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bdominal cerrahi geçiren hastaların oral
beslenmesinde öngörülebilir gecikme baüta olmak üzere çeüitli özel durumları
nütrisyonel desteùi bu hastalara özel hale getirmektedir. Bu özel durumlar immunonütrisyon, nazogastrikler, karbohidrat yüklenmesi, barsak hazırlıùı, sodyum su rejimi, epidural anestezi, mobilizasyon gibi baülıkları içermektedir.

A

Besin Alımında Kısıtlama: Postoperatif bakımda
oral beslenme genellikle kısıtlanır. Gaz ve gaita çıkıüı ile barsak fonksiyonlarının geri döndüùüne karar verilene dek oral alıma izin verilmez. Amaç
anastomozun korunması veya bulantı-kusma gibi
yan etkilerden korunmaktır. 837 hastanın deùerlendirildiùi  çalıümalık bir meta-analizde postoperatif erken oral alıma baùlı anastomoz komplikasyonunda artıü gösterilmemiütir (). Erken oral
beslenen konvansiyonel perioperatif bakım altında olan bu hastalarda, kusma sıklıùında artıü dıüında yan etki görülmemiütir. Aksine oral veya enteral erken beslenmeye baülanan hastalarda enfeksiyöz komplikasyonlar ve postoperatif hastanede kalıü süresi kısaltmıütır.
úmmunonütrisyon: nütrisyon, mukozal bariyer
fonksiyonu, immunoregulasyon ile üiddetli hastalık
arasındaki iliüki spesifik hastalık durumlarına yönelik özgün nütrisyonel destek formlarının geliütirilmesini gerekli kılar. Pek çok yeni formül esansiyel
olmayan nutrientler içerir. Örneùin arginin, ribonükleik asit (RNA) nükleotitler ve omega-3 yaù
asidleri gibi.
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Gastrointestinal (Gú) yolun kanserleri nedeniyle
cerrahi geçiren hastalarda yapılan çalıümalarda
enteral nütrisyon olarak arginin, RNA ve omega-3
(Ω-3) yaù asiti ilaveli beslenenlerde enfeksiyon hızı ve yara komplikasyonlarında azalma izlenmiütir
(2). Benzeri immunonütrisyon ile beslenen malnütrisyonlu hastaların hastanede kalma süreleri kısalır ve daha düüük fatura ile taburcu olurlar. Örneùin randomize bir çalıümada perioperatif ve
postoperatif enteral immunonütrisyon alan 50
malnütrisyonlu Gú kanser hastası kontrol grubuyla
karüılaütırıldıùında hastanede kalıü süresinin daha
kısa olduùu saptanmıütır. Hastanede kalıü süresi
postoperatif beslenenlerde ortalama 3.2, perioperatif beslenenlerde ortalama 2.0 ve kontrol grubunda ortalama 5.3 gün olarak bulunmuütur.
Mortalite üzerine etkisi gösterilememiütir (3).
Cerrahi hastalarında glutamin içerikli nütrisyonun
etkisi tartıümalıdır. Hastanede kalıü süresini kısalttıùını bildiren çalıümaların yanında (4), kontrollere
göre fark olmadıùını gösteren çalıümalar da vardır
(5). 4 çalıümanın sistematik gözden geçirildiùi bir
meta-analizde enfeksiyöz komplikasyonların ve
hastanede kalıü süresinin azaldıùı fakat mortalite
yönünden yarar saùlanmadıùı tespit edilmiütir (6).
Çeüitli formlardaki immunonütrisyon (arginin, glutamin, non-esansiyel yaù asidleri, dallı zincir yaù
asidleri, ve RNA) türlerinin cerrahi ve kritik hasta
grubunda yararı gösterilmiütir (7). Bir meta-analizde kullanılan ürüne göre subgruplara ayrıldıùında, >2 g/L gibi yüksek miktarlı arginin içeren
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ürünlerin kullanıldıùı gruplarda glutamin düzeyinden baùımsız olarak yararlı etkiler gösterilmiütir (8).
Drenler ve Nazogastrik Tüplerden Kaçınma: Abdominal cerrahi sonrası nazogastrik tüp kullanımının avantajını gösteren veri yoktur. Aksine bu yöntemin akciùer komplikasyonlarında artıüa neden
olduùunu gösteren meta-analiz yayınlanmıütır (9).
987-997 yılları arasında (2’si kontrol grubu olmadıùı için çıkarılmıü) 4 ayrı çalıümanın meta-analizinde 44 rektum-kolon cerrahisi geçiren hasta deùerlendirilmiü ve kullanılan pelvik ya da peritoneal drenlerin mortalite, anastomozdan sızma, yara
enfeksiyon hızı yönünden yararlı olmadıùı gösterilmiütir. Drenaj uygulanan hastalarda %.-2.3 oranında istatistiksel anlamı olmayan kaçak riskinde
artıü söz konusudur (0). Dren ve tüplerin hastaların hareketini sınırlaması ve iütah azaltıcı etkisi çalıüma konusu olmamıütır. Muhtemelen bunlara iütahın nütrisyonel yan etkileri de söz konusudur.
Preoperatif Bilgilendirme: Perioperatif beslenme
rejimi ile ilgili cerrahi öncesi ayrıntılı bilgi edinilmesi erken postoperatif beslenmeye olan uyum için
önemlidir. Hastanın postoperatif beklentisi ile ilgili
olarak bu iliüki ortopedik hastalarda () gösterilmiü, by-pass cerrahisi öncesi eùitimin postoperatif
düzelmeye etkisi olmamıütır (2).
Preoperatif Karbohidrat Yüklenmesi: Cerrahi iülem
öncesi beslenme ve karbohidrat yüklenmesi, postoperatif metabolizma ve insulin direnci göz önüne
alındıùında açlık durumuna üstün bulunmuütur
(3). Bu tedaviler spontan oral alımda artıüı göstermemektedir. Ortopedik (4) ve abdominal cerrahi
geçiren 58 hasta (5) erken postoperatif oral
nütrisyon ve mobilizasyona zorlamayı içeren perioperatif multimodal programa dahil hastalarda
preoperatif karbohidrat, karbohidrat ile protein ve
plasebo karüılaütırılmıütır. Daha önceden bilinen
artmıü insulin seviyesi ile lipolizin inhibisyonu sonucu serbest yaù asitleri düzeyinde azalma ve az
miktardaki sıvı gıdanın 90 dakikada etkin bir üekilde absorbe olduùu gözleminin teyit edilmesinin
yanı sıra; daha evvel cerrahi ya da yatak istirahat
ile arttıùı ve büyüme hormonu ve zorlu erken postoperatif mobilizasyonla azaldıùı gösterilen kuadriseps izometrik kas gücü azalması düzelmiü bulunmuütur. Bu postoperatif insulin direncinde azalmaya baùlanmıütır. Plasebo grubundaki glukojen
sentaz aktivitesindeki azalma, iskelet kasındaki insulin rezistansına baùlanmaktadır. VAS-skoru denilen susama, açlık, anksiyete ve halsizlik yönünden fark bulunmamıütır. Anestezi indüksiyonuGG

ndan 3 saat öncesini geçmeyen 400 ml sıvıda 00
gr karbohidrat (maltodekstrin) ve karbohidrat artı
28 gr protein (soya proteini) uygulaması intramuskuler glukoz metabolizmasına ve postoperatif kas
fonksiyonlarına etkili olmuütur. Postoperatif enerji
alımı yönünden 60 kJ/kg/gün ve 0.6 g/kg/gün protein ile bir haftalık beslenme yönünden gruplar
arasında anlamlı fark bulunmamıütır. úzokalorik
nütrisyon esnasında nitrojen balansının idame
edildiùi görülmüütür. Ayrıca bu hastalar izokalorik
enteral nütrisyon altında normal glukoz kontrolü
gösterirler. Bu özellikle postoperatif insulin tedavisi
gerektiren hastalar ve kritik yoùun bakım hastalarının mortalite ve morbiditesini etkiler (6).
Preoperatif Barsak Hazırlıùı: Preoperatif barsak hazırlıùının postoperatif gıda alımına etkisi ile ilgili veri yoktur. Bu prosedür postoperatif sonuçlara etkili
olabilir ancak diùer yandan uzamıü preoperatif
açlıùa neden olabilir. Hazırlık sırasında kaybedilen
sıvı elektrolitin etkisi iyi araütırılmamıütır. Verilen
hazırlıùın osmotik etkisi cerrahi öncesi dehidratasyon nedeni olabilir. Dehidratasyon perioperatif
komplikasyonları artırabilir (7).
Perioperatif Sodyum ve Su Rejimi: 950’lerdeki Kore savaüından bu yana abdominal cerrahi sırasında perioperatif sıvı tedavisi kan basıncı ve idrar çıkıüı ile izlenmektedir (8). Bu rutin kan kayıplarının
replasmanı dıüında 4-6 litrelik sıvı infüzyonu demektir. Cerrahi sırasındaki aüırı sodyum ve su yüklenmesi cerrahi sonrası pek çok probleme neden
olur. Bu kardiyak, pulmoner, renal fonksiyonu etkiler. Postoperatif ileusu uzatır (8). Bu deùiüiklikler
immobilizasyonla artarken, daha yoùun mobilizasyon ile azaltılabilir. Küçük randomize bir çalıümada kolonik cerrahide konvansiyonel sodyum sıvı tedavisine karüın sınırlı sıvı uygulaması karüılaütırılmıü ve belirgin azalmıü postoperatif paralizi,
azalmıü hastanede kalma süresi, azalmıü yan etki
ve komplikasyonların sınırlandırılmıü sıvı tedavisi
ile baùlantısı gösterilmiütir (9).
Enerji Yoùun Diyet: Enerji yoùun gıdalarla cerrahi
hastalarda çalıüma olmamasına karüın, yaülı hastalarda enerji alımının arttıùı gösterilmiütir (20).
Enerjiden zengin diyet aynı enerjinin daha az miktar yemekle alınmasını saùlar. Bu postoperatif iütah azalması olan fakat gastrointestinal paralizisi
olmayan hastalarda önemli olabilir.
Ek gıda: Proteinli içecekler ve oral suplamentleri
cerrahi sonrası enerji alımını belirgin düzeltir (2).
Konuyla ilgili kontrollü çalıüma az sayıdadır. ústemli beslenmeye ilave oral suplament verilmesinin
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enfeksiyöz komplikasyonları azalttıùı gösterilmiütir
(22). Postoperatif iütah azalması, bazı oral suplemanların tadı ve hastanın tat duyusundaki deùiüiklik nedeniyle bu desteùe uyum azalabilir. Hindistan’da yapılan bir çalıümada 500 kcal/gün
enerji ve 7 gr/gün protein ek beslenme saùlanan
süt, üeker, tereyaù, niüasta, pirinç suyu ve yumurta ile hazırlanan oral suplemana uyumun iyi olduùu gösterilmiütir (2).
úleusun Farmakolojik Tedavisi: Postoperatif ileus
cerrahi sonrası oral alımı geciktirir. Periferal etkili
m-opioid antagonistler postoperatif ileusu azaltır
(23). Sisaprid kardiyak toksisitesi nedeniyle kullanımı kısıtlanmakla birlikte erken beslenmeyi kolaylaütırmaktadır (24).
Epidural Anestezi ve Opioidsiz Analjezi: Epidural
anestezi (EDA), aùrısız postoperatif periyot için etkili bir araçtır. úlave olarak EDA cerrahi stres cevabını ve postoperatif ileusu azaltır, oral nütrisyona toleransı düzeltebilir (25). Epidural uygulamalı düüük
doz opioid ile GúS yan etkisi olmaksızın aùrı giderilebilir. Büyük bir meta-analizde epidural anestezinin cerrahi sonrası mobidite ve mortaliteyi azalttıùı
gösterilmiütir (26).
Çok merkezli fakat multi-modal olmayan 92 hastanın katıldıùı randomize kontrollü çalıümayla 72
saat intra ve postoperatif EDA uygulamasına karüılık opioid uygulandıùında daha iyi aùrı kontrolü
saùlanmıü ve solunum yetmezliùi dıüında morbidite yönünden fark bulunmamıütır (27).
Mobilizasyon: Oral alım üzerine mobilizasyonun
etkisi direkt olarak çalıüılmamıütır. 48 hastanın 3
grup halinde incelendiùi randomize küçük bir çalıümada, major abdominal cerrahi sonrası erken
oral beslenmeyi özendirir niteliktedir. Barsak fonksiyonlarının geri dönüüünde mobilizasyonun etkisi
belirgin deùildir. Enerji ve protein alımı ise (%40’a
%66) belirgin artmıütır. Fiziksel aktif olan hasta masada yiyeceùi gıdayı yataktaki duruma göre daha iyi ve bol tolere edebilir diye yorumlanmıütır.
Ancak bu çalıümada analjezi rejimleri, preoperatif
bilgilendirme ve diùer enerji alımını etkileyen faktörler standardize edilmemiütir. Bu arada enerji alımı sadece iütahın yönlendirdiùi açlıkla ilgili bir durum olmayıp, deùiütirilebilir bir ölçüttür. Çalıüma
göstermiütir ki etkili aùrı giderilmesi, mobilizasyona
zorlama, yiyecek alımının sınırlanmamasını içeren
multimodal yaklaüım cerrahi sonrası erken dönemde enerji alımını düzeltmektedir (28). Cerrahiden  ay sonra kilo kaybı her iki grupta benzerdir.
Bu da taburculuk sonrası yiyecek desteùinin sürdürülmesi gereùini düüündürür (29).
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úütah Regülasyonu: úütahsızlık, paralizi iüareti göstermeyen postoperatif hastalarda sıktır. Çalıümalar
göstermiütir ki hastalarda acıkma iütah yokluùu
durumunda dahi tam oral alım saùlanmıütır (28).
Postoperatif istahsızlık durumunu neyin yönettiùi
insanlarda gösterilememiütir. Sitokinlerin iütah üzerine etkileri bilinmektedir. Fare modelinde lipopolisakkaritle indüklenmiü iütahsızlık ve kilo kaybı normal sitokin cevabı varlıùında prostoglandin iliükili
siklooksijenaz-2 (COX-2) inhibisyonuyla azaltılabilmektedir (30).

ÖNER‹LER
Perioperatif dönemde, hastalara nütrisyonel müdahalelerde bulunmak ve sonuçlarını deùerlendirerek karüılaütırmak güçtür. Buna raùmen üu önerilerde bulunmak mümkündür:
• Mümkün ise barsaùın erken kullanımı en yararlıdır. Genel anestezi alan hastalar arasında, oral
alımın yeniden baülatılması genellikle bir kaç
gün içerisinde mümkün olur. Destek olarak verilecek besleyici ürünler bu dönemde gerekmez.
• Açık yararı gösterilmediùi ve dökümantasyonu
olmadıùı halde, hafif-orta düzeyde malnütrisyonu olan hastalarda Total Parenteral
nütrisyon (TPN) veya enteral beslenme ertelenmemelidir. Ayrıca postoperatif 7-0 günü aüacaùı önceden tahmin edilmeyen barsak istirahati
için rutin TPN beslenmesi uygulanmamalıdır. Daha önceden malnütrisyonu olduùu bilinen veya
postoperatif dönem komplikasyonlarla seyreden
hastalarda erken nütrisyonel müdahale uygun
olur.
• Ciddi malnütrisyonu olan hastaların beslenmesi için cerrahinin geciktirilmesinden bazı yararlar
saùlayabilir. Fakat perioperatif TPN uygulamalarında artmıü enfeksiyöz komplikasyon riski söz konusudur. Mümkün olan durumlarda hastalar enteral beslenmeden daha çok yarar görürler.
• Malnütrisyonlu hastalar postoperatif dönemde
enteral olarak beslendiklerinde yarar görürler.
Postoperatif nütrisyon desteùi ihtiyacı olan hastalar ihtiyaçlarına göre ayrı deùerlendirilip verilecek
destek hesaplanmalıdır.
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lanımı ile opioidsiz aùrı kontrolü ve erken yiyecek
alımının sınırlandırılmaması, özelikle oral alımın
cerrahi sonrası ilk gün gerçekleümesini içeren multi-modal perioperatif program aùırlık kazanmaktadır. Yiyecek alımında multimodal program, iütah
regülasyonu gelecekteki çalıüma konuları olmasının yanında, erken oral beslenmenin tolerans ve
güvenilirliùi özelikle treitz üzeri üst GúS cerrahilerinde araütırılması gereken konulardır.
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