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Nozokomiyal ‹ntraabdominal ‹nfeksiyonlar:

Antimikrobiyal Tedavi

Dr. Mustafa Ayd›n ÇEV‹K*

verdi¤i inflamatuvar yan›t› olarak tan›mlanabilir
(1,2). ‹ntraabdominal infeksiyonlar cerrahi hastalarda mortaliteye yol açan baﬂl›ca nedenlerden
birisidir. Bu grupta yer alan infeksiyonlar; erken
tan›, h›zl› ve uygun tedavi ile baﬂar›l› bir ﬂekilde
üstesinden gelinebilecek ciddi infeksiyonlard›r.
‹ntraabdominal infeksiyonlarda (özellikle
postoperatif peritonitler baﬂta olmak üzere sekonder peritonitlerde ve apselerde) tedavi; birbirinden ayr› düﬂünülmemesi gereken ve infeksiyonun ortadan kald›r›lmas›nda sinerjistik etkisi olan üç farkl› tedavi yaklaﬂ›m›n›n bir arada uygulanmas›n› zorunlu k›lar (ﬁekil 1):
1. Cerrahi giriﬂim,

Antimikrobiyal
tedavi

Destek tedavisi

infeksiyon; abdominal kavitede
pürülan eksüda birikimiyle sonuçlanan, perito‹nunntraabdominal
mikroorganizmalara ve bunlar›n toksinlerine

Cerrahi giriﬂim

‹deal tedavi
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‹ntraabdominal infeksiyonlarda tedavi yaklaﬂ›mlar›

ﬁekil 1. ‹ntraabdominal ‹nfeksiyonlarda ‹deal Tedavi Yaklaﬂ›m›n›n ﬁematize Edilmiﬂ Hali (3 nolu
kaynaktan de¤iﬂtirilerek al›nm›ﬂt›r).

riyel bulaﬂ› durdurmakt›r. ‹ntraabdominal apselerin tedavisi, etyolojilerine göre perkütan apse
drenaj› veya laparotomi ve drenaj ﬂeklinde yap›l›r. Cerrahi giriﬂimin dört temel amac› vard›r (4).
• ‹nfeksiyon kayna¤›n› kontrol alt›na almak,
• Bakteriyel birikimi temizlemek (periton y›kamas›),

2. Destek tedavisi (hastan›n infeksiyona yan›t›n› da artt›r›r),

• Abdominal kompartman sendromunu tedavi etmek,

3. Antimikrobiyal tedavi (infeksiyöz sürecin
sonland›r›lmas›).

• Tekrarlay›c› veya persistan (›srarl›) infeksiyonu önlemek.

CERRAH‹ G‹R‹ﬁ‹M
Tedavinin can al›c› noktas›, cerrahi veya daha
az invaziv giriﬂimlerle periton boﬂlu¤una bakte-

DESTEK TEDAV‹S‹
Genellikle destek tedavisinin yo¤un bak›mda verilmesi gerekir. Destek tedavisinin üç temel amac› vard›r:
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• Hipovolemiyi gidermek ve yeterli doku
perfüzyonu sa¤lamak,
• Yetmezlikteki organlar› desteklemek,
• Yeterli beslenmeyi sa¤lamak.
‹ntraabdominal infeksiyonu olan hastalar›n
bir k›sm› a¤›r sepsis durumundad›r. Bu hastalar›n
en öncelikli gereksinimleri solunum ve dolaﬂ›m
deste¤idir. Beslenme deste¤i, metabolik sürecin
kontrol alt›na al›nmas› ve komplikasyonlar›n önlenmesine yönelik tedbirler bunlar› izler (4).
A¤›r peritonitlerde ciddi miktarda s›v› sekestrasyonu oluﬂur; s›v› kayb› %50-60 oran›ndad›r (5).
‹ntraabdominal infeksiyona ba¤l› olarak sal›nan
inflamasyon mediatörleri, kapiller kaçak sendromuna yol açarak neredeyse intravasküler hacmin
tamam›n›n interstisyel aral›¤a geçmesine neden
olurlar. Bu yüzden, peritonitin erken dönemindeki ﬂokun nedeni genellikle hipovolemidir. ‹ntravasküler hacmin, kristalloid solüsyonlarla (ringer laktat veya normal izotonik) mümkün olan en
k›sa sürede yerine konmas› gerekir (4).
Dokulara gönderilen oksijen miktar›n› artt›rmak için anemik hastalarda (hemoglobin < 11
veya 12 g/dL) eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yap›lmal›d›r (4).
ANT‹M‹KROB‹YAL TEDAV‹
Mikroorganizmalar› yok etmeye yönelik antibiyotik kullan›m›nda temel ilke, optimal etkinli¤i sa¤layacak az say›da antibiyoti¤in optimal süre kullan›lmas›d›r. Antibiyotiklerin farmokokinetik ve farmakodinamik özelliklerine göre de¤iﬂmekle birlikte, uygun antibiyotiklerle bolus yerine devaml› infüzyon tedavisinin daha etkin oldu¤u öne sürülmektedir. Bir eksperimental çal›ﬂmada sistemik inflamatuvar yan›t›n devaml›
antibiyotik infüzyon tedavisiyle önlendi¤i gösterilmiﬂtir (6).
Ço¤u durumda antibiyotik tedavisi cerrahi giriﬂimden önce baﬂlat›l›r ve cerrahi giriﬂimden
sonra belirli bir süre devam ettirilir. ‹ntraabdominal infeksiyonlarda antibiyotikler de¤iﬂik yönlerden yarar sa¤lamaktad›r (3):
• Bakteremiyi kontrol ederler.
• ‹nfeksiyonun erken dönem metastatik
odaklar›n› engellerler.
• Erken verildiklerinde süpüratif komplikasyonlar› azalt›rlar.
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• Lokal yay›l›m› önlerler.
• Tekrarlay›c› intraabdominal infeksiyonlar›n
insidans›n› azalt›rlar (3).
Antimikrobiyal tedavi, infeksiyonun kayna¤›na, hastan›n bulundu¤u hastanedeki olas› mikroorganizmalar›n duyarl›l›k paternlerine, önceki
antibiyotik tedavisine, hastaya ait özelliklere
(gebe olup olmad›¤›na, karaci¤er ve böbrek
fonksiyonlar›na, allerji öyküsüne) ba¤l› olarak
de¤iﬂir (4,7). ‹ntraabdominal infeksiyonlarda, genellikle kesin tan› konulmadan önce antimikrobiyal ajanlar baﬂlanm›ﬂ olur. Kesin tan› konulmas› ve kültür sonuçlar›n›n elde edilmesi beklenmez. Bu yüzden hekimin ampirik tedavi baﬂlarken olas› infeksiyon kayna¤›n›, olas› mikrooganizmalar› ve bu mikroorganizmalar›n bilinen antimikrobiyal duyarl›l›k durumlar›n› göz önünde
bulundurmas› gerekir.
‹ntraabdominal ‹nfeksiyonlarda Etken
Mikroorganizmalar
Toplum kökenli intraabdominal infeksiyonlarda gastrointestinal kaça¤›n veya perforasyon
yerinin (mide, duodenum, jejunum, ileum,
apandist veya kolon) floras›, etken hakk›nda fikir
verir. ‹nce ba¤›rsak proksimalinde geliﬂen infeksiyonda fakültatif aerobik gram-negatif etkenler
söz konusu iken proksimal ileumdan sonraki k›s›mda anaerop mikroorganizmalar etken olabilir
(Tablo 1) (4,7).
Nozokomiyal intraabdominal infeksiyonlarda
etkenler: Postoperatif anastomoz kaçaklar›nda ve
organ perforasyonlar›nda kaça¤›n yerine ve eﬂlik
eden di¤er hastal›klara ba¤l› olarak periton boﬂlu¤una çok say›da ve farkl› türlerde mikroorganizma
saç›l›r. Örne¤in; kolon anastomozu kaçaklar›nda
1011 “colony forming unit (cfu)”/mL’den fazla ve
yüzlerce farkl› mikroorganizma türü periton boﬂlu¤una saç›l›r. Bir süre sonra bunlar›n say› ve çeﬂitleri azal›r. Bakterilerin virülans›, mukus, enzimler ve hemoglobin gibi anastomoz kaça¤›nda peritona dökülen di¤er etmenlerle artar. Postoperatif nozokomiyal infeksiyonlar genellikle daha dirençli flora elemanlar›n›n neden oldu¤u (Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter türleri, Proteus türleri,
MRSA, enterokoklar ve Candida türleri gibi) infeksiyonlard›r (7). Bu infeksiyonlar›n tedavisi için
birden çok antibiyoti¤in kombinasyonu gerekir.
Sekonder peritonitlerde zorunlu ve fakültatif
anaeroplar›n bask›n oldu¤u kar›ﬂ›k bir infeksiyon
oluﬂur. Kar›ﬂ›k infeksiyonlarda saptanan bakterileHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2004; 8: 2
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Tablo 1. ‹ntraabdominal ‹nfeksiyonlar›nda S›k Karﬂ›laﬂ›lan Bakteriler (4).
Fakültatif gram-negatif basiller

Zorunlu anaeroplar

Fakültatif gram-pozitif koklar

Escherichia coli

Bacteroides fragilis

Enterococci

Klebsiella spp.

Bacteroides spp.

Staphylococcus spp.

Proteus spp.

Fusobacterium spp.

Streptococcus spp.

Enterobacter spp.

Clostridium spp.

Morganella morganii

Peptococcus spp.

Di¤er enterik gram-negatif basiller

Peptostreptococcus spp.

Aerobik gram-negatif basiller

Lactobacillus spp.

Pseudomonas aeruginosa

rin ço¤u kendi baﬂlar›na patojenik olmamalar›na
ra¤men bakteriyel kar›ﬂ›m çok daha patojeniktir
ve bu tip infeksiyonlar sinerjistiktir (8). Sekonder
peritonitli hastalarda en s›k izole edilen mikroorganizmalar Escherichia coli ve Bacteroides fragilis’tir. Ancak infeksiyon etkenleri ünite ve hastanenin floras› ile iliﬂkili olarak de¤iﬂkenlik gösterebilir.
Ampirik Antibiyotik Seçimi
Bu konuda tart›ﬂmalar sürmektedir. Tek ajanla
tedaviyi savunan yazarlar oldu¤u gibi dirençli
mikrobiyal patojenleri kaç›rma riskini azaltmak ya
da önemli patojenik mikroorganizmalar› mutlaka
yakalamak amac›yla geniﬂ spektrumlu antibiyotik
kombinasyonlar›n› savunan yazarlar da vard›r (9).
Bu infeksiyonlarda çok say›da tedavi rejimi
kullan›labilir. Bununla birlikte geniﬂ ve gereksiz
kullan›m baz› sorunlar› beraberinde getirir. Hastaya ya da ilaca özel pek çok toksisite geliﬂebilir.
‹ntraabdominal infeksiyonlarda kullan›lacak
antibiyotikler gram-negatif fakültatif ve zorunlu
anaerobik basillere karﬂ› etkin olmal›d›r. Toplum kökenli intraabdominal infeksiyonlarda
gastrointestinal perforasyon yeri (mide, duodenum, jejunum, ileum, apandist veya kolon) etken floray› tan›mlar. Gastrik, duodenal ve proksimal jejunal kaynakl› postoperatif peritonitlerde periton boﬂlu¤una az say›da gram-pozitif aerobik ve gram-negatif anaerobik mikroorganizmalar yay›l›r (7).
Distal ince ba¤›rsak kaynakl› infeksiyonlarda
gram-negatif fakültatif mikroorganizmalar izole
edilir (7). B. fragilis gibi anaeroplar s›kl›kla eﬂlik
eder. Bu tür perforasyonlar s›kl›kla lokalize apseye ilerleyebilir ve apse rüptürü sonras› peritonit geliﬂebilir (7). Kolon kaynakl› olanlarda ise
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periton boﬂlu¤unda yo¤un miktarda fakültatif ve
zorunlu anaerobik gram-negatif mikroorganizmalar bulunur. Streptokoklar ve enterokoklar da
s›kl›kla etkendir. En s›k rastlan›lan gram-negatif
fakültatif mikroorganizma E. coli’dir. Toplum kökenli orta-ciddi infeksiyonlar›n tedavisinde daha
dar spektrumu olan ve ço¤unlukla nozokomiyal
infeksiyonlarda kullan›lmayan antibiyotikler uygulan›r (7). Daha a¤›r infeksiyonu olan hastalarda
t›bbi tedavi veya altta yatan akut ya da kronik
hastal›¤› nedeniyle immünsüpresyona e¤ilim
söz konusu oldu¤u için geniﬂ spektrumlu seçenekler faydal› olabilir (7).
Geçmiﬂte ampirik tedavide, E. coli, Enterobacteriaceae ailesinin di¤er üyeleri ve B. fragilis’e
karﬂ› etkileri nedeniyle aminoglikozid ile metronidazol veya klindamisin gibi bir anaerobik ajan›n kombine edilmesi alt›n standart say›l›rd›.
Günümüzde, ikinci ve üçüncü kuﬂak sefalosporinlerin, karbapenemlerin ve monobaktam ajanlar›n geliﬂtirilmesiyle birçok tek-ajan ve kombine rejimler gündeme gelmiﬂtir (4,7). Ampirik tedavide fakültatif ve zorunlu anaeroplar d›ﬂ›ndaki
mikroorganizmalara da etkinli¤in göz önünde
bulundurulmas› gerekti¤i (örne¤in, P. aeruginosa)
ve böylelikle persistan veya tekrarlay›c› intraabdominal infeksiyon riskinin azalt›laca¤› öne sürülmüﬂse de bu görüﬂ baz› çal›ﬂmalarda desteklenmemiﬂtir (10,11). Klinik çal›ﬂmalarla uygun
ﬂekilde araﬂt›r›lan ve intraabdominal infeksiyonlar›n tedavisinde kullan›labilecek antibiyotiklerin ve tedavi rejimlerinin detaylar› Tablo 2’de
gösterilmiﬂtir (7,12).
Antibiyotik “-induced” endotoksin sal›n›m›na
dair endiﬂeler sürmektedir. Ancak, bu endiﬂelerin klinikle iliﬂkisi henüz tam olarak ortaya konu191
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Tablo 2. ‹ntraabdominal ‹nfeksiyonlar›n Tedavisinde Kullan›labilece¤i Randomize, Prospektif Çal›ﬂmalarla
Gösterilmiﬂ Antibiyotikler ve Tedavi Rejimleri (7).
Monoterapi

Kombine antibiyoterapi

Beta laktam/beta laktamaz inhibitörleri

Aminoglikozidli rejimler

• Ampisilin-sulbaktam
• Piperasilin-tazobaktam

• Gentamisin veya tobramisin veya netilmisin
veya amikasin + klindamisin veya metronidazol

• Tikarsilin-klavulanik asit
Karbapenemler

Sefalosporinli rejimler

• Ertapenem

• Sefuroksim + metronidazol

• ‹mipenem

• Seftriakson veya sefotaksim veya sefepim +

• Meropenem
Sefalosporinler
• Sefotetan

metronidazol
Kinolonlu rejimler
• Siprofloksasin + metronidazol

• Sefoksitin

lamad›¤›ndan antibiyotik kullan›m› ve seçimini
etkilememelidir (13).
‹ntraabdominal infeksiyonlar›n tedavisinde
kullan›lacak antibiyotiklerin seçiminde etkenin
hangi mikroorganizma(lar) olabilece¤i sorusu oldukça önemlidir. Bu sorunun cevab› infeksiyonun toplum kökenli ya da hastanede edinilmiﬂ
olmas›na göre büyük de¤iﬂiklik gösterir. Nozokomiyal intraabdominal infeksiyonlar ço¤unlukla
elektif ya da acil intraabdominal cerrahi operasyonlar›n komplikasyonu olarak geliﬂir (7). Bu nedenle etkenler s›kl›kla o hastaneye ya da üniteye özel izolatlard›r. Pek çok nozokomiyal infeksiyonda oldu¤u gibi intraabdominal infeksiyonlarda da etkenlerin antibiyotik duyarl›l›klar› ülkeler
aras›, bölgeler aras›, hastaneler aras› ve hatta
üniteler aras› farkl›l›klar gösterebilir. Bu nedenle
o hastane ve birime ait etken mikroorganizma ve
bunlar›n antibiyotik duyarl›l›klar› ampirik tedavide yol göstericidir.
Postoperatif nozokomiyal infeksiyonlar daha
dirençli flora elemanlar›n›n neden oldu¤u (P. aeruginosa, Enterobacter türleri, Proteus türleri, MRSA,
enterokoklar ve kandida türleri gibi) infeksiyonlard›r (7,14). Bu infeksiyonlar›n tedavisi için birden çok antibiyoti¤in kombinasyonu gerekir. Uygun ampirik tedavi mortaliteyi azaltmakta önemli bir rol almaktad›r. Ampirik tedaviyi lokal nozokomiyal direnç paternleri de yönlendirmelidir.
‹nfekte s›v› kültürü sonucuna göre gerekirse tedavi de¤iﬂtirilmelidir (7).
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Ameliyat öncesi uzun süreli yat›ﬂ ve iki günden uzun ameliyat öncesi antimikrobiyal tedavi
verilmesi tekrarlayan infeksiyona yol açan tedavi baﬂar›s›zl›¤›n›n önemli göstergeleridir ve bu
durum ampirik antimikrobiyal rejime dirençli bir
mikroorganizman›n infeksiyondan sorumlu oldu¤unu gösterir. Bu tür hastalar nozokomiyal infeksiyon aç›s›ndan de¤erlendirilmeli ve tedavi edilmelidir (7).
Hastan›n drenlerinden gelen s›v›lar ya da tan›sal amaçl› giriﬂimlerde saptanan s›v› kolleksiyonlar›ndan elde edilen örnekler, Gram boyama
ve kültür için mikrobiyoloji laboratuvar›na gönderilmelidir. Toplum kökenli intraabdominal infeksiyonlarda Gram boyaman›n yarar› olmamas›na ra¤men nozokomiyal intraabdominal infeksiyonlarda Gram boyama ampirik tedaviyi yönlendirmesi aç›s›ndan faydal› olabilir. Örneklerin
anaeroplar için ayr›, aeroplar için ayr› transport
ortamlar›nda gönderilmesi en uygun yöntemdir.
Özel nakil ortamlar› yoksa örneklerin laboratuvara havas› boﬂalt›lm›ﬂ, i¤nesiz ancak kapakl› bir
ﬂ›r›nga ile gönderilmeleri gerekir. Gram boyamada gram-pozitif koklar›n görülmesi enterokoklara
veya di¤er fekal streptokoklara iﬂaret eder. Bu
durumda ampirik tedaviye enterokoklara karﬂ›
etkin bir antimikrobiyal ajan eklenmelidir (15).
Tedavinin Süresi
‹ntraabdominal infeksiyonlarda antibiyotik
tedavisine cerrahi müdahaleden önce baﬂlanHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2004; 8: 2
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mal›, cerrahi müdahale boyunca ve sonras›nda
antibiyoterapiye devam edilmelidir. Etkin cerrahi tedavi uyguland›ktan sonra antibiyotiklere infeksiyonun klinik bulgular› düzelene kadar devam edilmelidir (vücut ›s›s›n›n, kan beyaz küre
say›s›n›n ve gastrointestinal fonksiyonlar›n normale dönmesi) (7). Antimikrobiyal tedavi sonland›r›ld›¤› zaman infeksiyon bulgusu olmayan
hastalarda daha sonra tedavi baﬂar›s›zl›¤› geliﬂme riski son derece düﬂüktür (16). Oral alabilen
hastalarda, klindamisin, metronidazol, amoksisilin-klavulanik asit, siprofloksasin gibi oral formu
bulunan ajanlar tedavinin idamesinde kullan›labilir. Tedavinin beﬂ-yedi gün sonras›nda sebat
eden ve tekrarlayan intraabdominal infeksiyon
bulgular› saptanan hastalarda uygun tan›sal incelemeler yap›lmal›d›r (7). Mevcut literatür verileri ›ﬂ›¤›nda gelecekte yap›lacak çal›ﬂmalarla antimikrobiyal tedavinin yeterli süresinin tan›mlanmas› önemli bir ihtiyac› giderecektir.

toplum kökenli intraabdominal infeksiyonu olan
hastalarda gerekli de¤ildir. Enterokoklara yönelik antimikrobiyal tedavi enterokoklar nozokomiyal infeksiyonu olan hastalardan izole edildi¤inde verilmelidir. Uygun antimikrobiyal seçimi
duyarl›l›k testine göre yap›lmal›d›r (7).

Antifungal Tedavi Ne Zaman Gereklidir?

• Tedaviye en olas› etkenleri kapsayan, geniﬂ
spektrumlu bir antibiyotikle veya antibiyotik kombinasyonu ile baﬂlanmal›d›r (23,24). Tablo 3’te
intraabdominal infeksiyonlar›n tedavisinde s›kl›kla kullan›lan antibiyotiklerin olas› etken mikroorganizmalara karﬂ› etkinlikleri ﬂematik olarak
gösterilmiﬂtir (25).

Gastrointestinal kaynakl› peritonitlerin
%20’sinde Candida albicans veya di¤er mantarlar
izole edilmiﬂtir (17). Mantar saptanmas› mutlaka
antifungal ajan tedavisini gerektirmez. Hasta yak›n dönemde ba¤›ﬂ›kl›k sistemini bask›lay›c› bir
tedavi alm›ﬂsa (kanser, transplantasyon veya inflamatuvar ba¤›rsak hastal›¤› nedeniyle) veya intraabdominal infeksiyonu tekrarlay›c› nitelikteyse ve kanda Candida saptanm›ﬂsa antifungal tedavi uygun olur. ‹lk laparotomide izole edilen
toplum kaynakl› Candida infeksiyonu için tedavi
gerekmezken, postoperatif peritonit nedeniyle
ikinci laparotomide saptanm›ﬂ Candida infeksiyonunda en az 7-10 günlük antifungal tedavi önerilir (18,19).
Antienterokokal Tedavi Endikasyonlar›
Enterococcus spp.’ye karﬂ› spesifik tedavi yap›l›p yap›lmamas› konusunda görüﬂler farkl›d›r. Baz› yazarlar bu mikroorganizman›n B. fragilis infeksiyonunda yaln›zca bir kofaktör oldu¤unu öne sürerler. Toplum kökenli infeksiyonu olan hastalardan s›kl›kla izole edilen enterokok suﬂlar›na karﬂ› tedavi rejimlerini karﬂ›laﬂt›ran çok say›da prospektif, kör ve randomize çal›ﬂma mevcuttur. Bu
araﬂt›rmalar›n en az alt›s›nda karﬂ›laﬂt›r›lan rejim
benzer spektrumu içermemektedir (7,20-22).
Bu çal›ﬂmalar›n hiçbirinde enterokok infeksiyonlar›n›n tedavisinin avantaj› gösterilmemiﬂtir. Enterokoklara karﬂ› etkiyi içine alan rutin tedavi,
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PROGNOZ
Postoperatif peritonitli hastalar›n prognozu;
infeksiyonun kayna¤›na, sistemik yan›t›n ﬂiddetine, hastan›n fizyolojik rezervine ve uygun tedaviye ba¤l›d›r. Postoperatif peritonitlerde mortalite oran› %40-60’t›r. ‹ntraabdominal infeksiyon,
bakteremi ile birlikteyse mortalite oran› %20-30
daha artar. Akut böbrek yetmezli¤i eklendi¤inde
mortalite %40-70’tir. Akut solunum s›k›nt›s› sendromu geliﬂirse mortalite %85’e kadar ç›kabilir (5).
Sonuç olarak nozokomiyal intraabdominal infeksiyonlarda antimikrobiyal tedavi ilkeleri ﬂöyle özetlenebilir:

• Özellikle nozokomiyal infeksiyonlarda olas›
etkenleri saptayabilmek ve önceden tahmin
edebilmek için, ampirik tedaviye baﬂlamadan
önce uygun kültür örnekleri al›nmal›d›r.
• Antibiyotik tedavisi hiçbir zaman cerrahi tedavi ve destek tedavisinin önüne geçmemelidir.
Her üç tedavi yaklaﬂ›m›n›n birlikte uygulanmas› tedavinin etkinli¤i aç›s›ndan son derece önemlidir.
• Mikrobiyolojik veriler, hem antibiyotik duyarl›l›klar› hem de o birimde s›k kullan›lan antibiyotikler aç›s›ndan de¤erlendirilmeli ve sürekli
izlenmelidir.
• Ampirik antibiyotik tedavisi 48-72 saat sonra tekrar irdelenerek, kültür sonuçlar›na göre gerekiyorsa de¤iﬂtirilmeli ve mümkünse spektrumu daralt›lmal›d›r. Bu aﬂamada hastan›n klinik
gidiﬂi laboratuvar verilerinden daha de¤erlidir.
Çünkü kültürde üreyen bakterilerin kontaminasyon ya da kolonizasyon olma ihtimalleri vard›r.
• Kullan›lan her antibiyoti¤in, bir infeksiyonu
tedavi ederken yeni direnç geliﬂimine katk›da
bulunaca¤› asla unutulmamal›d›r.
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Tablo 3. ‹ntraabdominal ‹nfeksiyonlar›n Tedavisinde S›kl›kla Kullan›lan Antibiyotiklerin Olas› Etken Mikroorganizmalara Karﬂ› Etkinlikleri (25).
Fakültatif organizmalar ve aeroplar
Antibiyotik

Gram-negatif
basil

Zorunlu anaeroplar

Gram-pozitif
kok

Gram-negatif Gram-pozitif Gram-pozitif
basil
basil
kok

Enterokok

Di¤er streptokok

Penisilin

0

++

+++

+

+++

+++

Ampisilin

+

+++

+++

+

+++

+++

Piperasilin

+++

+++

+++

++

+++

+++

Tikarsilin

++

++

+++

++

++

++

Sefazolin

++

0

+++

+

+++

+++

Sefamandol

++

0

+++

+

++

+++

Sefoksitin

++

0

++

++

+++

+++

Sefotaksim

+++

0

++

+

++

+++

‹mipenem-meropenem

+++

++

+++

+++

+++

+++

Aztreonam

+++

0

0

0

0

0

Aminoglikozidler

+++

0

0

0

0

0

Klindamisin

0

0

++

+++

+++

+++

Metronidazol

0

0

0

+++

+++

+++

Ampisilin-sulbaktam

++

+++

+++

+++

+++

+++

Tikarsilin-klavulanik asit

++

++

+++

+++

+++

+++

Piperasilin-tazobaktam

+++

+++

+++

+++

+++

+++

0: Az aktivitesi var ya da hiç yok, +: Az aktivite, ++: Orta derecede aktivite, +++: Çok iyi aktivite.
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