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Problems Faced by Caregivers of Patients with Percutaneous Endoscopic 
Gastrostomy and Solution Offers

Perkütan Endoskopik Gastrostomili Hastalara Bakım 
Verenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
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ABSTRACTÖZ
Percutaneous endoscopic gastrostomy is passed into stomach th-
rough abdominal wall to provide long-term enteral nutrition for pa-
tients whose cannot be fed  orally and have normal gastrointestinal 
function. Percutaneous endoscopic gastrostomy is one of the most 
commonly used methods in long-term enteral feeding.  Purpose of 
using this method is to prevent weight loss and deterioration in qua-
lity of life due to malnutrition and to ensure the intake of missing nut-
rients to the body. Percutaneous endoscopic gastrostomy provides 
an advantage other nutritional method due to ease of placement and 
cost-effectiveness. Percutaneous endoscopic gastrostomy may cause 
various complications if appropriate and adequate post-operative 
care is not provided. Identifying post-discharge problems and needs 
of caregivers of patients with percutaneous endoscopic gastrostomy 
and searching for solutions are crucial to improve quality of life both 
patients and caregivers. In this review, problems of the caregivers 
of patients with percutaneous endoscopic gastrostomy and solutions 
for the problems were discussed.

Perkütan endoskopik gastrostomi, oral yolla beslenemeyen ve gast-
rointestinal sistem fonksiyonları normal olan hastalarda, uzun sü-
reli enteral beslenme sağlamak amacıyla karın duvarından mideye 
tüp yerleştirilmesidir. Perkütan endoskopik gastrostomi, uzun süreli 
enteral beslenmede en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yön-
temin kullanılma amacı; kilo kaybını ve malnütrisyona bağlı yaşam 
kalitesindeki bozulmayı engellemek, eksik olan besin maddelerinin 
vücuda alımını sağlamaktır. Perkütan endoskopik gastrostomi kolay 
uygulanabilir ve maliyet etkin olması nedenleri ile diğer beslenme 
yöntemlerine göre avantaj sağlamaktadır. Perkütan endoskopik 
gastrostomi, uygun ve yeterli postoperatif bakım sağlanmadığında 
çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Perkütan 
endoskopik gastrostomili hastalara bakım verenlerin taburculuk 
sonrası problemlerinin ve gereksinimlerinin belirlenmesi ve çözüm 
yollarının aranması hastaların ve bakım verenlerin yaşam kalitesi-
nin artırılması açısından oldukça önemlidir. Bu derlemede perkütan 
endoskopik gastrostomili hastalara bakım verenlerin sorunları ve bu 
sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmıştır.
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GİRİŞ

Beslenme, sağlığın korunması, iyileştirilmesi 
ve sürdürülmesi için gerekli besin maddelerinin 
yeterli ve dengeli miktarda tüketilerek vücutta 
kullanılmasıdır. Bireyin yaşamsal faaliyetlerinin 
devam edebilmesi beslenmenin kesintisiz, denge-

li ve yeterli şekilde sürdürülmesine bağlıdır (1). 
Beslenme desteği; normal yoldan beslenme süreci 
bozulan ve malnütrisyon tespit edilen hastalarda 
yaşam kalitesini arttıran, komplikasyonların ve 
mortalite oranlarının azalmasını sağlayan önemli 
bir tedavi seçeneğidir (2,3).

Beslenme desteği; enteral ve parenteral yolla sağ-
lanabilmekte ve ciddi iştah kaybı, yutma problem-
leri, nörolojik rahatsızlıklar ve gastrointestinal ka-
nalın obstrüktif ve motilite problemleri varlığında 
uygulanmaktadır (2,4). Parenteral beslenmede; 
besin maddeleri yeterli ölçüde ve dengeli olarak, 
kısmen veya tamamen parenteral yolla (periferik 
venler, santral bir ven) verilmektedir. Enteral bes-
lenme ise gastrointestinal sistem fonksiyonlarının 
devam ettiği durumlarda besin maddelerinin oral, 
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nazogastrik, gastrostomi veya jejunostomi yoluy-
la devamlı ya da aralıklı olarak hastaya verilme-
sidir. Parenteral beslenme ile enteral beslenmenin 
karşılaştırıldığı çalışmalarda parenteral beslen-
menin daha fazla komplikasyona yol açtığı ve 
maliyetinin enteral beslenmeden 7 kat daha fazla 
olduğu bildirilmektedir (2,3,5). Enteral beslenme 
yöntemleri arasında ise PEG yönteminin üstünlü-
ğünü gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Tabri-
zi ve ark.’nın, enteral beslenme yöntemlerinden 
olan nazogastrik (NG) tüp ve perkütan endosko-
pik gastrostomiyi (PEG) karşılaştırdığı çalışma-
sında; NG tüp takılı olan hastalarda, postoperatif 
dönemde ortaya çıkan enfeksiyonların ve ortala-
ma kilo kaybının daha yüksek olduğu bildirilmiş-
tir (4). Bu nedenle PEG; beslenme desteğinin 2-3 
haftadan daha uzun süreceğinin öngörüldüğü du-
rumlarda diğer beslenme yöntemlerine göre daha 
çok tercih edilmektedir (4,5).

Perkütan Endoskopik Gastrostomi ile Besleme
Perkütan endoskopik gastrostomi oral yolla bes-
lenemeyen ve gastrointestinal fonksiyonları nor-
mal olan hastalarda, uzun süreli enteral beslenme 
sağlamak amacıyla karın duvarından mideye tüp 
yerleştirilmesi işlemi olup ilk kez Gauderer ve 
Ponsky tarafından 1980’de tarif edilmiştir (6). 
PEG, yerleştirme işleminin kısa sürmesi, hastane-
de kalış süresini kısaltması, beslenme desteğinin 
erken başlanabilmesi, ekonomik ve güvenli ol-
ması nedenleriyle uzun süreli enteral beslenme-
de en sık kullanılan yöntemdir (7). Amerika’da 
yılda 200.000’den fazla, Almanya’da 140.000 
(8), İngiltere’de ise 17.000 PEG uygulaması ya-
pıldığı bildirilmektedir (9).  PEG’in endikasyon-
ları arasında; yutma bozuklukları, ciddi yanık 
durumları, nörolojik hastalıklar (serebrovasküler 
olay (SVO), serebral tümör, bulbar paralizi, par-
kinson, amiyotrofik lateral skleroz, serebral palsi, 
demans, alzheimer, kranial travma vb.) baş, bo-
yun ve üst gastrointestinal sistem tümörleri yer 
almaktadır (5,10,11). PEG kullanımının kontren-
dike olduğu durumlar arasında ciddi koagülasyon 
bozuklukları (INR>1.5, trombosit düzeyi 50.000/
mm3 ve PTT>50 sn olması), peritonit, anoreksiya 
nevroza, ağır psikoz, yaşam beklentisinin kısa ol-
ması, gastrik varis, gastrektomi, masif asit, portal 
hipertansiyon, periton diyalizi, gebelik (29 haf-

ta altı için) ve obezite yer almaktadır (5,11,12). 
Muratori ve ark. nın yaptığı çalışmada; PEG ge-
reksinimi olan 438 hastanın; %34,0’ünün SVO, 
%31,3’ünün demans, %18,5’inin nörolojik hasta-
lık, %9,1’inin koma ve %7,1’inin kanser olduğu 
belirtilmiştir (13).  Beslenme desteği olarak PEG 
uygulanan hastalar, malnütrisyonun derecesine, 
hastanede kalınan süre içerisinde verilen beslen-
me desteğini hastanın tolere edebilmesine, hasta-
nın beslenme desteğini evde sürdürmek istemesi-
ne ve bakım verenlerinin desteğine bağlı olarak 
eve gönderilmektedir (2,14). Almanya’da her yıl 
PEG uygulanan 140.000 hastadan 100.000’inin 
ve İngiltere’de yaklaşık 265.000 PEG’li hastanın 
evde enteral beslenme desteğine devam ettiği bil-
dirilmiştir (14,15).

Perkütan endoskopik gastrostomi uygulanan 
hastaların evde bakım sürecinde bakım veren bi-
reyler önemli rol oynamaktadır. Bakım verenler, 
bakımlarını uygularken, sosyal, fiziksel ve psiko-
lojik sorunlar ile karşılaşabilmektedir (2,16,17). 
Bu derlemede PEG’li hastaların ve bakım ve-
renlerinin PEG uygulamasına bağlı yaşadıkları 
sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri 
tartışılacaktır.

PEG Uygulamasına Bağlı Gelişebilecek Sorun-
lar ve Sorunların Önlenmesine Yönelik Giri-
şimler
Perkütan endoskopik gastrostomi uygulaması 
sonrası hastaya uygun ve yeterli bakımın sağla-
namaması hastada PEG’e ilişkin bazı sorunların 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sorunlar 
arasında; PEG tüpünün tıkanması, tüp kenarın-
dan sızıntı, hipergranülasyon ve gömülü tampon 
sendromu gibi mekanik sorunlar; bulantı, kusma, 
gastrik rezidü artışı, abdominal distansiyon ve is-
hal gibi gastrointestinal sorunlar; yetersiz ya da 
aşırı beslenmeye bağlı metabolik sorunlar ve yara 
yerinde enfeksiyon yer almaktadır (5,11,12). Ay-
rıca PEG, bakım veren bireylerde uykusuzluğa, 
ekonomik sorunlara, sosyal izolasyona, psikolo-
jik ve duygusal değişimlere neden olabilmekte ve 
bakım verenlerin yaşam kalitelerini etkilemekte-
dir (7,16,17). 
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Mekanik sorunlar ve önlemeye yönelik girişim-
ler: Sıklıkla görülen mekanik sorunlar, tüp kena-
rından sızıntı, tüp tıkanması, hipergranülasyon 
doku oluşumu ve gömülü tampon sendromudur 
(5,11,12).  Clarke ve ark.’nın yaptıkları çalışma-
da; hastaların %38’inde tüp yerinde enfeksiyon, 
%1,4’ünde gömülü tampon sendromu (18), Vu-
jasinoviç ve ark.’nın yaptığı çalışmada hastaların 
%37,5’inde tüp çevresinden sızıntı olduğu belir-
tilmiştir (19). Türkiye’de yapılan çalışmalarda ise; 
PEG takılan hastaların %4,41’inde tüpte tıkanık-
lık, %9,2’sinde tüp çevresinde sızıntı, %2,6’sında 
hipergranülasyon doku oluşumu meydana geldiği 
bildirilmiştir (20,21). Tüp etrafından sızıntı ge-
nellikle PEG takıldıktan birkaç gün sonra, ağır 
malnütrisyonlu hastalarda ve yara iyileşmesinin 
geciktiği durumlarda görülmektedir (2). Gastrik 
içeriğin aşırı sızması, deri yapısının bozulması-
na, stomanın genişlemesine ve dermatite neden 
olabilmektedir (2,12). Bu sorunun önlenebilmesi 
için bakım verenler tüpü çok sıkı ya da gevşek 
olmadan sabitlemeli, sızıntı durumunda bariyer 
kremler kullanmalı (çinko oksit vb.) dermatit du-
rumunda ise tüp çevresini yara bakım spreyi ile 
temizlemelidir (22).

Besin ve ilaç uygulamalarından sonra tüpün su 
ile yıkanması önerilmektedir. Yıkamanın yapıl-
maması, özellikle ilaçların tam olarak ezilmeden 
tüpten verilmesi tüpün tıkanmasına neden olan 
etmenlerdendir. Amerika Parenteral ve Enteral 
Nütrisyon Derneği’nin (ASPEN) ilaca bağlı tüp 
tıkanıklığını önlemeye yönelik önerileri şu şekil-
dedir; (3)
• İlaç, beslenme torbasının içine direkt olarak ek-
lenmemelidir (B kanıt düzeyi).
• İlaçlar, tüp tıkanmasına neden olabileceğinden, 
fiziksel ve kimyasal geçimsizlik nedeniyle ilaçla-
rın etkisini değiştirebileceğinden enteral ürünle 
karıştırılmamalıdır (B kanıt düzeyi). 
• Her ilaç, uygun şekilde ayrı ayrı uygulanmalı, 
mümkünse ve kullanılmasında sakınca yok ise, 
kapsül veya tablet yerine ilaçların sıvı formları 
kullanılmalıdır (B kanıt düzeyi).
• İlaç uygulamadan önce beslenme durdurulmalı 
ve tüp en az 15 ml su ile yıkanmalıdır. 
• Katı ve sıvı ilaçlar 5-30 ml su ile dilüe edilmeli 
ve temiz bir oral enjektör (>20 ml üzeri) ile uygu-

lanmalıdır (A kanıt düzeyi). 
• Hastanın sıvı alma durumu göz önünde tutularak 
tüp en az 15 ml su ile tekrar yıkanmalıdır (A kanıt 
düzeyi).

Yapılan çalışmalarda bakım verenler; tüp tıkan-
ması durumunda, tüpü ılık su ile yıkadıklarını, 
tüpü elle ovduklarını ve sağlık kuruluşuna baş-
vurduklarını ifade etmişlerdir (7,23). Tüpte tıka-
nıklığın önlenebilmesi için PEG tüpünün beslen-
meden önce ve sonra düzenli olarak su ile yıkan-
ması gerekmektedir. Tıkanma gerçekleştiyse tüp 
ılık su veya sodyum bikarbonat kullanılarak açıl-
malı, başarılı olunmadığı durumlarda ise tüpün 
değiştirilmesi için sağlık kuruluşuna gidilmelidir 
(2,12,22,24).

Gömülü tampon sendromu, PEG tüpü yerleşti-
rilmesinden genellikle 3 hafta sonra ortaya çık-
maktadır. Bu komplikasyonda, tüpü çevreleyen iç 
ve dış tamponlar arasındaki aşırı gerginlik gast-
rik duvarın iskemik nekrozuna ve tüpün mide 
duvarı içerisine ilerlemesine neden olmaktadır. 
Tüp, gastrik duvar ve cilt arasındaki herhangi 
bir yerden çıkabilmekte; beslenme problemle-
rine, tüp çevresinde sızıntıya, ağrı ve şişliğe ne-
den olabilmektedir. Tüp hareket ettirilemiyor ya 
da besin maddelerinin tüpten geçişi zor oluyorsa 
bu komplikasyondan şüphelenilmelidir. Gömülü 
tampon sendromunun önlenmesi için tüp pozisyo-
nu düzenli olarak kontrol edilmeli, tüp kendi içi-
ne yaklaşık 2-3 cm itilmeli ve tüp kendi etrafında 
1800 döndürülmelidir. Komplikasyonun geliştiği 
durumlarda ise PEG tüpünün değiştirilmesi ge-
rekmektedir (5,11,12). PEG tüpü olan hastalarda 
sık görülen diğer bir komplikasyon hiperganü-
lasyon dokusunun gelişmesidir. Tüpün yeterince 
sabitlenmemesi, kıyafetlerin tüpün etrafında sür-
tünmesi ve yanlış pansuman yapılması bu komp-
likasyonun gelişmesine neden olmaktadır. Hi-
pergranülasyon varlığında topikal antimikrobiyal 
ajanlar kullanılmakta, ayrıca düşük doz steroidle-
rin kullanımı ile birlikte gümüş nitrat ve yakma 
işlemi uygulanmaktadır (11, 22).

Gastrointestinal sistem (GİS) sorunları ve önle-
meye yönelik girişimler: En sık görülen gastroin-
testinal sorunlar bulantı, kusma, konstipasyon ve 
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diyaredir (11,12,22). Özden ve ark.’nın yaptığı ça-
lışmada hastaların %14,3’ünde diyare, %49’unda 
bulantı-kusma, Blomberg ve ark.’nın çalışmasın-
da PEG takılan hastaların %6’sında konstipasyon 
ve %11’inde diyare meydana geldiği bildirilmiştir 
(25,26). Diyare için kullanılan en uygun tanımla-
ma sıvı veya yumuşak dışkı >200-250g/gün (veya 
volüm>250mL/gün) ve dışkı sıklığının >3-5kez/
gün olmasıdır (2). Diyareyi önlemek için hasta-
lığa özgü beslenme ürünü kullanılmalı, beslenme 
ürününün veriliş hızı ve ozmolaritesi uygun ol-
malı, tüpün ve setin temizliğine dikkat edilmeli, 
beslenme ürünü uygun koşullarda hazırlanmalı ve 
saklanmalıdır (2). PEG tüpü takılı hastalarda gö-
rülen diğer GİS sorunları bulantı ve kusma olup 
gecikmiş gastrik boşalma nedeniyle meydana gel-
mektedir. Bulantı ve kusmayı önlemek için hasta 
beslenme sırasında semifowler pozisyonda olma-
lı ve beslenme ürünü hızlı verilmemelidir. Ürün 
verilirken asepsiye dikkat edilmeli ve kontamine 
ürün vermekten kaçınılmalıdır (11,12).

Metabolik sorunlar ve önlemeye yönelik giri-
şimler: Hastaların yetersiz ya da aşırı beslenme-
sine bağlı olarak gelişmektedir. Yetersiz beslenen 
hastalarda enerji ve protein alımında yetersizlik, 
hiponatremi, hipokalemi, hipofosfatemi ve hipog-
lisemi ortaya çıkmaktadır. Muratori ve ark.’nın 
yaptığı çalışmada hastaların %13,2’sinde hipo-
natremi, %8,9’unda hipokalemi ve %7,7’sinde hi-
poalbuminemi geliştiği belirlenmiştir (13). Uzun 
süre aç kalmış hastaların hızlı ve fazla miktarda 
beslenmesi nedeniyle yeniden beslenme send-
romu (refeeding sendromu) gelişebilmektedir. 
Bunu önlemek için beslenmeye yavaş başlanmalı, 
sıvı dengesi, plazma elektrolitleri (kalsiyum, po-
tasyum, fosfat) renal, kardiyonejik ve nörojenik 
fonksiyonlar değerlendirilmelidir. Ayrıca beslen-
me ürünlerinin yüksek ozmolaritede hızlı infüz-
yonla verilmesi nedeniyle dumping sendromu 
ortaya çıkmakta ve hastalarda bulantı, kusma, 
distansiyon ve ishal görülebilmektedir (2,12,23).

Yara yerinde enfeksiyon ve önlemeye yönelik 
girişimler: Yara yerinde enfeksiyon, PEG açılma 
işleminin aseptik şartlarda gerçekleştirilememesi, 
ihtiyaç duyulan hastalarda antibiyotik profilaksisi 
uygulanmaması ve PEG uygulaması gerçekleş-

tirildikten sonra uygun bakımın sağlanmaması 
nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Literatürde PEG 
uygulamasını takiben tüp çevresinde enfeksiyon 
prevelansının %5-34 arasında olduğu bildirilmek-
tedir (27,28). Yeh ve ark.’nın PEG hastalarına ba-
kım verenlerle yaptığı nitel bir çalışmada bakım 
verenlerin tüp çevresinde enfeksiyon ve akıntı 
gibi problemler yaşadığı belirtilmiştir (29). 

Yapılan çalışmalarda PEG uygulamasından önce 
antibiyotik profilaksisi kullanmanın yara yerinde 
enfeksiyonları azalttığı bildirilmektedir (30,31). 
Ancak Avrupa Klinik Nütrisyon ve Metabolizma 
Derneği (ESPEN) rehberinde, PEG uygulamasın-
da işlemin gerçekleştiği ortamın hijyen koşularına 
uygun olduğu durumlarda antibiyotik profilaksi-
sinin gerekli olmadığı belirtilmiştir (5).  PEG ta-
kıldıktan sonra stoma çevresinde sağlıklı bir yara 
iyileşme sürecinin gerçekleşmesi için stoma ba-
kımının bu konuda oluşturulmuş rehberlere göre 
yapılması, stoma çevresinin renk, nem, koku, kı-
zarıklık ve ısı artışı yönünden değerlendirilmesi 
ve doğru bakım ürünleri kullanılarak stoma bakı-
mının yapılması gerekmektedir (3,5).

Avrupa Klinik Nütrisyon ve Metabolizma Derne-
ği (ESPEN) rehberinin önerisi olan stoma bakımı 
aşağıda verilmiştir (5).
• Pansumanın ilk değişimi, PEG tüpü takıldıktan 
sonra ertesi sabah yapılmalıdır.
• Granülasyon dokusu oluşana kadar pansuman 
günlük olarak değiştirilmelidir. 
• Pansuman, ilk 1-7 gün aseptik ilkelere uygun 
olarak yapılmalı; pansuman sırasında stoma böl-
gesi kanama, akıntı, kızarıklık, koku vb. yönün-
den gözlemlenmeli ve 7 günden sonra stoma ba-
kımı pH 5.5 olan sabunlu su ile yapılmalıdır.  
• Steril pansumandan sonra tüpün etrafı pH 5,5 
olan sabunlu su ya da serum fizyolojik ile temiz-
lenip kurutulmalıdır.
• PEG yerleştirildikten 1-2 hafta sonra pansuman 
her 2-3 günde bir yapılmalıdır.
• PEG yerleştirildikten 1-2 hafta sonra sonra ban-
yo yapılabilir, fakat banyodan önce sargılar her 
zaman çıkarılmalı, tüp çevresi sabun ve su kalın-
tılarından arındırılarak kurutulup pansumanı ya-
pılmalıdır. 
• Ayrıca tüp cilde uygun bir şekilde sabitlenmeli 
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ve stoma bölgesi kuru tutulmalıdır. Stoma bakı-
mına başlamadan önce cildin değerlendirilmesi, 
daha sonra stoma bakımının uygun şekilde yapıl-
ması gerekmektedir. 

Psikososyal sorunlar ve önlemeye yönelik giri-
şimler: PEG ile ilgili çalışmalarda hasta ve bakım 
verenlerin yaşadıkları fiziksel sorunlara yer veri-
lirken, psikolojik ve sosyal sorunlara çoğunlukla 
değinilmemektedir (17,32). Sınırlı sayıdaki çalış-
malarda PEG’li hastaya bakım verenlerin PEG 
uygulaması sonrası psikososyal sorunlar ile karşı-
laştıkları bildirilmektedir (17,32,33). PEG’li has-
taya bakım verenlerin korku ve anksiyete hissetti-
ği, bireysel bakımlarını ihmal ettiği, bakım yükü 
nedeniyle toplumdan izole olduğu ve aile üyeleri 
arasında iş paylaşımı yapılmaması nedeniyle has-
tanın tüm sorumluluğunu tek başına üstlendiği 
bildirilmektedir (17,29,32,33). Bakım verenlere 
yönelik psikolojik destek mekanizmalarının ge-
liştirilmesi, ortak deneyimleri yaşayan diğer ba-
kım verenler ile iletişimlerini sağlayan bir siste-
min oluşturulması bakım verenlerin hissettikleri 
güçsüzlük, çaresizlik gibi duyguların azalmasına 
yardım edecektir (34). Ayrıca bakım verenlerin, 
bakım konusunda destek alabilecekleri, ihtiyaç 
duydukları konularda danışmanlık ve eğitim hiz-
metlerine ulaşmalarını sağlayabilecek kurumların 
ya da sistemlerin oluşturulmasının bakım veren-
lerin sosyal ve psikolojik yönden karşılaştıkları 
sorunları azaltacağı düşünülmektedir (34).

SONUÇ
PEG uygulanan hastalarda uygulama endikasyon-
ları ve nedenleri dikkate alındığında çoğu hasta-
nın uygulama sonrası bakım desteğine gereksini-
mi olmaktadır (2). PEG’li bireyin beslenmesi ve 
bakımı, bakım verenlere önemli bir sorumluluk 
yükleyen, oldukça yorucu bir süreçtir. Bu durum 
taburculuk sonrası dönemde hem hastaların hem 
de bakım verenlerin fiziksel, psikolojik ve sosyal 
sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir (7). 
PEG’li hastalara bakım verenlerin taburculuk 
sonrası dönemde bakım ile ilgili karşılaştıkları 
problemlerin ve gereksinimlerinin belirlenmesi 
ve buna yönelik çözüm yollarının aranması has-
taların ve bakım verenlerin yaşam kalitesinin artı-
rılması açısından oldukça önemlidir.
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