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Öz: Malnütrisyon, hastaların yaşam kalitelerini etki-

lerken; mortalite ve morbidite düzeylerini de olumsuz 

etkilemektedir. Gelişen malnütrisyon sonucu, yetersiz 

besin alımını azaltmak ve malnütrisyona çözüm oluş-

turmak için öncelikle oral beslenme destekleri tercih 

edilmektedir. Oral beslenmenin yetersiz olduğu du-

rumlarda ise nazogastrik yoluyla beslenme, perkütan 

endoskopik gastrostomi gibi beslenme yolları ön 

plana çıkmaktadır. Oral beslenme yetersizliği duru-

munda enteral beslenmenin, parenteral beslenmeye 

göre daha üstün olduğu savunulmakta ve günümüz 

beslenme modellerinde oral beslenmeye en yakın bes-

lenme modeli olarak değerlendirilmektedir. Amaç: 

Bu araştırmada, oral beslenmenin yetersiz olduğu du-

rumlarda enteral nütrisyon kullanımının etkileri araş-

tırılarak, literatür derlemesi amaçlanmıştır. Enteral 

nütrisyonun kullanım yolları, yöntemleri ve dozları 

incelenmiş ve literatür ile birlikte değerlendirilmiştir. 

Kapsam: Bu derlemede enteral beslenmede klinik 

yaklaşım ile ilgili güncel bilgiler yer almaktadır. Yön-

tem: Araştırmada Science Direct, PubMed gibi veri 

tabanları kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. 

Bu araştırmayı derlemek için güncel ve kapsamlı ve-

riler kullanılmıştır. Bulgular: Birçok çalışma, enteral 

beslenmenin yetersiz beslenme durumunda tercih 

edilmesi gereken en önemli basamaklardan biri oldu-

ğunu göstermektedir. Sonuç: Malnütrisyon yatan has-

talarda sık gözlenen bir durumdur. Malnütre olan has-

talarda enteral nütrisyon; hastalıkların tedavisi, hasta-

nede yatış süresi, hastalık maaliyeti, inlamasyon gibi 

birçok konuda güvenli ve iyileştirici olarak görülmek-

tedir. Yaşanacak komplikasyonlar uzman ekibin ta-

kibi neticesinde önlenebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, Enteral Bes-

lenme, Nütrisyon, Beslenme Tedavisi 

Abstract: While malnutrition affects patients' quality 

of life; It also negatively affects mortality and morbi-

dity levels. As a result of developing malnutrition, 

oral nutritional supplements are primarily preferred in 

order to reduce inadequate nutrient intake and to cre-

ate a solution for malnutrition. In cases where oral 

nutrition is insufficient, nutrition routes such as naso-

gastric feeding and percutaneous endoscopic gastros-

tomy come to the fore. In case of oral nutritional defi-

ciency, it is argued that enteral nutrition is superior to 

parenteral nutrition and is considered as the closest 

nutrition model to oral nutrition in today's nutrition 

models. Aim: In this study, it was aimed to review the 

literature by investigating the effects of enteral nutri-

tion in cases where oral nutrition is insufficient. The 

ways, methods and doses of enteral nutrition were 

examined and evaluated together with the literature. 

Content: This review contains up-to-date information 

about the clinical approach to enteral nutrition. Met-

hod: In the research, a literature search was conducted 

using databases such as Science Direct and PubMed. 

Up-to-date and comprehensive data were used to 

compile this research. Results: Many studies show 

that enteral nutrition is one of the most important steps 

to be preferred in case of malnutrition. Conclusion: 

Malnutrition is a frequently observed condition in 

hospitalized patients. Enteral nutrition in malnouris-

hed patients; It is seen as safe and curative in many 

subjects such as treatment of diseases, length of hos-

pital stay, cost of illness, inflammation. Complicati-

ons to be experienced can be prevented as a result of 

the follow-up of the expert team. 

Keywords: Malnutrition, Enteral Nutrition, Nutrition, 

Nutritional Therapy 
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GİRİŞ 

Yeterli ve dengeli beslenme vücudun büyü-

mesi, organ ve doku fonksiyonlarının sür-

mesi ve yenilenmesi için gerekli tüm besin 

öğelerinin yeterli düzeyde alınması olarak 

tanımlanmaktadır (Gök Metin vd., 2016: 

28-32). Beslenme sorunu veya beslenme 

yetersizliği olan bireylerde immün sistem 

fonksiyonlarında yetersizlik, kas gücünde 

azalma ve yara iyileşmesinde gecikme gibi 

çeşitli fizyolojik ve psikolojik sorunlar olu-

şabilmektedir (Kabaçam ve Özden, 2009: 

201-210). Malnütrisyon veya yetersiz bes-

lenme; yetersiz besin alımı, artan enerji har-

caması (REE) veya besin emiliminin bozul-

ması gibi çeşitli faktörlerden kaynaklan-

maktadır (Cederholm et al., 2019: 207-217). 

Kötü beslenme ve hastaların klinik sonuç-

ları arasındaki ilişki, 1974 yılında Dr. But-

terworth tarafından tartışıldığından bu yana 

önemli bir tartışma noktası haline gelmiştir. 

Malnütrisyon konusunda artan kanıtlar ol-

masına rağmen, bu konu göz ardı edilmekte 

ve tedavi yaklaşımları ertelenmektedir 

(Correia et al., 2014: 544-550). Yetersiz 

beslenme durumunun varlığını veya riskini 

tanımlamak için araştırmacıları çalışmaya 

yönelten çok sayıda sebep bulunurken; ye-

tersiz beslenmenin etkeni bilindiğinde, has-

talığın ilerleyişini durdurmak ve iyileşme 

sürecine yardımcı olmak için beslenme mü-

dahaleleri yapılması kolaylaşmaktadır 

(Correia et al., 2014: 544-550). 

AMAÇ 

Bu araştırmada, oral beslenmenin yetersiz 

olduğu durumlarda enteral nütrisyon kulla-

nımının etkileri araştırılarak, literatür derle-

mesi amaçlanmıştır. Enteral nütrisyonun 

kullanım yolları, yöntemleri ve dozları ince-

lenmiş ve literatür ile birlikte değerlendiril-

miştir. 

KAPSAM 

Bu derlemede enteral beslenmede klinik 

yaklaşım ile ilgili güncel bilgiler yer almak-

tadır. 

YÖNTEM 

Araştırmada Science Direct, PubMed gibi 

veri tabanları kullanılarak literatür taraması 

yapılmıştır. Bu araştırmayı derlemek için 

güncel ve kapsamlı veriler kullanılmıştır  

TEORİK ÇERÇEVE 

Malnütrisyon Değerlendirmesi 

Yatan hastalarda malnütrisyon kriterini ta-

nımlamak için; fiziksel/ antropometrik, kli-

nik, biyokimyasal ve immünolojik paramet-

reler kullanılmaktadır. Ancak yoğun bakım 

ünitesi (YBÜ) hastalarında malnütrisyonu 
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tanımlayabilecek hem spesifik hem de sen-

sitif olarak ideal bir test henüz bulunma-

maktadır. Uygulamada tüm yöntemlerin 

belli şartlarda kendilerine göre sınırlılıkları 

bulunmaktadır (Moral ve Uyar, 2011: 525-

542). Yapılan çalışmalarda, antropomet-

rik/fiziksel ölçümler, laboratuvar paramet-

releri ve biyokimsal testlerin kullanılmasına 

karşın birçok değerlendirme yöntemlerinde 

farklı oranlarda malnütrisyon sonuçları tes-

pit edilmiştir. Bazı biyokimyasal paramet-

relerin (prealbümin gibi) nütrisyon tedavisi-

nin takibi aşamasında faydalı olabileceği, 

vakaların beslenme durumunun belirlenme-

sinde hastaya belirli süre ayırarak iyi bir fi-

zik muayene ve anamnez ile çok değerli bil-

giler sağlayabileceği belirtilmektedir (Kı-

lıçturgay, 1998: 91-94). Bunlarla beraber 

malnütrisyonun değerlendirilmesinde önce-

likli kullanılacak yöntemler arasında fizik 

muayene, anamnez, antropometrik ölçüm-

ler, biyokimyasal parametreler, malnütris-

yon tarama testleri gelmektedir. 

Fiziksel Muayene ve Anamnez 

Anamnez, yatan hastanın son dönem ağırlık 

kaybı, besin isteği, iştah durumu, kullandığı 

ilaçlar ve aldığı tedavilerin sorgulandığı öy-

küyü içermektedir. Bunun yanında hastala-

rın son döneminde gözlenen gastrointestinal 

sistem sorunları, çiğneyebilme ve yutma ka-

biliyeti, varolan hastalık tablosu, radyote-

rapi, kemoterapi, malignite öyküsü ve alkol, 

sigara gibi alışkanlıklar, nütrisyon durumu-

nun belirlenmesinde önem arzetmektedir. 

Son bir ayda %5’ten fazla veya son 6 ayda 

%10’dan fazla istemsiz ağırlık kaybı, mal-

nütrisyon tablosunu akla getirmekle bir-

likte, bazı YBÜ hastalarında var olan ödem 

kaynaklı vücut ağırlığı artışı genelde mev-

cut vücut hücre kütlesini doğru gösterme-

mektedir. Çiğneme kaslarında görülen at-

rofi ve göz çukurlarında çökme oluşması, 

keratoplazmi, kseroftalmi, ayak bilek çevre-

sinin ödemli olması, dil renginde meydana 

gelen değişiklik ve glossit, anemi bulguları, 

ekstremitede döküntülerin mevcut olması 

malnütrisyon yönünde semptomlar olarak 

düşünülmektedir (Moral ve Uyar, 2011: 

525-542; Topeli, 2001: 11-20; Chan and 

McCowen, 1999: 145-148).  

Antropometrik Ölçümler 

Antropometrik ölçümler, hastaların bes-

lenme durumunun izleniminde anatomik 

değişimler hakkında doğru bilgiler vermek-

tedir. Yatan hastalarda tedavi için kullanıla-

bilecek hatlar, kateterler, hasta yatış pozis-

yonları ve erişimini engelleyen diğer etken-

lerden dolayı antropometrik ölçüm para-

metrelerini değerlendirmek oldukça zor ol-

maktadır. Üst orta kol çevresi, deri kıvrım 

kalınlığı gibi ölçümlerin yorumlanması 
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farklılık gösterebilmekte ve yatan hasta-

larda malnütrisyon tablosunu değerlendir-

mede yeterli olmayacağı düşünülmektedir 

(Moral ve Uyar, 2011: 525-542). 

Biyokimyasal Parametreler 

Nütrisyon durum değerlendirmesinde biyo-

kimyasal parametreler YBÜ harici hasta-

larda çok sık kullanılabilmektedir. İmmü-

nolojik parametreler (total lenfosit sayısı) 

ve visseral protein parametreleri (serum al-

bümin, transferrin ve pre-albumin) her ne 

kadar enfeksiyon insidansı, morbidite ve 

mortalite ile ilişkili olsa bile, YBÜ’de yatan 

hastaların nütrisyon durumunu yeterince 

gösterememektedir. Bu parametreler nütris-

yon tedavisinin etkinliğini göstermede de 

yeterince hassas değildir. Bunun yanında 

salınımları inflamasyondan ve enfeksiyon-

dan etkilenebilmektedir. Bu nedenle 

YBÜ’de bu biyokimyasal parametreler has-

talık seyrine bağlı olarak da değişebilmek-

tedir (Moral ve Uyar, 2011: 525-542; To-

peli, 2001: 11-20). 

Malnütrisyon Tarama Testleri 

Beslenme Riski Taraması 2002 (NRS 

2002), 2002 yılında Kondrup ve bir ESPEN 

çalışma grubu tarafından geliştirilmiştir. 

NRS 2002, ESPEN tarafından hastanede 

yatan hastalar için tercih edilen tarama aracı 

olarak önerilmektedir (Anthony, 2008: 373-

382). Bu araç, hastalığın ciddiyetinin süb-

jektif bir değerlendirmesini gerektirmekte-

dir. Hemşire, diyetisyen ve hekimlerden 

oluşan gözlemciler arasındaki varyasyonla 

doğrulanmıştır (Topeli, 2001: 11-20). Bu 

araç aynı zamanda yetersiz beslenmenin 

ilerlemesinin önlenmesine yönelik amaçla-

nan bir müdahale planı olarak da nitelen-

mektedir. Bununla birlikte, NRS 2002'nin 

amacının yetersiz beslenmenin varlığını teş-

his etmek ve kategorize etmek yerine yeter-

siz beslenme riski taşıyan hastaları tanımla-

mak olduğuna dikkat etmek gerekir (Bauer 

et al., 2005: 322-327). 

Malnütrisyon Evrensel Tarama Testi 

(MUST), 2003 yılında İngiliz Parenteral ve 

Enteral Beslenme Derneği'nin daimi bir ko-

mitesi tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçüm 

aracı, bakım ortamlarında (birinci basamak 

yoğun bakım, evde bakım, akut bakım, 

uzun süreli bakım) sıklıkla kullanılmakta-

dır. Ölçüm yapılırken hastaların vücut kitle 

indeksi (VKİ), istemsiz kilo kaybı ve akut 

hastalık etkisi ölçülmektedir (Anthony, 

2008: 373-382; Bauer et al., 2005: 322-

327). 

Mini Nütrisyon Değerlendirmesi (MNA) 

1990 yılında geliştirilmiştir ve hastanelerde, 

kliniklerde ve huzurevlerinde kullanım için 

geriatrik popülasyonda (>65 yaş) kullanım 
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için onaylanmıştır. Bu ölçüm aracı, hem öz-

nel klinik değerlendirme hem de objektif la-

boratuvar, antropometrik ve diyet değerlen-

dirmesini kapsamaktadır (Chan and 

McCowen, 1999: 145-148). Ayrıca bu de-

ğerlendirmenin 2 formu (tam MNA ve 

MNA kısa formu (MNA-SF)) bulunmakta 

ve uygulanması 5 dakikadan fazla sürmek-

tedir. 7 yaş altındaki hastalarda kullanımı-

nın kısıtlanması bu ölçüm aracının eksiklik-

leri arasında görülmektedir. Bauer ve arka-

daşları tarafından yapılan bir araştırmada, 

MNA'nın hastanede yatan hastaların sadece 

%66,1'inde kullanılabileceği ve doğru veya 

güvenilir bir öz değerlendirme yapamayan 

hastalar için uygun bir yöntem olmadığı so-

nucuna varılmıştır (Bauer et al., 2005: 322-

327). 

Enteral Beslenmenin Uygulanma Aşa-

maları 

Enteral nütrisyon (EN) oral alımın olmadığı 

veya yetersiz miktarda oral alımın olduğu 

kardiyovasküler, nöromüsküler, gastroin-

testinal hastalıklar, travma ve yanık gibi du-

rumlarda nütrisyon desteğinin nazogastrik 

ya da nazojejunal, gastrostomi, peruktan en-

doskopik gastrostomi (PEG), jejunostomi 

ya da peruktan endoskopik jejunostomi 

(PEJ) yoluyla aralıklı, bolus veya sürekli 

olarak hastaya uygulanması yöntemidir 

(Dumlu vd., 2013: 33-39; Gürkan ve Gülse-

ven, 2013: 116-122). Enteral nütrisyon pa-

renteral nütrisyona göre daha güvenli olan 

bir beslenme şekli olup, gastrointestinal sis-

temi aktif (fonksiyonel) olan hastalarda ter-

cih edilmektedir (Demirel ve Bahçecioğlu, 

2010:149-154). 

Avrupa Klinik Beslenme ve Metabolizma 

Derneği (ESPEN) son zamanlarda kritik 

hastalara yönelik tıbbi beslenme tedavisine 

ilişkin kanıta dayalı kılavuzlarında (Pironi 

et al., 2020: 585-591) erken enteral beslen-

menin (EEN), gecikmiş enteral beslenmeye 

(EN) ve erken parenteral beslenmeye (PN) 

göre üstün olduğunu savunmaktadır. EN 'yi 

geciktirmenin sadece birkaç nedeni belirti-

lirken ve bu nedenler arasında septik şok 

hastalarında EEN 'e ne zaman başlanacağı 

tartışmalı olarak görülmektedir. Fakat he-

modinamik stabilizasyonun ilk aşamasın-

dan sonra EN başlatılabilir ve vazopressör-

ler durdurulana kadar EN'yi geciktirmek 

uygun görülmemektedir (Reintam Blaser et 

al., 2017: 380-398; Reignier et al., 2018: 

1558-1560). 

Aşamalı Kalori Yönetimi 

Kritik hastalıkların erken evrelerinde meta-

bolizmanın patofizyolojik sürecine dayana-

rak; enfeksiyon, artan enerji harcaması, in-

sülin direnci, hepatik glikojen (glikoz) ve 

serbest yağ asit düzeyleri gibi etkenlerden 
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enerji oluşumuna yol açan katabolik bir sü-

reç gelişebilmektedir. Bu nedenle YBÜ has-

talarını beslemek, sağlıklı beslenmeye kı-

yasla temelde farklılık göstermektedir 

(Arabi et al., 2017: 1239-1256). Kritik has-

talıklarda endojen enerji üretimi, beslenme 

tedavisi ile ortadan kaldırılamamakta ve bu 

nedenle aşırı beslenmeyi önlemek için aşa-

malı bir artış önerilmektedir (Fraipont and 

Preiser., 2013: 705-713). Bu durum YBÜ 

yatış süresince elde edilen kalori hedef yüz-

desi ile dolaylı kalorimetri ile ölçülen enerji 

harcaması (EE) arasındaki ilişkilerle de 

açıklanmaktadır. Zusman ve Weijs'in çalış-

masında, ölçülen enteral enerjinin %70-80 'i 

kadar bir enerji alımının optimal olduğunu; 

düşük ve yüksek enerji alımlarının her iki-

sinin de artmış mortalite ile ilişkili oldu-

ğunu ortaya koymaktadır (Weijs et al., 

2014: 701). Enteral nütrisyon alacak hasta-

larda enerji hesabında Harris-Benedict ve 

Schofield formülleri sıklıkla kullanılmakta 

ve bu formüllerşu şekilde sıralanmaktadır. 

Tablo 1. Harris-Benedict Formülü 

BMH (Kadın) 655+(9,6xVücut Ağırlığı (kg))+(1,8xboy(cm))-(4,7xyaş(yıl)) 

BMH (Erkek) 66,5+(13,7xVücut Ağırlığı (kg))+(5xboy(cm))-(6,8xyaş(yıl)) 

Yukarıdaki denklemde elde edilen sonuçları 

bazal metabolizma enerji (BME) harcama-

sını vermektedir. Elde edilen enerjinin %10 

fazlası DMH (Dinlenme metabolizma hızı) 

olarak kabul görmektedir (Uehara et al., 

1999: 1295- 1302).  

Schofield formülünde yaş, cinsiyet ve vücut 

ağırlığı göz önüne alınırken; boy faktörü he-

saba katılmamıştır (Tablo 2) (Şahinoğlu, 

2003: 251-280). 
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Tablo 2. Schofield Formülü 

Yaş Erkek Kadın 

15-18  BMH = 17.6 x Vücut Ağırlığı + 656  BMH = 13.3 x Vücut Ağırlığı + 690 

18-30  BMH = 15.0 x Vücut Ağırlığı + 690  BMH = 14.8 x Vücut Ağırlığı + 485 

30-60  BMH = 11.4 x Vücut Ağırlığı + 870  BMH = 8.1 x Vücut Ağırlığı + 842 

 60  BMH = 11.7 x Vücut Ağırlığı + 585  BMH = 9.0 x Vücut Ağırlığı + 656 

EN takibi sırasında beslenme durumunun 

izlenimi gerekmektedir. Klinik gözlemler, 

laboratuvar parametreleri (kan şekeri, elekt-

rolitler, trigliseritler, karaciğer testleri da-

hil) ve enerji harcamasının ve vücut kompo-

zisyonunun izlenmesi, beslenme ile ilgili 

komplikasyonları önlemek ve tespit etmek 

için önemlidir (Berger et al., 2019: 584-

593). Bu aşamada, enerji ve protein alımı ile 

ilgili resmi bir öneri veya kılavuz bulunma-

maktadır. Bununla birlikte, fonksiyonel kas 

kütlesinin iyileşmesini arttırmak ve daha 

fazla kaybı önlemek için optimal kalori ve 

protein alımı gerekli görülmektedir (Weijs 

et al., 2019: 43). Kaybedilen kas kütlesini 

restore etmek ve yaşam kalitesini iyileştir-

mek için kalori/protein dağılımı önemli gö-

rülmektedir. İyileşme safhasındaki dolaylı 

kalorimetri çalışmaları, metabolik ihtiyaç-

larda belirgin bir artış olduğunu göstermek-

tedir. Toplam enerji harcaması (TEH) din-

lenme enerji harcamasına göre yaklaşık 1,7 

kat daha yüksek bulunmuştur (Weijs et al., 

2019: 43). Retrospektif bir çalışmada, YBÜ 

hastalarında daha yüksek protein alımı ile 

sağkalım arasında pozitif bir ilişki olduğu 

tespit edilmiş ve taburculuk sonrası ölüm 

oranında %17’lik bir azalma olduğu gözlen-

miştir (Bearman et al., 2006: 310-324). 

YBÜ sonrası protein hedeflerine ilişkin ke-

sin veriler mevcut olmamakla birlikte, orta-

lama YBÜ sonrası hastanın daha yaşlı ve 

çoğunun da zayıf olduğu düşünüldüğünde, 

protein sentezi için daha yüksek anabolik 

eşikler (anabolik direnç) varsayabilmekte 

ve bu nedenle 1,5-2,5 g /kg/gün protein 

alımı önemli görülmektedir (Singer et al., 

2019: 48-79). 

Enteral beslenme incelenirken erken enteral 

beslenmenin hastalık şiddetini azalttığı, im-

mün yanıtı modüle ettiği ve klinik sonuçları 

olumlu yönde etkileyebileceği gösterilmiş-
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tir (McClave et al., 2016: 159-211). Bu-

nunla birlikte enteral beslenmenin erken en-

teral beslenmeye göre daha yüksek aspiras-

yon ve nazokomiyal pnömoni riskiyle iliş-

kili olabileceği endişeleri bulunmaktadır 

(Deane et al., 2013: 125). 

Diyare Durumunda 

Enteral nütrisyon alan hastalarda diyare 

riski oluşabilmekte ve bu oran %60’lara ka-

dar çıkabilmektedir (Mostafa et al., 2003: 

815-819). Luft ve arkadaşları, yaptıkları ça-

lışmada enteral beslenme alan normal ve 

cerrahi servislerdeki hastalar arasında 

%6'ya kıyasla %18 oranında diyare görmüş-

lerdir (Luft et al., 2008: 593). Bu durum de-

ğerlendirilirken ilaç takviyeleri, enfeksiyon 

tabloları gibi nedenler de dikkate alınırken; 

besleme hızınının yavaşlatılması ve düşük 

hacimli/yüksek kalorili içerikli enteral ürün 

kullanılması, farklı bir uygulama moduna 

(sürekli, bolus vb.) geçilmesi veya diyete lif 

eklenilmesi gibi müdahalelerin başarılı ola-

bileceği düşünülmektedir (Kreymann et al., 

2006: 210- 223). 

Enteral Nütrisyon Endikasyonları 

İleri malnütrisyon görülen, 3 günden daha 

uzun süre oral alımı mümkün olmayan, ağır 

metabolik stres altında olan, yetersiz besin 

alımı beklenen hastalarda ve 5-7 gün ya da 

daha uzun süre besin alımı mümkün olama-

yacak hastalarda, şiddetli travmave yanık 

hastalarında, fonksiyonel gastrointestinal 

sistem (GİS) varlığında barsak mukozasının 

desteklenmesi ve atrofinin önlenmesi için 

EN tercih edilmektedir (Gündoğdu, 2003: 

3-21).  

Mental bozukluklar, majör cerrahi, koma, 

disfaji, kaşeksi, anoreksia nevroza, ağır 

depresyon, kısa barsak sendromu gibi du-

rumlarda enteral nütrisyon indikasyonları 

arasında yer almaktadır (Lochs et al., 2006: 

180-186).  

Enteral Nütrisyon Kontraendikasyonları 

Tam intestinal obstrüksiyon, şiddetli infla-

masyon ve postoperatif staz gibi intestinal 

fonksiyon yetersizlikleri, şiddetli yanıklar, 

yüksek hacimli intestinal fistüller, intestinal 

iskemi, ciddi malabsorbsiyon, çoklu travma 

gibi sebeplerle GİS’e erişimin sağlanama-

dığı durumlar enteral nütrisyonun kontraen-

dikasyonları arasında gösterilmektedir 

(Lochs et al., 2006: 180-186; Pearce et al., 

2002: 198-204). 

Erişim Yolu 

Oral erişim yolu en çok tercih edilen uygu-

lama yöntemidir. Yeterli miktarda beslene-

meyen hastalar için girişimsel tüp aracılı-

ğıyla beslenme (tıbbi olarak uygunsa) ge-
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rekli görülmektedir. Hastaların besin tola-

rasyonlarına göre rejim tercihleri yapılabil-

mektedir (Elia, 1998: 5-7). 

Oral beslenmenin yetersiz olduğu durumda 

tercih edilen yöntem olan enteral tüp ile bes-

lenme, hem akut hem de kronik hastalıkla-

rın tedavisinde değerli bir tedavi yöntemi 

olarak görülmektedir. Erişim yollarındaki, 

besleyicilerdeki ve pompalardaki son tek-

nolojik gelişmeler enteral beslenmeyi bir-

çok klinisyen ve hastalar için uygun bir se-

çenek haline getirmiştir (Silk et al., 1987: 

378-383).  

Nazoenterik enteral tüpler, pratiklik neden-

leriyle oro-enteral tüplere göre sıklıkla ter-

cih edilmektedir. Nazo-enterik tüplerin gü-

venliği kolay görülmekte ve besin tüketi-

minde yaşanabilecek rahatsızlıklar daha na-

dir rastlanmaktadır. Ağızdan beslenmenin 

uygulanmasına izin vermek, nazoenteral 

beslenmenin başka bir avantajı olarak gö-

rülmekte ve burun yolu daha kolay yerleşti-

rilmesini sağlanabilmektedir (Eldar and 

Meguid, 1984: 450-452). 

Bir aydan daha az bir süreyle beslenme des-

teği gerektiren hastalar için en yaygın kulla-

nılan erişim yolu olarak nazogastrik tüpler 

görülmektedir (Eldar and Meguid, 1984: 

450-452). Nazogastrik tüm tüpler tıkanabi-

lirmektedir. Bu nedenle düzenli olarak 

suyla yıkanması gerekmekte ve pütürlü be-

sinlerin ulaşımında kullanılmamaktadır. 

Nazogastrik tüpler kolay takılabilmesinin 

yanında yanlış yerleştirme ve özofajiyal 

veya pulmoner perforasyon riski nedeniyle 

sadece eğitimli personel tarafından yapıl-

ması gerekmektedir (Gauderer et al., 1980, 

872-875).  

1980'de Gauderer ve arkadaşlarının endos-

kopiyi kullanarak lokal anestezi altına per-

kütan bir gastrostomi tüpü yerleştirmesi so-

nucu Perkütan endoskopik gastrostomi 

(PEG) gelişmiştir (Moran et al., 1990: 858-

862). PEG tüpü, uzun süreli besleme için 

hızla tercih edilen bir yöntem haline gel-

mektedir (Wicks et al., 1992: 613-616). Na-

zogastrik beslenmeye kıyasla tüpün yer de-

ğiştirmesinden daha az sorun oluşturabil-

mektedir (Mellinger and Ponsky., 1998: 

126-132). Aynı zamanda daha az geri akış 

ve besin aspirasyonuna neden olabilirken, 

mobil hastalar için daha uygun görülmekte-

dir (Hull et al., 1993: 869-872).  

Peristomal enfeksiyon, peritonit, tüp tıkan-

ması, tüpün istemeden çıkarılması, tüp kırıl-

ması ve sızıntı gibi PEG komplikasyonla-

rında; PEG, endoskopik olarak standart bir 

PEG tüpü ile veya endoskopik olmayan bir 

düğme gastrostomisi ile değiştirilinceye ka-

dar kanalda besleme başlatılmamalıdır 
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(Pearce et al., 2000: 133-135). PEG tüpü ge-

rekli görülmediği takdirde endoskopi aracı-

lığıyla çıkarılabilmektedir (Pearce et al., 

2000: 133-135).  

Perkütan endoskopik jejunostomi ise genel-

likle uygun olmayan mide erişimi olan ve 

aspirasyon pnömoni riski taşıyan hastalar 

için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, uy-

gulama ve teknik olarak PEG tüplerinden 

daha zor olduğu görülmektedir (Tapia et al., 

1999: 596-602). 

SONUÇ 

Malnutrisyon yatan hastalarda sık gözlenen 

bir durumdur. Malnütre olan hastalarda en-

teral nütrisyon; hastalıkların tedavisi, hasta-

nede yatış süresi, hastalık maaliyeti, infla-

masyon gibi birçok konuda güvenli ve iyi-

leştirici olarak görülmektedir. Hastaların 

malnütrisyonu öncelikle; fiziksel muayene, 

anamnez, antropometrik ölçümler, biyo-

kimyasal parametreler ve malnütrisyon ta-

rama testleri kullanılarak belirlenmektedir. 

Ardından uygun enteral beslenme yolu, bes-

lenme yöntemi, enerji ve besin öğesi ihti-

yacı ve uygun enteral ürün tercihi yapılmak-

tadır. Enteral beslenme tercihinde; endikas-

yon ve kontraendikasyon durumları dikkate 

alınmakta ve diyare durumu var ise bes-

lenme planı yeniden gözden geçirilmekte-

dir. Uygulanacak nütrisyon tedavisinde 

doktor, diyetisyen ve hemşireden oluşan uz-

man ekibin koordineli çalışması ve hasta ta-

kibi yapması, tedavi yararını arttırıcı etki ta-

şımaktadır. Yaşanacak komplikasyonlar uz-

man ekibin takibi neticesinde önlenebil-

mektedir.  
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EXTENDED ABSTRACT 

Adequate and balanced nutrition is defined as adequate intake of all nutrients necessary for the 

growth of the body, the continuation and regeneration of organ and tissue functions. In indivi-

duals with nutritional problems or nutritional deficiencies, various physiological and psycholo-

gical problems such as insufficiency in immune system functions, decrease in muscle strength 

and delay in wound healing may occur. Malnutrition, on the other hand, affects the quality of 

life of patients and negatively affects mortality and morbidity levels. To define the criteria of 
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malnutrition in hospitalized patients; physical/ anthropometric, clinical, biochemical and im-

munological parameters are used. However, there is not yet an ideal test that can identify mal-

nutrition in intensive care unit (ICU) patients, both specifically and sensitively. In practice, all 

methods have their own limitations under certain conditions. Although anthropometric/physical 

measurements, laboratory parameters and biochemical tests were used in the studies, malnutri-

tion results were determined at different rates in many evaluation methods. It is stated that some 

biochemical parameters (serum albumin, transferrin and pre-albumin) can be useful in the fol-

low-up of nutritional therapy, and can provide very valuable information with a good physical 

examination and anamnesis by allocating a certain time to the patient in determining the nutri-

tional status of the cases. Along with these, physical examination, anamnesis, anthropometric 

measurements, biochemical parameters, malnutrition screening tests (MUST), Mini Nutritional 

Assessment (MNA), and Nutritional Risk Screening 2002 (NRS-2002) are among the primary 

methods to be used in the evaluation of malnutrition. While oral nutrition is preferred primarily 

to patients who need nutritional support, oral-enteral, nasogastric (NG)-enteral, percutaneous 

endoscopic gastrostomy (PEG)-enteral, etc. roads are preferred. Enteral nutrition is the inter-

mittent, bolus or continuous administration of food support via nasogastric or nasojejunal, je-

junostomy or gastrostomy to the patient in clinical situations such as gastrointestinal, cardio-

vascular, neuromuscular diseases, burns and trauma where oral intake cannot be achieved or 

adequate oral intake is not available. When planning enteral nutrition, calorie calculations sho-

uld be made according to the patients' own diseases. Harris-Benedict or Schofield formulas are 

frequently used in the calculation phase. Monitoring of nutritional status is required during EN 

follow-up. Clinical observations, laboratory parameters (including blood glucose, electrolytes, 

triglycerides, liver tests), and monitoring of energy expenditure and body composition are im-

portant to prevent and detect nutritional complications. At this stage, there are no official re-

commendations or guidelines regarding energy and protein intake. However, optimal caloric 

and protein intake appears necessary to enhance recovery of functional muscle mass and pre-

vent further loss. Calorie/protein distribution is considered important to restore lost muscle 

mass and improve quality of life. Indirect calorimetry studies in the recovery phase show a 

marked increase in metabolic needs. After the energy calculation, the protein requirement is 

known as 1.5-2.5 g / kg / day. Oral nutrition is preferred primarily for enteral nutrition. In cases 

where adequate energy intake cannot be achieved during oral feeding, enteral feeding with a 

tube is preferred. The nasogastric route is preferred as the first step of tube feeding. In cases 
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where the nasogastric route is not suitable, the Percutaneous endoscopic gastrostomy method 

is preferred. If the stomach is inmobile, percutaneous endoscopic jejunostomy is preferred. 

When examining enteral nutrition, it has been shown that early enteral nutrition reduces the 

severity of the disease, modulates the immune response, and may positively affect clinical out-

comes. However, there are concerns that enteral feeding may be associated with a higher risk 

of aspiration and nosocomial pneumonia than early enteral feeding. Enteral nutrition is a safer 

type of nutrition compared to parenteral nutrition and is preferred in patients with a functional 

gastrointestinal system. The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 

has recently advocated that early enteral nutrition (EEN) is superior to delayed enteral nutrition 

(EN) and parenteral nutrition (PN) in its evidence-based guidelines on medical nutrition therapy 

for critically ill patients. Contrary to gavage today, enteral nutrition is mostly based on physico-

chemically defined, balanced and stable products in production facilities. The products obtained 

are developed and constitute nutritional products that are specific to diseases or have supportive 

qualities. Malnutrition is a common condition in hospitalized patients. Enteral nutrition in mal-

nourished patients; It is seen as safe and curative in many subjects such as treatment of diseases, 

length of hospital stay, cost of illness, inflammation. In the nutritional treatment to be applied, 

the coordinated work of the expert team consisting of doctors, dieticians and nurses and the 

follow-up of the patient have the effect of increasing the benefit of the treatment. Complications 

to be experienced can be prevented as a result of the follow-up of the expert team. 

 

 


