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Özet
Amaç: Antibiyotik proflaksisi cerrahi alan enfeksiyonlarını önlemeye yönelik bir uygulamadır. Genel olarak standartları belirlenmesine rağmen pratikte farklı uygulamaların yapıldığı bir gerçektir. Literatürde bu konuyu irdeleyen
hastane bazlı çalışmalar olsa da şu ana kadar yeterli kayıtlar olmaması nedeni ile cerrahi geçiren hastalara, taburcu olurken verilen oral antibiyotikler
bu çalışmalarda değerlendirilmemiştir. Ülkemizde sağlıkta dönüşüm programı ile elektronik reçete (e-reçete) kullanımı başlamış ve bu uygulama ile hasta taburcu reçeteleri ulaşılabilir hale gelmiştir. Biz cerrahi antibiyotik profilaksisi açısından hastane uygulamalarının yanı sıra taburcu reçetelerini de inceleyerek daha önce gündeme gelmeyen bir soruna dikkat çekmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: 2014 yılı Eylül, Ekim, Kasım aylarına ait hasta dosyaları retrospektif olarak incelenerek, temiz ve temiz-kontamine operasyonlar (laparoskopik kolesistektomi, kolesistektomi, umblikal herniorafi, inguinal
herniorafi, tiroidektomi) çalışma kapsamına alındı. Olgular cerrahi antibiyotik
profilaksi uygulamaları ve e-reçete sistemi üzerinden taburcu reçeteleri açısından incelendi. Bulgular: Çalışma kapsamında incelenen 400 hastanın ortalama postoperatif hastanede yatış süresi 1,5±0,9 gün, uygulanan ortalama intravenöz profilaksi dozu 3,2±1.9 olarak bulundu. intravenöz profilaksinin 223(%54) olguda ilk 24 saat içinde sonlandırıldığı, 177(%46) olguda 24
saati geçtiği saptandı.İntravenöz profilaksi süresi ortalama 37,71 saat olarak bulundu. 354(%88,5) olguda oral antibiyoitik ile propfilaksiye devam edildiği, 46(%11,5) olguda oral antibiyotik verilmediği saptandı. Tartışma: Cerrahi antibiyotik profilaksisinde, klavuzlara uygun antibiyotik seçimi yapıldığı
ancak profilaksi süresinin klavuzlara uymadığı, olguların büyük çoğunluğunda
oral antibiyotik ile profilaksiye devam edildiği saptandı.

Abstract
Aim: Antibiotic prophylaxis is a practice for the prevention of surgical site
infections. Its overall standards are determined, while different applications
are performed in practice. Although there are hospital-based studies in literature conducted on this subject, oral antibiotics prescribed to patients, who
have undergone surgery upon discharge, are not evaluated in this study, since
there are no sufficient records yet. With the health transformation program
in our country, electronic prescription (e-prescription) use has started and
patient discharge prescriptions have become accessible with this application.
Our purpose was to draw attention to a previously unrecognized problem by
examining discharge prescriptions, in addition to hospital applications for
surgical antibiotic prophylaxis. Material and Method: Patient files belonging
to the months September, October, November of the year 2014 were examined retrospectively, and clean and clean-contaminated operations (laparoscopic cholecystectomy, cholecystectomy, umbilical herniorrhaphy, inguinal
herniorrhaphy, thyroidectomy) were taken into the scope of the study. Cases
were examined with regard to surgical antibiotic prophylactic administrations and discharge prescriptions on e-prescription system. Results: For the
400 patients who were examined in scope of the study, average postoperative hospitalization period was found to be 1,5±0,9 days, and average administered intravenous prophylactic dose was 3,2±1,9. It was determined that
intravenous prophylaxis was discontinued in the first 24 hours for 223(%54)
cases, and that it surpassed 24 hours for 177(%46) cases. Average intravenous prophylaxis period was found to be 37,71 hours. It was detected that
prophylaxis was continued in 354(%88,5) cases with oral antibiotics, and that
oral antibiotics were not prescribed in 46(%11,5) cases. Discussion: For surgical antibiotic prophylaxis, it was determined that selection of antibiotics
were performed pursuant to the guidelines, however prophylaxis period was
not in accordance with the guidelines, and prophylaxis was continued with
oral antibiotics for the majority of cases.

Anahtar Kelimeler
Antibiyotik Profilakisisi; Cerrahi Profilaksi; Cerrahi Alan Enfeksiyonu

Keywords
Antibiotic Prophylaxis; Surgical Prophylaxis; Surgical Site Infection

DOI: 10.4328/JCAM.3246
Received: 18.01.2015 Accepted: 04.02.2015 Printed: 01.06.2016
Corresponding Author: Ayvaz Ulaş Urgancı, 121 Sok. 7/13 Evka 3, 35040, Bornova, İzmir, Türkiye.
GSM: +905056491127 E-Mail: ulasurganci@gmail.com

J Clin Anal Med 2016;7(suppl 3): 205-8

Journal of Clinical and Analytical Medicine I
Journal of Clinical and Analytical Medicine | 1 205

Our Wrong in Surgical Antibiotic Prophlaxis

Giriş
Hastane kaynaklı enfeksiyonların en sık nedenlerinden biri olan
cerrahi alan enfeksiyonları (CAE), hastanede yatış süresini, mortalite ve morbiditeyi arttırmasının yanında, tedavi maliyetini arttırması ve medikolegal sorunların eklenmesi ile günümüzde halen önemini korumaktadır [1]. Cerrahi girişimleri takiben
operasyon bölgesinde, implant kullanılmayan hastalarda 30 gün
içinde, implant kullanılan hastalarda bir yıl içinde gelişen enfeksiyonlar CAE olarak kabul edilirler [2]. Profilaksi amaçlı antibiyotik kullanımı CAE’nı önlemek için kullanılan yöntemlerden biridir[3]. Proflaktik antibiyotik kullanımının amacı operasyon sahasını kontamine eden bakterilerin enfeksiyon oluşturmasını engellemektir [4]. Kontaminasyonun kaynağı hastaya ait endojen
nedenler ve ya sağlık personeli ve sağlık tesisine ait eksojen nedenler olabilir [4].
Cerrahi alanın kontaminasyon derecesi CAE görülme olasılığı ile
korelasyon gösterir. Buna göre cerrahi yaralar, enfeksiyon görülme olasılıkları açısından kontaminasyon derecesine göre sınıflandırılırlar[5]. Enfeksiyon oranı temiz yaralarda %1-3, temiz
kontamine yaralarda %3-10, Kontamine yaralarda %5-15, Kirli
yaralarda %7-40 arasında bulunmuştur [6]. Enfeksiyon riskinin
%5’in üstünde olduğu durumlarda antibiyotik profilaksisi önerilir. Buna göre temiz kontamine ve kontamine yaralarda profilaksi yapılmalıdır[7, 8]. Temiz yaralarda ise obezite, yaş, beslenme
durumu, sigara kullanımı, diabet gibi hastaya ait risk faktörleri,
dren ve ya protez kullanımı değerlendirilmelidir [4]. Temiz yaralarda antibiyorik profilaksisi uygulanması halen tartışmalıdır [1].
Uygulanan antibiyotik hedef organ florasına karşı etkili olmalı ancak olası etkenlere karşı en dar spekturuma sahip olmalıdır.
Geniş spekturumlu antibiyotiklerin profilakside kullanımı mikroorganizmalarda direnç gelişimine neden olmaktadır [9]. Kullanılan antibiyotik az maliyetli ve yan etki insidansı düşük olmalı ayrıca operasyon sırasında hedef organda minimal inhibitör
konsantrasyonda olmalıdır. Bu etmenler göz önüne alındığında,
uygun antibiyotik operasyondan 30-60 dakika önce intravenöz
yol ile verilmeli, antibiyotiğin yarılanma ömrüne göre operasyon
3-4 saatten uzun sürecek ise ek doz uygulanmalıdır [7, 8]. Oral
ve intramusküler antibiyotik kullanımında, antibiyotiğin hedef
organda gerekli konsantrasyona ulaşma süresi ilaç emilimi ve
dağılımı açısından kişisel farklılıklar gösterdiği için, mevcut deneyimlere göre intravenöz yol tercih edilmelidir [10]. Proflaktik
antibiyotik kullanımı 24 saati geçmemelidir [1, 7, 8]. Bu amaçla
en sık kulllanılan gurup 1. kuşak sefalosporinlerdir [1, 8, 11]. Klavuzlarda organ sistemleri ve ameliyat prosedürlerine göre uygun antibiyotik önerileri mevcuttur [5, 12-14].
Gereç ve Yöntem
13 genel cerrahi hekiminin çalıştığı, 65 yatak kapasiteli Buca
Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Genel Cerrahi servisinde, 2014
yılı Eylül, Ekim, Kasım aylarına ait hasta dosyaları retrospektif olarak incelendi. Kolesistektomi, umblikal herniorafi, inguinal herniorafi ve tiroidektomi yapılan olgular çalışma kapsamına alındı. Akut taşlı kolesistit nedeni ile opere edilen hastalar,
safra yolu yaralanması ve ya safra fistülü gibi komplikasyon gelişen hastalar, etrangulasyon nedeni ile acil opere edilen umblikal ve inguinal herni olguları çalışma dışında bırakıldı. Çalışmaya temiz ve temiz kontamine olarak değerlendirilen olgular alındı. Hasta dosyaları aracılığı ile profilaksi amaçlı antibiyotik uyI Journal
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Şekil 1. Postoperatif yatış günü

Şekil 2. Uygulanan antibiyotik profilaksi dozu

gulamaları ve e-reçete kayıtları incelendi.
Çalışmanın verilerinin istatistiksel değerlendirilmesi SPSS 21.0
programı ile gerçekleştirildi.
Bulgular
Çalışmaya 218 (%54,5) erkek, 182 (%45,5) kadın 400 hasta dahil edildi. Hasta yaşı ortalama 50,6±14,3 idi. 158(%39,5) hastaya laparoskopik kolesistektomi, 12(%3) hastaya kolesistektomi,
142(%35,5) hastaya inguinal herniorafi, 54(13,5) hastaya tiroidektomi, 34(%8,5) hastaya umblikal herniorafi operasyonu uygulandı. Postoperatif hastanede kalış süresi ortalama 1,5±0,9
gün olarak bulundu.
388(%97) hastaya sefazolin ile, penisilin allerjisi öyküsü bildiren 4(%1) hastaya siproflaksosin ile, enfektif endokardit profilaksisi önerilen 7(%2) hastanın 4’üne ampisilin-sulbaktam 3’üne
gentamisin ile cerrahi antibiyotik profilaksisi uygulandı. Profilaksi uygulama süreleri incelendiğinde: profilaksi ugulamasının
223(%56) hastada 24 saat içinde sonlandırıldığı, 40(%10) hastada 36 saat, 87(%22) hastada 48 saat, 6(%1,5) hastada 60
saat, 30(%7) hastada 72 saat, 1(%0,2) hastada 84 saat, 8(%2)
hastada 96 saat, 2(%0,5) hastada 5 gün, 1(%0,2) hastada 6
gün, 1(%0,2) hastada 7 gün, 1(%0,2) hastada 8 gün uygulamaya
devam edildiği saptandı. İntravenöz antibiyotik profilaksisi uy-
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gulama süresi ortalama 37,71 saat olarak bulundu.
Operasyon bazında değerlendirildiğinde: kolesistektomi operasyonu yapılan hastalarda ortalama hastanede yatış süresi 1,5±0,8 gün, uygulanan antibiyotik profilaksi doz ortalaması 3,2±1,6; umblikal herniorafi uygulanan hastalarda ortalama
hastanede yatış süresi 1,3±0,6 gün, uygulanan antibiyotik profilaksi doz ortalaması 2,8±1,4; tiroidektomi uygulanan hastalarda
ortalama hastanede yatış süresi 1,9±1,7 gün , uygulanan antibiyotik profilaksi doz ortalaması 3,8±2,8; inguinal herniorafi uygulanan hastalarda ortalama hastanede yatış süresi 1,3±0,7 gün,
uygulanan antibiyotik profilaksi doz ortalaması 2,7±1,4 olarak
saptandı. Opere edilen tüm olgularda ortalama proflaksi uygulama dozu 3,2±1,8 olarak saptandı.
Tiroidektomi ve laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastalarda ortalama antibiyotik profilaksi dozu, inguinal ve umblikal
herniorafi uygulanan hastalardaki profilaksi dozundan istatistiksel anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,05).
Hasta bazlı incelendiğinde 6, 7 ve 8 gün süresince intavenöz antibiyotik verilen olguların tiroidektomi operasyonu sonrası hipokalsemi komplikasyonu nedeni ile hastanede yatış süresi uzayan
olgular olduğu, 5 gün intravenöz antibiyotik verilen iki olgunun
postoperatif ağrı nedeni hastanede yatış süresi uzayan olgular
olduğunu saptadık.
Hastaların taburcu reçeteleri incelendiğinde 354(%88,5) hastaya oral antibiyotik verilerek profilaksiye devam edildiği,
46(%11,5) hastaya oral antibiyotik verilmediği görüldü. Taburcu olurken 354 hastanın 101’ine 10 gün, 104’üne 7 gün, 195’ine
5 gün kullanmak üzere oral antibiyotik verildiği görüldü. Taburcu
olan hastalarda ortalama 6,78 gün oral antibiyotiğe devam edildiği saptandı. 1 hastaya 1. kuşak sefalosporin, 184 hastaya 2.
kuşak sefalosporin, 100 hastaya 3. kuşak sefalosporin, 37 hastaya kinolon, 28 hastaya fucidik asit, 2 hastaya penisilin gurubu
antibiyotik verildiği saptandı.
Tartışma ve Sonuç
Cerrahide antibiyotik profilaksisi, yan etkisi az, cerrahi alan florasına bakterisidal etkili en dar spekturumlu, az maliyetli bir antibiyotiğin operasyondan 30-60 dakika önce intravenöz yol verilmesi ve operasyon süresince etkin doku ve serum düzeyinin idamesi olarak tamınlanabilir [1, 4, 8].
CAE’nı önlemde antibiyotik kullanımının etkisi en iyi randomize kontrollü çalışmalar ile araştırılabilir [1]. Bu konuda yapılmış randomize kontrollü çalışmalar dahi, hastaya ait risk faktörlerini (obezite, diabet, beslenme durumu vs.) değerlendirmediği için tartışma konusu olmuştur [1, 15, 16]. Hastaya ait faktörlerin yanı sıra enfeksiyon gelişiminde etkisi olabilecek cerrahi teknik, operasyon sırasında kullanılan materyaller, postoperatif yara bakımı, hastanede kalış süresi gibi bir çok faktör
olduğu unutulmamalıdır [17]. Çalışmamız retrospektif bir çalışma olup, antibiyotik profilaksi gerekliliğini ve enfeksiyon oranını araştırmaya yönelik bir çalışma değildir. Geliştirilen klavuzlarda profilaksi endikasyonu, antibiyotik seçimi ve uygulanması belirlenmiştir [12-14]. Bu klavuzlarda profilaksi uygulamasının 24 saati geçmemesi önerilir. Çalışmamızda intravenöz antibiyotik profilaksisi uygulama süresi ortalama 37,71 saat olarak bulundu. Ayrıca oral olarak antibiyotik kullanımına ortalama
6,78 gün devam edildiğini saptadık. Cerrahi operasyon sonrasında antibiyotik kullanımına devam etmenin bilimsel olarak yara3 | Journal of Clinical and Analytical Medicine
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rı olmadığı belirlenmiştir [8, 17, 18]. Bunun yanında uzamış profilaksi uygulamaları dirençli bakterilerin gelişimine katkı sağlamaktadır [19].
Çalışmamızda hekimlerin hastanın postoperatif yatışı süresince
profilaksiye devam ettiklerini, postoperatif yatış süresi ile profilaktik antibiyotik uygulama süresinin korelasyon gösterdiğini
saptadık [şekil 1-2].
2013 yılında American Society of Healt-System Pharmacist (
ASHP), the Infection Disease Society of America (IDSA), the Surgical Infection Society (SIS) ve Society for Healtcare Epidemiology of America (SHEA)’ nın katılımı ile oluşan komite cerrahi antibiyotik profilaksisi için bir kalvuz yayınladı [12]. Bu klavuzda antibiyotik profilaksisine, cerrahi dren ve kataterler alınıncaya kadar devam etmenin bilimsel bir geçerliliğinin olmadığı, aksine süperenfeksiyon ve direnç gelişimine neden olabileceği belirtilmiştir. Klavuz cerrahi dren ve katater varlığında profilaksi uygulamalarının 24 saati geçmemesini önermiştir. Çalışmamızda olgular dren ve katater kullanımı açısından incelenmemiş ancak 24 saati geçen profilaksi uygulamaları uygunsuz olarak kabul edilmiştir.
Erdem ve ark. [20] prospektif çalışmalarında 88’i temiz, 110’u
temiz kontamine operasyon geçiren 200 hastayı gözlemlemişler toplam 8 hastada CAE’nu geliştiğini ve bu hastaların 7’sinin
uzamış profilaksi uygulanan gurupta olduğunu bildirmişlerdi. Çalışmalarında uzun süreli antibiyotik kullanımının enfeksiyon oranının azaltmadığı ve maliyeti arttırdığını bulmuşlardır. Tuna ve
ark [17] temiz ve temiz kontamine operasyon geçiren 80 hastayı retrospektif olarak değerlendirmişler cerrahi antibiyotik profikalsisi için uygun antibiyotikler kullanılmadığını geniş spektrumulu antibiyotiklerin kullanılarak maliyetin arttığını saptamışlardır. Biz çalışmamızda tüm hastalar için uygun intravenöz antibiyotik seçiminin yapıldığının ancak profilaksi süresinin klavuzlara uymadığını; hasta taburcu olurken %88,5 oranında oral antibiyotik ile profilaksiye devam edildiğini saptadı. Çalışmamızda, olgularımız CAE’nu gelişiminde etkili endojen ve eksojen risk
faktörleri açısından değerlendirilemediği için maksimum proflaksi süresi olarak belirlenen 24 saatlik uygulama baz alınmıştır. Böylece profilaksi için 24 saatten uzun süre antibiyotik kullanımının getirdiği ek maliyet 2220,28 TL, gereksiz kullanılan
oral antibiyotiklerin getirdiği ek maliyet ise 9465.22TL olarak
bulunmuştur. Profilaksiye oral antibiyotik ile devam edilmesinin
hastanedeki uygunsuz kullanımlardan daha fazla maliyet getirdiği saptanmıştır. Ayrıca, hastanede proflaksi için intavenöz uygulanan antibiyotiklerden daha geniş spekturumlu antibiyotikler kullanıldığı için direnç gelişiminde daha etkili olduğunu düşünmekteyiz.
Sonuç olarak, çalışmamızda profilaksi uygulamasında intravenöz antibiyotik seçiminin klavuzlara uygun olduğu, ancak profilaksi süresinin uygun olmadığını saptadık. Ayrıca cerrahi sonrası
taburcu olan hastaların çoğunda oral antibiyotik ile profilaksiye
devam edildiği gözlenmiştir.Hastanın tedavisini üstlenen hekimlerin bu konuda dikkatli olmalarını ve antibiyotik profilaksi uygulamalarını buna benzer çalışmalar ışığında tekrar değerlendirmelerini önermekteyiz.
Çıkar Çakışması ve Finansman Beyanı
Bu çalışmada çıkar çakışması ve finansman destek alındığı beyan edilmemiştir.
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