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Nütrisyon Yolları
Jean-Charles Preiser - René Chioléro - Pierre Singer (Çeviri: Melek SAKARYA)

İçerik
1. Enteral Nütrisyon
1.1. Kontrendikasyonlar
1.2. Avantaj ve dezavantajlar
1.3. Enteral beslenme tekniklerinin tipleri

• Aspirasyon, pnömoni ve motilite bozuklukları enteral beslenmenin önemli risk
leridir.
• Parenteral beslenmede kateter ilişkili ve
metabolik komplikasyonlar söz
konusudur.

1.3.1. Nazogastrik tüp yerleştirme

Öğrenme hedefleri

1.3.2. Gastrostomi

• Enteral ve parenteral beslenme
tedavisinin tekniklerini, endikasyon ve
kontrendikasyonlarını tanımlamak.

1.3.3. Postpilorik beslenme
1.4. Enteral beslenmeye başlama
1.5. Enteral beslenme ile ilişkili problemlerin ele alınması ve önlenmesi

• Enteral ve parenteral infüzyon yollarını,
onların avantaj ve dezavantajlarını tanımlamak.

1.6. Uygulama teknikleri

1. Enteral Nütrisyon

1.7. Komplikasyonlar
1.7.1. Gastroduodenal disfonksiyon
1.7.2. Diyare
1.7.3. Konstipasyon
2. Parenteral Beslenme
2.1. Komplikasyonlar
Anahtar mesajlar
• Enteral destek daima parenteral nütrisyona tercih edilir.
• Enteral erişim nazogastrik, gastrostomi
veya postpilorik tüp yolu ile sağlanabilir.

Genel kural olarak, bu hastalarda gözlenen
negatif protein ve enerji dengesini sınırlamak
için kritik hastalarda nütrisyon desteği verilmesi gereklidir (Şekil 1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, Slayt 4.2, 4.13, 4.14).
Önceden üstünde durulan nedenlerle enteral nütrisyon parenteral nütrisyona daima tercih (Modül 18.3, Şekil 2).
Kısaca, gastrointestinal kanalda besin ögesi
yokluğunun üç sonucu vardır (Şekil 2, 4.16,
4.17):
1. Enterositlerin yakıt kaynağı yokluğu,
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YB Hastaları

Enteral Erişim:
Kontrendikasyonlar

• Normo ya da hipermetaboliktir
(artmış İET).

• Tam bağırsak obstrüksiyonu

• Hiperkataboliktir (artmış Azot atılımı).

• Ciddi malabsorbsiyon

• Malnütrisyonludur (düşük prealbumin,
düşük lenfosit sayısı).
• Yiyemez.

• Ciddi diyare
Gastrik yol kontrendikedir:
Gecikmiş gastrik boşalma (gastrik parezi)

• Genellikle (daima) GİK emilim kapasitesi
normaldir.

Gastrik Erişim
• Avantajlar

İNTESTİNAL MUKOZAL ATROFİ
OLUŞUR
•Lümende besin ögeleri ve enterositlerin
yakıt kaynağı olmayışından
• Mekanik uyarı yokluğundan

✓ Kolay erişim
✓ Erken erişim
✓ Hemşireler
tarafından
yerleştirilebilir

• Anormal hormon paterninden

• Dezavantajlar
✓ Aspirasyon riski
✓ Pozisyonun
doğrulama zorluğu
✓ Nazofarengeal
travma
✓ Tüpün kaza ile
yer değiştirmesi

➣ GELİŞİR: Translokasyon, SIRS, MODS

2. Mekanik uyarı yokluğu,
3. Anormal hormon paterni.
Bu nedenle, besin ögelerinin yokluğu karaciğer filtresine rağmen gastrointestinal kanal
(GİK) lümeninden kan dolaşımına endotoksinlerin, bakterilerin ve mantarların translokasyon işleminin tetikleyicisi olarak öne sürülmüştür ki, bu işlem strese sistemik inflamatuvar yanıt (4.18) ve çoklu organ yetmezliğini
(4.19) oluşturabilen metabolik yanıt ve vücudun ikinci vuruşa yanıtını oluşturur.

• Kolay erişim,
• Erken erişim,
• Hemşire tarafından gerçekleştirilen erişim.
Bu nedenle bu erişim GİK fonksiyonlarının
yeterli olduğu her durumda daima önerilmelidir.
Gastroözefageal reflü ve bozulmuş gastrointestinal peristaltizm, supin pozisyon nedeniyle
gastrik içeriğin inhalasyonu riskini içeren dezavantajlar ihmal edilmez (4.25).

Bu bulguları diğerleri tartışsa bile (4.21) erken enteral beslenme (4.20) ve gastrointestinal
kanalda küçük miktarda besin ögeleri bile bu
translokasyon işlemini engelleyebilir.

Bu aspirasyon komplikasyonu YBÜ hastalarında gözlenen ventilatör ilişkili pnömoniye yol
açabilir (4.26) ve YBÜ hastalarında bol kanama
oluşturabilen nazofarengeal travmaya rastlanabilir ve küçük çaplı nazogastrik tüpün nazik şekilde yerleştirilmesi ile önlenmelidir (4.27).

Gastrointestinal kanal fonksiyonları genellikle normal olduğundan enteral nütrisyon sıklıkla olasıdır, fakat enteral beslenmeye başlamadan önce bazı önlemler alınmalıdır.

Tespitin uzaklaşmış olabilmesi nedeniyle
tüpün kazara yer değiştirmesi daima tanınmalı ve yeni yeri X-ray ile yeniden doğrulanmadan yeniden tespit edilmeli.

1.1 Kontrendikasyonlar (Şekil 3)
Enteral erişim için mutlak kontrendikasyonlar:
• Tam bağırsak obstrüksiyonu,
• Ciddi malabsorbsiyon,
• Ciddi diyare.
1.2 Avantaj ve dezavantajlar (Şekil 4)
Gastrik erişim pek çok avantaja sahiptir:
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2.3 Enteral beslenme teknikleri tipleri
Enteral beslenme teknikleri şunları içerir:
Gastrik beslenme (Şekil 5)
• Kısa süreli (3-6 haftadan daha az) beslenme işlemleri için ve radyolojik olarak doğrulanabilir (zorunlu değil), yatak başında elle yerleştirilebilen nazogastrik tüpler vardır.
• GİK içine uzun süreli beslenme için gastrostomi yapılabilir ve endoskopik, radyolojik
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Gastrik Beslenme Teknikleri
Nazogastrik Tüp

Gastrostomi

Kısa süreli

Uzun süreli

El veya radyolojik
olarak
yerleştirme

Endoskopik,
radyolojik veya
cerrahi
yerleştirme

Tüp Yerleştirilmesinde Önlemler
• Hava insüfle et, aspire et, alveol içine yerleşme şüphesinde X-ray kontrolü
• İntraduodenal tüp 10-10-10 kuralı kullanılarak yerleştirilebilir: 10 mg metaklopromid10 dk bekle-10Ch tüp. Yaklaşık %70 başarı
• Peristaltizm yardımı için 24 saat bekle
• Düşük viskoziteli formül kullanarak ve su
ile yıkayarak obstrüksiyonu önle

ve cerrahi olarak uygulanabilir (4.29, 4.30,
4.31).
Postpilorik beslenme
• Nazojejunal beslenme tüpü,
• Jejunostomi.
1.3.1 Nazogastrik tüp yerleştirme (Şekil 6,
Şekil 7)
Polivinil (daha rijit), silikon (daha esnek)
veya poliüretan (daha az travmatik) tüpler kullanılmalı.
Çapları 6-14 French arasında değişir. Hastanın anatomik ölçülerine göre uzunlukları 95,
105’ten 120 cm’ye kadar değişebilir ve tekniğin
avantajı hala doğrulanmamış iken ekstremite
ağırlığı göz önüne alınabilir.
Son zamanlarda, nazogastrik tüp yerleştirme başarı oranını arttıran bazı teknikler gelişmiştir (Şekil 8).
Eğer tüpün duodenuma yerleştirilmesi
amaçlanmışsa 10-10-10 tekniği önerilir (4.35).

Veriliş Yolları
• Enteral yol: Nazogastrik veya jejunal tüp
aracılığı ile
• Polivinil (rijit), silikon (6-14 Ch) veya poliüretan (daha az travmatik)
• Uzunluğu 90, 105 veya 120 cm, ağırlıklı
olabilir

Nazogastrik Tüpler

Bu teknik metoklopramid (10 mg) verilmesini,
10 dakika beklenmesini ve daha sonra 10 Fr
duodenal tüp yerleştirilmesini önerir, başarı
%70 civarındadır.
Diğer teknikler benzer sonuçlara erişir ve
gastrik veya duodenal tüpün yatak başında
yerleştirilmesi hiperemezisten muzdarip gebe
kadınlarda bile yaygın olarak önerilir (4.36,
4.37, 4.38).
Enteral beslenmeye başlamadan önce tüpün
doğru yerleşimi daima kontrol edilmelidir (Şekil 9).
Endotrakeal tüpün ekstübasyonunda olduğu gibi, öksürük, kusma veya nazogastrik aspirasyon da nazogastrik veya nazoduodenal tüpün yer değiştirmesine yol açabilir. Bu nedenle,
tüp pozisyonu hemşire tarafından nöbetleri sırasında düzenli olarak kontrol edilmelidir. Pozisyonun saptanamadığı durumlarda X-ray
şarttır (4.40).
(4.41)’e göre, ince-çaplı nazogastrik tüplerin
%15’i, ağırlıklı tüplerin %27’si ve ağırlıksız nazointestinal tüplerin %50’si istenen pozisyonda
yerleştirilmedi.

Küçük çaplı beslenme tüpü
yerleştirilmesinin doğrulanması
• Öksürme, kusma veya nazotrakeal aspirasyon, NTT’ün ekstübasyonu sırasında sessiz
yer değiştirme tehlikesi
• Radyografi
• İnce çaplı NGT’ün %15’i, ağırlıklı tüplerin
%27’si, ağırlıksız tüplerin %50’si istenilen
pozisyonda lokalize edilmedi
• Gastrik içeriğin aspirasyonu
• pH testi, insüfle edilen havanın oskültasyonu
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Biliyer reflü karıştırıcı bir faktör olsa da
gastrik suyun pH’sının 2-3’e daha yakın ve duodenal pH’nın 6-7’ye yakın olduğu hatırlanarak pozisyonu test etmenin kolay bir şekli aspire edilen suyun pH analizi ile olabilir.
İnsüfle edilen havanın oskültasyonu sık
kullanılır fakat güvenirliği düşüktür.
1.3.2 Gastrostomi
Perkütan endoskopik gastrostomi (4.50) pek
çok avantaja sahiptir: Cerrahi gerekmez, yatak
başında uygulanır, minimal sedasyon ile yapılabilir, işlem kısadır ve maliyeti düşüktür (Şekil 10).
Eğer enteral beslenme 8-12 haftadan daha
uzun planlanıyor ise nazogastrik tüpe karşın
PEG önerilmelidir. PEG ile aspirasyon azalmaz. Fakat hasta ajite ise, tüpünü defalarca çekiyorsa ve bitkisel hayatta ise, PEG önerilmelidir (Şekil 11).

İşlem basittir ve komplikasyon oranı cerrahi gastrostomiden bile düşüktür. Hatta maliyet
etkinliği uygundur. Hemen beslenme ile ertesi
gün beslenme karşılaştırılarak test edilmiş ve
parametrelerin hiçbirinde fark bulunamamıştır. Bazı hastalar abdominal durumları ve hastanede ve rehabilitasyon merkezlerinde uzun
süre kalması beklentisi nedeniyle cerrahi işlem
gerektirir.
Laparotomi geçiren hastalarda önerilen cerrahi teknik cerrahın deneyimi, abdominal durum ve işlem ile ilişkili risklere göre uygulanmalıdır.
Operatif gastrostomi tüpü yerleştirme
komplikasyonları nadirdir (%1’den daha az).
Tüpün uygun olmayan yerleşimi veya midenin
anterior bölümünde yanlış yerleşimi bulunabilir. Yandan kaçak daha sıktır. Yara enfeksiyonu
vakaların %2-8’inde görülebilir (Şekil 12, Şekil 13, Şekil 14).
1.4 Enteral beslenmenin başlatılması

Perkütan Endoskopik Gastrostomi
Avantajları
Fleksible
Rijit
• Cerrahi yok
• Yatak başında

Enteral beslenmeye başlamadan önce
komplikasyonlardan kaçınmak ve önlemek için
potansiyel endişe ve sorular listesi çözülmelidir. Şekil 19’da gösterildiği gibi kontrol listesinin ve standart uygulamaların sistemik kulla-

• Minimal sedasyon
• İşlem kısa
• Maliyet düşük
Minard G. Nutr Clin Prac 1994;9:172-182.

YBÜ’de PEG’e karşı NGT
Angus ve ark. Am J Gastro 2003;98:272-7.

• PEG-ince çaplı beslenme tüpü: NGT yeterli nütrisyon desteği sağlar, ucuzdur ve 8 hafta
için güvenlidir
• Fay, Poplausky: Long term enteral feeding:
a retrospective comparison of delivery via PEG
and Nasoenteric tubes.
Am J Gastroenterol 1991;86:1604-9.
• Major komplikasyon: PEG’in azaltmadığı
aspirasyon
• 6-8 haftadan daha az gereksinimi öngörülen hastalarda PEG NGT ile karşılaştırıldığında yararlı değildir.
• 2 haftadan daha fazla enteral beslenmesi
gereken ajite hastalarda ve ciddi kafa travmalılarda, kalıcı bitkisel hayatta, uzun süreli
YBÜ kalışlarında PEG düşünülmelidir.
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Yararlılık, Etkinlik, Güvenlik
Van Natta. Ann Surg 1998;227:618-26.
Akkersdijk et al. Injury 1998;29:11-4129.

• 16.417 travma girişinden 129 PEG: kapalı
kafa travmalı ve ajite hastalar
• Komplikasyon oranı: %1.5 (jejunostomide
%18)
• Gastrostomiden 2 kaçak (1 MOY)
• Etkinlik: ISS 44, ortalama hastane kalış süresi 71 gün olan 24 travma hastası. 8 hasta
PEG ile taburcu edildi. 1’i aspirasyon sonucu
öldü, 2 kaçak, 12’sinden PEG çıkartıldı.

Operatif gastrostomi tüpü
yerleştirmenin komplikasyonları
• Hemoraji: %1’den az
• Tüpün uygun olmayan yerleşimi
• Midenin karın ön duvarından ayrılması
• Yandan kaçak sık
• Yara enfeksiyonu (vakaların %2-8’inde)

Yoğun Bakım Dergisi 2006;6(Ek 1):57-68

Travmada PEG’e karşı SG komplikasyonları
Dwyer et al. J Trauma 2002;52:26.
30

Cerrahi olarak planlanan
jejunostomi

4 yılda
95 PEG-63 SG

25
20
15

PEG

10

SG

5
0
Majör

Minör

PEG maliyeti: 1271 dolar
SG maliyeti: 2761 dolar
(p< 0.001)

Nazojejunal Tüpler

Enteral beslenmenin başlatılması
Önemli gastrointestinal Gastrik rezidüel
disfonksiyon var mı?
volüm > 250 mL?

Cerrahi Teknikler

İleus şüphesi var mı?

Enteral beslemeye
başla (30 mL/saat) ve
4-6 saat sonra gastrik
rezidüel volümü kontrol et

Başlangıç ayarları

Pompa ile, sürekli
30-60 mL/saat

Beslenme tüpünün
pozisyonu
Kateter tipi

Nazo veya oro-gastrik.
Distal uç fundus veya
atriumda

Hasta pozisyonu

PVC

Hangi formül

> 45°

• Witzel jejunostomi
• İğne kateter jejunostomi
• Transgastrik jejunostomi
• Roux en Y jejunostomi
• Operatif olarak yerleştirilen nazojejunal tüp
• Cerrahi gastrostomi veya PEG yolu ile

Postpilorik beslenme komplikasyonları
• %1-2 ciddi komplikasyonlar
• Mekanik komplikasyonlar: yer değiştirme,
periton içine geçme, tıkanma, dönme
• Diyare: hastaların %22-50’si
• Abdominal ağrı, distansiyon
• %13’ü asla tolere edemez ve TPN’ye
dönülür
• Bağırsak nekrozu

Çoğu vakada
polimerik, izoenerjik

nımı enteral beslenmeye başlamak ve optimize
etmek için yararlı olabilir.
1.5 Enteral beslenmenin mevcut sorunlarının yönetimi ve önlenmesi
Enteral nütrisyon başlatıldığı zaman, bazen
cesaret kırıcı veya enteral beslenmenin yeterli
verilmesini engelleyici yaygın yan etkiler gözlenir. Sıkça sorulan bazı sorular aşağıda gösterilmiştir. Bu alanda standardizasyon olmayışına rağmen, önerilen çözümler de Tablo 1’de
gösterilmiştir.
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Tablo 1.
Problem

Önerilen çözüm

Yüksek gastrik rezidüel volüm

İnfüzyon hızını yarıya düşür ve prokinetik ver

İnhalasyon pnömonisinin önlenmesi

Sürekli infüzyon
Tıkanmayı önlemek için İlaç verdikten sonra kateteri yıka
Hastayı yarı oturur pozisyonda tut

Sinüzit/nazal erozyonun önlenmesi

Sık ağız yıkama
Küçük çaplı tüp kullanımı, tercihen silikon

Diyare

Enfeksiyöz diyareyi ekarte et
İnfüzyon hızını yarıya düşür ve loperamid ver
Liften zengin solüsyona geç ve Sacharamyces boulardi ilave et

Konstipasyon

Liften zengin solüsyona geç

Oral ilaç verilmesi

Uzun etkili ilaçlardan kaçın, sıvı formülleri tercih et
Tabletleri ez ve karıştır, verilişten sonra tüpü su ile çalkala

Nazogastrik kateterin bulunduğu yerde endoskopist
tarafından ülser görülürse

Önemli kanamadan sorumlu
olmadıkça, küçük çaplı tüp yerinde bırakılabilir

Enteral nütrisyon sırasında stres ülser proflaksisi?

Enteral nütrisyonun intragastrik verilmesi
mukozal erozyonu ve gastrointestinal kanamayı kısmen
önler iken tek başına enteral nütrisyonun stres ülser
proflaksisinde etkinliği kanıtlanmamıştır. Farmakolojik
stres ülser proflaksisi enteral nütrisyondan bağımsız
olmalıdır.

Bu bölümde listelenen kılavuzlar kanıta dayalı olmamasına ve tartışmaya açık olmasına
rağmen, küçük değişiklikler ile, dünyanın birçok yerindeki YBÜ koşullarına adapte edilebilir olan Avrupa’nın pek çok YBÜ’sünde varolan
pratiği yansıtır (4.55, 4.56).
1.6 Uygulama teknikleri
Damla beslenme bolus beslenmeye tercih
edilir (bolus başına 500 mL veya 30 mL/dakikadan fazla değil). Bu teknik yakın hemşire izlemini ve her 4-8 saatte gastrik rezidü kontrolünü gerektirir (Şekil 20).

Veriliş teknikleri
Damla veya bolus beslenme (her bolus 500
mL ve 30 mL dk’dan fazla değil)
Hemşirelik gerekir, her 4-8 saatte gastrik
rezidü, 3 L/24 saat’ten fazla değil
Sürekli enteral beslenme: Pompa yolu ile
(volümetrik), intestinal sekresyonları ve transit zamanını azaltır
Soğuk tut ve fraksiyonlarla ver
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Sürekli enteral beslenme GİK sekresyonlarını azaltır ve volümetrik pompa kullanılarak
sağlanır. Oda havasındaki torbanın içine bütün
planlanan volüm konmamalı, soğukta depolanandan parçalı volümler alınmalıdır.
Başın 30° açı ile yukarı pozisyonda tutulması, başlamak için nazogastrik tüpün yerleştirilmesi, rezidü kontrolü ve 40-50 mL/saat hız
ve 1 kcal/cc konsantrasyon ile başlatılması
pratik önerilerdir. Solüsyon izotonik ise birkaç
saat sonra 75-100 mL/saat’e arttırılır (Şekil 21).
Gastrik boşalmanın başarılmasında yetersizlik olduğu durumlarda, prokinetik ajan dene

Pratik öneriler
• Enteral beslenme sırasında başı 30° yükselt
• En az her 8 saatte bir gastrik rezidüyü
kontrol et
• Eğer olası ise daima gastrik yolu tercih et
• 50 mL/saat ve 1kcal/cc ile başla ve izosmotik ise 75-100 mL/saat’e arttır
• Eğer jejunal tüp ise: 25 mL/saat’ten
başlayarak arttır
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açabilir. Ventile edilen hastalarda, gastrik motilite azalır. Hatta bu morfin veya norepinefrin
kullanıldığı zaman daha da azalır. Duodenal
aktivite kalıcıdır, bu nedenle duodenal tüp erken yerleştirilmelidir.

ve bu denemeden saatler sonra yetersizlik sürüyorsa nazoduodenal tüp yerleştir. Enteral
beslenmenin uygulama hızı yavaştır, ürünün
düşük viskoziteli olduğu durumlarda veya
obstrüksiyon riski olduğunda 25 mL/saat ile
başlanır, obstrüksiyonu önlemek için yıkama
tekniği kullanılmalıdır (Şekil 22).

1.7.1. Gastroduodenal disfonksiyon
Enteral beslenme sırasında mutad olarak
düşünülmesi gereken gecikmiş gastrik boşalmadır (4.24, 4.25).

1.7 Komplikasyonlar
En çok karşılaşılan komplikasyonlar (4.60)
tıkanma, aspirasyon pnömonisi, kusma ve özefajittir. Abdominal ağrı ve diyare ile de karşılaşılabilir. Hipertonik enteral solüsyonların kullanıldığı durumlarda, hiperosmolalite ve dehidratasyon gözlenebilir. Glukoz yükünde artış
glukoz intoleransına ve alkalen fosfataz, gamaglutaril transferaz ve bazen total ve direkt
bilirubin artışı ile birlikte hepatik steatoza yol

Bu durum 150 mL/saatten daha fazla veya
son saatte verilen miktarın iki katından daha
fazla veya son 24 saat için 600 mL’den daha
fazla artmış gastrik rezidü ile tanımlanır (4.26).
Gastroduodenal disfonksiyonun yönetiminde net bir uzlaşı olmamasına rağmen, enteral
beslenmenin düşük hızlarda bile bağırsak mukozası için yararlı olduğu hatırlanmalıdır. Bu
nedenle, enteral infüzyon kesilmemeli, hasta
“düşük infüzyon hızını” tolere edemediğinde
prokinetik ajan kullanılmalıdır. Önemli olarak,
gastrik rezidü volümü sınır değerinin altına
düştüğünde, uygulama hızı daha yüksek değerlere çıkartılmalıdır.

Verilişi nasıl arttırmalı
GASTRİK

JEJUNAL

Başlama akımı

50 mL/saat

25 mL/saat

Konsantrasyon

0.25-0.50 kcal/mL 0.25 kcal/mL

Günlük ilerleme Konsantrasyonu
%25 ve daha sonra
akımı 25 mL/saat
arttır

Akımı 25 mL/
saat ve daha
sonra
konsantrasyonu
%25 arttır

Bir algoritma örneği gösterilmektedir.
GASTRİK REZİDÜEL VOLÜMÜ
KONTROL ET
Kafa travmalı hastalar bozulmuş gastrik boşalmadan muzdariptir. Ott ve arkadaşları (Şekil
23) nütrisyon desteği gerektiren kafa travmalı
hastalar için bir diyagram geliştirdiler.

Eğer polimerikse 1 kcal/cc ile 50
mL/saat ve
100 mL/saat’e
arttır

Kafa Travmalılarda GIK’a Erişim Algoritması
Kafa travması
GKS > 12

GKS < 12
(Yaralanmadan sonra
48 saat içinde)

Başarılı
nazoenterik tüp
• Endoskopi
• Floroskopi
• Kör
yerleştirme

Gastrik Enteral
Beslenme

Erişim problemi
• Ciddi GI distres
• Hasta tüpü tekrar
tekrar çeker

Kısa süreli

TPN
(sürekli enteral
erişim modları)

Uzun süreli

• PEG/J
• Cerrahi olarak
yerleştirilmiş tüp

Ott ve ark. J Neurotrauma 1999;16:233.
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Bu diyagrama göre, Glasgow koma skalası >
12 ise, bir nazogastrik tüp önerilir. Glasgow
koma skalası 12’den düşük ise hastanın klinik
durumu ve beklenen kalış süresine göre nazogastrik tüp, duodenal tüp, PEG, PEJ veya parenteral nütrisyon önerilir.
Pek çok çalışmada medikal, cerrahi veya
karışık hasta grubunda tüp yerleştirmeden önce 10-20 mg metoklopramid veya eritromisin
kullanımı ile test edilmiştir. Başarı oranı altı
çalışmanın üçü dışında anlamlı şekilde daha
iyiydi (başarı oranı %61-96).
Yüksek gastrik rezidü daima kötü gastrik
peristaltizmin işareti değildir. Cohen ve arkadaşları (4.62) gastrik rezidüsü 200 mL’den fazla hastaların yarısında parasetamol testi ile
normal gastrik boşalma göstermişlerdir. Bu yatak başında uygulanan kolay test sürekli enteral beslenme kararı vermede, nazojejunal tüp
önermede veya endoskopik veya radyolojik pozisyon verme hakkında düşünmede önerilebilir.
Hasta 3-6 haftadan daha uzun süredir enteral beslenme alıyor ise ve enteral destek uzayacak ise, perkütan endoskopik gastrostomi düşünülmelidir. Hasta abdominal cerrahi geçirecekse jejunostomi endikasyonu tartışılmalıdır.
Gastrik peristaltizmi ve gastrik boşalmayı
arttıran prokinetik ajan kullanımı ilave yardım
sağlayabilir.
Heyland’ın ekibi (4.56) bu alandaki farklı
çalışmaları özetlediler. Nazoduodenal tüpün
zor yerleştirilmesi durumunda eritromisin tek
bir doz olarak önerilebilir ve tüp yerleştirilmesini kolaylaştırabilir (Şekil 24, Şekil 25).
Çalışmaların çoğunda gastrointestinal transit ve beslenme üzerine prokinetik ajanların
pozitif etkileri gösterilmiştir, fakat klinik sonuç üzerine pozitif etkileri gösterilmemiştir.
Eritromisin, metoklopramid ve sisaprid
aralarında karşılaştırıldığında, metoklopramid
gastrointestinal transit ve beslenmeye toleransı arttırmada en güvenli bulunmuştur. Eritro-

Yüksek gastrik rezidü vakalarında
• 10 10 10 metodu veya gastroskopi kullanarak nazojejunal tüp
• Uzun süreli: PEG
• Cerrahi planlanıyorsa: jejunostomi
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Prokinetikler üzerine bulguların sentezi
• Eritromisinin bir kerelik dozu tüp yerleştirilmesini kolaylaştırabilir.
• Prokinetik ajanlar üzerine 8/10 çalışmada
Gİ transit ve beslenme üzerine pozitif etkileri
gösterildi.
• Klinik sonuç üzerine pozitif etki yok.
• Gİ transiti ve beslenmeye toleransı arttırmada Metoklopromid en güvenli.
Booth, Heyland, Paterson CCM 2002.

misin bakteri direnci sorusunu getirdi ve sisaprid’in QT mesafesini arttırdığı ve çocuklarda
kardiyak toksisite oluşturduğu bildirildi.
1.7.2 Diyare
Diyare enteral beslenmenin diğer yaygın bir
komplikasyonudur ve gerçekten enteral beslenmenin kesilmesinin en güncel nedenidir.
Diyare her gün üç veya daha fazla sıvı dışkılama olarak tanımlandığında, kritik hastada
insidansı %20-50’dir. Olguların çoğunda sistematik ve standardize edilmiş yaklaşım ile enteral nütrisyonun sürdürülmesi başarılabilir. Enteral beslenme sırasında diyare nedenleri iki
geniş kategoriye bölünebilir: Enfeksiyona bağlı ve enfeksiyon dışı. Clostridium difficile ile
ilişkili enfeksiyona bağlı diyarenin standart tedavisi oral metronidazol ve vankomisini içerir.
1.7.3 Konstipasyon
Enteral olarak beslenen hastalarda sık olmasına rağmen, konstipasyon tipik beslenme
ile ilişkili komplikasyon değildir, fakat olasılıkla uzun süreli supin pozisyonla ilişkilidir.
Ancak, tedavi edilmezse konstipasyon ileusa,
artmış abdominal basınca ve sonucunda bozulmuş solunum fonksiyonları ve ventilatörden
ayrılmada zorluğa neden olabilir. Konstipasyon durumlarında genellikle liften zengin solüsyonlar önerilir.
2. Parenteral nütrisyon (Şekil 26, Şekil 27,
Şekil 28, Şekil 29)
Enteral nütrisyon kontrendike veya enteral
nütrisyon enerji gereksinimine ulaşamıyor ise
parenteral nütrisyon önerilir.
Erişim slaytlarda tanımlanır ve düşük
komplikasyon oranı ile ilişkili olması nedeniyle subklavyen erişim tercih edilir.
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Periferden yerleştirilmiş santral venöz
kateter

Kaflı Kateter

Parenteral Erişim

Komplikasyonlar
• Yerleştirme (pnömotoraks, arteryel
ponksiyon)
• Mekanik: Rüptür, tıkanma, emboli, tromboz, kötü yerleş
• Enfeksiyon: Kateter yeri, subkütan tünel,
kolonizasyon, bakteriyemi, sepsis
• Metabolik: Hiperglisemi, elektrolit dengesizliği, refeeding sendromu
• Karaciğer fonksiyon bozukluğu
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2.1 Komplikasyonlar (Şekil 30)
Komplikasyonlar şunlarla ilişkilidir:
a. Yerleştirme (pnömotoraks, arter, ven ve
sinir ponksiyonu)
b. Enfeksiyon: Kateter yerinde, subkütan
tünelde, kateterin bulunduğu ekstremitede veya kanda enfeksiyon olabilir. KRS (kateter ilişkili sepsis) kritik hastada en sık sepsis nedeniSubklavyen Kateter Pansumanı

dir; kan ve kateter ucu kültürlerini ve ateş ve
yüksek KRS şüphesinde kateterin değiştirilmesini gerektirir. Kateter ilişkili sepsis prevalansını azaltmak için antiseptik ürünler ile kaplı
yeni kateterler önerilir (Şekil 31).
c. Metabolik komplikasyonlar: Hiper veya
hipoglisemi saptanan en sık metabolik bozukluktur. Sıkı glukoz kontrolü kritik hastada
önerilen bir tedavi olmuştur. Elektrolit bozukluğu düzenli laboratuvar testleri ile kolaylıkla
tanınır. Karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma TPN alan hastaların %55’ine kadar bulunabilir. Lipid emülsiyon yükünün azaltılması
karaciğer kan testlerinin düzelmesinde genellikle yeterli bir adımdır.
d. Tromboz: PVC kateterlerde sıklıkla saptanır, venöz tromboz veya kateter oklüzyonu
aynı zamanda kateterin yanlış yerleşimi ve hiperosmolar solüsyonların kullanımı ile ilişkili-

Metabolik ve hepato-biliyer

Kateter ile ilişkili
Pnömotoraks/hemotoraks

Hiper-/hipoglisemi

Kateterin yanlış yerleşmesi

Hipertrigliseridemi/makrofaj

veya dönmesi

aktivasyon sendromu

Tromboz veya oklüzyon

Elektrolit bozukluğu
Steatoz

Enfeksiyon

Kolestaz
Akalküloz kolesistit

Tip
Pnömotoraks
Kateter yanlış
yerleşimi veya
torsiyonu
Venöz tromboz
Kateter
oklüzyonu

Kateter
enfeksiyonu
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Risk faktörleri
Subklavyen ponksiyon
İnternal juguler
ponksiyon

Tanı
Göğüs X-ray
Göğüs X-ray

PVC kateterler
İnflamasyon ve/veya
Kateter yanlış yerleşimi
şişme (lokal/aynı omuz
Hiperosmolor solüsyonlar kenarında)
Doplerde reflü olmayışı

Femoral erişim

Lokal inflamasyon
Ateş
Sistemik inflamasyon
Pozitif kateter kültürü

Önlem

Tedavi
Toraks dreni yerleştir
Kateteri çek

Poliüretan veya
silikon kateter
yerleştir
Transparan
pansuman
0.22 mikron
filtre kullan
Cerrahi hazırlık
Hattı sadece
TPN için kullan
Aseptik
manipülasyon
Steril
solüsyonlar
Gereksiz hatları
uzaklaştır

Kateteri çek
Sistemik antikoagülan
tedavi veya kateter
fibrinolizi

Kateteri çek
Sepsis bulguları varlığında
antibiyotik tedavisi
(ve eğer lokal inflamasyon
yoksa)
Uzun süreli durumlarda
antibiyotik kaplı kateter
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Tip
Risk faktörleri
Hiperglisemi Glukoz infüzyon hızı >
4 mg/kg.dk

Hipoglisemi

Dekstrozun aniden kesilmesi
Aşırı insülin tedavisi
Hiper
Aşırı lipid desteği
trigliseridemi (> 4-6 g/kg. gün)
Kolestaz

Oral alımın olmayışı
Sepsis

Steatoz

Yüksek kalori desteği

Akalküloz
kolesistit

Lümende mikrobiyal
büyüme

Önlem
Kaloriyi dekstroz +
lipid karışımından sağla,
her 4 saatte bir glisemiyi
kontrol et
Her 4 saatte bir glisemiyi
kontrol et
Haftada 1-2 kez plazma
trigliserid düzeyini
kontrol et
Haftada 2-3 kez
karaciğer testlerini
kontrol et
Aşırı kalori desteğinden
kaçın. Haftada 2-3 kez
karaciğer testlerini
kontrol et
Haftada 2-3 kez
karaciğer testlerini
kontrol et

Tedavi
Komplikasyon
Glukoz desteğini
azalt (2-4 mg/kg.dk)
Yoğun insülin tedavisi
Dekstroz solüsyonu
infüze et

Koma
Makrofaj aktivasyon
sendromu

TPN’yi durdur
En kısa zamanda
oral beslenmeye başla
TPN’yi durdur
Hepatik yetmezlik

dir. Reflü saptanmadığında ve Pulse doppler ile
doğrulandığında tanıdan şüphelenilir. Kateter
fibrinolizi, kateterin çekilmesi ve/veya sistemik antikoagülan tedavi genellikle endikedir.
Poliüretan veya silikon kateter kullanımı bu
komplikasyonları önleyebilir.
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