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SUMMARY

ÖZET

(How Do We Feed the Surgical Newborns?)
Objective: In this study we aimed to investigate the
type of enteral feeding in newborns that have been
operated for various reasons.
Materials and methods: We investigated retrospectively
the cases which were diagnosed, treated and followed
up in our surgical intensive care unit between 2001 and
2002. All cases were studied according to their age at
presentation, weight, initiation and mode of oral feeding.
Six groups were setup for the investigation: patients with
laparatomy and resection anastomosis (group 1), patients
with laparatomy without intestinal resection anastomosis
(group 2), patients with stoma (group 3), patients operated
for esophageal atresia (group 4), patients with toracotomy
(group 5) and the others (sacrococcygeal teratoma, urinary
system pathologies etc , group 6).
Results: 44 cases were included in our study. Female/male
ratio was 1/3 and the mean age at presentation was 3,
4 days (1-33). The mean weight was 2695 gm (12863960). Group1 (n=11): The mean duration between
operation and initiation of enteral feeding was 4, 8 days
(1-6). While 9 cases were being fed orally 2 cases were
started nasogastric feeding. Feeding was in the mode of
3+1 (3 hours continuously + 1 hour interval and checking
residue). Feeding was increased gradually according to
the amount of residue. Group 2 (n=8): The mean duration
between operation and initiation of enteral feeding in
these cases was 3, 5 days (1-14) and the mean amount
was 9,5cc (2-30). All the cases were started to be fed orally
and increased gradually. Group 3 (n=10): The mean
duration between operation and initiation of enteral
feeding in these cases was 1,5 days (1-3) and the mean
amount was 5cc. Group 4 (n=8): In esophagial atresia
cases duration of time of starting feeding was 4,3 days
(3-6). 5 cases were started orally and 3 cases with
nasogastric mode with the amount of 3,3cc (3-5). Group
5 (n=2): Cases with toracotomy were fed posoperatively
on day 1 with 5cc. Group 6 (n=6): All other cases were
fed postoperatively on day 1 with 15cc (5-30).
Conclusion: In this study, the cases in which intestinal
resection was performed were found to be fed latest and
oral feeding was the type of feeding preference. Except
for the clinically high risk cases (short bowel syndrome,
sepsis and ventilator therapy) postoperative early enteral
feeding can be tolerated easily in the newborn patients
and with this feeding strategy the complications of
parenteral feeding can be avoided.

(Cerrahi Yenidoðanlarý Nasýl Besliyoruz ?)
Amaç: Bu çalýþmada kliniðimizde deðiþik
endikasyonlarla ameliyat edilen yenidoðanlarda
beslenme þekillerinin irdelenmesi amaçlandý.
Gereç ve Yöntem: Cerrahi yenidoðan yoðun bakým
ünitemizde 2001-2002 yýllarý arasýnda teþhis ve tedavi
edilen ve beslenme kayýtlarý düzenli tutulmuþ olgular
geriye dönük olarak irdelendi. Olgular baþvuru yaþý,
aðýrlýk, oral beslenmeye baþlama zamaný ve þekli
açýsýndan incelendi. Olgular laparatomi ve rezeksiyon
anostomoz yapýlan (Grup 1), rezeksiyon anostomoz
yapýlmayan (Grup 2), stoma açýlan (Grup 3), özofagus
atrezisi nedeni ile opere edilen (Grup 4), torokotomi
yapýlan (Grup 5) ve diðerleri (Grup 6) (sakrokoksigeal
teratom, üriner sistem patolojileri vb) olmak üzere 6
farklý grupta irdelendi.
Bulgular: Toplam 44 olgu deðerlendirmeye alýndý.
Kýz/ erkek oraný 1/3 idi. Ort. baþvuru yaþý 3,4 gün (133), ort. aðýrlýk ise 2695 gr (1286-3960) idi. Grup 1
(n=11): Bu olgularýn ortalama enteral beslenmeye
baþlama zamaný 4,8 gün (1-6) idi, 9 olgu oral
beslenirken, 2 olgu da nazogastrik gavajla beslenmeye
baþlandý. Beslenme 3+1 (3 saat sürekli + 1saat ara
& residiv bakma) þeklinde uygulandý. Residiv miktarýna
göre kademeli arttýrmaya gidildi. Grup 2 (n=8): Bu
olgularda beslenmeye baþlanma zamaný ise ort. 3,5
gün (1-14), ort. beslenme miktarý ise 9,5 cc (2-30) idi.
Tamamý oral beslenme ile baþlanýp ve beslenme miktarý
günlük kademeli arttýrýlarak devam edildi. Grup 3
(n=10): Bu olgularýn ort. beslenme zamaný 1,5 gün
(1-3), beslenme miktarý 5 cc ve tamamý oral idi. Grup
4 (n=8): Özefagus atrezili olgularda ort. beslenmeye
baþlama zamaný 4,3 gün (3-6) idi. Olgularýn 5i oral,
3ü nazogastrik gavajla, ort. 3,3 cc (3-5) ile beslenmeye
baþlandý. Grup 5 (n=2): Torakotomi yapýlan olgular
ise postop 1. gün 5cc ile oral beslenmeye baþlandý.
Grup 6 (n=5): Diðer nedenlerle olgularýn tamamý
postop 1. gün ort. 15 cc (5-30) ile oral beslenmeye
baþlandý.
Sonuç: Çalýþmamýzda GI sistemde rezeksiyon yapýlan
olgular en geç beslenmeye alýnan grup olarak
gözlenmiþ, oral beslenme sýklýkla baþlangýç için tercih
edilen metod olmuþtur. Bu parenteral beslenmenin
meydana getireceði komplikasyonlarý da engellemiþ
olmaktadýr.
Anahtar Kelimeler: Yenidoðan, cerrahi, beslenme

Key Words: Neonate, surgery, feding
-165-

ZEYNEP KAMÝL TIP BÜLTENÝ

CÝLT : 36 YIL : 2005 SAYI : 4

GÝRÝÞ
Beslenme gerek enteral gerekse parenteral
uygulansýn her türlü hastalýkta önem kazanýr.
1968 yýlýnda Dudrickin modern anlamda
parenteral beslenmeyi tanýmlamasýndan sonra
bu beslenme yöntemi birçok dahili ve cerrahi
olguda kullanýlmýþtýr (1,2,3). Parenteral
beslenme konusundaki geliþmeler ve
uygulamalarýn yaygýnlaþmasý enteral
beslenmenin önemini bir dönem ikinci plana
itmiþ olmasýna karþýn bu konuda yapýlan yeni
çalýþmalar enteral beslenmeyi yine tercih
edilir bir konuma sokmuþtur (1,2,4,5). Ancak
halen çoðu kez beslenmenin önemi gözden
kaçýrýlmakta, daha çok primer hastalýða
odaklanýlmaktadýr. Bu durum hastanede yatan
bir çok hastanýn malnütrisyonuna neden
olmakta, hastalýklý yada ameliyat edilmiþ
olgularýn iyileþmesini olumsuz yönde
etkileyerek geciktirmekte bazen hastalýðýn
ve/veya beslenmenin ciddi komplikasyonlarý
ile hatta ölümle sonuçlanmaktadýr (6). Ciddi
travma ve ameliyat geçirmiþ olgularda
katabolizma özellikle protein yýkýmý
artmaktadýr. Bunun sonucu bu olgularda yara
iyileþmesinin iyi ve zamanýnda gerçekleþmesi
için protein ve enerji ihtiyacý karþýlanmasýnýn
önemi daha belirgin olmaktadýr (6,7). Ayrýca
çocuklarda ve özellikle yenidoðanlarda
beslenme eriþkinlerden farklýdýr. Çocuklar
büyüme ve geliþmesini tamamlamamýþ, aksine
hýzlý büyüyen ve geliþen organizmalardýr.
Ameliyat edilmemiþ yenidoðanlarýn beslenme
þekilleri ve bunlarýn yarar ve zararlar
konusunda bir çok klinik çalýþma yapýlmasýna
karþýn ameliyat edilen yenidoðanlarýn
beslenmesi konusunda yeterli çalýþma
bulunmamaktadýr. Çalýþmamýzda bu nedenle
1 yýl içinde yenidoðan yoðun bakým
ünitemizde deðiþik nedenlerle ameliyat edilen
yenidoðanlar deðerlendirildi ve sonuçlarý
tartýþýldý.
GEREÇ ve YÖNTEM
Kliniðimiz cerrahi yenidoðan yoðun
bakým ünitesinde 2001-2002 yýllarý arasýnda
teþhis ve tedavi edilen ve beslenme kayýtlarý
düzenli tutulmuþ olgular geriye dönük olarak
irdelendi. Olgular baþvuru yaþý, aðýrlýk,
beslenmeye baþlama zamaný ve þekli
açýsýndan incelendi. Olgular laparatomi ve
intestinal rezeksiyon anostomoz yapýlan (Grup
1), Laparatomi yapýlan fakat intestinal
rezeksiyon anostomoz yapýlmayan (Grup 2),

Laparatomi ile stoma (kolostomi, ileostomi,
vb..) açýlan (Grup 3), özofagus atrezisi nedeni
ile opere edilenler (Grup 4), torokotomi
yapýlan (Grup 5) ve diðerleri (Grup 6)
(sakrokoksigeal teratom, üriner sistem
patolojileri, vb..) olmak üzere 6 farklý grupta
irdelendi. Uzun süre parenteral beslenmek
zorunda kalýnan kýsa barsak, nekrotizan
enterokolitli olgularda olduðu gibi beslenmesi
özellik gösteren yüksek risk grubu olgular
bu çalýþma kapsamýna alýnmadý.
BULGULAR
Çalýþmamýzda toplam 44 olgu
deðerlendirmeye alýndý. Kýz/erkek oraný 1/3
idi. Ortalama baþvuru yaþý 3,4 gün (1-33 gün
), ortalama aðýrlýklarý ise 2695gr (1286-3960
gr) idi. Grup 1 (n=11): Bu olgularýn ortalama
enteral beslenmeye baþlama zamaný 4,8 gün
(1-6 gün) idi. Olgularýn 9u (%81,8) direk
aðýz yolu ile 2si (%18,2) de nazogastrik gavajla
beslenmeye baþlandý. Beslenme 3+1 (3 saat
sürekli + 1 saat ara ve rezidü bakma) þeklinde
uygulandý. Olgunun beslenmeyi tölerans
durumu deðerlendirilerek beslenme miktarý
arttýrýldý. Beslenmeye saatlik 5 cc ile baþladý
ve klinik sorunu olmayan olgularda 5 cc
arttýrýlarak devam edildi. Bu deðerlendirme
için de rezidü miktarý ve hastanýn genel
durumu dikkate alýndý. Grup 2 (n=8): Bu
olgularda beslenmeye baþlanma zamaný ise
ort. 3,5 gün (1-14 gün), ortalama beslenme
miktarý ise 9,5 cc (2-30) idi. Tamamý oral
beslenme ile baþlanýp ve beslenme miktarý
günlük kademeli arttýrýlarak devam edildi.
Grup 3 (n=10): Bu olgularýn ort. beslenme
zamaný 1,5 gün (1-3), beslenme miktarý 5 cc
ve tamamý oral idi. Grup 4 (n=8): Özefagus
atrezili olgularda ort. beslenmeye baþlama
zamaný 4,3 gün (3-6) idi. Olgularýn 5i (%62,5)
oral, 3ü (%37,5) nazogastrik gavajla, ort. 3,3
cc (3-5) ile beslenmeye baþlandý. Grup 5
(n=2): Torakotomi yapýlan olgular ise postop
1. gün 5cc ile oral beslenmeye baþlandý. Grup
6 (n=5): Diðer nedenlerle ameliyat edilen
olgularýn tamamý postop 1. gün ort. 15 cc (530) ile oral beslenmeye baþlandý.
Enteral beslenme baþlangýcýnda bebeðin
beslenmesi için mevcutsa öncelikli olarak
anne sütü, anne sütü yoksa hazýr mamalar
kullanýlmýþtýr.
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TARTIÞMA
Çocuk cerrahisi ve yenidoðan yoðun
bakým ünitelerinde takip edilen yenidoðanlara
verilecek beslenme desteði çok önemlidir
(8,9). Beslenme düzenlenmesinde yapýlacak
hatalar, yenidoðanda fiziksel ve fonksiyonel
bozukluklara yol açabilir (2,9). Optimal
beslenme ile doðum sonrasý nöral geliþmenin
ve cerrahi sonucun olumlu yönde etkilendiði,
morbiditenin azaldýðý ve hastanede kalýþ
süresinin kýsaldýðý bilinmektedir (10). Ancak
ameliyat edilen yenidoðanlarýn nasýl
besleneceði ile ilgili farklý görüþler ve
uygulamalar mevcuttur. Klinisyenler bu
konuda öðretileri ve tecrübelerinin öngördüðü
þekilde ve genellikle farklýlýk gösteren
yöntemler kullanmaktadýr. Bunun sonucu
olarak gerek enteral beslenme, gerekse
parenteral beslenmeye baþlama zamaný ve
þekli protokollerde ciddi farklýlýklar
göstermektedir (1,2,5).
Enteral beslenme parenteral yolla
beslenmeye karþý birçok avantaj içermektedir.
Özellikle küçük hacimli erken enteral
beslenme, büyümeyi ve villus matürasyonunu
saðlayan intestinal hormon salgýsýný artýrýr
(11,12). Enteral beslenme, intestinal motiliteyi
ve biluribin salýnýmýný arttýrarak fizyolojik
sarýlýðý azaltýr, total parenteral beslenme
kaynaklý kolestazý, enfeksiyon ve sepsisi
engeller ve prematür osteopenisini azaltýr
(10,13). Kliniðimizde bu bilimsel veriler de
göz önünde bulundurularak erken enteral
beslenme tercih edilmiþtir. Çalýþmamýzda
olgular öncelikle karýn ameliyatý olanlar ve
olmayanlar göz önüne alýnarak
gruplandýrýlmýþtýr. Karýn ameliyatý olanlarda
barsak rezeksiyonu yapýlýp yapýlmamasý
dikkate alýnmýþtýr. Grup-1 olgular barsak
anastomozu da göz önüne alýnarak diðer
gruplardan daha geç beslenmeye baþlandý
(ort.: 4,8 gün). Bunun yaný sýra karýn ameliyatý
olmayan torokotomili ve retroperitoneal
nedenlerle ameliyat olan olgularýn ameliyattan
sonra anestezinin etkisinin ortadan kalkmasý
ile beslenebilecekleri tesbit edildi. Karýn
ameliyatý, özellikle barsak ameliyatý geçiren
olgularýn geç beslenme nedeni barsak
hareketlerinin daha geç baþlamasýndan
kaynaklanmaktadýr. Beslenme miktarýnýn
deðerlendirilmesi ve rezidü deðerlendirilmesi
gereken olgular nazogastrik gavaj diðerleri ise
aðýzdan beslenmeye baþlanmýþtýr. Erken
enteral beslenen kayýtlý hastalarýmýzda

herhangi bir komplikasyonla
karþýlaþýlmamýþtýr. Daha önce kliniðimizde
yaptýðýmýz bir çalýþmada yenidoðan sepsis
oranýnýn son yýllarda düþtüðü tesbit edilmiþtir
(4). Bu düþüþün nedenlerinden birinin de
erken enteral beslenme ve parenteral
beslenmeye tercih edilmesinin olduðu
düþüncesindeyiz, ancak bu konuda ileri
düzeyde ve spesifik çalýþmalar yapýlmasý
gerektiði kanýsýndayýz.
Yenidoðanýn enteral beslenmesinde ideal
besin anne sütüdür. Anne sütü; makrofaj,
immünglobulin, kompleman, immuniteyi
arttýrýcý laktoferrin, prostoglandin, sindirim
sisteminin geliþimini attýrýcý intestinal growth
faktörü, kolay hazmedilir yaðlarý ve istenen
düzeyde protein karýþýmýný içerir (2). Ancak
anne sütü besin komposizyonu açýsýndan
farklýlýklar gösterebilir (1,2). Kliniðimizde bu
nedenlerle baþlangýç olarak þayet mevcutsa
anne sütü tercih edilmektedir. Ancak anne
sütünün elde edilemediði durumlarda hazýr
mamalar verilmektedir. Ayrýca klinik
gözlemlerimizde bebekler anne sütünü hazýr
mamalara göre daha iyi tolere etmektedir.
Gastrointestinal sistem vücudun en büyük
immün sistemlerinden biridir. Yenidoðanlarda
immun sistem tamamen geliþmemiþtir.
Ameliyat ve genel anestezi de immun sistemi
etkileyen faktörlerdir. Yapýlan çalýþmalar
enteral beslenmenin barsaklarýn immun
sistemin anatomik ve fizyolojik geliþmesine,
enfeksiyonlarýn önlenmesine olumlu
katkýsýnýn olduðunu göstermiþtir (11,15,16).
Emme ve yakalama refleksleri geliþmiþ
prematürler dahil yeni doðanlarýn enteral
beslenmeyi iyi tolere ettikleri gösterilmiþtir.
Hatta solunum problemleri nedeni ile
ventilatör tedavisi alan olgular da nazogastrik
tüp ile enteral beslenmeyi iyi tolere etmektedir
(1,2). Solunum problemi olan olgularda
hastanýn þikayetlerinin kýsa sürede geçmesi
bekleniyorsa enteral beslenme birkaç gün
geciktirilmekte, ancak ventilatör tedavisi de
dahil olmak üzere solunum þikayetlerinin
uzun süre devam etmesi bekleniyorsa enteral
beslenmeye baþlanmaktadýr. Bu hastalarda
ventilatör tedavisi yada bebeðin emme
refleksini etkileyecek kadar ciddi solunum
sýkýntýsý mevcut ise nazogastrik aspirasyon
konusunda azami dikkat sarfedilerek
nazogastrik gavaj ile, diðer durumlarda ise
direk aðýzdan beslenmeye baþlanmaktadýr.
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Bazý çalýþmalarda ise Evre II ve daha öncesi
nekrotizan enterekolitli olgularýn enteral
beslenmeyi oldukça iyi tolere ettikleri
olumsuz bir etkilerinin olmadýðý aksine
olumlu etkilerinin olduðu bildirilmektedir
(17,18).
Enteral beslenmenin þekli konusunda bir
takým öneriler ileri sürülmüþtür (oral, nazoveya orogastrik, jejunal tüp ve gastrostomi).
Bunlarýn zorunluluk halinde hepsinin
kullanýlacaðý durumlar söz konusudur ancak
en doðal besleme þekli oral beslemedir (2, 4).
Yukarda da bahsettiðimiz gibi kliniðimizde
genellikle oral özel durumlarda ise nazogastrik
gavajla beslenme yapýlmýþtýr.
Sonuç: Çalýþmamýzda GI sistemde rezeksiyon
yapýlan olgular en geç beslenmeye alýnan
grup olarak saptanmýþtýr. Parenteral beslenme
genelde hastalarda enteral beslenmeyle
kombine olarak kullanýlmýþ, oral beslenmenin
sýklýkla baþlangýç için tercih edilen beslenme
metodu olduðu gözlenmiþtir.
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