – 5,7 mm.
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Handling: Easy and safe
6. Hanging up the bag

Handling – Start the
infusion

Hang the bag up by the hole below the handle.

Lisandid Nutriflex Omega
• Katteümbrise sees ja valguse eest kaitstuna võib PN
toidu kott olla riiulil kuni märgitud kuupäevani
• Kokku segatud kott + lisandid
o Külmutuskapis 7 päeva
o Toatemperatuuril 36 h (SmofKabiven); 48 h (Nutriflex)

Lisandid SmofKabiven

Alustamine
• Määrata patsiendi energia ja valguvajadus
• Alustada ~50% eesmärgist, suurendada 2-3 päeva
jooksul
• Esimestel päevadel vajadusel lisainfusioon
kristalloidiga (Ringeri lahus; NaCl 0,9%; 5% glükoos)
• Kui täiskaloraaž on saavutatud, siis lisainfusiooni
tegemine lisaks vajalik ei ole
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Parenteraalne toitmine‐
monitooring
Parameeter

Enne PN

(Kaal) ved.bilanss

Iga päev

2x nädalas

1x nädalas

X

Kliin. veri

x

Na, K

x

X

Glükoos

x

X

P, Mg, Ca

x

X

Albumiin, üldvalk

x

X

x

x

ALP

x

X

x

Triglütseriidid

x

Zn, Cu, Se

• Metaboolsed
• Refeeding sündroom
• Hüperglükeemia- vajadusel rakendada
veresuhkruväärtuste kontrolliks insuliinravi
püsiinfusioonina, algoritmid vastavalt VS väärtustele
• Hüpertriglütserideemia- TG > 4.5 mmol/l 
vähendada lipiidide pakkumist

x

ASAT, ALAT
Bilirubiin

Tüsistused

x
X (kui
lip.manust ↑)

x

1 kord kuus

Refeeding sündroom

Refeeding südroom

• Esinemissagedus

• Kirjeldati esmakordselt II maailmasõja järgselt
Kaug- Idas vangis olnud sõduritel, kes hakkasid
peale pikka nälgimist uuesti sööma
• Tekib alatoitumuse all kannatavatel patsientidel
kiire ja täismahus toitmise (p/o; EN, PN) alustamisel
• Potentsiaalselt surmav tüsistus
• Ohustatud on patsiendid, kes viimase 5-10 päeva
jooksul on nälginud

o 25% onkoloogilistel haigetel
o 30% anoreksia haigetel
o 14% geriaatrilistest patsientidest

• 34% IRO patsientidest tekib toitmise
alustamise järgselt hüpofosfateemia
• Sagedamini vanematel inimestel

Patofüsioloogia
Na ja vee retensioon tursed
K liikumine rakkudesse hüpokaleemia
ATP süntees  hüpofosfateemia
Magneesiumi liikumine rakkudesse
hüpomagneseemia
• Tiamiini  Wernicke sndr, Korsakoffi sndr,
laktatsidoos
•
•
•
•
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• Riskigrupid
Kroonilise alatoitumise alla kannatavad pt-d
Alatoitumuse all kannatavad lapsed
Anoreksiat põdevad pt-d
Pikajaliselt nälginud (nt näljastreik)
Kroonilised alkohoolikud
Morbiidselt ülekaalulised, kellel on viimasel ajal
toimunud suur kaalulangus
o Krooniline pankreatiit
o Põletikuline soolehaigus
o Lühikese soole sündroom
o
o
o
o
o
o

• ≥1
o
o
o
o

• ≥2
o Tahtmatu kaalukaotus > 10% 3-6 kuu jooksul
o Nälgus või alatoitumus > 5 päeva
o Alkoholi kuritarvitamine; insuliini, antatsiidide või
diureetikumide kasutamine

Sümptomid
• Avalduvad 12-72 tj
o
o
o
o
o
o
o

Hingamispuudulikkus
Südamepuudulikkus
Iiveldus, oksendamine
Letargia
Rütmihäired
Krambid
Teadvushäired -> kooma

BMI < 16
Tahtmatu kaalukaotus > 15% 3-6 kuu jooksul
Nälgus või alatoitumus > 10 päeva
Hüpofosfateemia, -kaleemia või – magneseemia
toitmise eelselt

Laboratoorne leid
•
•
•
•

Hüpofosfateemia
Hüpokaleemia
Hüpomagneseemia
Tiamiini (vitamiin B1) defitsiit ->
hüperlakteemia, laktatsidoos

• Hüpofosfateemia
o Kõige sagedasem refeeding sündroomi sümptom
o Fosfor on peamine rakusisene anioon, ATP koostises, osaleb
puhverdamises, on vajalik glükoosi metabolismil ja kuulub
membraani koostisesse
o Hüpofosfateemia
• Kerge 0,6-0,85 mmol/l
• Mõõdukas 0,3- 0,6 mmol/l
• Raske < 0,3 mmol/l
o Mõõduka ja raske hüpofosfateemia korral i/v asendus
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• Raske hüpofosfateemia(<0.3mmol/l)
sümptomid:
o
o
o
o
o
o
o

Paresteesia, krambid
Lihasnõrkus
Rabdomüolüüs
Trombotsütopeenia
Hüübimishäired
Hingamispuudulikkus
Immunosupressioon

Ennetus ja ravi
•
•
•
•
•

Ole valmis sündroomi tekkeks
Kõrge riski pt äratundmine
Kõrge riskiga pt toitmise monitooring
Eluliste ja laboratoorsete näitajate
Vitamiinide (B1) ja elektrolüütide asendus

Refeeding sündroom‐
ennetus ja ravi
Elektolüütide monitooring (Na, K, Mg, P)
• Enne toitmise alustamist
• 6 ja 12 tunni möödudes
• Edasi korra päevas, vajadusel sagedamini

• Raske hüpomagneseemia (<0.5mmol/l) või
hüpokaleemia sümptomid (<0.3mmol/l)
o
o
o
o
o

Rütmihäired
Südameseiskus
Lihasnõrkus
Rabdomüolüüs
Hingamispuudulikkus

Ennetus ja ravi
• Alusta toitmist aeglaselt
• Esimesel päeval mitte rohkem kui 25% plaanitust (<
10 kcal/kg)
• Mittevalguline energia- SV 60% ja rasvad 40%
• Valk- ~25% vajadusest esimesel päeval
• Alati lisaks toitmisele manustada B grupi vitamiine

Refeeding sündroom‐
ennetus ja ravi
Elektrolüütide asendus
• Fosfaat 0.6 mmol/kg
• Kaalium 1.5 mmol/kg
• Magneesium 0.3 mmol/kg
Vitamiinide asendus
• 200% RDI
• Tiamiin: 300mg enne toitmist, edasi 200mg päevas 3
päeva jooksul
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Refeeding sündroom‐
ennetus ja ravi

Tüsistused
• Hepatobiliaarsed tüsistused-

3-7 päev
• Suurenda kaloraaž ja valgu pakkumine 100%-ni
vajadusest
• Jätkub elektrolüütide monitooring ja vajadusel
nende korrektsioon
• NB! ~30% refeeding sündroomi juhtudes võib
ilmenda hiljem

Tüsistused
• Tehnilised komplikatsioonid
o Perifeerne veenikanüül
• Tromboflebiit

o Tsentraalveenikanüül
o
o
o
o
o
o

Lokaalne hematoom ja infektsioon
Kateetri ekslik paigaldamine arterisse
Kateetri migratsioon
Pneumo- ja hemotooraks
Tromboos, trombemboolia
Südame rütmihäired

• Infektsioossed tüsistused
o Punktsioonikoha infektsioon, abstess
o Vereringe infektsioon

Infusioonravi
planeerimine

o tekivad peamiselt pikaajalise PN toitmise
tagajärjel.
o Kolestaas ja maksa stetaoos -> tsirroos ->
maksapuudulikkus
o Põhjuseks sapphapete enterohepaatilise ringluse
häirumine ja bakteriaalne ülekasv soolestikus.
o Ennetamiseks tagada pt-le minimaalne
enteraalne toitmine.
o Kolestaasi puhul võib efektiivne olla Ω-3
rasvhappeid sisaldav PN lahus

PN‐ kokkuvõtteks
• Võimalusel eelistada alati enteraalset või
suukaudset toitmist
• PN on kallim, ebafüsioloogilisem, teostamine
keerukam ja sagedamini esineb komplikatsioone
• PN olla elupäästev (kui EN ja suukaudne toitmine
vastuväidustatud)
• Alati arvestada patsiendi vajadusi ja koostada
individuaalne raviskeem
• Refeeding sündroomi ennetus
• Mitte unustada mikroelementide ja vitamiinide
lisamist

http://www.bbraun.com/documents/Knowledge/Basi
c_Concepts_of_Fluid_and_Electrolyte_Therapy.pdf
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Infusioonravi lahused
• Infusioonravi lahuseid jaotatakse kahte
suurde rühma
o Kristalloidlahused (nt NaCl 0,9%, Ringer)
o Kolloidlahused
• Naturaalsed- albumiin
• Sünteetilised- Gelofusin, HES, dekstraanid

• Infusiooni lahuste jaotus sõltub elektrolüütide
ja kolloidosakeste sisaldusest

Isotoonilised
kristalloidlahused

Kristalloidlahused
• Koosnevad reeglina veest ja elektrolüütidest
• Sõltuval osmolaarsusest eristatakse hüpo-, iso- ja
hüperonkootsed lahuseid

• Nt NaCl 0,9%, Ringer, Ringer laktaat
• Nende ümberjaotumine toimub rakuvälises ruumis
• Lahusest ¼ jääb veresoonkonda, ¾ liigub
interstitsiaalsele
o Nt. 1000 ml NaCl 0,9% -> 250 ml veresoonkonda, 750 ml
o Verekaotus 500 ml -> asendamiseks 2000 ml kristalloidi

Ringeri lahus vs NaCl
0,9%
Na+
mmol/l

K+
mmol/l

Ca2+
mmol/l

Cl‐
mmol/l

Laktaat
mmol/l

Osmolaar
sus

0,9%
NaCl

154

‐

‐

154

‐

308

Ringer
laktaat

130

5

1,8

109

27

276

• NaCl 0,9% eeliseks on normile lähedasem
osmolaarsus
• Puuduseks Ca2+ ja K+ puudumine ning
ebafüsioloogiliselt kõrge Cl- sisaldus
• Suuremahulise NaCl 0,9% ülekande (> 15 ml/kg)
puhul oht hüperkloreemilise atsidoosi tekkeks
• Ringeri lahuses sisalduv laktaadi või atsetaadi
kasutamise puhul nihkeid happe-alustasakaalus ei
teki
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Hüpertoonilised
kristalloidlahused
• Sisaldavad vereplasmast kõrgemas
kontentratsioonis elektrolüüte nt 3% või 5,85% NaCl
lahus; 4,2% või 8,4% NaHCO3 lahus
• Kasutatakse erisituatsioonides, kui on vaja kiiresti
taastada ringleva vere maht või langetada
intrakraniaalset rõhku -> vereplasma osmolaarsuse
tõus -> kehaomane vesi liigub interstiitsiumist
veresoonkonda -> ringleva veremahu tõus
• Mõju lühiaegne ~30 min

Glükoosilahused
• Glükoosi metaboliseerimise järgselt jaotub vesi
ühtlaselt kõigi organismi vedelikuruumide vahel st
1/12 lahusest jääb veresoonkonda
• Näiteks: 1000 ml 5% glükoosilahus jaotub
o 660 ml rakusiseselt
o 255 ml interstitsiaalsele
o 85 ml veresoonkonda

• Seega ei ole glükoosilahused kõige otstarbekamad
kasutada veremahu taastamiseks

Glükoosilahused
• 5%, 10%, 20%, 40% lahused
• Kasutatakse järgmistel eesmärkidel:
o Glükolüütiliste kudede (erütrotsüüdid, ajukude, neerupealised)
glükoosi vajaduse katmine
o Nälgusketoosi vältimine
o Valkude katabolismi vältimine
o Na- vaba vee manustamine

• > 10% glükoosi lahuste manustamisel lisada insuliin
1 TÜ/ 5g glükoosi kohta

Kolloidlahused
• Lahuses on kõrgmolekulaarsed ühendid
(naturaalsed, sünteetilised), mis ei läbi
kapillaarmembraani
• Ühendite tekitatud kolloidosmootse rõhu tõttu
püsivad peamiselt veresoonkonnas
• Kasutatakse želatiini, dekstraani või tärklise
derivaate, mis on lahustatud füsioloogilises lahuses

Želatiini derivaadid
• Sisaldavad polüpeptiide, mida saadakse loomse
kollageeni hüdrolüüsimisel
• Suhteliselt väike keskmine molekulaarmass tingib
želatiini derivaatide üsnagi kiire ümberjaotumise
• Veremahtu suurendav efekt ~80%
• Ei mõjuta vere hüübimist
• Ei ladestu retikuloendoteliaalsüsteemis
• Võivad põhjustada histamiini vabanemist,
anafülaksiat
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Tärklisepreparaadid
• Sisaldavad modifitseeritud naturaalseid
polüsahhaariide
• Valmistatud kartulist või maisist
• Eristatakse kolme generatsiooni HES- preparaate
• Kasutusel III generatsiooni HES 130/0,4
o 130- keskmine molekukaal (kDa)
o 0,4- hüdroksuetüülrühmade üldarvu suhe glükoosi molekulidesse > iga kümne glükoosi molekuli kohta on 4 hüdroksüülrühma

Tärklisepreparaadid
• Kõrvaltoimed
o Hüübimishäired- von Willebrandi ja VIII faktori kontsentratsiooni
langus, trombotsüütide agregatsiooni häirumine. Maksimaalne
lubatud kogus 50 ml/kg/die
o Neerufunktsiooni häired
o Akumulatsioon kudedes, sügelemine (III generatsiooni HES-de
puhul ei ole sügelemist kirjeldatud)
o Amülaasi aktiivsuse tõus

Tärklisepreparaadid
• Head plasmamahu asendajad ja suurendajad
• Manustamise järgselt lõhustatakse makromolekulid
maksas α- amülaasi toimel väikesemateks
fragmentideks ning elimineeritakse neerude kaudu
• Osa molekule haaratakse
retikuloendoteliaalsüsteemi rakkude poolt, kus neid
aeglaselt lagundatakse
• Soodustavad mikrotsirkulatsiooni, vähendavad
erütrotsüütide ja trombotsüütide agregatsiooni

Tärklisepreparaadid
• Suured uuringud sepsise haigetel (CHEST, 6S)
näitasid tärkliseprepaaratide kahjulikku toimet
(letaalsus , neerukahjustus võrreldes
kristalloidlahustega
• Kasutamine sepstilistel ja teistel IRO haigetel ei ole
soovitav
• Teistel haigetel  90 päeva möödudes
neerufunktsiooni hindamine

• Võrreldi omavahel HES ja Ringer- atsetaati raske
sepsiega haigetel, esmastulemiks oli raske
neerupuudulikkus
• Kaasati ~800 patsienti
• Patients with severe sepsis assigned to fluid
resuscitation with HES 130/0.42 had an increased
risk of death at day 90 and were more likely to
require renal-replacement therapy, as compared
with those receiving Ringer's acetate.
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Naturaalsed kolloidid
• Albumiin

Naturaalsed kolloidid
• Värskelt külmutatud plasma

o Saadakse doonorvere plasma fraktsioneerimisel
o 5% lahus on isoonkootne
o 20% hüperonkootne lahus -> neljakordne plasmamahtu
suurendav efekt
o Pärast manustamist jaotub albumiin kudedesse ~2 tunni jooksul,
kapillaarlekke sündroomi korral kiiremini
o Ümberjaotumise järgselt lülitub valgu ainevahetusse

o Puuduseks kõrge hind ja haiguste ülekande risk
o Ei oma eeliseid sünteetiliste kolloidide ees
o Arvatakse, et kapillaarlekke sündroomi puhul võib VKP püsida
kauem tsirkulatsioonis

Infusioonravi
planeerimine
• Kas patsient vajab infusioonravi?
• Kui jah, kas on vajalik
o Eelneva vedelikudefitsiidi korrigeerimine
o Patoloogiliste kadude (nt kõhulahtisus, oksendamine)
asendamine
o Füsioloogiliste vajaduste katmine

• Milline on patsiendi vedelikustaatus?
• Millise infusioonilahuse kasutamine on kõige
otstarbekam?
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• Süstemaatiline ülevaade
• Hinnati, kas CVP abil on võimalik hinnata pt
vedelikustaatust ning lisainfusiooni vajadust
• CVP ei ole hea marker hindamaks patsiendi
vedelikustaatust ega lisainfusiooni vajadust ning
seda peaks vältima infusioonravi planeerimisel

Ringleva veremahu
taastamine
• Kõigil hüpovoleemilistel haigetel võib viivitamatult
ravi alustada isotoonilise kristalloidi või kolloidiga
• Ülekande kiirus ja haige stabiliseerimiseks vajalik
vedelikukogus sõltub seisundi raskusest, jätkuva
kaotuse tempost ja vastusest infusioonravile
• Ravi eesmärgiks kudede perfusiooni ja hapniku
transpordi tagamine

Sälitusinfusiooni
planeerimine
• Eelnev vedelikudefitsiit puudub
• Pt ei ole võimeline suu kaudu piisavalt vedelikke
manustama
• Ravi juurde kuulub pt välise vedelikubilansi jälgimine
(soovitus 2 x ööpäevas)

Vee ja elektrolüütide
vajadus
• Vesi 20- 40 ml/kg/die
• Naatrium 1- 2 mmol/kg/die
• Kaalium 0,5 – 1 mmol/kg/die
Nt. 70 kg patsient
o Vedelik 2100 ml
o Na 70- 140 mmol
o K 35- 70 mmol
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Patoloogiliste kadude
asendus

Kokkuvõtteks
• Infusioonravi planeerimine koosneb erievatest
komponentidest- eelneva defitsiidi asendus,
säilitusinfusioon ja patoloogiliste kadude korvamine
• Arvestada ka ravimitega manustatavat vedelikku
hulka sh parenteraalne toitmine
• Kristalloidide puhul eelistada balanseeritud lahuseid
(nt Ringer laktaat, Sterofundin)
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