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I. KARD‹YOLOJ‹ ÜN‹TELER‹NDE GÖRÜLEN
HASTANE ‹NFEKS‹YONLARI
GENEL B‹LG‹LER
Kardiyoloji ünitelerinde görülen hastane infeksiyonlar›, genellikle di¤er dahili ünitelerde
görülenlerle benzerdir. Kardiyoloji ünitelerinde
yer alan koroner yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ)’nde, di¤er YBÜ’lerde oldu¤u gibi intravasküler kateter, idrar sondas› ve ventilatör kullan›m oranlar› yüksektir. Bu nedenle, ventilatörle iliﬂkili
pnömoniler (V‹P), intravasküler kateterlere ba¤l›
infeksiyonlar ve üriner sistem infeksiyonlar›
(ÜS‹) bu ünitelerde sorun oluﬂturabilmektedir.
Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD) “National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS)” 2002
verilerine göre, ABD’deki toplam 109 koroner
YBÜ’de 1995-2002 y›llar› aras›nda ÜS‹ oran›
5.5/1000 kateter günü, intravasküler kateterlerle
iliﬂkili primer kan dolaﬂ›m› infeksiyonlar›n›n oran› 4.3/1000 kateter günü, V‹P oran› ise 3.4/1000
ventilatör günü, ﬂeklinde bildirilmiﬂtir. Bu oranlar, di¤er medikal YBÜ’de bildirilen de¤erlere
yak›n olmakla birlikte, daha düﬂüktür (s›ras›yla
6.3, 5.8 ve 4.4) (1). Kardiyoloji ünitelerinde göz168

lenen hastane infeksiyonlar›n›n sürveyans› ile ilgili yap›lm›ﬂ fazla çal›ﬂma yoktur. Meksika’dan
yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂmada, bir kardiyoloji ünitesinde 17 ayl›k süreçte toplam hastane infeksiyonu
oran› %4.99 olarak bildirilmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada
en s›k gözlenen hastane infeksiyonunun intravasküler kateterlerle iliﬂkili infeksiyonlar (%1.73)
oldu¤u, bunu cerrahi alan infeksiyonlar› (CA‹)’n›n
izledi¤i (%1.14) belirtilmiﬂtir (2). Kardiyoloji ünitelerinde intravasküler kateter infeksiyonlar›n›n
s›k görülmesinin nedeni koroner anjiyografi, “pacemaker” veya kardiyak defibrilatör uygulamalar› gibi giriﬂimsel kardiyolojik uygulamalar›n son
y›llarda art›ﬂ göstermesi olabilir. Perkütanöz
transluminal koroner anjiyoplastinin, kardiyoloji
ünitesinde nozokomiyal bakteremi için risk faktörü oldu¤u bildirilmiﬂtir (3). ‹mplante edilen
“pacemaker” veya kardiyak defibrilatörler gibi
araçlar›n kullan›ld›¤› hastalarda lokal veya sistemik infeksiyonlar ortaya ç›kabilmektedir.
KALICI TRANSVENÖZ “PACEMAKER”
‹NFEKS‹YONLARI
Epidemiyoloji
Kardiyak “pacemaker” (PM) uygulamalar›, ritim ileti sorunu olan hastalar›n tedavisinde ç›¤›r
açm›ﬂt›r. Bu araçlar yayg›n bir ﬂekilde kullan›lmakta ve 1999 y›l› itibariyle tüm dünyada 3.25
milyon kal›c› “pacemaker” tak›lm›ﬂ hasta oldu¤u
bildirilmektedir (4). Ancak yabanc› cisim uygulanan tüm t›bbi geliﬂmelerde oldu¤u gibi, PM uygulamalar› da beraberinde PM infeksiyonlar› sorununu getirmiﬂtir. PM infeksiyonlar› yüzeysel ve
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lokal olabilece¤i gibi, sistemik infektif endokardit (‹E) ﬂeklinde de seyredebilir (4).
PM infeksiyonlar›, anatomik olarak veya infeksiyonun baﬂlama süresine göre s›n›fland›r›lmaktad›r. Anatomik olarak infeksiyon, PM cebini,
tellerin geçti¤i yumuﬂak dokuyu, venöz sistemi
veya endokard› etkileyebilir. Böylece lokal cep
infeksiyonu veya sistemik infeksiyonlar ﬂeklinde
seyredebilir. Lutwick ve arkadaﬂlar› taraf›ndan
PM infeksiyonlar›, lokalizasyonuna göre üçe ayr›lm›ﬂt›r:
1. Pil cebinin oldu¤u bölgenin infeksiyonu
(“lead” tellerin geçti¤i subkütanöz doku tutulumu olsun olmas›n),
2. “Pace” tellerinin geçti¤i subkütanöz dokunun infeksiyonu,
3. Transvenöz elektrodlar›n infeksiyonu (cep
infeksiyonu veya “lead” tellerinin geçti¤i subkütanöz doku infeksiyonu olsun veya olmas›n) (5).
Bu tür sistemik endovasküler infeksiyonlar,
triküspid kapa¤›, tel ucunun sa¤ atriyuma veya
ventriküle de¤di¤i endokard bölgesini veya nadiren venöz sistem veya sa¤ atriyumdaki elektrodlar›n etraf›nda oluﬂmuﬂ trombüsü etkileyebilir. Triküspid kapa¤›n veya di¤er endokard bölgelerinin etkilenmesi, klinik olarak ‹E tablosu ile
sonuçlan›r.
PM uygulamas›ndan sonraki ilk ayda geliﬂen
infeksiyonlar erken, daha sonra geliﬂen infeksiyonlar ise geç dönem infeksiyonlar olarak adland›r›lmaktad›r (4). PM tak›lanlarda infeksiyöz
komplikasyon geliﬂme oran› %0.13-7 aras›nda
bildirilmektedir (6).
‹mplantasyondan sonraki ilk haftalarda geliﬂen erken infeksiyonlar›n, gerçek hastane infeksiyonlar› oldu¤u, çünkü ya cerrahi manipülasyon
sonucu ya da uzak alandaki bakteremiye sekonder olarak ortaya ç›kt›klar› bildirilmektedir. Geç
dönem geliﬂen infeksiyonlar›nsa, genellikle cihaz›n cilde uygulad›¤› kronik travma sonucu
oluﬂtu¤u ve toplum kökenli infeksiyonlar olarak
kabul edilmesi gerekti¤i ileri sürülmektedir (7).
Etkenler ve Patogenez
PM cep infeksiyonlar›n›n %63-75’inde etkenler, Staphylococcus aureus ve Staphylococcus epidermidis’tir. ‹mplantasyondan sonraki ilk haftalarda geliﬂen erken infeksiyonlarda etken s›kl›kla S. aureus’tur ve genellikle bakteremi ile ilgilidir. S. epidermidis ve di¤er koagülaz-negatif stafilokoklar
(KNS)’la, genellikle daha sonraki dönemlerde orHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2003; 7: 4
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taya ç›kan infeksiyonlarda karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. K›sa süre önce, Propionibacterium acnes de bu grup
mikroorganizmalardan biri olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Bu nedenle, bu mikroorganizmalar›n kontaminan
olarak de¤erlendirilmeden önce, iyice incelenmesi gereklidir (7).
PM endokarditli hastalarda da etken s›kl›kla
stafilokok türleridir. Cacoub ve arkadaﬂlar›n›n 33
olguluk çal›ﬂmas›nda etken, 17 olguda S. epidermidis, yedi olguda S. aureus olmak üzere ço¤unlukla
stafilokok türleri olarak bildirilmiﬂtir (8). Klug ve
arkadaﬂlar›n›n de¤iﬂik çal›ﬂmalarda bildirilmiﬂ
toplam 188 PM endokarditini de¤erlendirdikleri
çal›ﬂmada ise etken %61 S. aureus, %25 S. epidermidis olarak belirlenmiﬂtir (6). Son olarak Cleveland’dan yap›lm›ﬂ ve 123 hastan›n de¤erlendirildi¤i çal›ﬂmada, en s›k izole edilen mikroorganizmalar›n KNS (%68)’ler ve S. aureus (%24) oldu¤u
bildirilmiﬂtir (9).
PM teli endokarditinin patogenezinde, mikroorganizmalar›n “pace” cebinden tellere ve teller yolu ile de endokarda ulaﬂmas›n›n söz konusu oldu¤u düﬂünülmektedir. Etkenin genellikle
stafilokok türleri olmas› ve olgular›n yar›dan fazlas›nda lokal bulgular›n varl›¤› da bu görüﬂü desteklemektedir.
Klinik Görünüm
Erken dönem cep infeksiyonlar›nda lokal eritem, yara ayr›lmas›, pürülan ak›nt› ve ›s› art›ﬂ›
söz konusudur. Endokardit geliﬂmiﬂ hastalarda
da en s›k yak›nmalar cep bölgesinde a¤r›, ›s› art›ﬂ›, k›zar›kl›k ve pürülan ak›nt›d›r (4). Ateﬂin, endokarditli olgularda genellikle s›k karﬂ›laﬂ›lan bir
semptom oldu¤u (%84-100) bildirilmesine karﬂ›n,
k›sa süre önce yap›lm›ﬂ Cleveland çal›ﬂmas›nda,
olgular›n sadece %29’unda ateﬂ belirlendi¤i, bakteremi belirlenmiﬂ hastalar›n %40’›nda ateﬂ ve di¤er sistemik semptomlar›n saptanmad›¤› bildirilmiﬂtir (7,9). PM endokarditi geliﬂmiﬂ hastalarda,
birden fazla kez PM tak›lma öyküsü olabilir. Otuzüç PM endokarditinin de¤erlendirildi¤i bir çal›ﬂmada, olgular›n %48’inde iki veya daha fazla PM
tak›lm›ﬂ oldu¤u belirlenmiﬂtir. Olgular›n ço¤unlu¤unda lokal infeksiyon bulgular› rekürrens gösterir (8). PM endokarditli olgularda akci¤er embolisi görülme riski yüksektir. Hastan›n semptomlar›
bronﬂite benzeyebilir. Bu nedenle, PM endokarditi düﬂünülen hastalarda akci¤er grafisi çekilmeli ve ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi yap›lmal›d›r. Pulmoner sintigrafi ile de¤erlendirilmiﬂ PM
endokarditli hastalar›n %41’inde pulmoner embolizasyon gösterilmiﬂtir (6,8).
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Epikardiyal olarak yerleﬂtirilmiﬂ elektrodlar,
cep infeksiyonunun yay›lmas› veya yerleﬂtirme
s›ras›ndaki direkt kontaminasyon sonucu nadiren infekte olabilir. Bu durumda, lokal bulgular
d›ﬂ›nda, perikardit ve mediastinit gibi komplikasyonlar gözlenebilir (7).
Tan›
Lokal infeksiyonlarda yara ak›nt›s›ndan örnek
al›narak etkenin üretilmesi önemlidir.
Endokardit düﬂünülen olgularda uygun ﬂekilde kan kültürleri al›nmal›d›r. Cep infeksiyonu
olan hastalarda, ateﬂ olmasa bile, bakteremi
oranlar›n›n yüksek oldu¤u bildirilmektedir (9).
Bu nedenle, PM cep infeksiyonu belirlenmiﬂ hastalarda, infeksiyon lokal bile olsa, özellikle lokal
bulgular›n rekürrensi söz konusuysa, ateﬂ olsun
veya olmas›n mutlaka kan kültürleri al›nmal› ve
gere¤inde transözefageal ekokardiyografi (TEE)
ile de¤erlendirme yap›lmal›d›r.
PM endokarditinde, kan kültürlerinin yan›nda, e¤er infeksiyon varsa “pace” cebinden ve
cerrahi veya perkütanöz yolla ç›kar›lan telden de
mutlaka kültür al›nmal›d›r. Cep infeksiyonundan
izole edilen kökenle, kandan ve telden izole
edilen kökenler genellikle ayn›d›r (6,8).
Tan›da, Klug ve arkadaﬂlar› taraf›ndan, modifiye Duke kriterleri önerilmiﬂtir. Burada, tel kültüründe üreme olmas› kesin endokardit kriteri,
ekokardiyografi (EKO)’de tel ucunda osile eden
kitle varl›¤› ise majör kriter olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Ayr›ca, lokal bulgular›n varl›¤› ve pulmoner semptomlar da dikkate al›nm›ﬂt›r (6).
Vejetasyonlar›n belirlenmesinde TEE, transtorasik ekokardiyografi (TTE)’den daha üstündür
(4,6,8-11). Yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalarda, TTE’nin olgular›n %30’unda, TEE’nin ise %94’ünde vejetasyonu
belirledi¤i ve TEE bulgular›n›n, cerrahi ile %87
uyumlu oldu¤u görülmüﬂtür (8).
Tedavi
PM infeksiyonlar›nda, yukar›da da belirtildi¤i
gibi infeksiyon, sadece PM'nin yerleﬂtirildi¤i alana s›n›rl› olabilir. Bu durumda, uygun antibiyotik
tedavisi ve gere¤inde cep yerinin de¤iﬂtirilmesi
yeterli olabilir.
Ancak PM endokarditlerinin tedavisinde tek
baﬂ›na antibiyotik tedavisinin, uzun süreli dahi
olsa s›kl›kla yetersiz kald›¤› ve rekürrens riskinin
yüksek oldu¤u bildirilmektedir (4,8). De¤iﬂik çal›ﬂmalarda bildirilmiﬂ toplam 188 PM endokardi-
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tinin de¤erlendirildi¤i bir çal›ﬂmada, sadece medikal tedavi uygulananlarda mortalite %41, medikal + cerrahi uygulananlarda %19 (p< 0.01) olarak belirlenmiﬂtir (6). Etken s›kl›kla stafilokok
türleri oldu¤u için, ampirik antibiyotik tedavisi
bu mikroorganizmalar göz önünde bulundurularak yap›lmal›d›r. Ancak antibiyotik tedavisinin
ne ﬂekilde ve ne kadar süre verilece¤i konusu
netlik kazanmam›ﬂt›r. Genel e¤ilim, endokardit
düﬂünülen olgularda, parenteral yolla ve uzun
süreli antibiyotik uygulamas› ﬂeklindedir. Cerrahi ile ç›kar›lan tellerde üreme olmas› halinde,
cerrahi sonras› dört hafta daha parenteral antibiyoterapi verilmesini öneren yazarlar olmakla birlikte, bu hastalarda optimal antibiyotik tedavisi
ilkelerinin belirlenebilmesi için ileri çal›ﬂmalara
gereksinim vard›r (4).
Endokarditli olgularda PM telleri, perkütanöz
veya cerrahi yöntemlerle ç›kar›labilir. Uygulanacak yöntem, vejetasyon büyüklü¤ü, triküspid kapakta morfolojik de¤iﬂikli¤in varl›¤› ve hastan›n
genel durumuna göre belirlenmelidir. Klug ve
arkadaﬂlar›, tel ucundaki vejetasyon TEE ile 10
mm’den büyükse cerrahiyi, küçükse perkütanöz
tekni¤i önermektedirler (6). Cerrahi uygulanacak
hastalarda, mümkünse triküspid onar›m› denenmelidir. Onar›m›n mümkün olmad›¤› olgularda,
yapay kapak tak›lmal›d›r. Tellerin klasik perkütanöz yöntemlerle ç›kar›lmas› halinde, triküspid
kapak y›rt›lmas›, sa¤ atriyum veya ventrikül rüptürü, korda tendinea rüptürü ve pulmoner embolizm gibi komplikasyonlar olabilece¤i bildirilmektedir (4). Ancak son y›llarda, “pace” sisteminin ç›kar›lmas›nda kullan›labilen “laser sheath”
tekni¤inin uygulamaya girmesi ile, bu tür komplikasyonlar›n büyük oranda azald›¤› ileri sürülmektedir (12,13).
“Pace” sistemi ç›kar›ld›ktan sonra, yeni sistemin ne zaman tak›laca¤› konusu netlik kazanmam›ﬂt›r. Kal›c› PM gereksinimi olan hastalarda,
cerrahi yöntemle teller ç›kar›l›rken, epikardiyal
“pacing” ve abdominal cep uygulanabilir. Kal›c›
PM gereksinimi olmayan hastalarda ise, yeni sistem tak›lmadan önce, bakteremi eradikasyonunu sa¤lamaya yetecek sürede antibiyotik tedavisinin uygulanmas› önerilmektedir (4,6).
‹MPLANTABL KARD‹YAK DEF‹BR‹LATÖR
(‹KD) ‹NFEKS‹YONLARI
Torakotomi veya sternotomi gibi cerrahi yöntemlerle tak›lan ‹KD’lerde infeksiyon insidans›
%2.2-11 aras›nda bildirilmektedir. Transvenöz
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yolla tak›lmas› halinde ise, infeksiyöz komplikasyonlar büyük oranda transvenöz PM infeksiyonlar›na benzerlik göstermekte, ancak insidans %0.81.5 olmak üzere daha düﬂük bildirilmektedir.
En s›k etkenler stafilokok türleri olmakla birlikte, Serratia marcescens, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Corynebacterium spp. de etken
olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Cerrahi olarak uygulanm›ﬂ ‹KD’de, ‹KD’nin
median sternotomi ile uygulanm›ﬂ olmas›, cerrahi süresinin uzunlu¤u, diabetes mellitus (DM),
ileri yaﬂ, immünsüpresyon ve jeneratör de¤iﬂtirilmesi, infeksiyon için risk faktörleri olarak belirlenmiﬂtir.
Transvenöz yolla uygulanm›ﬂ ‹KD için, subkütanöz veya submusküler defibrilatör “patch” yerleﬂtirilmesi, aﬂ›r› kilo, kad›n cinsiyet, DM, steroid tedavisi ve tak›lma iﬂleminin süresinin uzun
olmas› risk faktörü olarak bildirilmiﬂtir.
‹nflamasyonun lokal bulgular›, jeneratör çevresinde s›v› birikmesi ve drenaj›, epikardiyal yama olanlarda perikardit, subkütanöz yamadan
ve infraklaviküler yaradan ak›nt› en s›k karﬂ›laﬂ›lan klinik bulgulard›r. Olgular›n yaklaﬂ›k %50’sinde bakteremi ile birlikte sistemik infeksiyon söz
konusudur. Tan›da klinik bulgular ve ak›nt› örneklerinden mikroorganizma izolasyonu önemlidir. Tedavi, PM infeksiyonlar›ndaki gibidir (7).
II. KARD‹YAK CERRAH‹ OPERASYONLARDAN
SONRA GÖRÜLEN HASTANE
‹NFEKS‹YONLARI
GENEL B‹LG‹LER
‹nfeksiyon, kardiyak cerrahi operasyonlar›n
en korkulan komplikasyonlar›ndan biridir. Çünkü artm›ﬂ morbidite, mortalite, uzam›ﬂ hastanede yat›ﬂ ve ekonomik yükle birliktedir. ‹lk uygulanmaya baﬂland›¤› 1960’l› y›llardan itibaren kardiyak cerrahinin en önemli komplikasyonlar›ndan biri olan infeksiyonlar, modern cerrahi tekniklere, geliﬂen cerrahi tecrübeye ve perioperatif antibiyotik kullan›m›na karﬂ›n, halen s›k karﬂ›laﬂ›lan komplikasyonlardand›r. Kardiyak cerrahi
operasyonlardan sonra infeksiyon oranlar› %2-50
aras›nda oldukça geniﬂ bir aral›kta bildirilmekle
birlikte, son dönemlerde yap›lan çal›ﬂmalarda
oranlar %10’un alt›na düﬂmemektedir (14,15). Bu
oranlar, 2000 y›l›nda 686.000 aç›k kalp cerrahisi
operasyonunun yap›ld›¤› ABD’de ortalama
70.000, y›lda yaklaﬂ›k 20.000 aç›k kalp cerrahisi
operasyonu uygulanan ülkemizde de y›lda en az
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2003; 7: 4
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2000 infeksiyon ata¤›n›n geliﬂece¤ini düﬂündürmektedir (16,17). Bu rakamlar›n yüksekli¤i, infeksiyonun, kalp cerrahisinde ciddi bir sorun oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r. S›k görülmesinin
d›ﬂ›nda kardiyak cerrahi sonras› gözlenen infeksiyonlar›n mortalitesi ve morbiditesi de yüksektir.
Kardiyak cerrahi sonras› geliﬂmiﬂ mediastinitlerde mortalite %14-47 aras›nda, nozokomiyal pnömonilerde ise %30 civarlar›nda bildirilmektedir
(15,18).
Tüm bölümlerde oldu¤u gibi, kardiyak cerrahi ünitelerde gözlenen hastane infeksiyonlar› ile
ilgili üzerinde en çok durulan konulardan biri de,
bu infeksiyonlar›n hastanede yat›ﬂ› uzatmas›,
böylece maliyetleri artt›rmas›d›r.
Kardiyak Cerrahi ve Artm›ﬂ ‹nfeksiyon Riski
Kardiyak cerrahi sonras›nda, hastane infeksiyonlar› aç›s›ndan artm›ﬂ risk söz konusudur. Bu
artm›ﬂ riksin birçok nedeni vard›r:
1. Kardiyopulmoner “by-pass” ve infeksiyon
riski: Kardiyak cerrahi uygulanan hastalarda, kardiyopulmoner “by-pass” (KPB) ve ekstrakorporeal dolaﬂ›m, konak savunma mekanizmalar›na,
normal cerrahi prosedürlerden çok daha fazla
stres yarat›r. Kardiyak cerrahi uygulanm›ﬂ hastalar›n tümünde genel bir inflamatuvar yan›t oluﬂmaktad›r. Bu inflamatuvar yan›t›n nedenleri çeﬂitlidir: ‹nflamatuvar yan›t›n nonspesifik aktivatörleri, cerrahi travma, kan kayb› veya transfüzyon ve hipotermi bu nedenlerden baz›lar›d›r.
Bunlara ek olarak KPB’ye spesifik olarak farkl›
mekanizmalar da inflamatuvar yan›t› aktive eder.
Bu mekanizmalardan birincisi kan›n, KPB devrelerinin yabanc› yüzeyine temas›n› izleyen immün
sistemin direkt “temas aktivasyonu”dur. ‹kinci
mekanizma, aortik kros klempin bir sonucu olarak beyin, kalp, akci¤erler, böbrekler ve karaci¤erde geliﬂen iskemi-reperfüzyon hasar›n› içermektedir. Aortik kros klempin aç›lmas› ile perfüzyonun yeniden sa¤lanmas›, inflamatuvar yan›tta
anahtar olaylar›n aktivasyonu ile birliktedir. Di¤er bir mekanizma ise endotoksemidir. Endotoksemi, indirekt olarak inflamatuvar kaskad› uyarabilir. KPB s›ras›nda ve sonras›nda s›k karﬂ›laﬂ›lan
splanknik hipoperfüzyon, mukozal bariyerlerde
hasara yol açarak, endotoksinlerin ba¤›rsaklardan translokasyonuna izin verir. Bununla birlikte,
kardiyak cerrahide inflamatuvar yan›t›n stimülasyonunda endotoksinlerin önemi halen tart›ﬂmal›d›r (19). KPB sonras› geliﬂen proinflamatuvar yan›ta karﬂ›l›k olarak, vücut antiinflamatuvar bir ya171
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n›t geliﬂtirir. Bu proinflamatuvar ve antiinflamatuvar yan›t aras›ndaki genetik olarak kontrol edilen
dengenin, KPB’ye verilecek son inflamatuvar yan›t›n seviyesini belirledi¤i düﬂünülmektedir (20).
Kontrollü ve dengeli bir inflamatuvar yan›t›n, kona¤› infeksiyonlara karﬂ› korumak, yara iyileﬂmesini h›zland›rmak gibi olumlu etkileri varken, inflamatuvar yan›t›n dengesiz olmas›, sistemik inflamatuvar yan›t sendromu (SIRS)’nun baﬂlamas›na
ve tek veya multipl organ disfonksiyonuna yol
açabilmektedir. Dengesiz inflamatuvar yan›t›n
klinik yans›malar› pulmoner, kardiyovasküler, renal, nörolojik disfonksiyon ve immünsüpresyon
gibi ciddi komplikasyonlar olabilmektedir.
KPB’nin oluﬂturdu¤u jeneralize immünsüpresyonun, infeksiyöz komplikasyonlar›n geliﬂmesinde
önemli bir rol oynayabilece¤i bildirilmektedir
(21). ‹mmünsüpresyonun, antiinflamatuvar sitokin üretiminin predominans›ndan kaynaklanabilece¤i düﬂünülmektedir (22). KPB sonras›nda
hücre arac›l› immünitede de¤iﬂiklikler gözlenmekte, CD3+ ve CD4+ T-lenfosit say›s›nda azalma, CD8+ T-lenfosit ve monosit say›s›nda art›ﬂ,
lenfositlerin mitojen yan›t›nda azalma ve yard›mc› T-hücreleri arac›l› inflamatuvar yan›t›n bask›lanmas› gözlenmektedir (19).
Büyük oranda KPB’den kaynakland›¤› düﬂünülen bu inflamatuvar yan›ttan ve onun istenilmeyen klinik etkilerinden kurtulmak için,
KPB’nin ve aortik kros klempin kullan›lmad›¤›
yeni baz› cerrahi teknikler (off pump) ve malzemeler (heparinle kaplanm›ﬂ pompa devreleri),
baz› farmakolojik ve immünmodülatör ilaçlar
(aprotinin, pentoksifilin gibi) kullan›lmakla birlikte, bunu engelleyebilecek kesin bir yöntem
henüz tan›mlanmam›ﬂt›r (19).
Kardiyak cerrahi uygulanm›ﬂ hastalarda, operasyon sonras› dönemde SIRS geliﬂebilmesi, infeksiyon tan›s›nda kullan›lmakta olan inflamasyon göstergelerinin de¤erini azaltmakta ve bu
dönemde ortaya ç›kabilecek infeksiyonlar›n tan›s›n› oldukça güçleﬂtirmektedir. Kardiyak cerrahi uygulanm›ﬂ hastalarda erken postoperatif dönemde ateﬂ, lökositoz, yüksek C-reaktif protein
(CRP) ve prokalsitonin seviyeleri, infeksiyon
yoklu¤unda da belirlenmiﬂtir (23-25). Ayn› inflamasyon göstergelerinin, sadece SIRS nedeniyle
de¤il, kardiyojenik ﬂok, akut miyokard infarktüsü
gibi kardiyak cerrahi sonras› gözlenen di¤er baz›
komplikasyonlarda da yükselebilmesi, bu göstergeleri infeksiyon tan›s›nda kullan›rken dikkat-
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li olunmas›n›n ve ay›r›c› tan›da söz konusu komplikasyonlar›n mutlaka göz önünde bulundurulmas›n›n gerekti¤ini düﬂündürmektedir (23-25).
2. Birden fazla cerrahi yaran›n varl›¤›: En s›k
uygulanan aç›k kalp cerrahisi operasyonlar› aortokoroner “by-pass” greftleme (ACBG) operasyonlar›d›r. Bu hastalarda, biri sternumda, biri de
kullan›lacak damar greftlerinin ç›kar›ld›¤› bölgede (bacak veya kolda, bazen her ikisinde) olmak
üzere en az iki cerrahi alan söz konusudur. Böylece, operasyon sonras› dönemde, hem sternal
hem de greft ç›kar›lan bölgede CA‹ görülebilmektedir.
3. Kardiyak cerrahi operasyonlar›n süresinin uzun olmas›: Aç›k kalp cerrahisi operasyonlar›nda ortalama operasyon süresi beﬂ saattir.
Operasyon süresinin uzun olmas›n›n, CA‹ riskini
artt›rd›¤› aç›k olarak gösterilmiﬂtir.
4. Erken postoperatif dönemde hastane
personeline büyük oranda ba¤›ml›l›k: Kardiyak
cerrahi operasyon uygulanm›ﬂ hastalar›n, erken
postoperatif dönemde hastane personeline büyük oranda ba¤›ml› olmas›, hastane personeli ile
temas olas›l›¤›n› artt›rmakta, bunun da artm›ﬂ infeksiyon riski ile birlikte oldu¤u bilinmektedir.
5. Postoperatif dönemde invaziv araçlar›n
s›k kullan›m›: Kardiyak cerrahi uygulanm›ﬂ hastalar›n büyük ço¤unlu¤u, operasyondan mekanik
ventilasyon deste¤inde ç›kar. Ayr›ca bu hastalara pulmoner arter kateteri, santral ven kateteri,
periferik arter kateteri, periferik ven kateteri ve
idrar sondas›, hem operasyon s›ras›nda hem de
erken postoperatif dönemde uygulanm›ﬂt›r. Gerek mekanik ventilasyon gerekse kateter uygulamalar›, alet iliﬂkili hastane infeksiyonu oranlar›n›
artt›rmaktad›r.
6. Perioperatif dönemde s›k antibiyotik kullan›m›: Kardiyak cerrahi uygulanm›ﬂ hastalarda
artm›ﬂ infeksiyon riski oldu¤unun bilinmesi, perioperatif dönemde infeksiyon tan›s› koymadaki
güçlükler, bu hastalarda s›k antibiyotik kullan›m›na yol açmaktad›r. Bu da, hastane infeksiyon
riskini artt›ran di¤er bir nedendir.
7. Kardiyak cerrahi uygulanan hasta profilinde de¤iﬂiklik: Son y›llarda kardiyak cerrahi
operasyonlar, daha kompleks hastal›¤› olanlara
uyguland›¤› için, postoperatif komplikasyonlarda da bununla ba¤lant›l› olarak art›ﬂ görülmüﬂtür. Yap›lan birçok çal›ﬂmada, kardiyak cerrahi
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uygulanan hastalar›n, gittikçe daha yaﬂl›, daha
s›kl›kla diyabetik, üç damar hastal›kl› ve sol
ventrikül yetmezlikli oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bununla ba¤lant›l› olarak, 1980’li y›llarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, 1990’l› y›llarda postoperatif mortalite
art›ﬂ göstermiﬂ ve %2.4’ten, %3.8’e yükselmiﬂtir.
Ayn› ﬂekilde postoperatif morbidite de yükselmiﬂ, Jones ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda CA‹
oran› 1981 y›l›nda %1 iken, 1987 y›l›nda %3.1 olarak belirlenmiﬂ (p< 0.0002); Warner ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda ise sternal yara infeksiyonlar›
%0.2’den, 0.8’e (p< 0.001), pnömoni oran›
%0.5’ten, %4’e yükselmiﬂtir (26,27). Opere edilen
riskli hasta say›s›n›n artmaya devam etmesine
ra¤men mortalite oranlar›n›n, 1990’l› y›llardan
sonra stabil kald›¤›n› belirten yay›nlar olmas›na
karﬂ›n, riskli hasta popülasyonlar›nda postoperatif komplikasyonlar›n, dolay›s›yla infeksiyon riskinin yüksek oldu¤u bir gerçektir (27). Bu veriler,
ilerleyen y›llarda kardiyak cerrahi uygulanan ünitelerde, postoperatif dönemde gözlenen infeksiyonlar›n, eskisinden daha önemli bir sorun oluﬂturaca¤›n› düﬂündürmektedir.
EP‹DEM‹YOLOJ‹
Hastane ‹nfeksiyon Oranlar›
Kardiyak cerrahi ünitelerinde postoperatif
hastane infeksiyonu oranlar›, oldukça de¤iﬂkenlik göstermekte olup, %2-50 aras›nda son derece
geniﬂ bir aral›kta yer almaktad›r (14). Yukar›da
da belirtildi¤i gibi, 1990’l› y›llardan itibaren, kar-

diyak cerrahi uygulanan hastalar daha a¤›r hastal›kl› hale gelmiﬂ ve komplikasyon oranlar› artm›ﬂt›r. Tablo 1’de, hasta popülasyonunun de¤iﬂti¤i 1990’l› y›llardan günümüze kadar ülkemizden ve di¤er ülkelerdeki kardiyak cerrahi ünitelerinden bildirilmiﬂ hastane infeksiyon oranlar›
verilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalarda bildirilmiﬂ postoperatif hastane infeksiyon oranlar›n›n ortalamas›
%13.8’dir. Bu çal›ﬂmalardan, hem prospektif olup
hem de ABD, “Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)” tan›mlamalar› kullan›larak yap›lm›ﬂ toplam beﬂ çal›ﬂmada, infeksiyon oranlar›
ortalamas› %18.4’tür.
Ülkemizden Göl ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda, alt› y›ll›k süreçte kardiyak operasyon geçirmiﬂ toplam 9352 hasta retrospektif olarak de¤erlendirilmiﬂ ve CDC kriterlerine göre pnömoni, bakteremi ve mediastinit insidans› %3.7 olarak bildirilmiﬂtir (37).
‹nfeksiyon Oranlar›nda Farkl›l›k Nedenleri
Kardiyak cerrahi ünitelerinden bildirilmiﬂ
hastane infeksiyon oranlar›n›n büyük farkl›l›k
göstermesinin en önemli nedenleri, ﬂu ﬂekilde
s›ralanabilir:
1. Kullan›lan sürveyans yöntemi ve taburcu
sonras› sürveyans çal›ﬂmalar›n›n yap›l›p yap›lmamas›: Hastane infeksiyonlar› sürveyans›n›n
prospektif veya retrospektif yöntemle, hastaya
veya laboratuvara dayal› yap›l›p yap›lmamas›,
belirlenen oranlar›n farkl›l›k göstermesine ne-

Tablo 1. Kardiyak Cerrahi Ünitelerinde Hastane ‹nfeksiyonlar› ve Da¤›l›m›.
Hasta say›s›/
sürveyans yöntemi

Kullan›lan H‹
tan›mlamas›

H‹ oran› (H‹ say›s›/
toplam hasta say›s›)

‹ngiltere/1990/Mehta (28)

448/prospektif

CDC

%18.7

Hollanda/1994/Kluytmans (29)

983/prospektif

CDC

%27.2

Türkiye/1995/Kocazeybek (30)

2475/retrospektif

-

%1.45

‹spanya/1996/Rebello (31)

970/retrospektif

CDC

%12.4

ABD/1997/Kollef (15)

605/prospektif

CDC

%29.5

Fransa/1999/Mazzucotelli (32)

1000/prospektif

-

%4.9

Türkiye/1999/ﬁimﬂek Yavuz (33)

1433/prospektif

CDC

%7.4

Türkiye/2000/Ya¤d› (34)

1072/prospektif

-

%5

Türkiye/2002/Biçer (35)

1000/prospektif

CDC

%9.2

Kanada/2000/Saginur (36)

3027/prospektif

-

%22.6

Ülke/y›l/araﬂt›r›c› (kaynak no)

Toplam

13.013

Ortalama: %13.8

H‹: Hastane infeksiyonu, CDC: “Centers for Disease Control and Prevention”
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den olabilir. Ayr›ca, aç›k kalp cerrahisi uygulanm›ﬂ olan hastalarda en s›k görülen hastane infeksiyonlar› olan CA‹’nin sürveyans›n›n taburcu sonras›n› kapsayacak ﬂekilde yap›l›p yap›lmamas›
da oranlarda farkl›l›klara yol açabilecek en
önemli faktörlerdendir. Gerek maliyetleri düﬂürmek için gerekse hastan›n hastaneden edinilebilecek infeksiyonlardan korunabilmesi için, son
y›llarda, postoperatif hastanede kal›ﬂ süresi gittikçe k›salm›ﬂt›r. Bu durum, hastalar›n taburcu
olduktan sonraki izlemlerini daha da önemli hale getirmiﬂtir. Sadece hastalar hastanede yatarken yap›lm›ﬂ sürveyans çal›ﬂmalar›n›n, kardiyak
cerrahi operasyonlardan sonra gözlenen CA‹
oranlar›n›n olandan daha düﬂük belirlenmesine
yol açt›¤› birçok çal›ﬂmada bildirilmektedir (3841). Ridderstolpe ve arkadaﬂlar›, kardiyak cerrahi uygulanm›ﬂ ve sternal CA‹ geliﬂmiﬂ olgular›n
%66’s›n›n taburcu sonras›nda yap›lan izlemlerde
belirlendi¤ini bildirmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada,
CDC’nin CA‹ için önerdi¤i 30 günlük sürenin, geç
dönemde geliﬂen derin yerleﬂimli sternal infeksiyonlar için yeterli olmayabilece¤i ileri sürülmüﬂtür (39). Kardiyak cerrahi uygulanm›ﬂ 1324
hastada geliﬂen CA‹’nin de¤erlendirildi¤i di¤er
bir çal›ﬂmada, CA‹’nin sadece %28’inin hastalar
yatarken belirlenebildi¤i, %72’sinin taburcu olduktan sonra ortaya ç›kt›¤› bildirilmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada, sternal CA‹’nin %46’s›, greft ç›kar›lan
bölge infeksiyonlar›n›n %11’i taburcu öncesinde
belirlenebilmiﬂken; sternal CA‹’nin %14’ü, damar
grefti ç›kar›lan bölge infeksiyonlar›n›n %42’si taburcu sonras›nda belirlenmiﬂtir (40).
Di¤er bir çal›ﬂmada da, kardiyak cerrahi operasyon uygulanm›ﬂ 1885 hasta 90 gün izlenmiﬂ;
hastalarda hastanede yatt›¤› süre içinde %4.7
sternal, %1.5 greft ç›kar›lan bölge infeksiyonu
saptanm›ﬂken, operasyon sonras› 30. günde %6.8
sternal, %4.6 greft ç›kar›lan bölge, operasyon
sonras› 90. günde ise %9 sternal, %7.3 greft ç›kar›lan bölge CA‹’si belirlenmiﬂtir (41).
NNIS’nin 1994-1998 y›llar› aras›ndaki CA‹ sürveyans›nda, toplam 14.949 CA‹’nin 6826’s› hasta
hastanede yatarken, 2392’si taburcu olduktan
sonra yap›lan sürveyans çal›ﬂmalar› s›ras›nda,
5681’i ise hastan›n hastaneye tekrar baﬂvurusu
ile belirlenmiﬂtir. Taburcu öncesi belirlenmiﬂ
6876 CA‹’nin %43’ü yüzeysel, %19’u derin, %38’i
ise organ-boﬂluk infeksiyonu ﬂeklindeyken, taburcu sonras› belirlenmiﬂ 2392 CA‹’nin %78’i yüzeysel, %13’ü derin, %9’u organ-boﬂluk infeksiyo-

174

Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Ünitelerinde
Görülen Hastane ‹nfeksiyonlar›

nu ﬂeklindedir. Tekrar baﬂvuru s›ras›nda belirlenmiﬂ 5681 infeksiyonun ise %40’› yüzeysel,
%31’i derin, %29’u organ-boﬂluk infeksiyonu ﬂeklindedir. Bu de¤erler, taburcu sonras› yap›lan
sürveyans çal›ﬂmalar›nda, genellikle daha az ciddi seyirli infeksiyonlar›n belirlendi¤ini düﬂündürmektedir (42).
Taburcu sonras› sürveyans çal›ﬂmalar› için,
hastan›n poliklinik vizitleri s›ras›nda direkt incelenmesi, hasta kay›tlar›n›n antibiyotik kullan›m›
vb. aç›s›ndan kontrolü, hastalar›n telefonla sürveyans› ve hastalar›n cerrah taraf›ndan telefonla
sürveyans› gibi yöntemler kullan›lmaktad›r (43).
Bunlardan hangisinin daha duyarl› ve özgül oldu¤u konusunda ve taburcu sonras› sürveyans
çal›ﬂmalar›n›n önemi konusunda ortak bir görüﬂ
oluﬂmam›ﬂt›r. Her hastanenin kendi olanaklar›
ve yap›s›na göre yöntemini kendisinin belirlemesi en ak›lc› yaklaﬂ›m olacakt›r.
Taburcu sonras› sürveyans çal›ﬂmalar›nda en
önemli konulardan birinin de, hastan›n ve yak›nlar›n›n, CA‹’nin belirti ve bulgular› konusunda,
taburcu öncesi dönemde e¤itilmesi oldu¤u unutulmamal›d›r.
2. Hastane infeksiyon tan›mlamalar›n›n
farkl›l›¤›: Günümüzde, tüm CA‹’lerde oldu¤u gibi, kardiyak cerrahi sonras›nda karﬂ›laﬂ›lan
CA‹’lerde de CDC kriterleri genel olarak kabul
görmüﬂtür.
Sternal CA‹, CDC'nin CA‹ kriterlerine göre s›n›fland›r›ld›¤›nda, yüzeysel (cilt selüliti ﬂeklinde), derin (fasia alt›) veya organ-boﬂluk infeksiyonu (mediastinit, sternal osteomiyelit, ‹E) ﬂeklinde gruplanabilir (44). Greft ç›kar›lan bölge infeksiyonlar› ise yüzeysel ve derin olarak s›n›fland›r›l›r.
Sternal CA‹ içinde organ-boﬂluk infeksiyonu
olarak de¤erlendirilen mediastinit, kardiyotorasik cerrahi sonras› görülebilecek en ciddi komplikasyonlardan biridir. Son y›llara kadar, postkardiyak CA‹ ile ilgili yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalarda standart
bir terminoloji kullan›lmam›ﬂ, sadece sternal CA‹
ve özellikle de mediastinit olgular› de¤erlendirilmiﬂ ve “sternit”, “mediastinit”, “derin sternal
infeksiyon” vb. terimler birbirleriyle eﬂ anlaml›
olarak kullan›lm›ﬂt›r. Ço¤u zaman steril sternum
ayr›lmalar› da mediastinit olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Oysa, sternal yara komplikasyonu olmuﬂ
hastalar›n %60’›nda steril dehisens oldu¤u bildirilmektedir (45).
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Terminolojideki bu karmaﬂa, gerek infeksiyon oranlar›n›n çok farkl› belirlenmesine gerekse belirlenmiﬂ risk faktörlerinin çal›ﬂmalar aras›nda uyumsuzluk göstermesine yol açm›ﬂt›r.
Terminolojideki kargaﬂay› giderebilmek ve bir
standardizasyon oluﬂturabilmek amac›yla, El
Oakley ve arkadaﬂlar› taraf›ndan sternal yara
komplikasyonlar›n›n s›n›fland›r›lmas› ﬂu ﬂekilde
yap›lm›ﬂt›r (45):

• Tip IVB: Birden fazla tedavi baﬂar›s›zl›¤› olmuﬂ tip I, II ve III mediastinit.

a. Mediastinel ayr›lma: Klinik veya mikrobiyolojik infeksiyon bulgular› olmaks›z›n median
sternotomi yaras›n›n ayr›lmas›,

m›ﬂ herhangi bir cerrahi giriﬂimi içermektedir.

b. Mediastinel yara infeksiyonu: Mediastinel
sepsis ve sternum instabilitesi olsun olmas›n, infekte presternal doku veya sternal osteomiyelitin
klinik veya mikrobiyolojik kan›tlar›n›n olmas›,
i. Yüzeysel yara infeksiyonu: Subkütanöz dokuya s›n›rl› kalm›ﬂ yara infeksiyonu,
ii. Derin yara infeksiyonu (mediastinit): Retrosternal boﬂluk infeksiyonu olsun olmas›n, sternal osteomiyelitle birlikte olan yara infeksiyonu,
• Tip I: Risk faktörleri olmaks›z›n*, operasyondan sonra ilk iki hafta içinde ortaya ç›kan mediastinit.
• Tip II: Risk faktörleri olmaks›z›n*, operasyondan sonraki ikinci-alt›nc› haftalar içinde ortaya ç›kan mediastinit.
• Tip IIIA: Bir veya daha fazla risk faktörü olan
hastalarda ortaya ç›km›ﬂ tip I mediastinit.

• Tip V: Operasyondan sonraki alt› haftadan
sonra ilk kez ortaya ç›kan mediastinit.
*: Üç veya daha fazla majör çal›ﬂmada belirlenmiﬂ risk
faktörleri. Günümüzde kabul edilmiﬂ risk faktörleri diyabet,
obezite ve immünsüpresif tedavi gereksinimidir.
**: Tedavi baﬂar›s›zl›¤›, mediastinit tedavisi için yap›l-

3. Opere edilmiﬂ hasta özelliklerinin standardizasyonunun eksikli¤i: CA‹ oranlar›n›n belirlenmesinde di¤er bir konu da, bu oranlar›n
belirlenece¤i hasta gruplar›n›n standardizasyonudur. Oranlar›n, hastan›n altta yatan hastal›klar›na göre de¤erlendirilmesi gereklidir. Günümüzde, hasta gruplar›n›n standardizasyonu için
en çok kullan›lan risk de¤erlendirme yöntemi,
NNIS risk indeksidir. NNIS taraf›ndan önerilen
risk indeksinde, her bir operasyon, opere edilecek hastan›n operasyondan önceki “American
Society of Anesthesiologists (ASA)” skorunun 3,
4 veya 5 olmas› (1 puan), operasyonun kirli veya
kontamine olmas› (1 puan) ve operasyon süresinin T (T, yap›lmakta olan operasyonun ortalama
standart süresinin %75’inden daha uzun süredir)
saatten uzun olmas› (1 puan)’na göre de¤erlendirilmekte ve risk indeksi 0, 1, 2 ve 3 olmak üzere dörde ayr›lmaktad›r (42).

• Tip IIIB: Bir veya daha fazla risk faktörü olan
hastalarda ortaya ç›km›ﬂ tip II mediastinit.

ACBG operasyonlar›ndan sonra, NNIS risk indeksine göre belirlenmiﬂ CA‹ oranlar› Tablo 2’de
verilmiﬂtir.

• Tip IVA: Bir tedavi baﬂar›s›zl›¤›** olmuﬂ tip
I, II ve III mediastinit.

NNIS sisteminin kulland›¤› risk indeksinin,
göreceli olarak kullan›m› kolayd›r ve birçok ame-

Tablo 2. NNIS 1992-2002 Aortokoroner “by-pass” Greftleme Sonras› CA‹ Oranlar› (1).
Risk indeks kategorisi
‹nfeksiyon alan›

0

1

2, 3

0.77

1.52

2.59

Yüzeysel

0.55

1.18

2.02

Derin

0.23

0.34

0.57

0.5

1.99

3.03

Yüzeysel

0.27

0.75

1.17

Derin

0.09

0.56

0.78

Organ-boﬂluk

0.14

0.68

1.08

1.28

3.51

5.62

Greft ç›kar›lan bölge infeksiyonlar›

Sternal

Toplam
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liyat türü için uygulanabilmektedir. Ancak son
y›llarda bu sistemle ilgili eleﬂtiriler yap›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. Bu indeksin “multivariate” bir analiz sonucu belirlenmemiﬂ olmas›, ASA skorunun
hastan›n komorbid durumlar›n› belirlemedeki
yetersizli¤i ve gerekli objektif kriterlerden yoksun olmas› genel olarak yap›lan eleﬂtirilerdendir. Ayr›ca, bu risk indeksinin kardiyak cerrahi
prosedürlerde uygulanmas›nda baz› sorunlar
söz konusudur. Bu sistemin, kardiyak cerrahi uygulanan hastalar›, CA‹ edinme riskine göre kategorize edemedi¤i ileri sürülmektedir. Çünkü aç›k
kalp cerrahisi uygulanan hastalarda ASA skoru
genellikle 3 veya 4’tür ve bu operasyonlar›n hemen tamam› temiz cerrahi operasyonlard›r. Bu
durumda, hastan›n risk kategorisi 1 veya 2’ye girip girmeyece¤ini, sadece operasyonun beﬂ saatten uzun sürüp sürmemesi belirlemektedir.
Hastalar›n büyük ço¤unlu¤u, risk indeks kategorisi 1 veya 2’de yer almakta, 0 veya 3’te çok az
hasta bulunmaktad›r. Ayr›ca, kardiyak cerrahide
görülen CA‹’de önemli risk faktörü olarak bilinen
obezite vb. gibi özelliklerin, bu sisteme dahil
edilmemiﬂ olmas› da önemli eksikliktir. Russo
ve arkadaﬂlar›n›n ACBG sonras› CA‹ geliﬂen hastalarda, risk faktörlerinin belirlenmesi için yapt›klar› “multivariate” analiz çal›ﬂmas›nda, obezite, DM, periferik veya serebrovasküler hastal›k
ve prosedürlerin beﬂ saati geçmesi risk faktörü
olarak belirlenmiﬂtir. Bunlar›n ilk üçü ile yeni bir
risk indeksi oluﬂturulmuﬂ ve bu sistemin NNIS
sistemi ile karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda, NNIS’de sadece
ilk üç grupta hasta yer al›rken, yeni sistemde her
dört grupta da hasta yer ald›¤› görülmüﬂ, yeni
sistemin prediktif de¤erinin hafif olarak daha
yüksek oldu¤u ve preoperatif dönemde risk de¤erlendirmesi yap›labildi¤i için avantajl› oldu¤u
bildirilmiﬂtir (46).
4. Uygulanan invaziv iﬂlem s›kl›¤›n›n farkl›l›¤›: Alet iliﬂkili hastane infeksiyonlar›nda, infeksiyon oranlar›n›n, alet kullan›m oranlar›na göre bil-

dirilmesi, son y›llarda kabul edilmiﬂ bir yaklaﬂ›md›r. Oranlar›n bu ﬂekilde belirlenmesi, karﬂ›laﬂt›r›lma yap›lmas›na olanak tan›maktad›r. Tablo 3’te
kardiyotorasik YBÜ’de belirlenmiﬂ alet iliﬂkili hastane infeksiyon oranlar› sunulmuﬂtur.
5. Di¤er nedenler: Yukar›da belirtilen nedenlere ek olarak, kardiyak cerrahide uygulanan
antibiyotik profilaksisi, operasyon öncesi tüylerin uzaklaﬂt›r›l›p uzaklaﬂt›r›lmamas› gibi birçok
ek faktör de oranlar›n farkl› olmas›na yol açabilmektedir.
Son y›llarda, hastane infeksiyon oranlar› da
bir kalite göstergesi olarak kullan›lmaktad›r. Hastane infeksiyon oranlar›n›n bir kalite göstergesi
olarak hastaneler aras›nda karﬂ›laﬂt›r›labilmesi
için, sürveyans çal›ﬂmalar›n›n standart tan›mlamalar ve yöntemler kullan›larak, taburcu sonras›n› da kapsayacak ﬂekilde yap›lmas›, hastane infeksiyonu oranlar›n›n risk de¤erlendirmesine göre belirlenmesi ve alet iliﬂkili hastane infeksiyonlar›nda oranlar›n, alet kullan›m süresine göre
saptanmas› gerekmektedir.
HASTANE ‹NFEKS‹YONLARININ
‹NFEKS‹YON YER‹NE GÖRE DA⁄ILIMI
Kardiyak cerrahi sonras›, di¤er bölümlerde
görülen hastane infeksiyonlar›n›n tümü ile karﬂ›laﬂ›labilmekte, ancak sadece bu cerrahiye özel
baz› infeksiyonlar da gözlenmektedir. Mediastinit ve sternal osteomiyelit, sadece median sternotomi uygulanm›ﬂ hastalarda gözlenen hastane
infeksiyonlar›d›r. Kardiyak cerrahi operasyonlardan sonra gözlenen hastane infeksiyonlar›n›n
da¤›l›m› da kuruluﬂlar aras› farkl›l›k göstermekle
birlikte, genellikle en s›k bildirilen ve üzerinde
en çok araﬂt›rma yap›lan infeksiyonlar, sternal
CA‹’lerdir. Bunun d›ﬂ›nda, greft ç›kar›lan bölge
CA‹’leri ve nozokomiyal pnömonilerle de kardiyak cerrahi ünitelerde s›kl›kla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
Tablo 4’te, son y›llarda yap›lm›ﬂ ve kardiyak

Tablo 3. Kardiyotorasik YBÜ’de Alet ‹liﬂkili ‹nfeksiyon Oranlar›.
Alet iliﬂkili infeksiyon oran›*
‹nfeksiyon türü

NNIS 1992-2002 (1)

SEGKDCH 1999 (47)

SEGKDCH 2002 (35)

V‹P

11.2

16.4

12.5

Kateterle iliﬂkili bakteremi

3.1

-

4.5

Kateterle iliﬂkili ÜS‹

2.9

-

1.2

V‹P: Ventilatör iliﬂkili pnömoni, ÜS‹: Üriner sistem infeksiyonu, SEGKDCH: Dr. Siyami Ersek Gö¤üs Kalp-Damar Cerrahisi
Hastanesi
* 1000 araç kullan›m gününde gözlenen infeksiyon say›s›.
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Tablo 4. Kardiyak Cerrahi Operasyonlardan Sonra Gözlenen Hastane ‹nfeksiyonlar›n›n ‹nfeksiyon Yerine Göre Da¤›l›m›.
Hastane infeksiyonu (kaynak no)

% ortalama oran (s›n›rlar)

Cerrahi alan infeksiyonlar› (15, 18, 29, 30, 32-36, 39-41, 46, 48-67)
Sternal (15, 29-36, 48, 49)

11.7 (6.6-16.3)
5.30 (0.5-11)

Yüzeysel cerrahi alan infeksiyonlar› (33, 35, 36, 39-41, 46, 53-55, 57-59, 64, 65)
Derin cerrahi alan infeksiyonlar› (33, 35, 36, 39, 57, 64, 65)
Mediastinit (18, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 51-62, 64-67)
Sternal osteomiyelit (36, 52)

4.47 (0.41-9.0)
1.7 (1.2-2.3)
1.35 (0.3-2.5)
0.054-0.23

Greft ç›kar›lan bölge (bacak veya kol) (36, 40, 41, 46, 50, 54, 57, 58, 64)

5.7 (1.9-11.4)

Nozokomiyal pnömoni (15, 29-32, 34-37, 47, 49)

2.35 (0.2-9.7)

Üriner sistem infeksiyonu (15, 29-36)

3.13 (0.2-9.0)

Bakteremi (15, 29-37, 48)

1.07 (0.2-3.5)

operasyonlardan sonra gözlenen hastane infeksiyonlar›n›n sürveyans› ile ilgili de¤iﬂik çal›ﬂmalarda bildirilmiﬂ, s›kl›kla karﬂ›laﬂ›lan infeksiyonlar ve karﬂ›laﬂ›lma oranlar› verilmiﬂtir.
Cerrahi Alan ‹nfeksiyonlar› (CA‹)
Yukar›da verilmiﬂ de¤erlerde de görüldü¤ü
gibi, kardiyak operasyonlardan sonra en s›k görülen hastane infeksiyonlar› CA‹’lerdir ve özellikle sternal bölge infeksiyonlar›d›r. Opere olmuﬂ
hastalar›n yaklaﬂ›k %5’inde sternal CA‹ geliﬂmektedir. En s›k uygulanan aç›k kalp cerrahisi operasyonu olan ACBG operasyonlar›nda, genellikle
biri sternumda, biri de kullan›lacak damar greftinin ç›kar›ld›¤› bölgede (safen ven ç›kar›lm›ﬂsa
bacakta, radial arter ç›kar›lm›ﬂsa kolda) olmak
üzere en az iki cerrahi alan vard›r. Bu nedenle
CA‹ de öncelikle sternal ve greft ç›kar›lan bölge
infeksiyonlar› olarak ikiye ayr›l›r. Sternal CA‹ ile
ilgili tan›mlamalar yukar›da verilmiﬂtir.
Bu bölümde, sternal CA‹’den, özellikle de organ-boﬂluk infeksiyonu olarak de¤erlendirilen
ve kardiyak cerrahinin en korkulan infeksiyöz
komplikasyonu olan akut mediastinitlerden daha detayl› söz edilecektir.
1. Sternal CA‹-postkardiyak cerrahi sonras›
gözlenen mediastinitler: Akut mediastinit, seyrek karﬂ›laﬂ›lan ancak önemli sorunlar yaratabilen, mediasten içinde yer alan, tüm organ ve dokular› tutan bir infeksiyondur. Mediasten, diyaframdan toraks›n ç›k›ﬂ›na kadar uzanan, sternum
ve kostal k›k›rdaklar›n ön s›n›r›n›, 12 torakal ver-
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tebran›n da arka s›n›r›n› oluﬂturdu¤u vücut bölgesidir. Mediasten içinde kalp, büyük damarlar,
özefagus, trakea ve ana bronﬂlar›n distal bölümü, vagus ve frenik sinir, timus kal›nt›s› ve torasik kanal yer al›r. Bu yap›lar ya¤ dokusu, zay›f
ba¤ dokusu ve lenf nodlar› taraf›ndan çevrilmiﬂtir (68).
Kardiyovasküler ve torasik cerrahideki büyük
geliﬂmelerden önce, mediastinit olgular›n›n büyük ço¤unlu¤u özefagus perforasyonu veya orofarengeal foküsten komﬂuluk yoluyla yay›l›m sonucu ortaya ç›kmaktayd›. Ancak son zamanlarda
mediastinitler büyük oranda, median sternotomiyi izleyen postoperatif infeksiyonlar olarak
meydana gelmektedir (68).
Daha önce de belirtildi¤i gibi, son y›llara kadar, kardiyak cerrahi ünitelerde gözlenen CA‹
denilince akla sadece mediastinitler gelmiﬂ ve
bu konuda yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar›n birço¤unda da
sadece mediastinit oranlar› verilmiﬂtir. 1984 y›l›nda Sar ve arkadaﬂlar› mevcut literatürü tarayarak, median sternotomi uygulanan hastalarda
mediastinit insidans›n›n %0.4-5 aras›nda bildirildi¤ini saptam›ﬂlard›r (68). O zamandan beri yaklaﬂ›k 150.000 hasta ile ilgili deneyimleri içeren
çal›ﬂmalar yay›nlanm›ﬂ olup, oran %0.4-2.4 aras›nda bildirilmiﬂtir (18,62,66-68). Salg›nlar s›ras›nda bu oranlar %5-23.7 kadar yüksek olabilir.
Özellikle sol ventriküler “assist device” veya total yapay kalp uygulanm›ﬂ olanlarda mediastinit
insidans› oldukça yüksek olup, %7.5-35.7 aras›nda bildirilmektedir (68).
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• Risk faktörleri: Sternal CA‹ için günümüze
kadar pek çok çal›ﬂmada risk faktörleri araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu risk faktörlerinin büyük ço¤unlu¤u, derin mediastinit için belirlenmiﬂtir. Ancak bu konuda yap›lan çal›ﬂmalar genellikle retrospektif
olup, retrospektif çal›ﬂmalarda do¤al olarak bulunan problemlerle s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Risk faktörleri, preoperatif, intraoperatif ve postoperatif
risk faktörleri olarak ayr›labilir: Preoperatif risk
faktörleri, DM, kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›
(KOAH), obezite, renal yetmezlik, konjestif kalp
yetmezli¤i (KKY), periferik vasküler hastal›k, daha önce median sternotomi uygulanmas›, sigara,
düﬂük kardiyak output, baﬂka bir yerde infeksiyon, nazal S. aureus taﬂ›y›c›l›¤›, tüylerin jiletle t›raﬂ
edilmesi, uzam›ﬂ preoperatif hospitalizasyon ve
endokardit öyküsüdür (36,39,52,69,70). ‹ntraoperatif ve cerrahi risk faktörleri, cerrahinin kompleks oluﬂu, kemik kesiminde kullan›lan aletin tipi, sternal kapaman›n tipi, koroner arter “bypass” greftlemede Arteria mammaria internan›n
kullan›lmas›, operasyon süresinin uzamas›, KBP
süresinin uzamas›, aortik kros klemp süresinin
uzamas›, kan transfüzyonu, antibiyotik profilaksisi uygulan›p uygulanmamas›, acil cerrahi giriﬂim ve aort veya femoral arter yaralanmas›d›r
(19,31,39,52). Postoperatif risk faktörleri ise kanama kontrolü için reeksplorasyon, YBÜ’de uzam›ﬂ kal›ﬂ süresi, 24-48 saatten uzun süren mekanik ventilasyon, trakeostomiye gerek duyulmas›,
kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanmas›, düﬂük kardiyak output, geçici “pace” teli varl›¤› ve
ayn› anda safen ven ç›kar›lan bölgede infeksiyon
varl›¤›d›r (36,39,52).
Ancak bu faktörler üzerinde genel bir görüﬂ
birli¤inin olmad›¤› göz önünde bulundurulmal›d›r. K›sa süre önce yay›nlanm›ﬂ bir derlemede,
bir çal›ﬂmada risk faktörü olarak tan›mlanan faktörün, di¤er çal›ﬂmada tan›mlanmad›¤›, sonuçlar›n birbirini tutmad›¤› bildirilmiﬂtir (47). Bunun
en önemli nedenlerinden biri, postoperatif mediastinel infeksiyonlar›n tan›mlamalar›ndaki
standardizasyon eksikli¤idir. Bu nedenle kesin
risk faktörlerini belirleyebilmek için, standart tan›mlamalar kullan›larak yap›lacak prospektif çal›ﬂmalara gereksinim vard›r.
Son y›llarda yap›lm›ﬂ ve hastalar›n prospektif
olarak de¤erlendirildi¤i beﬂ çal›ﬂmada; yaklaﬂ›k
8000 aç›k kalp cerrahisi uygulanm›ﬂ hastada sternal CA‹ için belirlenmiﬂ en s›k ba¤›ms›z risk faktörleri, operasyonun süresi, obezite ve DM olarak
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bildirilmiﬂtir (15,36,46,50,57). Ayr›ca, antibiyotik
profilaksisi uygulanmam›ﬂ olmas›, KKY varl›¤›,
kad›n cinsiyet, preoperatif beﬂ günden uzun süreli yat›ﬂ, sigara, periferik veya serebrovasküler
hastal›k varl›¤› da bu çal›ﬂmalarda sternal CA‹
için belirlenmiﬂ di¤er risk faktörleridir (15,46,50).
Organ-boﬂluk, derin ve yüzeysel CA‹’de risk
faktörlerini ayr› ayr› incelemiﬂ çal›ﬂma say›s› azd›r. Zacharis ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda, derin ve yüzeysel infeksiyonlar için risk faktörlerinin farkl› olmad›¤› bildirilmiﬂ ve obezite, insülin
ba¤›ml› DM, Arteria mammaria interna grefti kullan›m›, cerrahi reeksplorasyon ve postoperatif
transfüzyon, ba¤›ms›z risk faktörleri olarak belirlenmiﬂtir (71).
• Etkenler: Kardiyak cerrahi sonras› görülen
CA‹’de, kuruluﬂlar aras› farkl›l›k göstermekle birlikte, gerek yüzeysel gerekse derin yerleﬂimli
sternal yara infeksiyonlar›nda etkenler s›kl›kla
gram-pozitif koklard›r. Son y›llarda yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalarda, sternal infeksiyonlardan s›kl›kla izole
edilmiﬂ mikroorganizmalar›n da¤›l›m›, Tablo 5’te
verilmiﬂtir.
Metisiline dirençli S. aureus (MRSA) sorunu:
Kardiyak cerrahi sonras› geliﬂen hastane infeksiyonlar›nda, özellikle de CA‹’de, son y›llarda gerek ülkemizden gerekse di¤er ülkelerden gittikçe artan oranlarda MRSA insidans› bildirilmektedir. Ünitemizde CA‹’ye %53.7 oran›nda MRSA’n›n
yol açt›¤› belirlenmiﬂtir (33). Göl ve arkadaﬂlar›
taraf›ndan yap›lm›ﬂ çal›ﬂmada da kardiyak cerrahi sonras› geliﬂen hastane infeksiyonlar›n›n
%58.3’ünde MRSA’n›n etken oldu¤u belirlenmiﬂti (37). Ya¤d› ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda da
Tablo 5. Sternal CA‹’de Etkenler.

Mikroorganizma
S. aureus

Sternal CA‹*
% oran (s›n›rlar)
36 (12-81)

KNS

33 (2-64)

Enterokok türleri

6 (1-19)

Gram-negatif enterik çomaklar

18 (4-37)

Pseudomonas spp.

10 (3-19)

Acinetobacter spp.

17 (12-23)

CA‹: Cerrahi alan infeksiyonlar›, KNS: Koagülaz-negatif stafilokok.
* 18, 28, 30, 33, 34, 36, 50, 52, 54, 55, 59, 62, 63, 65,
72, 73 nolu kaynaklardan al›nm›ﬂt›r.
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kardiyak cerrahi sonras› geliﬂen hastane infeksiyonlar›nda en s›k etkenin S. aureus oldu¤u ve S.
aureus kökenlerinin %92’sinin MRSA oldu¤u bildirilmiﬂtir (34).
NNIS 2002 verilerinde, dokuz tip YBÜ de¤erlendirilmiﬂ ve en yo¤un vankomisin kullan›lan
YBÜ’nün cerrahi YBÜ oldu¤u ve bunu kardiyotorasik postoperatif YBÜ’nün izledi¤i ifade edilmiﬂtir (1).
‹srail’den Finkelstein ve arkadaﬂlar›,
MRSA’n›n, hastanelerinde y›llardan beri endemik oldu¤unu ve bu hastanenin kardiyak cerrahi
ünitesinde, 100 hastane baﬂvurusunda 2.6-3
MRSA infeksiyonu veya kolonizasyonu ortaya
ç›kt›¤›n› bildirmiﬂtir (64).
Fransa’dan Combesve ve arkadaﬂlar›n›n, dokuz y›l boyunca izlenmiﬂ 371 mediastinit olgusunu de¤erlendirdi¤i çal›ﬂmalar›nda, olgular›n
%60’›nda etkenin S. aureus oldu¤u ve S. aureus kökenlerinde metisilin direncinin ortalama %30
ﬂeklinde belirlendi¤i bildirilmiﬂtir (74).
Kardiyak cerrahi üniteler, MRSA infeksiyonlar› aç›s›ndan yüksek riskli bölgeler olarak tan›mlanmakta ve bu ünitelerde, endemik MRSA infeksiyonlar› için de tarama ve izolasyon önlemlerinin al›nmas› önerilmektedir (75). Ancak bu
önerilerin uygulanabilirli¤i ve etkinli¤i, özellikle
ülkemiz koﬂullar›nda yeniden de¤erlendirilmeli
ve endemik MRSA infeksiyonlar› gözlenen kardiyak cerrahi ünitelerinde al›nabilecek önlemlerin
belirlenmesi konusunda ileri çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r.
Bilindi¤i gibi hastanelerdeki MRSA rezervuar›n› genellikle bu mikroorganizma ile kolonize
veya infekte olan hastalar oluﬂturur. Bilinen en
önemli yay›l›m mekanizmas›, hastane personelinin ellerinde geçici süreyle MRSA taﬂ›nmas›d›r
(76). Ancak baz› yay›nlarda, hastane personelinin nazal MRSA taﬂ›y›c›l›¤›n›n baz› MRSA hastane salg›nlar›n›n epidemiyolojisine etkisi olabilece¤i bildirilmiﬂtir. Bununla birlikte, gerek ünitemizde yap›lm›ﬂ çal›ﬂmada gerekse di¤er ünitelerden yap›lm›ﬂ bildirimlerde, salg›n durumlar›nda sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda MRSA kolonizasyonunun çok yüksek olmad›¤› (%2 dolaylar›nda) belirlenmiﬂtir (77). Ünitemizde, hastane infeksiyonlar›n›n %39’undan, CA‹’nin ise %64’ünden
MRSA’n›n sorumlu oldu¤u bir dönemde yap›lm›ﬂ
bir çal›ﬂmada, sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda nazal MRSA
taﬂ›y›c›l›¤› %2.8 oran›nda bulunmuﬂ ve sa¤l›k ça-
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l›ﬂanlar›ndan izole edilen kökenler, hastalardan
izole edilmiﬂ kökenlerden genomik olarak farkl›l›k göstermiﬂtir. MRSA yay›l›m ve bulaﬂ›nda sa¤l›k çal›ﬂanlar›ndaki nazal MRSA kolonizasyonunun önemli rolü olmad›¤› düﬂünülmüﬂtür (78).
• Mikroorganizma bulaﬂ yollar› ve patogenez:
Kardiyak cerrahi sonras›nda geliﬂen CA‹’de etken
mikroorganizmalar, preoperatif, intraoperatif veya postoperatif dönemde, ya hastada kolonize
olan mikroorganizmalar›n hematojen, lenfojen
yolla yaraya ulaﬂmas› ile ya da yaraya direkt inokülasyon ile bulaﬂ›r. Postkardiyak cerrahi mediastinitinin patogenezinin, hastan›n endojen bakteriyel floras›ndan veya cerrahi ortamdan, opere
edilen yaraya mikroorganizmalar›n inokülasyonu
ile ilgili oldu¤u, genel olarak kabul gören yaklaﬂ›md›r. Bakteriler, cerrahi yaran›n göreceli olarak
korunmuﬂ avasküler ortam›nda kolayca üreyebilmekte ve infeksiyona neden olabilmektedir. Bu
durumda, cerrahinin süresi, cerrahinin kompleks
olmas› ve reeksplorasyon gereksinimi gibi faktörlerin mediastinit riskini artt›rmas› beklenebilir
(68). Nadir de olsa, bir cerrah›n el veya burnunda
taﬂ›d›¤› bakteri gibi kaynaklarla epidemiyolojik
olarak iliﬂkili olan sternal CA‹ salg›nlar›n›n varl›¤›
da bu görüﬂü desteklemektedir (51).
Ameliyathane ortam›, postkardiyak CA‹’de
genellikle pek rol almamakla birlikte, iliﬂkili oldu¤unu bildiren çal›ﬂmalar da vard›r. Ferrazzi ve
arkadaﬂlar›, ameliyathane ortam›n›n de¤iﬂtirilmesiyle gram-negatif mediastinit insidans›nda
önemli düﬂüﬂ saptarken, gram-pozitif infeksiyonlarda önemli bir de¤iﬂim gözlemlememiﬂler
ve bu infeksiyonlar›n büyük ço¤unlu¤unun, hasta cildi floras›nda bulunan rezervuar gram-pozitif
organizmalardan kaynakland›¤› sonucuna varm›ﬂlard›r (68). Tegnel ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda ise, CA‹ etkeni olan KNS’ler genomik olarak incelenmiﬂ, kökenlerin %56’s›n›n benzer genomik yap›ya sahip oldu¤u belirlenmiﬂ ve ameliyathane ortam›nda bulunan KNS kökenlerinin
de ayn› genomik yap›y› gösterdi¤i saptanm›ﬂ ve
bu veriler KNS infeksiyonlar›n›n operasyon s›ras›nda edinildi¤i hipotezini güçlendirmiﬂtir (79).
Hastalarda preoperatif nazal S. aureus kolonizasyonunun, operasyon sonras›nda CA‹’yi artt›rd›¤›n› ve preoperatif dönemde burundan izole
edilmiﬂ kökenlerle, postoperatif dönemde yaradan izole edilmiﬂ kökenlerin ayn› oldu¤unu gösteren çal›ﬂmalar oldu¤u için, mikroorganizma bu-
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laﬂ›nda hastadaki kolonizasyonun da önemli oldu¤u düﬂünülebilir (69,70).
Archer ve arkadaﬂlar› da, antibiyotik dirençli
az miktarda KNS ile kolonize olmuﬂ hastalarda
profilaktik antibiyotik bask›s›yla bu bakterilerin
dominant hale geldi¤ini göstermiﬂlerdir. Bunlara
ek olarak, KBP’nin immünsüpresif etkisi de postkardiyak cerrahi mediastinitinin patogenezine
yard›mc› olabilir. Çevresel kaynaklar ve yetersiz
el y›kamayla iliﬂkili mediastinit salg›nlar›, postoperatif faktörlerin önemini vurgulamaktad›r (68).
Ehrenkranz ve arkadaﬂlar›n›n bir çal›ﬂmas›nda,
postoperatif önlenebilir uzak alan infeksiyonlar›na sekonder mediastinit olabilece¤i gösterilmiﬂ
ve kardiyak cerrahi sonras› multipl veya tek bir
organizma ile bir grup infeksiyon görülmesi halinde intraoperatif veya postoperatif kaynaklar›n
akla getirilmesinin gerekti¤i bildirilmiﬂtir (80).
Tüm bunlara ra¤men, postkardiyak cerrahi
mediastiniti etkileyen faktörleri daha iyi tan›mlayabilmek için kontrollü prospektif çal›ﬂmalara
gereksinim duyulmaktad›r.
• Korunma yöntemleri: CA‹’yi önlemede, preoperatif yat›ﬂ süresinin azalt›lmas›, operasyon
yap›lacak alandaki k›llar›n depilatör maddeler
veya t›raﬂ makinas› ile uzaklaﬂt›r›lmas›, operasyondan önce hastan›n antiseptik solüsyonla y›kanmas› önerilmektedir. CA‹ ile ilgili yap›lan sürveyans sonuçlar›n›n ilgili cerraha ulaﬂt›r›lmas›n›n
da, o cerrah›n yapt›¤› operasyonlardaki CA‹ h›z›nda düﬂüﬂ ile sonuçland›¤› gösterilmiﬂtir.
a. Antibiyotik profilaksisi: Temiz olarak s›n›fland›r›lan kardiyak cerrahi operasyonlarda infeksiyon riski düﬂük olmakla birlikte, infeksiyonun
sonuçlar› çok ciddi olabilir. Bu nedenle profilaktik antibiyotik kullan›m› yayg›nd›r ve önerilmektedir. Kardiyak cerrahide, antibiyotik profilaksisinin yarar›n› gösteren çal›ﬂmalar vard›r. Ancak
hangi ajan›n optimal oldu¤u konusu halen tart›ﬂmal›d›r. Yara yeri infeksiyonlar›nda en s›k izole
edilen mikroorganizma stafilokoklar oldu¤u için,
sefazolin, kardiyovasküler cerrahide profilaksi
için önerilen ana ilaçt›r. Birinci ve ikinci kuﬂak
sefalosporinlerin etkinli¤i ile ilgili çal›ﬂmalar tart›ﬂmal›d›r ve sonuçta hiçbir ajan›n di¤erine üstünlü¤ü gösterilememiﬂtir. Beta-laktam allerjisi
olanlarda ve MRSA infeksiyon oranlar›n›n yüksek
oldu¤u ünitelerde, vankomisinin kullan›labilece¤i bildirilmektedir (64). Ancak kardiyak cerrahide vankomisin profilaksisi konusu oldukça tart›ﬂmal›d›r. Maki ve arkadaﬂlar›n›n MRSA infeksi180
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yon h›z›n›n yüksek olmad›¤› ünitelerde yapt›klar› ve sefazolin, sefamandol ve vankomisini karﬂ›laﬂt›rd›klar› çal›ﬂmalar›nda, vankomisin profilaksisi uygulanan hastalarda postoperatif yara yeri
infeksiyonunda önemli azalma oldu¤u gösterilmiﬂ, ancak hastalar›n %8’inde vankomisinin hipotansiyon yapt›¤› bildirilmiﬂtir. Bununla birlikte, profilakside vankomisin ve sefuroksimi karﬂ›laﬂt›ran 884 hastal›k bir çal›ﬂmada ise, CA‹ oran›
sefuroksim grubunda %3.2, vankomisin grubunda %3.5 olarak belirlenmiﬂ ve vankomisinin üstün olmad›¤› bildirilmiﬂtir (81).
‹srail’de, MRSA infeksiyon h›z›n›n yüksek oldu¤u bir kardiyak cerrahi ünitesinde yap›lm›ﬂ çal›ﬂmada da, 885 hastan›n 452’sine vankomisin,
433’üne sefazolin profilaksisi verilmiﬂ ve CA‹
oranlar› vankomisin grubunda %9.5, sefazolin
grubunda %9 olarak bildirilmiﬂtir. Vankomisin
grubunda MRSA’n›n neden oldu¤u CA‹ oran› daha azken, metisiline duyarl› S. aureus (MSSA)’un
neden oldu¤u CA‹ oran› daha yüksektir (64).
Kardiyak cerrahi ünitelerinin birço¤unda
MRSA infeksiyonlar›n›n yayg›n oldu¤u göz önüne
al›nd›¤›nda, rutin vankomisin profilaksisi uygulamadan önce, konunun her hastane taraf›ndan,
özellikle aﬂa¤›da belirtilmiﬂ noktalar› da göz önüne alarak, çok iyi de¤erlendirilmesinin gerekti¤i aç›kt›r: Öncelikle MRSA infeksiyonlar›n›n bulaﬂma yollar›n›n belirlenmesi oldukça önemlidir.
Bilindi¤i gibi profilaktik antibiyotik uygulamas›,
sadece intraoperatif mikroorganizma bulaﬂmas›n›n söz konusu oldu¤u durumlar› engelleyebilmektedir. MRSA bulaﬂ›n›n daha çok postoperatif
dönemde oldu¤unun belirlenmesi halinde, vankomisin profilaksisinin yarar› s›n›rl› olacakt›r. Di¤er bir konu, vankomisinin, MSSA’ya olan etkinli¤inin, sefazolin gibi beta-laktam antibiyotiklerden daha az oluﬂudur. Bunlar›n d›ﬂ›nda profilakside vankomisin kullan›m›n›n, hipotansiyon yapabilmesi de kardiyak cerrahide önemli sorunlar
oluﬂturabilmektedir. Ayr›ca, yayg›n vankomisin
kullan›m› sonucu vankomisine dirençli enterokok
(VRE) gibi dirençli mikroorganizmalar›n ortaya
ç›kma riskinin bulunmas› da rutin profilaktik vankomisin kullan›m›n›n di¤er dezavantaj›d›r (64).
Vankomisin d›ﬂ›nda, di¤er bir glikopeptid
olan teikoplaninin kardiyak cerrahide profilaktik
kullan›m› konusunda araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂt›r.
Ancak elde edilen sonuçlar, teikoplaninin kardiyak cerrahide profilaktik kullan›m›n› destekle-
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memektedir. Wilson ve arkadaﬂlar›n›n, 517 hastada teikoplanini, flukloksasilin + tobramisin ile
karﬂ›laﬂt›rd›klar› bir çal›ﬂmada, teikoplaninin daha az etkin oldu¤u bildirilmiﬂtir. Di¤er bir çal›ﬂmada, kardiyak cerrahi uygulanacak 1518 hastaya teikoplanin (15 mg/kg), 1509 hastaya sefazolin profilaksisi uygulanm›ﬂ, hastalar alt› ay süresince izlenmiﬂtir. Otuzuncu günde toplam infeksiyon
oran› teikoplanin grubunda %27.6 iken, sefazolin
grubunda %17.4 olarak bulunmuﬂtur (36).

Bu veriler, preoperatif dönemde nazal S. aureus taﬂ›y›c›l›¤›n›n giderilmesinin, postoperatif
CA‹’yi azaltaca¤› fikrini akla getirmiﬂtir. Nazal
mupirosin krem uygulanarak S. aureus taﬂ›y›c›l›¤›n›n giderilmesinin, kardiyak cerrahi sonras› CA‹
oran›n› azaltt›¤›n› gösteren çal›ﬂmalar vard›r
(69,85,86). Kluytman ve arkadaﬂlar›, preoperatif
dönemde nazal S. aureus taﬂ›y›c›l›¤›n›n mupirosinle giderilmesi ile CA‹ oran›n›n %7.3’ten,
%2.0’ye düﬂtü¤ünü bildirmiﬂlerdir (85).

Aç›k kalp cerrahisi uygulanm›ﬂ hastalarda, yara kapamas› s›ras›nda topikal vankomisin uygulamas›n›n, postoperatif dönemde yara yeri infeksiyonunu azaltt›¤›n› bildiren bir çal›ﬂma olmakla birlikte, bu bulguyu tekrarlayan baﬂka çal›ﬂmalar›n olmamas› ve gerek S. aureus’ta gerekse
enterokoklarda gözlenebilecek vankomisin direnci nedeniyle bu tür uygulamalar›n ak›lc› olmad›¤› düﬂünülmekte ve önerilmemektedir
(82,83). Kardiyak cerrahi operasyonlarda antibiyotik profilaksi süresinin uzat›lmas›n›n veya ek
antibiyotiklerle kombinasyon profilaksisinin yarar› gösterilememiﬂtir. Bir çal›ﬂmada, postoperatif dönemde, inotrop veya intraaortik balon
pompas› (‹ABP) gerektiren düﬂük kardiyak output belirlenmiﬂ hastalar›n tümüne sefazolinle
profilaksi uygulanarak 24 saatte kesilmiﬂ, kontrol
grubuna baﬂka antibiyotik verilmezken, çal›ﬂma
grubuna daha sonra iki gün tikarsilin + klavulanik
asit, ‹ABP ç›kana kadar da vankomisin verilmiﬂtir.
Ancak ek ve uzam›ﬂ antibiyotik tedavisinin infeksiyöz komplikasyonlar› ve kateter kolonizasyon oran›n› etkilemedi¤i belirlenmiﬂtir (84).

Ancak nazal S. aureus taﬂ›y›c›l›¤›n›n belirlenmesinin ve mupirosin tedavisinin ekonomik boyutu, mupirosin uygulamas› ile direnç geliﬂmesi
sorunu, opere olacak hastalar›n daha önce incelenmesini gerektirmesi nedeniyle pratik olmamas› ve CA‹’de etkenlerin ve mikroorganizma bulaﬂ yolunun her ünitede farkl›l›k gösterebilmesi
nedeniyle, kardiyak cerrahi öncesi taﬂ›y›c›lar›n
mupirosinle rutin tedavisi konusunun netleﬂebilmesi için ek çal›ﬂmalara gereksinim vard›r.

b. ‹ntranazal mupirosin uygulamas›: Kardiyak
cerrahi operasyon geçirmiﬂ hastalarda, postoperatif dönemde sternal CA‹ geliﬂmesinde, preoperatif nazal S. aureus taﬂ›y›c›l›¤›n›n ba¤›ms›z
risk faktörü oldu¤unu bildiren çal›ﬂmalar vard›r.
Jakob ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmalar›nda, kardiyak cerrahi uygulanacak hastalar›n %28’inin nazal
S. aureus taﬂ›y›c›s› oldu¤u ve bu taﬂ›y›c›lar›n
%16’s›nda operasyondan sonra sternal CA‹ belirlenirken, taﬂ›y›c› olmayanlar›n %7’sinde bu infeksiyonun geliﬂti¤i bildirilmiﬂ, mediastinit olanlar›n dördünün burun ve mediasteninden izole
edilen kökenlerin, ayn› genomik yap›ya sahip oldu¤u belirlenmiﬂtir (69). Kluytman ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda da, nazal S. aureus taﬂ›y›c›l›¤›,
insülin ba¤›ml› DM ile birlikte CA‹ için ba¤›ms›z
risk faktörü olarak belirlenmiﬂtir (85).
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c. Di¤er önlemler: Hastane infeksiyonlar›n›n
uygun kontrol önlemleri ile büyük oranda önlenebilece¤i bilindi¤i için, baﬂta ABD ve Avrupa
ülkeleri olmak üzere son y›llarda kardiyak cerrahi uygulanan ünitelerde postoperatif hastane infeksiyonlar›n›n engellenmesine yönelik ciddi çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Herhangi bir hastanede
mevcut hastane infeksiyonlar›n› engellemeye
yönelik yap›lacak giriﬂimlerin baﬂ›nda, sürveyans çal›ﬂmalar› gelmektedir. Bir çal›ﬂmada, kardiyak cerrahi sonras› gözlenen CA‹’nin prospektif sürveyans›, y›lda dört kez CA‹ oranlar›n›n ilgili cerrahi ekiplere geri bildirimi, operasyondan
önceki gece ve operasyon sabah› klorheksidinli
sabunla duﬂ, sadece gerekli oldu¤unda ameliyat
sabah› t›raﬂ makinesi ile veya makasla keserek
tüylerin uzaklaﬂt›r›lmas›, uygun antibiyotik profilaksisi, kardiyopleji solüsyonlar›n›n so¤utulmas›
için aç›k buz banyolar›n›n eliminasyonu, ameliyathane trafi¤inin azalt›lmas›, ameliyat s›ras›nda
“flash” sterilizasyonun minimalizasyonu, postoperatif ilk 96 saatte musluk suyu ile banyo yapman›n engellenmesi, ilk 96 saat yaran›n steril
pansumanla kapat›lmas› (steril su ve iyot kullanarak) uygulamalar› sonucunda, CA‹ oranlar›n›n
üç y›l içinde %12.4’ten, %8.2’ye düﬂtü¤ü belirtilmiﬂtir (p< 0.01) (58).
Di¤er bir çal›ﬂmada da infeksiyon kontrol uygulamalar›n›n aktif monitörizasyonunun ve uyumun gözlenmesinin derin yerleﬂimli sternal infeksiyon oran›n› %10’dan, %2.8’e düﬂürdü¤ü bil-
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dirilmiﬂtir. Uyumun en az oldu¤u noktalar, dezenfeksiyon, trafik, el y›kama olarak belirlenmiﬂ,
özellikle, steril cerrahi daire d›ﬂ›nda çal›ﬂan
anesteziyolojistler, pompistler, hemﬂireler ve
hizmetliler aras›nda uyumun daha az oldu¤u bildirilmiﬂtir (87).
• Klinik bulgular ve tan›: Postkardiyotorasik
cerrahi mediastinitleri, s›kl›kla, cerrahiyi takip
eden iki hafta içinde ortaya ç›kar. Bununla birlikte, postoperatif 416. günde bile tan›mlanan olgular vard›r. Gram-negatif mikroorganizmalara
ba¤l› infeksiyonlar genellikle daha erken görülür. Bir çal›ﬂmada, operasyon sonras› ikinci haftadan sonra görülen mediastinit olgular›n›n tümünün gram-pozitif mikroorganizmalara ba¤l› oldu¤u bildirilmiﬂtir. Mediastinit, fulminan veya sessiz seyirli olabilir. Baz› olgularda, lokalize bulgular olmaks›z›n sepsis oluﬂabilir. Mediastinitin erken tan› ve tedavisi, infeksiyonun, cerrahi s›ras›nda kullan›lm›ﬂ protez materyallere yay›lmas›n› önleyebilir. Sternal CA‹’nin tan›s› her zaman
kolay olmayabilir. Çünkü ateﬂ, yüksek CRP seviyeleri ve gö¤üs a¤r›s› gibi bulgular, operatif travmaya ba¤l› inflamatuvar yan›t›n ve/veya infeksiyon olmaks›z›n geliﬂmiﬂ sternal ayr›lman›n bir
sonucu olabilir. Hastalarda, sternal aﬂ›r› hassasiyet ve a¤r› bulunabilir. Disfaji, az görülen bir yak›nmad›r. Ateﬂ ve cerrahi yaran›n eritem, selülit
veya pürülan ak›nt›yla karakterize anormal görünümü, mediastinitin en s›k karﬂ›laﬂ›lan klinik
bulgusudur. Sternal instabilite, ayr›lma veya
sternal yaradan kabarc›k ç›kmas› daha seyrek
rastlanan bulgulard›r. Pürülan ak›nt› ve sternal
ayr›lma, olgular›n ancak %67 ve %26’s›nda belirlenebilmiﬂtir (87). Nadiren, gö¤üs duvar› amfizemi
görülebilir. Gö¤üs muayenesinde anormal bulgu
olmaks›z›n derin boyun apsesiyle ortaya ç›kan
poststernotomi mediastinitleri bildirilmiﬂtir. Laboratuvar bulgular›nda orta derecede bir lökositoz ve formülde sola kayma s›kl›kla saptan›r.
Tan›da mikrobiyolojik incelemeler oldukça
önemlidir. Sternal ak›nt›dan veya operasyon s›ras›nda mediastinel dokudan kültür al›narak etken mikroorganizma izole edilebilir. Birden fazla
doku örne¤i ile kültür yap›lmas›n›n, KNS’nin etken oldu¤u sinsi seyir gösteren infeksiyonlarda
tan› ﬂans›n› artt›rd›¤› bildirilmiﬂtir (88).
Birçok araﬂt›r›c›, mediastinit tan›s›nda mediastinel i¤ne aspirasyonunu yararl› bulmuﬂtur. Bu
metot, hastalar›n %65.8’inde pozitif olup, özellikle klinik olarak aç›k hale gelmeden önce medias-
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tinitin tan›s›nda yararl› görünmektedir. Baz› araﬂt›r›c›lar, aç›klanamayan ateﬂ, sternal instabilite,
eritem veya sternal yara ak›nt›s› olan hastalarda,
mediastinden rutin aspirasyon yap›lmas›n› önermektedirler (74,89).
Mediastinitli olgularda, kan kültürü pozitiflik
oranlar› da yüksektir (89). Bu nedenle, mediastinit düﬂünülen olgularda kan kültürü kesinlikle
al›nmal›d›r. Cobes ve arkadaﬂlar›n›n Fransa’da
dokuz y›ll›k süre içinde mediastinit nedeni ile
tedavi ettikleri olgular› inceledikleri çal›ﬂmalar›nda, 371 mediastinit olgusunun, %51’inde (188
olgu) kan kültürünün pozitif oldu¤u belirlenmiﬂtir (74).
Radyografide, mediastinel geniﬂleme seyrek
rastlanan bir bulgu olup, poststernotomi mediastinitlerinin tan›s›nda rutin radyografinin rolü
s›n›rl›d›r. Bilgisayarl› tomografi (BT) incelemesinin, postoperatif mediastinitlerde, özellikle yüzeyel yara infeksiyonlar›n› derin retrosternal infeksiyonlardan ay›rmada oldukça yararl› oldu¤u
gösterilmiﬂtir. Ancak postoperatif normal s›v› ve
gaz kolleksiyonlar›n›, mediastinitin erken bulgular›ndan ay›rmak güç olabilir. Nükleer incelemelerin tan›sal de¤eri, birçok araﬂt›r›c› taraf›ndan
benimsenmiﬂtir. 99mTc-iﬂaretli monoklonal granülosit antikor sintigrafisinin, sternal infeksiyonlar›n tan›s›nda, derin ve yüzeysel olanlar› ay›rt
edebildi¤i bildirilmiﬂtir (90).
Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’nin
rolü tam belirlenmemiﬂ olup, bu yöntem sternal
tel olarak ferromanyetik metaller kullan›ld›¤›nda, yapay kalp kapa¤›, kardiyak PM veya vasküler klip varl›¤›nda kontrendikedir.
• Tedavi: Postkardiyak cerrahi mediastinitin
tedavisi genellikle agresif cerrahi drenaj ve debridman› gerektirir. Çok küçük bir hasta grubu,
perkütanöz kateter drenaj› ile tedavi edilebilmiﬂtir. Erken cerrahi yaklaﬂ›m oldukça önemlidir. Postkardiyak cerrahi mediastinitin cerrahi
tedavisinde aç›k ve kapal› olmak üzere iki teknik
yaklaﬂ›m vard›r. Aç›k teknik, infekte dokunun
debridman› ve yaran›n aç›k sar›lmas› ve geciktirilmiﬂ kapat›lmas›n› içerir. Bu yöntemin dezavantajlar› toraksa mekanik destek sa¤lanamamas›na ba¤l› respiratuar yetersizlik, cerrahi yaran›n
iyileﬂmesi ve kapanmas›nda gecikme ve maruz
kalan damarlarda kanamad›r. Aç›k yara bak›m›
uzun sürelerden beri önerilmemektedir. Kapal›
teknik ise etkilenmiﬂ yaran›n cerrahi debridman›, sternumun kapat›lmas› ve mediastenin dreHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2003; 7: 4
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naj tüpleri yolu ile postoperatif drenaj›n› içerir.
Günümüzde bu yöntem s›kl›kla tercih edilmektedir. ‹lk debridman s›ras›nda, mediasten kapamas›n›n kas flepleri veya omental greftlerle yap›lmas›n›n baﬂar›l› oldu¤unu bildiren çal›ﬂmalar
vard›r. Kapama sonras› drenaj, birçok yöntemle
yap›labilir. Birincisi sürekli irrigasyonla birlikte
yap›lan kapal› drenajd›r. ‹rriganlara neomisin,
gentamisin, basitrasin, polimiksin B, tuz ve Dakin solüsyonu gibi birçok antibiyotik ve antiseptik solüsyonlar kat›lmaktad›r. Bu maddeler, dirençli mikroorganizmalar›n ortaya ç›k›ﬂ›, doku
toksisitesi ve sistemik emilim-toksisite gibi baz›
komplikasyonlara neden olabilmektedir. En s›k
kullan›lan irrigan povidon-iyodin olup, kullan›m›
iyodin toksisitesi, renal yetersizlik, metabolik
asidoz ve konvüzyona neden olabilir. Bu nedenle bu ajan dikkatle kullan›lmal› ve toksik seviyelere ulaﬂ›lmad›¤›n› gösterebilmek için serum
iyodin seviyeleri ölçülmelidir. MRSA’ya ba¤l› baz› mediastinit olgular›n›n tedavisinde vankomisinin de irrigan olarak kullan›ld›¤› ve olumlu sonuçlar al›nd›¤› bildirilmekle birlikte, bu konu
netlik kazanmam›ﬂt›r (91,92). ‹kinci yöntem ise
redon kateteri vb. kateterler kullan›larak yap›lan
kapal› vakumlu drenajd›r. Bu iki yöntemin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› çal›ﬂmalarda, kapal› vakumlu drenaj
sisteminin, klasik kapal› irrigasyon yöntemlerine
göre daha az tedavi baﬂar›s›zl›¤›, süperinfeksiyon, mortalite oran› ve daha k›sa süreli hastane
yat›ﬂ süresi ile birlikte oldu¤u bildirilmektedir
(93,94).
Parenteral antibiyotik kullan›m›, tedavinin en
önemli bölümlerinden biridir. Genel olarak, stafilokok ve gram-negatif aerobik basillere etkili
ampirik tedavi, kesin kültür sonuçlar› al›nana kadar baﬂlanmal›d›r. MRSA infeksiyonlar›n›n s›k
görüldü¤ü yerlerde vankomisin ampirik tedavide yer almal›d›r. Tedavi süresi birçok faktöre
ba¤l›d›r ve çok uzun olabilir. Kontrollü çal›ﬂmalar olmamakla birlikte, yaran›n granüle ﬂeker veya bal ile kapat›lmas›n›n, infeksiyonu eradike etmek için baﬂar›l› bir ﬂekilde kullan›ld›¤›n› bildiren çal›ﬂmalar vard›r. Burada, ﬂekerin, doku
substrat›n›n su aktivitesini, bakteriyel üremenin
inhibe olaca¤› seviyelere indirmesinin etkili oldu¤u düﬂünülmektedir (95).
• Mortalite, morbidite, ekonomik boyut: Mediastinit komplikasyonlar›ndan biri, infeksiyonun
perikardiyum, plevral boﬂluk ve periton gibi
komﬂu boﬂluklara ve yap›lara yay›lmas›d›r. Peri-
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kardiyuma yay›lmas›, perikardiyal efüzyon ve
tamponadla, peritona yay›lmas› peritonitle sonuçlanabilir. Postkardiyak cerrahi mediastinitin
en önemli komplikasyonlar›ndan biri sternal osteomiyelittir.
Kardiyak cerrahi sonras› geliﬂen CA‹ ile ilgili
üzerinde durulan önemli di¤er bir konu da mortalite ve morbiditeyi artt›rmas› ve ekonomik maliyetidir. Modern cerrahi teknikler ve antibiyotiklerin geliﬂtirilmesinden önce, mediastinitler
kesin olarak fatal kabul edilirdi. Günümüzde de,
cerrahi ve medikal tedavideki ilerlemelere karﬂ›n mortalite oranlar› oldukça yüksek olup, son
y›llarda yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalarda %10-50 aras›nda
bildirilmektedir (15,18,31,39,45,52).
Mediastinit olgular›nda mortalite üzerine etkili olabilecek de¤iﬂik risk faktörleri belirlenmiﬂtir. Tan› ve kesin tedavinin baﬂlanmas›na kadar
geçen süre, sonucu etkileyen önemli faktörlerdendir. Erken cerrahi debridman yap›lmas›,
mortalite üzerine oldukça etkili bir di¤er önemli
faktördür (18). Reoperasyonun geciktirilmesi, infeksiyonun mediasten içinde daha derinlere yay›larak, sepsise, kardiyak sütürlerin tutulmas›na
ve sternal osteomiyelite yol açmaktad›r. Yara
debridman›ndan sonra ateﬂ ve lökositozun devam etmesi de prognozu olumsuz olarak etkilemektedir. Bu durum, yetersiz debridman›n bir
göstergesi olarak kabul edilmeli ve reeksplorasyon yap›lmal›d›r.
Hastan›n YBÜ’de 96 saatten uzun süre kalmas›, 24 saatte 100 mL’den fazla kanama olmas›,
semptomlar›n baﬂlamas› ile yara debridman›
aras›nda 20 günden fazla süre olmas› mediastinitte kötü prognostik göstergeler olarak bildirilmiﬂtir (18). Kirsch ve arkadaﬂlar› ise mediastinit
olgular›nda, 14 günden k›sa süreli inkübasyon
süresi, ileri yaﬂ ve MRSA infeksiyonunun, mortalite için ba¤›ms›z risk faktörleri oldu¤unu ileri
sürmüﬂtür (67). Di¤er bir çal›ﬂmada, YBÜ’ye mediastinit nedeni ile baﬂvuran hastalarla, YBÜ’ye
baﬂka nedenlerle baﬂvurup, daha sonra mediastinit geliﬂen hastalar karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve ikinci
gruptaki hastalarda mortalitenin belirgin ﬂekilde
fazla oldu¤u bildirilmiﬂtir (74).
Di¤er prognostik göstergeler, BUN seviyesi,
lökosit say›s›, cerrahi onar›m›n tipi, kültür pozitifli¤i ve sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonudur (68).
Mediastinitten iyileﬂen hastalarda genellikle
kal›c› sekel oluﬂmad›¤› düﬂünülmektedir. Ancak
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k›sa süre önce Braxton ve arkadaﬂlar› taraf›ndan
yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂmada, mediastinit olup iyileﬂmiﬂ olgularda bir y›l içinde riske göre belirlenmiﬂ
bir y›ll›k mortalite oran› %22 iken, olmayanlarda
%5; dört y›ll›k izlemde ise mortalitede üç kat art›ﬂ oldu¤u belirtilmiﬂtir (66). Bu veriler, mediastinit geliﬂmiﬂ olgularda, uzun dönem mortalite aç›s›ndan da risk oldu¤unu düﬂündürmektedir.
Yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalarda, kardiyak cerrahi sonras› yüzeysel CA‹ geliﬂmiﬂ hastalarda yat›ﬂ süresinin ortalama 10 gün, derin CA‹ veya mediastinit geliﬂenlerde ortalama 30 gün uzad›¤› bildirilmektedir (18,29,31,36).
Mediastinit, aç›k kalp cerrahisi operasyonlar›n›n en pahal› komplikasyonudur ve maliyeti
yaklaﬂ›k iki-üç kat artt›rmaktad›r (39). Kardiyak
cerrahi sonras› CA‹ geliﬂen hastalarda, her bir infeksiyonun maliyeti 6605 dolar olarak hesaplanm›ﬂt›r (96). Ünitemizde yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂmada,
mediastinitlerin ek maliyetinin 3750 dolar oldu¤u belirlenmiﬂtir (33).
Greft Ç›kar›lm›ﬂ Bölgede Geliﬂen Cerrahi
Alan ‹nfeksiyonlar›
ACBG operasyonu uygulanan hastalarda,
greft ç›kar›lm›ﬂ bölgelerde (safen ven ç›kar›lm›ﬂsa bacakta, radial arter ç›kar›lm›ﬂsa kolda vb.) de
CA‹ ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Greft ç›kar›lm›ﬂ bölgelerde CA‹ insidans› %1.9-11.4 aras›nda bildirilmekte ve bu infeksiyonlar baz› serilerde kardiyak cerrahiden sonra en s›k gözlenen hastane infeksiyonlar› olarak tan›mlanmaktad›r (36,40,41,
46,50,54,57,58,64). Buna karﬂ›n, greft ç›kar›lan
bölge CA‹ üzerine, sternal CA‹ kadar yo¤un çal›ﬂmalar yap›lmam›ﬂt›r. Bunun en önemli nedeni,
yayg›n olmas›na karﬂ›n bu infeksiyonlar›n morbidite ve mortalitesinin düﬂük olmas›d›r.
Bu infeksiyonlarla ilgili risk faktörlerinin neler
oldu¤u konusunda fazla çal›ﬂma yoktur. Safen
grefti ç›kar›lm›ﬂ bölgede CA‹ geliﬂen hastalarda,
infeksiyonun, genellikle alt ekstremitedeki gecikmiﬂ yara iyileﬂmesinden kaynakland›¤›, gecikmiﬂ yara iyileﬂmesinin nedeninin de s›kl›kla yaﬂl›l›k, diyabet, periferik damar hastal›¤› gibi hastal›klar oldu¤u ileri sürülmektedir (14).
Son dönemlerde yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalarda, kad›n cinsiyet ve yüksek Parsonet skoru greft ç›kar›lm›ﬂ bölge CA‹’leri için ba¤›ms›z risk faktörü
olarak belirlenmiﬂtir (57,97).
Safen grefti ç›kar›lm›ﬂ bölge CA‹’de etkenler,
sternal CA‹’ye göre farkl›l›k gösterebilir. Gram184
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negatif mikroorganizmalar›n daha s›kl›kla izole
edildi¤ini bildiren çal›ﬂmalar vard›r (54). Bu
farkl›l›¤›n nedeni, kas›kta gram-negatif mikroorganizma kolonizasyon oran›n›n yüksekli¤i olabilir. Doebbeling ve arkadaﬂlar›, sefazolin ve sefuroksim profilaksisini karﬂ›laﬂt›rd›klar› çal›ﬂmalar›nda, sefuroksim grubunda daha az oranda safen greft bölgesi CA‹ belirlemiﬂ ve bunun, sefuroksimin gram-negatif mikroorganizmalara karﬂ›
daha etkin olmas›ndan kaynaklanabilece¤ini
ileri sürmüﬂlerdir (73). Gram-negatif mikroorganizmalar d›ﬂ›nda, stafilokok kökenleri, sternal
CA‹’de oldu¤u gibi, greft ç›kar›lan bölge CA‹’de
de s›kl›kla etken olarak bildirilmektedir (36).
Greft ç›kar›lm›ﬂ bölge CA‹’nin tan›s›, genellikle
yaran›n direkt incelenmesi sonucu konulur ve
ak›nt› kültürü ile desteklenir. Uygun yara bak›m›
ve antibiyotik uygulamas›, genellikle infeksiyonun k›sa sürede iyileﬂmesi ile sonuçlan›r (14).
Nozokomiyal Pnömoniler
Nozokomiyal pnömoni, kalp cerrahisi uygulanm›ﬂ hastalarda s›kl›kla gözlenen hastane infeksiyonlar›ndand›r. Kardiyak cerrahi uygulanm›ﬂ hastalarda, operasyon sonras› nozokomiyal
pnömoni insidans› de¤iﬂik çal›ﬂmalarda farkl›l›k
göstermekte ve %0.2-9.7 aras›nda bildirilmektedir (15,29,30-34,36,37,41,49). K›sa süre önce yap›lm›ﬂ iki çal›ﬂmada, kardiyak cerrahi uygulanm›ﬂ hastalarda nozokomiyal pnömoni insidans›
s›ras›yla %6.5 ve %9.7 olarak bildirilmiﬂ ve nozokomiyal pnömoninin bu grup hastalarda en s›k
karﬂ›laﬂ›lan hastane infeksiyonu oldu¤u belirtilmiﬂtir (15,49). Son y›llarda alet iliﬂkili hastane infeksiyonlar›nda, alet kullan›m oranlar›na göre
hastane infeksiyonlar›n›n bildirilmesi önerilmektedir. Bu uygulama, bildirilen oranlar›n hastaneler aras›nda karﬂ›laﬂt›r›lmas›na olanak tan›yacakt›r. Kardiyak cerrahi sonras› gözlenen ve
ventilatör kullan›m oranlar›na göre belirlenmiﬂ
V‹P oranlar› Tablo 3’te verilmiﬂtir.
Bilindi¤i gibi, kardiyak cerrahi uygulanm›ﬂ
hastalar, operasyon sonras› dönemde, yo¤un bak›ma ve ventilatör deste¤ine genellikle gereksinim duymaktad›r. Yo¤un bak›mda kal›ﬂ süresinin
ve ventilatör süresinin uzamas›n›n, nozokomiyal
pnömoni riskini artt›rd›¤› birçok çal›ﬂmada aç›k
bir ﬂekilde gösterilmiﬂtir. Bunun yan›nda, toraks
bölgesinde uygulanan cerrahi iﬂlemler de nozokomiyal pnömoni için risk faktörü olarak bildirilmektedir (98). Bunlar, kardiyak cerrahi sonras›nda nozokomiyal pnömonilerle s›k karﬂ›laﬂ›lmas›n›n en önemli nedenlerindendir. K›sa süre önce
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Noval ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂmada, kardiyak cerrahi sonras› nozokomiyal
pnömoni geliﬂmesinde reentübasyon, nazogastrik sonda varl›¤›, dört üniteden fazla kan transfüzyonu ve daha önce geniﬂ spektrumlu antibiyotik kullan›m›, ba¤›ms›z risk faktörleri olarak
belirlenmiﬂtir (49). Kollef ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda ise mekanik ventilasyonun süresi, daha
önce ampirik antibiyotik uygulanm›ﬂ olmas› ve
multiorgan disfonksiyonunun bulunmas›, kardiyak cerrahi sonras› nozokomiyal pnömoni geliﬂmesi aç›s›ndan ba¤›ms›z risk faktörleri olarak belirlenmiﬂtir (15).
Kardiyak cerrahi sonras› gözlenen nozokomiyal pnömonilerde etkenlerin da¤›l›m› Tablo 6’da
verilmiﬂtir.
Kardiyak cerrahi sonras› gözlenen nozokomiyal pnömonide, özellikle V‹P’de mortalite oranlar› yüksektir ve de¤iﬂik çal›ﬂmalarda %23-51 aras›nda bildirilmektedir (15,49).
Sol Ventriküler “Asist Device” (SVAD)
‹nfeksiyonlar›

SVAD infeksiyonlar›, SVAD cebini, “drive-line”›, sternum veya substernal boﬂlu¤u ve kan
pompas›n›n kendisini tutabilir. Cep veya “driveline” infeksiyonlar› her bir hasta y›l›nda 0.41 oran›nda, kan pompas› infeksiyonlar› ise her bir
hasta y›l›nda 0.23 oran›nda ortaya ç›kmaktad›r.
Bu, her bir hasta y›l›nda 0.6’l›k sepsis oran› ile
sonuçlanmaktad›r. Ayr›ca, sepsis bu grup hastalarda en s›k ölüm nedenidir. SVAD uygulanm›ﬂ
bir hasta grubunda, 41 ölümde ölümlerin %41’inde neden sepsistir. SVAD’de veya bunlara benzeyen araçlar olan yapay kalplerde gözlenen
yüksek infeksiyon oranlar› ve yüksek mortalite
h›zlar› azalt›lmad›kça, bu araçlar›n uzun dönem
de¤erleri oldukça s›n›rl› olacakt›r.
Etkenler, genellikle stafilokok türleridir.
MRSA, KNS, enterokoklar, E. coli, S. marcescens ve
kandida türleri en s›k bildirilen mikroorganizmalard›r.
Tan›da infeksiyon alan›n› tan›mlayabilmek için
BT veya ultrasonografi kullan›lmakla birlikte, bunlar›n kesin de¤eri bilinmemektedir (7).

SVAD’ler, kardiyak transplantasyon için bekleyen hastalarda, sol ventrikül yükünü azaltarak di¤er organlar›n perfüzyonunu iyileﬂtirmek amac›yla kullan›lan araçlard›r. Son y›llarda, yurtd›ﬂ›nda
SVAD uygulamalar› art›ﬂ göstermekte, bununla
birlikte infeksiyonun da önemli bir sorun oldu¤u
ortaya ç›kmaktad›r. Bu aletlerle iliﬂkili infeksiyon
oranlar› de¤iﬂik çal›ﬂmalarda, olgular›n %25-55’inde bildirilmektedir. ‹leri kalp yetmezli¤i nedeniyle SVAD uygulanm›ﬂ 68 olgunun, 2.5 y›ll›k izleminde, olgular›n yaklaﬂ›k üçte birinde, ilk üç ay içinde
araçlar infekte olmuﬂtur. K›sa süre önce Malani ve
arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada, 1000 SVAD gününde 6.2 CA‹, 2.7 pnömoni, 2.3 intravasküler kateter infeksiyonu ve 0.8 bakteremi olmak üzere
toplam 14 infeksiyon geliﬂti¤i bildirilmiﬂtir (99).

Bu infeksiyonlar›n geliﬂmesi halinde, tedavi
için en büyük ﬂans, arac›n ç›kar›lmas›d›r. Ancak
de¤iﬂik nedenlerle, arac›n ç›kar›lmas› mümkün
olamamakta ve hastalar ampirik antibiyotiklerle
tedavi edilmektedir. Bu infeksiyonlar›n tek baﬂ›na antibiyotik tedavisi ile uzun dönem süpresyonu, hatta tedavi edilebilirli¤i konusunda yeterince veri yoktur. Ancak, di¤er yapay cihazlar›n
infeksiyonlar› ile ilgili eldeki oldukça geniﬂ veriler, tek baﬂ›na antibiyotik tedavisinin baﬂar› ﬂans›n›n çok da yüksek olmad›¤›n› düﬂündürmektedir. Böylece, en uygun tedavi, infeksiyonun bask›lanmas› ve erken dönemde kalp transplantasyonunun gerçekleﬂtirilerek transplantasyondan
sonra da tedavinin devam ettirilmesi olarak görünmektedir (13).

Tablo 6. Kardiyak Cerrahi Sonras› Geliﬂmiﬂ Nozokomiyal Pnömonilerde Etkenler (29,30,34,36,47,49).

1.

Mikroorganizma

% oran (s›n›rlar)

Gram-negatif enterik çomaklar

37 (17-75)

Pseudomonas aeruginosa

30 (15-42)

Acinetobacter spp.

25 (21-30)

S. aureus

23 (7-54)

Haemophilus influenzae

22 (11-32)
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