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ulfonamidlerin Paul Erlich ve penisilinin Alexander Fleming taraf›ndan keﬂfinden sonra
antibiyotikler sadece tedavi amaçl› de¤il cerrahi
giriﬂim sonras› geliﬂen infeksiyonlar› önleme
amac›yla da kullan›m alan› bulmuﬂlard›r. Ancak
profilaksinin bilimsel temeli 1959 ve 1961 y›llar›nda yap›lan çal›ﬂmalarla ortaya konmuﬂtur
(1,2). Burke yapt›¤› çal›ﬂmalar ile infeksiyonu önleyebilmek için antibiyotiklerin bakteriyel kontaminasyon öncesinde verilmesi gerekti¤ini ve
antibiyotiklerin kontaminasyondan 3 saat sonra
verilmesinin infeksiyon geliﬂmesini önleme yönünde etkisi olmad›¤›n› göstermiﬂtir.

S

Yap›lan bu çal›ﬂmaya eﬂ zamanl› olarak çok
merkezli bir çal›ﬂmada ameliyathanenin ultraviyole ile irradyasyonunun ameliyat sonras› infeksiyonlar›na etkisi araﬂt›r›l›rken antibiyotiklerin
infeksiyonu önleme etkileri de araﬂt›r›lm›ﬂ ve
antibiyotik alanlarda infeksiyon oran› %14.3 iken
almayanlarda bu oran %4.4 olarak bildirilmiﬂtir
(3). Bu sonuçlar ameliyat tipi ve operatif riskleri
aç›s›ndan s›n›fland›r›ld›¤›nda da, de antibiyotik
verilenlerde infeksiyon oranlar› önemli derecede daha s›k geliﬂmiﬂtir. Ancak o dönemdeki pro-

filaksi uygulama ilkeleri bugün kabul edilen uygulamalardan çok farkl› idi. O zaman antibiyotikler ameliyat›n bitiminde verilerek, hasta hastanede yatt›¤› sürece antibiyotik verilmeye devam
edilmiﬂtir. Bu sonuçlar bu tür uygulamalar›n
ameliyat sonras› infeksiyon geliﬂmesini olumsuz
etkiledi¤ini de göstermektedir. Bugün antibiyotiklerin intravenöz olarak ameliyattan önce anestezi indüksiyonu s›ras›nda verilmesinin cerrahi
alan infeksiyonlar›n› önledi¤i bilinmektedir. Bu
aç›dan antibiyotik verilme zaman› çok önemlidir
(ﬁekil 1).
PATOF‹ZYOLOJ‹
Cerrahi insizyon normalde steril olan dokunun steril olmayan bir çevre ile temas›n› sa¤lar
ve kontaminasyonun geliﬂmesine neden olur.
Konakç› defans mekanizmalar› bu ani bakteriyel
invazyona karﬂ› hemen yan›t veremeyebilir. Ayn›
zamanda travmaya maruz kalm›ﬂ dokular bakteriler için uygun bir ortam oluﬂtururlar. Etkin konakç› defans mekanizmalar› ortaya ç›kana kadar
bakteriler ço¤almaya baﬂlar. ‹nvazyon yapan
bakterilerin eliminasyonu için geliﬂen humoral
ve hücresel yan›t doku travmas› geliﬂmesi ile de
ortaya ç›kar. Bu nedenle ameliyatlarda travmatize doku iki misli daha çok fagosit attrakte eder.
Büyük ameliyatlar›n yap›lmas›, bakteri eliminasyonunu sa¤layacak fagosit miktar›n› azalt›r ve infeksiyonun önlenmesi aç›s›ndan olumsuz bir faktör olarak göze çarpar. Doku travmas›n›n ﬂiddeti
infeksiyona yol açacak bakteri miktar› ile ters
orant›l›d›r (4).
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Konsantrasyon

Cilt insizyonu

100
Serum
Doku
s›v›s›
10

Tehlikeli
dönem
Tehlikeli
Dönem

1
Çok erken

Çok geç
Uygun zamanlama
ﬁekil 1. Profilaktik Antibiyotik Zamanlamas›.

Yaran›n kapat›lmas› ile yara ortam›n›n intravasküler p›ht›laﬂma ve inflamasyonun erken süreçleri sonucunda çevre ile iliﬂkisi kesilir. Yarada
hematom varl›¤› bakteri için iyi bir ortam oluﬂturur ve konakç› defans mekanizmalar› ile antibiyotiklerin bakterilere ulaﬂ›m›n› zorlaﬂt›rarak sonuçta apse geliﬂmesine olanak sa¤lar. Ameliyat
sonras› verilen antibiyotiklerin infeksiyonu önlemede neden etkisiz oldu¤u bununla aç›klanabilir. Antibiyotiklerin do¤ru zamanda verilmesi ile
antibiyotikler periferal kompartmana geçerek insizyonun yap›ld›¤› s›rada yara s›v›s›nda yeterli
düzeye ulaﬂarak olas› bakteriyel invazyon durumunda bakterisidal bir ortam›n geliﬂmesi sözkonusudur. Bu dönem Burke’nin tan›mlad›¤› henüz
konakç› defans mekanizmalar›n›n ortamda yeterli olmad›¤› tehlikeli dönemdir (2). Yaray› bu
dönemde korumak için antibiyotikler bakteriyel
ço¤almay› önlemek için erken dönemde yeterli
bir düzeyde olmal›d›r. Ancak o zaman ameliyat
sonras› infeksiyonlar›n önlenmesi sa¤lanabilir.
Antibiyotiklerin çok erken verilmesi durumunda, dokuya difüzyonlar› sa¤lanmas›na karﬂ›n
insizyon yap›lmadan dokudan eliminasyonlar›
sözkonusu olur. Bu durumda tehlikeli dönemde
dokuda yeterli antibiyotik düzeyi bulunmaz ve
etkinlikleri olmaz. Bu bilgilere karﬂ›n antibiyotiklerin profilaksi amaçl› uygun verilme zamanlar›
ile ilgili bir fikir birli¤i saptanamam›ﬂ ve ancak
tehlikeli dönemin tan›mlanmas›ndan 10 y›l kadar sonra yap›lan prospektif, randomize bir kli-
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nik çal›ﬂma ile antibiyotiklerin uygun verilme zaman› belirlenebilmiﬂtir (5). Bu çal›ﬂma ile antibiyotiklerin ameliyattan hemen önce verilmesinin
infeksiyonlar› önledi¤i gösterilmiﬂtir. Antibiyotiklerin ameliyattan sonra verilmeleri infeksiyonu önlememektedir (6). Bu çal›ﬂmalardan sonra
birçok çal›ﬂma yay›nlanarak, bugünkü uygulama
olan ameliyattan önceki saat içinde antibiyotiklerin verilmesinin, tehlikeli dönemde dokuda
yeterli düzeyde olmas›n›n ve uzun giriﬂimlerde
ek doz verilmesinin uygun oldu¤u ortaya konulmuﬂtur (7-9).
G‹R‹ﬁ‹MLERE ÖZGÜL ‹NFEKS‹YON
ORANLARI
Antibiyotik profilaksisinin geniﬂ uygulama
alan› bulmas› nedeniyle giriﬂimlere özgül infeksiyon oranlar›n›n belirlenmesi oldukça güçtür.
Baz› giriﬂimlerde antibiyotik verilmeden kontrol grubu kullan›lmas› etik olamayabilir. Ancak
eski çal›ﬂmalar›n sonuçlar› bu aç›dan de¤erlendirilebilir. Ancak bu çal›ﬂmalar›n 10 y›ldan daha
eski oldu¤u ve çal›ﬂmalar›n yap›ld›¤› tarihteki
cerrahi tekniklerin ve etken olabilecek faktörlerin farkl›l›k arz edece¤i unutulmamal›d›r (7). Tablo 1’de giriﬂimlere özgül infeksiyon oranlar› plasebo grubu kullan›lan eski çal›ﬂmalardan al›narak verilmiﬂtir.
TEK DOZ PROF‹LAKS‹
Tek doz profilaksinin etkinli¤ini araﬂt›ran ilk
prospektif randomize çal›ﬂma 1977’de yap›lm›ﬂt›r (8). Tek doz sefazolin ile 5 günlük sefazolin
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profilaksisi safra kesesi giriﬂimlerinde karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve tek doz ile infeksiyon oran› %3 iken 5
günlük profilakside bu oran %5 olarak saptanm›ﬂt›r. ‹statistiksel önemli bir fark bulunmasa da
tek doz profilaksinin yeterli oldu¤u saptanm›ﬂ
ve bu sonuç daha sonra yap›lan birçok çal›ﬂmada tekrar elde edilmiﬂtir. Ancak çal›ﬂmalar›n
önemli bir k›sm›nda çal›ﬂma gruplar›n›n çok küçük olmas› nedeniyle istatistiksel bir fark bulunamam›ﬂt›r. Ancak sonuçlar tek doz profilaksinin
genellikle daha etkin oldu¤u ﬂeklinde bildirilmiﬂtir (7). Bu nedenle antibiyotik profilaksisinde
tek doz tercih edilmelidir. Ayr›ca tek doz profilaksinin bir kurumda antibiyotik direnç paternlerini daha az etkileyece¤i baz› nozokomiyal infeksiyonlar›n geliﬂmesine daha az yol açaca¤› bilinmelidir. Ancak k›sa yar› ömürlü antibiyotiklerin
kullan›ld›¤› durumlarda cerrahi giriﬂim 4 saati
aﬂ›yorsa ek doz antibiyotik ilk dozdan 2 saat sonra tekrarlanmal›d›r (9).

ANT‹B‹YOT‹K PROF‹LAKS‹S‹NDE TEMEL
‹LKELER (ON EM‹R)
1. Giriﬂim sonras› belli bir infeksiyon riski
olan ve antibiyotik profilaksisinden yararlanacak
ameliyatlar belirlenmelidir.
2. Profilaksinin yararlar› zararlar›ndan çok olmal›d›r.
3. Ameliyat sonras› geliﬂecek olas› infeksiyon
etkeni tan›mlanmal›d›r. Bunlar genellikle giriﬂimin tipine göre özgül endojen flora ile ekzojen
(çevre) floradaki bakterilerdir.
4. Olas› etkenlere etkili, etkinlikleri uygun klinik çal›ﬂmalarla ispatlanm›ﬂ antibiyotikler profilaksi için seçilmelidir.
5. Etkinlikleri bilinmeyen yeni antibiyotikler
uygun klinik çal›ﬂmalarla etkinlikleri ispatlanm›ﬂ
antibiyotiklerin yerine kullan›lmamal›d›r.
6. Antibiyotikler bakteriyel kontaminasyon
en yüksek düzeyde oldu¤u dönemde yeterli do-

Tablo 1. Antibiyotik Profilaksisinin Yap›lmad›¤› Durumlarda Giriﬂimlere Özgül ‹nfeksiyon Oranlar›.
Giriﬂim

Hasta say›s›

‹nfekte yara say›s›

‹nfeksiyon oran›

1449

580

%40

Normal

176

24

%14

‹nflame

379

60

%16

Gangrenöz

149

83

%56

252

69

%27

Elektif

165

8

%5

Obstrüksiyon

50

8

%16

Perforasyon

45

8

%18

Gastrik ülser

66

15

%23

Gastrik tümör

61

19

%31

ÜG‹S kanama

41

20

%49

Belirtilmeyen

763

115

%15

Olan

97

20

%30

Olmayan

81

10

%13

517

66

%13

Kolorektal
Apendiks

Gastroduodenal (genel)
Duodenal ülser

Kolesistektomi
(risk faktörü)

Vasküler
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ku düzeyine ulaﬂacaklar› bir zamanda (anestezi
indüksiyonu) verilmelidir.
7. Tek doz profilaksi yeterlidir.
8. Giriﬂimin 3-4 saatten daha uzun olmas› durumunda intraoperatif 2. saatte ikinci doz tekrarlanmal›d›r.
9. Antibiyotikler ameliyattan sonra devam ettirilmemelidir.
10. Ameliyat sonras› infeksiyon geliﬂmesi durumunda tedavi amaçl› antibiyotik de¤iﬂtirilmelidir.
Bu ilkeler do¤rultusunda genel cerrahi uygulama alan›nda de¤iﬂik ameliyatlardaki uygulamalar literatürde bu konuda yay›nlanm›ﬂ uygun
kontrollü, randomize, prospektif çal›ﬂmalardan
al›nan sonuçlar aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
KOLON AMEL‹YATLARI
Elektif kolon ameliyatlar› için önerilen antibiyotik profilaksisi:
1. Ba¤›rsa¤›n etkin mekanik temizli¤i,
2. Oral antibiyotik verilmesi,
3. Tek doz parenteral antibiyotik verilmesidir.
Mekanik ba¤›rsak temizli¤i preoperatif haz›rl›kta önemlidir. Bu amaçla birçok laksatif ve purgatifler kullan›lm›ﬂt›r. Son y›llarda en çok tercih
edilen purgatif polietilen glikoldür. ‹ster oral ister parenteral olarak verilecek antibiyotiklerin
hem aerobik hem de anaerobik kolonik floraya
etkili olmas› gereklidir. Oral antibiyotikler olarak
kullan›lacak antibiyotiklerin baz› özellikleri ol-

mal›d›r. Bu özellikler aras›nda a¤›zdan al›m›n›n
kolay olmas›, gastrointestinal sistemden absorbe olmamas›, gastrointestinal sistemde irritan
olmamas› gibi özellikler say›labilir. Bu amaçla
birçok ajan kullan›lmas›na karﬂ›n uzun süredir
etkinli¤i bilinen neomisin eritromisin baz özellikle Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde tercih edilmektedir (10). Literatürde prospektif randomize 7 çal›ﬂmada 1010 kolorektal giriﬂimde
ameliyat sonras› infeksiyon oran› %5.1 olarak
saptanm›ﬂt›r (52 hasta) (7).
Antibiyotik profilaksisi yap›lmaks›z›n yap›lan
kolorektal giriﬂimlerden sonra geliﬂen infeksiyon
oranlar› ancak eski profilaksi çal›ﬂmalar›ndan elde edilebilir. Bugün antibiyotik vermeksizin kolorektal giriﬂimler ile klinik çal›ﬂma yap›lmas›
etik kabul edilmemektedir. Daha önceki dönemlerde yap›lan 38 çal›ﬂmada plasebo gruplar›nda
olan 1149 hastan›n 580 (%40)’inde infeksiyon bildirilmiﬂtir (Tablo 1). Tek doz antibiyotik profilaksisi veya etkili oral antibiyotik verilmesi durumunda bu infeksiyon oranlar› %10’un alt›na inmektedir. Çok de¤iﬂik antibiyotikler parenteral
olarak profilaksi amaçl› kullan›lm›ﬂt›r (Tablo 2).
‹nfeksiyon oranlar› mezlosilin kullan›lan 251 hastada %8.4, sefoksitin kullan›lan 650 hastada
%10.9, sefotaksim, seftriakson veya moksalaktam
kullan›lan 340 hastada %7.9, sefotaksim veya seftizoksim kullan›lan 210 hastada %6.2 olarak rapor
edilmiﬂtir. ‹skandinav ülkelerinden yap›lan çal›ﬂmalarda doksisiklin baﬂar› ile kullan›lm›ﬂ ve 508
kolorektal giriﬂimde %8.5 infeksiyon oran› bildirilmiﬂtir. Nitroimidazoller tek ajan olarak da bir-

Tablo 2. Parenteral Antibiyotik Verilen Prospektif Randomize Klinik Çal›ﬂmalarda Kolorektal Giriﬂimlerde Sonuçlar.

Antibiyotik cinsi

‹nfeksiyon
n
%

Çal›ﬂma say›s›

Hasta say›s›

Sulfonamidler

4

170

106

62

Aminoglikozidler

5

177

72

41

Linkomisin

4

105

18

17

Metronidazol

18

744

126

17

Nitroimidazoller

21

941

139

15

Tetrasiklinler

11

693

64

9

Sefazolin

4

135

16

12

Sefoksitin

13

650

71

11

Sefalosporin + metronidazol

10

333

45

14
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çok çal›ﬂmada kullan›lm›ﬂ ve infeksiyon oranlar›
%16.9 olarak rapor edilmiﬂtir. Spektrumlar› gözönünde bulunduruldu¤unda kolorektal giriﬂimlerden sonra s›kl›kla infeksiyon etkeni olan anaerobik bakterilere karﬂ›n etkili olmalar›na karﬂ›n
aerobik bakterilere etkilerinin s›n›rl› olmas› nedeniyle mutlaka ek bir ilaçla birlikte verilmeleri
gerekir.

fazolin kombinasyonu verilmesi ile elde edilmiﬂtir.
Çal›ﬂmalar›n ço¤unda apendiksteki inflamasyonun derecesi 3 evre olarak verilmiﬂtir. Standardizasyon aç›s›ndan önemli olan bu evrelendirmeye göre yap›lan çal›ﬂmalarda apendiksteki
inflamasyon derecesi:
1. Normal apendiks,

Apendiks

2. ‹nflame apendiks,

Akut apandisit nedeniyle yap›lan apendektomilerde antibiyotik verilmesinin profilaktik mi
yoksa terapötik mi oldu¤u tart›ﬂma konusudur.
Bu durumda antibiyotikler intraabdominal infeksiyon için tedavi, cerrahi alan infeksiyonlar›n›
önlemek için de profilaksi amaçl› kullan›lmaktad›r. Komplike olmayan akut apandisitte antibiyotiklerin tedavi amaçl› yararlar› ﬂüpheli olmas›na karﬂ›n perforasyon durumunda tedavi edici
rolleri kesindir.

3. Pürülan, gangrenöz veya perfore apendiks
olarak derecelendirilmektedir.
Bu evrelendirmenin kullan›ld›¤› çal›ﬂmalarda
normal olarak de¤erlendirilen apendiks durumunda 176 hastada infeksiyon oran› %13.6, inflamasyon varl›¤›nda ise plasebo grubunda %15.8,
apendiksin gangrenöz veya perfore oldu¤u durumda infeksiyon oran› %55.8’e yükselmektedir
(7). Antibiyotik profilaksisi yap›lmas› durumunda normal apendiks durumunda infeksiyon oran› %5.4’e, inflamasyon varl›¤›nda ise %9.6’ya
gangrenöz veya perforasyon varl›¤›nda peritonit
ile iliﬂkili olmaks›z›n %40’a düﬂmektedir. Toplam
sonuçlar Tablo 3’te özetlenmiﬂtir.

Antibiyotik profilaksisi yap›lmadan apendektomi yap›lan 553 hastada infeksiyon oranlar›
apendiksin normal oldu¤u durumda %14, sadece
lenf nodu hiperplazisi varl›¤›nda %12, inflamasyon varl›¤›nda %16 olarak saptanm›ﬂt›r (Tablo 1).
Baﬂka bir çal›ﬂmada ise akut apandisit olan 288
hastan›n 40 (%14)’›nda, perfore apandisit varl›¤›nda ise 59 hastan›n 41 (%79)’inde yara infeksiyonu geliﬂmiﬂtir. Kar›n içi apse varl›¤›nda ise
cerrahi alan infeksiyonu %94 oran›na yükselir (7).

Gastroduodenal Giriﬂimler
Ameliyat sonras› cerrahi alan infeksiyonlar›
midedeki bakteri miktar› ile iliﬂkilidir. Midede
bakteri olmas› ise do¤rudan mide asiditesine ve
mevcut patolojiye ba¤l›d›r. Mide asiditesinin
düﬂük oldu¤u durumlarda midede bakteri say›s›nda belirgin art›ﬂ olur ve infeksiyon riski artar.
Riski artt›ran durumlar gastrik karsinom, atrofik
gastritis, pernisyöz anemi varl›¤›, H2 reseptör antagonistleri veya asit inhibitörü ilaç kullan›m›,
gastrik ç›k›m obstrüksiyonu ve kanamad›r. Bu
yüksek risk grubu hastalarda profilaksi yap›lmas› endikedir. H2 reseptör antagonistleri veya di¤er asit inhibitörü ilaçlar›n kullan›m› ameliyattan
1-2 gün önce kesilmelidir.

Akut apandisit varl›¤›nda yap›lan apendektomilerde aerobik ve anaerobik bakterilere etkili
antibiyotiklerin kullan›ld›¤› çal›ﬂmalarda en iyi
sonuçlar elde edilmiﬂtir. Aminoglikozid veya bir
sefalosporinin klindamisin veya metronidazol
ile kombinasyonu ile en iyi sonuçlar bildirilmiﬂtir. Bu kombinasyonun kullan›ld›¤› 4 çal›ﬂmada
261 hastan›n sadece 7 (%2.7)’sinde infeksiyon
bildirilmiﬂtir. En iyi sonuçlar metronidazol ile se-

Tablo 3. Apandisitte Antibiyotik Profilaksisinde Kullan›lan Antibiyotikler ve Sonuçlar.

Çal›ﬂma say›s›

Toplam
hasta say›s›

Plasebo

17

3951

856

21.7

Sefalosporinler

5

336

53

15.8

Metronidazol

15

1325

143

10.8

Geniﬂletilmiﬂ spektrumlu penisilinler

2

114

10

8.8

Antiaerop/anaerop kombinasyonu

4

261

7

2.7

Profilaktik ilaç
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Gastroduodenal giriﬂimlerde hemen hemen
tüm antibiyotikler kullan›lm›ﬂt›r. Tablo 4’te bu
konuda yap›lm›ﬂ bilimsel aç›dan uygun çal›ﬂmalar özetlenmiﬂtir. Birinci kuﬂak sefalosporinlerin
kullan›ld›¤› 4 çal›ﬂmada 136 hastada infeksiyon
oran› %2.9 olarak bildirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalar ile
sefazolinin (2 g) bu amaçla kullan›lmas› gereken
en uygun seçenek oldu¤u düﬂünülmektedir.
‹kinci ve üçüncü kuﬂak sefalosporinlerin kullan›ld›¤› çal›ﬂmalarda infeksiyon oran› %4 olarak rapor edilmiﬂtir (7,11-12).

Tablo 5. Safrada Bakteri Bulunmas›na Yol Açan
Risk Faktörleri.
• Genellikle kabul edilenler
Yaﬂ›n 60’›n üzerinde olmas›
Safra yollar›nda taﬂ veya darl›k olmas›
Son 1 ay içinde akut kolesistit geçirmiﬂ olmas›
Safra kesesi ampiyemi
Son 2 haftada kolanjit öyküsü
• Baz› çal›ﬂmalarda kabul edilenler

Safra Yollar› Giriﬂimleri

T›kanma sar›l›¤› öyküsü

Safra yollar›n›n normal oldu¤u durumlarda
safra bakteri bulunmamas›na karﬂ›n safra yollar›
hastal›klar› varl›¤›nda safra kontamine kabul
edilmelidir. Safrada bakteri bulunmas› ameliyat
sonras› infeksiyon riskini artt›ran önemli bir faktördür. Safrada bakteri bulunmas› riskini artt›ran
faktörler Tablo 5’te verilmiﬂtir. Safrada en s›k bulunan bakteriler gram-negatif enterik bakterilerdir (Escherichia coli). Antibiyotik verilmeksizin safra yollar› giriﬂimleri sonras› infeksiyon oran› yaklaﬂ›k %15.8’dir (Tablo 1). Safra yollar› cerrahisinde profilaksi amac›yla çok de¤iﬂik antibiyotikler
kullan›lm›ﬂt›r (12-31) (Tablo 6).

Acil giriﬂim
Koledokotomi yap›lmas›
Geçirilmiﬂ safra yollar› giriﬂimi
Nonfonksiyonel safra kesesi
Diabetes mellitus

dir. ‹kinci seçenekler aras›nda sefuroksim, sefomandol say›labilir.
Vasküler Giriﬂimler
Arteryel yetmezli¤in yol açt›¤› doku iskemisi
varl›¤›nda elektif giriﬂimlerde veya travma nedeniyle yap›lan acil vasküler giriﬂimlerde infeksiyon riski artar. Protez veya onar›mlar konakç› defans› daha da bozar. Vasküler giriﬂimlerden sonra geliﬂen infeksiyonlarda etkenler erken dönemde Staphylococcus aureus, E. coli ve di¤er enterik gram-negatif çomaklar; geç dönemde ise
Staphylococcus epidermidis’tir. ‹nfeksiyon riski %4
dolaylar›ndad›r. Önerilen profilaktik antibiyotik
sefazolindir ancak son y›llarda dirençli stafilo-

Tek baﬂ›na sefazolinin kullan›ld›¤› 6 çal›ﬂmada ortalama %5.2 (%0-10.4) infeksiyon oran› verilmiﬂtir. Sefoksitin kullan›lan 2 kontrollü çal›ﬂmada infeksiyon oranlar› %5 ve %0 olarak bildirilmiﬂtir. ‹kinci ve üçüncü kuﬂak sefalosporinlerin
kullan›ld›¤› di¤er çal›ﬂmalarda da infeksiyon
oranlar› %2.8 ile %14.4 aras›nda de¤iﬂmiﬂtir.
Özetle safra yollar› cerrahisinde tek doz profilaksi safrada bakteri bulunmas›na yol açan yüksek risk grubu hastalarda endikedir. Bu amaçla
ilk tercih edilmesi gereken antibiyotik sefazolin-

Tablo 4. Gastroduodenal Giriﬂimlerde Antibiyotik Profilaksisi.

Çal›ﬂma say›s›

Toplam
hasta say›s›

Plasebo

11

250

67

26.8

Penisilinler

3

72

11

15.3

Sefuroksim

4

102

5

4.9

Antiaerop/anaerop kombinasyonu

4

372

16

4.2

Sefaloridin

2

54

2

3.7

Sefazolin veya sefomandol

3

135

3

2.2

Profilaktik ilaç

100

‹nfeksiyon
n
%
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Tablo 6. Safra Yollar› Giriﬂimlerinde Antibiyotik Profilaksisi.

Çal›ﬂma say›s›

Toplam
hasta say›s›

Sefotetan

1

90

13

14

Mezlosilin

2

359

24

7

Sefomandol

5

431

24

6

Gentamisin

2

202

11

5

Sefazolin

7

494

26

5

Sefoksitin

2

92

3

3

Sefuroksim

5

353

10

3

Profilaktik ilaç

koklar›n artmas› nedeniyle de¤iﬂik antibiyotikler
önerilmektedir. Bir kurumda S. epidermidis’lerin
2/3’ü duyarl› ise sefazolin tercih edilmeli aksi durumda ampisilin-sulbaktam veya sulfametoksazol trimetoprim kullan›lmal›d›r. Metisilin dirençli stafilokok sorunu var ise vankomisin profilaksi
için tercih edilmelidir.
Aseptik (Temiz) Giriﬂimler
Antibiyotik profilaksisi temiz giriﬂimlerde sadece protez kullan›lmas› durumunda veya immünsüprese hastada ve konakç› defans mekanizmalar› bozuk hastalarda kullan›lmal›d›r. Temiz ameliyatlarda profilaksi önerilmemesinin temel nedenlerinden biri infeksiyon oranlar›n›n
düﬂük olmas›ndan dolay› infeksiyonu önledi¤ine
dair yararlar›n›n gösterilememesidir. Temiz giriﬂimlerden sonra genel olarak bildirilen infeksiyon oran› %3’ün alt›ndad›r (32). Ancak baz› yeni
çal›ﬂmalar temiz cerrahi giriﬂimlerinde infeksiyon
oranlar›n›n düﬂünülenden daha yüksek oldu¤unu
belirtmekte ve bu durumlarda da profilaktik antibiyotik kullan›m›n yararl› oldu¤unu savunmaktad›r. Bu konuda kesin bir sonuca varabilmek için
ek çal›ﬂmalar›n yap›lmas› gerekmektedir.
Özetle, antibiyotik profilaksisinin bilimsel
verilere göre yap›lmas› gerekti¤i, asepsi-antisepsi ilkelerinin uygulanmas›na ve iyi cerrahi
tekni¤e alternatif olmad›¤› unutulmamal›d›r.
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