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Nozokomiyal ‹ntraabdominal ‹nfeksiyonlar:

Klinik ve Cerrahi Tedavi

Dr. Semih BASKAN*

1. ‹nfekte kayna¤›n kontrol alt›na al›nmas›
(source control),
2. ‹nfekte kaynaktan etrafa yay›lan içeri¤in temizlenmesi (purge),
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ntraabdominal infeksiyonlar genel cerrahi kliniklerinde ve yo¤un bak›m ünitelerinde karﬂ›m›za s›kl›kla ciddi bir problem olarak ç›kmaktad›r. ‹ntraabdominal infeksiyonlar penetran abdominal travmalardan apandisit, peritonit ve kar›n içi apselere kadar yayg›n bir yelpazeyi oluﬂtururlar.

‹

Bu infeksiyonlar ciddi ve hayat› tehdit eden
ve yo¤un bak›m ünitelerinde en s›k ölüm nedeni olan infeksiyonlard›r. Perfore apandisitlerde
mortalite oran› %3’lerde iken, yaﬂl› hastalarda
perfore kolon divertiküllerinde bu oran %52’lere
kadar ç›kmaktad›r.
‹ntraabdominal infeksiyonlar karﬂ›m›za %75
oran›nda polimikrobiyal flora ile ç›karlar. Bu nedenle de mikst infeksiyonlar olarak kabul edilirler. Pseudomonas aeruginosa ve Enterobacter spp. en
s›k rastlanan mikroorganizmalar olarak tan›n›rlar.
‹ntraabdominal infeksiyonlar›n primer tedavisi cerrahidir. Bu tedavinin tüm dünyada kabul
edilen basamaklar›n› ﬂu ﬂekilde s›ralamak mümkündür:
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3. Dekompresyon (decompression-abdominal compartment syndrome),
4. Kalite kontrol (quality control).
Bu basamaklar›n 1926 y›l›nda Kirshner taraf›ndan ilk ortaya at›ld›¤›ndan beri pek fazla de¤iﬂmemiﬂtir.
1. ‹nfekte Kayna¤›n Kontrol Alt›na Al›nmas›
(Source Control)
Bu iﬂlem, devaml› peritoneal kirlenmeden kaç›nma, perfore olan iç organ›n rezeksiyonu veya
primer onar›m›, nekrozun rezeksiyonu ﬂeklinde
özetlenebilir. Örnek vermek gerekirse, kal›n ba¤›rsaklarda rezeksiyon s›kl›kla tercih edilen bir
yöntemdir. Buna mutlaka bir proksimal enterostominin (Hartman prosedürünün) eklenmesi gerekir. Bu lokalizasyonda yüksek anastomoz kaça¤› riskinden dolay› primer anastomozdan kaç›n›lmal›d›r. ‹nce ba¤›rsaklarda hastal›kl› bir segmentin rezeksiyonundan sonra primer anastomozdaki kaçak riski, kolonlara nazaran daha düﬂüktür. Bununla birlikte e¤er peritoneal kirlenme aﬂ›r› derecede ise, rezeksiyona ilaveten
proksimal ve distal enterostomi giriﬂime eklenmelidir. Bir iç organ perforasyonunda primer sütür ile onar›m günümüzde peptik ülser perforasyonlar›nda uygulanan güncel yöntem olarak ge-
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çerlili¤ini korumaktad›r. Bunlara ilaveten ince
barsa¤›n tek, ufak, yabanc› cisim veya travmatik
perforasyonlar›nda tan› erken konulursa primer
sütür uygulanabilir.
2. ‹nfekte Kaynaktan Etrafa Yay›lan ‹çeri¤in
Temizlenmesi (Purge)
Peritoneal bulaﬂman›n önlenmesi, debridman ve intraoperatif lavaj giriﬂimleri ile mümkün
olur ki, bu da rezidü infeksiyonlar›n geliﬂmesini
önler. Kar›n içindeki yabanc› cisimler, nekrotik
dokular, fibrin, safra, kan veya intestinal içerik
infeksiyonun ﬂiddetini artt›rarak, bakteriyel art›ﬂa neden olmakta, nötrofil ve makrofaj fonksiyonlar›n› olumsuz yönde etkileyerek, yetersizli¤e neden olmaktad›r.
Radikal debridman periton yüzeyindeki tüm
yabanc› dokular›n temizlenmesi anlam›na gelir.
Bu yöntemi savunan pek çok çal›ﬂma günümüzde mevcuttur. Buna karﬂ›n serozal yüzeylerden
aﬂ›r› kanamalar ve fibrinlerin temizlenmesi esnas›nda oluﬂabilecek ba¤›rsak perforasyonlar› da
bu yöntemin sak›ncalar› olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
‹ntraoperatif lavaj standart bir giriﬂim olarak
kabul edilmektedir. Klinik çal›ﬂmalarda etkinli¤i
yeteri kadar dokümante edilememiﬂtir. ‹ntraoperatif lavaj›n amac›, bakteri kantitesini azaltmak, çevredeki yabanc› ve nekrotik dokular› temizlemek ve böylece lokal defans mekanizmalar›n›n kuvvetlenmesini desteklemektir. Burada
sorulmas› gereken soru, lavaj solüsyonuna antibiyotik veya antiseptiklerin eklenip eklenmemesidir. Bu konudaki son çal›ﬂmalar intraabdominal infeksiyonlu hastalarda sonuçlar üzerine
iyileﬂtirici bir etkisi olmad›¤›n› göstermiﬂtir. Zaten bu infeksiyonlarda zorunlu olarak hastalara
sistemik ve etkili antibiyotikler kullan›lmaktad›r.
3. Dekompresyon (DecompressionAbdominal Compartment Syndrome)
Periton ve onun submezotelyal konnektif dokusu inflamatuvar ödem hallerinde 10 L’den daha fazla s›v›y› absorbe edebilir. Buna ilaveten
oluﬂan ileus tablosu intraabdominal bas›nc› artt›r›r. Bunun sonucu olarak kardiyovasküler, pulmoner, renal fonksiyonlar, venöz dönüﬂ ve kar›n
duvar›n›n kan ak›m› ve oksijenasyonu bozulur.
‹ﬂte bu prensipte abdominal kompartman sendromunun dekompresyonu önemlidir. Bununla ilgili giriﬂimler daha sonra anlat›lacakt›r.
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4. Kalite Kontrol (Quality Control)
Standart ameliyatlar ile anastomoz iyileﬂmesi, kalan ba¤›rsak segmentinin canl›l›¤› veya kar›n boﬂlu¤unda yeni bir pürülan materyalin oluﬂup oluﬂmad›¤›n› belirlemek mümkün de¤ildir.
Bu komplikasyonlar halen önemli sorunlar olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Burada önemli olan
cerrah›n kendi kiﬂisel deneyimine ba¤l› olarak
yara iyileﬂmesinde bir ﬂeylerden ﬂüphelendi¤i,
erkenden ba¤›rsak duvar›nda nekroz oldu¤unu
veya bir bölgede yeniden püy oluﬂmas›n› düﬂündü¤ünde ideal olan›, bir reeksplorasyonu
planlamas›d›r. Bunun anlam› 24 saat sonra kar›n
boﬂlu¤unun yeniden eksplore edilmesidir.
Bu iﬂlemlerden sonra önemli olan ciddi intraabdominal infeksiyonlarda oluﬂturulacak cerrahi
stratejilerdir. “International Society of Surgery”
1993 y›l›nda Hong Kong’da yap›lan “International Surgical Week”te bu alan›n önde gelen
araﬂt›rmac›lar›na bir dizi soru yöneltmiﬂ ve bu
sorulara verilen yan›tlar sonucunda dört farkl›
yöntem belirlenmiﬂtir.
1. Aç›k kar›n (abdominostomy-OPA),
2. Örtülü abdominostomi (COLA),
3. Planl› relaparotomi (PR),
4. Evrelendirilmiﬂ abdominal onar›m (STAR).
Bu yeni yöntemlerden üçüncüsü artan intraabdominal bas›nc› azaltmaya ve dördüncüsü ise
iç organlar›n onar›m›nda ve kar›n boﬂlu¤unun temizlenmesinde kalite kontrol uygulamas› yaparak ameliyatlara yeni bir sayfa açm›ﬂt›r.
1. Aç›k Kar›n (Abdominostomy-OPA)
Genelde Frans›z cerrahlar›n›n tercih etti¤i bir
yöntemdir. Yap›lan laparotomiyi takiben, kar›n
boﬂlu¤u aç›k b›rak›l›r. Bu metodun en önemli
avantaj›, peritonun inflamasyonu ve ödemi ile
birlikte oluﬂan ileus ve buna ba¤l› intraabdominal bas›nç art›ﬂ›n›n azalmas›d›r. ‹ntraluminal bas›nc›n artmas›na ba¤l› olarak ba¤›rsaklar perfore
olabilirler. Buna ilaveten bu yöntemin dezavantaj› olarak son evrede kar›n kapamalar› imkans›z
hale gelebilir ve insizyonel herniler oluﬂur. Bu
nedenle de sekonder onar›m gerekebilir.
Baz› cerrahlar bu tekni¤i modifiye ederek
aç›k kar›n metodunu devaml› postoperatif abdominal lavaj veya planl› relaparotomi ile kombine
ederler.
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2. Örtülü Abdominostomi (COLA)
Aﬂ›r› fistül oluﬂumu ilk kez 1979 y›l›nda gündeme gelmiﬂ ve bu nedenle baz› araﬂt›rmac›lar
ba¤›rsaklar›n üzerlerinin de¤iﬂik özellikte materyaller ile örtülmelerini önermiﬂlerdir. Bu metodla geniﬂ bir abdominal f›t›k oluﬂmaktad›r. Bu
yöntemin uygulamas› esnas›nda baz› araﬂt›rmac›lar, fasyaya dikiﬂ koymamakta bunun yerine
ba¤›rsaklar›n üzerini örten materyali deriye dikmektedirler. E¤er gerginlik olursa retansiyon kesileri yap›larak bu gerginli¤in azalt›lmas›na çal›ﬂ›lmal›d›r.
3. Planl› Relaparotomi (PR)
Bir di¤er yöntem, planl› relaparotomidir. Bu
giriﬂimi ameliyathane veya yo¤un bak›m ünitesinde gerçekleﬂtirmemiz mümkündür. Bu iﬂlemin yap›labilmesi için 48-96 saat aras› de¤iﬂen
süreler önerilmektedir. Bu konuda yap›lan yay›nlarda pek de kararl›l›k sa¤lanamam›ﬂt›r. Burada da hedef, rezidü infekte materyalin, örne¤in
nekroz, fibrin ve bakterilerin temizlenmesi ve s›v› birikiminin önlenmesidir. Bu giriﬂimde mortalitenin düﬂük oldu¤u yap›lan serilerde bildirilmektedir.
4. Evrelendirilmiﬂ Abdominal Onar›m
(STAR)
Bu giriﬂimde relaparotomi, ameliyathanede
optimal koﬂullarda yap›l›r. Bu giriﬂim için geçen
süre 24-48 saat olarak sabit hale getirilir. Bu giriﬂimde hedef:
1. Komplikasyonlar›n erken ortaya ç›kar›lmas›n› sa¤lamak,
2. Kar›n içerisine konulan drenlerin oluﬂturabilece¤i, özellikle ba¤›rsak perforasyonlar›ndan
kaç›nmak,
3. Kar›n boﬂlu¤unun etkili irrigasyonunu sa¤lamak ﬂeklinde özetlenebilir.
‹ntraabdominal Bas›nç Art›ﬂ› (Abdominal
Kompartman Sendromu)
Klasik olarak intraabdominal infeksiyonlar›n
cerrahi tedavisinde amaç problemin çözülmesi,
ve tek bir ameliyatla karn›n primer olarak kapat›lmas›d›r. Baz› olgularda masif peritoneal ödem
geliﬂir ve karn›n karﬂ›l›kl› yaklaﬂt›r›lmas› tansiyon dikiﬂleri koyarak mümkün olur. Bu giriﬂimse
perfüzyonda bir azalmaya sebep olur ve bakteri-
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yel defans mekanizmalar› ile yara yeri iyileﬂmesini olumsuz yönde etkiler. Buna ilaveten artan
bas›nç alt›nda karn›n kapat›lmas›, ventilasyonun
k›s›tlanmas›na yol açar ve sonuçta akci¤erlerin
bazalinde atelektazi geliﬂir ve pnömoni riski artar. Bunun sonucu olarak dokulara giden oksijen
miktar›nda azalma meydana gelir. Total doku hipoksisinde nekrotik dokular bakteriyel art›ﬂ için
uygun bir ortam sa¤lar. Bu fizyopatolojik sürece
ilaveten kardiyovasküler, hepatik, pulmoner ve
renal fonksiyonlar bozulur. Böbrekler, peritonitteki bu aﬂ›r› eksternal bas›nc› tolere edemez. Hipovolemiye ba¤l› olarak perfüzyon azalmas› ile birlikte dokuda harabiyet meydana gelir. Filtrasyon
bas›nc›n›n düﬂmesi ve ekstrarenal bas›nc›n artmas›, renal fonksiyonlar› olumsuz yönde etkiler.
‹ntraabdominal bas›nc›n ölçülmesinin en kolay yöntemi mesane bas›nc›n›n ölçülmesi olarak
kabul edilmektedir. Mesane içerisine yerleﬂtirilen bir Foley kateter bir transducer’a ba¤lanmakta ve mesane içerisine serum fizyolojik verilerek
mesane içi bas›nç ölçümü gerçekleﬂtirilmektedir. Bas›nç 20 mmHg ve üzerinde ise “abdominal
kompartman sendromu geliﬂmiﬂtir” tan›s› konur.
Yukar›da hedeflenen amaçlar do¤rultusunda
yap›lan giriﬂimler sonucu kar›n boﬂlu¤u temizlenir, kar›n içerisindeki peritonit geriler ve kar›n
içinden gelen s›v›lar minimale inerse, karn›n kapat›lmas› gündeme gelir. Böyle bir durumda ﬂu
özelliklere dikkat etmek gerekir:
1. Abdominal bas›nç 20 mmHg’dan düﬂük olmal›d›r.
2. Bir ba¤›rsak fistülü veya kaça¤› bulunmamal›d›r.
3. Ba¤›rsak devaml›l›¤› sa¤lanm›ﬂ olmal›d›r.
4. Yara iyileﬂmesinde bir problem olmamal›d›r.
5. Debridman baﬂar›l› ve yeterli bir biçimde
gerçekleﬂtirilmiﬂ olmal›d›r.
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