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nfeksiyonlar, protezli eklemlerin s›k görülmeyen ancak tedavisi güç, belirgin morbidite ve
mortalite nedeni olabilen komplikasyonlar›d›r.
Total eklem replasmanlar›n›n yaklaﬂ›k %1-2’si infekte olmaktad›r (1). Yaﬂl› hastalarda bu infeksiyonlar›n %8’i mortalite ile sonuçlanmaktad›r (2).
‹nfekte olmuﬂ eklem protezlerinin tedavisinde
en iyi sonucu alabilmek için ortopedik cerrah ve
infeksiyon hastal›klar› uzman›n›n uyumlu bir tak›m halinde çal›ﬂmas› gerekir. Hastan›n klini¤ine
ve etken patojene göre tedavi, olguya özgü hale
getirilmelidir. Bu yaz›da infekte olmuﬂ eklem
protezlerinde risk faktörleri, klinik bulgular, tan›
ve korunma konular› incelenecektir.

‹

PATOGENEZ
Bir protez insan vücuduna yerleﬂtirildi¤inde
kona¤a ait savunma mekanizmalar› bu yabanc›
cismin yüzeyini kona¤›n dokular› ile kaplamaya
baﬂlar. Yabanc› cismin yüzeyinde bir glikoprotein tabakas› oluﬂturulur. Bu glikoprotein örtü,
bakterilerin protez yüzeyine yap›ﬂmas›n› kolaylaﬂt›r›r. Bakteri protez yüzeyine tutundu¤unda
çevresinde koruyucu bir glikokaliks ile çevrelenmiﬂ kompleks bir biyofilm oluﬂur (3). Bu biyofil-

min oluﬂturdu¤u eﬂsiz ekosistem, protez yüzeyine bakterinin tutunmas›n› sa¤lad›¤› gibi antibiyotiklerin ve lökositlerin ulaﬂmas›n› engellemek suretiyle bakterilerin rahatl›kla ço¤alabilmelerine
de olanak sa¤lar. Glikokaliks tabakas› ayr›ca, eklem aspirat› ya da ameliyatta al›nan kültür örneklerinde bakterinin izolasyonunu da güçleﬂtirir.
Mikroorganizmalar protez çevresine ya direkt
yay›l›mla ya da hematojen yolla ulaﬂabilirler. Ço¤u protez infeksiyonu muhtemel direkt yay›l›m
yoluyla ortaya ç›kmaktad›r. Bu durum, protezin
ameliyat s›ras›nda havada as›l› patojenlerle ya
da hastan›n kendi cildi veya ameliyathane personelinin cildindeki patojenlerle kontaminasyonu sonucu olabilir (4). Travma ya da protezin
üzerindeki yumuﬂak dokularda ortaya ç›kan infeksiyonun direkt yolla yay›l›m› da protezli eklem infeksiyonu nedeni olabilir. Protezli ekleme
bakteriyel patojenlerin hematojen yolla ulaﬂmas› birkaç anatomik bölgeden yay›l›mla olabilir.
Bu anatomik bölgeler orofarenks, solunum yollar›, üriner sistem, gastrointestinal sistem, deri ve
yumuﬂak dokulard›r (5). Protez çevresi infeksiyon olgular›n›n, sadece üçte birinin hematojen
yay›l›m sonucu ortaya ç›kt›¤› tahmin edilmektedir (6,7).
M‹KROB‹YOLOJ‹
Protez çevresi infeksiyonlarda en s›kl›kla etken olan mikroorganizmalar stafilokoklard›r
(Tablo 1). Üçbinellibir total kalça protezi olgusunun dahil edildi¤i retrospektif bir çal›ﬂmada, 47
infeksiyon olgusu tespit edilmiﬂtir (8). Staphylo-
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Tablo 1. Protezli Eklem ‹nfeksiyonlar›nda Etken
Olan Mikroorganizmalar.
• Tüm infeksiyonlar
Stafilokoklar
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus aureus
Gram-negatif basiller
Streptokok türleri
Enterokok türleri
Anaeroplar
Di¤er (mantarlar ve mikobakteriler)
• Erken infeksiyonlar (< postoperatif 1 y›l)
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus aureus
Streptokok türleri
Gram-negatif basiller
• Geç infeksiyonlar (> postoperatif 1 y›l)
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus aureus
Gram-negatif basiller

coccus aureus en s›k izole edilen mikroorganizma
olarak bildirilmiﬂ (%33), gram-negatif basiller
(Escherichia coli ve Pseudomonas türleri) %38 oran›nda, Staphylococcus epidermidis %12 ve enterokoklar
%10 oran›nda etken olarak belirlenmiﬂtir. Baﬂka
bir çal›ﬂmada, en s›k S. epidermidis (%40) izole
edilmiﬂtir (9). Bu seride di¤er etkenler streptokok türleri (%14), gram-negatif basiller (%7), enterokok türleri (%8) ve anaeroplar (%2) olarak
gösterilmiﬂtir. Ameliyat sonras› ilk 1 y›l içinde
tespit edilen infeksiyonlar olarak tan›mlanan erken infeksiyonlarda s›kl›k s›ras›yla S. epidermidis,
S. aureus ve streptokok türlerinin etken oldu¤u
belirlenmiﬂtir. Ameliyat sonras› 1. y›ldan sonra
ortaya ç›kan infeksiyonlar olarak tan›mlanan geç
infeksiyonlarda en s›k izole edilen ajanlar›n yine
stafilokoklar oldu¤u, ancak bu olgularda gramnegatif basillerin de s›kl›kla etken olarak tespit
edildi¤i gözlenmiﬂtir. Baﬂka yazarlar taraf›ndan
da benzer sonuçlar bildirilmiﬂtir (7). Polimikrobik infeksiyonlar›n s›kl›¤› halen tam olarak belirlenememiﬂtir. Ancak bir çal›ﬂmada, tüm protezli
eklem infeksiyonlar›n›n %19’unun polimikrobik
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oldu¤u iddia edilmiﬂtir (10). Protezli eklemin
fungal ve mikobakteriyel infeksiyonlar› ile anaerobik infeksiyonlar› da nadir olarak bildirilmiﬂtir (7,11).
R‹SK FAKTÖRLER‹
Belli risk faktörleri hastalar› protez çevresi infeksiyonlara yatk›n hale getirmektedir. Bu risk
faktörleri; kona¤a ait faktörler, perioperatif faktörler ve postoperatif faktörler olarak incelenebilir.
Kona¤a Ait Risk Faktörleri
Bu faktörler, multivaryant analizli prospektif
vaka-kontrol çal›ﬂmalar›, retrospektif analizler ve
prospektif çal›ﬂmalar gibi birçok çal›ﬂmada incelenmiﬂtir (10,12-14). Bu çal›ﬂmalar›n sonuçlar›na
göre hastalar› protez çevresi infeksiyonlara yatk›n k›lan kona¤a ait risk faktörleri; ileri yaﬂ, eﬂlik
eden diyabet, malignite, romatoid artrit, orak
hücreli anemi, hemofili gibi hastal›klar ve hastan›n geçirilmiﬂ infeksiyonlu ya da infeksiyonsuz
eklem replasman› öyküsünün bulunmas›d›r.
“National Nosocomial Infections Surveillance
(NNIS)” taraf›ndan tan›mlanm›ﬂ olan yüksek cerrahi risk potansiyeli de infeksiyon geliﬂimi için
yatk›nl›k nedenidir (12). Artm›ﬂ NNIS riskine neden olan faktörler, hastan›n ameliyat süresinin 3
saatten uzun olmas› ve ameliyat öncesi anesteziyoloji de¤erlendirme skorunun yüksek olmas›d›r.
‹ntraoperatif Risk Faktörleri
Protezli eklemde infeksiyon riskini artt›ran
intraoperatif faktörler uygun olmayan ve büyük
protez komponentlerinin kullan›lmas›, yarada
hematom geliﬂimi, uygun olmayan cilt insizyonlar›n›n kullan›lmas›d›r (15,16). Berbari ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda total kalça artroplastilerinde
infeksiyon insidans› diz artroplastilerinden daha
fazla bulunmuﬂtur (10). Ancak sonuçlar›n multivaryant analizinde artroplastinin anatomik yerleﬂiminin infeksiyon insidans›n› istatistiksel olarak
anlaml› artt›rmad›¤› tespit edilmiﬂtir. Birçok hastada kalça artroplastisi dize göre daha geniﬂ bir
insizyon ve daha uzun bir ameliyat süresi gerektirir. Bununla birlikte yap›lan baﬂka bir çal›ﬂmada, diz artroplastisi için infeksiyon insidans› kalçadan daha fazla bulunmuﬂtur (1).
Postoperatif Risk Faktörleri
Büyük ölçüde bakterinin hematojen yay›l›m›
veya ciltte ülserasyon oluﬂumu ile iliﬂkilidir. Solunum yolu infeksiyonlar›, üriner infeksiyonlar ve
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dental infeksiyonlar, geçici bakteremiye ve ekleme bakterinin ulaﬂmas›na neden olabilirler (17).
Eklem replasman›ndan sonraki ilk 2 y›lda bu riskin daha yüksek oldu¤u bildirilmektedir (18).
KL‹N‹K GÖRÜNÜM
‹nfekte eklem protezinin klini¤i infeksiyonun
kayna¤›, geliﬂme h›z› ve etken mikroorganizman›n virülans›na göre farkl›l›k gösterir. Klasik görüntü genellikle toksik tabloda olmayan bir hastada, üzerindeki yumuﬂak dokularda ﬂiﬂlik, ›s› art›ﬂ› ve eritem bulunan a¤r›l› bir eklem ﬂeklindedir. E¤er bu tablo ameliyattan hemen sonra ortaya ç›karsa eklem infeksiyonu ile eklemin üzerindeki yumuﬂak dokulara ait infeksiyon durumunu
ay›rt etmek güç olacakt›r. Genelde cilt ve cilt alt› dokuyu ilgilendiren s›n›rl› bir infeksiyon tablosu uygun antibiyotik tedavisi ile kolayca tedavi
edilir, a¤r› ve di¤er infeksiyon bulgular› ortadan
kalkar. Yine ameliyattan hemen sonraki dönemde yarada oluﬂan hematomu protezli eklemin infeksiyonundan ay›rmak güç olabilir.
Eklem protezi infeksiyonlar›nda hastalar›n
%90’›ndan fazlas›nda olmak üzere en s›k baﬂvuru
nedeni a¤r›d›r (1,9,19,20). Protezdeki aseptik
gevﬂemeye ba¤l› a¤r›y› infeksiyona ba¤l› a¤r›dan
ay›rt etmek güç olabilir. Aseptik gevﬂemeye ba¤l› a¤r› daha çok hareketle ve yük verme ile ortaya ç›kan bir a¤r›d›r. ‹nfeksiyona ba¤l› a¤r› ise yük
verme ya da hareketle daha az iliﬂkili, daha sürekli bir a¤r› olup, zamanla ﬂiddeti artma e¤ilimindedir. Protezli eklem infeksiyonuna ba¤l›
ateﬂ, ﬂiﬂlik ve drenaj gibi di¤er semptomlar tüm
hastalar›n yar›s›ndan az›nda görülür (2,9).
S. aureus veya grup A streptokoklar gibi virülans› yüksek mikroorganizmalarla oluﬂan infeksiyonlar, genellikle yüksek ateﬂ ve eklem üzerinde
selülit gibi daha akut semptomlarla ortaya ç›kma
e¤ilimindedir. Ancak hastalar ateﬂ, hipotansiyon
ve multiorgan sistem disfonksiyonuna gidiﬂle
seyreden sepsis tablosu ile çok nadiren baﬂvururlar. Difteroidler ve S. epidermidis gibi göreceli
olarak virülans› daha düﬂük mikroorganizmalarla
oluﬂan infeksiyonlar› klinik olarak aseptik gevﬂemeden ay›rt etmek güç olabilir.
TANI
Eklem s›v›s› aspirat›nda veya cerrahi bir kültür örne¤inde bakterinin gösterilmesi protezli
eklem infeksiyonlar›n›n tan›s›nda alt›n standard›
teﬂkil eder. Protezli eklem infeksiyonu olgular›n›n %80’inde ameliyat öncesinde eklemin i¤ne
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aspirasyonu ile al›nan kültürlerden pozitif sonuç
elde etmek mümkündür (21). Bununla beraber
bakterinin protez yüzeyine glikokaliks tabakas›
içinde yap›ﬂ›k olmas› sebebi ile eklem aspirasyonu yalanc› negatif sonuç verebilir. Aspirasyonla sadece protez çevresi boﬂluktaki serbest bakteriler tespit edilebilir.
‹ntraoperatif kültürler ve Gram boyamalar›,
protezin cerrahi s›ras›nda de¤erlendirilmesi aﬂamas›nda rutin olarak birkaç bölgeden elde edilmelidir. Doku ve sürüntü örnekleri aerobik ve
anaerobik kültürler için ve ayr›ca zenginleﬂtirilmiﬂ vasatlarda kültür için gönderilmelidir. Fungal ve mikobakteriyel etkenler nadirdir ve bu etkenlerin izolasyonu için özel kültür vasatlar› gereklidir.
Rutin kültür metodlar› kullan›ld›¤›nda protezli eklem infeksiyonlar›n›n ne kadar›n›n tespit
edilemedi¤i bilinmemektedir. Kalça ve diz revizyon artroplastilerinden oluﬂan bir serinin retrospektif analizinde protez çevresinden al›nan
frozen doku örneklerinin mikroskobik incelemesinde bir büyük büyütme alan›nda 5’den fazla
polimorfonükleer lökosit tespit edilmesi, ameliyat sonras› elde edilen pozitif kültür sonuçlar› ile
yüksek korelasyon göstermiﬂtir (%100 duyarl›l›k,
özgüllük ve do¤ruluk) (22).
Protez çevresi dokularda veya sinoviyal s›v›da polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi ile
bakteriyel ribozomal-RNA’n›n tespiti infeksiyon
tan›s›nda yüksek duyarl›l›¤a sahip bir yöntemdir. Semptomatik diz artroplastili 50 hastada yap›lan bir çal›ﬂmada, sinoviyal s›v› aspiratlar› PCR
ile incelenmiﬂtir (23). Elli örne¤in 32’sinde PCR
pozitif olarak bulunmuﬂtur. Bu 32 örne¤in sadece 15’inde sinoviyal s›v›n›n ya da ameliyatta al›nan doku örne¤inin rutin kültüründe üreme elde
edilebilmiﬂtir. PCR sonuçlar›nda yalanc› pozitiflik tespit edilmemiﬂtir.
‹nfekte eklem protezi üzerine ultrason uygulamas›, protez çevresindeki biyofilmi parçalayarak
rutin kültürlerde üremeyi artt›rabilir. Bu düﬂünceyi araﬂt›ran bir çal›ﬂmada, ek yöntem olarak PCR
kullan›lmas›, rutin kültür metodlar›n›n %50 üzerinde pozitif sonuç al›nmas›n› sa¤lam›ﬂt›r (24).
Laboratuvar ‹nceleme
‹nfekte eklem protezli bir hastan›n laboratuvar incelemesinde beyaz küre say›m›, eritrosit
sedimentasyon h›z› (ESH) ve C-reaktif protein
(CRP) düzeyleri yükselmiﬂ olabilir ya da normal
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olabilir. Tüm infekte eklem protezli hastalar›n
yar›s›nda ESH yükselmiﬂtir ve ancak yar›s›ndan
az›nda CRP yüksekli¤i ya da lökositoz tespit edilebilir (25). ESH ve CRP yüksekli¤i, infeksiyöz olmayan birçok durumda da ortaya ç›kabilece¤inden spesifik de¤ildir (26). Kan kültürleri de infekte eklem protezi olgular›nda nadiren pozitif
sonuç verir. Sepsiste olmayan a¤r›l› eklem protezli hastalarda kan kültürlerinin rutin tan›sal de¤erlendirmede yeri yoktur.
Görüntüleme Yöntemleri
Düz grafiler, protezli eklem infeksiyonlar›n›n
de¤erlendirilmesinde genellikle ilk baﬂvurulan
radyolojik yöntemdir. Bununla beraber tek baﬂ›na düz grafiler tan›da sensitif ve spesifik de¤ildir
(2). Düz grafilerde infekte protez ﬂüphesi oluﬂturan bulgular, protez çevresinde tespit edilen
radyolüsen alanlar ve nadiren görülebilen periosteal yeni kemik oluﬂumudur. Bununla birlikte
infekte bir protezin etraf›nda görülen radyolüsen alanlar, aseptik gevﬂeme sonucu da ortaya
ç›kabilmektedir.
“Technetium (Tc)-99m phosphate” gibi ajanlarla uygulanan radyonüklid incelemeler protezli eklem infeksiyonlar›n›n tan›s›nda s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Bu izotop, yeni kemik oluﬂumu
alanlar›nda tutulur. Üç fazl› kemik sintigrafisinde
genellikle “Tc-99m diphosphonate” kullan›l›r.
‹zotopun intravenöz enjeksiyonundan hemen
sonra, 15. dakikada ve 4 saat sonra tarama yap›l›r. ‹lk tarama anatomik damarlanma a¤›n› ortaya
koyar. ‹kinci tarama, artm›ﬂ kanlanma bölgelerini
gösterir. Üçüncü tarama ise artm›ﬂ kemiksel aktivite bölgelerini tespit eder. Tc-99m sintigrafisinde protez çevresinde ameliyattan 6 ay sonraya
kadar artm›ﬂ tutulum görülmesi normal bir bulgudur. Bu bulgu, normal kemik onar›m›n› ifade
eder. Yüzotuz hastay› içeren retrospektif bir çal›ﬂmada, yöntemin spesifitesini artt›rmak üzere
galyum ile kombine edilen Tc-99m sintigrafisinin
protezli eklem infeksiyonlar›n›n tan›s›nda %66
sensitivite ve %81 spesifiteye sahip oldu¤u bildirilmiﬂtir (27). Galyum ile kombine edilmeyen
Tc-99m sintigrafisi, protezli eklem infeksiyonlar›n›n tan›s›nda yüksek sensitiviteye (%100) sahiptir, ancak spesifitesi (%25) düﬂüktür (28).
Indium-111 iﬂaretli beyaz küreler kullan›larak
yap›lan kemik sintigrafisi, Tc-99m sintigrafilerinden daha deneyimli uzman gerektiren ve zaman
alan bir yöntemdir. Indium-111 sintigrafisinde
hastadan al›nan kandan elde edilen lökositler,
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indium-111 ile iﬂaretlenir ve hastaya geri verilir.
‹ﬂaretli lökosit enjeksiyonundan 24 saat sonra
yap›lan sintigrafi, lökosit y›¤›lma alanlar›n› ortaya koyar. Bu yöntemin de tan›da sensitivite ve
spesifitesi düﬂüktür. K›rküç hastan›n dahil edildi¤i bir çal›ﬂmada, indium iﬂaretli lökositlerle
yap›lan sintigrafinin protezli eklem infeksiyonu
tan›s›nda %60 sensitivite ve %73 spesifiteye sahip oldu¤u bildirilmiﬂtir (21). Baﬂka bir çal›ﬂmada da benzer sonuçlar elde edilmiﬂtir (29). AlSheikh ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda ise indium ve Tc-99m sintigrafileri kombine edilmiﬂ ve
indium sintigrafisi ile tan›sal spesifitenin
%17’den %75’e yükseldi¤i ve sensitivitenin (%80)
de¤iﬂmedi¤i ifade edilmiﬂtir (28). Indium ve Tc99m sintigrafilerinin ard›ﬂ›k uygulanmas› da infekte eklem protezi tan›s›nda önerilmiﬂse de
Teller ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda bu yöntemle infeksiyona ba¤l› gevﬂeme ile aseptik
gevﬂemenin ay›rt edilemeyece¤i ifade edilmiﬂtir
(30).
Standart bilgisayarl› tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemeleri
osteomiyelit tan›s›nda yüksek sensitivite ve
spesifiteye sahip yöntemlerdir, ancak protezli
eklem infeksiyonunun tan›s›nda yararlar› oldukça k›s›tl›d›r ve rutin olarak kullan›lmazlar. Bu durum protezin neden oldu¤u artefaktlar›n protez
çevresi bölgenin de¤erlendirilmesini önlemesinden kaynaklan›r. Bununla birlikte MRG’de elde edilen ilerlemeler ve yeni sekanslar›n kullan›lmas› ile protez çevresi dokular›n daha iyi de¤erlendirilmesi ve infekte protez çevresindeki
mikroapselerin gösterilmesi mümkün olmuﬂtur.
KORUNMA
Protezli eklem infeksiyonlar›n›n geliﬂmesini
önlemede eklem replasman cerrahisinden önce,
ameliyat s›ras›nda ve sonras›nda birçok f›rsat
vard›r. Cerrahi öncesinde kona¤a ait de¤iﬂtirilebilecek risk faktörleri iyileﬂtirilmelidir. Beslenme bozuklu¤u ve obezite hali düzeltilmeli, immünsüpresif ilaçlar minimal doza indirilmelidir.
Kan ﬂekeri düzeyleri kontrol alt›na al›nmal› ve
ameliyat öncesinde bakteriüri eradike edilmelidir. Protezli eklem infeksiyonlar›n›n önlenmesinde genellikle göz ard› edilen bir konu da hastalar›n ameliyat öncesi diﬂ bak›m›d›r. “American
Dental Association (ADA)” eklem replasman cerrahisi öncesinde hastalar›n a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›n›n
iyi durumda olmas› gerekti¤ini bildirir ve gerekli diﬂ sa¤l›¤› iﬂlemlerinin ameliyat öncesi dönemde tamamlanmas›n› önerir (21).
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Ameliyat öncesinde antibiyotik profilaksisi
önerilmektedir (31). Sefazolin (1-2 g IV) insizyondan 30 dakika önce verilir. Ameliyat s›ras›nda
her 4-8 saatte bir doz tekrar› gerekir. Penisilin
veya sefalosporinlere allerjisi olan hastalarda
veya metisiline dirençli S. aureus ve/veya S. epidermidis infeksiyonlar›n›n yüksek insidansa sahip
oldu¤u merkezlerde, tek doz 1 g vankomisin
profilakside kullan›labilir (31). Ameliyat sonras›nda bir veya iki doz daha antibiyotik uygulamas› genellikle yap›lsa da gerekli oldu¤una dair
yeterli bilgi yoktur.
Ameliyatta antibiyotik içeren kemik çimentolar›n›n kullan›lmas›n›n infeksiyon insidans›n› düﬂürdü¤ü bildirilmiﬂse de, eklenen antibiyoti¤in
kemik çimentosunun yap›sal ve iﬂlevsel özelliklerini bozdu¤u bilindi¤inden primer artroplasti
olgular›nda antibiyotikli kemik çimentolar› kullan›lmamaktad›r (32). Kemik çimentosu içinde s›kl›kla toz halindeki gentamisin veya tobramisin
gibi aminoglikozidler ya da vankomisin kullan›lmaktad›r. Bu amaçla kullan›lan di¤er toz halindeki antibiyotikler eritromisin, klindamisin ve
kolistindir.
Perioperatif dönemde uygulanabilecek di¤er
önlemler; yarada hemostaz›n çok iyi sa¤lanmas›,
ameliyat süresinin mümkün oldu¤unca k›sa tutulmas›, ameliyathane personelinin ameliyathane içine giriﬂ ç›k›ﬂ›n›n en aza indirilmesi, uygun
ebatta protez seçimi ve insizyon bölgesinin do¤ru belirlenmesidir. Bunlar›n d›ﬂ›nda ameliyat sahas›n›n haz›rlanma ve steril örtülmesi aﬂamas›nda dikkatli olunmas› gereklidir. Ameliyathanede
hava filtrasyon ünitelerinin kullan›lmas›, ameliyathane havas›ndaki bakteri say›s›n› azaltarak
infeksiyonun önlenmesinde etkili olmaktad›r.
Protezli eklem infeksiyonlar›n›n önlenmesinde al›nmas› gereken postoperatif önlemler, iyi
yara bak›m› sa¤lanmas› ve baktereminin önlenmesidir. Bakteremiye neden olabilecek potansiyel bölgeler idrar yollar›, cilt, yumuﬂak dokular,
solunum sistemi ve orofarenkstir. Bu anatomik
bölgelere ait tespit edilmiﬂ infeksiyonlar uygun
ﬂekilde tedavi edilmelidir. Dental uygulamalar
öncesinde eklem protezli hastalar için spesifik
bir antibiyotik profilaksisi önerilmemiﬂtir. Bununla beraber ADA yüksek infeksiyon riskli eklem protezli hastalarda, yüksek infeksiyon riskli
dental uygulamalar öncesinde antibiyotik profilaksisi uygulanmas›n› önermektedir (18). Yüksek
infeksiyon riski taﬂ›yan dental uygulamalar, avul-
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se olmuﬂ diﬂlerin reimplantasyonu gibi kanama
yoluyla bakteremi nedeni olabilecek dental uygulamalard›r. Dental kaynakl› bakteremi nedeniyle protezli eklem infeksiyonu aç›s›ndan yüksek risk taﬂ›yan hasta grubu; eklem replasman›
son 2 y›l içinde yap›lm›ﬂ olan hastalar, immünsüpresif ilaç kullanan hastalar, eﬂlik eden insülin
ba¤›ml› diyabet, hemofili, sistemik lupus eritematozis, romatoid artrit veya beslenme bozuklu¤u olan hastalar ile daha önce protezli eklem infeksiyonu geçirmiﬂ olan hastalard›r.
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