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Cerrahide Antibiyotik Profilaksisi
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olmamas›, gereksiz uzun süreli kullan›m ve yanl›ﬂ ilaç seçimidir. Bunlar aras›nda en s›k yap›lan
yanl›ﬂ antibiyotiklerin gereksiz olarak uzun süreli kullan›mlar›d›r.
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errahi alan infeksiyonlar›n›n geliﬂiminde rol
oynayan faktörler multipld›r. Bu faktörlerin
bir k›sm› hastaya ait olabilece¤i gibi, infeksiyon
etkenine ve ameliyat ortam›na da ba¤l›d›r. Cerrahi infeksiyonlar›n geliﬂmesi ile önemli oranda
iﬂgücü kayb›n›n yan›s›ra hastane kal›ﬂ süresinin
uzamas› ve ekonomik kay›p söz konusudur.
ABD’de yap›lan çal›ﬂmalarda cerrahi alan infeksiyonlar›n›n getirdi¤i ekonomik yük 1.5 milyar
USD civar›ndad›r (Wenzel RP NEJM 1992). Dolay›s›yla cerrahi alan infeksiyonlar›n›n önlenmesi
önemlidir. Cerrahi alan infeksiyonlar›n›n önlenmesinde üç temel uygulama rol oynar. Bu uygulamalar iyi cerrahi teknik, asepsis, antisepsi kurallar›na uyma ve antibiyotiklerin profilaktik olarak kullan›lmas›d›r. Bilinmesi gereken en önemli nokta bu üç uygulaman›n birbirlerinin alternatifi olmad›klar› ve birbirini tamamlayan unsurlar
oldu¤udur.
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Hastanede kullan›lan antibiyotiklerin önemli
k›sm›n› profilaktik kullan›m oluﬂturur. Ancak bilinen bir gerçek de bu kullan›mda s›kl›kla yanl›ﬂ
uygulama yap›ld›¤›d›r. Yanl›ﬂ uygulamalar endikasyonun yanl›ﬂ olmas›, veriliﬂ zaman›n›n do¤ru
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Cerrahide antibiyotik profilaksisi antibiyotiklerin kontaminasyon olmadan ya da bakteriyel
invazyon olmadan önce kullan›lmalar›d›r. Burada temel amaç cerrahi alan infeksiyonlar›n›n önlenmesidir. ‹nfeksiyon varl›¤›nda verilen antibiyotikler profilaksi amaçl› de¤ildir.
TEMEL ‹LKELER
Cerrahide profilaksi uygulamas› yaparken üç
soruya yan›t aramak yol göstericidir. En uygun
doz, süre ve zamanlama hangisidir, belli bir giriﬂim için en uygun ilaç hangisidir ve seçilen ilaç
maliyet etkinli¤i aç›s›ndan en uygun olan› m›d›r?
Cerrahide antibiyotik profilaksisinin temel ilkeleri ﬂöyle s›ralanabilir:
1. Profilaksi belli bir infeksiyon riski olan giriﬂimlerde uygulanmal›d›r. Cerrahi alanda infeksiyon riskini belirleyen en önemli faktör ameliyat›n cinsidir. “American College of Surgeons” infeksiyon riskinin %5’in üstünde oldu¤u durumlarda profilaksinin endike oldu¤unu belirtir. Bu
durumda profilakside temel hedef temiz kontamine yaralar ile kontamine yaralar›n bir k›sm›nda cerrahi alan infeksiyonlar›n›n önlenmesidir.
Temiz cerrahi giriﬂimlerde ise, infeksiyon riski
%5 hatta %1-2’nin alt›nda olsa bile, infeksiyonun
yarataca¤› morbidite ve mortalitenin a¤›rl›¤›na
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göre profilaksi yap›lmas› uygundur. Bu giriﬂimler; kalp, beyin, vasküler ve ortopedik ameliyatlard›r. Protez veya sentetik materyal kullan›lan
temiz ameliyatlarda da profilaksi indikasyonu
vard›r.
2. Seçilecek antibiyotik cerrahi alan infeksiyonuna yol açacak potansiyel etkene etkili olmal›d›r. Kontrollü prospektif klinik çal›ﬂmalarla saptanan etken ve antibiyotik etkinli¤ine göre seçim yap›lmal›d›r. S›kl›kla olas› etken ameliyat
edilen organ›n floras›nda bulunan bakterilerdir.
Genel ilke olarak temiz giriﬂimlerde Staphylococcus aureus veya Staphylococcus epidermidis, temiz
kontamine giriﬂimlerde ise gram-negatif enterik
bakteriler en s›k etkenlerdir. Terminal ileum, apendiks ve kolon ameliyatlar›nda anaerobik bekteriler de etken olabilirler.
3. Cerrahide profilaksi amaçl› kullan›lan antibiyotikler uygun zamanda verilmelidir. Burke ve
arkadaﬂlar›n›n bu alandaki temel çal›ﬂmas› sonras›nda kontaminasyondan önce verilmesinin en
uygun zaman oldu¤unun ve tehlikeli (vulnerable) dönemin tan›mlanmas›ndan sonra en uygun
zaman›n anestezi indüksiyonu oldu¤u kabul
edilmiﬂtir. Antibiyotiklerin hastan›n ameliyathaneye ça¤r›ld›¤›nda serviste yap›lmas› uygun de¤ildir.
4. Antibiyotiklerin IV olarak verilmesi ve insizyonun yap›ld›¤› s›rada yeterli doku düzeyinde olmas› önemlidir. Bu aç›dan anestezi indüksiyonu zamanlama aç›s›ndan en uygun olan›d›r.
5. Tek doz profilaksi bugün hemen her alan
için yeterlidir. Prospektif rastgele yöntemli çal›ﬂmalarda bu konuda yeterli kan›t vard›r. ‹ki-üç saati geçen ameliyatlarda, aﬂ›r› kanama olan giriﬂimlerde intraoperatif ek doz verilmelidir. Bu ek
doz antibiyotik, ilk dozdan iki saat sonra verilmelidir.
6. Antibiyotiklerin ameliyat sonras› dönemde
devam ettirilmesinin yarar› olmad›¤› kesindir.
7. Yeni antibiyotiklerin profilaksi amac›yla
kullan›mlar›ndan kaç›nmak gerekir. En yeni antibiyotikler her zaman en etkin antibiyotikler de¤ildir. Özellikle yeni bulunan geniﬂ spektrumlu
antibiyotiklerin tedavideki etkinliklerini koruyabilmek için profilaksi amaçl› kullan›mlar›ndan
kaç›n›lmal›d›r.
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8. Antibiyotikler tam doz olarak verilmeli ve
baﬂar›s›zl›k durumunda tedavi amac›yla antibiyotikler de¤iﬂtirilmelidir.
9. Hastanede direnç profili izlenmeli ve bu
profile göre profilakside kullan›lacak antibiyotiklerin seçimi yap›lmal›d›r.
ANT‹B‹YOT‹K SEÇ‹M‹
Ameliyat›n cinsi gözönünde bulundurularak
potansiyel infeksiyon etkenine etkili, farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri ile uygun
olan, etkinli¤i prospektif rastgele yöntemli çal›ﬂmalarla gösterilmiﬂ ve maliyet etkinli¤i aç›s›ndan uygun antibiyotikler seçilmelidir.
Özgül Durumlarda Antibiyotik Profilaksisi
Cerrahi giriﬂim yap›lacak organ›n özelliklerine göre profilaksi uygulamalar› farkl›l›k gösterebilir. Farinksin ve larinksin aç›ld›¤› baﬂ-boyun
ameliyatlar›, özefagusun aç›ld›¤› giriﬂimler, hipoasidite ve anasidite olan gastrik patolojilerde
(atrofik gastritis, gastrik kanser) ve gastrik ç›k›m
obstrüksiyonu veya kanama durumunda yap›lan
gastrik giriﬂimlerinde, yüksek riskli safra yollar›
giriﬂimlerinde (safrada bakteri bulunma olas›l›¤›
olan durumlar: 65 yaﬂ›n üstü, diyabet varl›¤›,
obesite, koledok obstrüksiyonu varl›¤›nda ve
akut kolesisitit ve kolanjit durumlar›nda) terminal ileumi apendiks ve kolorektal giriﬂimlerde
profilaksi yap›lmal›d›r. Obstrüktif üropati varl›¤›nda yap›lan tüm giriﬂimlerde ve vajenin aç›ld›¤› jinekolojik ameliyatlarda profilaksi endikedir.
Protez uygulanan ortopedi, vasküler, kardiyak
veya sentetik greft kullan›lan ameliyatlarda profilaksi yap›lmal›d›r.
Sonuç olarak cerrahide antibiyotik profilaksisi bilimsel kan›tlara göre yap›lmal› ve iyi cerrahi
teknik veya asepsi-antisepsi kurallar›na uyman›n alternatifi olmad›¤› ve birbirini tamamlayan
yöntemler oldu¤u unutulmamal›d›r.
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