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Cerrahi Alan ‹nfeksiyonlar›nda
Patogenez ve S›n›fland›rma
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siyon etkenlerinin say›s› ve virülans› yani kontaminasyon karﬂ›s›nda vücudun do¤al dengesinin
yenik düﬂmesi sözkonusudur.
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errahi infeksiyonlar günümüzde cerrahi kliniklerinin yükünü, yat›ﬂ süresinin uzamas›,
bazen yeni cerrahi giriﬂimler ile artt›ran; kimi zaman yüksek tan› ve tedavi maliyeti, iﬂ gücü kayb› ile seyreden, kimi zaman ise yüksek mortalite
oran›na sahip bir sorun olmay› sürdürmektedir.
Cerrahi infeksiyonlar baﬂl›¤› alt›nda, bir cerrahi
giriﬂimi izleyen dönemde ortaya ç›kan, giriﬂim
alan› ile ilgili infeksiyonlar, örne¤in cerrahi alan
infeksiyonu, kar›n içi apseler ve tedavisi için cerrahi giriﬂime gerek duyulan, meme apsesi, panaris gibi infeksiyonlar incelenir. Genel cerrahi uzman› ve e¤itimi alan hekimleri yak›ndan ilgilendiren bir di¤er grup ise hastane ortam›ndan kaynaklanan nozokomiyal infeksiyonlard›r. Ameliyat
sonras› pnömoni, üriner infeksiyonlar, kateter infeksiyonlar› ilk akla gelenlerdir.

C

PATOGENEZ
Cerrahi infeksiyonlar›n oluﬂumu için do¤al savunma engeli olan deri-mukoza epitel devaml›l›¤›n›n bozulmas›, infeksiyon etkenlerinin bulaﬂmas› ve potansiyel virülans›n aktif hale geçmesi,
bir di¤er deyiﬂle, sald›r›-savunma dengesinin
sald›ran lehine bozulmas› gerekmektedir. ‹nfek-

‹nfeksiyon etkeninin türü infeksiyon geliﬂimini yak›ndan etkiler. Ayn› tür etkenin de¤iﬂik suﬂlar› da de¤iﬂik tablolara yol açabilir. Stafilokoklar
kas›k, perine ve koltuk alt› derisinin floras›n›
oluﬂturur ve daha çok nekroz ve cerahatlenmeye
neden olur; folikülit, karbonkül, meme ve perine
apseleri, sebase kist infeksiyonlar›nda ön planda rol oynar. Staphylococcus aureus osteomiyelitte
ve damar içi kateter uygulamalar›nda, arter grefti infeksiyonlar›nda en s›k rastlanan suﬂ olarak
dikkati çeker. Streptokoklar ise daha çok ba¤ dokusu içine ve lenfatik yay›l›m gösterir, bu nedenle selülit, lenfanjit gibi yo¤un inflamasyon reaksiyonlar›n›n ön planda oldu¤u infeksiyonlarda
rol oynar. Ayr›ca, pediatrik cerrahide splenektomi sonras› sepsisin baﬂl›ca nedenidir. Yan›k ünitelerinde de s›k rastlan›r. Streptococcus faecalis’in
ise özellikle kolon cerrahisi ve üriner sistem kateterizasyonlar›nda a¤›r infeksiyon tablolar›na
yol açt›¤› bilinir.
Klostridium, stafilokok, streptokok türleri ekzotoksinleri ile doku y›k›m›na yol açarken, özellikle gram-negatif bakteriler daha çok endotoksinleri ile ve sitokinlerin sal›nmas› gibi olaylar›
baﬂlatarak p›ht›laﬂma bozukluklar›, hipotansiyon, karaci¤er ve böbrek yetersizlikleri ve sonunda multipl organ yetersizli¤i ve endoktoksik
ﬂoka yol açar.
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Organizmaya Ait Faktörler
Deri ve mukoza epiteli infeksiyon etkenlerinin dokulara giriﬂine karﬂ› ilk engeli oluﬂturur. Ek
baz› do¤al engeller de, örne¤in epitelden salg›lanan lipid yap›s›ndaki baz› maddeler ve mide
asiti gibi, etkili olur. Ancak cerrahi kesi, yan›k gibi deri ve mukoza devaml›l›¤›n› bozan travmalar
mikroorganizmalar›n dokulara penetre olmas›na
yol açar; bu kez de vücudun do¤al direnç mekanizmalar› harekete geçer. ‹nfeksiyon etkeninin
epitel engelini aﬂmas› ile baﬂlayan infeksiyon
olay›na ilk andan itibaren inflamatuvar cevap eﬂlik eder. Opsonin, kompleman sisteminin aktivasyonu ile fagositoz yani mikroorganizman›n
olay yerine toplanan polimorfonükleer lökosit
ve doku makrofajlar› yani monositler taraf›ndan
sindirilmesi iﬂlemini baﬂlat›r. Organizman›n daha önce karﬂ›laﬂt›¤› türden bir mikroorganizma
sözkonusu oldu¤unda ise tüm bunlara ek olarak
B lenfositlerin oluﬂturdu¤u, özellikle IgG ve IgM
yap›s›ndaki antikorlar, bir yandan bakteri adezyonunu engeller ve nötralize ederken, di¤er taraftan yukar›da tan›mlanan nonspesifik ba¤›ﬂ›kl›k sistemini harekete geçirir. T lenfositler ise
hücresel ba¤›ﬂ›kl›ktan sorumlu olup, makrofajlar› uyararak mikroorganizmalar›n parçalanmas›n›
kolaylaﬂt›r›r. Vücut direncinde ayr›ca kompleman sistemi, p›ht›laﬂma mekanizmalar›, kinin,
lökotrienler, sitokinlerin aktivasyonu da rol oynar. Beslenme bozuklu¤u, cerrahi giriﬂim ve her
türlü benzeri d›ﬂ travma, yan›klar, kanserler, kemoterapi al›m›, transplantasyonda kullan›lan
ilaçlar ve steroidler vücut direncini düﬂürür.
Lokal Faktörler
Epitel devaml›l›¤›n›n bozulmuﬂ oldu¤u her
türlü travmatize dokuda yabanc› cisim bulunmas› veya dokular›n canl›l›¤›n› yitirmiﬂ olmas› yukar›da tan›mlanan savunma mekanizmalar›n›n etkisini azalt›r. Lokal s›v› toplanmas› ve ödem de ayn› sonucu do¤urur. Periferik damar bozuklu¤u,
her türlü ﬂok tablosu doku oksijen satürasyonunu düﬂürür ve fagositozdan sorumlu hücrelerin
faaliyetini engeller. Hipoksik ortam ayr›ca anaerop üremeyi kolaylaﬂt›r›r. Tüm bu bilgilerin ›ﬂ›¤›nda, William Halstedt ça¤›ndan beri, yüzy›l› aﬂk›n bir süredir bilinen, dokuyu travmatize etmeme, ölü boﬂluk ve ölü doku b›rakmama, potansiyel boﬂluklar› drene etme, ayn› tür dokular› gerginli¤e, dolay›s›yla hipoksiye yol açmadan karﬂ›
karﬂ›ya getirme ve ancak canl›l›¤›n› koruyan, kanlanmas› yeterli dokularda cerrahi iﬂlem yapmak
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gibi kurallara uyulmas›, infeksiyon geliﬂmeden
doku tamirinin yani primer yara iyileﬂmesinin
“olmazsa olmaz” ilkelerini oluﬂturmay› sürdürmektedir.
Cerrahi infeksiyonlar› tek bir baﬂl›k alt›nda
ele almak mümkün de¤ildir. Ancak baz› ortak
özelliklere de¤inmek yerinde olacakt›r. ‹nfeksiyonun klasik kardinal belirtileri olan a¤r›, k›zar›kl›k, lokal ›s› art›ﬂ› ve ﬂiﬂlik ortaya ç›kmadan önce
baz› belirti ve bulgular›n gözden kaç›r›lmamas›,
çok de¤erli saatleri, hatta günleri kazand›rabilir.
Örne¤in, normal seyreden bir ameliyat sonras›
dönemde hastan›n iﬂtah›n›n kesilmesi, uykusuzluk çekmesi, etrafla ilgisinin azalmas›, hafif kar›n
distansiyonu, susuzluk hissi, dil kurulu¤u, idrar
miktar›nda azalma bir infeksiyon geliﬂti¤inin ilk
habercisi olabilir. Özellikle kar›n içi veya derinde lokalize yumuﬂak doku infeksiyonlar›nda bu
öncü belirtilerin farkedilmesi yaﬂam kurtar›r. Kemoterapi alan veya antibiyotik uygulanan hastalarda sistemik ve lokal bulgular›n silik kalabilece¤i ve bunun tan›y› geciktirebilece¤i ak›lda tutulmal›d›r. Yap›lmas› gereken hastan›n yak›ndan
izlenmesidir. Yatan hastan›n günde birkaç kez
görülmesi, dialog kurulmas› yan›nda, yata¤›nda
yatarken, otururken veya dolaﬂ›rken davran›ﬂ, alg›lama ve reaksiyonlar› adeta spontan bir gözlem protokolü alt›nda tutulmal›d›r. Hekimin zaman ay›rmas› gereken bu dönem, çok daha fazla
zaman ay›rmas›n› gerektirecek komplikasyonlu
dönem için adeta profilaksi olarak kabul edilmelidir. Bu izleme s›ras›nda hekimin beﬂ duyusundan fazlas›n› kullanmaya ender olarak ihtiyac›
olur.
Ancak, lökosit say›s› ve lökosit formülü, mesane kateterizasyonu yap›lm›ﬂ hastada idrar sedimenti bak›lmas› ve idrar kültürü, plevra, periton
gibi vücut boﬂluklar›nda toplanan s›v›lar›n, balgam, trakea aspirat› s›v›lar›, santral ven kateterinin kültürü çok yararl› olur. Sonuç için belli bir süre beklenecek olan bu iﬂlemlerden önce, örnek
elde edilince hemen yap›lan bir Gram boyama
önemli ipuçlar› verir ve yaﬂamsal önemi olan saatlerin kazan›lmas›n› sa¤lar. Görüntüleme yöntemlerinden direkt kar›n ve toraks grafisi s›v› toplanmalar›n› gösterirken, deri alt›, yumuﬂak doku
ve gene kar›n içi s›v› birikimlerini ortaya koymak
yan›nda drenaj için ultrasonografiden yararlan›l›r.
Bilgisayarl› tomografiye ise ﬂüpheli kal›nan olgularda baﬂvurmaktan kaç›n›lmamal›d›r.
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Cerrahi Alan ‹nfeksiyonlar›
Bu baﬂl›k alt›nda öncelikle kesi yeri infeksiyonlar› incelenmekle birlikte, kesi yeri ve ameliyat alan›n› bir arada ele almakta yarar vard›r. Örne¤in, bir kolesistektomi ameliyat›nda kar›n duvar› kesisi ve sa¤ subhepatik alan gibi. Bu anlamda yara infeksiyonlar› üç tür olarak incelenir.
1. Yüzeyel kesi infeksiyonlar›: Lokal olarak
a¤r›, k›zar›kl›k, ﬂiﬂlik, hassasiyet vard›r. Kesi yerinin yüzeyel tabakalar›ndan cerahatli ak›nt› olur.
Nispeten s›n›rl› olup, birkaç dikiﬂ al›nmas› ile
drene olur. Deri alt›ndan derinlere ulaﬂmaz.
2. Derin kesi infeksiyonlar›: Kesinin derin
katlar›ndan, örne¤in kas gibi, cerahatl› bir ak›nt›
olur. Katlar kendili¤inden veya cerrahi eksplorasyon ile aç›l›r. A¤r› ve hassasiyetin yan›nda
38°C gibi bir vücut ›s›s› art›ﬂ› vard›r. Oluﬂan apse
cerrahi iﬂlem ile veya öncesinde ultrasonografi
ile ortaya konulur.
3. Cerrahi giriﬂim alan›n› veya organ› ilgilendiren infeksiyon: Bu bölgeye yerleﬂtirilen drenden cerahatli ak›nt› sözkonusudur. Cerrahi eksplorasyon s›ras›nda veya önceden ultrasonografi
veya bilgisayarl› tomografi ile apse formasyonu
ortaya konulur.
Cerrahi yaralar infeksiyon riski aç›s›ndan dört
ana grupta incelenir.
a. Temiz: Elektif ﬂartlarda, akut inflamasyon
bulgular›na rastlanmaks›z›n yap›lan, bakteriyel
flora ile kirli vücut bölgelerine girilmemiﬂ (sindirim kanal›, üriner kanal gibi) ve steril cerrahi tekni¤in tüm kurallar› ile uygulanabildi¤i bir giriﬂimden sonra primer kapat›lm›ﬂ yaralar. ‹nfeksiyon
riski %2’nin alt›ndad›r.
b. Temiz kontamine yaralar: Elektif olmayan
cerrahi giriﬂimler sözkonusudur. Fizyolojik bakteriyel floras› olan vücut boﬂluklar› aç›lm›ﬂt›r.
Kirlenme ve beraberinde steril cerrahi teknikten
sapma vard›r ancak en alt düzeydedir. Temiz yaraya 7-9 gün içinde yap›lan yeni bir kesi veya
ameliyat alan›na ayr› bir kesiden yap›lan ve negatif sonuçlanan eksplorasyonlar da bu s›n›fa girer. ‹nfeksiyon oran› %7-8 dolay›ndad›r.
c. Kontamine yaralar: Cerrahi giriﬂim s›ras›nda
akut, cerahatli olmayan inflamasyon ile karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. Steril cerrahi teknikten majör sapma
vard›r veya ince ba¤›rsak gibi lumenli bir organ›n
aç›lmas› ile kirlenme olmuﬂtur. Dört saatten önce müdahale edilen penetran travma yaralar› ve
greftleme yap›lan kronik aç›k yaralar da bu baﬂl›k alt›nda ele al›n›r. ‹nfeksiyon oran› %15 dolay›ndad›r.
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d. Kirli yaralar: Cerrahi giriﬂim s›ras›nda cerahatli bir s›v› veya apse ile karﬂ›laﬂ›lm›ﬂ ve drene
edilmiﬂtir. Bakteriyel flora taﬂ›yan vücut boﬂlu¤u, örne¤in kolon, perfore olmuﬂtur. Dört saatten
daha geç baﬂvuran penetran yaralanmalar da kirli kabul edilir. Kirli yaralarda infeksiyon riski %40
dolay›ndad›r.
Yaralar›n bu ﬂekilde s›n›fland›r›lmas›n›n en
önemli yönü antibiyotik profilaksisi için yol göstericili¤idir. Temiz yaralar için normal ﬂartlarda
profilaksi yap›lmaz. Ancak diyabet, beslenme
bozuklu¤u, yaﬂl›l›k, ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin süprese oldu¤u hastalar, kanserliler, kemoterapi veya
kortikostreoid alanlar, kronik arteryel veya venöz yetersizli¤i olanlar, obstrüktif ve/veya restrüktif akci¤er hastal›¤› olanlarda profilaksi yap›lmal›d›r. Ayr›ca vasküler veya lökomotor sisteme
greftleme, protez, insizyonel herni için greftleme, beyin, büyük damar ameliyatlar›nda temiz
yara sözkonusu olmas›na ra¤men, infeksiyonun
yol açabilece¤i ciddi komplikasyonlar nedeniyle
profilaksi yap›lmas› yerinde olur. Ayr›ca ameliyat
süresinin 2 saati geçmesi de antibiyotik uygulamas›n› hakl› k›lar. Nitekim, 2 saatten k›sa süren
ameliyatlarda infeksiyon riski %3 dolay›nda iken,
2 saati geçenlerde %14 dolay›na ç›kmaktad›r.
Temiz kontamine ameliyatlarda ise örne¤in,
mide rezeksiyonlar›, hepatik ve pankreatik rezeksiyonlar, kronik taﬂl› kolesistit, perfore olmayan apendektomi, histerektomilerde profilaksi
zorunlu olmamakla birlikte, genelde uygulanmaktad›r. Kontamine yaralarda ise profilaksi zorunludur. Kirli yaralarda antibiyotik uygulamas›
profilaktik de¤il, terapötik protokollere göre yap›lmal›d›r. Baz› ek faktörler de yara infeksiyon
oran›n› etkilemektedir. Örne¤in, giriﬂimin acil
ﬂartlarda yap›lmas› infeksiyon riskini 2 kat artt›r›rken, giriﬂimin saat 24-08 aras› yap›lmas› temiz
yaralarda 3, temiz kontamine yaralarda 2 kat daha infeksiyonla karﬂ›laﬂ›lmas› ile sonuçlanmaktad›r. Ameliyat alan›n›n hiç traﬂ edilmemesi veya
intübe olduktan sonra edilmesinin en düﬂük
oranda infeksiyonla seyretti¤i belirlenmiﬂtir. Yaﬂ
da önemli bir faktör olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Nitekim 1 yaﬂ alt› ve 50 yaﬂ üstü giriﬂimlerde
infeksiyon riski 1-50 yaﬂ aras›na göre 4 kat daha
fazla olmaktad›r. Bir di¤er önemli faktör de cerrahi giriﬂim öncesi hastanede kal›ﬂ süresidir. Bu
süre ne kadar uzarsa, infeksiyon riski o kadar artmaktad›r.
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