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Kanser Hastalar›nda Beslenme

Kanser kafleksisi: Nedenleri, 
sonuçlar› ve tedavisi 
Sa¤l›kl› yaflam›n en önemli gereklerinden bi-

risi iyi beslenmedir. Pek çok fizyolojik (örne¤in
gebelik) veya patolojik durum (hastal›lar örne-
¤in kanser) vücutta neden olduklar› metabolik
de¤ifliklikler ile beslenme bozukluklar›na neden
olmaktad›r. Kanser hastalar›nda hem hastal›¤›n
kendisi hem de uygulanan tedaviler beslenme
bozuklu¤una yol açar. Bu bozuklu¤un geliflme-
si ve derecesi tedaviden al›nan yan›t, hastan›n
hayat kalitesi ve sa¤kal›m ile yak›ndan iliflkilidir.
Örne¤in, bu hastalarda geliflen malnütrisyon, ba-
¤›fl›kl›k yan›t›n› bozar, yara iyileflmesini gecikti-
rir, ciddi enfeksiyonlar›n geliflmesine zemin ha-

z›rlar ve uygulanan tedavilerin yan etkilerine
karfl› tolerans› azalt›r.

‹leri evre kanser hastalar›n›n ço¤unda kilo
kayb› ve malnütrisyon geliflir. Kanser hastalar›n-
da geliflen orta ve ileri derecedeki malnütrisyo-
na kanser kafleksisi denir. Kanser kafleksisi tan›
an›ndaki kanser hastalar›n›n %15-40’›nda, ileri
evre hastalar› ise %80’inde görülür (1). Baz› ya-
zarlara göre kanserli hastalarda en s›k rastlanan
ölüm nedeni kanser kafleksisidir (2).

Kanser hastas›nda beslenme bozuklu¤una ne-
den olan nedenler iki grupta toplanabilir (1,3,4):

1. Metabolik olmayan nedenler: Bu ne-
denler genellikle tümörün lokal etkilerini ve uy-
gulanan tedavilerin yan etkilerini kapsar. ‹fltah
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Abstract

Nutrition Support in Cancer Patients

Most patients with cancer experience malnutrition and its ultimate form, cachexia during the cour-
se of their disease. Malnutrition in cancer patients results mainly from the local and systemic effects of
tumor and from the side effects of anticancer therapy. Since development of malnutrition is closely as-
sociated with reduced survival and an altered quality of life in cancer patients, a simple nutritional as-
sessment plan and early counselling are essential to improve the nutritional status of these patients.
Enteral and parenteral routes are the two main modalities of providing nutritional support in cancer
patients. Enteral nutrition (EN) either orally or with feeding tubes is usually the preffered method as
long as gastrointestinal system is functional. Parenteral nutrition (PN) is more expensive, requires clo-
se monitoring and expertise. Both EN and PN are not indicated in well-nourished patients or in can-
cer patients with mild malnutrition. Moreover, unless there is a prolonged gastrointestinal toxicity, EN
and PN are not recommended for ptaients with treated with chemotherapy or radiotherapy. Severely
malnourised patients undergoing gastrointstinal surgery or patients undergoing bone marrow transp-
latation were shown to benefit from nutritional support.

Current resreach focused on the complex metabolic changes that underlie cancer cachexia and in-
tense effort is ongoing to develop nutrirional regimens that can support the patient without promoting
tumor growth.
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kayb›, kansere veya uygulanan tedaviye ba¤l›
koku veya tat duyusunda meydana gelen de¤i-
fliklikler, odinofaji veya disfaji, gastrointestinal
sistemin herhangi bir seviyesinde meydana ge-
len mekanik t›kan›kl›k, karaci¤er yetersizli¤i, mi-
de/barsak cerrahisi yap›lm›fl hastalarda kör bar-
sak sendromlar›, psikolojik nedenlere ba¤l› is-
hal, erken doyma hissi, bulant›, kusma, tedaviye
ba¤l› stomatit, ishal, bulant› ve kusma bu grup-
ta yer alan nedenler aras›ndad›r.

2. Metabolik nedenler: En önemli neden
malnütrisyonun ileri derecedeki formu olan ve
tümörün sistemik etkisine ba¤l› geliflen anorek-
si-kafleksi sendromudur. Kanser kafleksisi kilo
kayb›, ifltahs›zl›k, kas ve ya¤ dokusunun kayb›
ve çok çeflitli metabolik olaylarla karakterize bir
sendromdur. Halsizlik, iskelet kas› ve iç organ
atrofisi, hipoalbuminemi, anemi, karbonhidrat,
ya¤ ve protein metabolizmas›ndaki bozukluklar
bu sendromun birer parças›d›r. Temel sorun art-
m›fl olan kalori ihtiyac›na karfl› fizyolojik cevab›n
oluflmamas›, yani enerji üretimin yeterli düzey-
lerde olmamas›d›r. Bu sendrom kanser hastala-
r›nda s›k rastlanan a¤r› ve psikolojik faktörler ile
(yemek yeme¤e karfl› tiksinti gibi) ile daha da
kompleks hale gelebilir. 

Yukar›da bahsedilen nedenlere ek olarak,
kanser hastalar›nda s›k rastlanan halsizlik, yor-
gunluk gibi semptomlar yemek piflirme/yapma
ve yeme iste¤i üzerinde olumsuz etki yapar, ay-
r›ca tedavinin yan etkileri ve cerrahi sonras› ge-
liflen negatif fiziksel (vücut) imaj da depresyona
neden olarak beslenme bozuklu¤una neden
olur.

Azalm›fl yiyecek al›m›, metabolik bozukluklar
(tümörün hastan›n beslenme durumundan ba-
¤›ms›z olan yüksek metabolizmas›) ve vücuttaki
sitokin profilinin (IL-1, IL-6, gama IFN) kanser
hastalar›nda kafleksi geliflmesinden sorumlu ol-
du¤u düflünülmektedir (5). Kanser kafleksisi aç-
l›¤a ba¤l› geliflen kafleksiye göre farkl›d›r, örne-
¤in açl›¤a karfl› geliflen fizyoljik adaptasyonlar-

dan birisi glukoneogenezin azalmas›d›r (1,3,6).
Bu durum kanser hastalar›nda geliflmez bu ne-
denle kanser kafleksinde hem ya¤ hem de kas
dokusu y›k›m› olur, açl›¤a ba¤l› kafleksi de ise
öncelikle ya¤lar y›k›l›r. Kanser kafleksinde geli-
flen insülin rezistans› nedeni ile özellikle kaslara
glukoz al›m› azal›r ve böylece glukoneogenezde
kullan›lmak üzere kas proteinlerinin y›k›m› ar-
tar. Ya¤ ve enerji al›m›ndan ba¤›ms›z bir flekilde
ya¤ asidi oksidayonu, lipoliz olur. Yetersiz besin
al›m› ve abzorpsiyon da gliserol ve serbest ya¤
asitlerinin dolafl›mdaki miktarlar›n› artt›r›r. Sonuç
olarak hastalarda trigliseridemi, azalm›fl lipopro-
tein lipaz düzeyleri ve glukoneogenez için ya¤
depolar›n›n harcanmas› ile ya¤ dokular› y›k›l›r.

Kanser hastalar›nda geliflen beslenme bozuk-
lu¤unun düzeltilmesinde ilk basamak beslenme
durumunun ölçülmesidir. Bu ölçüm hastan›n vü-
cudundaki ya¤ ve protein kitlesi hakk›nda bilgi
verece¤i gibi malnütrisyon geliflen hastalarda
bunun derecesini, geliflmemifl olanlarda ise risk
alt›nda bulunanlar› saptamam›za ve erken ön-
lemleri almam›za yard›mc› olur. 

Beslenmenin Ölçülmesi

Beslenme durumun belirlenmesinde en
önemli basamak detayl› bir öykü al›nmas› ve fi-
zik muayene yap›lmas›d›r. Malnütrisyon riski
olan hastalar›n önceden belirlenmesi, uygun za-
manda bu hastalara müdahale edilerek flikayet-
lerinin giderilmesi ve hayat kalitelerinin düzeltil-
mesini sa¤lamakta ve ayr›ca uygulanan tedavile-
re al›nan yan›t üzerinde pozitif etki yapmaktad›r.
Kansere ba¤l› malnütrisyonlu hastalar›n bafll›ca
flikayetleri ifltahs›zl›k, halsizlik, kilo kayb›, yor-
gunluk ve erken doyma hissidir. Bu flikayetlere
efllik eden fizik muayene bulgular› ise, kas atro-
fisi, ya¤ dokusunun azalmas› ile yüz ve vücutta
meydana gelen görünüm, miyopati ve ödemdir.
Laboratuar tetkikleri aras›nda, azalm›fl lenfosit
say›s›, albümin, transferrin, retinol ba¤lay›c› pro-
tein, prealbumin, glukoz intolerans›, vitamin ve
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eser elaman eksiklikleri ve e¤er ölçülebilirse de-
ri hipersensitivite testlerinde azalma hastan›n
beslenme durumu hakk›nda bir fikir verebilir.
Malnütrisyonun derecesini tespit etmede kilo
kayb›n›n derecesini saptamak, BMI (body mass
index) hesaplamak ve serum albümin düzeyine
bakmak en h›zl› ve pratik olarak yap›labilecek
ilk üç testtir (1,6).

1. Kilo: Kilo kayb›n›n derecesi ve ne süre
içinde oldu¤u protein-kalori maltnutrisyonun
de¤erlendirilmesinde önemlidir. Kilo de¤iflikli¤i-
nin yüzdesi afla¤›daki formüle göre hesaplan›r.
Bu de¤er e¤er 1 hafta içinde %1-2 veya 1 ay
içinde %5 veya 6 ayda %15 in üstünde ise ciddi
kilo kayb›n›n göstergesidir.

Kiloda de¤iflikli¤in yüzdesi (%)= 
(Normal kilo- flu anki kilo)X100

Normal Kilo

Kilo kayb›, beslenme durumu ile ilgili bilgi
edinmemizi sa¤lamakla beraber tek bafl›na bes-
lenme bozuklu¤unun de¤erlendirilmesinde ye-
terli de¤ildir, örne¤in tedavi veya hastal›¤a ba¤-
l› metabolik h›zda veya kalori al›m›ndaki de¤i-
fliklikleri tam olarak yans›tmaz.

2. Albümin: Serumda ölçülebilen proteinler
vücuttaki protein kayb›/eksikli¤inin saptanma-
s›nda kullan›labilir bunlardan bir tanesi albumin-
dir. Serum protein düzeyleri ile malnütrisyon
aras›ndaki iliflki ölçülen proteinin yar›lanma öm-
rü ve hastan›n hidrasyon durumu ile yak›ndan
ilgilidir. Albuminin yar›lanma ömrü 3 haftad›r
(20 gün) ve dolafl›mdaki (intravasküler alandaki)
protein miktar›n›n göstergesidir. Albumin de¤e-
rinin 3g/dL’nin alt›nda olmas› malnütriyonu yan-
s›t›r. Unutulmamal›d›r ki albumin düzeyleri pek
çok faktörden etkilenir (karaci¤er hastal›¤›, nef-
rotik sendrom, malabsopsiyon, enfeksiyon vb.)
Bu nedenle beslenmenin en önemli göstergesi
konumunda de¤ildir. Bir di¤er protein ise trans-
ferrindir. Yar›lanma ömrü 1 hafta olan bu prote-
inin düzeyi de beslenme durumu ile yak›ndan

iliflkilidir. Albumine göre protein stoklar›nda k›-
sa dönemde olan de¤ifliklikleri daha iyi yans›t›r
ancak transferrin seviyeleri de albumin gibi pek
çok faktörden etkilenir .

3. Vücut Kitle ‹ndeksi (BMI): Vücut kitle in-
deksi kilonun boyun karesine bölünerek hesap-
lan›r (kg/boy2) Normalin alt s›n›r› 18.5’tir ancak
kanser hastalar›nda 22 de¤eri ve alt› protein-ka-
lori malnütrisyonun göstergesi olarak kabul edi-
lebilir.

Baflka parametrelerin belli aral›klarla ölçül-
mesi de beslenme durumu hakk›nda bir fikir
edinmemizi sa¤layabilir. Tuberkülin, kabakulak,
kandida, streptokinaz ve streptodornaz gibi deri
testi antijenlerinden iki ya da daha fazlas›na kar-
fl› pozitif reaksiyon geliflmesi de beslenme duru-
munu ve immün sistemin iyi çal›flt›¤›n› gösteren
di¤er parametrelerdendir. Lenfosit say›s›, nitro-
jen dengesi ve antropometrik ölçümler de bes-
lenme bozuklu¤unu saptamada kullan›lan testler
aras›ndad›r. Antropometrik ölçümler aras›nda
triseps deri kal›nl›¤› ya¤ depolar›n›, orta kol çev-
resi ise ya¤s›z vücut kitlesini (lean body mass)
yans›t›r. Bu ölçümler yafla ve cinse göre ayarlan-
m›fl de¤erlerle karfl›laflt›r›l›r. Antropometrik de-
¤erler beslenme ile ilgili olmayan faktörlerden
etkilendi¤inden ve ölçümler ölçen kifliden kifliye
de¤iflebilece¤inden günlük pratikte s›k kullan›l-
mamaktad›rlar. Hastalar›n beslenme durumunu
de¤erlendirmede kullan›lan serum albümin,
transferrin, gecikmifl deri hipersensitivite testleri
ve triseps deri kal›nl›¤›n›n ölçülmesini içeren
“prognosik nütrisyonel indeks” in kanser hasta-
lar›nda hastal›¤›n seyri ile iliflili oldu¤u gösteril-
mifltir (6).

Ay›ca hem hastan›n öyküsüne ait faktörleri
hem de fiziksel bulgular›n› içeren ve tablo 1’de
özetlenen “subjektif global de¤erlendirme” de
beslenme dengesini de¤erlendirmede kullan›lan
araçlar aras›nda yer almaktad›r. Bu de¤erlendir-
me yönteminde hastalar A=iyi beslenmifl, B=or-
ta derecede malnütrisyonlu ve C=ciddi malnüt-
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risyonlu olmak üzere üçe ayr›l›r. Bu kategorile-
re göre hastaya ne flekilde besin deste¤i verile-
ce¤i planlan›r (7).

Kanserli Hastada Beslenme Deste¤i

Kanser hastalar›nda geliflen malnütrisyonun
tedavisi farmakolojik olarak ifltahs›zl›¤›n gideril-
mesi veya oral/parenteral beslenme veya bunla-
r›n ikisinin kombinasyonu fleklinde yap›l›r. Bes-
lenme deste¤inin ne flekilde yap›laca¤›na hasta-
daki malnütrisyonun derecesi, hasta ve hastal›¤›-
na ba¤l› faktörler göz önüne al›narak karar veri-
lir. 

‹fltahs›zl›¤›n Farmakolojik Tedavisi

‹fltah açmak amac› ile afla¤›da belirtilen ilaç-
lar kullan›labilir.

Metoklopramid: Opioid veya antidepresan-
lara ba¤l› gecikmifl mide boflalmas› veya gastro-
parezi geliflen hastalarda oldukça etkilidir. Ye-
meklerden önce ve yatarken 10 mg al›nmas› ifl-
tahs›zl›k, bulant› ve erken doyma flikayetlerine
özellikle de motilite bozukluklar›ndan kaynakla-
nan ifltahs›zl›¤a iyi gelebilir. Genç bayanlarda
distoni yan etkisi daha s›k görülür. Diskinezi öy-
küsü olan hastalarda kullan›lmamal›d›r.

Megestrol asetat: AIDS hastalar›nda geliflen
anoreksi ve kafleksinin tedavisinde onay alm›fl
bir ilaç olan megestrol asetat, doza ba¤›ml› ola-
rak ifltah açar (%30-90 oran›nda etkilidir). En
önemli yan etkisi ödemdir. Kanser hastalar›nda

AIDS hastalar›na göre daha düflük dozlarda
160mg dan bafllan›r ve 400-800mg/gün dozlara
ç›k›labilir. Ödem, hipertansiyon ve hiperglisemi
bu ilac›n yan etkileri aras›ndad›r.

Deksametazon: Sabah kahvalt›dan sonra 4
mg al›nd›¤›nda özellikle a¤r› palyasyonu için
anitienflamatuar/a¤r› kesici gereksinimi duyan
hastalarda etkili olur. Diyabetik hastalarda kulla-
n›l›rken çok dikkatli olunmal› ve miyopati geli-
flen hastalarda bu ilaç verilmesi durdurulmal›d›r.
Mide irritasyonu yapt›¤›ndan yan›nda bir H2
blokeri verilmesi önerilmektedir. 

THC (delta-9-tetra hydrocannabinol veya
Dronabinol): Hem bulant› kesici hem de ifltah
aç›c›, kilo ald›r›c› etkisi vard›r. Fakat bu ilac›n
neden oldu¤u uyku hali, vücutta s›v› tutulmas›
ve özellikle de yafll› hastalarda yapt›¤› psikolojik
etkiler unutulmamal›d›r. Günde 2.5 mg üç kez
yemeklerden 1 saat sonra verilmektedir. Bu ilaç
ülkemizde bulunmamaktad›r. 

Ayr›ca, siproheptadin 2-4 mg dozlarda ucuz
ve etkili bir ilaçt›r. Antidepresanlar depresyona
ba¤l› ifltahs›zl›kta etkili olabililer.

Kanser Hastalar›nda Beslenme Deste¤i:
Önemi, Amac›, Kimlere Önerilmeli?

‹lerleyen kilo kayb› son dönem kanser hasta-
lar›nda kaç›n›lmazd›r, tümör kontrolü sa¤lanma-
d›kça beslenme tedavisi ile yaflam› uzatmak
mümkün de¤ildir. Fakat pek çok aile ve hasta
bu dönemlerde beslenmenin altta yatan hastal›-

Tablo 1. Subjektif global de¤erlendirme (7)

A. Hastan›n hikâyesi
Kilosunda olan de¤ifliklikler (1. 3. ve 6. ayda olan kilo kayb› ve son 2 haftadaki kilo de¤iflikli¤i)
Günlük beslenmedeki de¤ifliklikler (normale göre)
Gastrointestinal sisteme ait flikâyetler (2 haftadan uzun süren)
Performans statüsü (ECOG)
Hastal›k ve beslenme ile ilgisi (teflhis, hastal›k evresi, metabolik stresler)

B. Fizik Muayene
Subkutan ya¤ dokusunun varl›¤›, kas atrofisi olup olmad›¤›, ödem veya asitin olup olmad›¤›
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¤› göz önünde bulundurmadan çok önemli ol-
du¤unu düflünür. Genel olarak malnütrisyonlu
kanser hastalar›nda tedavinin temel ilkeleri ifl-
tahs›zl›¤a yol açan faktörlerin ortadan kald›r›l-
mas›, hastan›n yemek yeme al›flkanl›klar›n›n dü-
zeltilmesi ve beslenme deste¤inin sa¤lanmas›
(oral/enteral veya parenteral) fleklindedir. Hasta-
l›¤›n prognozu, evresi, tedaviye ba¤l› geliflen
yan etkiler ve hastan›n genel durumu göz önün-
de bulundurularak her hastaya özel bir beslen-
me program› oluflturulmal›d›r. 

Beslenme deste¤inin (enteral/parenteral)
kanser hastalar›na sa¤lad›¤› fayday› araflt›ran kli-
nik çal›flmalar›ndan al›nan sonuçlar farkl›d›r. Bu
tür bir deste¤in palyasyon ve tedavilere karfl› to-
lerans› muhafaza ederek faydal› oldu¤unu gös-
teren yay›nlar›n yan›nda sa¤kal›m ve yol açt›¤›
komplikasyonlar nedeni ile zararl› oldu¤unu bil-
diren yay›nlar da vard›r. Ayr›ca yap›lm›fl olan bu
çal›flmalar›n pek ço¤unun ciddi eksik yanlar› ol-
du¤u da unutulmamal›d›r. Pek çok çal›flmada
hayat kalitesi veya beslenme durumunun de¤er-
lendirmesi yap›lmam›flt›r. 

Genel olarak beslenme deste¤inin seçilmifl
özel bir hasta populasyonunda yararl› oldu¤u
söylenebilir. Kemoterapi ve radyoterapi alan has-
talarda uzun dönem gastrointestinal toksisiteye
maruz kalmayacaklarsa enteral veya parenteral
beslenmenin yeri yoktur. Kemik ili¤i transplan-
tasyonu yap›lacak olan hastalarda uzun dönem
gastrointestinal toksisite beklentisi vard›r, bu has-
talarda beslenme deste¤inin sa¤kal›m üzerinde
olumlu etkisi vard›r. Bunun d›fl›nda ciddi malnüt-
risyonu olan ve majör iç organ operasyonu geçi-
recek olan hastalarda preopretif parenteral nüt-
risyon ve postoperatif en az 5 gün enteral bes-
lenme deste¤inin faydal› oldu¤u bilinmektedir.
Palyatif bak›m deste¤i alan kanser hastalar›nda
beslenme deste¤i karar› al›n›rken hastan›n, aile
yak›nlar›n›n istekleri ve uygulanacak olan bes-
lenme deste¤inin (enteral/parenteral) yarar ve
zarar dengesi göz önünde bulundurulmal›d›r. 

Beslenme deste¤inde amaç, hastan›n olan ki-
losunu korumak, genel durumunun bozulmas›n›
önlemek ve malnütrisyonlu hastalarda hayati
tehlike yaratabilecek komplikasyonlar›n gelifl-
mesini önlemektir. Bu amaçlar› gerçeklefltirirken
hastan›n genel durumu, hastal›¤›, hastal›¤›n ev-
resi prognozu, hastan›n istekleri en önemli yol
göstericiler olmal›d›r.

a. Oral beslenme deste¤i/Diyet önerileri
Beslenme durumu de¤erlendirildi¤inde az-

orta derecede malnütrisyonu oldu¤u belirlenen
hastalarda genel destek tedavisi ilkeleri do¤rul-
tusunda hastan›n varsa a¤r›s›n›n giderilmesi,
bulant› kusma konstipasyon veya depresyonu-
nun tedavi edilmesi, ayr›ca kafleksiye neden
olan tedaviye ba¤l› faktörlerin tedavi edilmesi
ve önlenmesi yap›lacak ilk müdahalelerdir.
Beslenme deste¤inde a¤›zdan beslenme yolu
en fizyolojik en uygun yoldur. A¤›zdan beslen-
me fizyolojik olmas› kadar hastan›n psikolojik
ve sosyal aç›dan da kendini iyi hissetmesini
sa¤lar. Hastan›n yutma, çi¤neme fonksiyonlar›,
tat duyusu ve ifltah› yemeklerin cinsini ve s›kl›-
¤›n› belirlenmesinde önemlidir. Hastal›k nede-
ni ile erken doyma hissi geliflen hastalarda yi-
yecekler küçük porsiyonlarda s›k s›k hasta to-
lere ettikçe verilmelidir. ‹fltahs›zl›¤› olan hasta-
larda yemeklerin küçük tabaklarda sunulmas›
göze daha hofl gözükebilir. Sofrada aile ile bir-
likte yemek yenmesi özendirilmelidir. Tedavi
ile ilgili stomatit, a¤›z kurulu¤u ve a¤›zda kötü
koku geliflmifl olabilir, bunlar›n geliflmemesi
için gerekli önlem al›nmas› gerekebilir. Piyasa-
da toz veya solüsyon halinde dengeli besin
maddelerinin kar›fl›mlar›n› içeren haz›r g›dalar
bulunmaktad›r. Bunlar normal beslenen bir
hastada ö¤ün aralar›nda at›flt›rmak için kullan›-
labilece¤i gibi çi¤neme fonksiyonlar› bozulmufl
ve daha çok sulu yumuflak g›dalar ile beslenen
hasta diyetinin temel k›sm›n› da teflkil edebilir-
ler. Bu haz›r g›dalar›n pek ço¤u hastan›n meta-
bolik sorunlar›na göre çeflit çeflittir, örne¤in
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böbrek yetersizli¤i, karaci¤er yetersizli¤i, diya-
betikler için ayr› ayr› formüller vard›r. Kab›zl›k
için lif içeren formlar da vard›r. 

Hastan›n beslenme eksikli¤i az ise, kilo kay-
b› tedaviye yan›t vermeyen progresif hastal›k ne-
deni ile geliflmiflse veya antineoplastik tedaviye
dramatik cevap beklenen kanseri olan hastalar-
da beslenme deste¤i sa¤lanmas› gerekmeyebilir.

b. Tüple enteral beslenme ve parenteral 

beslenme
Hasta oral yoldan besin alabiliyorsa tercih

edilecek en iyi beslenme yolu a¤›zdan olmal›d›r.
Ancak gastrointestinal sistemi çal›flmas›na ra¤-
men yeterli besin alamayan hastalarda enteral
tüple beslenme deste¤i verilebilir. Enteral bes-
lenme parenteral beslenmeye göre daha ucuz,
daha fizyolojiktir ve daha az komplikasyona ne-
den olur. Gastrointestinal sistem çal›flmas› sa¤-
land›¤› için barsak mukoza yap›s› ve enzimlerin-
de de¤ifliklik olmaz ve böylece bakteriyel trans-
lokasyonun geliflmesi önlenir. Aspirasyon pnö-
monisi ve gastrik ileusu önlemek için besinler
Treitz ligamentinin distalinde kalan bir bölgeden
verilmelidir.

Kür flans› olan tümörü rezeke edilmifl olan
ama postoperatif nekahat dönemi uzun sürmesi
beklenen hastalar, postoperatif dönemde uzun
süre NG (nazogastrik) sonda kullanmas› gere-
ken 4-7 gün oral alamayacak olan hastalar, ke-
moterapiye ba¤l› a¤›r stomatit, diaresi olup kilo
kaybetmifl hastalar, ciddi malabzorpsiyonu, kus-
ma, selim nedenlere ba¤l› ösofagus t›kan›kl›¤›
ve disfajisi olan hastalar parenteral beslenme
adaylar›d›r. 

Beslenme deste¤i vermeden önce vücudun
yaklafl›k protein-kalori dengesini bilmek önemli-
dir. Hastalar›n yeterli miktarda nitrojen almas›
kas proteinlerinin enerji sa¤lama amaçl› y›k›m›-
n›n önlenmesi için gereklidir. Bir yandan da ve-
rilen amino asitlerle karaci¤erin anabolik (prote-
in sentezi) fonksiyonunun devam› sa¤lanmal›d›r.
Diyette ne oranda protein vererek bu nazik den-
gelerin kurulabilece¤ini anlamak için nitrojen
dengesi hesaplan›r. Kanser hastalar›nda günde
200-300 mg/kg’l›k bir nitrojen al›m›n›n, yani gün-
lük, 1.2-2 gr/kg protein al›m›n›n yeterli oldu¤u
bunun üstündeki de¤erlerin ek katk› sa¤lamad›-
¤› bildirilmifltir. Normal sa¤l›kl› bir kiflinin günde
2000-2500 kaloriye (25 kal/kg) ihtiyac› vard›r, ve
bu kalorinin %15’i (1gr/kg) proteinden, %50
(3gr/kg)’› karbonhidratlardan ve %35’i (1gr/kg)
ya¤dan oluflmal›d›r. Kanser hastalar›n›n ise pozi-
tif nitrojen dengesi sa¤layabilmek, kiloyu koru-
yabilmek ve karaci¤erin protein üretimini artt›ra-
bilmek için daha fazla beslenmeleri, yaklafl›k
2700-4000 kalori/gün almalar› gerekmektedir.
Normalde istirahat halinde iken enerji tüketimi
20-25 kkal/kg kadard›r. Erkeklerde bazal enerji
tüketimi (BEE)=66+(13.7xkilo)+ (5xboy)-
(6.8Xyafl); bayanlarda ise BEE=655+ (9.5xki-
lo)+(1.8xboy)-(4.7xyafl) fomülleri ile hesaplan›r.
Metabolik stres alt›nda olan kanser hastalar›nda
kalori ihtiyac› artm›flt›r (25-35 kkal/kg/gün), bu
da yaklafl›k olarak normal istirahat halindeyken
enerji tüketiminin 1.5 veya 1.75 kat› kadard›r. Bu
kaloriyi sa¤layacak olan bir diyette glukoz ve li-
pid miktarlar› dengeli olmal› veya glukoz mikta-
r› ya¤ miktar›ndan biraz daha fazla olmal›d›r
(%60/%40 oran›nda). Bu hesaplamalar hem ente-

Tablo 2.   Kanser hastalar›n›n almas› önerilen kalori ve protein miktar› (3)

Kalori gereksinimi 25-35 Kkal/kg/gün
Glukoz £5g/kg/gün
Lipidler (uzun ve/veya orta zincirli trigliseridler) 0.5-1gr/kg/gün
24 saatlik sürekli infüzyon daha iyi tolere edilir.

Protein gereksinimi 0.25-0.35gr/kg/gün (standart amino asit solüsyonlar› veya protein diyetleri fleklinde)
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ral hem de parenteral beslenme için geçerlidir.
Kanser hastalar›n beslenmesinde önerilen prote-
in ve kalori miktarlar› tablo 2’de görülmektedir.

Kanser hastalar›n›n ço¤unda oral ve enteral
beslenme deste¤i yeterli olmakta, parenteral
beslenmeye nadir olarak ihtiyaç olmaktad›r.
Kanser hastalar›nda beslenme deste¤i algoritma-
s› flekil 1’de görülmektedir.

1. Enteral beslenme: Enteral beslenme ge-
nellikle s›v› k›vamda besinlerin oral ya da bes-
lenme tüpleri ile hastaya verilmesidir. NG sonda
tak›lam›yor veya hasta bunu tolere edemiyorsa
gastrostomi veya enterostomi ile beslenme tüp-
leri tak›labilir. Perkütan endoskopik yerlefltirme
daha h›zl› olmas› ve daha küçük insizyonla ya-
p›lmas› aç›s›ndan pratiktir. ‹sotonik solusyonlar
yüksek nitrojen ve orta derecede kalorik dansi-
tedeki hastalar›n ço¤unda yeterli olmakta-
d›r.Yüksek konsantrasyonda aminoasit içeren
solüsyonlar kansere ba¤l› etten tiksinmesi olan
hastalar için uygun olmayabilir. Yüksek kalori
içeren solüsyonlar ise diyareye neden olabilirler,
bu solüsyonlar› bafllang›çta su ile seyrelterek

vermek ve hastan›n tercihine göre aromas›n›
seçmek uygundur. Tüple beslenmede 20-30
ml/gün h›z›nda bafllan›p hastan›n tolerans›na
göre 12 saate bir 10-25 ml iki-üç günlük bir sü-
re içinde art›r›labilir (6).

Enteral beslenmenin 
komplikasyonlar› ve bunlar›n 
tedavisi:

1. Bulant› ve ge¤irme: Solüsyonun verilme h›z›
düflürülmeli.

2. ‹shal ve kramplar: Ak›fl h›z›n› azalt›p, solüs-
yonu seyreltmeli veya gerekirse antidiyareik
ilaç verilebilir, baflka bir solüsyona geçilebi-
lir. Genifl spektrumlu antibiyotik alan hasta-
larda diyare olabilece¤i unutulmamal›d›r.

3. Hiperglisemi: Verilme h›z›n› azalt›lmal› ve in-
sülin eklenmeli.

4. Kötü koku veya tat: Aromal› mamalar denen-
meli

5. Nazofarenkste rahats›zl›k hissi: fiekersiz sa-
k›z çi¤nenmesi, ›l›k su ile a¤›z gargaras› ya-
p›lmas›, a¤›z çalkalama solüsyonlar› kullan›l-
mas› ve topikal anestetikler kullan›lmas›
önerilmeli

Kanser tedavisi öncesi beslenme durumunun de¤erlendirilmesi

(Hikâye, fizik muayene, laboratuar bulgular›)

Normal-hafif malnütrisyon

Oral beslenme

Yeterli Yetersiz

Orta-ileri derecede malnütrisyon

Beslenme Deste¤i

Gastrointestinal sistem çal›fl›yor Gastrointestinal sistem çal›flm›yor

Oral beslenme veya enteral
tüple besleme

Parenteral beslenme

fiekil 1. Kanser hastalar›nda beslenme deste¤i algoritmas› (1)
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7. Elektrolit dengesinde bozukluklar: Enteral
besleme s›v›s›ndaki elektrolitler ayarlanmal›,
eksikli¤i olan elektrolitler eklenmeli veya
elektrolit fazlas› varsa daha az elektrolit yo-
¤unlu¤u olan s›v›lar tercih edilmeli.

8. Konjestif kalp yetersizli¤i: S›v›lar daha yavafl
ve kontrollü verilmeli, gerekti¤inde diürez
sa¤lanmal›

9. Ya¤ malabzorpsiyonu: Düflük ya¤ içeren
beslenme solüsyonlar›n› seçilip ve pankreas
enzimleri ile takviye edilmeli

10. Serum transaminazlar›nda art›fl: Düflük kar-
bonhidrat içeren solüsyonlar tercih edilmeli

11. Akut otit media: NG sonda de¤ifltirilmeli ve
antibiyotik verilmeli. Plastik veya vinilden
yap›lm›fl tüpler silikon veya poliüretandan
yap›lan tüplere göre daha fazla irritasyona,
akut otit geliflimine ve sinüzite neden olmak-
tad›r.

12. Aspirasyon pnömonisi: Yatak bafl› yükseltil-
meli, yemek yerken s›v› yüklenmesi önlen-
meli ve öksürük refleksinin olup olmad›¤›
kontrol edilmeli.

Enteral beslemenin kontraendikasyonlar›
Durdurulamayan kusma, üst G‹S kanama, in-

testinal obstrüksüyon/ileus, gastrointestinal sis-
temde fistül varsa, enteral beslenme önerilmez.

2. Parenteral beslenme: Oral veya enteral
beslenme flans› olmayan hastalar için di¤er bir
beslenme flekli parenteral beslenmedir. Kür flans›
olan, tümörü rezeke edilmifl (örne¤in genifl bar-
sak rezeksiyonu yap›lm›fl hastalar) olan ama pos-
toperatif nekahat dönemi uzun sürmesi beklenen
hastalar postoperatif dönemde uzun süre NG
sonda kullanmas› gereken (4-7 gün), oral alama-
yacak olan hastalar, kemoterapiye ba¤l› a¤›r sto-
matit, diyaresi olup kilo kaybetmifl hastalar, ciddi
malabzorpsiyonu, kusma, selim nedenlere ba¤l›
ösofagus t›kan›kl›¤› ve disfajisi olan hastalar, tü-
mörü için küratif tedavisi yap›lm›fl ancak tedavi
komplikasyonlar› olan örne¤in enterik fistülü

olup opere olmay› bekleyen kanser hastalar› pa-
renteral beslenme adaylar›d›r. Venöz tromboz ve
flebit gibi komplikasyonlar›n geliflmesini azalt-
mak için hiperozmolar parenteral besleme solüs-
yonlar› santral venöz katateri yerlefltirilerek veri-
lir. Parenteral nütrisyon oral beslenmeye göre da-
ha pahal›d›r ve potansiyel komplikasyonlar›n› ön-
lemek için bir tak›m kurallara sad›k kal›narak,
hastan›n metabolik parametreleri periyodik takip
edilerek verilmelidir. Baz› çal›flmalarda TPN (total
parenteral nütrisyon) ile hastalar›n kilolar›nda ve
vücutlar›ndaki ya¤ miktar›nda art›fl kaydedilmifltir
(3). Yaklafl›k on y›l kadar önce kanser hastalar›n-
da destek tedavide parenteral beslenmenin kulla-
n›lmas› ile ilgili bir heves varken ASPEN (Ameri-
can Society of Parenteral and Enteral Nutrition)
önerileri ve yap›lan prospektif klinik çal›flmalar›n
sonuçlar› do¤rultusunda günümüzde parenteral
tedavi endikasyonlar› kanser hastalar›nda olduk-
ça k›s›tlanm›flt›r (8). TPN’in veya enteral beslen-
me deste¤inin seçilmifl hasta gruplar›nda morbidi-
te ve mortalite üzerinde olumlu etkileri gösteril-
mifltir. ‹yi beslenmifl kanser hastalar› veya bir haf-
ta içinde oral almaya bafllamas› öngörülen hafif
malnütrisyonlu kanser hastalar›nda kemoterapi,
radyoterapi s›ras›nda, veya operasyon önce-
si/sonras› parenteral nütrisyon önerilmemektedir
(3,9).Tedaviye ba¤l› toksisite nedeni ile oral al›-
m›n›n bir haftadan daha fazla süre k›s›tlanaca¤›
öngörülen ciddi malnütrisyonu olan hastalarda
enteral veya parenteral beslenme önerilmemekte-
dir. Ciddi malnütrisyonu olan perioperatif dö-
nemdeki hastalar ve kemik ili¤i transplant› yap›-
lacak olan hastalar enteral/parenteral beslenme
deste¤inden fayda görecek hasta grubu içerisin-
dedir (3). ‹leri evre kanseri olup uygulanan anti-
kanser tedavilerine yan›t vermeyen tümörlü olan
hastalara enteral/parenteral tedavi önerilmemek-
tedir. Radyoterapi öncesi hastalar beslenme duru-
mu aç›s›ndan de¤erlendirilmeli ve özellikle abdo-
minal veya servikal bölgeye tedavi almas› planla-
nan ve uzun dönem oral al›m›n›n yeterli olmaya-
ca¤› düflünülen hastalara beslenme deste¤i verile-
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bilir. Radyoterapi s›ras›nda verilen TPN in sa¤ka-
l›ma etkisi olmad›¤› gösterilmifltir, enteral beslen-
menin ise kiloyu muhafaza etmede olumlu etkisi
oldu¤u gösterilmifltir (3).

Enteral ve parenteral beslenme birbirlerinin
tamamlay›c›s›d›r, hangisinin tercih edilece¤i tü-
mörün yerine, tedavinin potansiyel yan etkileri-
ne ve beslenme deste¤ini verecek ekibin tecrü-
besine dayan›r. Bu tür bir beslenme deste¤i ile
amaç beslenme durumunu daha iyiye götürmek-
ten çok daha kötüleflmesini önlemek olmal›d›r.
Her ne kadar in vivo olarak tümör boyutunu in-
celemek zor olsa da klinik olarak parenteral nüt-
risyonun kanser hacmi üzerinde olumlu bir etki-
si olmad›¤› gözlenmifltir.

Parenteral beslenme komplikasyonlar›
1. Mekanik komplikasyonlar: Pnömoto-

raks, subklavian arter yaralanmas› ,emboli, venöz
tromboz veya kateterin yanl›fl yerlefltirilmesi.

2. Metabolik komplikasyonlar: Hiperglise-
mi, hiperozmolar non-ketotik koma, hipoglisemi,
hiperkalemi, karbon dioksit retansiyonu, hiperk-
loremik metabolik asidoz, azotemi, esansiyel ya¤
asidi eksikli¤i, hipertrgliseridemi, hipofosfatemi,
hipokalsemi, hipomagnezemi, hipokalemi, vit K
eksikli¤i. Uzun dönem komplikasyonlar› aras›nda
osteomalazi tipinde kemik hastal›¤› ve eser ele-
man eksiklikleri (krom ve selenyum) say›labilir.

3. Enfeksiyonlar: Kateter enfeksiyonu ve
sepsis.

4. Gastrointestinal komplikasyonlar: Ka-
raci¤erde ya¤lanma, kolestaz, kolelitiasis, gastro-
intestinal sistemde atrofi (uzun süre TPN alanlar-
da)
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