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si’nde 1994-1998 y›llar›nda %20-28 oranlar›yla,
Dicle Üniversitesi’nde %36.4 oran›yla ve Ankara
Numune Hastanesi’nde %39.3 oran›yla hastane
infeksiyonlar› içinde ilk s›rada; Atatürk Üniversitesi’nde farkl› y›llarda %26.9 ve %27.2, SSK Ankara
E¤itim Hastanesi’nde %33 oranlar›yla ikinci s›rada; Pamukkale Üniversitesi’nde %20 oran›yla
üçüncü s›rada yer ald›¤› bildirilmektedir (5-11).

astane infeksiyonlar› tan›mlar› içinde daha
önce cerrahi yara infeksiyonu olarak tan›mlanan cerrahi alan infeksiyonlar› (CA‹), yüzy›llar öncesinden beri hekimlerin sorunu olmuﬂtur. “National Nosocomial Infections Surveillance
(NNIS)” sistem verilerine göre cerrahi alan infeksiyonlar› en s›k görülen hastane infeksiyonlar›
içinde 3. s›rada yer almaktad›r. Hastaneye yatan
tüm hastalar›n %14-16’s›nda CA‹ geliﬂti¤i bildirilmektedir (1). Ülkemizde ise Noso-LINE projesi
kapsam›nda toplanan 1998 y›l› verilerinde (www.
nosoline. org) CA‹ yaklaﬂ›k %22 oran›yla ikinci s›rada yer almaktad›r. CA‹ prevalans›n›n ‹spanya
ve Brezilya’dan üniversite hastanelerinde s›ras›yla %9.4 ve %16.9; Meksika’da günübirlik cerrahi uygulanan bir kanser hastanesinde ise %2.8
oldu¤u bildirilmektedir (2-4). CA‹ s›kl›¤›, do¤al
olarak, ülkelere göre farkl›l›k gösterdi¤i gibi, hastanenin büyüklü¤üne, baﬂvuran hasta yap›s›na,
uygulanan cerrahi tekniklere göre merkezler aras›nda ve ayn› merkezdeki de¤iﬂik cerrahi branﬂlar aras›nda farkl›l›klar göstermektedir.

Sadece postoperatif hastane infeksiyonlar›
de¤erlendirildi¤inde CA‹ ilk s›rada yer almaktad›r. NNIS sistem sonuçlar›na göre, bu grupta bütün infeksiyonlar›n %38’i CA‹’dir. Ülkemizde yap›lan bir çal›ﬂmada %65.4 oran›yla CA‹’nin, postoperatif nozokomiyal infeksiyonlar içinde en s›k
görülen infeksiyon oldu¤u bildirilmektedir (12).

Ülkemizde de¤iﬂik merkezlerden yap›lan yay›nlarda CA‹’nin farkl› s›kl›kta oldu¤u görülmektedir. Örne¤in, Ankara Üniversitesi T›p Fakülte-

Cerrahi alan infeksiyonlar›n›n geliﬂmesinde,
hastan›n durumu (immünite, beslenme özellikleri, eﬂlik eden kronik hastal›klar vb.), yaran›n du-
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Çeﬂitli çal›ﬂmalar, CA‹’nin gerçek, kesin sonuçlar›n›n de¤erlendirilebilmesi için hastanede oldu¤u kadar taburcu sonras›nda da sürveyans›n sürdürülmesinin yararl› olaca¤›n› göstermektedir. Taburcu sonras›nda izlemin sürdürüldü¤ü çal›ﬂmalarda, saptanan CA‹’nin %52.7-53.9’unun taburcudan sonra ortaya ç›kt›¤› bildirilmektedir (3,13,14).
NNIS verilerine göre CA‹’nin 2/3’ünün insizyonel, 1/3’ünün organ-boﬂluk infeksiyonu oldu¤u
bildirilmektedir. CA‹ geliﬂen hastalarda mortalite incelendi¤inde, hastalar›n %77’sinde ölüm nedeninin CA‹ ile iliﬂkili olabilece¤i ve a¤›r infeksiyonlar›n %93’ünde ameliyat s›ras›nda organ veya
boﬂlu¤a girildi¤i gösterilmiﬂtir (1).
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rumu (doku hasar› ve devitalizasyonun geniﬂli¤i/ﬂiddeti, ölü boﬂluk-hematom varl›¤› vb.) ve ortamda mikroorganizmalar›n varl›¤›n›n oluﬂturdu¤u dinamik ve kompleks bir etkileﬂimin rol oynad›¤› bilinmektedir (15). Yaklaﬂ›k 150 y›l önce ortaya ç›kan asepsi kavram›, bu etkileﬂimde mikroorganizma faktörünü önemli ölçüde etkilemiﬂse de
artan teknolojik deste¤e ra¤men bu komponentin elimine edilmesi mümkün de¤ildir.
CA‹’ye neden olan mikroorganizmalar›n olas›
kayna¤› ve bulaﬂma yolu Tablo 1’de görülmektedir. Birçok hasta için gerek oda¤›n gerekse bulaﬂ
yolunun tan›mlanabilmesi oldukça güçtür. Giriﬂim s›ras›nda, hastan›n endojen flora bakterilerinin cerrahi alana do¤rudan inoküle olmas›n›n
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CA‹’nin en s›k görülen mekanizmas› oldu¤u kabul edilmektedir (1,15). Bu nedenle cerrahi giriﬂim uygulanan bölgenin normal floras›n›n tan›nmas› olas› infeksiyon riski, profilaktik antibiyotik
gereklili¤i ve seçimi, postoperatif CA‹ varl›¤›nda
empirik antibiyotik tedavisinin planlanmas› aç›s›ndan de¤er taﬂ›r.
Tablo 2’de özetlenmiﬂ olan çeﬂitli vücut bölgelerinin normal flora bakterileri, ilgili bölgenin
cerrahi giriﬂimi s›ras›nda CA‹’ye s›kl›kla neden
olan patojenlerdir. Bu nedenle CA‹ etkenleri evrensel bir üniformite gösterir. NNIS verileri
CA‹’den izole edilen patojenlerin son 10 y›l içinde de¤iﬂmedi¤ini göstermektedir. Buna göre en
s›k görülen etken stafilokoklar (%17-20)’d›r. Bre-

Tablo 1. Cerrahi Alan ‹nfeksiyonunda Mikrobiyal Bulaﬂ Kaynaklar›*.
Do¤rudan inokülasyon
• Cerrahi giriﬂim s›ras›nda
Hastan›n kal›c› cilt floras›

S›kl›kla

Cerrahi ekibin elleri (eldiven varl›¤›nda)

Bazen

Kontamine cerrahi malzeme

Nadiren

Kontamine veya infekte doku (kontamine giriﬂimlerde)

S›kl›kla

• Postoperatif dönemde
Dren ve irrigasyon kateterleri

Bazen

Hastan›n geçici ve kal›c› cilt floras›

Nadiren

Kontamine veya infekte doku (kontamine giriﬂimler sonras›)

Bazen

Hava yoluyla kontaminasyon
• Cerrahi giriﬂim s›ras›nda
Hastan›n cilt, mukoza ve giysileri

Bazen

Ameliyat ekibinin cilt, mukoza ve giysileri

Bazen

Ameliyathanedeki eﬂyalar

Nadiren

Hava filtre sistemlerinin ar›zas›

Nadiren

• Postoperatif dönemde
Aç›k yara ve yan›k d›ﬂ›nda teorik olarak önemli de¤ildir
Hematojen-lenfatik yay›l›m
• Cerrahi giriﬂim s›ras›nda
Cerrahi alan d›ﬂ›nda önceden varolan infeksiyon (pnömoni, üriner infeksiyon vb.)

Nadiren

Damar içi kullan›lan malzemeler

Nadiren

• Postoperatif dönemde
Damar içi kullan›lan malzemeler

Nadiren

Cerrahi alan d›ﬂ›nda geliﬂen infeksiyonlar

Nadiren

* Kaynak 15’ten uyarlanm›ﬂt›r
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Tablo 2. Çeﬂitli Vücut Bölgelerinin Normal Flora Bakterileri.
Deri

Kal›c› flora: Koagülaz negatif Staphylococcus, Streptococcus, Micrococcus,
Corynebacterium
Geçici flora: Gram-negatif basiller, s›kl›kla Escherichia coli, Pseudomonas vb.

Burun

Corynebacterium, Staphylococcus, Streptococcus

A¤›z

S.viridans, anaerop streptokoklar, anaerop laktobasiller, fusiform basiller,
Bacteroides türleri

Bo¤az

S. viridans, Peptostreptococcus, Neisseria, Haemophilus, A grubu d›ﬂ›ndaki
beta-hemolitik streptokoklar, koagülaz negatif stafilokoklar

Üst solunum yolu
(farenks-trakea)

Nonhemolitik ve alfa-hemolitik Streptococcus, Neisseria

Alt solunum yolu
(bronﬂiyol ve alveol)

Normalde sterildir, flora bulunmaz

Özefagus

Tükürük ve yiyeceklerle taﬂ›nan mikroorganizmalar

Mide

Açl›kta sterildir. Beslenme ile oral kavite bakterilerinin geçici kolonizasyonu oluﬂur.
Bakteri yo¤unlu¤u 103 cfu/mL geçmez

‹leum

Streptokok ve laktobasiller hakimdir. Daha az olarak enterobakteriler, Bacteroides,
gram-pozitif anaerop sporsuz bakteriler bulunur. Bakteri yo¤unlu¤u 104 cfu/mL

Jejenum

Enterobakteriler, Bacteroides, gram-pozitif anaerop sporsuz bakteriler hakimdir.
Daha az olarak streptokok ve laktobasiller bulunur. Bakteri yo¤unlu¤u 105-108 cfu/mL

Kolon

Anaerop: Ço¤unlukla Bacteroides, bifidobakteriyum daha az olarak peptostreptokok,
fusobakteri, klostridium
Aerop: En çok E. coli olmak üzere streptokok, enterokok, laktobasil, Proteus, Klebsiella,
enterobakter, Pseudomonas
Bakteri yo¤unlu¤u anaeroplar hakim olmak üzere 1011-1012 cfu/mL

Üretra

Kad›n-erkek fark› olmaks›z›n üretra alt ucunda az miktarda koagülaz negatif
stafilokok, laktobasil, Corynebacterium türleri

Vajen

Puberteden itibaren laktobasiller, stafilokoklar, Gardnerella vaginalis
B grubu streptokok, Bacteroides türleri
Menapozdan sonra laktobasiller azal›r

Göz

Konjunktivada az say›da koagülaz negatif stafilokok, laktobasil; daha az olarak
S. aureus, Haemophilus, M. catarrhalis.

zilya, Pakistan ve ‹stanbul’dan bildirilen çal›ﬂmalarda da s›ras›yla %33.4, %50.3 ve %25.2 oranlar›yla stafilokoklar CA‹ etkenleri içinde ilk s›rada yer
almaktad›r (3,12,16). Ankara Numune Hastanesi’nin yay›mlanmam›ﬂ 2000 y›l› verilerinde de
%31.7 oran›yla stafilokoklar CA‹’nin en s›k saptanan patojenidir. NNIS sistemin 10 y›ll›k karﬂ›laﬂt›rmal› sonuçlar›nda daha az olarak enterokok
(%12-13), Escherichia coli (%8-10), psödomonas
(%8) türleri CA‹’nin patojeni olarak saptanmaktad›r (1).
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Önemli bir sorun CA‹’ye neden olan mikroorganizmalarda, antibiyotiklere direnç art›ﬂ›d›r.
Bunda, a¤›r ve immünsüprese hastalar›n ameliyat edilebilirli¤inin artmas›n›n yan›s›ra geniﬂ
spektrumlu antibiyotiklerin yayg›n kullan›lmas›n›n rolü bulunmaktad›r (1).
CA‹ oluﬂmas›nda endojen floraya göre daha
az risk taﬂ›yan cerrahi malzeme, ameliyathane
havas›, ameliyat ekibinden kaynaklanan patojenler çeﬂitli teknik özelliklere, hastanenin koﬂullar›na göre farkl›l›k göstermektedir. Teknik
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özellikler içinde uygulanan cerrahi giriﬂimin tipi,
cerrahi süresi, cerrah›n becerisi gibi faktörler yer
al›r (17). CA‹ aç›s›ndan 272 hastan›n izlendi¤i bir
çal›ﬂmada, bir numaral› cerrah›n S. aureus burun
taﬂ›y›c›l›¤› ile hastalarda oluﬂan CA‹’nin iliﬂkili oldu¤u gösterilmiﬂtir (18). Bir baﬂka çal›ﬂmada cerrahlardan ameliyat s›ras›nda terledikleri ve terlemedikleri koﬂullarda kantitatif cilt kültürü yap›l›p terlemeyenlerden 3.3 cfu, terleyenlerden
6.9 cfu bakteri izole edildi¤i saptanm›ﬂt›r. Böylelikle ameliyat s›ras›nda terleyen cerrah›n ameliyat alan›n› kontamine etme olas›l›¤›n›n daha
yüksek oldu¤u ortaya konmuﬂtur (19).

7.

S›k görülen mikroorganizmalar›n haricinde
Pseudomonas multivorans, Legionella pneumophila,
Clostridium perfringens, Nocardia gibi mikrorganizmalara ba¤l› CA‹ salg›nlar› da ortaya ç›kabilmektedir. Ender görülen mikroorganizmalar›n yol açt›¤› salg›nlarda kontamine sarg›lar, elastik bandaj, kolonize personel, musluk suyu veya kontamine dezenfektan solüsyonlar›n rol oynayabilece¤i gözard› edilmemelidir (1). Beklenmedik bir
mikroorganizmaya ba¤l› CA‹’de art›ﬂ görüldü¤ünde, kaynak ve bulaﬂ yolunun tan›mlanmas› için
sürveyans›n haricinde, ek epidemiyolojik çal›ﬂma yap›lmal›d›r.
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