
ÖZET:
Amaç: Çal›flmam›zda major ortopedik cerrahi uygulanan
hastalarda ek besleme deste¤inin morbidite ve mortalite
üzerine etkilerinin karfl›laflt›r›lmas› amaçland›.

Gereç ve Yöntem: Major ortopedik cerrahi uygulanacak 18
yafl›ndan büyük 60 hasta çal›flmaya dahil edildi. Hastalar
rasgele 2 gruba ayr›ld›: birinci gruptaki hastalara (Grup
N, n=30) bir kutusunda (250ml) 375kcal ve 16gr protein
içeren enteral nutrisyon ürününden sabah ve akflam birer
kutu olmak üzere iki kutu içmesi önerilirken di¤er grupta-
ki hastalar (Grup K, n=30)  kontrol grubu kabul edildi.
Medikal de¤erlendirme amac›yla postoperatif komplikas-
yonlar kaydedildi. Yara enfeksiyonu, anemi (Hb<8), bas›
yaras›, pnömoni, pulmoner emboli, derin ven trombozu,
septisemi major komplikasyon olarak kabul edildi. Biyo-
kimyasal de¤erlendirme amac›yla hastalardan bazal, 5. ve
10. günlerde kan örnekleri al›nd› ve albumin, prealbumin,
transferin, hemoglobin ve CRP düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Gruplar aras›nda demografik veriler ve klinik
özellikler aç›s›ndan fark yoktu. Grup K’de özellikle anemi,
yara yeri enfeksiyonu ve pnömoni olmak üzere major
komplikasyonlar Grup N’ye göre istatistiksel olarak an-
laml› derecede fazla bulundu. Biyokimyasal veriler karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda, albumin tüm hastalarda bafllang›ç de¤ere
göre anlaml› derecede düfltü. Prealbumin ve transferin ise
Grup N’de 5.gün anlaml› derecede düflerken, 10.günde
bafllang›ca göre düflük olmas›na ra¤men art›k bu azalma
istatistiksel fark tafl›m›yordu. Grup K’de ise hem 5. hem de
10.günlerde bafllang›ca göre anlaml› derecede düflük ola-
rak saptand›. 

Tart›flma: Özellikle ileri yafl grubu hastalarda major cerrahi
giriflimler uygulanan ortopedi kliniklerinde postoperatif ek
besleme uygulanmas› major komplikasyonlar ve bunlara
ba¤l› ölümlerin azalt›lmas›nda önemli rol oynayabilir. Ayr›-
ca 1-2 hafta gibi k›sa süreli beslenme durum de¤erlendirme-
lerinde prealbumin  iyi bir gösterge olarak kullan›labilir.

Anahtar kelimeler: Nutrisyon, ortopedik cerrahi, albumin,
prealbumin

SUMMARY:
The Effects of Additional Nutritional Support After Major
Orthopaedic Surgery

Background and design: The aim of this study was to com-
pare the effects of additional nutritional support after ma-
jor orthopaedic surgery on morbidity and mortality.

Methods: Sixty patients older than 18 years undergoing
major orthopaedic surgery were included in the study. Pa-
tients were randomly divided into two groups in Group I
(Group N, n=30) patients were advised to drink 250 ml of
enteral nutrition product which provides 375 kcal and 16
gr protein twice a day while the other group (Group K,
n=30) was the control group. To make medical assesment
postoperative complications were recorded. Wound infec-
tion, anemia (Hb<8 gr/dl), decubitus, pneumonia, deep ve-
nous thrombosis, pulmonary embolism and septisemia we-
re accepted as major complications. Albumin, prealbumin,
transferrin, hemoglobin and CRP values were measured
basally and on the fifth and tenth days after the start of
nutritional support.

Results: Demographic data were similar in both groups. In
Group K anemia, wound infection and pneumonia were sta-
tistically higher than Group N. Albumin were statistically
lower on the fifth and tenth days than basal values in both
gropus. Prealbumin and transferrin were significantly lo-
wer on the fifth day in both groups. On the tenth day pre-
albumin and transferrin were significantly lower in Group
K while these decreases were not statistically significant in
Group N. 

Conclusions: Additional nutritional support can reduce the
incidences of major complications and death in elderly pa-
tients undergoing major orthopaedic surgery. In addition
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prealbumin can be a useful parameter in shortterm (1-2
weeks) follow-ups of nutritional status.

Key words: Nutrition, orthopaedic surgery, albumin, preal-
bumin

G‹R‹fi:
Beslenme bozuklu¤u co¤rafi bölgelerle veya ekonomik du-
rumu bozuk  topluluklarla s›n›rl› de¤ildir. Hastanede yatan
hastalarda beslenme bozuklu¤u prevalans› %10’dur(1).
Beslenme bozuklu¤u  ayn› zamanda akut ve kronik hasta-
l›klar›n s›k rastlanan ve ayr›lmaz bir parças›d›r. Uygun bir
klinik de¤erlendirme ile hastanede yatan hastalar›n
%50’den fazlas›nda beslenme bozuklu¤u saptan›r ve hasta-
nede yatt›¤› dönemde bu durum daha da a¤›rlafl›r(2,3).
Özellikle ortopedi servislerinde ise hastalar›n ciddi travma
öyküsü ve yafl ortalamas›n›n yüksek olmas› beslenme bo-
zuklu¤u oran›n› daha da art›rmaktad›r. Yara iyileflmesinde
gecikme, ba¤›fl›kl›kda bozulma ve solunum ifllevlerinde  za-
y›flama gibi beslenme bozuklu¤unun çok-sistemli etkileri-
nin sonucu olarak hastanede kal›fl süresi, morbidite ve mor-
talite oranlar›nda ciddi art›fllar oldu¤u gösterilmifltir(4,5).

Travma nedeniyle hastaneye gelen özellikle yafll› hastalar-
da, postoperatif dönemde travma ve cerrahinin yaratt›¤›
metabolik stres nedeniyle enerji ve protein gereksinimi art-
m›flt›r. Hastanede yat›fl dönemindeki negatif enerji denge-
si ise onlar›n beslenme durumunu genellikle daha da kötü-
lefltirmektedir(6). Son y›llarda yap›lan çal›flmalar, ek bes-
leme deste¤inin bu gibi hastalarda beslenme durumunu dü-
zeltti¤i, komplikasyon oran›n› azaltt›¤› ve hastanede kal›fl
süresini k›saltt›¤›n› göstermifltir(5).

Çal›flmam›zda major ortopedik cerrahi uygulanacak hasta-
larda ek beslenme deste¤inin morbidite ve mortalite üzeri-
ne etkilerinin karfl›laflt›r›lmas› amaçland›. 

GEREÇ VE YÖNTEM:
Çal›flmam›z hastane etik kurul onay› al›nd›ktan sonra Or-
topedi ve Travmatoloji Klini¤i’nde major ortopedik cerra-
hi uygulanacak hastalarda planland›. Çal›flma hakk›nda
bilgilendirilmifl ve yaz›l› onay› al›nm›fl, rahat kooperasyon
kurulabilen, ciddi sistemik hastal›¤› bulunmayan, operas-
yon sonras›nda rahatl›kla oral beslenebilecek, hastanede
kalma süresi en az 10 gün olan, 18 yafl›ndan büyük 60 ol-
gu çal›flmaya dahil edildi. ‹flbirli¤ini engelleyecek derecede
psikolojik hastal›¤›, demans, Alzheimer, ciddi böbrek, ka-
raci¤er, endokrin veya malign hastal›¤› olan, gebelik bulu-
nan ve beslenme deste¤inin zaten verilmeye baflland›¤› ol-
gular çal›flma d›fl›nda b›rak›ld›.

Çal›flmaya dahil edilen olgular rasgele 2 gruba ayr›ld› ve
çal›flmaya al›nd›klar› gün bafllang›ç olarak kabul edildi.
Grup N’deki olgulara bir kutusunda (250 ml) 375 kcal ve

16 gr protein içeren enteral beslenme ürününden ( Ensure
Plus®,Abbott Lab.) sabah ve akflam birer kutu olmak üze-
re 2 kutu içmesi önerildi. Grup K’deki olgulara ise herhan-
gi bir enteral beslenme ürünü verilmedi ve kontrol grubu
olarak kabul edildi.

Tüm olgular›n beslenme durumunu de¤erlendirmek ama-
c›yla çal›flmaya dahil edildikleri gün; boy ve a¤rl›klar› öl-
çülerek vücut kitle indeksleri (VKI) hesapland›. Ayr›ca or-
ta kol çevresi (OKÇ) ve triseps cilt kal›nl›¤› (TCK) ölçüle-
rek orta kol kas çevreleri (OKKÇ) hesapland›.

Biyokimyasal de¤erlendirme amac›yla olgulardan çal›flma-
ya dahil edildikleri günden itibaren bafllang›ç, 5. ve 10.
günlerde kan örnekleri al›nd› ve albumin, prealbumin,
transferin (BEHR‹NG BN II PROSPEC cihaz› ve nefelo-
metri yöntemi ile), hemoglobin ve CRP düzeyleri ölçüldü. 

Klinik de¤erlendirme amac›yla  postoperatif komplikas-
yonlar izlendi. Yara infeksiyonu, anemi (Hb<8), bas› ya-
ras›, pulmoner emboli, septisemi, füzyon azalmas›, pnömo-
ni ve derin ven trombozu major komplikasyon olarak ; id-
rar yolu infeksiyonu, geçici öksürük, nefes darl›¤›, flebit,
bas›-eritem ve geçici atefl minör komplikasyon olarak de-
¤erlendirildi.

‹statistiksel de¤erlendirme SPSS program›nda, student-t,
ANOVA ve ki kare testleri ile yap›ld›. p<0.05 anlaml› ola-
rak kabul edildi.

BULGULAR:
Çal›flmaya ek nutrisyon uygulanan grupta 30 ve kontrol
grubunda 30 olmak üzere 60 olgu dahil edildi. Olgular›n
demografik verileri ve klinik özellikleri aç›s›ndan gruplar
aras›nda farkl›l›k yoktu ve tüm hastalar iyi beslenmifl du-
rumdayd› (Tablo 1).

Olgular›n 22’si acil, 38’i elektif olarak operasyona al›nd›.
Uygulanan cerrahi giriflime göre olgular›n da¤›l›m› Tablo
2’de görülmektedir. 

Klinik de¤erlendirme: Postoperatif komplikasyonlara ba-
k›ld›¤›nda Grup N’de %23.33, Grup K’de ise %60 oran›n-
da komplikasyon saptand› ve gruplar aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› bir farkl›l›k vard› (p<0.01). Minör komp-
likasyonlar aç›s›ndan gruplar aras›nda farkl›l›k yoktu. An-
cak major komplikasyonlar›n Grup N’de Grup K’ye göre
anlaml› derecede yüksek oranda geliflti¤i gözlendi
(p<0.01). Komplikasyonlar›n da¤›l›m› Tablo 3’de görül-
mektedir.

Biyokimyasal de¤erlendirme: Gruplar aras›nda bafllang›ç
albumin, prealbumin, transferin, hemoglobin ve CRP dü-
zeyleri aç›s›ndan farkl›l›k yoktu. 



Her iki grupta da 5.gün albumin, prealbumin, transferin ve
hemoglobin  düzeyleri bafllang›ç de¤erlerine göre anlaml›
derecede düflük, CRP düzeyi ise anlaml› derecede yüksekti
(p<0.05, p<0.01, p<0.001) (fiekil 1,2,3; Tablo 4). 

Onuncu gün de¤erleri gözden geçirildi¤inde her iki grupta
albumin ve hemoglobin düzeyleri bafllang›ç de¤erlerine gö-
re anlaml› derecede düflük, CRP düzeyleri ise yüksek

Tablo 3: Komplikasyonlar›n gruplar aras›nda da¤›l›m›

Grup N (%) Grup K (%)
Major komplikasyonlar

Ciddi anemi 2 (%6.66) 5 (%16.67)
Yara infeksiyonu 3 (%10) 5 (%16.67)
Pnömoni 1 (%3.33) 2 (% 6.67)
GIS kanama - 2 (% 6.67)
Bas› yaras› - 3 (% 10)

Toplam major 
komplikasyon 6 (%20) 17 (%56.67)*
Minör komplikasyonlar

Geçici öksürük 1(%3.33) -
‹drar yolu infeksiyonu - 1 (%3.33)

Toplam minör 
komplikasyon 1(%3.33) 1(%3.33)
Toplam  komplikasyon 7(%23.33) 18 (%60)*

* p<0.01

Tablo 2: Uygulanan cerrahi giriflime göre gruplar›n da¤›l›m›

Cerrahi giriflim Grup N (n) Grup K (n)

Elektif;

Total kalça protezi 14 12

Parsiyel kalça protezi - -

Total diz protezi 6 4

Femur psödoartrozu - 1

Skolyoz - 1

Acil;

Total kalça protezi 6 6

Parsiyel kalça protezi 3 1

Politravma 1 2

Femur k›r›¤› - 2

Vertebra k›r›¤› - 1

bulundu (p<0.01, p<0.001) (fiekil 1; Tablo 4). 
Grup N’de prealbumin ve transferinin 10.gün düzeyleri
bafllang›ç de¤erlerine göre düflüktü ancak istatistiksel ola-
rak anlam tafl›m›yordu (fiekil 2,3). Grup K’de ise prealbu-
min ve transferinin 10.gün düzeyleri bafllang›ç de¤erlerine
göre istatistiksel olarak anlaml› derecede düflük bulundu
(p<0.001) (fiekil 2,3).
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Tablo 1: Olgular›n demografik verileri ve klinik özellikleri

Grup N Grup K
Yafl (y›l) 60.12 ± 11.45 60.28 ± 13.13
Cinsiyet (K/E) 20 / 10 18 / 12
A¤›rl›k (kg) 70.08 ± 9.28 70.56 ± 10.43
Boy (cm) 164.50 ± 8.25 165.31 ± 8.34
Vücut Kitle ‹ndeksi (VK‹) 26.13 ± 3.63 26.18 ± 5.04
Orta Kol Çevresi (OKÇ)(cm) 30.24 ± 3.12 30.44 ± 4.07
Triseps Cilt Kal›nl›¤›(TCK)(cm) 15.11 ± 6.68 15.31 ± 6.88
Orta Kol Kas Çevresi (OKKÇ)(cm) 25.42 ± 3.24 25.50 ± 3.84
Günlük kalori al›m› (~ kcal/gün) 2250 1500
Günlük protein al›m› (~ gr/gün) 107 75
Yat›fl süresi (gün) 14.28 ± 4.85 14.77 ± 5.79

Tablo 4: Olgular›n hemoglobin ve CRP düzeyleri

Bafllang›ç 5.gün 10.gün

GrupN Hemoglobin 12.02 ± 1.63 10.08 ± 1.62** 9.82 ± 1.31**

CRP 2.96 ± 3.64 9.15 ± 9.13** 6.85 ± 5.81*

Grup K Hemoglobin 12.11 ± 1.32 9.98 ±1.77** 9.32 ±0.89**

CRP 3.08 ± 4.09 6.71 ± 5.14** 8.68 ± 6.17*

*p<0.01, **p<0.001; bafllang›ç de¤erine göre



*p<0.001, bafllang›ç de¤erine göre

TARTIfiMA:
Ek besleme deste¤inin özellikle yafll›lar ve postoperatif
hastalarda iyileflme sürecini olumlu bir flekilde etkiledi¤i
düflünülmektedir. Bu konuda yap›lm›fl önceki çal›flmalarda
ek besleme deste¤inin hastanede kal›fl süresini, komplikas-
yon oran›n› ve mortaliteyi azaltt›¤› gösterilmifltir(6,7).
Son y›llarda yap›lm›fl çal›flmalarda da beslenme durumu-
nun göstergesi olarak biyokimyasal göstergelerin ifllevsel
ölçümlerden daha iyi sonuç verdi¤i belirtilmifltir(8).

Lawson ve ark.(4)’n›n yapt›klar› bir çal›flmada major orto-
pedik operasyon geçirecek hastalar iki gruba ayr›lm›fl ve
bir gruba günlük 600 kcal içeren ek besin  deste¤i veril-
mifltir. Klinik iyileflmeyi de¤erlendirmek amac›yla major
ve minör komplikasyon oranlar› kaydedilmifltir. Ek besin
deste¤i alan hastalarda major komplikasyon oran› %16.6
iken kontrol grubunda bu oran %35.1 bulunmufltur. Özel-
likle acil olarak operasyona al›nan hastalara bak›ld›¤›nda
bu farkl›l›¤›n daha da belirginleflti¤i görülmüfltür. Acil
hastalarda komplikasyon oran› ek besin deste¤i alan grup-
ta %9.5 iken kontrol grubunda %51 bulunmufltur. En s›k
görülen major komplikasyonlar anemi, yara enfeksiyonu,
yatak yaras›, pnömoni ve derin ven trombozudur. Minör
komplikasyonlar aç›s›ndan ise gruplar aras›nda  farkl›l›k
bulunmam›flt›r.

Espaulella ve ark.(8) çal›flmalar›nda kalça k›r›¤› nedeniy-
le opere olan yafll› hastalar› iki gruba ay›rm›fl ve çal›flma
grubundaki hastalara günlük 20gr protein ve 800mg kal-
siyum içeren ek besleme uygulam›fllard›r. Hastalar› posto-
peratuar dönemde 6.aya kadar izlemifllerdir. Kontrol gru-
bunda olup ek besin deste¤i almayan hastalarda, hem has-
tanede yat›fl döneminde hem de 6 ayl›k takipler s›ras›nda
daha fazla komplikasyon oranlar› kaydedilmifltir. 

Bizim çal›flmam›zda her iki grup aras›nda minör kompli-
kasyonlar aç›s›ndan fark bulunmazken major komplikas-
yonlar Grup N’de %20, Grup K’de % 56.67 oran›nda bu-
lundu. Bu istatistiksel olarak anlaml› idi. Çal›flmam›z bu
aç›dan di¤er çal›flmalar ile uyumludur.

Lawson ve ark.(4)’n›n yapt›¤› çal›flmada biyokimyasal ana-
lizler için tüm hastalarda albumin, transferin, hemoglobin
ve CRP düzeylerinin bafllang›ç ve 1. hafta de¤erleri karfl›-
laflt›r›lm›flt›r. Hemoglobin ve transferin düzeyleri her iki
grupta da 1.haftada düflerken bu azalma kontrol grubunda
istatistiksel olarak anlaml› derecede fazla bulunmufltur.
Albumin düzeyi de her iki grupta azalm›fl ancak istatistik-
sel olarak anlams›z bulunmufltur.

Bastow ve ark.(9)’n›n yapt›klar› bir çal›flmada femur boynu
k›r›¤› nedeniyle opere edilen yafll› kad›n hastalar iyi beslen-
mifl, zay›f ve çok zay›f olarak 3 gruba ayr›lm›flt›r. Postope-
ratif olarak zay›f ve çok zay›f grubundaki hastalar içinde
nazogastrik tüp ile ek besin  almay› kabul edenlere normal
günlük diyetine ek olarak 1000 kcal ve 28gr protein içeren
ek besleme uygulanm›fl, di¤er hastalar  kontrol grubu kabul
edilmifllerdir. Tüm hastalardan bafllang›çta ve ek besleme
baflland›ktan sonra belirli aral›klarla kan örnekleri al›na-
rak albumin, prealbumin, transferin ve hemoglobin düzey-
leri kaydedilmifltir. Albumin düzeyi her iki grupta bafllang›-
ca göre azalm›fl ve ek besin alan gruplar da dahil olmak
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üzere yavafl olarak yükselmifltir. Daha k›sa yar› ömürlü
olan prealbumin ise her grupta azalm›fl ancak özellikle pos-
toperatif ek besin alan grupta anlaml› derecede daha h›zl›
bir iyileflme göstermifltir. Bastow ve ark. yar› ömrü 2 gün
olan prealbumini beslenme l tedavisine yan›t› de¤erlendir-
mek için daha iyi bir gösterge olarak belirlemifllerdir. Del-
mi ve ark.(7)’n›n yapt›klar› bir çal›flmada  yine femur boy-
nu k›r›¤› nedeniyle opere edilen hastalar iki gruba ayr›lm›fl
ve bir gruba günlük 254 kcal ve 20.4gr protein içeren ek
besleme ürünü hastanede yatt›klar› süre boyunca (ortalama
32 gün) uygulanm›flt›r. Ek besleme uygulanan hastalarda
albumin düzeyi anlaml› derecede yükselmifl ve bu grup için-
de komplikasyon oran› anlaml› derecede daha az bulunmufl-
tur. Ferguson ve ark.(10) hemflire bak›m› uygulanan özel
bir merkezde yatan hastalar›n klinik seyirlerini izlemek
amac›yla bir araflt›rma yapm›fllard›r. Hastalar›n albumin
ve prealbumin düzeyleri ile mortalite ve morbidite aras›n-
daki iliflkiyi 90 gün boyunca takip etmifllerdir. Sonuç ola-
rak, hipoprealbumineminin uzun süreli takiplerde mortalite
için güçlü bir gösterge olmad›¤›, ciddi hipoalbumineminin
ise güçlü bir gösterge oldu¤u kan›s›na varm›fllard›r.

Bizim çal›flmam›zda hastalar›n ortalama yat›fl süresi 14
gün olup yaln›zca bu sürede ek besleme uygulanm›flt›r. So-
nuçlara bak›ld›¤›nda albumin de¤erleri her iki grupta da
hem 5. hem de 10.günde bafllang›ca göre anlaml› derece-
de azalm›flt›r. Prealbumin ve transferin de¤erleri ise her
iki grupta 5. günde belirgin bir flekilde azalm›fl olup
10.gün sonuçlar›na bakt›¤›m›zda ek besleme  uygulanan
grupta bu de¤erler halen bafllang›ca göre az iken art›k bu
azalma istatistiksel anlam tafl›mamaktad›r. Kontrol gru-
bunda ise 10.gün düzeyleri de bafllang›ca göre anlaml› de-
recede düflük seyretmekteydi. Çal›flmalar göstermifltir ki 3-
6 ay gibi uzun süreli takiplerde albumin, morbidite ve mor-
talitenin belirlenmesinde iyi bir göstergedir(10). Bizim ça-
l›flmam›zda da oldu¤u gibi 1-2 haftal›k k›sa süreli takipler-
de ise yar› ömrü k›sa olan prealbumin daha iyi bir göster-
gedir(9). Yine çal›flmam›zda transferin de morbidite ile iyi
bir iliflki gösterse de vücudun demir durumundan da etki-
lenebildi¤inden nutrisyonel durum ile morbidite aras›ndaki
iliflki için de¤eri azd›r(9). Ayn› flekilde hemoglobin düzey-
leri kan transfüzyonlar›ndan etkilendi¤i için iyi bir göster-
ge de¤ildir. 

Sonuç olarak ; bu çal›flma postoperatif ek besleme deste¤i-
nin yararlar›n› gösteren di¤er çal›flmalar› desteklemekte-
dir. Özellikle yafll› hastalarda major operasyonlar›n uygu-
land›¤› ortopedi kliniklerinde postoperatif ek besleme uy-
gulanmas› anemi, yara enfeksiyonu, pnömoni gibi ciddi
komplikasyonlar ve bunlara ba¤l› hastanede yat›fl süresi,
maliyet ve ölümlerin azalt›lmas›nda önemli rol oynayabilir
ve beslenme durumu izlenmesinde  albumin ve prealbumin
güvenle kullan›labilir.  
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