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ütün cerrahi giriﬂimler, kesi bölgesindeki derinin, steril bir cerrahi alan meydana getirmek için haz›rlanmas› ile baﬂlar. Ancak, uygulanan birçok dezenfeksiyon yöntemine karﬂ›n derinin bakteriyel sterilitesinin sa¤lanmas› mümkün olamamaktad›r. Preoperatif deri haz›rl›¤›ndan sonra kalan bakteriler kolonize olmakta, bazen de yara infeksiyonuna yol açmaktad›r.

B

Normal koﬂullarda deri floras›n› oluﬂturan
bakteriler iki grupta incelenir. Deride ço¤al›p
büyüyen, say› ve kompozisyon bak›m›ndan k›smen stabil olan mikroorganizmalara derinin sürekli flora bakterileri denir. Derinin sürekli flora
bakterilerinin say›sal art›ﬂ› d›ﬂ kaynakl› bakterilerin eklenmesi ile de¤il, flora bakterilerinin ço¤almas› ile olur. Bu bakteriler stratum korneum
tabakas› yüzeyinde ve epidermiste mikrokoloniler halinde yaﬂarlar. ‹kinci grup ise deri yüzeyinde serbest olarak bulunan ve d›ﬂ kaynaklardan,
kontamine olan bakterilerdir. Bunlara, derinin
geçici kolonizasyon bakterileri veya nonkolonize
flora denmektedir (1).

DER‹ FLORASINI OLUﬁTURAN M‹KROORGAN‹ZMALAR
Staphylococcus aureus taraf›ndan derinin kolonizasyonuna karﬂ› do¤al direnç olmas›na ra¤men
insanlar›n %20’sinin perinesinde bu mikroorganizma bulunur. Nazofarinksin veya normal derinin geçici kolonizasyon bakterileri olarak daha
da s›k rastlan›r ve bazen normal sürekli deri floras›n›n %80’ini oluﬂturabilir. Kal›c› nazal taﬂ›y›c›l›k %20-40 oran›nda görülür ve bu da tekrarlayan
infeksiyonlara ve bu mikroorganizman›n derinin
sürekli flora bakterileri aras›na girmesine sebep
olur (1). Özellikle koagülaz negatif stafilokoklar
(KNS) normal floran›n en s›k rastlanan bakterisidir ve bu sebeple cerrahi insizyon bölgesinde
Tablo 1. Derinin Floras›n› Meydana Getiren
Bakteri Türleri.
Micrococcaceae
Micrococci
Staphylococci
Peptococcus
Corynebacterium
Propionibacteria
Gram negatif çomaklar
Mycoflora

Pityrosporum
Candida
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veya kateter uygulamas› sonras›nda infeksiyonlara sebep olmaktad›r. Staphylococcus epidermidis
ise, daha çok vücudun proksimal k›s›mlar›nda
bulunur ve derinin sürekli floras›ndaki stafilokoklar›n %50’sinden fazlas›n› oluﬂturur. Peptococcus saccharolyticus anaerobik bir stafilokok olup insanlar›n %20’sinin normal floras›nda bulunur.
Klasik Corynebacterium türleri özellikle nemli intertriginöz bölgelerin normal floras›nda bulunurlar. JK grubu Coryneform bakteriler ise vankomisin
hariç tüm antibiyotiklere karﬂ› direnç kazanm›ﬂ
mikroorganizmalard›r. Normal kiﬂilerin derisinde
de bulunmalar›na ra¤men daha s›kl›kla ba¤›ﬂ›kl›k sistemi bask›lanm›ﬂ hastalarda rastlan›r.
Özellikle intertriginöz bölgelerde kolonize olurlar ve hastanede yatan hastalar›n %35'inden fazlas›nda bulunurlar. Deride kolonize olan, antibiyotiklere duyarl› lipofilik Coryneform bakteriler ile
antibiyotik dirençli JK bakterileri aras›nda say›sal olarak ters bir orant› bulunmaktad›r. JK bakteriler in vitro olarak vankomisine duyarl›d›r ancak sistemik vankomisin kullan›m› bu bakterilerin derideki ço¤almas›n› ne kontrol alt›na alabilmekte ne de önleyebilmektedir. Propionibacterium
türleri ise spor formu olmayan normal florada en
s›k rastlanan, gram pozitif, anaerob bakterilerdir
ve k›l follikülleri ile ya¤ bezlerinde bulunurlar.
Gram negatif çomaklar, derinin kuruma özelli¤inden dolay› deride daha nadir olarak bulunmaktad›rlar. Bu tür geçici kolonizasyon bakterileri
deriye, gastrointestinal sistemden kontaminasyon yoluyla geçerler, burun gibi mukozal alanlarda ve aksilla gibi intertriginöz bölgelerde sürekli flora bakterilerini oluﬂtururlar. Do¤ada yayg›n
olarak ve popülasyonun %25’inde normal florada
bulunan Acinetobacter türleri ise nonfermentatif,
aerob, gram negatif çomaklard›r. Mantarlar, normal florada düzenli olarak bulunurlar, ancak ortam›n ›s›s›na ve nemine ba¤l› olarak bask›n hale
geçebilirler. Bunlardan özellikle Candida türleri
mukoz membranlarda %40 oran›nda, nadiren de
deride bulunabilirler (Tablo 1)(2).
Yukar›da belirtilen bakteriler, derinin geçici
kolonizasyon bakterileri grubunda da yer alabil-
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mektedirler. Bu bakterilerin d›ﬂ›nda, A grubu
streptokoklar sa¤lam deri yüzeyinde h›zla öldüklerinden deride çok nadir kolonize olabilirler.
NORMAL DER‹N‹N SÜREKL‹ FLORASINI
DE⁄‹ﬁT‹REN FAKTÖRLER
Derinin sürekli flora bakterileri genelde sabit
kalmakla beraber, zaman zaman mikroorganizmalar›n say›lar› ve flora içindeki oranlar› kiﬂiye,
çevreye veya bakterilere ba¤l› faktörlerle de¤iﬂmektedir (Tablo 2).
Is› ve nemdeki art›ﬂ, bakteriyel kolonizasyonda art›ﬂa ve floray› oluﬂturan mikroorganizmalar›n oranlar›n›n de¤iﬂmesine sebep olur. Yirmidört saatlik oklüzyondan sonra derideki bakteri
say›s› 10000 kat artar. Burada, gram negatif çomaklar›n ve Coryneform bakterilerin say›s› göreceli olarak artarak kokal bakterilerin üzerine ç›kar.
Is› düﬂtü¤ünde patojen olmayan stafilokoklar›n
patojen olanlara göre kesin ekolojik avantaj› vard›r. Genelde çevre ›s›s›n›n düﬂüﬂüyle virülan patojen bakteri kolonizasyonu azal›r.
Normal floran›n yap›s› esasen vücut lokalizasyonuna göre de¤iﬂmektedir. Yüz, boyun ve
eller vücudun d›ﬂ ortamla en s›k karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u bölgeleridir. Bu sebeple, bu bölgelerde
daha yo¤un ve yüksek oranda geçici kolonizasyon bakterileri bulunur. Aksilla ve perine gibi
alanlarda ›s› ve nem daha fazlad›r. Gram negatif
çomaklar, Coryneform ve yaﬂam için nemli ortama
ihtiyac› olan di¤er bakteriler daha fazla olmak
üzere tüm mikroorganizmalar bu bölgelerde yo¤un kolonizasyon gösterirler. Kol ve bacaklar›n
üst k›s›mlar› nisbeten daha kurudur ve daha az
say›da bakteri bulunmaktad›r.
Çeﬂitli çal›ﬂmalar sa¤l›kl› insanlarla, hastanede yatan hastalar›n deri ve mukoz membran floralar›nda belirgin farkl›l›klar oldu¤unu göstermektedir. Hastanede yatan hastalar›n floras› daha çok, patojen ve antibiyotiklere dirençli bakterilerle kolonize olmaktad›r.
Mikroflora, kiﬂinin yaﬂ›ndan da etkilenmektedir. Çocuklarda, yetiﬂkinlere göre mikrokoklar,

Tablo 2. Normal Floray› Etkileyen Faktörler.
1. Kiﬂisel faktörler: Vücut lokalizasyonu, cinsiyet, meslek, ›rk, yaﬂ
2. Çevresel faktörler: Is›, nem, ultraviyole, sabunlar ve kimyasal deterjanlar, hastanede yat›ﬂ, ilaç kullan›m›
3. Bakteriye ba¤l› faktörler: Epitele yap›ﬂma ve penetrasyon özellikleri
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Coryneform bakteriler ve gram negatif mikroorganizmalar daha s›k ve yüksek say›dad›r (3).
Buna ilaveten yüksek ›s› ve nemli yerlerde
çal›ﬂanlar›n floralar› di¤erlerinden farkl›d›r. Hastane çal›ﬂanlar›n›n ise, patojenik mikroorganizmalar› geçici kolonizasyon bakterileri olarak taﬂ›d›klar› gösterilmiﬂtir (4).
Sabunla ve tekrarlayan el y›kama iﬂlemi kimyasal deterjanlara göre eli, daha alkali hale getirir. KNS say›s›nda belirgin de¤iﬂiklik meydana
gelmez ancak, Propionibacteria say›s›nda sabun
kullan›ld›¤›nda art›ﬂ, kimyasal deterjan kullan›m›nda ise azalma görülür. Klorhekzidin ile preoperatif dezenfeksiyon amaçl› duﬂ almak, S. aureus’un etken oldu¤u postoperatif infeksiyon oran›n› %8’den %2’ye düﬂürmektedir. Kimyasal sabunlar, s›radan sabunlara göre aerob bakteri say›s›nda belirgin azalma sa¤lamaktad›r. Sabunsuz
olarak ellerin f›rçalanmas› bile s›radan sabunlarla el y›kamaya göre bakteri say›s›n› daha fazla
azaltmaktad›r (Tablo 3).
Kolonize olan bakteriler ilk önce epiteliyal
yüzeyle karﬂ› karﬂ›ya gelirler. Mikroorganizmalar›n kolonize olmalar›, epitel yüzeyine yap›ﬂma
ve penetrasyon oranlar›na ba¤l›d›r. Bakteriler
hücre duvar›ndaki adezin ad› verilen özel moleküler yap›lar› ile konakç›n›n hücre yüzeyindeki
spesifik reseptörlere ba¤lan›rlar. Adezin veya
lektin ço¤unlukla filamantöz yap›lar olup bakterilerin yüzey antijenleridir. Adezin molekülü
bakteri ve konakç› hücresi aras›nda bir köprü kurar. Adezin ile reseptör aras›ndaki ba¤lant› hemen hemen geri dönüﬂsüzdür. Deri ve gastrointestinal sistem gibi de¤iﬂik anatomik sistemlerin
epitel hücrelerinin bakterilerle çeﬂitli yap›ﬂma
özellikleri vard›r. Bu da vücudun de¤iﬂik bölgelerindeki sürekli flora çeﬂitlili¤ini aç›klamaktad›r.
Streptokoklar oral mukozaya daha iyi ba¤lanmalar›na ra¤men A grubu streptokoklar oral mukozaya nazaran deriye daha iyi ba¤lan›rlar. Stafilo-

kok ve streptokoklar›n duvar yap›s›nda bulunan
ve ba¤lanmay› sa¤layan yap› teikoik asittir. Teikoik asitle ayn› reseptörlere ba¤lanan farmakolojik ajanlar ise kompetetif inhibisyon yoluyla
tedavide kullan›l›rlar. Epiteliyal hücre reseptörlerinde solubl fibronektin streptokoklar›n epitele ba¤lanmas›n› inhibe etmekle beraber, bütünlü¤ü bozulmam›ﬂ epitele streptokok ve S. aureus’un kolonize olamamas› deri yüzeyinde yeterli
fibronektin bulunmamas›ndand›r. Patojen bakterilerin di¤er bakterilere göre epitele yap›ﬂma
ﬂans›n› artt›ran fazla say›da adezine sahip olmalar›d›r. Dolay›s› ile konakç›da kolonizasyon potansiyelleri ve virulanslar› daha yüksek olmaktad›r. Ar›nd›r›lm›ﬂ bakteriyel adezin veya membran reseptörlerinin uygulanmas› spesifik mikroorganizmalar›n epitele yap›ﬂmas›n› kompetetif
inhibisyon yoluyla selektif olarak bloke edebilmektedir (1,5).
DER‹N‹N DO⁄AL D‹RENÇ MEKAN‹ZMALARI
Normal deri, birçok bakteri taraf›ndan invazyon ve kolonizasyona karﬂ› dirençlidir. Deri yüzeyinde sürekli flora bakterileri d›ﬂ›nda patojen
bakterilerin bulunmas› her zaman infeksiyon sebebi de¤ildir. Birçok faktör patolojik mikroorganizmalar›n kolonizasyon ve invazyonunu önlemektedir.
Stratum korneum tabakas›n›n sa¤lam olmas›
bu direnç mekanizmalar›ndan biridir. Leyden ve
arkadaﬂlar›, stratum korneum tabakas›n›n bütünlü¤ünün bozulmas› ile streptokok infeksiyonlar›
için uygun bir ortam oluﬂtu¤unu tespit etmiﬂlerdir (6).
Stratum korneumla iliﬂkili di¤er bir direnç
mekanizmas› da h›zl› döngüdür; bu da yaklaﬂ›k
14 gündür. Patojen bakteriler deriye ba¤land›klar›nda invazyon için k›s›tl› süreleri vard›r. Deskuamasyondan sonra sürekli flora bakterilerinin

Tablo 3. Normal Florada De¤iﬂikli¤e Sebep Olan Kimyasal Etkenler.
1. Antibiyotikler

:

Normal floray› bask›larlar.

2. Retinoidler

:

Mukoz membranlarda kurumaya sebep olurlar.

3. Kortikosteroidler :

Ba¤›ﬂ›kl›k sistemini bask›larlar.

4. Hormonlar

:

Ortam›n fiziki ﬂartlar›n› de¤iﬂtirirler.

5. Alkali sabunlar

:

Deriyi alkali hale getirirler.
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invazyonu, daha zay›f tutunan geçici kolonizasyon bakterilerine nazaran daha fazlad›r (7).

DER‹N‹N SÜREKL‹ FLORASININ PATOJEN
OLARAK ROL OYNAMA KOﬁULLARI

Baz› sürekli flora bakterilerinin lipaz aktivitesi oleik, stearik ve palmitik asit gibi ya¤ asitlerinin deri yüzeyinde asit bir tabaka oluﬂturmas›n›
sa¤lar. Bu antimikrobiyal etki S. aureus ve streptokoklar› etkiler. Ayr›ca Propionibacterium türlerinin de propionik asit oluﬂturmalar›n› sa¤lar. Bu
yüzden derinin pH’s›n› ve lipid yap›s›n› de¤iﬂtiren faktörler normal deriyi etkilerler.

Normal deride, sürekli flora bakterileri taraf›ndan infeksiyon oluﬂturulmaz, ancak do¤al direnç mekanizmalar›ndan birinde bozukluk meydana gelirse, bu bakteriler patojen hale geçebilirler (Tablo 4).

Sellüler ve humoral ba¤›ﬂ›kl›k sistemi derinin
mikrobiyal kompozisyonunu etkilemektedir.
Normal derinin humoral ba¤›ﬂ›kl›k mekanizmas›,
immünglobulinlerin lokal üretim ve sal›n›m›n›
içerir. Ba¤›ﬂ›kl›k sistemi normal kiﬂilerin sekresyonlar›nda antibakteriyel antikorlar bulunur.
Sellüler ba¤›ﬂ›kl›k sistemi ise epidermisde Langerhans hücreleriyle antijen sunumunu ve epidermal ‘’thymocyte-activating-factor’’ arac›l›¤›yla
T-hücreleri aktivasyonunu içerir.
Birçok mikroorganizma di¤erlerine karﬂ› antagonistik etkisi olan proteinler veya proteinkompleks antibiyotik maddeler üretirler. Gram
pozitif bakteriler taraf›ndan üretilenler sadece
kendi gruplar›na yak›n bakterileri etkilerken
gram negatif bakterilerin ürettikleri ise daha geniﬂ bir antibakteriyel etkiye sahiptir. Derinin sürekli flora bakterilerinden KNS ve daha az oranda olmak üzere Coryneform bakteriler cyclic-peptid bakteriosin üretirler. Ayn› türden bakteriler
için öldürücü etkileri vard›r. Bu etkileri ürettikleri bakteriosinin d›ﬂ membran reseptörlerine
ba¤lanmas›yla oluﬂur (8). Dermofitler de penisilin içerikli ve antibakteriyel, antifungal etkili baz› maddeleri üretirler. Penisilin üretimi fungal
lezyonlarda bakteriyel floray› bask›layabilir ancak bu arada penisilin dirençli floralar›n da kolonizasyonunu artt›rabilir.
Derinin sürekli flora bakterileri derideki reseptörlerin ba¤lanma bölgesinin kompetetif inhibisyonu yoluyla benzer veya yak›n tür bakterilerle kolonizasyonunu önlerler.
Ayr›ca, belirli sürekli flora bakterilerinin di¤er
türlerdeki sürekli flora bakterilerine karﬂ› antagonistik inhibitör etkisi vard›r. Örne¤in, topikal
antibiyotikler, gram pozitif bakterilerin bask›lanmas›na, gram negatif bakterilerin ço¤almas›na
sebep olur (9). Normal floran›n süpresyonu sonucu kandidiyazisin geliﬂimi normal floran›n funguslar üzerindeki inhibitör etkisini göstermektedir.
134

Birçok infeksiyon, hastane kökenlidir ve antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalar taraf›ndan meydana getirilir. En yayg›n infeksiyonlar
yabanc› maddelerin (protez gibi) vücuda yerleﬂtirilmesiyle iliﬂkilidir. En s›k etken S. epidermidis,
ikinci s›rada ise Staphylococcus haemolyticus yer al›r.
Bu bakterilerin yabanc› maddelere tutunmas›n›
ve ço¤almas›n› ‘’slime’’ ad› verilen mukopolisakkarit benzeri bir madde sa¤lar. ‘’Slime’’›n, mikroorganizmalar›n virulans›nda, mononükleer hücrelerin lenfoproliferatif yan›t›n›n azalmas›nda,
granülosit kemotaksisi ve fagositozun engellenmesinde ve antibiyotiklerin bakterisidal etkisinin azalmas›nda etkili oldu¤u saptanm›ﬂt›r
(10,11,12). Konakç› yan›t›n›n bask›lanmas› sadece S. epidermidis proliferasyonuna de¤il di¤er f›rsatç› infeksiyonlar›n geliﬂimine de sebep olmaktad›r.
S. aureus’u taﬂ›yan kiﬂilerin, derinin direnç
mekanizmalar› bozuldu¤unda bu bakteri taraf›ndan infekte olmalar› oldukça kolayd›r. Atopik kiﬂilerde oldu¤u gibi, S. aureus kolonizasyonu yüksek olan kiﬂilerin infeksiyon riski de yüksektir. S.
aureus epitel hücrelerindeki fibronektine ba¤lan›r. Deri bütünlü¤ünde herhangi bir sebeple bozulma oldu¤unda derin tabakalarda fazla miktarda bulunan fibronektin, bu bakterinin invazyonunu kolaylaﬂt›r›r.
Coryneform bakterilerin birçok infeksiyonla
iliﬂkili oldu¤u bilinmektedir. Bunlar aras›nda
eritrasma, trikomikozis, dermatofitozis, grup JK
infeksiyonlar› say›labilir.
Yaﬂad›¤›m›z çevredeki mikroorganizmalar›n
sadece küçük bir k›sm› derinin sürekli flora bakterilerini oluﬂturmakta, bu flora ve deri, çevredeki de¤iﬂikliklere adapte olan kompleks bir ekosistem meydana getirerek mikroorganizmalara
karﬂ› birlikte hareket etmektedirler. Derinin sürekli bakteriyel kolonizasyonu potansiyel patojen bakterilere karﬂ› bir savunma mekanizmas›
oluﬂturur. Ancak, bazen uyum içinde bulunan bu
bakteriler de klinik infeksiyonlara sebep olabilmektedir. Ço¤u; stratum korneum yüzeyinde
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Tablo 4. Derinin Sürekli Floras›nda Bulunan Ancak Patojen Olabilen Mikroorganizmalar.
Micrococci
Staphylococci: S. aureus, S. epidermidis, S. haemolyticus
Coryneform
Propionibacteria
Gram (-) çomaklar: Acinetobacter, Enterobacter, Pseudomonas, Proteus

Pityrosporum : P. orbiculare
Candida

oluﬂan, tedaviye dramatik yan›t veren ancak tekrarlayan türde infeksiyonlard›r. Çok nadir olarak
bu infeksiyonlar, ba¤›ﬂ›kl›k sistemi bask›lanm›ﬂ
ve hastanede yatan, özellikle de protez kullan›lan hastalarda ciddi olabilir.
Hastanede yatan ve sa¤l›kl› kiﬂilerin floralar›ndan yap›lan karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalarda; hastanede yatanlarda yüksek oranda antibakteriyel
direnç ve bakteriyel florada önemli say›sal de¤iﬂiklikler tespit edilmiﬂtir (13). Her iki grupta da
gram pozitif kok oran› hemen hemen eﬂit bulunmuﬂ, ancak, kontrol grubunun perine ve ayak
parmaklar›nda S. aureus’un iki kat daha yayg›n oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalarda, hastanede yatan hastalardan al›nan örneklerde çoklu
antibiyotik direnci bulundu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r (Tablo 5) (Tablo 6).
PREOPERAT‹F DER‹ HAZIRLI⁄I
Kafa derisi ve di¤er k›ll› bölgelerin traﬂ› operasyon öncesi gereklidir. Bu iﬂlem dikkat edilmedi¤i koﬂullarda endojen ve ekzojen kaynakl›
infeksiyonlara sebep olmaktad›r. Traﬂ sonras›
küçük kesikler ve abrazyon geliﬂerek eksudasyona sebep olur ve 18 saat içinde bu alanlarda kolonizasyon baﬂlar. Operasyondan 24 saat ve daha önce traﬂ› yap›lm›ﬂ bölgelerde yara yeri infeksiyonu oluﬂma riski daha yüksektir (14,15). Preoperatif epilasyon ve traﬂla temizleme yöntemi
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda epilasyonla daha az yara yeri
infeksiyonu geliﬂti¤i tespit edilmiﬂtir. E¤er bu iﬂlem operasyon sabah› yap›l›rsa sonuç daha iyi
olmaktad›r (16). Traﬂ f›rçalar›n›n preoperatif deri
haz›rl›¤›nda kullan›lmamas› önerilmektedir.
Çünkü yap›lan çal›ﬂmalarda traﬂ f›rçalar› ile çok
say›da gram negatif basil ameliyat bölgesine
yerleﬂtirilmektedir. Bunun yerine kullan›lan traﬂ
kremlerinin bu tür bir etkisi bulunmad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r (17). E¤er preoperatif olarak ameliyat bölgesinin traﬂ› gerekirse, bu operasyon zaman›na
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mümkün oldu¤unca yak›n yap›lmal›d›r.
Preoperatif deri haz›rl›¤›n›n ikinci aﬂamas›
derinin antisepsisidir. Bu iﬂlem toksik veya irritatif etkisi olmayan bakterisidal etkili antiseptiklerle yap›lmal›d›r. Preoperatif deri antisepsisinin
amac›, derinin geçici kolonizasyon bakterilerini
ve patojen bakterileri ortamdan uzaklaﬂt›rmak,
derinin sürekli flora bakterilerini de mümkün
olan ölçüde azaltmakt›r. Sürekli flora bakterilerinin yaklaﬂ›k %20’si tüm uygulamalara ra¤men ortadan kald›r›lamaz (18). Birçok merkezde rutin
ameliyat bölgesi haz›rl›¤›, deri antiseptik sabunlarla y›kand›ktan sonra iyodofor sürülerek yap›lmaktad›r. Ameliyat örtülerinin ›slan›p bakterilere geçirgenli¤inin artmas›, iyodun baz› bölgelerde birikerek irritan etkiye sebep olmas› gibi dezavantajlar›na ra¤men genelde standart bir deri
haz›rl›k yöntemi olarak kullan›lmaktad›r (19,20).
Onbirinci yüzy›lda el y›kayarak baﬂlayan deri
antisepsisi 16. yüzy›ldan sonra mikroskobun da
keﬂfiyle h›z kazanm›ﬂt›r. ‹lk olarak karbolik solüsyonlar kullan›lm›ﬂ ancak aﬂ›r› irritatif etkileri sebebiyle fazla kullan›ma girememiﬂ, daha sonra
de¤iﬂik formüllerle cival› bileﬂikler kullan›lm›ﬂt›r. ‹kinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda %70 alkol ve
%2’lik iyot kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂ ve savaﬂ sonras› yap›lan çal›ﬂmalarla da iyot + alkolün oldukça etkili oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Derinin nemlili¤inin sürdürülebildi¤i durumlarda bu bileﬂimin
%99 oran›nda Bacillus subtilis sporlar›n› öldürebildi¤i görülmüﬂtür (21). Daha sonraki y›llarda da
günümüzde kullan›lmakta olan antiseptikler geliﬂtirilmiﬂ, etki mekanizmalar› ve etki alanlar› anlaﬂ›lm›ﬂt›r (22).
CERRAH‹DE DER‹ HAZIRLI⁄INDA KULLANILAN ANT‹SEPT‹KLER
Cerrahide deri antisepsisinde lokal olarak
kullan›lan antimikrobiyal bileﬂiklerin hiçbiri ideal olmad›¤›ndan hastan›n preoperatif deri haz›r135
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Tablo 5. ‹ki Haftadan Fazla Hastanede Yatan Hastalar›n Derilerinden ‹zole Edilmiﬂ Flora Bakterilerinin
Antibiyotik Direnç Durumu (13).
Rezistan mikroorganizmalar
GPC

GNB

JK

LCD

Antimikrobiyal ajanlar

n=79

n=37

n=37

n=18

Penisilin

94.9

-

100

33.3

Ampisilin

89.9

64.9

97.3

33.3

Metisilin

44.3

-

97.3

27.8

Eritromisin

74.7

-

86.5

44.4

Klindamisin

68.4

-

89.2

61.1

Gentamisin

60.8

5.4

73

38.9

Tetrasiklin

25.3

-

51.4

11.1

Sefalotin

22.8

59.5

73

22.2

Kloramfenikol

16.5

43.2

54.1

44.4

Vankomisin

0

-

0

0

Sulfometaksazol

-

24.2

-

-

Sefoksitin

-

43.2

-

-

Amikasin

-

0

-

-

Tobramisin

-

10.8

-

-

GPC: Gram (+) kok,
LCD: Geniﬂ difteroid kolonileri,

GNB: Gram (-) bakteri,
- : Test edilmedi.

l›¤›nda en uygun antiseptik preparat›n seçiminde baﬂl›ca üç önemli konu dikkate al›nmal›d›r:
Birincisi; antiseptik maddenin deri ve mukozadan emilme özelli¤i, kal›c›l›¤›, floray› azaltma h›z› ve floradaki aktivite spektrumu gibi karakteristikleri, ikincisi; preparat formülünün emniyet ve
etkinli¤i, üçüncüsü ise cerrah›n tercihi ve antiseptik bileﬂi¤in fiyat›d›r (Tablo 7).
Alkol, mükemmel bir antibakteriyel etkiye
sahiptir. Gram pozitif ve gram negatif bakterilere, tüberküloz basiline, birçok mantar ve virüse,
CMV ve HIV’de dahil olmak üzere etkilidir. Ancak sporisidal etkisi yoktur. Antibakteriyel etkisini, bakteriyel hücrelerin proteinlerini denatüre
ederek gösterir. Uygulan›r uygulanmaz buharlaﬂmas›na ra¤men birçok çal›ﬂmada en iyi antiseptik olarak gösterilmiﬂtir. Deri haz›rl›¤›nda, 1 dakika alkolle f›rçalamak di¤er antiseptiklerle 4 ila 7
dakikal›k haz›rl›¤a, 3 dakika alkolle y›kanmak 20
dakika f›rçalanmaya eﬂ de¤er bulunmuﬂtur. Kuruma etkisi, antiseptik etkisinin daha uzun olmas›n› engellemektedir. Eldiven giydikten birkaç
saat sonras›na kadar bakteri say›s›nda azalma
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JK: JK grubu coryneform,

olur. Alkol sadece deri antisepsisinde kullan›labilir, çünkü organik maddelerle etkinli¤i azal›r.
Alkol dilüe olarak kullan›l›r, proteinleri denatüre
edebilmesi için su gereklidir. Maksimum etkisi
%70-92’lik konsantrasyonlarda ortaya ç›kar. Kuruma etkisi %70’lik konsantrasyonda daha az oldu¤u için en çok bu formu tercih edilir (22,23).
‹yod/‹yodoforlar, 1800’lü y›llarda Frans›z ‹ç
Savaﬂ› s›ras›nda cerrahlar taraf›ndan yara tedavisinde kullan›lm›ﬂt›r. 1:20000’lik solüsyonu 1 dakikada tüm bakterileri öldürmekte, 15 dakikada
ise sporlar› öldürmektedir. En etkin preparat›
tentürdiyot, %1-2’lik iyotla %70’lik alkoldeki potasyum iyodürün birleﬂmesiyle oluﬂur. ‹yodoforlar, iyodun kimyasal olarak polivinil pirolidona
ba¤lanmas›yla oluﬂur. ‹yodoforlar sulu çözeltilerdir, tentürdiyota göre daha az irritatif olup antibakteriyel etkilerini gösterirken deriyi boyamazlar. Göze ve mukoz membranlara karﬂ› irritan de¤illerdir. Bakteriyel hücre duvar›na penetre
olup, oksidasyonunu sa¤larlar ve serbest iyotun
hücre organelleri taraf›ndan kullan›m›yla protein-nükleik asit yap›s›n› ve üretimini bozarlar.
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Tablo 6. Hasta ve Kontrollerde Koagülaz
Negatif Stafilokok Direnci (13).

Antimikrobiyal ajan

KNS Direnci (%)
Hasta
Kontrol

Penisilin

94.9

47.8

Ampisilin

89.9

41.8

Metisilin

44.3

2.9

Eritromisin

74.7

19.4

Klindamisin

68.4

0

Gentamisin

60.8

0

Tetrasiklin

25.3

19.4

Sefalotin

22.8

1.6

Kloramfenikol

16.5

0

Vankomisin

0

0

KNS: Koagülaz Negatif Stafilokok

‹yodoforlar›n serbest iyot salabilmeleri için 2 dakikal›k temas zaman›na ihtiyac› vard›r (22,23).
Onbeﬂ dakikal›k uygulama sonucu sporisidal etkileri ortaya ç›kmaktad›r, ancak bu süre zarf›nda
derinin nemlili¤i sa¤lanmal›d›r (24). ‹yot ve iyodoforlar mukoz membranlardan ve perkutanöz
olarak emilirler. Bu da hiperiyodinizme sebep
olabilir. Yenido¤anlarda bu yan etkinin hipotiroidizme sebebiyet verdi¤i rapor edilmiﬂtir (25).
Yap›lan bir çal›ﬂmada %10’luk povidon-iyot 2 dakika süreyle birinci gruba bir kez, ikinci gruba da
üç kez uygulanm›ﬂ, sonuçlar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
uygulamadan 2 dakika sonra bakteri say›s›ndaki
azalma s›ras›yla %96.5, %99.7 ve 60 dakika sonra
ise her ikisinde de %99.9 olarak bulunmuﬂ ve
ikinci grubun baﬂlang›ç etkisinin di¤erine göre
biraz daha iyi oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Ayr›ca, bu
gruplarda serum TSH ve tiroid hormon düzeylerinde herhangi bir de¤iﬂiklik tespit edilmemiﬂtir.
Sadece yüksek miktarda uyguland›¤›nda serum
serbest iyot düzeyinde geçici bir art›ﬂ olmaktad›r. Bugün, %10’luk povidon-iyodinin oldukça etkili ve güvenli bir antiseptik oldu¤u kabul edilmektedir (26).
Hekzaklorofen, bisfenolün klorlanm›ﬂ halidir.
Yüksek konsantrasyonlarda hücre duvar›n› parçalar ve hücre proteinlerinin presipitasyonunu
sa¤lar. Düﬂük konsantrasyonlarda esansiyel enzimleri inaktive etti¤i düﬂünülmektedir. Gram
pozitif bakterilere etkilidir, buna karﬂ›l›k gram
negatif bakteriler fungus, virüs ve tüberküloz basiline karﬂ› göreceli olarak etkisizdir. Nörotoksik
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1998; 2: 3

yan etkilerinin ortaya ç›kmas› üzerine antiseptik
olarak kullan›m› hemen hemen sona ermiﬂtir
(27).
Klorhekzidin glukonat, katyonik bisbiguaniddir. Bakterileri, hücre membran yap›s›n› bozarak
ve hücre içeri¤inin presipitasyonunu sa¤layarak
öldürür. Geniﬂ bir spektruma sahiptir. Gram pozitif bakterilere gram negatif bakterilerden daha
etkilidir. Fungisid etkisi oldukça iyidir. Virüsid
ve tüberküloz basiline karﬂ› olan etkisi, fungisid
etkisine göre daha azd›r (28,29). Klorhekzidin
glukonat, alkol kadar h›zl› etki edememektedir.
Ancak uygulamadan sonra 5-6 saat kadar aktivitesi devam etmektedir (30). Alkole karﬂ› üstünlü¤ü, kan ve di¤er organik materyallerden aktivitesinin etkilenmemesidir. Klorhekzidinin etkisi pH
ba¤›ml›d›r ve bu sebeple ortam›n pH’s›n› de¤iﬂtirecek ilaçlardan, inorganik anyon veya noniyonik sürfaktandan etkilenir. E¤er direkt uygulan›rsa orta kula¤a toksiktir, deriden sistemik emilimi
yoktur (14).
Amonyumlu bileﬂikler, gram pozitif bakterilere karﬂ› etkilidir, ancak gram negatif bakterilere
karﬂ› etkileri oldukça azd›r. Ayr›ca, organik maddeler, sabun ve deterjanlar etkinliklerini azaltmaktad›r (23).
Kloroksilenol, hücre duvar yap›s›n› bozarak
ve enzim inaktivasyonu yoluyla mikroorganizmalar› öldürür. Gram pozitif bakterilere karﬂ› etkisi
iyidir, ancak, gram negatif bakterilere karﬂ› etkisi klorhekzidinden daha azd›r. Ortama EDTA eklendi¤inde tüm mikroorganizmalara karﬂ› etkisi
güçlendirilmiﬂ olur. Tüberküloz basili, fungus ve
virüslere karﬂ› etkisi oldukça zay›ft›r. Deride
%3.75 ve üzerindeki konsantrasyonlarda kullan›m› önerilmektedir. Deri floras›n› azalt›c› etkisi
iyodoforlar ve klorhekzidine göre daha zay›f oldu¤undan çeﬂitli el y›kama ürünlerinde %0.51’lik konsantrasyonlar› kullan›lmaktad›r (23).
Triklosan, bir çeﬂit difenileterdir ve Irgasan
DP-300 olarak da bilinmektedir. Hücre duvar yap›s›n› bozarak etki eder. %0.3-2’lik konsantrasyonlarda kullan›l›r. Gram pozitif bakterilere ve
Pseudomonas hariç pek çok gram negatif bakteriye
karﬂ› etkilidir. Tüberküloz basiline karﬂ› da etkili
olan triklosan›n virüs ve funguslara etkisi daha
s›n›rl›d›r. Ortamda bulunan organik maddelerden etkilenmez (18,22,24).
Antiseptik olarak kullan›lan cival› bileﬂikler
yüksek konsantrasyonlarda uygulanmaktad›r.
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Tablo 7. Preoperatif Deri Haz›rl›¤›nda Kullan›lan Antiseptiklerin Özellikleri.
Antiseptik

Etki Mekanizmas›

Etki spektrumu

Etki h›z›

Kal›c› etki

Toksisite

Alkol

Protein

Gr (+) ve Gr (-)

Çabuk

Yok

Deride kuruma

Orta

K›sa

Deri irritasyonu

denatürasyonu

bakteriler,
funguslar, virüs

‹yod/‹yodofor

Serbest iyodla

Gr (+) ve Gr (-)

oksidasyon

bakteriler,

Deriden emilim

funguslar, virüs

Hekzaklorofen

Hücre duvar›

Gr (+) bakteriler

Yavaﬂ

Uzun

Nörotoksisite

Hücre duvar›

Gr (+) ve Gr (-)

Orta

Uzun

Ototoksisite

harabiyeti

bakteriler, virüs

Hücre duvar›

Gr (+) bakteriler

Orta

Orta

?

Hücre duvar›

Gr (+) ve Gr (-)*

Orta

Uzun

?

harabiyeti

bakteriler

harabiyeti
Klorhekzidin

Kloroksilenol

Keratit

harabiyeti
Triklosan

* Pseudomonas aeruginosa hariç

Ancak yine de etkileri oldukça yavaﬂ geliﬂmektedir. Etkinlikleri organik maddelerin varl›¤›yla
azalmaktad›r. %70’lik alkol içinde kullan›lmakta
ve etkinlikleri sadece alkol kullan›m›na göre daha üstün bulunmamaktad›r.
Gümüﬂlü bileﬂiklerin %40 konsantrasyonu
denatürasyon yap›c› etkiye sahiptir. %10’luk konsantrasyonda bakterisidal etki, daha düﬂük konsantrasyonlarda ise bakteriostatik etki gösterirler. Daha çok 2 ve 3. derece yan›klarda gram negatif bakteri kontaminasyonunu ve skar oluﬂturup s›v› kayb›n› önlemek için kullan›l›r.
Hidrojen peroksit uzun y›llar antiseptik ve
dezenfektan olarak kullan›lm›ﬂt›r. Ancak anaeroblara karﬂ› olan etkisi çok h›zl› ve k›sa süreli
olup, %10-25’lik konsantrasyonda sporisidal oldu¤u ileri sürülmektedir (23).
PREOPERAT‹F DÖNEMDE DER‹ TEM‹ZL‹⁄‹NDE ÖNER‹LEN GENEL PRENS‹PLER
(31,32)

epilasyon iﬂlemidir. Traﬂ gerekli ise operasyon
bölgesi tercihen traﬂ kremleri kullan›larak ›slat›lmal› ve operasyondan hemen önce traﬂ edilmelidir.
2. Antiseptik seçilmeden önce, özellikle iyotlu olanlar için, hastan›n deri duyarl›l›¤› yönünden hikayesi al›nmal›d›r.
3. Antiseptik uygulanmadan önce hastan›n
derisi fiziksel olarak temizlenmelidir.
4. Operasyon bölgesi mümkün oldu¤unca geniﬂ olarak dikkatlice f›rçalanarak temizlenmelidir.
5. Antiseptik ajan hasta çevresinde göllenmemeli ve kendi kurumaya b›rak›lmal›d›r.
6. Tavsiye edilen antiseptik ajanlar: Alkoller
(izopropanolol, tentürdiyot, etanol), iyodoforlar
ve klorhekzidindir (Tablo 7).
Yara Temizleyicileri

Hastan›n preoperatif dönemde antiseptik sabunlarla tüm vücudunun y›kanmas›, organik kirlerin, aﬂ›r› vücut sekresyonlar›n›n hijyenik temizli¤i ve derinin genel fiziksel temizli¤i için önemlidir (33).

Yara temizleyicileri yarada bulunan mikroorganizma ve di¤er materyallerin yaradan uzaklaﬂt›r›lmas›n› sa¤lar. Yara iyileﬂmesini ve lokal-sistemik defans› bozmamal›d›rlar. Materyalin cinsi
kadar endikasyonun do¤ru koyulmas› ve uygulama ﬂekli de önemlidir.

1. E¤er operasyon sahas› k›ll› bir bölge ise ve
bunlar›n temizlenmesi gerekiyorsa ilk seçenek

Dakin’s solüsyonu: Tamponlu sodyum hipoklorit solüsyonudur. Birinci Dünya Savaﬂ› s›ras›n-
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da yara temizleyicisi olarak kullan›lm›ﬂt›r. Ancak
dokular üzerinde zararl› etkileri vard›r. Antisepsi
yerine debridman yapmaktad›r. Daha sonralar›
daha az zararl› olan ve %5’lik sodyum hipoklorit
içeren modifiye Dakin’s solüsyonu üretildi. Bu
solüsyon cans›z yüzeyler için iyi bir temizleyici
olarak hala kullan›lmaktad›r.
Amonyum tuzlar›: Bu solüsyonlar›n bir dezavantaj› vard›r, bu da sadece gram pozitif bakteriler üzerine etkili olmalar›d›r. Alkoldeki çözeltileri sudakine nazaran daha etkilidir.
Topikal iyodoforlar: ‹yodoforlar›n geniﬂ yara
yüzeylerine uygulanmas› ile serum serbest iyot
seviyesinde art›ﬂ olmaktad›r. ‹yodofor emilmesinin komplikasyonlar›, renal yetmezlik, metabolik asidoz ve serum enzim düzeylerinde yükselmedir. Mikroorganizmalar› etkiledi¤i konsantrasyonlarda insan hücrelerini de etkiler ve mezoteliyal hücrelere ba¤l› hale geçer. Polivinilpirolidon-iyodin, nötrofillere karﬂ› da sitosidal etkilidir ve kemotaktik cevab›n azalmas›na sebep
olur.
Lokal antibiyotikler: Lokal antibiyotikler uygun ve do¤ru bir ﬂekilde, etkili olduklar› bakteri
tesbiti halinde kullan›ld›klar›nda iyodoforlardan
daha iyi sonuç verirler. ‹yodoforlarda görülen
toksik etkiler bunlarda görülmez. Ayr›ca daha
uzun bir dönem bakterileri öldürmeye devam
ederler. Antibiyotikler antiseptiklere nazaran
baz› örneklerde daha güvenli ve etkili yara temizleyicileri olabilirler.
Noniyonik sürfaktanlardan pluronik poliolun,
uzun süren çal›ﬂmalar sonucu iyi bir yara temizleyicisi oldu¤u gösterilmiﬂtir (34,35). Dokunun
infeksiyona ba¤›ﬂ›kl›k direncini azaltmaz. A¤r›
kesici özelli¤inden dolay› a¤r›l› hastalarda özellikle 2-3. derece yan›klarda tavsiye edilir. Elemental iyot içeren stabil bir solüsyondur. Dokuya uyguland›ktan sonra elemental iyot sal›n›m›
olur.
Yap›lan çal›ﬂmalarda antiseptikler ve antimikrobiyal pomadlar karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ, deriden
uygulama öncesi ve uygulama sonras› ayn› dönemlerde örnekler al›n›p kültürleri yap›lm›ﬂt›r.
Povidon-iyodinin, %70’lik alkolle klorhekzidin
kombinasyonunun ve %2’lik tentürdiyotun tüm
vakalar›, %2’lik iyotun sudaki çözeltisinin vakalar›n %90’›n› ve %70’lik etanolün vakalar›n %80’ini
steril hale getirdi¤i tesbit edilmiﬂtir. Aerobik
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bakterilerin tamam›n›n üçlü antibiyotikli pomad
(neomisin, polimisin, basitrasin) ve iyodofor uygulanmas›ndan sonra eradike edildi¤i gösterilmiﬂtir. Yine mupirosin %80, %1’lik gümüﬂ sülfodiyazin de %40 etkili bulunmuﬂtur. Yukar›daki sonuçlar deri yüzeyi sterilli¤i incelendi¤inde bulunmuﬂ, ancak stratum korneum tabakas›n›n alt›ndaki bakterilerin eradikasyonu araﬂt›r›ld›¤›nda ise; %70 etanolün %22, klorhekzidin + etanolün %20, povidin-iyodürün %40, sudaki iyot çözeltisinin %66, tentürdiyotun %90, mupirosinin
%60, povidin-iyotlu pomad›n %66, üçlü antibiyotikli pomad›n ise %82 baﬂar›l› oldu¤u görülmüﬂtür. Bu çal›ﬂma sonucunda sterilize edilen deri
bölgesi veya kateter uygulanan alanda sterilizasyondan 18 saat sonra tekrar bakteri say›s›n›n artt›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Uygulamadan önce üçlü antibiyotikli pomad uygulamas› kateter infeksiyonu
riskini azaltmaktad›r. Ancak bu tür pomadlar›n
uygulanmas›na kateter ç›kar›lana kadar devam
edilmelidir. En ideali pansumanlar›n 48 saatte
bir de¤iﬂtirilmesidir (36).
Cerrahi deri haz›rlama metodlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda; 5 dakika iyodoforlu sabunlarla f›rçalaman›n, 5 dakikal›k iyodoforla f›rçalamay› takiben
alkolle temizlemenin ve antimikrobiyal filmle
kaplaman›n, 1 dakika sadece alkolle temizlenme
ve antimikrobiyal filmle kaplanma ile aralar›nda
bakterisidal etki yönünden belirgin bir farkl›l›k
olmad›¤› tesbit edilmiﬂtir (37).
Preoperatif deri haz›rl›¤›n›n amac›, yaran›n
derinin flora bakterileri taraf›ndan kontamine olmas›n› önlemektir (38). Baz› çal›ﬂmalar operasyon öncesinde antiseptik ajanlarla tekrarlayan
(2-8 kez) duﬂ alman›n, postoperatif yara yeri infeksiyonunu azaltt›¤›n› göstermektedir. Eriﬂkinde oldu¤u gibi yenido¤anda da antiseptik duﬂlar, derinin kolonizasyon ve infeksiyon riskini
azaltmaktad›r (39).
CERRAH‹DE DER‹ HAZIRLI⁄INDA KULLANILAN ANT‹SEPT‹KLERE D‹RENÇ
Cerrahi giriﬂim yap›lacak deri bölgesindeki
normal floray› etkileyen faktörlerle, derinin sürekli flora bakterileri patojenite kazanmakta ve
muhtelif grupta birçok antibiyoti¤e karﬂ› dirençli
hale gelebilmektedir. Preoperatif deri antisepsisinin amac›; derinin sürekli floras›nda patojen
olan bakterilerle, geçici kolonizasyon bakterilerinin say›s›n› postoperatif infeksiyon meydana
getirecek popülasyonun alt›na indirmektir (18).
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1980’lere kadar majör nozokomiyal patojenler olarak çoklu antibiyotik dirençli gram negatif
basiller görülmekte idi, ancak son zamanlarda
metisilin rezistan Staphylococcus aureus (MRSA),
vankomisin rezistan enterokoklar, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepecia ve
Xanthomonas maltophilia gibi bakteriler nozokomiyal patojenler olarak ortaya ç›kmakta, cerrahi kliniklerinde ameliyat olmak üzere yatan hastalar›n
geçici kolonizasyon floras›nda yer alarak postoperatif infektif komplikasyonlarda rol oynamaktad›rlar (40-42).
Bunlardan baz› MRSA suﬂlar› ile S. marcescens,
P. aeruginosa ve B. cepecia gibi oportunistik bakterilerin klorhekzidin ve benzalkonyum klorür gibi
antiseptiklere dirençli oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r (4347).
Antiseptikler ve antibiyotiklere direnç ayn›
plazmidde kodlanabilmekte, dolay›s› ile plazmidle iletilen direncin bakteride çok say›da antibiyoti¤e direnç geliﬂmesine sebep oldu¤u gibi,
ayn› bakteri, antiseptiklere veya dezenfektanlara da çapraz direnç geliﬂtirebilmektedir. Bu konuda çok say›da destekleyici kaynak bulunmas›na ra¤men, antibiyotik duyarl› ve antibiyotik dirençli bakterilerin antiseptiklere duyarl›l›¤› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, antibiyotik direnci ve antiseptik
direnci aras›nda bir korelasyon tesbit edilememiﬂtir (40). Ayr›ca, antibiyotik direnci ile germisid direnci aras›nda da bir iliﬂki gösterilememiﬂtir (40).
MRSA izolatlar›n›n %70'i deride basit kolonizasyon halinde bulunmakta, bunun %30'u klinik
olarak belirti veren; yara infeksiyonu, yumuﬂak
doku infeksiyonu, implantlara sekonder infeksiyonlar, bakteremi veya üriner sistem infeksiyonu
olarak ortaya ç›kmaktad›r (48). Bu tip nozokomiyal infeksiyonlardan elde edilen MRSA suﬂlar›n›n antibiyotiklere direncinin, iyodoforlara duyarl›l›¤›n› etkilemedi¤i ancak, MRSA ve B. cepecia
suﬂlar›n›n birço¤unun klorhekzidine dirençli oldu¤u tesbit edilmiﬂtir (41,49). Bu bakterilerden
baz›lar›n›n ise benzalkonyum klorür ve alkil diamino etil glisin hidroklorüre MIC (minimal inhibitör konsantrasyon) de¤erleri yükselmiﬂtir (40).
Bu antiseptiklerin kullan›lmas› halinde P. aeruginosa izolasyon olas›l›¤› ve direnç art›ﬂ› bildirilmektedir (47). Buna karﬂ›l›k, iyodoforlar yüksek
düzeyde bakterisidal aktivite göstermekte ve
dirençli bakteri geliﬂimi sözkonusu olmamaktad›r (50). Ayn› ﬂekilde, yüksek derecede çoklu an-
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tibiyotik direnci gösteren E. coli, P. aeruginosa ve
MRSA'ya karﬂ› iyodoforlar di¤er antiseptiklere
nazaran daha etkili, X. maltophilia ve S. marcescens
suﬂlar› ise klorhekzidine dirençlidir (42,48). Bu
bakterilerde benzalkonyum klorüre de MIC de¤erleri yüksek bulunmuﬂtur (42).
Ancak son derece dirençli bakteri suﬂlar› için
bile, pratikte kullan›lan dezenfektanlar›n konsantrasyonlar› MIC de¤erlerinden daima daha
yüksektir. Çoklu antibiyotik dirençli bakterilerin
antiseptiklere duyarl›l›¤›n›n rutin olarak test
edilmesine genellikle ihtiyaç duyulmamakla birlikte nozokomiyal infeksiyon sebebi olan baz›
önemli bakterilerin kolonizasyonunda; hastan›n
evvelce hastanede yatm›ﬂ olmas›, çoklu antibiyotik tedavisi alm›ﬂ olmas› veya cerrahi giriﬂim
geçirmiﬂ olmas› gibi risk faktörleri dikkate al›narak kullan›lacak antiseptiklerin dikkatle seçilmesi gerekmektedir.
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