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SUMMARY
* Haydarpaﬂa Numune Hastanesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve
Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i, ‹stanbul.
ÖZET
Bu çal›ﬂmada cerrahi alan infeksiyonu (CA‹) geliﬂmesinde rol oynayabilece¤ini düﬂündü¤ümüz hasta yaﬂ›, cinsiyeti, operasyon süresi, yara türü ve altta yatan baz›
hastal›klar prospektif bir çal›ﬂma ile araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Hastanemiz genel cerrahi kliniklerinde Eylül 1996-Mart 1997
tarihleri aras›nda opere edilen 1124 olgunun 85'inde
(%7.6) CA‹ geliﬂmiﬂtir. CA‹ geliﬂme oran› 60 yaﬂ›n alt›nda %6.8, 60 yaﬂ›n üzerinde %9.7; kad›nlarda %6.6, erkeklerde %8.4 olarak bulunmuﬂtur. Operasyon süresi
iki saatten k›sa olgular›n %7.5'inde, iki-dört saat olanlar›n
%16's›nda, dört saatten uzun olanlar›n ise %22.4'ünde;
temiz yaralar›n %1.5'inde, temiz-kontamine yaralar›n
%4.2'sinde, kontamine yaralar›n %12.9'unda, kirli yaralar›n ise %18'inde CA‹ geliﬂmiﬂtir. Altta yatan hastal›¤› olmayan bireylerde CA‹ %6.2, maligniteli olgularda %32.1,
diabetes mellituslu olgularda %23, kardiyovasküler sistem hastal›¤› olanlarda %5, renal hastal›¤› olanlarda
%28.6, kortikosteroid kullananlarda %25 ve kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤› olanlarda %8.3 olarak bulunmuﬂtur. ‹statistiki de¤erlendirme yap›ld›¤›nda cerrahi alan infeksiyonu geliﬂmesi ile sadece operasyon süresi, yara

Determination of Predisposing Factors in the
Development of Surgical Site Infections
In this study, factors thought to play role in the development of surgical site infections (SSIs), such as patients’
age, sex, duration of operation, type of the wound and
some underlying diseases were examined prospectively. 1184 patients were operated between September
1996-March 1997 in general surgery departments and
85 (7.6%) of them developed SSI. SSI rate was 6.8% under the age of 60 years, 9.7% over age of 60; 6.6% in
women and 8.4% in men. SSI was 7.5% when the duration of operation was under two hours, 16% between
two-four hours, 22.4% over four hours; 1.5% in clean
wounds, 4.2% in clean-contaminated wounds, 12.9% in
contaminated wounds and 18% in infected wounds.
6.2% of the patients who hadn’t any underlying disease
developed SSI, whereas patients with malignancy, diabetes mellitus, cardiovascular system disease, renal
disease, chronic obstructive pulmonary disease and
using corticosteroids developed SSI with rates as
32.1%, 23%, 5%, 28,6%, 8.3%, 25% respectively. Only
the duration of operation, type of the wound, malignancy and diabetes mellitus as underlying diseases were the statistically significant factors in the development
of SSIs.

türü, malignite ve diabetes mellitus varl›¤› aras›ndaki iliﬂ-
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ki anlaml› bulunmuﬂtur.

tors.
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BULGULAR
Eylül 1996-Mart 1997 tarihleri aras›nda hastanemiz genel cerrahi kliniklerinde 1124 hasta
opere edilmiﬂ ve opere edilen olgular›n 85'inde
(%7.6) CA‹ geliﬂmiﬂtir.

Hastaneye yat›r›lan cerrahi hastalar›nda en
s›k karﬂ›laﬂ›lan infeksiyon, cerrahi alan infeksiyonlar›d›r. Cerrahi alan infeksiyonlar› seyrek olarak hayat› tehdit etmekle beraber, hastanede
kal›ﬂ süresinin uzamas› ve maliyet art›ﬂ› nedenleriyle önemini korumaktad›r (1).

Altm›ﬂ yaﬂ›n alt›ndaki 825 olgunun 56's›nda
(%6.8), 60 yaﬂ›n üzerindeki 299 olgunun ise
29'unda (%9.7); 610 erkek olgunun 51'inde (%8.4),
514 kad›n olgunun ise 34'ünde (%6.6) CA‹ tespit
edilmiﬂtir. CA‹ geliﬂmesi ile yaﬂ ve cinsiyet aras›ndaki iliﬂkiler istatistiki olarak anlams›z bulunmuﬂtur (p= 0.133).

Cerrahi alan infeksiyonu (CA‹) geliﬂmesinde
hasta veya operasyonla ilgili baz› faktörler kolaylaﬂt›r›c› rol oynayabilmektedir (2). Bunlar›n bilinmesi ve mümkün olanlar›n ortadan kald›r›lmas›
ile cerrahi alan infeksiyonlar›n›n azalt›lmas› sözkonusu olabilecektir.

CA‹ ile yaﬂ aras›ndaki iliﬂkiler Tablo 1'de, cinsiyet aras›ndaki iliﬂkiler ise Tablo 2'de yer almaktad›r.

Bu çal›ﬂmada CA‹ geliﬂmesinde rol alabilecek
hastan›n yaﬂ›, cinsi, altta yatan hastal›klar› ile
operasyon süresi ve operasyon türü gibi faktörlerin araﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.

CA‹ ile operasyon süresi aras›ndaki iliﬂkiler
araﬂt›r›ld›¤›nda ise, operasyonun iki saatten k›sa
sürdü¤ü 837 olgunun 47'sinde (%5.6), iki-dört saat süren 232 olgunun 28'inde (%12) ve dört saatten uzun süren 55 olgunun 10'unda (%18.2) CA‹
tespit edilmiﬂtir. Operasyon süresi ile CA‹ aras›ndaki iliﬂki istatistiki olarak anlaml› bulunmuﬂtur (p< 0.001). CA‹ ile operasyon süresi aras›ndaki iliﬂki Tablo 3'te gösterilmiﬂtir.

MATERYAL ve METOD
Bu çal›ﬂmada, Haydarpaﬂa Numune Hastanesi Genel Cerrahi Klinikleri’nde Eylül 1996-Mart
1997 tarihleri aras›nda opere edilip, CA‹ geliﬂen
ve geliﬂmeyen olgular yaﬂ, cins, operasyon süresi, yara türü ve altta yatan hastal›klar aç›s›ndan
prospektif bir çal›ﬂma ile de¤erlendirilmiﬂtir. CA‹
tan›m›nda CDC (Centers for Disease Control:
Hastal›k Kontrol Merkezleri) 1992 y›l› kriterleri,
istatistiki de¤erlendirmede ise ki-kare ve Fisher'in kesin testleri kullan›lm›ﬂt›r (3).

‹kiyüzaltm›ﬂiki temiz yaran›n dördünde
(%1.5), 473 temiz-kontamine yaran›n 20'sinde
(%4.2), 178 kontamine yaran›n 23'ünde (%12.9) ve
211 kirli-infekte yaran›n 38'inde (%18) CA‹ geliﬂmiﬂtir. Yara türü ile CA‹ geliﬂmesi aras›ndaki iliﬂki istatistiki olarak anlaml›d›r (p< 0.001). CA‹ ile
yara türü iliﬂkisi Tablo 4'te yer almaktad›r.

Tablo 1. Cerrahi Alan ‹nfeksiyonu ile Yaﬂ ‹liﬂkisi.
CA‹*

60 yaﬂ alt›

60 yaﬂ üzeri

n

%

n

%

(+)

56

6.8

29

9.7

(-)

769

93.2

270

90.3

Toplam

825

100

299

100

* CA‹: Cerrahi alan infeksiyonu

Tablo 2. Cerrahi Alan ‹nfeksiyonu ile Cinsiyet ‹liﬂkisi.
CA‹*

Erkek

Kad›n

n

%

n

%

(+)

51

8.4

34

6.6

(-)

559

91.6

480

93.4

Toplam

610

100

514

100

* CA‹: Cerrahi alan infeksiyonu
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Tablo 3. Cerrahi Alan ‹nfeksiyonu ile Operasyon Süresi ‹liﬂkisi.
2 saat alt›

2-4 saat

4 saat üzeri

CA‹*

n

%

n

%

n

%

(+)

47

5.6

28

12

10

18.2

(-)

790

94.4

204

88

45

81.8

Toplam

837

100

232

100

55

100

* CA‹: Cerrahi alan infeksiyonu

Tablo 4. Cerrahi Alan ‹nfeksiyonu ile Yara Türü ‹liﬂkisi.
Temiz

Temiz-kontamine

Kontamine

Kirli-infekte

CA‹*

n

%

n

%

n

%

n

%

(+)

4

1.5

20

4.2

23

12.9

38

18

(-)

258

98.5

453

95.8

155

87.1

173

82

Toplam

262

100

473

100

178

100

211

100

* CA‹: Cerrahi alan infeksiyonu

Tablo 5. Cerrahi Alan ‹nfeksiyonu ile Altta Yatan Hastal›k ‹liﬂkisi.

Malignite

Diabetes
mellitus

Kardiyovasküler
hastal›k

Renal
hastal›k

Kortikosteroid
kullan›m›

KOAH

Altta yatan
hastal›¤›
olmayan

CA‹*

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

(+)

9

32.1

6

23

2

5

2

28.6

1

25

1

8.3

64

6.3

(-)

19

68.9

20

77

38

95

5

71.4

3

75

11

91.7

943 93.7

Toplam

28

100

26

100

40

100

7

100

4

100

12

100

1007 100

* CA‹: Cerrahi alan infeksiyonu

Altta yatan hastal›¤› olmayan 1007 olgunun
64'ünde (%6.3) CA‹ geliﬂmiﬂtir. Yirmisekiz maligniteli olgunun dokuzunda (%32.1), 26 diabetes
mellituslu olgunun alt›s›nda (%23), 40 kardiyovasküler sistem (KVS) hastal›¤› olan olgunun ikisinde (%5), yedi renal hastal›kl› olgunun ikisinde
(%28.5) ve KOAH'l› 12 olgunun birinde (%8.3) CA‹
geliﬂti¤i tespit edilmiﬂtir. CA‹ geliﬂmesinde sadece malignite ve diabetes mellitusun istatistiki
olarak anlaml› etkisi bulunmuﬂtur (p< 0.001 ve
p= 0.003). CA‹ ile altta yatan hastal›k iliﬂkisi Tablo 5'te yer almaktad›r.
TARTIﬁMA
CA‹ geliﬂmesindeki risk faktörleri hasta ile ilgili olanlar, perioperatif ve intraoperatif olanlar
ﬂeklinde s›n›fland›r›lmaktad›r (2,4). Bu çal›ﬂmada CA‹ geliﬂmesi ile hastan›n yaﬂ›, cinsi, operasyonun süresi, yara türü ve malignite, diabetes
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mellitus, KVS hastal›¤›, renal hastal›k, kortikosteroid kullan›m› ve KOAH gibi faktörler aras›ndaki iliﬂki araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmam›zda CA‹ geliﬂme oran› %7.6 olarak
bulunmuﬂtur. Ayn› dönemdeki genel cerrahi kliniklerinde hastane infeksiyonlar› oran› %9.8'dir
(5). Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi’nde
1990-91 y›llar›nda gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂmada,
genel cerrahi kliniklerinde hastane infeksiyonlar› oran› %4, CA‹ ise %1.5 olarak bildirilmiﬂtir (6).
‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi Genel Cerrahi Klinikleri’nden bildirilen CA‹ oran› ise
%10.2'dir (7). Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
Hastanesi’nde 1991 y›l›ndaki hastane infeksiyonu oran›n›n %8 oldu¤u, en s›k olarak da CA‹ ile
karﬂ›laﬂ›ld›¤› belirtilmiﬂtir (6). Yurt d›ﬂ›nda gerçekleﬂtirilen baz› çal›ﬂmalarda CA‹ oran› %6-8.5
aras›nda (8-10), baz›lar›nda ise %1.5-2 olarak bildirilmiﬂtir (11).
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Bu çal›ﬂmada 60 yaﬂ alt›nda %6.8, 60 yaﬂ üzerinde %9.7 oran›nda CA‹ tespit edilmiﬂ, ancak bu
istatistiki olarak anlaml› bulunmam›ﬂt›r. Ülkemizde yaﬂ ile CA‹ geliﬂimi aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›ran bir çal›ﬂmaya rastlanmam›ﬂt›r. Yurtd›ﬂ›nda
gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂmada CA‹'nin yaﬂla artt›¤›; CA‹'nin 65 yaﬂ üzerinde %15 oran›yla 65 yaﬂ alt›ndakilere göre 3-5 kat daha fazla oldu¤u bildirilmektedir (12). Bir baﬂka çal›ﬂmada genel cerrahi kliniklerinde hastane infeksiyonu geliﬂen
hastalar›n %46's›n›n 60 yaﬂ›n üzerinde oldu¤u
tespit edilmiﬂtir (11). Bir baﬂka çal›ﬂmada da 60
yaﬂ üzerindeki olgular›n %25'inde hastane infeksiyonu geliﬂti¤i bildirilmiﬂtir (9).
Çal›ﬂmam›zda erkeklerin %8.4'ünde, kad›nlar›n %6.6's›nda CA‹ geliﬂti¤i, ancak cinsiyet ile CA‹
geliﬂmesi aras›nda istatistiki bir anlaml›l›k olmad›¤› tespit edilmiﬂtir. Çek Cumhuriyeti’nde, genel cerrahi kliniklerinde gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂmada erkeklerde %12.5, kad›nlarda %12.3 oran›nda hastane infeksiyonu geliﬂti¤i bildirilmiﬂtir
(9). ‹talya'da yap›lan bir çal›ﬂmada ise hastane
infeksiyonu geliﬂen olgular›n %53'ünün erkek, %
47'sinin kad›n oldu¤u tespit edilmiﬂtir (11). Yerli
ve yabanc› kaynaklarda, CA‹ geliﬂmesi ile cinsiyet aras›nda iliﬂki oldu¤unu bildiren hiçbir çal›ﬂmaya rastlanmam›ﬂt›r.
De¤iﬂik çal›ﬂmalarda, operasyon süresi uzunlu¤unun, hasta ve operasyona ba¤l› di¤er faktörlerden ba¤›ms›z bir faktör olarak infeksiyon riskini artt›rd›¤› gösterilmiﬂtir (13-17). Operasyonun
iki (18) veya üç (8,19,20) saatten uzun sürmesinin
infeksiyon oran›n› artt›rd›¤› çeﬂitli çal›ﬂmalarda
bildirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada da CA‹, operasyon
süresi iki saatten k›sa olgular›n %5.6's›nda, ikidört saat süren olgular›n %12'sinde ve dört saatten uzun süren olgular›n ise %18.2'sinde geliﬂmiﬂ; bu da istatistiki olarak anlaml› bulunmuﬂtur.
Cerrahi iﬂlem süresince kontamine olma riskine göre yaralar; temiz, temiz-kontamine, kontamine ve kirli-infekte olmak üzere dörde ayr›l›r.
Çal›ﬂmam›zda temiz, temiz-kontamine, kontamine ve kirli-infekte yaralarda CA‹ geliﬂme oranlar›
s›ras›yla %1.5, %4.2, %12.9 ve %18 ﬂeklinde bulunmuﬂ ve CA‹ geliﬂmesi ile yara türü aras›ndaki
iliﬂkinin istatistiki olarak anlaml› oldu¤u tespit
edilmiﬂtir. Kontamine ve kirli yaralarda infeksiyon geliﬂme oran›n›n yüksek oldu¤u de¤iﬂik çal›ﬂmalarda da bildirilmektedir (10,13,18,21).
Çal›ﬂmam›zda altta yatan hastal›¤› olmayan
olgularda CA‹ geliﬂme oran› %6.2 olarak bulun154

muﬂtur. Bu oran maligniteli olgularda %32.1, diabetes mellituslu olgularda %23, KVS hastal›¤›
olanlarda %5, renal hastal›kl› olgularda %28.6,
kortikosteroid kullananlarda %25 ve KOAH'l›larda %8.3 ﬂeklindedir. Sadece malignite ve diabetes mellitus ile CA‹ geliﬂimi aras›ndaki iliﬂki istatistiki olarak anlaml› bulunmuﬂtur. Bu çal›ﬂmada
KVS hastal›¤›, renal hastal›k, kortikosteroid kullan›m›, KOAH ile CA‹ geliﬂimi aras›ndaki iliﬂki istatistiki olarak anlams›zd›r. Amerika Birleﬂik
Devletleri (ABD)’nde diabetik hastalar›n %50'sinin yaﬂamlar›nda en az bir kez operasyon geçirdikleri, opere olanlar›n %17.2'sinde postoperatif
komplikasyon geliﬂti¤i ve bunlar›n 2/3'ünü infeksiyonlar›n oluﬂturdu¤u bildirilmektedir. Ayr›ca
temiz yara infeksiyon oran›n›n diabetik hastalarda %10.7 gibi yüksek oranda oldu¤u belirtilmektedir (21). Kanser, kortikosteroid kullan›m› gibi
hücresel immünitesi bask›lanan kiﬂilerde, daha
yüksek oranlarda CA‹ geliﬂmektedir (12,18). ‹talya'da genel cerrahi kliniklerinde infeksiyon geliﬂen olgular›n %31'inde malignite, %10'unda diabetes mellitus bulunmuﬂtur (11). Çeﬂitli çal›ﬂmalarda CA‹ geliﬂmesindeki risk faktörleri aras›nda kanser, diabetes mellitus, renal hastal›k,
sigara öyküsü, periferal vasküler hastal›k, karaci¤er hastal›¤› ve kalp yetmezli¤inin yer ald›¤› belirtilmektedir (12,18,19,22).
Sonuç olarak çal›ﬂmam›zda CA‹ geliﬂmesi ile
yaﬂ ve cinsiyet aras›ndaki iliﬂki istatistiki olarak
anlams›z bulunmuﬂtur. Operasyon süresinin, yara türünün ve malignite ile diabetes mellitus varl›¤›n›n CA‹ geliﬂmesini etkileyen faktörler olduklar› tespit edilmiﬂtir. Bu faktörlerden yara türünü
de¤iﬂtirmek mümkün de¤ildir, ancak yüksek
riskli yaralarda uygun antibiyotik profilaksisine
özen gösterilmelidir. Ayr›ca operasyon süresini
k›saltma, altta yatan hastal›klar› kontrol alt›na alma çabalar› ile CA‹ geliﬂimini k›smen de olsa
azaltmak mümkün olabilecektir.
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