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GiRiŞ VE AMAÇ 

Modern antibiyotik tedavisinin en büyük etkisi şüphesiz 

modern cerrahinin gelişimi üzerine olan etkidir.20,25 Cerrah için 

antibiyotik tedavisinin amacı cerrahi işlemi güvenilir 

kılmaktır. 1 0.11,19 Bu nedenle antibiyotik tedavisi günümüzde 

cerrahi işlemi tamamlayan önemli bir unsur olmuştur. Son yıllarda 

antibiyotik profilaksisine olan ilgi giderek artmıştır. Antibiyotik 

profilaksisi ile postoperatif enfeksiyon oranlarının önemli oranda 

düşüşü yanısıra, sağlanan ekonomik kazanç konuyu daha cazip bir 

hale getirmiştir.5,6, 1 s,32 Profilaksi günümüzde kardiyovasküler, 

ortopedik, obstetrik-jinekolojik, gastroenterolojik ve ürolojik 

cerrahilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.11,20 

Batılı ülkelerin cerrahi kliniklerinde kullanılan 

antibiyotiklerin o/o 50'den fazlası profilaktik amaçla 

kullanılmaktadır.6,33 Bu kadar yaygın kullanım bir takım temel 

prensiplerin bilinmesi gereğini vurgular. Biliyer cerrahi işlemler 

genel cerrahi kliniklerinde yapılan ameliyatların major bir grubunu 

oluşturmaktadır.11 Yapılan çalışmalar biliyer cerrahi işlemlerde 

enfeksiyon oranlarının % 20-40 arasında olduğunu göstermektedir. 

9,1 4 , 11. 21 .22,37 Böyle major bir cerrahi işlem için bu 

küçümsenemeyecek enfeksiyon oranı cerrahinin bu dalında da 

antibiyotik profilaksisine olan ilgiyi artırmıştır.9,22,26,27 Biliyer 

cerrahi işlemlerdeki yüksek enfeksiyon oranı endojen bir kaynak 

oluşturan safradaki bakterilere atfedilmiştir.14, 17 ,21,26,27 ,36 

Yapılan bir çok klinik çalışmada biliyer cerrahide profilaksinin 

enfeksiyon oranını önemli ölçüde düşürdüğü tesbit 
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edilmiştir. 9 • 10 .14,21,22,31 Antibiyotikler konusunda son yıllardaki 

gelişmeler profilakside yeni bir takım aşamalara neden olmuştur. 

Uzun etki süreli antibiyotiklerin kullanıma girmesi ile tek dozla 

profilaksi gündeme gelmiştir.s,7, 13,24,38 Tek dozla profilaksi 

özellikle biliyer cerrahi girişimlerin de içinde bulunduğu 

temiz-kontamine yara grubu üzerinde uygulanmıştır. Bugün 

uygulanım kolaylığı, enfeksiyon gelişimi üzerine olan etkinliği ve 

ekonomik tasarrufu yönünden tek dozla profilaksi oldukça popüler 

bir hale gelmiştir. s, 7, 18,32,39 

Bu kadar yaygın kullanım için bir takım temel prensiplerin 

bilinmesi ve hatırlanması gereğinden yola çıkarak 

temiz-kontamine yara grubu içine dahil edilen biliyer cerrahide 

antibiyotik profilaksinin ameliyat sonrası enfeksiyon gelişimine 

bu arada morbidite ve mortaliteye etkisini belirlemek ve tek doz 

profilaksisinin sonuçlarını ortaya koymak için prospektif, 

kontrollü bir çalışma yapmayı amaç edindik. 
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GENEL BiLGiLER 

Antibiyotik Profilaksinin Tarihçesi 

Cerrahi yaralarda profilaksi amacıyla antibiyotiklerin 

kullanımı şanssız bir başlangıca sahiptir. Ameliyathaneleri 

sterilize etmek üzere ortaya atılan karbolik asidin başlangıçta 

gözle görülür etkileri antibiyotik profilaksini geri plana 

itmiştir.2° Başlangıçta randomize olmayan araştırmalar 

profilaksinin faydasız hatta kısmen zararlı olduğunu ortaya 

koymuştur. s, 1 s Bu dönemlerde antibiyotiklere rezistan 

mikroorganizmaların ortaya çıkmasından antibiyotik profil aks isi 

sorumlu tutulmuştur. ilk olarak 1955' de Weinstein tarafından 

yapılan çalışmada profilaksinin cerrahi yaralarda kısmen faydalı 

olduğu gösterilmiştir.2° 1960" lı yılların başında Milas ve Burka 

tarafından yapılan deneysel çalışmalar bugünkü anlamda 

profilaksinin değerini ortaya koymuştur· 1 a,20,as Dr.John Burke8 

kobaylar üzerinde yaptığı çalışmada antibiyotiklerin alınış zamanı 

ile onun profilaktik etkinliği arasında çok önemli bir ilişki 

olduğunu göstermiştir.· Burke'nin yaptığı çalışmada penicillin'e 

hassas Staph. aureus'ların intradermal olarak inokülasyonundan 

önce ve sonra çeşitli zaman. periyodlarında kobaylara sistemik 

penicillin verildi. lnokülasyon esnasında veya hemen önce 

antibiyotik verilmesinin enfeksiyon gelişiminde önemli ölçüde 

düşüşe neden olduğu, buna karşılık antibiyotik verilmesindeki her 

saat gecikmenin enfeksiyon gelişiminde önemli ölçüde artışa neden 

olduğu gözlendi. Üç-4 saatlik gecikme ile verilen antibiyotiğin 

profilaksi almayan kontrol grubu ile aynı enfeksiyon oranına sahip 
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olduğu gözlendi. 

Bu şekilde yapılan deneysel çalışmalar antibiyotik 

profilaksisine olan ilgiyi giderek artırdı. Günümüze kadar yapılan 

gerek klinik, gerekse deneysel çalışmalar nosokomiyal 

enfeksiyonlar konusunda profilaksinin oldukça etkili olduğunu 

göstermiştir .2.s,0 , 15.28 

Antibiyotik Profilaksinin Tanımı ve Gerekliliği 

Antibiyotik profilaksisi, cerrahi enfeksiyon gelişme riski 

olan enfekte olmamış hastalarda kullanılan bir tıbbi tedavi 

işlemidir .10-12, 19 Antibiyotik profilaksisi enfeksiyon gelişmeden 

önce kontamine ve potansiyel olarak kontamine durumlarda 

endikedir. 11 ·23·34 

Antibiyotik profilaksisi tıbbın birçok dalında uygulama alanı 

bulmuş, ancak bunlar içinde en çok cerrahi vakalarda tatbik 

edilmiştir .11 ·15,33 Bugün biliyoruz ki antibiyotiksiz bir dünyada 

kardiyak, gastroenterolojik, ortopedik ve ürolojik bir cerrahiyi 

hayal etmek bile oldukça güçtür.20 

A.B.D.'de yapılan istatistiksel çalışmalarda hastaneye yatan 

tüm hastaların % 30'nun antibiyotik kullandığı, dahili kliniklerde 

verilen ilaçların % 30'unun, cerrahi kliniklerde ise verilen ilaçların 

% 60'ının antimikrobiyal ajanlar olduğu; cerrahi kliniklerde 

kullanılan antibiyotiklerin % SO'sinin profilaktik amaçla verildiği 

ve yılda ortalama 3.330.000 kişinin antibiyotik profilaksi aldığı 

tesbit edilmiştir.33 Bu şekilde yoğun bir uygulama doğal olarak 

antibiyotik profilaksi konusunda bir çok klinik ve deneysel 

çalışmalara neden olmuştur.s-8, 10, 12, 14,20,21,23 
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Antibiyotik profilaksisindeki amaç, nosokomiyal 

enfeksiyonlar olarak bilinen primer bakteriyemi, yara yeri 

enfeksiyonu ve/veya solunum sisteminde ve üriner sistemde 

postoperatif dönemde oluşan enfeksiyonların önlenmesi ya da 

minimuma indirilmesidir.2,s, 1o,12, 19,28 

Cerrahi servislerde görülen nosokomiyal enfeksiyonlar 

oldukça önemli bir sorun olarak hala devam etmektedir. Yapılan 

araştırmalarda nosokomiyal enfeksiyonların % 39'unu üriner 

sistem enfeksiyonları, % 32'sini cerrahi yara ve deri 

enfeksiyonları, % 16'sını primer bakteriyemi, % 4'ünü cerrahi 

olmayan deri enfeksiyonları ve % 1 'ini yanık enfeksiyonları 

oluşturduğu tesbit edilmiştir. s 

Antibiyotik profilaksisi kararı, yapılacak cerrahi 

müdahalenin tipine ve hastaların risk grubunda olup olmamalarına 

göre belirlenebilir. Nosokomiyal enfeksiyonlar içinde önemli bir 

grubu oluşturan yara yeri enfeksiyonları morbidite ve mortaliteyi 

önemli ölçüde etkilemektedir.s,13,18 Bu sebeple profilaksinin ana 

hedeflerinden biri, yara yeri enfeksiyonlarını ·minimuma indirerek 

hastanın konforunu sağlamak ve morbiditeyi azalt

maktır .11,20,24,27,32,33,35 

Cerrahi Yaralarda Kontaminasyon 

Bakteriyel kontaminasyon her cerrahi yaranın vazgeçilmez 

bir komponentidir. 11 Kontaminasyon cerrahi yaralarda iki şekilde 

oluşur:3, 11, 1s,18,39 

a. Endojen kontaminasyon, 

b. Eksojen kontaminasyon 



6 

Endojen kontaminasyonda kaynak organizmanın bizzat kendi 

üzerindeki saprofit veya potansiyel olarak patojen olan 

mikroorganizmalardır. Kişinin cildi, solunum sistemi 

gastrointestinal sistemi ve üriner sistemi başlıca odak 

noktalardır.3,11,1s Bu sistemlerde potansiyel olarak patojen olan 

mikroorganizmalar ya bu sistemlerin bizzat açılmaları ile çevre 

dokuları kontamine eder veya büyük cerrahi müdahalelerden sonra 

kişinin savunma sistemi bozulduğu veya zayıfladığı için patojen 

bir ajan olarak karşımıza çıkar.9,10,15,16 

Eksojen kontaminasyonda ise kaynak organizma dışındaki 

çevredir. Bunlar arasında ameliyat odası, cerrahi müdahalede 

kullanılan malzemeler, hastanın yatağı, odası ve elbisesi 

sayılabilir. 

Enfeksiyon gelişmesi kontamine eden mikroorganizmanın 

sayısı ve virülansına bağlıdır.15,26;33 

Cerrahi Yaralarm Smıflaması 

Cerrahi yaraların sınıflamasında Uluslararası Araştırma 

Komisyonu (National Research Council) tarafından 1964'de kabul 

edilen ve Uluslararası Bilimsel Akademi (National Academy of 

Science) tarafından belirtilen tanımlar kullanılmıştır. Buna göre 

cerrahi yaralar başlıca dört gruba ayrılır:2,20,26,37 

1. Temiz yaralar, 

2. Temiz-Kontamine yaralar, 

3. Kontamine yaralar, 

4. Enfekte yaralar, 

Temiz cerrahi yaralar: Bu grupta, gastrointestinal sistem, 
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solunum sistemi ve üriner sistem müdahaleleri dışında belirgin bir 

enflamasyon olmayan, aseptik teknikte de herhangi bir hatanın 

bulunmadığı yaralar söz konusudur. Troidektomi, herniorafi ve 

varisektomi gibi ameliyatlar bu gruba dahil edilir. Otörlerin bir 

kısmı, temiz cerrahi yaralarda antibiyotik profilaksinin gereksiz 

olduğunu savunurken, diğer bir kısmı vasküler protez gibi 

ameliyatların katostrofik etkilerinden dolayı bu grubun da 

profilaksi alması gerektiğini ileri sürmüşlerdir.3, 11,20 

Temiz-kontamine yaralar: Gastrointestinal sistemde, 

solunum sisteminde ve üriner sistemde yapılan cerrahi 

müdahalelerin yaraları bu grup içine dahil edilmiştir. Bu tip 

yaralarda enflamasyon bulguları yoktur, ancak yara normal vücut 

florası tarafından kontamine olma riski içindedir. Biliyer cerrahi 

girişimler bu gruba dahil edilmiştir. Bu grup, antibiyotik 

profilaksinin en etkin olduğu grup olarak değerlendiril

mektedir. 9, 13, 11,21,22,2s 

Kontamine yaralar: Cerahat olmadan akut enflamasyon 

bulunduğunda veya içi boş organlardan dışarı belirgin bir akıntı 

olduğunda yaralar kontamine kabul edilir .11,2s Yeni oluşmuş 

travmatik yaralar ve asepsi tekniğinin ileri derecede bozuk olduğu 

du!'umlar bu gruba dahil edilmiştir. 

Enfekte yaralar: Bu gruba, cerahatlenme ile karşılaşılan 

ameliyatlar dahil edilir. Perfore appandisit, peptik ülser 

perforasyonları bu grup içinde değerlendirilir.11,20,39 

Cerrahi Yaralarda Görülen Ajan Patojenler 

1975'ten günümüze kadar yapılan araştırmalarda enfeksiyon 
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oluşturan ajan patojenlerden Staph. aureus'ların ve Klebsiella'ların 

giderek azaldığı, buna karşılık grup ~ hemolitic streptococcus'ların 

giderek arttığı tesbit edilmiştir. 6 Biliyer cerrahide en çok 

karşılaşılan ajan patojenler E.coli, Klebsiella, Str. faecalis, Staph. 

aureus'lard ı r. 9· 14· 17.21.22 

Yara Yeri Enfeksiyonu ve Sepsisi Etkileyen Faktörler 

Cerrahi uygulamalarda postoperatif enfeksiyon gelişimini 

kolaylaştıran bir takım faktörler vardır. Bunlar :2,S,9, 12,23 

1. Yaşlılık 

2. Obezite, 

3. lmmum sistemin zayıfladığı veya bozulduğu durumlar; 

a. Diabet 

b. lmmunosupresif ilaçların kullanımı 

4. Ameliyat süresinin uzaması 

5. Preoperatif dönemde hastanede kalış süresinin uzun 

olması 

6. Asepsi ve antisepside yetersizlik 

7. Hasta koğuşlarının uygunsuz oluşu'dur. 

Biliyer cerrahide ise bunlara ek olarak akut kolesistit 

halinin oluşu, koledok eksplorasyonu, obstrüktif tipte sarılığın 

oluşu ve safrada patojen mikroorganizmaların bulunuşu enfeksiyon 

gelişimi için risk teşkil etmektedir.14, 11,21,26,30,36,37 

Enfeksiyon Gelişimi 

Cerrahi yaralarda enfeksiyon gelişmesi, cerrahi teknik 

prensiplere iyi uyulmamasına ve lokal savunma mekanizmalarının 
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ortaya çıkan bakteriyel çevre ile olan uyumsuzluğuna bağlıdır. 

Enfeksiyon, duruma ve şartlara göre ya lokal olaylara veya 

yayılarak genel belirtilere yol açar.35 Vücut direncinin azaldığı 

durumlarda veya çeşitli travmatik nedenlerin kötü etkileri 

sebebiyle saprofit yerli flora patojen bir karakter kazanabilir. 

Antibakteriyel tedavi, vücut savunma mekanizmalarının 

etkilerini destekleyen yardımcı bir tedbirdir. Spesifik 

antimikrobiyal ajanlardaki gelişmelere rağmen cerrahi hastalarda 

morbidite ve mortaliteyi etkileyen en önemli faktör 

enfeksiyonlardır. 6 • 1o, 18·25·35 

Mikrobik bir saldırıda yumuşak dokuların cevabı öncelikle 

vaskülerdir. Kısa süreli bir vazokonstrüksiyon yerini derhal lokal 

kapiller dilatasyona ve hiperemiye bırakır. Bunun neticesi plazma 

halindeki sıvı, bakteri tehdidinin olduğu yerde toplanır ve fibrin 

ağları meydana getirir. Bundan sonra mikroorganizmalarla 

koruyucu lökolistlerin karşılaşması hızla meydana gelir. 

Fagositozu kolaylaştırmak için opsonizasyon süreci başlatılır. 

Daha sonra zararlı organizma uygun şekilde aktive olan fagositler 

tarafından yutulur.11 

Enfeksiyonun erken safhası olan sellülit dönemi, lökosit 

enfiltrasyonu, kapiller dilatasyon ve süratle çoğalan bakteri ile 

karekterizedir .1·1 1•12·20 

Mikroorganizmaların tipi, patojenitesi ve virulansı 

postoperatif dönemdeki enfeksiyonların genişliğini önemli ölçüde 

etkilemektedir. Bakteri kontaminasyonunun miktarı yara 

enfeksiyonu olasılığını ve şiddetini tayin eder. Fakat yarada 

bakterinin bulunması enfeksiyon oluşmasını gerektirmez. Bu 
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paradoksal durum çeşitli suşların patojenitelerindeki fark ile izah 

edilebilir. 4,9, 11 Patojenite, mikroorganizmanın canlıda klinik 

olarak enfeksiyon meydana getirebilme gücüdür. Virülans ise bir 

mikroorganizmanın şahsı öldürebilme yeteneğidir. Bir yarada 

enfeksiyon husulü (1), bakteri adedi (B), patojenite (P), travma (T) 

ve yaş (f) ile doğru, o dokunun vaskülarizasyonu (V) ile ters 

ora.ntılıdır.11 Bu tanıma göre : 

1 = B x P X T x f dır. 
v 

Biliyer cerrahi girişimler enfeksiyon gelişimi açısından 

yüksek bir riske sahiptir. Yapılan klinik çalışmalarda biliyer 

cerrahi girişimlerden sonra ortalama %20 oranında yara yeri 

enfeksiyonu gelişimi gözlenmiştir. 9 • 21 ·22·26·36 Özellikle s~frada 

patojen mikroorganizmaların bulunması septik komplikasyonların 

40 kat daha fazla görülmesine neden olur.9 Safra kültürü negatif 

olan hastalarda enfeksiyon oranı % 1-2 arasındadır.21,26,36 

Bu nedenle porflaktik antibiyotik kullanımı biliyer cerrahide 

yara enfeksiyonlarını minimuma indiren bir faktör olmaktadır. 

Biliyer cerrahiden sonra sepsis gelişimi nadirdir, ancak ölümcül 

bir komplikasyondur. 9 

Profilaksi Konusunda Klinik Çahşmalar 

Antibiyotik profilaksisi konusunda birçok deneyimleri olan 

Chodak ve Plaut1~ bu konuda yapılacak bir çalışma için aşağıdaki 

temel prensiplere uymanın şart olacağını ileri sürmüşlerdir: 

1. Antibiyotiğin preoperatif veya intraoperatif olarak 

verilmesi, 
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2. Yara enfeksiyonunun tam olarak tanımlanabilmesi, 

3. Karşılaşılan mikroorganizmalara karşı etkili olduğu 

bilinen antibiyotiklerin kullanılması, 

4. Ameliyattan önce tesbit edilen patojenlerin yaralardan 

uzaklaştırılması, 

5. Çalışmanın prospektif, randomize ve kontrollü bir plan 

içerisinde yapılması gereklidir. 

Yapılan klinik çalışmalar biliyer cerrahiden sonra görülen 

enfeksiyon oranlarının antibiyotik profilaksisi ile % 20'1erden % 

5'1ere kadar düştüğünü göstermiştir.9 • 17·21 Bir kısım araştırıcılar 

her biliyer cerrahi girişimde antibiyotik kullanmanın gereksiz 

olduğunu, sadece introoperatif olarak safrada bakteri tesbit edilen 

vak'alarda antibiyotik kullanmanın yerinde olacağını ileri 

sürmüşlerdir.26 

Profil aks ide Antibiyotik Seçimi 

Postoperatif enfeksiyonlara neden olan patojenler geniş bir 

grup oluşturmaktadır. Ancak yapılacak cerrahi müdahalenin tipine 

göre ajan patojenler sınırlı bir grup oluşturmaktadır. Bu nedenle 

cerrahi müdahalenin yeri ajan patojenlerin ampirik olarak 

tesbitine iml<an sağlar. Örneğin biliyer cerrahi için en çok bilinen 

ajan patojenler E. celi, Klebsiella, Enterobacter· aerogenes, Staph .. 

aureus ve Str.faecalis'tir. 9• 14,21 Ajan patojenlerin ampirik olarak 

bilinmesi verilecek antibiyotiğin tesbitine imkan sağlar.21,2s,s4 

Profilaksi konusunda daha muhafazakar davranan bir kısım 

araştırmacılar ameliyat esnasında safradan yapılacak basit bir 

gram boyasıyla yapılacak tedavinin spektrumunun belirlenebi-
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leceğini ileri sürmüşlerdir.26 Burada hatırlanması gereken diğer 

önemli bir konu, enfeksiyon. oluşturması en muhtemel 

mikroorganizmaların müdahale bölgesinde bulunan en muhtemel 

flora ile ilişkili olamıyacağı konusudur.21 Örneğin jinekolojik 

cerrahide bacteroides türlerini içeren anaeroblar genito-üriner 

sistemde lokalize olan major bir gruptur. Ancak bu organizmalar 

elektif iinekolojik cerrahide patojen olarak nadiren karşımıza 

çıkarlar. Gram (-) aeroblara karşı etkili antibiyotiklerle yapılan 

profilaksi genellikle yeterli olmaktadır.12, 1 s,21 

Seçilecek antibiyotiğin toksisitesi, yan etkisi, yarılanma 

süresi ve ekonomik değeri mutlaka ·gözönünde bulundurul

ma! ıd ı r. 11, 14,24 Antimikrobiyal spektrumu ve nisbeten düşük 

toksisitesinden dolayı sefalosporinler, deri gastrointestinal 
.. 

sistem ve genito-üriner sistemde ·yapılan cerrahi müdahalelerde 

tercih edilen ajanlardır. 13 · 16 ,17, 24 . 3 o, 37 . 3 s Antibiyotiğin yarılanma 

süresinin uzun olması özellikle tek dozla yapılan profilakside 

önemlidir. 

Antibiyotik profilaksisinde antibiyotiğin doku ve serum 

düzeylerinin yeterli düzeyde olması önemlidir.14, 19,20,30 Biliyer 

cerrahide kullanılan antibiyotiğin safra yoluyla ıtrahı önemli 

değildir.21-24 Safra yoluyla ıtrah edilmeyen gentamisin sülfat'ın da 

biliyer profilakside etkili olduğu gözlenmiştir.1 9 

Son yıllarda seftriakson'la yapılan profilaksinin biliyer 

cerrahide etkili olduğu gözlenmiştir. Yapılan çalışmalarda sağlık 

kişilerde seftriakson'un O, 1 - 0,2 litre/kg'lık bir dağılım volümü 

ile total ekstraselüler boşluğa tamamen dağıldığı 

gösteri 1 miştir .14,39 Özellikle yarılanma süresinin uzun oluşu 
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nedeniyle tek dozla yapılan profilakside seftriakson'un tercih 

edilecek bir antibiyotik olduğu klinik çalışmalarla ortaya 

konmuştur. 5· 13·24·39 

Antibiyotik Profilaksinin Başlama Zamanı ve Süresi 

Bugün profilaksi konusunda ençok tartışılan, profilaksinin 

başlama zamanı ve süresidir.5· 13·21 ·24 Genelde otörlerin büyük bir 

kısmı profilaksinin kısa süreli yapılmasından 

yanadır.5,13,21,24,27,32,34 Preoperatif dönemde başlanan 

antibiyotiğin postoperatif en geç 24-48 saat kadar devam etmesi, 

en çok kabul edilen görüştür. Birçok araştırmacı ameliyat sonrası 

başlanan antibiyotiğin enfeksiyonlara karşı korumada değersiz 

olduğunu iddia etmektedir.13•24•38 Eksperimental çalışmalarda 

mikroorganizmaların dokuya ve kana inoküle olduğu dönemde uygun 

antibiyotiğin yeterli konsantrasyonlarının dokuda mevcut 

olmasının septik komplikasyonları önleyeceği gösterilmiştir.26 

Uzun etki süreli antibiyotiklerin kullanıma girmesiyle tek 

doz profilaksisi gündeme gelmiştir. Özellikle biliyer cerrahi 

girişimler bu konuda oldukça popüler durumdadır. Yapılan klinik 

çalışmalar tek dozla yapılan profilaksinin biliyer cerrahide 

multidoz profilaksi ile eşit etkinliğe sahip olduğu 

gösterilmiştir ,24.27 ·38 

Antibiyotik Profilaksisinin Komplikasyonları 

a) Yan Etkiler: 

Klinik çalışmalar profilaksinin yan etkilerinin minimum 

düzeyde olduğunu göstermiştir. En sık rapor edilen yan etkiler 
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ampisillin, klindamisin ve sefalosporinlerin kullanımına bağlı 

pseudomembranöz enterokolit'tir. 4• 11 ·20 P s e u dom em b ra n öz 

enterokolit gelişimi çeşitli yayınlarda % 6 oranında rapor 

edilmiştir.4 Son yıllarda profilaktik antibiyotiklerin koagülasyon 

fonksiyonları üzerine de olumsuz etkiler yaptığı rapor edilmiştir. 

Özellikle semisentetik penicillin'lerle yapılan profilaksiden sonra 

kanama zamanında uzama tesbit edilmiştir.20 Ancak koagülasyon 

fonksiyonları üzerine olan bu olumsuz etki daha çok 

kardiyo-vasküler cerrahide önem arzetmektedir. 

b) Rezistan Flora Gelişimi: 

Profilaktik antibiyotik kullanımına bağlı rezistan 

bakterilerin gelişimi 1950'1i yıllardan beri gündemdedir. Bunu 

önlemek için profilaksinin kısa süreli yapılması 

öneri 1 mi şti r .7 ,8,23,38 Postoperatif uzamış profil aksi (4-5 gün), 

enfeksiyon ajanlarının antibiyotiklere olan hassasiyetini 

değ işti rebilmektedir. 5·7• 
12· 13·23·24 

Profilaksinin Morbidite Üzerine Etkisi 

Profilaksinin amacı, daha öncede belirtildiği gibi 

postoperatif dönemde çıkan enfeksiyonların önlenmesi, böylece 

gerek hastanın konforunun sağlanması, gerekse hastanede kalış 

süresinin azaltılmasıdır.6,8,1o, 12 .18-2o Yapılan bir çok klinik 

çalışmada, profilaksi alan hastaların kontrol grubuna göre 

hastanede kalış sürelerinin önemli ölçüde düşük olduğu 

gösteri 1miştir. 8 · 12, 15, 19,25,26,32 Neticede bu durum büyük bir 

ekonomik tasarruf sağlayacaktır. 



15 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmaya 1.10.1990- 28.2.1991 tarihleri arasında Atatürk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında 

kolelithiazis ön tanısıyla elektif kolesistektomi ameliyatı yapılan 

42 hasta dahil edildi. 

Hastaların preoperatif dönemde rutin tetkikleri yapıldı. 

Kolelithiazis tanısı, ultrasonografi ve oral kolesistografi ile 

konuldu. Çalışmaya dahil edilen hastalara ameliyat öncesi dönemde 

herhangi bir nedenle antibiyotik tedavisi yapılmadı. Koledok 

eksplorasyonu yapılan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. 

Hastalar rastgele metodla üç gruba ?Yrıldılar. Her bir grupta 

14'er hasta mevcuttu. 

Grup A: Bu gruptaki hastalara ameliyattan bir saat önce 

test edilerek 1 gr. seftriakson i.v olarak yapıldı. Ameliyat sonrası 

günlük 1 gr. olmak üzere üç gün aynı tedaviye devam edildi. 

Grup B: Ameliyattan 1 saat önce testle 1 gr. seftriakson i.v 

olarak yapıldı. Ameliyat sonrası dönemde antibiyotik verilmedi. 

Grup C: Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde hastalara 

herhangi bir antibiyotik verilmedi. 

Tüm hastalar aynı ameliyat odasında ameliyata alındılar. 

lnsizyon bölgesi povidone iodine ile temizlendi. Ameliyat 

esnasında tüm hastalardan aerob ve anaerob safra kültürleri alındı. 

Ameliyat sonrası dönemde 1, 3 ve S'inci günlerde tüm hastalara 

hemogram, tam idrar tahlili, böbrek ve karaciğer fonksiyon 

tetkikleri yapıldı. Postoperatif S'inci güne kadar yakın ANTA takibi 

yapıldı. Hastalar insizyon bölgesinde enfeksiyon gelişimi yönünden 
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sıkı takibe alındılar. Enfeksiyon gelişen hastalardan yara yeri 

kültürleri alındı> lokal olarak pansumanları yapıldı. Tüm hastaların 

hastanede kalış süreleri belirlendi. Veriler yerine göre "Chiquare, 

Student's t ve Fischer's exact" testleri ile istatistiksel olarak 

analiz edildi. 
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BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen 42 hastadan 30'u (%71.4) bayan, 12'si 

(% 28.6) erkekti. En genci 22, en yaşlısı 72 olmak üzere yaş 

ortalaması 42.2 idi. 

Ameliyat esnasında safra kültürü alınan hastalarda 17'sinde 

(%40.4) safra kültüründe üreme oldu. Kültürde üreyen 

mikroorganizmalar vak'aların 12'sinde (% 70.5) E.coli, 3'ünde (% 

12.6) Enterobacter aerogenes, 2'sinde (% 11,9) Staph. coagulase 

pozitif idi (Tablo 1 ). Üreyen mikroorganizmaların antibiyogram

larında tamamının seftriakson'a hassas olduğu tesbit edildi. 

Tablo 1. Safra kültüründe üreyen mikroorganizmaların 

gruplara göre dağılımı 

Üreyen GrupA GrupB GrupC Toplam 
Mikroorganizmalar n = 14 n = 14 n = 14 

E.coli 4 3 5 12 (%70.1) 

E. aerogenes o 2 1 3 (% 17.6) 

Staph. coag. (+) o 1 1 2 (% 11.9) 

Toplam 4 6 7 17 

Gruplar postoperatif yara yeri enfeksiyonu yönünden 

karşılaştırıldı. Buna göre grup A'da hiç enfeksiyon gelişmezken, 

grup B'deki hastaların 1 'inde (% 7.1 ), grup C'deki hastaların 4'ünde 

(% 28.5) yara yeri enfeksiyon gelişti (Tablo 2). 
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Tablo 2. Gruplara Göre Yara Enfeksiyonu 
Dağılımı 

Gruplar Hasta sayısı Yara Yeri Enfeksiyonu 

Grup A 14 0(%0.0) 
% 3,5 

Grup B 14 1(% 7.1) 

Grup C 14 4(% 28.5) 

Profilaksi alan grup {PAG = Grup A + B) ile profilaksi 

almayan grup {PMG) arasında yara yeri enfeksiyonu bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı. {x2 = 5.57 P<0.05) 

(Tablo 3). 

Tablo 3. Profilaksi alan grup (PAG) ile profilaksi almayan grup 
(PMG) arasında yara yeri enfeksiyonunun karşılaştırılması 

Gruplar Enfeksiyon Enfeksiyon Toplam 
Gelişen H. Gelişmeyen H. 

PAG 1 27 28 

Pfv1G 4 10 14 
.. --·-

Toplam 5 37 42 

2 
x = 5.57, P<0.05. 

Kısa süreli profilaksi alan (tek doz) grup {KPA) ile uzun 

süreli profilaksi alan grup {UPA) arasında yara yeri enfeksiyonu 

gelişimi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamadı ( x2 = 1,036, p>0.05) (Tablo 4). 
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Tablo 4. K.P.A ile U.P.A'nın Enfeksiyon Yönünden Karşılaştırılması 

Gruplar Enfeksiyon Enfeksiyon Toplam 
Gelişen H. Gelişmeyen H. 

KPA 1 13 14 

UPA o 14 14 

Toplam 1 27 28 

2 x = 1.036, P> 0.05. 

Safra kültürü pozitif olan grup (SKP) ile safra kültürü 

negatif olan grup (SKN) enfeksiyon gelişimi bakımından 

karşılaştırıldı. Her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark vardı (x2 8,26, p<0.05) (Tablo 5). 

Tablo 5. SKP ile SKN'li Grupların Enfeksiyon Yönünden 
Karşılaştırılması 

Gruplar Enfeksiyon Enfeksiyon Toplam 
Gelişen H. Gelişmeyen H. 

SKP 5 1 2 17 

SKN o 25 25 - ----
Toplam 5 37 42 

2 x = 8.26, P< 0.05. 

Safra kültürü pozitif olan hastalarda (SKP) antibiyotik 

profilaksinin etkinliğini göstermek için PAG ile PMG enfeksiyon 

gelişimi yönünden karşılaştırıldığında her iki grup arasında 
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istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (x2 = 5.29, P<0.05) 

Tablo 6). 

Tablo 6. SKP'li Hastalarda PAG ile PMG'nin Enfeksiyon 
Gelişimi Yönünden Karşılaştırılması 

Gruplar Enfeksiyon Enfeksiyon Toplam 
Gelişen H. Gelişmeyen H. 

PAG 1 9 10 

PMG 4 3 7 

Toplam 5 1 2 17 

2 x = 5.29, P< 0.05. 

SKP'li hastalarda KPA ile UPA'nın yara yeri enfeksiyonu 

gelişimi üzerine etkileri (Fischer's exact testi) ile 

karşılaştırıldığında her iki grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunamadı (xi2 = 0.06, P>0.05) (Tablo 7). 

Tablo 7. SKP'li Hastalarda KPA ve UPA'nın Enfeksiyon 
Gelişimi Üzerine Etkisi. 

Gruplar Enfeksiyon· 
Gelişen H. 

KPA 1 

UPA o 

Toplam 1 

2 x. = 0.06, P> 0.05. 
1 

Enfeksiyon Toplam 
Gelişmeyen H. 

5 6 

4 4 

9 1 o 
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Safra kültürünün negatif olması halinde yapılan profilaksinin 

enfeksiyon gelişimi üzerine etkili olmadığı bulundu (x2 2.76, 

P>0.05) (Tablo 8). 

Tablo 8. Safra Kültürü Negatif Olan Hastalarda (SKN) 
PAG ile PMG'nin Enfeksiyon Gelişimi 

Yönünden Karşılaştırılması 

Gruplar Enfeksiyon Enfeksiyon Toplam 
Gelişen H. Gelişmeyen H. 

PAG o 1 8 18 

PMG 1 6 7 

Toplam 1 24 25 

2 x = 2,76, P> 0.05. 

Gerek PAG ve gerekse PMG'deki hastalar hastanede yatış 

süreleri yönünden karşılaştırıldığında PMG'li grubun PAG'li gruba 

göre hastanede kalış süresi anlamlı ölçüde uzun bulundu (t = 2.36 

P<0.05) (Tablo 9). 

Tablo 9. PAG ile PMG arasında Hastanede Kalış Sürelerinin Karşılaştırılması 

---·--1""-·---" 
Gruplar 

En az Hast. Kalış En Uzun Hast Ortalama Kalış 
p Süresi (Gün) Kalış Süresi (gün) Süresi (Gün) t 

PAG 6 1 6 8,42 ± 1.7 
2.36 <0.05 

Pfv'G 7 1 6 10.2 ± 3,5 

KPA'lı gruptaki hastalar ile UPA'lı gruptaki hastalar hastanede 
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kalış süreleri yönünden karşılaştırıldığında her iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (t = 0.890, P>0.05) 

(Tablo 1 O). 

Tablo 1 O. KPA'lı Grup ile UPA'lı Grubun Hastanede Kalış Süreleri Yönünden 

Karşılaştırılması 

Gruplar 
En az Hast. Kalış En Uzun Hast Ortalama Kalış 
Süresi (Gün) Kalış Süresi (gün) Süresi (Gün) t p 

KPA 6 1 6 8.71 ± 2.27 

0.890 >0.05 

UPA 6 9 8.14±0.86 
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TARTIŞMA 

Cerrahi teknikler ve antibiyotik tedavisindeki büyük 

ilerlemelere rağmen cerrahi servislerde görülen postoperatif 

enfeksiyonlar hala önemli bir sorun olarak devam 

etmektedir. 3,6,9-12, 18-20,23,27,28 Postoperatif enfeksiyonları 

azaltma, hastanın konforunun sağlanması ve hastanede kalış 

sürelerinin minimuma indirilmesi amacıyla cerrahide antibiyotik 

profilaksisi gündeme gelmiştir. 6, 1o,11, 18,25,32,34,35 

Günümüzde antibiyotik profilaksisi cerrahiyi güvenli kılan 

bir unsur olarak çoğu cerrahlar tarafından kabul 

edilmiştir.8-1o,15-2o,28,35,37 Bugün profilaksi yapılacak vakaların 

seçimi, profilaksiye başlama zamanı, süresi ve seçilecek 

antibiyotikler konusunda birçok tartışmalar mevcut

tur. 5, 7 ,s, 1o,13,20,23,26,27,35,38,39 

Biliyer cerrahi girişimlerde enfeksiyon riskinin yüksek 

olduğu yapılan birçok klinik çalışmalarda ortaya kon

muştur. 9,21,22.26.35 Biliyer cerrahi girişimlerde en büyük risk 

faktörlerinden biri endojen kaynaklı kontaminasyon olarak kabul 

edilmektedir. 9 • 14.22,26.3° Chetlin ve arkadaşlarını n9 1421 vakalık 

serilerinde hastaların °/o 33'ünde safra kültüründe üreme tesbit 

edildiği ve kültüre edilen mikroorganizmaların % 69'unu gram (-) 

coliform bakteriler, o/o 31 'ini gram (+) bakterilerin teşkil ettiği 

rapor edildi. Strachan ve arkadaşları37 ise bu oranı % 30 olarak 

rapor etmişlerdir. Mc.Leish'in26 yaptığı diğer bir çalışmada 

safranın gram boyamasında vakaların % 77'sinde bakteri varlığı 

gösterilmiştir. Safrada yüksek oranda mikroorganizmaların tesbit 
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edilmesinden dolayı biliyer cerrahi girişimler temiz-kontamine 

yara grubu içine dahil edilmiştir.9,21,22,26, 

Çalışma grubumuzda 42 hastadan 17'sinde (% 40.4) safra 

kültürlerinde üreme tesbit edilmiş olup, bunlardan 12'sinde (% 

70.1) E.coli, 3'ünde (% 17.6) Enterobacter aerogenes ve 2'sinde (% 

11.9) Staph. coagulase (+) üredi. Sonuçlarımız literatür bilgilerine 

uymaktadır 

Cerrahi işlemlerden sonra ortaya çıkan yara yeri 

enfeksiyonları temiz yaralarda 0/o 1-5, temiz kontamine yaralarda 

0/o 10-15, kontamine yaralarda 0/o 20-40 ve enfekte yaralarda ise % 

65 olarak rapor edilmiştir.2,6, 11 Biliyer cerrahi girişimlerde ise 

enfeksiyon oranları % 5-40 olarak rapor edilmiştir. 9, 11,21,22,2s,35 

Enfeksiyon oranının bu kadar geniş bir yüzde içerisinde 

bulunmasını Blukemore şöyle izah etmektedir; "artmış enfeksiyon 

oranı ile daha iyi bir gözlem ve daha doğru bir rapor verildiğini, 

aksine enfeksiyon sayısında azalma bakımın daha iyi olduğunu 

değil, daha ziyade enfeksiyon kontrol görevlisinin gerekli zaman ve 

gayreti göstermediğini ima eder."22 

Biliyer cerrahide antibiyotik profilaksinin yara yeri 

enfeksiyonunu önemli ölçüde düşürdüğü birçok klinik çalışma ile 

gösterilmiştir. Stone ve arkadaşlarının36 biliyer cerrahi üzerine 

yaptığı 131 vakalık çalışmada profilaksinin enfeksiyon oranını % 

11 'den °/o 2'ye düşürdüğü tesbit edilmiştir. Zvi Kaufman'ın21 

serisinde ise profilaksi verilen elektif kolesistektomilerde 

enfeksiyon oranı 0/o 3.6 iken kontrol grubunda % 24.5 olarak 

bulunmuştur. Tagarona ve arkadaşlarının 38 yaptığı diğer bir 

çalışmada profilaksi yapılan elektif kolesistektomilerde 
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enfeksiyon oranı % 5, buna karşılık kontrol grubunda bu oran % 25 

olarak bulunmuştur. Profilaksinin enfeksiyon gelişimi üzerine 

etkileri konusunda 20 yıllık prospektif bir çalışma yapan Meijer ve 

arkadaşlarının27 serisinde profilaksi alan grupta enfeksiyon oranı 

0/o 91 kontrol grubunda ise 0/o 15 olarak bulunmuştur. Mc Leish'in26 

yaptığı diğer bir çalışmada ameliyat esnasında safradan gram 

boyası yapılarak bakteri tesbit edilen hastalara intraoperatif 

profilaksi başlandığında enfeksiyon oranının % 7 olduğu tesbit 

edilmiştir. Aynı çalışmada safrada bakteri tesbit edilmesine 

rağmen profilaksi yapılmayan hastalarda enfeksiyon oranı % 48 

olarak bulunmuştur. 

Çalışmamızda profilaksi alan grupta (PAG} enfeksiyon oranı 

% 3.5 iken 
1 
profilaksi almayan grupta (PMG) bu oran % 28.5 olarak 

bulundu ve her iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

idi (x2 = 5.57, P<0.05). Gerek daha önce yapılan klinik çalışmalar 

gerekse bizim çalışmamız biliyer cerrahide enfeksiyon gelişiminin 

antibiyotik profilaksisi ile önemli ölçüde düştüğünü göstermiştir. 

Biliyer cerrahiden sonra enfeksiyon gelişimini etkileyen en 

önemli faktörlerden biri safrada patojen mikroorganizmaların 

bulunmasıdır. 9 ,14,22,2s,so Safra kültürü pozitif olan hastalarda 

septik komplikasyonların 30-40 kat daha fazla görüldüğü klinik 

çalışmalarla ortaya konmuştur.9 Strachan ve arkadaşlarının37 

yaptığı çalışmada yara yeri enfeksiyonu gelişen hastaların % 

40'ında safra kültürü pozitif bulunurken, safrada bakteri bulunan 

hastaların % 46.2'sinde yara yerinde enfeksiyon geliştiği rapor 

edilmiştir. Aynı çalışmada safra kültürü negatif olan hastalarda 

enfeksiyon oranı o/o 9.6 olarak belirtilmiştir. Yapı lan diğer bir 
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çalışmada safra kültürü negatif olan hastalarda enfeksiyon oranı % 

1.3 iken safra kültürü pozitif olan hastalarda bu oran % 23 olarak 

rapor edilmiştir.9 

Çalışma grububumuzda yara yeri enfeksiyon gelişen 

vakaların tamamında safra kültürü pozitif olarak bulunurken safra 

kültürü negatif olan hastaların hiç birinde yara yeri enfeksiyonu 

gelişmedi. Bu durum istatistiksel olarak anlamlı bir farkı 

gösteriyordu. (x2 = 8.26, P<0.05). Safrada yüksek oranda 

bakterilerin bulunması ve bunun enfeksiyon gelişimi üzerine 

olumsuz etkisi, biliyer cerrahide antibiyotik profilaksinin gerekli 

olduğu kanısını uyandırmaktadır. Nitekim çalışmamızda safra 

kültürü pozitif olan hastalarda (SKP) profilaksinin enfeksiyon 

gelişimi üzerine olan etkisi istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (x2 = 5.29 P<0.05). Ayrıca SKP'li hastalarda KPA ile 

UPA enfeksiyon yönünden karşılaştırıldığında her iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. (x? = 0.06, 

P>0.05) Buna karşılık safra kültürünün negatif olması enfeksiyon 

gelişimini önemli ölçüde etkilememektedir. Böyle vakalarda 

profilaksinin gerekliliği tartışma konusudur. Çalışma grubumuzda 

da safra kültürü negatif olan hastalarda profilaksinin enfeksiyon 

gelişimi üzerine etkinliği istatistiksel olarak anlamlı 

· bulunmamıştır ( x2 2.76, P>0.05). Ancak biliyer cerrahide endojen 

kontominasyon riskinden başka bir takım risk faktörlerinin de 

bulunduğu unutulmamalıdır. Profilaksi konusunda daha muhafazakar 

davranan otörler intraoperatif olarak gram boyası ile bakterinin 

tesbit edildiği vakalara profilaksi yapılmasının uygun olacağını 

iddia etmektedirler.2s 
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Biliyer cerrahide profilaksinin uygulanım şekli son yıllarda 

oldukça fazla tartışılan bir konudur.5,10,13,19,20,36 Uzun etki süreli 

antibiyotiklerin kullanıma girmesiyle gündeme gelen "tek doz 

profilaksi" si bir çok cerrahi işlemde olduğu gibi biliyer cerrahide 

de popüler bir hale gelmiştir.7, 14, 16,20,38 Yapılan birçok klinik 

çalışmada tek doz profilaksi ile uzun süreli profilaksi arasında 

enfeksiyon gelişimi açısından önemli bir fark olmadığı ortaya 

konmuştur.5,7,13,1 9 ,24,38,39 Flemming Moesgaard'ın29 yaptığı 

çalışmada tek doz profilaksi uygulanan hastalarda enfeksiyon oranı 

% 5 iken , uzun süreli profilakside bu oran % 6 olarak bulunmuştur. 

Aynı çalışmada anerji gibi bir risk faktörü taşıyan hastalarda bile 

bu iki uygulama arasında herhangi bir fark tesbit edilememiştir. 

Bonatti'nin 5 261 vakalık elektif kolesistektomi serisinde 

piperasilin ile yapılan tek dozla profilakside hiç bir enfeksiyon 

olgusuna rastlanmadığı rapor edilmiştir. La Rose ve 

arkadaşlarını n24 yaptığı çalışmada seftriakson'la yapılan tek doz 

profilaksi ile % 92 oranında başarı sağlandığı rapor edilmiştir. 

Çalışma grubumuzda kısa süreli (tek doz) profilaksi (KPA) 

ile uzun süreli profilaksi yapılan (U.P .A.) gruplar arasında 

enfeksiyon gelişimi açısımdan istatistiksel olarak önemli bir fark 

tesbit edemedik ( x2 = 1.036 P>0.05). Kısa süreli profilaksinin 

enfeksiyon gelişimi üzerine olumlu etkilerinden dolayı ve bu tür 

profilaksi ile ekonomik bir tasarrufun sağlanması, rezistan 

mikroorganizmaların gelişimine engel olunması gibi avantajlar bu 

tür tedaviyi ön plana geçirmiştir.5,7, 1 s,20,38,39 

Tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi biliyer cerrahide de 

morbiditeyi etkileyen en önemli faktörlerden biri, yara yeri 
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enfeksiyonlarıdır. 6 · 9 • 1 7 Yapılan bir çok klinik çalışmalarda yara 

yerinde enfeksiyon çıkan vakaların hastanede kalış sürelerinin 

önemli ölçüdü arttığı tesbit edilmiştir.6, 1 s,21 Strachan ve 

arkadaşlarının37 yaptığı çalışmada enfeksiyon gelişen hastalarda 

ortalama hastanede kalış süreleri 12.2 gün iken, enfeksiyonsuz 

hastalarda 9.2 gün olarak bulunmuştur. Green ve arkadaşlarının1 s 

serisinde ise enfeksiyon gelişiminde ortalama hastanede kalış 

süresi 18.5 gün iken, kontrol grubunda 11.4 gün olarak bulunmuştur. 

Garcia-Rodriguez ve arkadaşlarının17 yaptığı çalışmada enfeksiyon 

gelişiminin hastanede kalış süresini ortalama 3 gün· uzattığını 

tesbit edilmiştir. 

Çalışma grubumuzdaki hastalardan profilaksi alanlarda 

düşük oranda enfeksiyon gelişimi nedeniyle hastanede kalış 

süreleri ortalama 8, 42 ± 1.7, profilaksi almayan grupta ise 10.2 ± 

3.5 gün olarak bulundu. Her iki grup arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı idi ( t = 2.36 P<0.05). Bu durum antibiyotik 

profilaksisinin gerek hastanın konforunu sağlamada, gerekse 

ekonomik açıdan oldukça avantajlı olduğunu göstermektedir. KPA'lı 

grup ile UPA'lı grup arasında hastanede kalış süreleri yönünden 

yapı lan karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmadı (t = 0.890, P<0.05). Bu da elektif kolesistektomide tek 

doz profilaksinin ideal bir profilaksi şekli olduğunu 

göstermektedir. 

Biliyer cerrahide profilaksi amacıyla birçok antibiyotik 

kullanılmıştır. Yapılan klinik çalışmalar sefalosporinlerin biliyer 

cerrahi profilaksisinde etkin ve güvenilir olduğunu ortaya 

koymuştur. Ören ve arkadaşlarının31 postoperatif enfeksiyonlar 
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üzerine seftriakson'un etkinliğini tesbit etmek amacıyla yaptıkları 

çalışmada, enfeksiyonlarda % 81 oranında tam iyileşme veya 

durumda düzelme tesbit ettikleri rapor edilmiştir. Özellikle 

seftriakson'la yapılan tek doz profilaksisi etkin 

bulunmuştur.24,38,39 Sefalosporinlerden başka ko-trimaksazol, 

ampisillin ve gentamisin sülfat da bu amaçla kullanılmıştır. Ancak 

ampisillin'in profilaktik etkinliği oldukça düşük bulunmuştur.2 1. 3 0 

Yerinde ve uygun bir şekilde kullanıldığında antibiyotikler 

cerrahi işlemleri tamamlayan önemli · ögelerdir. Enfeksiyon 

gelişimini engellemede ve kontrol altına alınmada cerrahın en 

büyük silahı antibiyotiklerdir. Ancak unutulmamalıdır ki 

enfeksiyonu önlemede hiç bir antibiyotik tedavisi uygun cerrahi 

teknik ve asepsinin yerine geçemez. 
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SONUÇLAR 

Bu çalışmanın verileri ve gözden geçirilen kaynakların 

ışığında şu sonuçlara varılmıştır. 

1. Biliyer cerrahi girişimlerde enfeksiyon gelişme riski 

yüksektir. 

2. Enfeksiyon gelişimine neden olan en önemli faktörlerden 

biri safrada patojen mikroorganizmaların bulunmasıdır. 

3. Antibiyotik profilaksisi ile enfeksiyon gelişimi önemli 

ölçüde azaltılabilmektedir. 

4. Seftriakson'la yapılan tek doz ve multi doz profilaksi 

arasında enfeksiyon gelişmesi yönünden anlamlı bir fark yoktur. 

5. Antibiyotik profilaksisi alan grupta hastanede kalış 

süresi kontrol grubuna göre önemli ölçüde düşmektedir. 

6. Kısa süreli profilaksi ile uzun süreli profilaksi alan 

hastalar arasında hastanede kalış süreleri arasında önemli bir fark 

tesbit edilememektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışma 1.10.1990 - 28.2.1991 tarihleri arasında Atatürk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde kolelithiazis ön 

tanısıyla elektif kolesistektomi yapılan 42 hastanın antibiyotik 

profilaksisi konusunda prospektif, kontrollü analizini 

içermektedir. Hastalar tek dozla profilaksi, uzun süreli profilaksi 

ve kontrol olmak üzere rastgele üç gruba ayrıldılar. Her bir grupta 

14 hasta mevcuttu. Profilaksi amacıyla seftriakson kullanıldı .. 

Profilaksi alan grup (Grup A+B = PAG)'ta kontrol grubuna 

göre (PMG) yara yeri enfeksiyon gelişimi önemli ölçüde düşük 

bulundu (x2 = 5.57, P<0.05). Safrada patojen mikroorganizmaların 

bulunması (SKP) enfeksiyon gelişimini önemli ölçüde artırdı (x2 = 

8.26, P<0.05). Safra kültürü pozitif olan hastaların (SKP) profilaksi 

alması (PAG) halinde enfeksiyon oranının önemli ölçüde düştüğü 

gözlendi (x2 = 5.29, P<0.05). SKP'li hastalar üzerinde UPA ve 

KPA'nın enfeksiyon gelişimi bakımından aralarında fark olmadığı 

gözlendi (xi2 = 0.06, P>0.05). Buna karşılık safra kültürü negatif . 

hastalarda (SKN) profilaksinin enfeksiyon gelişimi üzerine olan 

etkinliği gösterilemedi (x2 = 2.76, P>0.05). Elektif 

kolesistektomilerde kısa süreli (Tek doz) profilaksinin (KPA) uzun 

süreli profilaksi (UPA) kadar enfeksiyon gelişiminde . etkin olduğu 

gözlendi (x2 = 1.036, P>0.05). Profilaksi alan grupta (PAG) 

enfeksiyon gelişimi düşük oranda bulunduğu için bu grubun 

hastanede kalış süresi kontrol grubuna göre (PMG) önemli ölçüde 

düşük bulundu (t = 2.36, P<0.05). KPA ve UPA'lı grupların hastanede 

kalış süreleri arasında önemli bir fark bulunamadı(t=0.890,P>0.05). 



32 

Elektif kolesistektomilerde antibiyotik profilaksinin gerekli 

olduğu ve bununda tek dozla yapılmasının en uygun olacağı 

kanaatine vardık. 
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