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• Son haftalardaki 

materno-fetal besin 
aktarımından 
yararlanamazlar 

• <32 hafta: DİKKAT! 

• Uzun YDYBÜ 
yatışları=Ekstrauterin 
büyüme kısıtlılığı (EUBK) 

• İntrauterin büyüme 
kısıtlılığı (İUBK): DİKKAT! 

Kısa gebelik-Erken doğum 



Amino asit 
konsantrasyonunda düşme 

Endojen protein yıkımında 
artış 

«Açlık tepkisi» ile endojen 
glukoz üretiminde artma 

Glukoz intoleransı 

GİH azaltılması 

Erken neonatal 
malnutrisyon 

Doğum (Kordun klemplenmesi): 
Metabolik şok 



• Normal büyüyen fetüsün büyüme hızını doğumdan 

sonra da yakalamak 

• Çok zor! 

• Çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) prematürelerde 

taburcu olurken veya PM 36. haftada büyüme 

geriliği/beslenme eksikliği sıklığı: %43-97 

• Sorun gebelik haftası ve doğum ağırlığı azaldıkça artar. 

 

 

Prematüre bebeklerin beslenmesindeki amaç: 



 

Her dönemde  farklı bir metabolik fizyoloji ve farklı beslenme 

gereksinimleri söz konusudur 

 
Ehrenkranz et al, 2000 

 
Taburculuk sonrası  
(>34 hafta) 
 
 
Ara büyüme dönemi 
(10 gün- 34 hafta) 
 
 
Akut dönem  
(0-10 gün) 
 

Ara büyüme dönemi 

Akut dönem 

Prematüre bebeklerin postnatal büyümesi 



Akut Dönem (Geçiş Dönemi): 0-10 gün 

• Solunum desteği 
gereksinimi 

• Enfeksiyon/inflamasyon 
(%40-50) 

• Büyük insensible sıvı 
kayıpları 

• Diürezde gecikme 

• Mekonyum çıkışında 
gecikme 

• PDA 

 



Akut Dönem (Geçiş Dönemi) Önerileri: 

• TPN ve enteral 
gereksinimler  

• <1000 g ve <1500 g 
– Sıvı 

– Enerji 

– Protein 

– Lipid 

– Elektrolit 

– Mineral 

– Vitamin 

www.neonatology.org.tr 
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TPN 
• Glukoz: 4-6 mg/kg/dk > 12 mg/kg/dk 

– Glukoz intoleransı ve 
hiperglisemi, hipoglisemi 

• AA: 3 g/kg > 4-4.5 g/kg 

– Enerji hesabına katılmaz 

– Azotemi, asidoz  

• Lipid: 1 g/kg > 3 g/kg 

– Aralıklı / sürekli 

– Hipertrigliseridemi  

• Enerji: 120-140 kcal/kg/gün 

• P/E: 3.6/100 kcal 

• Vitaminler 

• Eser elementler 

ENTERAL BESLENME 

• Minimal enteral beslenme 

• En erken dönemde 

• Motilite, enzimatik aktivite, flora, 
immünite, uzun dönem etkiler 

• Mutlaka anne sütü 

• Sorunlar 

– Anne sütü az veya yok 

– Süt bankacılığı ? 

– Beslenme intoleransı 

– İmmotilite/Mekonyum 
tıkaçları 

Akut Dönem (Geçiş Dönemi) Önerileri: 



• Bebeğin toleransı gözlenerek: 

–  DA<1000 gr olan prematürelerde 15-20 ml/kg, 

– DA >1000 gr olan prematürelerde 30 ml/kg 

Günlük enteral besin hacmi artırımları: 



Ara büyüme dönemi 

• Tam enteral 
beslenmeye geçiş: 

– <1000 g: 2 hafta 

– 1000-1500 g: 1 hafta 

 

• Başlangıç duruma göre 
gecikebilir: SSS, NK 
enfeksiyonlar, emme-
yutma olgunlaşması, vb 

 

 

• Genellikle stabil ve 
anabolik bir dönem 

• Barsak fizyolojisi 
olgunlaşmamış 
durumda 

Ara Büyüme Dönemi: 10 gün-PM 34. hafta  



Ara büyüme dönemi beslenme riskleri 

• Enerji hedefi 
–  120-140 kcal/kg/gün 

• Protein hedefi 
– 4-4.5 g/kg/gün 

• AAP/ESPHGAN:  
– EU büyüme aynı gestasyon haftasındaki fetüsün 

büyümesine benzer olmalıdır. 

Ara Büyüme Dönemi Beslenme Hedefleri  

Hiç kolay değil! 



Ekstrauterin büyüme geriliği 

• EUBK: Prematüre bebeğin postnatal büyümesinin aynı gestasyon 
haftasındaki fetüsün büyümesine kıyasla geride kalması 

• Sıklık: %47-97 

• Nörogelişimsel sonuçlar açısından çok önemli 

• Etkileyen faktörler: 

– Doğum ağırlığı 

– Gestasyonel yaş 

– Anne-babanın ölçümleri 

– İUBK 

– Nörolojik bozukluk 

– Klinik ağırlık 

– BESLENME 

 

 

 

 

Lapillone A, et al. Journal of Pediatrics 2013 

Ekstrauterin Büyüme Kısıtlılığı: Ara Büyüme Dönemine DİKKAT! 



• Anne  sütü 

– Kendi anne sütü 

– Süt bankası 

• Preterm formül sütler 

 

Prematüre bebeğin enteral beslenme seçenekleri 



• Anne sütü 

– Optimum büyüme  

– Yüksek bio-yararlılık 

– Sindirimi kolay  

– Gelişimsel, sosyal, ekonomik açıdan en üstün besin 

• Prematüre doğum yapan annelerin sütü 

– Gestasyon haftasına uygun, düşük böbrek solüt yükü 

– 1. ay sonunda fark kaybolur 

– Prematüre bebeğe anne sütü ilk iki hafta yeterlidir 

Mutlaka anne sütü! 



• İlk tercih kendi annesinin 
TAZE sütü 

• İkinci tercih kendi annesinin 
DONDURULMUŞ sütü 

• Üçüncü tercih: Donör AS 
 

 

DONÖR ANNE SÜTÜ 

Klinik yararları   

  Kanıtlanmış 

  NEK’ten koruma 

  Beslenme toleransında artış 

  Düşük kan basıncı 

  Düşük LDL/HDL, kolesterol 

  Bağışıklığın desteklenmesi 

Dezavantajları   

  Preterm bebeğin büyüme hızının yavaş 

olması  

  Donör beslenmesi ve biyolojik yapısına 

bağlı farklılıklar  

Mutlaka anne sütü! 



Prematüre bebek beslenmesinde anne sütü 

• Bebeğin gereksinimleri anne sütünün içerdiği 
protein, Ca, P, Mg, Na, Co, Zn ve vitaminlerden daha 
yüksektir (ESPGHAN, 2010). 

 

• Zenginleştirilmemiş anne sütü alan bebekler daha 
yavaş büyür, hiponatremi, hipoproteinemi, osteopeni 
ve çinko eksikliği daha sık oluşur. 

 

 

 



ÇDDA prematüre bebekler için  
enteral beslenme önerileri 

1. Zenginleştirilmiş anne sütü veya prematüre formül sütler 
tercih edilmelidir. 

2. Emme, yutma ve soluma eşgüdümü tam gelişmediği için 
intra-gastrik beslenme şekli uygundur. 

3. Orogastrik yol yeğlenmelidir. 

4. Enteral besleme aralıklı/öğünlü (bolus) veya sürekli infüzyon 
şekillerinde uygulanabilir. Aralıklı besleme daha fizyolojik 
olduğu için tercih edilir. 

 

Agostoni C, et al. JPGN 2010;50(1):85-91  
Örs R. J Pediatr Neonat Individual Med 2013;2(1):35-40.  



100 ml AS 
Eoprotin 

(4 ölçek: 4,4 g) 

100 ml AS +  
4 ölçek Eoprotin 

Protein (g) 1,5 1,1 2,6 

Yağ (g) 3,5 0 3,5 

Karbonhidrat (g) 6,9 2,7 9,6 

Enerji (kcal) 65 15 80 

Kalsiyum (mg) 25,4 66 91,4 

Fosfor (mg) 14,2 38 52,2 

Magnezyum(mg) 3,1 5 8,1 

Vitamin A (mcg) 83 232 315 

Vitamin C (mg) 4,5 12 16,5 

Vitamin E (mcg) 0,2 2,6 2,8 

Anne sütünün güçlendirilmesi 



Anne sütü güçlendiricisi kullanımı  

< 1500 g 

< 32 hafta 

Kime  
100 
ml/kg/gün 

Enteral 
beslenmenin 
½’den fazlası 

75 
kcal/kg/gün  

Ne 
zaman  

100 ml/ 3 
ölçek 

100 ml/4 
ölçek 

20 ml/1 
ölçek 

Ne 
kadar  

2500-3500 g 

Memeden 
tam 
beslenme 

DY term 

Ne 
kadar 

süre ile 



Anne sütü 
güçlendirmesi 

Standart 
güçlendirme 

Bireysel 
güçlendirme 

Hedeflenmiş 
güçlendirme 

Ayarlanabilir 
güçlendirme 



Ayarlanabilir güçlendirme 

• Anne sütünün analizi gerekmez. 

• Büyüme ve metabolik yanıta göre protein metabolizması 
hakkında bilgi edinilir. 

• Gereksiz ve aşırı protein alımı önlenmiş olur. 

• Haftada iki kez serum örneklemesi ile rutin olarak 
kullanılabilir. 

• Üre sentezi ve böbrekten atılım kapasitesi düşük olan preterm 
bebekte gösterge olarak BUN kullanımı uygun mu?? 

 



Prematüre bebek beslenmesinde anne sütü 
zenginleştirme algoritması 

Kan üre nitrojen ölçümüne (BUN) göre ek protein miktarının ayarlanması 

 

 

 
 

 

Eoprotin ve Protein Supplement ile anne sütü zenginleştirmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arslanoglu S, et al. J Biol Regul Homeost Agents. 2012;26(3 Suppl):65-7. 

BUN < 10 mg/dl BUN 10-16 mg/dl BUN > 16 mg/dl 

Protein miktarı 1 basamak 

artırılmalı 

Protein miktarı 

değiştirilmemeli 

Protein miktarı 1 basamak 

azaltılmalı 

100 ml anne sütünün 

zenginleştirilmesi 

Zenginleştirme basamakları ve protein ekleme miktarları 

  -2 -1 0 / Standart +1 +2 +3 

Eoprotin 2 g 3 g 4 g 4 g 4 g 4 g 

Protein Supplement 

(eklenecek protein miktarı) 

- - - 0.4 g 0.8 g 1.2 g 



Hedefli güçlendirme 

• Hedefli (targeted) veya hesaplanmış (calculated) güçlendirme 

• Anne sütünün periyodik analizi 

• Preterm bebeğin ihtiyacına göre belirlenmiş protein miktarına 
ulaşmak hedeflenir 

• 3.5 g/kg/gün protein verilmesi hedeflenmiştir. 

• Pratik uygulaması zor 

• Anne sütüne güveni azaltabilir! 



Protein supplementasyonu ile artırılan protein alımı  
hastane yatışında büyümeyi desteklemektedir 



Grup Doz Hesaplana
n protein 

Hesaplana
n 
osmolarite 

Bebek 
sayısı 

SF 30ml/1 
ölçek 

3 g/kg/gün 340 
mOsm/L 

26 

MF 25 ml/1 
ölçek 

3.3 
g/kg/gün 

360 
mOsm/L 

29 

AF 20 ml /1 
ölçek 

3.6 
g/kg/gün 

380 
mOsm/L 

29 





 

100 ml 

AS 

(preterm) 

AS + Eoprotin 

(zenginleştirilmiş) 

Formül süt 

(preterm) 

Formül süt 

(term) 

Enerji (Kcal) 65 80 80 67 

Protein (g) 1,5 2,6 2,6 1,4 

Na (mg/dL) 28,5 63,5 70 18 

Ca (mg/dL) 25,4 91,4 100 59 

P  (mg/dL) 14,2 52,2 56 33 

Fe (mg/dL) 1,6 0,55 

Anne sütü ve prematüre formül süt içerikleri 



Prematüre formül sütleri 

• Anne sütünde bulunan, prematüreler için esansiyel 
olan aminoasitleri, 
 

• Yağ asitlerinin mitokondriye girişini sağlayan 
karnitini,  
 

• İmmün sistemi uyaran, GİS mukozasının gelişimini 
artıran nükleotidleri, 
 

• Beyin ve retina gelişimi için önemli olduğu  bilinen 
uzun zincirli yağ asitlerini içerir. 

 



www.neonatology.org.tr 



• Temel sorun: EUBK 

• Hedef: Tüm büyüme 
parametrelerinde yavaş 
bir normale dönüş 
sağlarken, aşırı 
yağlanmayı önlemek 

• Yetersiz büyüme: 
Olumsuz nöro-gelişim 

• Aşırı büyüme: 
Metabolik sendrom 

Taburculuk Sonrası Dönem: >PM 34. hafta  



Prematüre bebek büyüme eğrileri 

<PM 50. Hafta: 

 Fenton (2013) eğrileri 

>PM 50. Hafta: 

 Olcay Neyzi veya WHO 
eğrileri (DY kullanılarak) 

DY kullanım süresi: 

 BÇ: 18 ay 

 VA: 24 ay 

 Boy: 3-4 yaş 
 

 

Fenton 2013  (Updated Babson and Benda) 



Taburculuk sonrası beslenme yetersizliği  
için risk faktörleri 

• DA<1000 g 

• SGA, IUBK 

• Sadece AS ile beslenme 

• Evde O-G ile beslenme 

• -ostomiler 

• TPN>4 hafta 

• Ciddi nörolojik bozukluk 

• Diğer premterm morbiditeleri: BPD, NEK, KBY… 



Taburculuk sonrası beslenme 
seçenekleri 

• Anne sütü 
– Tek başına 

– Destekli 
• Güçlendirici ve/veya protein destekli 

• Preterm formülleri destekli 

• Formül mamalar 
– Term 

– Preterm 

– Taburculuk sonrası formüller 



• Büyüme geriliği yok: 
– Tek başına AS (emerek?) 
– AS yoksa term formül 

• Büyüme geriliği var ve/veya BUN<10 mg/dl: 
– AS var: 

• AS + Güçlendirici 
• AS + 2-3 öğün/gün preterm formül 

– AS yok: 
• <PM 40. hafta preterm formül 
• >PM 40-52 hafta: Taburculuk sonrası formül 

• Kısıtlı sıvı alımı gereksinimi (BPD) veya yetersiz öğün 
hacmi veya yetersiz büyüme: 
– Yüksek enerjili formüller 

Taburculuk sonrası beslenme 
seçenekleri (Duruma göre) 



• Yüksek Ca ve P içeriğine dikkat! 

• Protein/Enerji oranı yüksek olanlar, yüksek 
enerjili formüllere göre daha az yağlanma ve 
metabolik sorunlara neden olur. 

• Süre: 

– AGA %50, SGA %10’u yakalayana dek 

– 6-9. aya dek 

 

 

Taburculuk sonrası formül 

Am J Clin Nutr 2013; 98: 556 
www.neonatology.org.tr 



Taburculuk sonrası beslenmenin izlemi 



Demir-D Vitamini 

TND Beslenme Grubu Önerileri 



Unutulmaması gerekenler: 

 

 

• Akut dönem(Geçiş dönemi): 
– Doğumdan itibaren yüksek protein gereksinimi 

– TPN + Minimal enteral beslenme 

– Mümkün olan en kısa sürede tam enteral beslenmeye geçiş 

• Ara büyüme dönemi: 
– En iyi seçenek bebeğin kendi AS + Güçlendiriciler 

– Hedef: Aynı gestasyon haftasındaki fetal büyümeyi yakalamak 

• Taburculuk sonrası dönem: 
– Yetersiz ve aşırı büyümenin engellenmesi 

– AS’nün kaybedilmemesi 

– D vitamini ve Fe için özel gereksinimler 
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