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TUJUAN Untuk mempelajari pengelompokan rumus enteral dan membuat gambar dan perbedaan. Kenali sumber nutrisi makro dalam rumus enteral. Untuk dapat memilih formula enteral yang sesuai berdasarkan kondisi klinis atau kondisi penyakit, persyaratan metabolisme, fungsi pencernaan, serta
lokasi input tabung dan diameternya. OUTLINE Untuk mencapai toleransi dan keuntungan yang optimal dari memberi makan melalui tabung, formula harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan setiap pasien individu. Produk yang dirancang khusus memiliki kandungan nutrisi yang unik dan kebutuhan
metabolisme yang sesuai dengan beberapa kondisi klinis akut dan kronis. Peningkatan berkelanjutan dalam komposisi formula telah berkontribusi pada keberhasilan pemberian makan enteral dalam banyak situasi klinis, terutama pada penyakit kritis, di mana pakan enterotheral awalnya tidak dapat
diterima, bahkan hampir tidak mungkin. IMPLIKASI KLINIS Untuk mencapai manfaat pemberian makan enteral yang optimal, mulailah dengan memilih formula yang tepat. Pilihan formula usus didasarkan pada kondisi klinis pasien, kondisi penyakit sebelumnya, kebutuhan metabolisme, fungsi
pencernaan, lokasi pintu masuk tabung dan diameternya. Dokter dapat memilih formula yang paling tepat dan hemat biaya dalam hal berbagai produk komersial yang tersedia. Formula pengenalan sangat penting untuk pemberian makan enteral yang sukses, baik untuk mendukung kebutuhan
metabolisme dan untuk meningkatkan toleransi pada saluran pencernaan. Ketika memilih formula enteral, dokter harus memperhatikan hal-hal berikut: Kebutuhan metabolisme sangat penting untuk keberhasilan pemberian makan enteral berdasarkan kondisi klinis atau penyakit yang terkena termasuk:
Kilo kalori; Volume cairan; Kepadatan kalori; Kebutuhan protein/ nitrogen, vitamin, mineral, nutrisi penting tergantung pada kondisinya. Penyerapan potensi dan saluran pencernaan saluran pencernaan. Kebutuhan pipa/selang (lokasi dan diameter) METABOLIC NEEDSKilo Calorie Energy Kebutuhan
sebagian besar pasien rawat inap dapat dipenuhi dengan menyediakan kebutuhan 25-35 kkal/kg/jam. Pengaturan eukaliris atau bahkan sedikit munafik, menjadi target terapeutik pada pasien kritis, akan mencegah timbulnya stres metabolisme yang terkait dengan kelebihan gizi. Pemberian makan
berlebih dikaitkan, khususnya, dengan berbagai komplikasi metabolisme; Keterlambatan CO2, peningkatan ventilasi, intoleransi glukosa, infiltrasi endapan hati berlemak, ketidakseimbangan elektrolit; kelebihan cairan dan saluran pencernaan yang tidak toleran. Jauh lebih mudah untuk mulai memberi
makan pada tingkat kalori yang konservatif dan meningkatkan toleransi daripada memperbaiki gangguan metabolisme, overfed( overfed). Studi status yang cermat pasien dapat membantu dokter menghindari dosis kalori (dan protein) yang berlebihan atau tidak mencukupi yang terkait dengan timbulnya
pembengkakan atau dehidrasi. Parameter klinis dan laboratorium membantu dalam menilai keadaan hidrasi, termasuk natrium serum, nitrogen urea dengan rasio kreatinin darah, berat badan, berat urin dan turgor kulit. Untuk menghindari kelebihan makanan, di mana pasien yang berada di bawah berat
badan ideal, kebutuhan energi dan protein pada dasarnya harus melihat berat badan pasien sebelumnya. Untuk menghindari kelebihan makanan pada pasien obesitas; Dokter harus menghitung kebutuhan energi dan protein berdasarkan referensi atau berat badan untuk pertumbuhan yang ideal. Volume
cairan dan keseimbangan cairan kepadatan kalori didefinisikan sebagai volume konsumsi air dan dibandingkan dengan volume produksi cairan. Keseimbangan cairan setiap orang tergantung pada variabel seperti usia, ukuran tubuh, asupan cairan, komposisi diet, kandungan sekresi ginjal, fungsi ginjal,
tingkat metabolisme dan pernapasan, dan suhu tubuh. Keseimbangan cairan juga dipengaruhi oleh kehilangan cairan saat ini dan abnormal, seperti diare, drainase luka atau demam. Sumber konsumsi termasuk air yang dikonsumsi dalam minuman dan makanan, serta air yang diproduksi dalam
metabolisme oksidatif dalam tubuh. Bentuk utama air adalah urin, keringat, sekresi gastrointestinal dan kelembaban. Pasien yang menerima makanan melalui tabung / selang biasanya membutuhkan air selain yang tersedia dalam formula. Perkiraan kebutuhan cairan didasarkan pada beberapa faktor,
termasuk asupan kalori, luas permukaan tubuh, berat badan dan status kesehatan. Ketika rendah kalori, atau ketika kehilangan cairan meningkat (misalnya, berkeringat berlebihan, poliuri, diare, atau penggunaan diuretik yang berlebihan), pasien mungkin membutuhkan cairan tambahan. Karena
kebutuhan cairan bervariasi antara orang dan bervariasi dalam satu orang pada waktu yang berbeda, setiap pasien harus dipantau secara berkala dan asupan cairan harus diatur sesuai kebutuhan. Salah satu cara termudah untuk mengukur ketidakmampuan cairan adalah dengan mengukur berat badan
harian Anda. Perubahan cepat yang memburuk dari satu hari ke hari berikutnya mungkin karena kekurangan atau kelebihan air. Kandungan air dalam formula enteral tergantung pada kepadatan kalori. Formula yang memiliki kepadatan kalori tertinggi dapat memberikan jumlah air paling sedikit. (tabel 1;
ini adalah daftar perkiraan kandungan air untuk rumus enteral dengan kepadatan kalori yang bervariasi). Ketika pasien memiliki asupan cairan total untuk dikendalikan, dokter sering memilih formula dengan kepadatan kalori yang lebih tinggi (1, 5-2,0 kkal / ml), yang dapat memberikan sebagian besar
energi dalam jumlah kecil untuk pasien. ProteinSentien dengan luka terbuka seperti bisul, dan pasien hipermetabolik seperti sepsis, terbakar atau traumatis ued biasanya mendapat manfaat dari asupan protein tinggi. Formula enteral dibuat dengan sejumlah besar protein yang dirancang khusus untuk
penggunaannya dalam situasi klinis ini. Bentuk protein yang digunakan (konsumsi atau hidrolisis parsial) akan tergantung pada fungsi saluran pencernaan dan apakah pasien sakit parah atau tidak. Pasien dengan penyakit pencernaan atau malabsopsi dapat memperoleh manfaat dari sistem protein
ganda (seperti formula yang menyediakan peptida dan asam amino). Vitamin dan elemen pelacak. Dokter harus menyadari pentingnya vitamin, mineral, dan elemen jejak dalam makanan. Di antara pasien yang menderita kekurangan gizi, efisiensi vitamin dan mineral yang tinggi. Selain itu, keunggulan
klinis telah didokumentasikan pada pasien yang menerima formula enteral yang mengalami elemen jejak seperti selenium, kromium dan mokdenum. Mineral ini serta mangan ditemukan dalam berbagai formula enteral. Namun, beberapa pasien kekurangan gizi dengan kekurangan sejumlah vitamin dan
mineral dapat mengalami gejala klinis dengan formula enteral ini. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan nutrisi ini untuk sintesis protein. Jumlah mikronutrien yang disediakan sebagai akibat dari nutrisi enteral tergantung pada jumlah total makanan yang tersedia. Meskipun pasien menerima
kalori dan protein dalam formula ini, pasien tidak mungkin menerima rekomendasi harian 100% untuk mengonsumsi (RDI) vitamin dan mineral, maka formula harus diatur agar sesuai. Dokter harus menentukan apakah kandungan vitamin dan mineral dalam formula ini cukup untuk menutupi RDI pasien
dan kapan tidak menyesuaikan formula untuk pasien. Formula enteral, yang menyediakan 100% RDI dalam volume yang relatif kecil, sangat berguna untuk pasien dengan penyakit kritis, pasien terbatas cairan dan pasien lanjut usia atau pasien yang tidak bergerak yang cenderung memiliki kebutuhan
kalori lebih rendah. Kebutuhan untuk diet elemen trek sangat kecil (5 minggu 1 hari). Namun, karena banyak penyakit dikaitkan dengan kebutuhan mikronutrien lebih dari RDI, formula enteral khusus disusun bersama dan diperkuat oleh vitamin dan mineral tertentu. Formula khusus ini dapat membantu
pasien yang memiliki status gizi di bawah optimal sebelum timbulnya penyakit. Nutrisi penting khusus. Glutamin, arginin, taurin dan karnitin dianggap sebagai nutrisi penting khusus. Dalam diet normal, nutrisi ini hadir pada tingkat rendah tetapi kuat. Pada penyakit parah atau penyakit kronis, perubahan



jalur metabolisme dapat membatasi nutrisi ini. Dalam Kasus, pemberian suplemen formula enteral dengan nutrisi penting khusus dapat menguntungkan pasien. Pasien. Disebut asam amino khusus untuk pasien kritis, glutamin adalah bahan bakar penting untuk divisi sel cepat seperti sel darah merah,
kolonosit dan limfosit. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa glutamin tambahan dapat mencegah kerusakan permeabilitas usus dan meningkatkan struktur lendir. Kebutuhan akan glutamin tampaknya meningkat seiring dengan meningkatnya berat cedera. Tingkat suplementasi glutamin yang
direkomendasikan (misalnya L-glutamin) setelah cedera serius tanpa komplikasi 12-14 g / hari. Arginin. Arginin juga dianggap sebagai asam amino esenisal khusus, dan suplementasi arginin dikaitkan dengan penyembuhan luka dipercepat. Efeknya pada penyembuhan luka mungkin disebabkan oleh
peningkatan sintesis kolagen pada luka. Suplementasi arginin juga membantu fungsi kekebalan tubuh pada manusia dan hewan. Suplementasi arginin harian dengan 30 gram arginin aspartat (17 gram bebas arginin) dikonsumsi secara lisan atau dengan 30 gram injeksi intravena arginin hidroklorida
yang terkait dengan peningkatan retensi nitrogen pada orang sehat dan pasien bedah pilihan. Dosis selektif minimum arginin dalam praktik klinis belum ditentukan. Taurin. Taurin, asam amino yang mengandung belerang, terlibat dalam berbagai proses metabolisme, termasuk sistem saraf pusat. Ini juga
terlibat dalam konjugasi asam empedu, membantu mengatur agregasi trombosit, dan membantu fungsi netrofil. Kebutuhan Taurin selama stres metabolisme belum diidentifikasi, tetapi taurin disintesis dari sistein, dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengubah metathionine menjadi sistein
mungkin dibatasi oleh stres metabolisme. Taurin juga merupakan asam amino esensial khusus untuk pasien yang terluka. Karnitin. Karnitin sangat penting untuk membawa asam amino rantai panjang ke mitokondria untuk energi penempaan. Peningkatan pengangkatan karnitin setelah cedera dan
kekurangan karnitin selama terapi antibiotik pernah dilaporkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa karnitin adalah zat penting dan harus ada dalam formula enteral. Sintesis karnitin de Novo ini membutuhkan asam askorbat, niasin, vitamin B6 dan zat besi sebagai kofaktor. Orang yang menerima
hemodialisis, nutrisi parenteral jangka panjang atau administrasi berkepanjangan tanpa karnitin berisiko kekurangan karnitin. Meskipun kebutuhan diet karnitin masih belum ditetapkan, diet campuran dapat memberikan karnitin sebanyak 0,18 - 319 mg per hari. Kemampuan untuk menyerap dan
mencernaka formula pencernaan dengan asupan nutrisi dapat digunakan untuk makan melalui gas serta duedonum dan jejenum, jika ada kontrasepsi tertentu. Pasien mungkin mengalami perubahan penyerapan dan pencernaan karena trauma, penyakit kritis, penyakit usus kecil atau hipoalbuminemia.
Studi menunjukkan bahwa pasien dengan disfungsi memiliki penyerapan nitrogen Lebih baik, keseimbangan nitrogen dan toleransi terhadap pemberian makan lebih baik ketika diberikan formula dengan sumber protein yang ter hidrolisis sebagian. Hipoalbuminemia dikaitkan dengan penurunan tekanan
osmotik. Kondisi ini rentan terhadap pasien dengan pembengkakan interstiial di usus, yang dapat menyebabkan gangguan penyerapan. Dalam kondisi ini, peptida rantai kecil dan menengah mungkin lebih baik disorpsi daripada asupan protein.  Diameter dan lokasi tabung makan. Memberi makan dalam
duoden atau jejenum harus dikontrol dengan pompa massal, karena setelah pemberian pylore tidak dapat diatur mengosongkan perut. Dokter biasanya menghindari penggunaan formula terkonsentrasi atau formula fortifikasi berserat dengan selang untuk komunikasi berdiameter kecil, karena sering
menyebabkan penyumbatan selang. Tetapi laporan Collier dkk bahwa dengan irigasi yang lebih sering dan tanpa obat yang dimasukkan melalui selang, formula pengayaan serat dapat dimasukkan dengan benar melalui selang jejenostomi berdiameter kecil. Makronutrien dalam enteralformule rumus
enteroral berisi semua bentuk makronutrien (formula polimer) atau mungkin mencakup berbagai kombinasi makronutrien sebagian hidrolisin (formula oligomerik). Formula Oligomer kadang-kadang dianggap sebagai formula defenistik kimia atau formula dasar.... Formula dengan asupan nutrisi lebih
disukai karena mendukung pencernaan faal dan penyerapan normal dan dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar pasien. CARBONHIDRATCarbohydrous adalah makronutrien penting karena siap untuk disupsized dan diadopsi sebagai sumber energi. Konsentrasi karbohidrat khas dalam formula
enteral berkisar antara 30-70% dari total kalori. Karbohidrat yang terkandung dalam formula enteral seperti pati/tepung, polimer glukosa, disacharide dan monosakarida. Semakin tinggi karbohidrat ter hidrolisis, semakin tinggi ketajaman formula dan tingkat rasa manis. Tabel 2 adalah daftar tipe
karbohidrat yang digunakan untuk rumus enteral. Karbohidrat dalam formula enteral adalah polimer glukosa, sukrosa, laktosa dan fruktosa. Polimer glukosa.   Polimer glukosa terbentuk dari hidrolisis parsial tepung maizena dan meningkatkan osmolitas dan tidak adanya formula enteral. Formula ini
muncul sebagai maltodekstrin, oligosakarida glukosakarida, polisakarida glukosa, sirup jagung padat, dan sirup jagung. Polimer glukosa membutuhkan kemampuan pencernaan yang lebih sedikit daripada tepung dan hidrolisin dengan cepat digunakan dengan halus.    Sukrosa.  Sucrose memainkan
peran dalam tingkat rasa manis dan osmolalitas formula. Ini adalah sumber energi siap saji untuk hidrolisis usus cepat terhadap molekul glukosa dan fruktosa.  Laktosa.  di hidrolisis dengan lactase tipis diuse menjadi glukosa dan galaktosa. Intoleransi laktosa adalah umum dan dapat dikaitkan dengan
kekurangan laktase primer. Ini juga dapat terjadi pada cedera usus sekunder atau dalam keadaan penyakit lain. Gejala intoleransi berkisar dari perut kembung dan ketidaknyamanan pencernaan ringan hingga diare osmotik yang parah. Untuk menghindari potensi intoleransi laktosa, sebagian besar
formula enteral biasanya bebas laktosa. Fruktosa.    Fruktosa memberikan peningkatan kadar glukosa darah yang lebih rendah setelah darah phandal daripada karbohidrat lainnya. Pada tingkat sedang, zat ini baik untuk penderita diabetes. Fruktosa juga penting untuk pemanis yang meningkatkan rasa
oral makanan yang digunakan sebagai sumber tunggal suplemen oral dan enteral.  PROTEIN DAN ASAM AMINO.  Protein ditemukan dalam formula enteral sebagai protein konsumsi sebagai bentuk sebagian ter hidrolisis oligo- atau di-dan tripeptide, atau sebagai asam L-arino bebas hidrolisis penuh
(kristal) (tabel 3). Protein hidrolisis penuh atau parsial dapat meningkatkan osmosis formula. Sementara sebagian besar pasien merasa lebih baik tentang sumber protein, protein dalam- atau trypeptides mungkin lebih baik ditoleransi oleh pasien kritis atau penderita disfungsi pencernaan atau
hipoproteinemia parah. Nitrogen dalam bentuk peptida diabsorbtion lebih cepat dan merata daripada nitrogen yang berasal dari asam amino bebas oleh usus yang sehat dan usus yang diderita. Valin, leucine, dan isoleuzin adalah rantai asam amino esensial (BCAAs) yang luas yang dimobilisasi dari otot
rangka selama stres metabolisme. Meskipun banyak diteliti, penggunaan formula enteral yang diperkaya oleh BCAAs pada tingkat yang lebih tinggi daripada protein belum tentu lebih baik secara klinis. Lemak LEMAK adalah sumber energi utama yang menyediakan asam lemak esensial dan membawa
vitamin yang larut dalam lemak. Sebagai sumber energi, lemak, dan karbohidrat utama secara umum memiliki distribusi kalori silang yang terkait satu sama lain. Misalnya, formula usus yang dirancang untuk mengatur respons glukosa darah atau produksi CO2 memiliki persentase yang lebih tinggi dari
total kalori yang berasal dari lemak relatif terhadap karbohidrat, sementara formula yang dirancang untuk disfungsi pencernaan mengandung persentase total kalori yang jauh lebih rendah daripada lemak dibandingkan dengan karbohidrat. Pria gemuk tidak memainkan peran penting dalam osmoilitas
formula. Komponen lemak dalam formula enteral biasanya terdiri dari berbagai kombinasi asam lemak tak jenuh poliunsaturasi (POUF), asam lemak tak jenuh mono (MUFA), rantai sedang trigliserida (MCTs), produk lipid terstruktur dan asam lemak n-3 (tabel 4). Asam lemak lebih rinci dijelaskan dalam
Bab 4. Karbohidrat, Protea dan Asam lemak tak jenuh kembali. PUFAs memiliki setidaknya 14 panjang karbon dan termasuk asam lemak esensial linoleat, arachidonitis (n-6), dan asam linoleat (n-3). Asupan harian setidaknya 4 - 5% kalori karena asam lemak esensial dianjurkan untuk mencegah
kekurangan. Trigliserida rantai sedang (MCTs). MCTs terdiri dari 3 molekul rantai menengah asam lemak (asam lemak jenuh dengan panjang 6 hingga 12 rantai karbon) yang melekat pada molekul glilasi. MTC dengan cepat dipusingkan oleh mukosa usus dan dibawa melalui portal daripada sirkulasi
limfatik. Karena penyerapan umumnya independen dari lipase pankreas atau garam empedu, MCT bermanfaat jika terjadi penyerapan atau angkutan lipid. MCTs juga mengoksidasi dengan cepat, sehingga menjadi penting sebagai sumber energi. Makanan berlemak terstruktur. Produk lemak terstruktur
dibuat melalui transesterifikasi PUFA dan MCT ke dalam molekul gliserol yang sama. Berdasarkan penelitian dalam kinetik protein dan keseimbangan nitrogen, kombinasi MCT dan rantai panjang trigliserida (LCT) dikaitkan dengan peningkatan hemat protein pada manusia dan hewan. Ketika diberikan
dalam bentuk campuran MCT 75% / PUFA 25%, peningkatan protein lembut disertai dengan peningkatan oksidasi lipid dan termogenesis. Serat Serat adalah bahan tanaman yang tahan terhadap pencernaan oleh enzim di saluran pencernaan manusia, tetapi difermentasi dalam berbagai mikroflora usus
besar tertentu. Namun, definisi ini tidak sepenuhnya benar karena melibatkan tepung, yang dianggap tidak normal diserap dalam diusus tipis. Definisi yang lebih akurat dari keseluruhan diet serat, yang merupakan kombinasi selulosa, lignin, polisakarida non-seluloid (hemiselulosa, pektin, jus dan lendir)
sangat bervariasi antara sumber serat lainnya. Asupan serat yang disarankan adalah 10 hingga 13 gram / 1000 kkal atau 20 - 35 gram / hari. Serat juga dikelompokkan berdasarkan manfaat fungsionalnya yang larut atau tidak larut (menunjukkan kelarutannya di saluran pencernaan) atau dapat
difermentasi dan tidak dapat difermentasi. Dalam kebanyakan kasus, serat larut, biasanya serat fermentasi dan tidak larut, umumnya tidak difermentasi. Serat terlarut. Serat terlarut seperti jus dan pektin fermentasi dalam bentuk usus besar asam lemak rantai pendek (SCFO) asetat, butirat dan propionat.
SCFAs memiliki panjang kurang dari 6 korban dan menjadi substrat energi yang disukai untuk penusukan. SCFO juga memiliki efek tropis melalui saluran usus. SCFO dengan cepat diserap oleh lapisan usus besar dan meta-botined untuk mendapatkan energi. Penyerapan kolonisit SCFAs disertai
dengan penyerapan natrium dan air, yang dapat mengurangi insiden diare pada pasien, melalui tabung. Diare juga. karena serat dapat memperlambat waktu transit kolonis melalui proses yang dimediasi kolesistokinin. Sementara SCFAs yang dihasilkan oleh fermentasi mungkin bermanfaat, formula usus
yang mengandung serat harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan depresi mobilitas gastrointestinal. Serat yang tidak larut. Serat yang tidak larut, seperti polisakarida kacang, serat kacang polong dan serat teh, banyak ditemukan dalam makanan. Polisakarida soy awalnya adalah sumber
serat yang paling banyak digunakan dalam formula enteral. Serat ini dapat meningkatkan hasil feses dan berat feses. Ini juga dapat meningkatkan konsistensi feses dengan memberikan sumber massa. Teknologi terbaru telah meningkatkan jumlah dan jenis serat yang tersedia untuk digunakan dalam
formula enteral, memungkinkan campuran serat larut dan serat tidak larut untuk mencapai efek fisiologis yang diinginkan. Disarankan bahwa asupan serat pada orang dewasa yang sehat terdiri dari 75% tidak larut dan 25% larut. Fructulygosaccharides (FOS). FOS adalah karbohidrat yang tidak tercerna
yang difermentasi di usus besar di SCFA. Ini secara alami ditemukan dalam bawang, gandum (biji-bijian), herbal (gandum), pisang, tomat dan madu. FOS, yang merupakan oligosakarida, terdiri dari satu molekul sukrosa, yang terkait dengan satu, dua atau tiga unit fruktosa tambahan, tidak terdegradasi
cairan lambung pH rendah atau enzim pencernaan yang dicerna. Serat-serat ini tetap immute melalui usus kecil dan di usus besar, di mana mereka akan difermentasi oleh bifido bakteri dan mikroorganisme lain di usus besar dalam laktat dan SCFAs.Bakteri Bifido adalah sekelompok becterery
bermanfaat, yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekologis optimal dari lowerusus. Bakteri ini mendominasi usus bayi dan bakteri ketiga terbanyak pada orang dewasa. Beberapa studi klinis menunjukkan bahwa melengkapi diet dengan FOS dapat meningkatkan jumlah bakteri bifido.
Penyebaran spesies bakteri bifido karena adanya FOS dan produksi zat fermentasi seperti asetat laktat dapat mengurangi pH usus besar dan menciptakan suasana buruk bagi bakteri patogen seperti Clostridium dificile. Selain itu, FOS tidak digunakan oleh bakteri patogen seperti Clostridium perfringens,
Clostridium difficile dan Escherechia. Serat makanan dalam formula cair Di antara manfaat potensial serat dalam formula usus termasuk mengurangi sembelit dan diare, mempertahankan mukosa usus, dan mengurangi insiden hiperglikemia. Formula EnterAL FOOD FORMULA CLASSIFICATION Enteral
dapat dikelompokkan berdasarkan kesesuaian penggunaannya dalam berbagai pengaturan klinis. Ada, khususnya, dua klasifikasi utama; Rumus enteral standar cocok untuk pasien dengan fungsi pencernaan normal. rumus rumus input rumus Pasien kritis yang membutuhkan banyak protein, mengalami
perubahan fungsi pencernaan, atau memiliki kebutuhan nutrisi penyakit tertentu. Rumus enteral standar Enteralformula standar biasanya digunakan pada pasien dengan fungsi pencernaan normal. Formula ini memberikan diet yang lengkap dan seimbang, dan diformulasikan sebagai sumber makanan
tunggal dalam jangka panjang. Formula enteral standar memiliki keseimbangan antara protein, karbohidrat (50% dari total kalori) dan lemak (30% dari total kalori), dan kemungkinan akan diperkaya dengan serat atau tidak. Komponen protein biasanya tidak tersentuh oleh protein seperti kasin atau protein
kedelai yang mengisolasi. Manfaat lain dari formula enteral standar termasuk: Profil konsentrat nutrisi yang sesuai untuk pasien yang memiliki kemampuan untuk mengambil dan membutuhkan kalori yang berkurang pada penyakit kronis atau penuaan. Setidaknya 100% RDI untuk vitamin dan mineral
dalam 1200 - 1500 ml dari total. Rasio kalori nitrogen 135: 1 digunakan untuk meningkatkan keseimbangan positif nitrogen untuk pasien makan jangka panjang. Campuran asam lemak yang memenuhi pedoman terbaru - 10% dari total kalori lemak jenuh dan 10% dari total kalori lemak tak jenuh kembali,
dan sisanya dari lemak tak jenuh baru. Campuran serat terlarut dan tidak larut yang memenuhi rekomendasi terbaru 10 - 13 gram / 1000 kkal dan membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme usus besar. Benteng nutrisi (karoten, karotin, ultra trace mineral) melaporkan penurunan jumlah pasien
dengan pemberian makan tabung makan jangka panjang. Beberapa pasien mungkin mendapat manfaat dari formula enteral standar dengan konsentrasi protein yang lebih tinggi (25% kalori) relatif terhadap total kalori (e.so, rasio non-protein-ke-kalori yang lebih rendah). Pasien-pasien ini sering
mengalami cedera seperti bisul tekanan atau peningkatan kebutuhan protein yang terkait dengan penuaan. Sementara persyaratan kalori keseluruhan pasien ini tidak mungkin meningkat, kadar protein yang lebih tinggi harus diperkenalkan bersama dengan mineral ultractrac, nutrisi penting khusus, dan
rasio kalium yang sesuai dengan nitrogen dapat membantu penyembuhan luka. Rumus yang dirancang untuk pasien kritis atau mereka yang mengalami perubahan fungsi pencernaan. Formula ini biasanya mengandung sejumlah komponen protein berupa peptida rantai pendek atau sedang karena lebih
mudah dicerna daripada protein murni (tidak tersentuh) atau asam amino bebas. Seperti halnya, sejumlah komponen berlemak yang sering tersedia dalam bentuk MCT tidak memerlukan lipase pankreas atau garam empedu untuk diasorbtion. Rumus ini diperkaya dengan ultra-elemen dan penting
Ekstra. Penyakit kritis dan stres metabolisme. Cedera parah dapat menyebabkan perubahan metabolisme yang merugikan. Perubahan ini bervariasi tergantung pada jenis cedera, status kesehatan sebelumnya dan perawatan medis. Hipermetabolisme yang dimediasi hormon dan mempercepat
katabolisme adalah umum setelah cedera. Perubahan metabolisme lainnya yang biasa diamati setelah cedera parah atau selama penyakit kritis termasuk: Peningkatan tingkat metabolisme basal dan sekresi nitrogen Perubahan keseimbangan cairan dan sintesis protein elektrolit dalam fase akut reaksi
pencernaan Traktus imunosupresion kadang-kadang menderita trauma. Aliran darah dapat dikurangi karena pendarahan dan menyebabkan hilangnya oksigen dan nutrisi yang dapat merusak sel lendir. Tidak adanya nutrisi intraluminscent dapat membantu melindungi saluran pencernaan. Nutrisi khusus
seperti glutamin dan arginin dapat memberikan manfaat tambahan karena mereka terlibat dalam berbagai proses metabolisme termasuk sistem kekebalan tubuh. Nutrisi enteral, yang sangat penting dalam kondisi kritis dalam kasus stres metabolisme, termasuk beberapa jenis dan jumlah protein, lemak
dan karbifekrat, serta glutamin, arginin, karoten, taurin, canytin, vitamin E dan seng (seng). Idealnya, formula enteral yang digunakan untuk pasien kritis atau stres metabolisme dapat diberikan sejumlah komponen protein dalam bentuk hidrolisis dalam- atau trypeptides. Persyaratan lain yang perlu
diperhatikan saat memilih formula pada pasien ini termasuk: Persentase total kilokaleri di bawah lemak, dengan porsi berminyak yang disediakan dalam benuk Fortifikasi MCT dengan mineral ultratrac dan nutrisi penting. Rasio kalium terhadap nitrogen adalah tepat. Disfungsi gastrointestinal. Pasien
dengan disfungsi gastrointestinal umumnya tidak dapat disinksi dan mendisinfeksi asupan nutrisi mereka, terutama protein dan lemak. Untuk alasan ini, formula usus paling sering digunakan dalam disfungsi pencernaan, menyediakan protein dalam bentuk bebas peptida dan asam amino, dan
menyediakan kilokalerida lemak keseluruhan yang rendah, dengan rantai trigliserida tengah sebagai sumber utama lemak. Pertimbangan lain yang relevan ketika memilih formula untuk pasien ini termasuk mamfaat potensial dari sejumlah glutamin tambahan, yang merupakan substrat metabolisme
penting untuk sel lendir usus, dan arginin untuk meningkatkan sintesis luka kolagen dan protein dan meningkatkan fungsi kekebalan seluler. Formula enteral untuk penyakit tertentu (spesifik) Formula untuk penyakit tertentu dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan metabolisme penyakit kronis
dan untuk mengimbangi disfungsi dengan memberikan kombinasi makronutrien yang optimal, serta elemen jejak dan elemen ultra-jejak. Formula untuk penyakit khusus ini juga mengandung nutrisi arginin, taurin dan glutamin penting dalam berbagai kondisi penyakit. Sebagian besar formula untuk
penyakit khusus ini dapat digunakan dalam bentuk suplemen oral seperti injeksi enteral melalui tabung. Formula enteral untuk penyakit khusus ini tersedia untuk kondisi berikut: Intoleransi glukosa. Tujuan utama terapi nutrisi untuk pasien dengan gangguan metabolisme insulin adalah untuk mencapai
dan mempertahankan kadar glukosa serum seperti biasa. Karena karbohidrat yang sangat terkonsentrasi diserap lebih cepat daripada lemak karbohidrat yang mengandung karbohidrat, kontrol glikemik terbaik dicapai pada pasien dengan intoleransi glukosa menggunakan formula rendah karbohidrat dan
tinggi lemak. Studi menunjukkan bahwa beberapa pasien memiliki respons glikemik pasca-prandial yang lebih rendah ketika rendah karbohidrat dan tinggi nutrisi lemak. Pasien-pasien ini termasuk pasien dengan diabetes tipe 1 dan 2, serta pasien dengan hiperglikemia yang terkait dengan penyakit lain
(termasuk penyakit pankreas, stres, diabetes yang diinduksi secara kimia atau obat-obatan tertentu dan sindrom genetik). Profil tebal. Sekresi insulin atau gangguan metabolisme juga menyebabkan dislipidemia pada pasien diabetes. Gangguan lemak ini adalah faktor risiko tinggi untuk penyakit
aterosklerotik vaskular yang cepat pada pasien diabetes. Disarankan bahwa asam lemak jenuh memasok 10% dari total energi dan asam lemak tak jenuh kembali tidak lebih dari 10%. Sisa energi disediakan oleh asam lemak tak jenuh monounsaturasi. Asupan kolesterol harian harus 300 mg. ini
menunjukkan bahwa mengganti beberapa karbohidrat dengan sumber lemak yang kaya akan asam lemak monosaturasi dapat memberikan kontrol glikemik yang lebih baik tanpa meningkatkan faktor risiko penyakit kardiovaskular. Serat dan myoinositol. Nutrisi lain yang membantu olahraga intoleransi
glukosa termasuk serat dan myinositol. Formula dengan serat tambahan dapat membantu mempertahankan fungsi usus normal dan penting bagi pasien dengan perubahan peristaltik pada saluran pencernaan karena neuropati diabetes. Asupan serat yang disarankan adalah 10 - 13 gram / 1000 kkal.
Myinositol adalah alkohol siklonik dengan struktur kimia menyerupai glukosa. Pertimbangan myinoositol sebagai nutrisi penting meningkat karena myinositol triphosphate adalah kurir kedua untuk rangsangan hormonal yang dimediasi oleh reseptor mobilisasi kalsium intraseluler. Myoinositol juga
merupakan substrat biosintesis phosphatidyl inositol dan polyphospoinositide, yang merupakan komponen penting dari biomembran. Myoinocytic mempengaruhi munculnya nefropati dan neuropati diabetes. Fungsi myoinositol dalam konduksi saraf adalah untuk memodulasi enzim natrium kalium ATP-
ase. Karena glukosa dan myinositol memiliki struktur, struktur, kedua zat ini bersaing untuk mengangkut operator ke jaringan. Kompetisi ini menyebabkan munculnya penipisan myoinocyte selektif saraf perifer dan ginjal glomerul. Selain itu, pasien dengan diabetes akan kehilangan myinositol secara
berlebihan melalui urin. Gagal pernapasan akut. Gagal pernapasan akut dapat terjadi karena cedera parenkimia paru langsung, seperti contusio, menghirup zat beracun atau cedera dada; juga dapat disebabkan oleh cedera tidak langsung seperti sepsis, syok atau beberapa cedera pada bagian tubuh
lainnya. Kerusakan paru-paru memiliki mekanisme yang kompleks dan menyebabkan pelepasan sejumlah mediator jaringan dan peradangan. Aktivitas reaksi peradangan melalui pelepasan produk seperti faktor nekrosis dan tumor (TNF), interleukin-8 (IL-8), leukorin B4 (BT B4), oksidas, sel darah putih
dan enzim yang meningkatkan permeabilitas vaskular, agregasi trombosit dan pembekuan intraokular. Ini dapat menyebabkan parfum vaskular yang buruk, pembengkakan alveolar, dan kegagalan pernapasan yang paling parah. Pada saat yang sama, seperangkat sel inflamasi dalam sirkulasi lokal
meningkat, yang selanjutnya dapat menciptakan risiko fungsional dan struktural untuk jaringan paru-paru. Mengatur kerusakan paru-paru melalui asam lemak. Dalam berbagai model kerusakan paru-paru akut, bukti menunjukkan bahwa diet yang mengandung asam eicosapentaenoil (EPA), asam linolik
gamma (GLA) dan antioksidan dapat mengurangi permeabilitas mikrovaskular paru-paru, infiltrasi neutrofil dan sintesis eucasanoid. Selain itu, hemodinamik kardiovaskular, gasotom dan fungsi alveolar dari makrofag telah membaik dengan jenis diet ini. Suplemen antioksidan. Paru-paru inflamasi dapat
menghasilkan metabolisme oksigen beracun termasuk anion superoksida, hidrogen peroksida, radikal hidroksil dan asam hipoklorat. Radikal oksigen beracun ini dapat merusak sel-sel parenkim dan sel endotel, memulai peroksidasi lemak dan meningkatkan permeabilitas vaskular. Trauma paru yang
disebabkan oleh radikal oksigen beracun biasanya dapat dicegah oleh antioksidan endogen yang terletak di epitel. Antioksidan ini termasuk serum seruloplasmin dan protein transfertin, vitamin C, vitamin E, K-karoten dan pengurangan glutathione. Penelitian terbaru telah mendokumentasikan perubahan
dalam seruloplasmin dan redimen, vitamin E, dan kadar glutathione dalam bronkoalveolar dan serum bilas cairan yang diterima dari pasien dengan cedera paru-paru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa payudara oksidatif dihasilkan dari pneumonia pada cedera paru-paru dan dapat melampaui
antioksidan endogen dan memainkan peran lebih lanjut dalam trauma. Suplemen dengan antioksidan eksogen termasuk vitamin E, vit.c, z-karoten, taurin, selenium dan molybenum dapat memperlambat cedera paru sebagai akibatnya paru-paru dan dan pelepasan metabolisme oksigen beracun terjadi.
Fungsi Taurin sebagai antioksidan utama mendukung permeabilitas membran yang disebabkan oleh oksidasi dan kerusakan bronkus yang disebabkan oleh NO2.  Mengubah rasio karbohidrat menjadi lipid. Beberapa pasien dengan penyakit serius mungkin mengalami keterlambatan CO2. Dalam hal ini,
dianjurkan untuk mengurangi rasio total kalori dan karbohidrat terhadap lemak untuk mengurangi produksi CO2. Air.  Karena pasien dengan gagal pernapasan akut dan COPD sering memerlukan pembatasan/ pembatasan dan diuretikasi ulang cairan, formula enteral yang dapat membantu tinggi kalori
dan rendah air. Untuk pasien dengan retricking cairan, formula yang menyediakan setidaknya 100% RDI vitamin dan mineral dalam volume total rendah (1400 cm) sangat berguna.   Fosfor.  Pasien yang bergantung pada ventilator cenderung mengalami hipofosfat dan mengurangi transportasi oksigen.
Karena penurunan 2,3-difolyglyphosate dalam sel darah merah, afinitas oksigen untuk hemoglobin meningkat, menyebabkan hipoksia jaringan. Selain itu, jaringan ATP, yang merupakan campuran fosfat esensial yang kaya energi untuk fungsi sel, menurun. Karena hyfophosphotoemia dilaporkan
menyebabkan gagal pernapasan, pengobatan diperlukan untuk memastikan 100% konsumsi RDI fosfor, dengan suplementasi fosfor tambahan sesuai kebutuhan.  Pengalaman di klinik.  Studi multi-sentra pada pasien dengan ARDS sekunder karena sepsis, pneumonia, cedera, atau cedera yang
diinginkan telah menunjukkan bahwa penggunaan formula enteral dengan EPA, GLA dan antioksidan dapat mempersingkat waktu ventilasi mekanis paru-paru dan munculnya kegagalan baru parenkimia, selain perubahan lain yang dapat meningkatkan fungsi pernapasan.  Penggunaan formula jenis ini
dikaitkan dengan asupan protein paru-paru yang rendah dan kandungan nontrofilik yang rendah, serta tingkat dalam IL-8, TNF dan LT B4 dibandingkan dengan pasien yang menerima formula konvensional. Temuan ini menunjukkan bahwa formula yang diperkaya dengan minyak dan antioksidan tertentu
menjadi adjuvant yang berguna dalam mengelola pasien dengan pneumonia.  Penyakit paru obstruktif kronis (COPD).  Banyak pasien dengan COPD dan gagal napas menyebabkan gejala kekurangan gizi yang signifikan, yang menyebabkan kerusakan otot pernapasan. Banyak dari pasien ini terpapar
retensi CO2 dan berkurangnya oksigen dalam darah. Salah satu tujuan dari terapi nutrisi ini adalah untuk mengurangi tingkat CO2 dalam darah. Serat karbohidrat, protein, dan lemak bermetasili, CO2 diproduksi dan O2 dikonsumsi. Quetient pernapasan (RH) menunjukkan rasio CO2 terhadap O2 yang
dikonsumsi selama proses. Lebih banyak CO2 diproduksi oleh metabolisme karbohidrat daripada metabolisme protein atau lemak. RS untuk karbohidrat 1.0, Protein 0,8 dan lemak 0,7.Diet Proporsi kalori yang lebih tinggi daripada kalori dari karbohidrat dapat mengurangi produksi CO2 dan faktor
pernapasan dapat mengurangi kebutuhan jaringan oksigen. Fenomena ini tampaknya hanya klinis selama pengenalan sejumlah besar kalori. Jenis formula ini diindikasikan untuk pasien yang membutuhkan sejumlah besar kalori, untuk pasien yang mengalami hipercapnia yang menyebabkan gagal
pernapasan, dan pada pasien dengan gagal pernapasan yang mengalami kesulitan keluar dari ventilator karena hipercapnia mereka. Penyakit ginjal.  Pasien dengan penyakit ini, ginjal membutuhkan penilaian menyeluruh tentang kebutuhan nutrisi mereka, yang dapat diubah tidak hanya karena
perkembangan penyakit, tetapi juga dalam terapi. Pasien yang menjalani dialisis juga harus memperhitungkan hilangnya protein yang disebabkan oleh metode ini. Pasien sebelum dialisis sering mengalami lebih banyak reteksi protein daripada pasien pada dialisis kronis. Sesuai dengan gangguan fungsi
ginjal, perlu untuk mengurangi pasokan fosfor, cairan, kalium dan natrium untuk membatasi akumulasi mineral ini dan mencegah hipertensi. Rasio kilokaleri non-utein terhadap nitrogen.  Secara umum, pasien ginjal mendapat manfaat dari formula kalori. Karena rumus ini dapat meminimalkan volume
cairan, ia memberikan rasio kilokallories non-treadine terhadap nitrogen (NPK:N) yang cukup untuk menyerap nitrogen secara optimal dan mencegah urmia. Pada pasien sebelum dialisis, biasanya dipertahankan pada protein rendah, diet padat kalori yang membatasi elektrolit dan cairan. Untuk
penggunaan nitrogen yang optimal pada pasien pradialisis, rasio NPK : N, yang sering digunakan, adalah 350 : 1. Diet protein dapat dikurangi menjadi 1, 2 g / kg / hari ketika pasien mulai menjalani dialisis kronis. Sementara asupan protein ini biasanya dapat ditoleransi dengan baik, masih penting bagi
pasien dengan dialisis kronis untuk mempertahankan rasio npk: N (150 : 1) untuk penggunaan nitrogen yang optimal.   Vitamin dan mineral.  Vitamin dan mineral sering terbatas pada pasien dengan penyakit ginjal stadium akhir ESRD termasuk fosfor, magnesium, vitamin A, dan vitamin D.  Karena
potensi oksasosis, vitamin C tidak boleh berlebihan.  Pasien ESRD mendapat manfaat dari peningkatan pemberian vitamin B6 dan asam folat.   Kebutuhan pasien dengan elektrolit elektrolit di ESRD dipengaruhi oleh berbagai faktor klinis, termasuk penyakit ginjal, kondisi sisa lainnya, jumlah fungsi ginjal
sisa dan pengobatan sebelumnya. Untuk alasan ini, memilih formula diet yang memiliki kandungan elektrolit rendah dapat memudahkan setiap orang untuk mendapatkan suplemen sesuai kebutuhan.  Karbohidrat dan lemak.  ESRD sering menjadi penyakit sekunder bagi DM lama. oleh karena itu,
penting untuk mengevaluasi komponen karbohidrat dan lemak dalam formula tabung makan atau suplemen oral. Pasien diabetes dengan ESRD mendapat manfaat dari formula yang mendistribusikan kilokallori non-wanita yang sama antara karbohidrat dan lemak. Untuk menghindari peningkatan kadar
lipid serum, campuran lemak harus sesuai dengan pedoman sebelumnya. Penyakit hati. Malnutrisi adalah umum di antara pasien dengan kehilangan hati yang parah. Status makanan terkait erat dengan perjalanan klinis, terutama kematian bedah pada pasien transplantasi. Fakta terakhir ini membuat
dukungan nutrisi yang kuat penting pada pasien ini. Berbagai mekanisme yang terlibat dalam kekurangan gizi, termasuk pengurangan asupan karena anoreksia, perasaan kenyang cepat karena ascites, natrium retrick, asupan diet yang tidak diresepkan secara adestrong, efek samping pengobatan, dan
berbagai tingkat malabsorbsi dan hipermetabolikisme. Jika formula enteral polimer standar dapat diberikan kepada pasien dengan kekurangan heparal, ada beberapa kondisi yang dapat digunakan dalam pemberian rumus ini. Sindrom menyusui Edematosis. Sindrom ini dapat secara signifikan
membatasi pasokan natrium dan air, terutama ketika sindrom tidak merespons pengobatan. Oleh karena itu, dalam kasus ini penting untuk menggunakan formula dengan konsentrasi kalori tinggi (1, 5 kkal / ml) dan natrium rendah. Ensefalopati Sistem Portal (PSE). Pasien dengan sirosis biasanya
mengalami status hiperkategas dan membutuhkan pasokan protein yang tinggi untuk mencapai keseimbangan nitrogen positif. Tidak seperti perkiraan, sebagian besar pasien dengan gagal hati mentolerir pasokan diet protein tanpa munculnya PSE, terutama ketika protein disertai dengan kalori non-stein
yang cukup untuk mencegah protein katabolisme. Namun, ada sekelompok kecil pasien dengan PSE yang tidak menanggapi perawatan spesifik atau terjadi PSE ketika diet protein naik untuk mencapai keseimbangan nitrogen positif. Peningkatan rasio kalori non-therik terhadap nitrogen untuk
mengurangi pembentukan amonia dan urea dapat meningkatkan PSE dengan menjaga protein makanan di bawah tingkat yang direkomendasikan. Dalam situasi ini, formula yang diperkaya dengan asam amino rantai bercabang dapat digunakan, meskipun manfaatnya masih dibahas. Sebagian besar
pasien dengan insufficiency hepara mengalami malabsorpsi sampai batas tertentu menunjukkan sekresi garam empedu yang tidak memadai, pertumbuhan bakteri usus yang berlebihan, atau insufficiency pankreas. Penyerapan lemak dapat membaik dengan mengganti sejumlah lemak dalam formula
rantai tengah asam lemak. Intoleransi glukosa. Pasien dengan penyakit hati biasanya mengalami intoleransi glukosa sampai batas tertentu terutama disebabkan oleh resistensi insulin perifer. Rumus dapat digunakan untuk Hati harus mengandung karbohidrat kompleks dan serat ekstra untuk membantu
mengatur gula darah. Vitamin dan elemen pelacak. Kekurangan vitamin disebabkan oleh mekanisme yang berbeda dan sering terjadi sehingga penyediaan vitamin dan mineral yang kuat adalah faktor dalam terapi makanan untuk penyakit hepar. Pasien dengan kolestasis tua biasanya mengalami
malabsorbs vitamin yang larut dalam lemak. Perlu dicatat bahwa pasien dengan alkoholisme dapat mengalami kekurangan tiamin akut sebagai akibat dari gangguan neurologis yang tidak dapat diubah, terutama selama infus glukosa atau pemberian makan ulang. Kekurangan seng juga umum dan
penggantian mungkin menjadi kunci peningkatan klinis pasien. Cholestase mengurangi sekresi tembaga dan direkomendasikan untuk diet, membatasi tembaga. Serat. Serat dalam formula dapat membantu mengurangi penyerapan amonia di usus besar dan mengurangi frekuensi sembelit atau diare.
HIV/AIDS. Pasien dengan HIV/AIDS memiliki kebutuhan gizi khusus karena proses penyakit dan gangguan gizi pada gangguan kekebalan tubuh. Pasien-pasien ini berisiko tinggi protein kekurangan gizi kalori (PCM) dan berbagai kekurangan nutrisi spesifik seperti vitamin E, vitamin C, asam folat, vitamin
B6, vitamin B12, zat besi, seng dan selenium. PCM Protein Malnutrition (PCM) adalah umum untuk pasien dengan HIV / AIDS dan merupakan jenis malnutrisi yang terkait dengan sindrom penipisan yang umum terjadi pada populasi pasien ini. PCM dikaitkan dengan: Mengurangi ukuran thymus Loss of
Activity nk sel Loss T-cell Assistant CD4 Mengubah Migrasi Mucous Limfosit Usus Hilangnya Sistem Aktivitas Tambahan. Kebutuhan protein meningkat ketika asupan kalori terbatas, seperti anoreksia, perasaan kenyang yang cepat, kesulitan mengunyah atau menelan. Pasien dengan HIV/AIDS dapat
dibantu dengan formula enteral dengan banyak protein dan rasio NPK:N yang lebih rendah daripada produk enteral protein tinggi standar yang tersedia secara luas. N-3 asam lemak. Asam linoleanat dan turunan rantai panjangnya, asam docosahexaneic (DHA) dan asam eicosapentanic (EPA) adalah
asam lemak N-3. Insiden yang tumbuh menunjukkan bahwa asam lemak penting dan memiliki metabolisme yang berbeda. Meskipun EPA secara struktural mirip dengan asam arachidonic n-6, epa membentuk serangkaian 3 prostaglandin (Tromtoxan A3) dan 2 lecothrin, sedangkan asam arachidonic
membentuk 2 seri prostaglandin (Tromtoxan A2) dan 4 seri lecotririn. Prostaglandin dan lekogen yang dihasilkan oleh asam lemak n-3 menyebabkan trombosit dan status nontrofilik, yang lebih vasodilable daripada yang diproduksi oleh asam lemak n-6. Diet tambahan dengan asam lemak N-3 dikaitkan
dengan pengurangan produksi seri imunosupresif 2 prostaglandin dan peningkatan respons kekebalan seluler. Untuk alasan ini, rumus mengandung n-3 asam lemak dibandingkan dengan n-6 yang berguna untuk pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh atau untuk pasien yang mengalami reaksi
peradangan sistemik terhadap cedera atau infeksi. (lihat Bab 4 untuk ulasan lengkap asam lemak n-3 dan n-6). Rantai sedang mcT trigliserida (MCTs) memberikan kehadiran sumber energi tanpa efek imunosupresif dari rantai panjang n-6 trigliserida. MCT dapat dengan mudah disorptisasi tanpa lipase
pankreas atau garam empedu dan sering digunakan untuk pasien dengan malabsorpsi dan maldigesti. MCT dapat berperan dalam meningkatkan sekresi perut dan penyerapan usus. Zat ini dapat di hidrolisis idealnya dalam mukosa usus dan lebih teroksidasi daripada asam lemak rantai panjang oleh
berbagai jaringan termasuk hati, usus kecil dan otot rangka. Serat makanan berguna dalam mengatur fungsi usus terutama pada pasien diare. Pasien dengan encer, jarang buang air kecil, membentuk kotoran yang lebih baik dan lebih banyak waktu transit ketika diet serat ditambahkan ke dalam
makanan. Vitamin dan mineral HIV/AIDS dikaitkan dengan vitamin E, vitamin C, asam folat, vitamin B6 dan vitamin B12, serta zat besi mineral, seng dan selenium. Dokter harus memastikan bahwa pasien HIV/AIDS menerima formula entera yang ditambahkan dengan nutrisi ini. Memberi makan pasien ini
juga termasuk mineral ultratrac dan nutrisi penting lainnya. Lipodystrofi terkait AIDS. Patogen lipodistrofi terkait AIDS masih belum jelas. Menggambarkan anomali lemak whey dan redistribusi tim endapan lemak. Lemak terdistribusi ini terdiri dari akumulasi lemak di bagian bawah dan selain perut, massa
otot berkurang dari ekstremitas atas dan bawah, pertumbuhan payudara pada wanita dan akumulasi lemak di punggung bagian bawah. Kelainan lipid yang dijelaskan dengan peningkatan trigliserida, kolesterol total, LDL dan LDL juga meningkatkan HDL. Selain itu, pasien mengalami perubahan glukosa
darah, resistensi insulin, dan peningkatan peptida C.Lipodistrophy juga disebut Crix Bell lipolystrophy karena banyak pasien dengan gangguan ini diobati dengan MSD Crixivan. Namun, sekitar 78% pasien yang mengalami gejala-gejala ini telah diobati dengan setidaknya satu inhibitor virus protease.
Secara umum, gejalanya sangat mirip dengan sindrom cushing. Pasien harus disarankan untuk berhenti merokok, mengurangi asupan lemak jenuh dan berolahraga secara teratur. Penting untuk melengkapi diet dengan asam lemak n-3 dan antioksidan untuk mengurangi trigliserida dan mencegah
oksidasi penyakit arteri yang dimediasi. Konsultasi pengobatan rendah lemak tergantung pada evaluasi medis dan harus diberikan dengan hati-hati untuk mencegah perbedaan dengan obat lain. Pertimbangan untuk mengevaluasi rumus input tertentu. Ketika memutuskan tipe rumus profil nutrisi harus
disesuaikan dengan kelainan metabolisme yang ada dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk situasi klinis tertentu. Keputusan harus didasarkan pada studi terkontrol, acak dan perkusi (bukan studi kasus). Informasi yang diperoleh dari model hewan hanya dapat digunakan secara terbatas dalam tubuh
manusia. Aplikasi klinis berdasarkan penelitian pada produk tertentu belum tentu baik untuk produk lain. Informasi tentang penggunaan produk pada penyakit tertentu tidak dapat disamakan dengan populasi lain (misalnya, hasil yang diperoleh di bawah formula tertentu, data untuk luka bakar pasien, tidak
boleh diberikan kepada pasien dengan cedera). Kriteria yang cermat harus diterapkan untuk menilai rumus ini. Sistem daya terbuka dan tertutup Enteral dapat dibuat melalui sistem terbuka atau tertutup. Sistem terbuka dengan bantuan formula tempat tas. Ini membuatnya lebih mudah untuk
memanipulasi kandungan nutrisi bila diperlukan. Sistem tertutup adalah blok tertutup yang berisi rumus enteralik yang tidak lagi dapat ditambahkan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem terbuka lebih mudah terkontaminasi, karena membutuhkan banyak pemrosesan dan formula perlu
disiapkan dalam jumlah kecil untuk mencegah gantung selama berjam-jam. Dengan demikian, sistem terbuka membutuhkan pengawasan yang lebih ketat. Sistem tertutup disegel selama proses pengemasan. Dan itu untuk menjaga kualitasnya. Sistem ini dapat mengurangi kemungkinan manipulasi dan
kontaminasi, serta mengurangi pengolahan dan limbah karena mudah digunakan. Namun, sistem tertutup perlu penanganan yang cermat dan harus mengikuti instruksi pencegahan polusi saat membuka kontainer. Setelah sistem terhubung, durasi pemberian makan adalah dari 24 hingga 48 jam,
tergantung pada merek. Setelah melewati waktu, wadah / tas harus dilepas. Keputusan tentang penggunaan sistem tergantung pada penilaian oleh lembaga atau rumah sakit, sumber pendanaan yang tersedia, jumlah dan jenis formula, ketersediaan waktu dan staf ahli gizi terlatih dan perawat.
KESIMPULAN Nutrisi adalah bentuk terapi makanan yang memuaskan dan bagian penting dari manajemen medis. Memilih formula penting untuk meningkatkan manfaat gizi dan toleransi terhadap makanan. Untuk memilih formula yang tepat, dokter harus memperhatikan kondisi klinis pasien, termasuk
kondisi penyakit yang sudah ada sebelumnya, kebutuhan metabolisme, kemampuan pencernaan dan penyerapan, serta lokasi dan diameter tabung makan. Rumus enteral standar direkomendasikan untuk pasien dengan fungsi gster-usus normal yang tidak memerlukan Nutrisi. Untuk pasien dengan
perubahan kebutuhan makro dan mikronutrien karena penyakit akut atau kronis, Anda harus memilih untuk Khusus. Formula ini tersedia dalam bentuk kadar protein yang tinggi, berbagai tingkat hidrolisis makro-nutrisi atau sejumlah nutrisi penting yang diketahui mendapat manfaat dari kondisi klinis
tertentu. Kemajuan dalam formula enteral membantu keberhasilan pemberian makan enteral dalam berbagai pengaturan klinis yang sebelumnya tak tertahankan atau tidak mungkin, terutama pada saat-saat kritis. REFERENSI Program Panduan Terapi Makanan Total - TNT. Bab 14 14
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