
181

ANKEM Derg 2004; 18 (Ek 2):181-187.

Panel 11 sunuları

CERRAH�DE PROF�LAKT�KANT�B�YOT�K KULLANIM �LKELER� VE CERRAH�
�NFEKS�YONLARDAK� R�SK FAKTÖRLER�

Yöneten: Alp BOZBORA

• Cerrahi infeksiyonlarda risk faktörleri ve 
profilaktik antibiyotik kullanımı

Alp BOZBORA

• Cerrahi profilakside problemler ve 

sistemimizdeki uygulamalar

Salih HO�O�LU



CERRAH� �NFEKS�YONLARDA R�SK FAKTÖRLER� VE PROF�LAKT�K
ANT�B�YOT�K KULLANIMI

Alp BOZBORA

�stanbul Tıp Fakültesi, Genel cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, �STANBUL

ÖZET

Cerrahi giri�imlerden sonra morbidite ve mortaliteyi artıran en önemli faktörlerden biri de infeksiyondur. Cerrahi

alan infeksiyonları olu�tuktan sonra tedavi edilmeleri güçtür. Bu nedenle risk faktörlerinin iyi irdelenmesi ve gerekli

profilaktik önlemlerin alınması gereklidir. Bu önlemlerin alınmasında hasta, hastalık ve cerrahi ekip ile ameliyathane

ko�ullarının en iyi durumda olması zorunludur.

Anahtar sözcükler: cerrahi alan infeksiyonu, cerrahi infeksiyon, profilaktik antibiyotik

SUMMARY

Risk Factors for Surgical Infections and Antibiotic Prophylaxis

Surgical infections are most important causes of postoperatif mortality and mortality. Treatment of the surgical

infections are very difficult when they occurred. Because of this, at the preoperative period we must be carefully manage

the risk factors for surgical infections. The patients, the disease, surgical team and other factors such as operation room

should be in a good position.
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“Dokuya hürmet ve iyi disseksiyon”
Ba�arılı cerrahi giri�imler, uygulanan modern teknik

ekipman, ameliyat sonrası etkin bakım cerrahide ba�arıyı
getiren önemli unsurlardır. Ancak tarih boyunca bu ba�arılı
çizginin yakalanmasında en büyük etkiyi infeksiyonlara kar�ı
elde edilen kazanımlarla ula�mak mümkün olmu�tur. Lister,
Semmelweis, Ehrlich, Fleming, Halstedt gibi hekimlerin
de�erli katkıları sayesinde bugün cerrahi infeksiyonlar ile
mücadelemizde birçok sorunu çözmü� durumdayız. Tüm bu
kazanımlara kar�ın; sterilizasyon kurallarına uymama, gereksiz
veya uygun olamayan ko�ulda/zamanda antibiyotik kullanımı,
yetersiz postoperatif bakım gibi etmenlerin sonucunda cerrahi
infeksiyonların geli�imi kaçınılmazdır. Bu nedenle
infeksiyonların olu�umuna neden olan risk faktörlerini ve
infeksiyonun olu�um sürecini iyi bilmek gerekir.

Organizmada bir infeksiyonun olu�masına neden olan
etkenlerin bir kısmı çevredeki objelerden ve di�er ki�ilerden
gelirken (ekzojen infeksiyon), di�er bölümü ise ki�inin kendi
organizmasından kaynaklanır (endojen infeksiyon). �nfeksiyon
etkeninin sayısı ve virülansı, organizmanın savunma
mekanizmalarının düzeyi cerrahi infeksiyonların geli�iminde
etkili olur. Cerrahi infeksiyonlarda risk faktörleri denildi�inde
bunları be� ana gruba ayırmak mümkündür:

1. Ameliyathane ortamı ve ekipmanı,
2. Cerrahi ekip,

3. Ameliyat,
4. Hastalık ,
5. Hasta.

Ameliyathane ortamı ve ekipmanı
Ameliyathane ço�umuzun hayatında önemli bir yeri olan

çok özel bir yerdir. Bu özel yerin çok özel ko�ullarda korunması
ve denetlenmesi gerekir. Biyolojik, fiziksel ve kimyasal birçok
ekipmanın oldu�u bu mekanın düzeni ve organizasyonu
infeksiyonnun önlenmesinde ilk önemli adımı olu�turur.
Ameliyathanenin fiziksel yapısı, havalandırılması, ekipmanın
sterilizasyonu gerekli hijyenik ko�ullarda aseptik �artlarda
yapılmalıdır. Bugün bilinmektedir ki, bazı cerrahi infeksiyon
ameliyathanenin yeterli ko�ulları yerine getirmemesi sonucunda
olu�maktadır. Özellikle sentetik implantların kullanıldı�ı
ameliyatlarda bu oran daha yüksektir. Bu tip infeksiyonlarda
en sık görülen mikroorganizmalar Stapylococcus epidermidis

ve di�er koagülaz negatif stafilokoklardır. Bu su�lar özellikle
antibiyotiklere kar�ı dirençli olan, musin salgılayan, virülansı
yüksek mikroorganizmalardır.

Ameliyathane dizaynında temiz alan ile kirli alanın
tamamen birbirinden ayrılması (ameliyathane koridoru ile
ameliyathane arasında sadece dar bir kapının olması), her
ameliyat salonunda sadece bir tane ameliyat masasının olması,
steril ekipmanın alındı�ı yer ile kirli alet-çama�ır-atı�ın farklı
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yerlerden atılmasına dikkat etmek gerekir. �deal
ameliyathanenin ebatları 8x8 m geni�li�inde ve en az 2.80
m yüksekli�inde olmalıdır. Ameliyathanenin tek kapısı olmalı,
dı�arı ortama açılan penceresi bulunmamalıdır. Yüzeyin ve
duvarların pürüzsüz ve girintili-çıkıntılı olmaması, duvarda
ve duvar kenarlarında sabit dolap, raf, çekmece gibi
malzemelerin mümkün oldu�u kadar az olması gerekir.

Ameliyathane çalı�anlarının organizasyonu ve
hareketlerini rutin bir disiplin içinde yapmaları, ameliyathaneye
giren personel sayısının sınırlanması, ameliyatı izlemek isteyen
meslekda�ların gerekli kurallara uymaları olu�acak cerrahi
infeksiyon riskini azaltan etmenlerdir.

Cerrahi ekip
Cerrahi infeksiyonların olu�umunda cerrahi ekip içinde

en fazla risk ta�ıyan ki�i operatördür. Do�al yeteneklerini
bilgisi ve deneyimi ile birle�tiren cerrah ekibin programlanması
ve standardizasyonu en zor olan elemanıdır. Cerrahın kendine
güveni, rutin bazı uygulamaları yaparken hijyenik kuralara
uymaması  (söz geli�i el yıkamada, ameliyathanede maske ile
dola�makta v.b.), zaman baskısı, yetersiz bilgi düzeyi infeksiyon
olu�umunda risk faktörleridir.

Bir batın ameliyatı süresinde cerrahın eldivenin delinmesi
% 24-38 oranında görülür ve cerrahların % 36’sının eldiveninde
Staphylococcus aureus’a rastlanır. Bu nedenle iki ameliyat
arasında eldiven ve ameliyat önlü�ü ile dola�ılmamalıdır.

Ameliyat ekibindeki ikinci risk faktörü hem�iredir. Hizmet
içi e�itimin aksatılmadan uygulanması, ameliyat hem�iresinin
denetlenmesi ve uygulamalarının denetimi cerrahın görevi
olmalıdır.

Ameliyat
Cerrahi infeksiyonların olu�ması için cilt-mukoza epitel

bariyerlerinin a�ılması, infeksiyon etkenlerinin buraya
bula�ması ve virülansın aktif hale gelmesi gerekir. Ameliyatta
hastanın masaya alınması ve anestezi için gerekli i�lemlerin
yapılmaya ba�lanması ile birlikte infeksiyon riski de ba�lar.
�ntravenöz kateterlerin konulması, entübasyon, idrar sondasının
takılması, epidural veya spinal anestezi bu riskin ba�ladı�ı
i�lemlerdir.

Ameliyat ba�ladıktan sonra homostasisdeki de�i�iklikler;
sıvı-elektrolit dengesizli�i, koagülasyon faktörlerinde ve kan
akım hızındaki farklılıklar infeksiyon için uygun zeminin
olu�masına neden olur.

Tromboz ve embolilerin olu�umu, özellikle bu tip
komplikasyonların sık görüldü�ü hasta gruplarında infeksiyon
olasılı�ını artırır.

Yapılan insizyon ve olu�an doku harabiyetinin miktarı
infeksiyon olu�umuna etki eden di�er bir faktör grubudur.
�nsizyonun yeri, düzgünlü�ü, uzunlu�u infeksiyon olu�umuna
etki ederken, en önemli unsur a�ırı miktarda elektrokoter
kullanılarak yapılan doku nekrozudur. Bırakılacak drene
edilmemi� ölü bo�luklar ve kanlanması bozulmu� bölgeler
infeksiyon için uygun zeminlerdir.

Ameliyat sırasındaki kan kaybı miktarı ve yapılan
transfüzyon sayısı bir di�er risk faktörüdür.

Bu riskleri azaltmak için :
 - Ameliyat öncesi gerekli profilaksinin yapılması

(antibiyotik, trombotik),
- Kolon ameliyatlarında yeterli barsak temizli�inin

yapılması,
- Homeostasisin düzenlenmesi, uygun transfüzyon,
- Minimal doku hasarı ve sadece gerekti�i yerlerde

elektrokoter kullanılması gerekir.

Hastalı�a ait risk faktörleri
Cerrahi infeksiyonların ortaya çıkmasında etkili olan risk

faktörleri arasında en önemli olanları hastanın ve hastalı�ının
özellikleridir. Bazı sistemik hastalıklar infeksiyonların olu�umu
için gerekli olan tüm ko�uları içerirler. Bunlar arasında diabet,
ilerlemi� malignite, immünosüpresyon, kemoterapi veya
radyoterapi gören hastalar sayılabilir. Sistemik ve tedavi
edilmemi� olan bir infeksiyonun varlı�ı, intestinal obstrüksiyon,
nekroz varlı�ı, sistemik kronik hastalık, �i�manlık veya
beslenme yetersizli�i, ileri ya�, kronik obstrüktif akci�er
hastalı�ı, kronik böbrek yetmezli�i, ilaç ba�ımlılı�ı di�er risk
faktörleridir.

Hasta
Olu�an cerrahi infeksiyonların % 65’i hastanın kendi

florasından kaynaklanır. Cilt, mukozal membranlar (orofarenks,
solunum, gastrointestinal, üriner) ve bakteriyel translokasyon
mikroorganizmaların bulundu�u yerlerdir. Bu kontaminasyonun
olu�ması için mutlaka bir insizyonun yapılması gerekmez.
Beslenme bozuklu�undan, temel hijyenik kurallara
uyulmamasına kadar birçok faktör kontaminasyonda etkili
olur.

Hastaya ait risk faktörlerini azaltmak için:
- Cildin uygun antiseptik malzeme ile temizlenmesi,
- Cilt tra�ının cerrahi i�lemden kısa bir süre önce yapılması,
- Aseptik entübasyon,
- Profilaksi yapılması gerekir.

PROF�LAKT�K ANT�B�YOT�K

1960 yılından beri, kontaminasyon oldu�unda
kolonizasyonu önleyici antibiyotik uygulamaları cerrahi
giri�imlerde uygulanmaya ba�lanmı�tır. Bugün profilaktik
antibiyotik kullanımı için hangi ko�ulların gerekli oldu�u ve
nasıl uygulanaca�ı kesin kurallara ba�lanmı�tır. Bu sayede;
% 14-18 civarında görülen postoperatif infeksiyon oranı %
2.6 ve altına indirilmi�tir. Bu sonuca ula�abilmek için do�ru
antibiyoti�i, do�ru yerde ve do�ru �ekilde kullanmak gerekir.

• Profilaktik antibiyotik tek doz ve intravenöz yolla
kullanılır. Ameliyatın 2 saati geçmesi veya ameliyat
süresince 1000 ml ve üzeri kanamanın olması durumunda
bir doz daha yapılmalıdır.

• Temiz kontamine ve bazı ko�ullarda kontamine yaralarda
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kullanılmalıdır.
• Temiz yaralardae�erhastaya biryabancıcisim konulacaksa

veya hastaya ait özel bir durum söz konusu ise (immüno-
süpresyon gibi) profilaktik antibiyotik kullanılır.

• Seçilecek antibiyoti�in giri�im yerine özgü mikro-
organizmalara etkili olmasına dikkat etmek gerekir.
Bu bakteri kolonizasyonu iki veya daha çok grubu
içeriyorsa monoterapi yerine kombine antibiyoterapi
tercih edilebilir.

• �lacın verili� zamanı genellikle ameliyat öncesi indüksiyon
sırasıdır.

Profilaktik antibiyotik kullanımında en sık yapılan
yanlı�lar; hatalı zamanlama, uzun süreli kullanım, yetersiz
ilaç seçimi, uygun olmayan endikasyondur. Temiz kontamine
yaralarda en sık rastlanan mikroorganizmalar �unlardır:

Gram pozitif bakteriler: Staphylococcus aureus, enterokoklar,
streptokoklar.

Gram negatif bakteriler: Escherichia coli, Enterobacter,

Klebsiella, Serratia, Pseudomonas.

Profilaktik antibiyotikten istenilen sonucun alınabilmesi
için endojen ve ekzojen bakteri miktarını azaltmak gerekir.

Profilaktik antibiyotik, yetersiz cerrahi tekni�in neden
olaca�ı infektif komplikasyonları önleyemez.

Profilaktik antibiyotik, el yıkamanın ve sterilizasyon
kurallarının yerini tutmaz.

Profilaktik antibiyotik, ate� dü�ürücü olarak kullanılmaz.
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