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GİRİŞ 

Total diz artroplastisinden (TDA) sonra postoperatif anemi, >500 ml'lik önemli 

postoperatif kan kaybı nedeniyle yaygındır. Allojenik kan transfüzyonu, anemiyi hızla düzeltmek 

için kullanılan yöntemler arasındadır ancak transfüzyona bağlı olumsuz sonuçlar ile 

ilişkilendirilebilir. Preoperatif anemiyi düzeltmek için, eritropoezi uyarıcı ajanlar (ESA) içeren 

veya içermeyen demir preparatları kullanılabilir. Demir replasmanı Hb düzeylerini iyileştirmek 

için kullanılabilir ve allojenik kan transfüzyonu ihtiyacını azaltabilir. Bununla birlikte, elektif 

cerrahi geçiren hastalarda postoperatif anemiyi iyileştirmek için postoperatif intravenöz (IV) 

demir tedavisinin etkinliğine odaklanan az sayıda çalışma vardır. Tek yüksek doz IV demir 

tedavisi, postoperatif aneminin iyileşmesini kolaylaştırabilir, postoperatif aneminin şiddetini 

azaltabilir ve tek taraflı TDA geçiren hastalarda transfüzyon oranını azaltabilir. 

 

GEREÇ-YÖNTEM 

Bu retrospektif gözlemsel çalışma, elektif birincil tek taraflı TDA yapılan hastaların 

verileri toplanılarak yapılmıştır. Bilateral kademeli TDA uygulanan hastalar (iki artroplasti, 

ameliyat sonrası 7 gün içinde farklı günlerde gerçekleştirilir.), hematolojik ve böbrek bozukluğu 

olan hastalar (serum kreatinin düzeyi >1.5 mg/dl), ameliyat öncesi demir preparatları veya 

transfüzyonu alan hastalar, 1000 ml'yi aşan postoperatif kan kaybı ve ameliyat sırasında 

popliteal arter yaralanması olan hastalar bu çalışmaya dahil edilmemiştir. Bu çalışmada, IV ferrik 

karboksimaltoz (FCM; Ferinject®, Vifor Int St. Gallen, İsviçre) alan ve almayan gruplar 

karşılaştırılmıştır. 

 



 

 

 

Ameliyat sonrası Hb ve anemi düzeyleri, postoperatif 1. ve 7. gün ve postoperatif 5. 

haftada belirlenen üç zamanda değerlendirilmiştir. Hastalara intraoperatif turnike uygulanmış, 

yara pansumanı yapılmış, transamin yapılmamıştır. FCM grubundaki hastalar operasyondan 1 

saat sonra 30-60 dk süresince 1000 mg IV FCM almıştır. 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada, primer tek taraflı TDA yapılan 722 hastanın verileri analiz edilmiştir (Şekil 

1). Eğilim skoruna dahil edilen veriler Tablo 1'de gösterilmiştir. Hesaplanan ortalama tahmini 

demir gereksinimi sırasıyla intraoperatif ve postoperatif sonuç değişkenleri Tablo 2'de 

sunulmuştur. Belirlenilen üç zaman noktasında hemoglobin değerleri Şekil 2'de 

gösterilmektedir. Ameliyat sonrası aneminin genel oranı ve şiddeti Tablo 3'de özetlenmiştir. 

Eşleşen setteki preoperatif anemik olmayan hastalar (Tablo 4), FCM'de anemi oranı ve şiddeti 

önemli ölçüde daha düşüktür. 

 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada, tek taraflı artroplasti sonrası aneminin iyileşmesi üzerine IV 1000 mg 

demir takviyesinin postoperatif etkisi değerlendirilmiştir. Demir takviyesi, Hb'deki artışa bağlı 

olarak daha düşük anemi oranı ile ilişkilendirilmiştir. Preoperatif anemisi olmayan hastalarda 

bile büyük ameliyatlar sonrasında kan kaybı nedeniyle sıklıkla anemi gelişir. Ayrıca cerrahiye 

bağlı inflamasyon da normal eritropoezi engeller. Enflamasyon, hepsidin sentezini artırır. 

Makrofajlardan ve enterositlerden demir mobilizasyonunu inhibe eder. Bu nedenle yeterli 

demire rağmen eritropoez için etkin bir şekilde kullanılamaz. Ameliyat sonrası demir 

replasmanı, ameliyat sonrası anemi ve demir eksikliği tedavisi için incelenmiştir. Ameliyat 

sonrası oral demir uygulamasının etkisiz olduğu bildirilmiştir. Buna karşılık, parenteral demir 

uygulaması, hepsidin aracılı yolu bypass yapması nedeniyle Hb düzeylerini yükseltmek için 

önerilmektedir. Özellikle ameliyattan 2-4 hafta sonra Hb seviyelerini iyileştirdiği bildirilmiştir. 

Uluslararası konsensüs, postoperatif IV demirin erken kullanımını önermektedir. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


