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ABSTRACT

Ameliyat Sonrası Geliştirilmiş İyileşme [Enhanced recovery after surgery (ERAS)] mevcut uygulanan perioperatif
bakım sürecine katkılar sunan multimodal ve multidisipliner bir protokoldür. ERAS ilk olarak kolorektal cerrahi
hastaları üzerinde başlatılmış bir çalışma olmasına rağmen, hemen hemen her hasta grubu üzerinde sonuçları
iyileştirdiği gösterilmiştir. Ortopedi ve travmatoloji sahasında klinik sonuçlarda ve maliyet tasarruflarında önemli
iyileşmeler sağlar. Bu derlemenin amacı, Türkiye’de ortopedik ERAS programlarının önemini vurgulamak, ülke
içinde kullanımını artırmak ve daha fazla kanıt niteliğinde
çalışma yapılmasını özendirmektir ve yayınlanmış çalışmalardaki kanıtlar baz alınarak oluşturulmuştur. Güncellenmiş
tedavi klavuzları ile travma ve artroplasti başta olmak
üzere birçok hasta grubu üzerinde preoperatif eğitim, intraoperatif yaklaşımlar, postoperatif analjezi, modern
bakımda iyileştirmeler, minimal invazif yaklaşımlar, erken
mobilizasyon, günlük yaşam ve metabolik değişiklikler gibi
komponentleri bulunmaktadır. ERAS programı uygulayan
ortopedik merkezlerde hastanede kalış süresinde ve komplikasyonlarda düşüş gözlemlenmiştir. Protokoller operasyon stresini düşürmek ve anabolik homeostasisi korumayı
hedeflemektedir. Ortopedi ve travmatoloji sahasında klinik
sonuçlarda ve maliyet tasarruflarında önemli iyileşmeler
sağladığına inanılmaktadır. Bu nedenle; daha fazla kanıt
niteliğinde çalışma gerektiğine inanıyoruz.

Enhanced recovery after surgery (ERAS) is a multimodal
and multidisciplinary protocol that contributes to presently
practiced perioperative care. Although, Enhanced Recovery
After Surgery started mainly with colorectal surgery, it has
been shown to improve outcomes in almost all major surgical specialties. It provides significant improvements in
clinical outcomes and cost savings in the field of Orthopedics
and Traumatology. This review aims to highlight the importance of orthopedic ERAS programs, and also promote
their use in Turkey and to encourage conduction of further
evidence-based work. The protocol is generated on the
basis of evidence from published studies and updated treatment guidelines which include preoperative education of
trauma and arthroplasty patients, intraoperative approaches, postoperative analgesia, developments in modern care,
minimally invasive approaches, early mobilization, daily
life and metabolic guidance. In orthopedic centers performing ERAS program, decrease in the length of hospital
stay and complications has been observed. Protocols are
aimed at reducing the stress of operation and retaining
anabolic homeostasis. It’s believed that this program has
achieved significant improvements in clinical outcomes
and cost savings in the field of Orthopedics and
Traumatology. Therefore; we beieve that conduction of
further evidence- based studies is needed.

Anahtar kelimeler: ameliyat sonrası geliştirilmiş iyileşme,
ERAS, ortopedi ve travmatoloji
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Giriş

yatış süresi, düşük komplikasyon ve azalmış morbidite oranın yanında artmış genel hasta memnuniyeti
için çok disiplinli bir yaklaşımı ifade etmektedir (1,2).
Çalışmaların daha çok total eklem artroplastileri üze-
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rine yoğunlaşmış olduğu görülmektedir (3). Primer
kalça ve diz hastalarından 4.500 kişi üzerinden yapılan gözlemsel bir çalışmada, 30-90 günlük takiplerde, ERAS programı ile mortalite oranlarında anlamlı
düşüş gözlenmiştir (4). Günümüzde ortopedi ve travmatoloji, ERAS’ı multidisipliner yaklaşımla birçok
alanında uygulanmaya başlanmış ve başlanması planlanmaktadır. Bu derlemenin amacı, Türkiye’de ortopedik ERAS programlarının önemini vurgulamak,
ülke içinde kullanımını artırmak ve daha fazla kanıt
niteliğinde çalışma yapılmasını özendirmektir ve
yöntemler, preoperatif, intraoperatif ve postoperatif
bakım aşamaları şeklinde irdelenmiştir.
Preoperatif girişimler
Eğitim ve metabolik denge

nensiler için 35 randomize klinik çalışmanın metaanalizi, hastalara arjinin destekli immunonütrisyon
verildiğinde postoperatif enfeksiyon oranlarında
düşüş ve hastane hastanede kalış süresinde azalma
olduğunu bildirmiştir (13).
Yazarlar, ortopedik cerrahide obeziteyi dejeneratif
süreç, ek morbidite, eklem fonksiyon kısıtlılığı,
enfeksiyon açısından yüksek risk faktörü olarak görmektedirler (14).
Kalça kırığı olan toplam 10.117 hastada yapılan bir
çalışmada, tek başına hipoalbuminemi, postoperatif
komplikasyonların (ölüm, planlanmamış entübasyon,
ventilatörde> 48 saat, sepsis ve kan transfüzyonu) bir
belirleyicisi ve kalış süresinin uzamasına neden
olmuştur (15).

Ameliyat öncesi eğitim, hastaların beklentileri, ağrı
yönetimi ve hastanede kalış süresinin planlanması
açısından yol gösterici kılavuz niteliğindedir. Yoon
ve ark. (5), kişiye özel bir preoperatif eğitim programının alt ekstremite total eklem artroplastisinden sonra
24 saate kadar hastanede kalış süresini azalttığını
bulmuşlardır. Ancak, Cochrane Review’deki 9 adet
çalışma, ameliyat öncesi eğitimin ağrı, fonksiyonel
sonuçlar veya hastanede kalış süresi üzerindeki etkisini göstermede başarısız olmuştur (6).

Bazı kliniklerde, ortak okul eğitimiyle hastalar kendi
aralarında empati yapabilmekte, beklentileri ve postop süreç hakkında da bilgi sahibi olabilmektedir (16).

Bir prospektif kohort çalışmasında, Singh ve ark. (7,8)
mevcut tütün kullanımının birincil Total Kalça
Artroplastisi (TKA) ve Total Diz Artroplastisi
(TDA)’de daha yüksek yüzdelerde implant revizyonu
ve derin enfeksiyon ile ilişkili olduğunu gözlemlemişlerdir. Peri-operatif sigara bırakma, ameliyattan 4
hafta sonrasına kadar uygulansa bile ameliyat sonrası
komplikasyonları azaltmak için etkili bir yöntem
olarak görünmektedir (9).

Eklem replasman cerrahisinde, etkilenen eklemden
bağımsız olarak, egzersiz müdahalesine katılanların,
rehabilitasyon tesisine başvuru oranının %73 azaldığı
görülmüştür (18).

Anemi, cerrahi için mortalitede birkaç kat artış ile
ilişkilidir ve enfeksiyonun bağımsız bir öngördürücüsüdür. Hastanede kalış süresini artırır ve transfüzyon
gereksinimi doğurabilir. Aneminin erken dönemde
saptanması ile demir takviyesi ve EPO = eritropoetin
tedavisine olanak verir (10,11).
İmmunonutrisyon perioperatif olarak hasta enfeksiyonlarını ve komplikasyonlarını ve ayrıca hastanede
yatış süresini azalttığı gösterilmiştir (12). Çeşitli malig42

Ön çapraz bağ rekonstruksiyonu yapılacak iki ayrı
hasta grubundan 1. gruba preoperatif 4 hafta diz
ekstansiyonu gücünü arttırıcı egzersizler uygulandığı takdirde, postoperatif dönemde kontrol grubuna
göre olarak diz ekstansiyonu gücü farklılığı görülmüştür (17).

Literatürde karşıt çalışmalar da mevcuttur. Wang ve
ark. (19), 22 uygulama üzerinde titiz bir inceleme yapmışlar ve ön rehabilitasyonun, ağrıların azaltılması,
fonksiyonel iyileşme, yaşam kalitesi, hastanede kalış
süresi ve maliyet üzerindeki etkisinin çok az olduğunu belirlemişlerdir.
İntraoperatif girişimler
Anestezi teknikleri
Yazarlar, bu bölümün anestezi ve reanimasyon bölümü tarafından daha ayrıntılı değerlendirileceğini
umdukları için görüşlerin örtüşmesinden sakınmaktadırlar.

C. Ertürk ve ark., Ortopedi ve Travmatolojide Ameliyat Sonrası Geliştirilmiş İyileşme (ERAS)

Epidural analjezi, bir zamanlar alt ekstremite total
eklem artroplastisini takiben postoperatif ağrı kontrolü için altın standart iken, emboli kemoprofilaksisi
sonrası spinal hematom riski nedeniyle önemini kaybetmiştir (20).
Bloklar, zamanlamaya ve diğer kısıtlamalara bağlı
olarak, cerrahi prosedürden önce veya sonra yapılabilir. Periferik sinir blokları, günümüz ortopedi cerrahisinde, perioperatif dönemde minimal invazif olarak
kullanılmaktadır. ASA skoru yüksek hastalarda,
yoğun bakım gereksinimi ve anesteziye bağlı riskleri
azaltmaktadır. Fakat ehil ellerde uygulanmadığı sürece komplikasyonlara da açıktır (21).
İntraoperatif analjezik ilaçlar
Deksametazon, postoperatif bulantı ve kusmaya karşı
profilaksi için yaygın olarak kullanılan uzun etkili bir
kortikosteroiddir. Analjezi için daha yüksek dozlarda
(> 0,1 mg/kg) başarılı bir şekilde kullanılmış ve opioid tüketimini düşürmekle beraber hastanede yatış
süresini de azaltmıştır (22-24).
Lokal infiltrasyon analjezi
LIA, eklemin içine ve etrafına enjeksiyon şeklinde
yapılabilir veya postoperatif yara kateteri kendi
yerinde sürekli olarak infiltrasyon için bırakılabilir.
Yazarlar, enfeksiyon riski oluşturduğu için kateteri
kullanmamaktadırlar. Teknik, etkinliği konusunda
kanıtların sınırlı olmasına rağmen, sadeliği ve göreceli güvenliği nedeniyle yaygın kabul görmüştür
(25,26)
.
TDA sonrası multimodal ilaçlarla yapılan LIA tekniği,
hem dinlenme sırasında hem de hareket sırasında ağrı
kontrolünü önemli ölçüde artırabilir ve dolayısıyla
daha yüksek hasta memnuniyeti elde edebilir (27).
Turnike
Yalnızca çimentolama sırasında turnike kullanımı,
insizyondan artrotomi kapanmasına kadar olan turnike kullanımına kıyasla turnike süresini önemli ölçüde
azaltır. Hastalarda hemoglobinde biraz daha yüksek
bir düşüşe neden olabilir. Ağrıyı, narkotik tüketimini,
diz hareketini ve işlevi önemli ölçüde değiştirmez,
ancak klinik olarak anlamlı tromboembolik olayların

yanı sıra küçük postoperatif komplikasyonların insidansını da azaltabilir (28).
Traneksamik asit (txa)
TXA’nın rutin kullanımının, total eklem artroplastisindeki operatif kan kaybını ve allojenik kan
transfüzyonunu anlamlı şekilde azalttığı gösterilmiştir (29). Bilateral total diz artroplastisi uygulanan
81 hastada, kombine TXA kullanılan grupta, intravenöz TXA kullanan gruba göre, perioperatif kan
kaybının anlamlı olarak daha düşük olduğu gösterilmiş (30). Spinal cerrahide TXA uygulaması ile
ilgili derlemedeki 4 makalede traneksamik asit
alan hasta grubunda kontrol grubuna göre hastanede hastanede yatış süresinde %18,26 azaldığı
görülmüş (31).
Postoperatif müdahaleler
Postoperatif kan transfüzyonu
TDA sonrasında olguların %47-100’ünde kan transfüzyonu gerektiğini ve bir diz için gerekli olan ortalama kan transfüzyon miktarının 1,8-2,7 ünite arasında değiştiğini bildiren yayınlar mevcuttur (32). Başka
bir çalışmada, tüm hastalarda postoperatif hemovak
dren yerine ototransfüzyon seti kullanılmış ve cilt
kapamasından 4,6 saat sonra ortalama 560 ml kan
transfüze edilmiş. Hastaların yalnızca 1 (%5,2)’ine,
postoperatif birinci günde, 1 ünite kan transfüzyonu
yapılmış (33).
Yazarların bu konuda deneyimleri bulunmamaktadır.
Postoperatif egzersiz
Fizik tedavi ve rehabilitasyon, erken postoperatif
iyileşme döneminin en önemli aşamalarından birini
oluşturur (34). Den Hertog ve ark. (35), total diz artroplastisi hastalarını, postoperatif birinci gün yerine
postoperatif sıfırıncı gün mobilize etmenin, hastanede yatış süresini anlamlı olarak azalttığını göstermiştirlerdir. Travma kaynaklı, artiküler duyu reseptörlerinde ve spinal refleks yollarında anormallikler
oluştuğu düşünülmektedir. Bu soruna yönelik terapötik stratejiler arasında güçlendirme çalışmaları,
elektromiyografik biofeedback ve kriyoterapi yer
alır (36-38).
43
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Postoperatif tromboprofilaksi
Ortopedik cerrahi geçiren ve tromboprofilaksi almayan hastalarda semptomatik DVT ve PE oranı ilk 35
günde %3 ve %1.5 olarak saptanmış (39,40). ERAS’ın
önemli iki komponenti erken mobilizasyon ve kemoprofilaksidir (41).
Devamlı pasif hareket
Diz artoplastisi sonrası rehabilitasyonda continuous
passive motion (CPM) ve yürüteç (NEO-GAIT) sık
olarak kullanılmaktadır. 2018 yılında yayınlanan bir
makalede, 60 kişilik postoperatif total diz artroplastisi hastası üzerinde yapılan bir çalışmada, yürütecin
rehabilitasyonda CPM cihazına göre daha efektif
olduğu görülmüştür (41).
Minimal invaziv cerrahi
Minimal invazif artroplasti (MİA)
Minimal invazif total diz artroplastisi, konvansiyonel
TDA ile karşılaştırıldığında, ameliyat ve turnike sürelerinin belirgin bir şekilde uzamasına rağmen, total
kan kaybı, VAS, ROM, fleksiyon aralığı, düz bacak
kaldırma parametrelerinin hepsinde daha hızlı iyileşmeye neden olmuştur (42).
Eklem replasmanında sonuçlar heterojen olsa da,
mevcut kanıtların, minimal invazif cerrahinin (MIC),
geleneksel eklem replasmanına karşı açık üstünlük
göstermediği genellikle kabul edilmektedir (43,44).
Ayrıca, MIA radyolojik sonuçlar olarak daha kötü
sonuçları olduğuna dair kanıtlar mevcuttur (45). Diğer
potansiyel komplikasyonlar arasında artmış nörovasküler yaralanma riski, kırık, patella tendon bozukluğu, yumuşak doku interpozisyonu, kemik aşırı rezeksiyonu ve sement kullanım sorunları sayılabilir (46).
Mevcut uzun vadeli veriler olmadığı da göz önüne
alındığında, mevcut kanıtlar MIA’in varsayımsal
yararlarını sorgulanabilir kılmaktadır.
Yazarların bu konuda deneyimi bulunmamaktadır.
Minimal invaziv travma cerrahisi
ERAS her ne kadar ortopedide artroplasti için yaygın
bir şekilde iredelenmiş olsa da ortopedik travma cer44

rahisi için de kullanıma açıktır. Bu konuda son yıllarda internal tespit yöntemleri ile kırıkların tedavisinde
önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Önceleri kırık hattındaki mekanik yaklaşıma verilen önem giderek
yumuşak doku desteğinin ve canlılığının korunmasına ve bu anlamda biyolojik görüşe doğru yönelmektedir (47). Biyolojik teknikler ile; rijid tespitteki kompresyon uygulamasının aksine, kırık hattı kompresyon
uygulanmadan köprü şeklinde kat edilerek dizilim
(alignment) sağlanır. Bu yöntem sıklıkla kırıkların
“internal atelleme (splinting) ile belirlenmesi” olarak
anılmaktadır (48,49).
Kırık sahasındaki yumuşak dokuyu korumak ve kırık
iyileşmesini hızlandırmak için, cerrahi yöntem olarak
daha çok minimal invazif yöntemler tercih edilip,
daha az enfeksiyon , daha az kan kaybı, daha küçük
ameliyat kesisi, daha kısa ameliyat süresi ve daha
erken taburculuk hedeflenmektedir. Böylece ikincil
yatışların da önüne geçilmektedir. Yazarlar, eksternal
fiksatörü kısıtlı endikasyonlarda kullanmaktadırlar.
Çünkü eksternal fiksatör, kullanımı zor, ikinci operasyon gereksinimini olan bir yöntemdir. Ayrıca pin
dibi enfeksiyon riskinin oluşturan bir yöntemdir.
Eksternal fiksatör, hasar kontrollü cerrahi gerektiren
hastalarda, daha çok AO sınıflamasına göre tip 3 B/C
uzun kemik açık kırıklarında, diz çıkıklarında ve açık
kitap tarzı pelvis kırıklarında geçici olarak kullanılmaktadır. Yazarlar, instabil uzun kemik diafiz kırıklarında öncelikli olarak kemiğin fizyolojisine uygun,
hastanın erken mobilizasyonuna ve kırık üzerine yük
vermesine olanak veren intramedüller çivileme kullanmışlardır. Uzun kemiklerin metafiz kırıklarında
ise daha çok minimal invazif plaklama tercih edilmektedir.
Kalça kırıkları
Yazarların kalça kırıklarına bakış açısı ise şu şekildedir; özellikle ERAS prensiplerine en uygun kalça
yaşlı kalça kırığı olan hastalar başta olmak üzere
travma hastalarının bir an önce ameliyat edilmesi
gerekmektedir. Hastaların ameliyatlarının gecikmesi
hastalarda kardiyovasküler, nefrolojik, metabolik,
gastrointestinal, nöropsikiyatrik patoloji riskini artırmaktadır. Hastaların dekübit yarası gelişme riskini
azaltmak açısından yatak temizliğine, genital bölge
temizliğine ve hastanın yatış pozisyonuna özen gösterilmekte ve hasta yakınlarına bu husus sıkça hatır-
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latılmaktadır. Tromboemboli gelişmesini önlemek
açısından kimyasal ve egzersiz profilaksisinin
yanında antiembolik çorap önerilmektedir. Özellikle
kalça kırıklı yaşlı hastaların bir an önce ameliyat
edilmesi için iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji ve anesteziyoloji hekimlerine konsültasyon istenmekte ve eşgüdümlü bir şekilde
çalışılıp bu hekimlerle sıkı iletişim halinde olunmaktadır.
Anestezi kliniğiyle iletişim hâlinde olunarak mümkün olan en minimal anestezi tekniği tercih edilmektedir. Olabildiğince rejyonel, lokal, blok anesteziler tercih edilerek hastanın perioperatif anestezi
komplikasyonlarından kaçınılması hedeflenmektedir. Erken dönemde, servise alınan hastaların bir an
önce yatak içi egzersizinin başlatıp, yatak kenarına
oturtulması, sonrasında ayağa kaldırılıp mobilizasyonu aşama aşama gerçekleştirilmektedir.
Tromboemboli-den korunmak ve kas gücünü yeniden sağlamak için quadriseps ve ayak bileği egzersizleri özendirilmektedir. Hastanın ayağa kaldırılması, hasta refakatçisi, hemşire, doktor nezaretinde
yapılmaktadır. Mümkün olduğunca düşmelerin
engellenmesi amacıyla öncelikli yatak kenarına
oturtulması sonrasında yürüteç yardımıyla ayağa
kaldırılması sağlanmaktadır. Hastanın ayağa kalkması ve adım atması, hasta ve hasta sahiplerinin
beklentisi açısından önemli bir dönüm noktasıdır.
Ayağa kalkma ve yürüme işleminin, hastanın gerek
fizyolojik gerekse psikolojik beklentilerini önemli
derecede olumlu yönde etkilediğini gözlemlemekteyiz. Postoperatif ilk dönemden itibaren vital takipleri, ağrı skorları, aldığı çıkardığı takipleri, gerekliyse
hemogram ve biyokimya kan örneği takipleri düzenli olarak yapılmaktadır.
Sonuç
Ortopedide ERAS, öncelikle istenen fiziksel fonksiyona hızlı dönüşü kolaylaştırmak için en uygun
postoperatif ağrı rahatlamasını sağlarken, ek maliyet oluşturmadan hastanede yatış süresini azaltarak
hastanın uzun dönem sonuçlarından taviz vermemektedir. Bu nedenle, hazırlanmış olan derlemenin
ülkemizde ERAS kullanımı konusunda farkındalık
yaratarak, daha fazla kanıt niteliğinde çalışma yapılmasını özendirmesini ummaktayız.
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