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Beslenme destek tedavisinde (BDT) öncelikle hangi 
hastanın BDT’ne ihtiyacı olduğu saptanmalıdır: 

1. Bir hastanın öngörülebilir bir süre yeteri  kadar oral 
beslenemeyecek olması

Başka faktörler beslenme tedavisi için daha erken bir 
endikasyon nedeni değilse prensip olarak 3 günü aşan 
(bazı klavuzlarda 5) beslenme yokluğunda (=Enerji 
alımı<500kcal/gün) veya 3-5 günden fazla oral almaması 
muhtemel ise yapay beslenmeye başlanmalıdır. 

2. Hastanın beslenme durumu (beslenme durumu ne 
kadar kötü ise yapay beslenmeye de o kadar erken 
başlanmalıdır)

Ne Zaman Beslenme Destek Tedavisi Yapılmamalıdır?
•	 Hastalığın akut dönemi, direkt olarak ameliyat veya 

travma sonrası
•	 Şok gelişimi
•	 Serum laktat düzeyi>3mmol/lt
•	 Hipoksi, pO2<50 mmHg
•	 Hiperkapni, pCO2>75 mmHg
•	 Etik yönler

Bu durumlarda vital fonksiyonların tekrar oluşması ve 
devamlılığın sağlanması ön plandadır, bu dönemde besim 
maddelerinden olması gerektiği şekilde yararlanılmayabilir. 
Beslenme tedavisine başlamadan önce hastanın vital fonk-
siyonları stabilize edilmelidir

Beslenme Destek Tedavisi çeşitli yollarla sağlanabilir:
•	 Enteral beslenme -Oral destek
•	  Enteral beslenme-Tüple
•	  Parenteral beslenme (periferik–santral)
•	  Enteral + parenteral beslenme

Beslenme Destek Tedavisi’nin hangi yolla verilececiğini 
belirleyen gastrointestinal sistemin (GIS) işlevsel olup olma-
dığı ve tahmini beslenme süresidir: 

•	 Fonksiyonel GİS: Enteral beslenme uygulanmalıdır. 
4 haftadan kısa süreli beslenmelerde nazogastrik, 
nazoduodenal veya nazojejunal tüple beslenme ya-
pılmalı, daha uzun süreli beslenmelerde gastrostomi 
veya jejunostomi ile beslenme uygulanmalıdır.

•	 Fonksiyonel olmayan GIS: Kısa süreli beslenmelerde 
periferik parenteral, uzun süreli beslenmelerde sant-
ral parenteral yol ile beslenme uygulanmalıdır.

ENTERAL NÜTRİSYON
Günlük gereksinmesini oral yoldan sağlayamayan hasta-

ya besin öğelerinin işlevsel GİS yolu ile verilmesidir.Amaç: 
Gerekli besin öğelerinin tamamını hemen sunmak değil, in-
testinal savunma işlevini uyarmak ve barsağı beslemektir.

Enteral Beslenmenin Avantajları;
•	 Bakteriyel translokasyona karşı luminal bileşen veril-

mesi, mukoza bariyerinin korunması ile villus atrofisi-
nin önlenmesi

•	 Bağışıklık yeterliliğinin iyileştirilmesi
•	 Splanknik bölgede perfüzyonun iyileştirilmesi
•	 Barsak hareketlerinin uyarılması
•	 Gastrik uygulamada stres ülseri proflaksisi (yüksek 

riskli hastalarda yeterli değil, medikal tedavi gerekli)
•	 Patojen organizmalarca bekteriyel kolonizasyonun 

azaltılması
•	 Hepatoportal aksın korunması
•	 GIS hormonların uyarılması

Enteral Beslenmenin Uygulanamadığı Durumlar;
•	 Tam barsak tıkanıklığı
•	 Tedaviye dirençli kusma
•	 Ağır diyare
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•	 İntestinal fonksiyonun olmaması
•	 Yüksek debili intestinal fistül
•	 Barsağın dinlendirilmesi gereken durumlar
•	 Etik açıdan değerlendirilmesi gereken olgular

Ürün Verilme Yöntemleri
•	 BOLUS: Verilme hızı erişkinde 30, çocukta 20 ml/dk 

geçmemeli, gastrik beslenmede tercih edilir
•	 ARALIKLI: Gastrik beslenmede tercih edilir, hastanın 

hareketli olmasına izin verir
•	 NOKTÜRİNAL: Gündüz özgürlük sağlar, oral alıma ek 

tüple nütrisyonda
•	 DEVAMLI: Jejunal beslenmede tercih edilir (diğerleri 

kramp ve diyareye neden olabilir) 
•	 SADECE GÜNDÜZ: Bazı özel durumlarda

Enteral Nutrisyonun Başlatılması
•	 Enteral solüsyon miktarı belirlenir.
•	 10-20 ml/saat ile başlanır.
•	 Her 8-12 saatte bir  infüzyon hızı iki katına çıkılır veya 

her saatte bir 10 ml
•	 Gastrointestinal  intolerans (karın ağrısı, bulantı, di-

yare, distansiyon) gelişirse bir adım geri dönülür, so-
run düzeldikten sonra tekrar artırılır

•	 Hedef doza ulaşıncaya kadar gerekli ilaveler parente-
ral yolla tamamlanır.

•	 Sete konulan ürünün oda sıcaklığında 8-10 saatten 

fazla kalmamasına dikkat edilmeli
•	 Enteral ürünlerin soğuk ve kontamine olmamasına 

özen gösterilmeli
•	 Hasta yatağının baş kısmı 45 derece kaldırılmalı
•	 Günde en az 2-4 kez rezidü kontrolü yapılmalı
•	 >100 ml rezidü durumunda veriliş hızı düşürülmeli
•	 Tüp tıkanmasını önlemek için günde 6 kez 4 saat  ara 

ile düzenli yıkanma sağlanmalı
•	 Sıvı dengesine dikkat edilmeli
•	 Günlük su gereksinimi: 20-40ml/kg/vücut ağırlığı

Enteral Nütrisyonun Komplikasyonları
•	 Mekanik

•	 İrritasyon
•	 Tüpün yerinden oynaması
•	 Tüp tıkanması
•	 Aspirasyon

•	 Gastrointestinal
•	 Bulantı
•	 Kusma
•	 Şişkinlik
•	 Diyare

•	 Metabolik
•	 Dehidratasyon
•	 Aşırı hidrasyon
•	 Hiperglisemi
•	 Elektrolit dengesizliği

Enteral beslenme sırasında olabilecek sorunlar ve yapılması uygun işlemler aşağıda

•	 İntolerans
–	 Hızın yavaşlatılması
–	 Kısa süreli ara verme

•	 Metabolik sorunlar
–	 Hipernatremi

•	 Su verilmesi
–	 Hiperglisemi

•	 Glisemik kontrol (<140-150 mg/dl)

•	 İshal
–	 > 1 l/gün ise anlamlı
–	 Diğer nedenleri ekarte ve tedavi et
–	 Lifli ürünler
–	 Ozmolaritesi düşük ürünler
–	 Hızın yavaşlatılması
–	 Anti-diyare ilaçlar

•	 Aspirasyon ve nozokomial pnömoni
–	 Hasta başının 30-45 derece yukarıda 

tutulması

KONSTİPASYON

Neden Önlemler

Lifsiz beslenme Lifli beslenme

Sıvı azlığı Yeterli miktarda sıvı verilmesi

Yukardaki nedenler bertaraf edildiğinde Laktüloz veya probiyotikler, daha sonra laksatifler
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yaşlı Hastada Beslenme Destek Tedavisinde pratik Noktalar

TIKANMIŞ SONDA

Neden Önlemler

Beslenme veya ilaç verdikten sonra yetersiz yıkama Sondayı şunlarla yıka
•	 Ilık gazlı maden suyu
•	 Pankreas enzim susp.
•	 Limon suyu
•	 Sodyum sitrar çözeltisi
•	 Pepsin çözeltisi
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