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Öğrenim hedefleri
• Strese karşı oluşan fizyolojik yanıtın
mekanizmasının öğrenilmesi;
• Kritik hastalıkların enerji metabolizması
üzerindeki etkilerinin anlaşılması;

• Kritik hastalarda enerji gereksinimini
hassas olarak belirlemek zordur. İndirekt kalorimetri enerji gereksinimini hassas olarak belirler, ama klinik pratikte basit hesaplama yöntemleri kullanılır;

• Starvasyona adaptasyonda kritik
hastalıkların etkilerinin öğrenilmesi;

• Uzayan hipokalorik beslenme klinik
komplikasyonlar ile ilişkilidir; enerji dengesi
çoğu hastada hesaplanmalıdır;

• Kritik hastalarda enerji temini için
kuralların kavranması.

• Açlığa adaptasyon küntleşir, ketoziz baskılanır.

İçerik
1. Strese karşı fizyolojik yanıt
2. Metabolik yanıt: Enerji metabolizması
3. Energy requirements
4. Açlığa adaptasyon
Önemli mesajlar
• Kritik hastalıklar enerji metabolizmasını
ve substrat kullanımını da içine alan yoğun bir
fizyolojik değişim süreci başlatır;
• Ağır travma, sepsis ve yanıklarda istirahat enerji tüketimi artar;
• Sayısız faktör kritik hastalarda istirahat
enerji tüketimini etkilemektedir: Hastalığın
tipi ve şiddeti, organ yetmezliği, destek tedaviler;

1. Strese karşı fizyolojik yanıt
Sepsis, travma ve yanıkta en fazla olmak
üzere tüm kritik hastalarda yoğun bir fizyolojik değişim mevcuttur. Başta dolaşım, endokrin, metabolik ve immün sistemler olmak üzere
tüm vücut sistemleri bu değişime dahil olur. Bu
yanıt özellikle doku inflamasyonundan ve
santral sinir sisteminden kaynaklanmaktadır.
Böylece cerrahi, travma ve kritik hastalıklar
gibi çok çeşitli stres formlarına karşı organizmanın adaptasyonunda kilit rol oynamaktadır[1], kortikoadrenal yetmezliği olanlarda minimal stresle dahi başa çıkılamaması bu görüşü desteklemektedir.
Doku hasarı; makrofaj ve endotel hücrelerini aktive eden, bunların da sitokinler, koagülasyon faktörleri, kininler ve diğer endojen
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maddeleri de içeren inflamatuvar mediatörlere
ait kaskadı aktive eden akut bir inflamatuvar
yanıtı tetikler[2]. İnflamatuvar strese yeterli
adaptasyonu gösterebilmek için hem pro-inflamatuvar sitokinler (TNF-α IL-1 ve IL-6) hem
de anti-inflamatuvar sitokinler (IL-4 ve IL-10)
salınır (Fig. 1, Fig. 3).
Nöroendokrin yanıt sempato-adrenal sistem, hipotalamo-hipofizer aks ve diğer endokrin bezlerin aktivasyonu ile karakterlidir[5].
Adrenalin, noradrenalin, kortizol, vazopressin,
büyüme hormonu ve glukagon gibi stres hormonlarının salınımına yol açar[6], (Fig. 2).
Sempato-adrenal sistem ile hipofizer-adrenal aks arasında bir sinerji mevcuttur: Sempatik sistemin aktivasyonu kortikotropik aksın ve
diğerlerinin paralel olarak stimülasyonuna yol
açar5].
Tüm yanıt gözönüne alındığında olayın dinamik bir süreç olduğu görülür, strese karşı hızlı ve uzayan bir adaptasyon gelişir: Adrenerjik
yanıt, büyüme hormonu ve vazopressin yanıtı
saniyeler içerisinde başlar, kortikotropik yanıtın başlaması ise birkaç saat gecikmelidir[8].
Bu yanıtı tetikleyen faktörler mental ve psikolojik stres, egzersiz, ağrı, hipovolemi, hipotermi, hipoglisemi, ciddi metabolik ve elektrolit bozukluklarıdır. Nöroendokrin yanıt hasarlanmanın tipi ve stresin şiddeti ile ilişkilidir.
Nöroendokrin yanıt enerji metabolizmasında
olduğu kadar dolaşımın idamesi ve vital organların perfüzyonunun sağlamasında kritik bir
öneme sahiptir (Fig. 3). Akut stres varlığında
tiroid aksı baskılanır ve “hasta ötiroid sendromu”na yol açar. Bu durum uzayan stres ve kritik hastalık varlığında enerji metabolizmasını
düşürür[10].
2. Metabolik yanıt: Enerji metabolizması
Strese karşı metabolik yanıt çok yoğundur,
ve metabolizmanın tüm majör yolaklarını etkiler. Bu yanıtın tümü göz önüne alındığında
enerji metabolizmasının sağlanması için endojen substratların salınımında artma ile ilişkili
bir metabolizma artışı ve organlar arası substrat değişiminde artma ile karakterize olduğu
görülür[11]. İnsülin rezistansı plazma glikoz
konsantrasyonunun, glukoneogenezin ve endojen glikoz üretiminin artmasına neden olur. Eş
zamanlı olarak lipoliz sonucu yağ asitlerinin
salınımı artar.
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İstirahatteki sağlıklı kişilerde, bazal enerji
tüketiminin anan belirleyicisi yağsız vücut
kütlesidir[12] (Fig. 4). Yağsız vücut kütlesi özellikle iskelet kası ve iç organlar gibi metabolizma hızı en yüksek olan dokuları içerir. Normal
yağsız vücut kütlesine sahip kişilerde, istirahat
enerji tüketimi (İET) 20 kcal/kg/gün, veya 70
kg’lık bir kişide 1400 kcal’dir.
Değişik organların ve dokuların İET’ye katkıları oldukça değişkendir, bu katkı yağ dokusu için günde 5 kcal/kg iken, miyokard için
günde 500 kcal/kg kadardır[14] (Fig. 5). Vücut
ağırlığının sadece %5’ini oluşturan vital organlar İET’nin %60’ını tüketir. Hasarlanma sonrası erken faz (ebb fazı) haricinde, enerji metabolizması ilk resüsitasyon sonrasında stimüle edilir (flow fazı). Flow fazı sırasında, İET kritik
hastalarda artar, ağır travma veya sepsis sonrası normal bazal değerlerin %120-150’sine ulaşabilir[12]. Ağır yanıklarda İET daha da yüksektir, bazal değerlerin %140-170’şine ulaşabilir[16].
Stres hormonları, pro-inflamatuvar sitokinler ve diğer mediatörler genellikle böylesi bir
hipermetabolizmaya yol açabilirler. Sağlıklı
kişiler kortizol, glukagon ve adrenalin gibi
stres hormonlarının infüzyonu hasarlanmaya
karşı oluşan metabolik yanıtın önemli yönlerini taklit eden metabolik değişiklikler oluşturur
( Fig.6, Fig. 7).
Flow fazının devam süresi akut hastalığın
gelişimine göre değişkenlik gösterir: Majör
komplikasyonsuz cerrahi sonrasında birkaç
gün gibi kısa sürer, majör travma ve sepsis sonrası haftalarca[4,19] ve majör yanıklardan sonra
tam deri iyileşmesi sağlanıncaya kadar aylarca
sürebilir. İET, hastaların değişik diagnostik kategorileri arasında ve belirli bir hastada zaman
içerisinde aşırı değişken olabilir[20] (Fig. 8).
Sağlıklı kişilerde, metabolizma hızı beslenme, soğuğa maruz kalma, egzersiz ve çocuklarda büyüme ile artış gösterir (Fig. 9).
Başka faktörler de akut kötüleşen hastalarda İET’yi etkiler (Fig. 10, Fig. 11). Temel faktörler vücut ısısı, organ yetmezliği, ağrı, destek
ve ilaç tedavileridir[11]. Ateş her 1°C için metabolizmayı %10-15 arttırır, hipotermi de tersini
yapar. Ağrı, solunum yetmezliği, akut karaciğer yetmezliği hipermetabolizma ile ilişkilidir.
Solunum yetmezliği olanlarda mekanik venti-
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Tablo 1.
Metod

Prensip

Kullanım koşulları

Kalorimetrik metodlar
Direkt kalorimetri

Üretilen ısının belirlenmesi

Kapalı ortam (vücudun tamamı
kapalı hazne içinde)

İndirekt kalorimetri

O2 tüketimi, CO2 üretimi, azot atılımı

Ventilasyon, FiO2 < 0.6

Nonkalorimetrik metodlar
İzotopik (çift-işaretlenmiş su) İşaretlenmiş su ve oksijen arasındaki
farktan hesaplanan CO2 üretimi
Fick metodu

Kalp debisi, Arteriyel ve mikst venöz
oksijen içeriği farkı

Pulmoner arter kateteri

Fiziksel aktivite

Pedometre, akselerometre

YB hastaları için uygun değil

Musküler aktivite

Elektromiyografi

YB’da değerlendirilemez

Tablo 2.
İsim

Formül

Harris-Benedict

Erkek: 66.5 + (13.8 x ağırlık) + (5 x boy) - (6.8 x yaş)
Kadın: 655.1 + (9.6 x ağırlık) + (1.9 x boy) - (4.7 x yaş)
Düzeltme faktörleri *:
• Postoperatif: Tahmini İET x 1.1
• Multipl kırıklar: Tahmini İET x 1.1 - 1.3
• Şiddetli infeksiyon: Tahmini İET x 1.3 - 1.6
• Yanık: Tahmini İET x 1.5 - 2.1
• Ateş: Tahmini İET x1.1/°C (37°C üzerinde)

Frankenfield

- 1000 + 100 (dakika ventilasyonu) + 1.3 (hemoglobin) + 300

Swinamer

945 (vücut yüzey alanı) - 6.4 (yaş) + 108 (ısı) + 24.2 (solunum sayısı) +
817 (dakika ventilasyonu) – 4349

(sepsis)

Fusco

-983 - 4 (yaş) + 32 (boy (inç) + 11 (ağırlık)

Ireton-Jones°

1925 - 10 (yaş) + 5 (ağırlık) + 281 (cins)+ 292 (travma+ 851 (yanık)

Aksi belirtilmedikçe, ağırlık için kg, boy için cm, vücut yüzey alanı m2 ve yaş yıl ile ifade edilir.
* Gerektiğinde, çeşitli düzeltme faktörleri eş zamanlı kullanılabilir ° Cins: 0 kadınlar için, 1 erkekler için.

lasyon, sedasyon, opioidler, kas gevşeticiler
metabolizmayı azaltırken, katekolaminler metabolizmayı arttırır.
Fiziksel aktivite kritik hastalarda genellikle
azdır, ama ajite hastalarda belirgin olabilir[20]
(Fig. 12). Yanık ve travma hastalarında beta
blokerlerin İET’ni[26] (Fig. 13) ve protein katabolizmasını azaltığı gösterilmiştir[28] (Fig. 14,
Fig. 15).
Kritik hastalık sonucu bölgesel metabolizma hızının deşiştiğine dair az bir kanıt mevcuttur. İnflamatuvar hastalıklar bölgesel metabolizmayı stimüle eder, akciğerlerde oksijen tüketiminin arttığının gösterildiği akut pnömonili

hastalarda yapılan çalışmalar bu durumu kanıtlamaktadır[31] (Fig. 16).
Beyin hasarının erken safhasında komanın
beyin oksijen tüketiminde azalma ile ilişkili olduğu bilinmektedir[33].
3. Enerji gereksinimi
Yoğun bakımda enerji tüketiminin klinik
değerlendirilmesi zordur ve sofistike tekniklerin kullanılmasını gerektirir (Tablo 1). Sağlıklı
kişilerde vücut ağırlığı, boy, cinsiyet ve yaşa
göre hesaplanan çeşitli formüller ile İET hesaplanabilir[20] (Tablo 2, Fig. 17).
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