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ÖZ

Giriş: Cerrahi alan infeksiyonu (CAE) abdominal cerrahi girişimlerde sık karşılaşılan bir komplikasyondur. Hasta ve cerrahi ilişkili birçok 
faktör CAE gelişiminde rol oynamaktadır. Bu çalışmada, açık abdominal cerrahi girişim sonrası gelişen CAE ilişkili risk faktörlerinin 
araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Ocak 2014-Aralık 2016 tarihleri arasında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
abdominal cerrahi uygulanan 349 hasta çalışmaya alındı. CAE olanlar hasta (n= 176), CAE olmayanlar kontrol (n= 173) grubunu 
oluşturdu. Demografik veriler, hasta ve operatif süreçle ilişkili risk faktörleri, laboratuar parametreleri retrospektif olarak incelendi. 

Bulgular: Toplamda saptanan 176 CAE atağının %13.1’i yüzeyel insizyonel, %19.9’u derin insizyonel, %67’si organ/boşluk olarak 
tanımlandı. CAE’nin hastanede yatış süresini 15.5 gün uzattığı ve mortaliteyi 9.1 kat arttırdığı saptandı. Tek degişkenli analizlerde 
yaş, yatış süresi, ameliyat süresi, diyabet, malignite, preoperatif kemoterapi, preoperatif radyoterapi, immünsupresif tedavi, eş zamanlı 
farklı bir bölgede infeksiyon varlığı, dren kullanımı, yaranın kontaminasyon derecesi, American Society of Anesthesiologists  (ASA) skoru, 
preoperatif anemi, preoperatif ve postoperatif nötrofil/lenfosit oranı (NLO), CAE ile ilişkili bulundu. Çok değişkenli analizde ise ASA 
skorunun >2 olması, hastanede yatış süresinin 30 günden fazla olması, ameliyat süresinin uzun olması, kontamine/kirli yara sınıfı ve 
postoperatif NLO> 4 olması CAE gelişmesinde bağımsız risk faktörleri olarak belirlendi.

Sonuç: Özellikle hastanede yatış süresi uzun, ASA skoru >2, ameliyat süresi uzun, kontamine/kirli yara sınıfı ve postoperatif NLO> 4 
olan hastalarda infeksiyon riskinin daha yüksek olduğu bilinmeli, bu hastalar postoperatif dönemde yakından izlenmelidir. Abdominal 
cerrahi girişimler sonrası gelişen CAE’lerin önlenmesi için potansiyel değiştirilebilir bağımsız riskler açısından gerekli tedbirler alınmalıdır.
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GİRİŞ

Cerrahi alan infeksiyonu (CAE), hastanede ya-
tan hastalarda sık görülen sağlık bakımı ilişkili 
infeksiyonlardan biridir. CAE, mortalite ve mor-
bidite oranlarının yükselmesine, hastanede yatış 
süresinin uzamasına, hastane masraflarının artışı-
na sebep olması nedeniyle cerrahide önemli ve 
ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır[1]. 
Modern ve hasta dokusuna saygılı cerrahi teknik-
lerin geliştirilmesi, asepsi ve antisepsi koşullarının 
iyileştirilmesi, profilaktik antibiyotik uygulamaları 
ve etkin infeksiyon kontrol önlemlerine rağmen 
CAE, halen tüm sağlık bakımı ilişkili infeksiyon-
ların %31’ini oluşturmaktadır[2]. Amerika Birleşik 
Devletleri’nin (ABD) Ulusal Sağlık Güvenlik Ağı 
(NHSN; National Health Safety Network) 2006-
2008 verilerine göre toplam 849.659 cerrahi 
girişimin 16.147’sinde CAE saptanmış olup, ge-
nel CAE oranı %1.9, CAE ilişkili mortalite oranı 
ise %3 bulunmuştur[3]. CAE diğer taraftan sağlık 
sistemleri üzerine önemli ekonomik yük getirmek-

tedir. CAE gelişen bir hastanın bakım maliyeti, 
gelişmeyen hastaya göre %115 artış göstermek-
tedir[4]. 

Kanıta dayalı önleme yöntemlerinin uygulan-
masıyla CAE’lerin yaklaşık yarısının önlenebilir ol-
duğu tahmin edilmektedir. Tüm dünyada CAE’leri 
önlemeye yönelik yerel ve uluslararası yapılanma-
lar oluşturulmakta ve çalışmalar yürütülmektedir. 
Bu çalışmalar, ameliyat öncesi, ameliyat esnasında 
ve sonrasında bazı önlemlerin alınmasını ve sür-
veyans çalışmalarını kapsamaktadır[5]. 

CAE’nin önlenmesinde etkili önleme strateji-
lerinin geliştirilmesi ve uygulanabilmesi için, in-
feksiyona zemin hazırlayan faktörlerinin bilinmesi 
gereklidir. İnfeksiyonun oluşmasında birincil ba-
samak, yaranın endojen veya ekzojen kaynaklı 
mikroorganizma ile kontamine olmasıdır. Yaranın 
mikrobiyal yükü infeksiyonun oluşmasında önemli 
bir belirleyicidir. Özellikle içi boş organların açıl-
dığı abdominal cerrahi girişimlerde ortama büyük 
hacimlerde bakteri bulaşı olur ve cerrahi ala-
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nın kontaminasyonu infeksiyonla sonuçlanabilir[6]. 
CAE gelişiminde, hastaya ait faktörlerin ve cerrahi 
girişim ile ilgili faktörlerin karmaşık etkileşimi, en 
az mikroorganizmaya ait özellikler kadar belirleyici 
rol oynar. 

Çalışmamızda, açık abdominal cerrahi girişim 
sonrası cerrahi alan infeksiyonu gelişmesinde etkili 
risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD 

Çalışma, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ata-
türk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. 
Ocak 2014-Aralık 2016 tarihleri arasında (üç yıl) 
genel cerrahi kliniğinde açık abdominal cerrahi gi-
rişim uygulanmış 349 hasta çalışmaya alındı. CAE 
gelişen tüm hastalar vaka grubunu (n= 176), CAE 
gelişmeyen, vaka grubuyla aynı günde ameliyat 
olan ve benzer cerrahi işlem uygulanan hastalar 
arasından rastgele seçilenler kontrol grubunu (n= 
173) oluşturdu. CAE’yi tanımlamak için CDC ta-
rafından belirlenen tanımlar kullanıldı[7]. 

Hasta verileri, hastane bilgi işletim sistemindeki 
elektronik olarak kayıtlı dökümanlar ve İnfeksiyon 
Kontrol Komitesi tarafından kayıt altına alınan 
sürveyans verilerinden yararlanılarak retrospektif 
olarak incelendi. Batının tam kat olarak açıldığı 
ameliyatlar (apendektomi, safra kesesi cerrahisi, 
kolon cerrahisi, ince barsak cerrahisi, mide cer-
rahisi, pankreas ve karaciğer cerrahisi) çalışmaya 
dahil edildi. Batının tam kat açılmadığı ameliyat-
lar, laparaskopik abdominal cerrahi uygulananlar, 
travma nedeniyle cerrahi girişim uygulananlar, 18 
yaş altı olanlar ve verileri eksik olan hastalar ça-
lışma dışı bırakıldı. Her iki grupta yer alan hasta-
ların yaş, cinsiyet, hastanede yatma süreleri, ope-
rasyonla ilgili bilgileri (operasyonun tipi, operasyon 
süresi, acil ya da elektif oluşu, dren kullanımı), 
cerrahi yara sınıflaması (temiz, temiz-kontamine, 
kontamine, kirli), American Society of Anesthesi-
ologists (ASA) skoru, yandaş hastalıkları (diabetes 
mellitus, malignensi, kalp hastalığı), eş zamanlı 
başka bir bölgede infeksiyon varlığı, immünsupre-
sif tedavi kullanımı, cerrahi girişim öncesi kemote-
rapi ve radyoterapi uygulaması, mortalite oranları, 
pre-operatif hemoglobin düzeyleri, preoperatif ve 
postoperatif nötrofil/lenfosit oranı (NLO) kaydedil-
di. Hastanın acil veya elektif cerrahi operasyonu-
na eş zamanda tanı almış, cerrahi insizyon alanı 

ve organ dışında vücudun farklı bir bölgesinde var 
olan infeksiyon (örneğin; pnömoni, üriner sistem 
infeksiyonu) eş zamanlı infeksiyon olarak kayde-
dildi. Preoperatif NLO değeri operasyon öncesi 
en son bakılan hemogramdaki nötrofil sayısının 
lenfosit sayısına bölünmesiyle bulundu. Postopera-
tif NLO değeri, ameliyat sonrası infeksiyon tanısı 
konulmadan önce bakılan hemogramdaki nötrofil 
ve lenfosit sayıları kullanılarak aynı formül ile 
hesaplandı. Ameliyat süreleri NHSN tarafından 
kabul edilen ortalama ameliyat sürelerine göre 
değerlendirildi[8]. Profilakside hangi antibiyotiğin 
kullanıldığı, seçilen antibiyotiğin, kullanım süresi-
nin ve dozunun uygunluğu değerlendirildi. Profilak-
sinin uygunluğu, “Amerika İnfeksiyon Hastalıkları 
Derneği (IDSA)”, “Amerika Sağlık Sistemi Ecza-
cılar Derneği (ASHP)”, “Amerika Sağlık Hizmet-
leri Epidemiyolojisi Derneği (SHEA)” ve “Cerrahi 
İnfeksiyon Derneği (SIS)” tarafından ortak ola-
rak hazırlanan “Cerrahi Antimikrobiyal Profilaksi 
Rehberi” ne göre değerlendirildi[9]. CAE gelişen 
grupta, infeksiyonun tipi (yüzeyel insizyonel, derin 
insizyonel, organ/boşluk), kültür alınıp alınmadığı 
ve kültürde üreyen etken mikroorganizma bilgileri 
kaydedildi. Bu çalışma için İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırma-
lar Etik Kurulundan 01.11.2017 tarihli 230 karar 
numarası ile onay alındı. 

Çalışma verilerinin analizinde “SPSS 24.0” 
paket programı kullanıldı. CAE olan ve olmayan 
tüm hastaların demografik verilerin analizinde ta-
nımlayıcı istatistikler kullanıldı. Sürekli değişkenler 
için ortalama ± standart sapma ve kategorik de-
ğişkenler için frekans ve yüzdeler gösterildi. Risk 
faktörleri tek değişkenli analizlerde niteliksel veriler 
ki-kare testi ve Fischer’s exact testi ile karşılaş-
tırılırken, niceliksel veriler bağımsız örneklemde t 
testi ve Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı. 
İstatistiksel olarak “p< 0.05” anlamlı kabul edildi. 
p değeri< 0.05 bulunan risk faktörlerinin CAE ile 
ilişkisi çok değişkenli analizlerden lojistik regresyon 
testi kullanılarak tanımlandı. Backward Wald anali-
zi yapıldı. Hosmer ve Lemeshow testine göre en 
uygun olan adım sonuçları verildi. 

BULGULAR

Çalışma periyodu içinde, dahil olma kriterlerini 
sağlayan 349 hasta değerlendirilmeye alındı. Bu 
hastaların 145’i (%41.5) kadın, 204’ü (%58.5) 
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erkekti, yaş ortalaması 56.3 ± 15.8 yıldı. CAE 
gelişenlerde (60.13 ± 13.45) gelişmeyenlere 
(52.49 ± 17) göre yaş ortalaması daha yüksekti 
(p< 0.001). İki grubun cinsiyetleri arasında ise 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p= 
0.84).  Hastaların 130’una (%37.2) kolon cerrahi-
si, 62’sine (%17.8) pankreas-karaciğer-safra cerra-
hisi, 44’üne (%12.6) ince barsak cerrahisi, 41’ine 
(%11.7) apendektomi, 38’ine (%10.9) mide cer-
rahisi, 34’üne (%9.7) kolesistektomi uygulanmıştı. 

Tüm hastaların ortalama yatış süresi 18.4 ± 
15.7 gündü. CAE gelişenlerin (26.11 ± 18.17 
gün) gelişmeyenlere (10.57 ± 6.75 gün) göre 
15.54 gün daha fazla hastanede kaldığı bulundu 
(p< 0.0001). Hastaların 262’si (%75.1) elektif 
şartlarda ameliyata alınırken, 87’si (%24.9) acil 
olarak ameliyata alınmıştı. Ameliyata alınma du-
rumu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
saptanmadı (p= 0.28). Ortalama ameliyat sü-
resi, CAE gelişenlerde 239.4 ± 131.9 dakika, 
gelişmeyenlerde 145.5 ± 83.9 dakika bulundu. 
CAE gelişenlerden 55’i (%31.3) geçirdiği ameliyat 
için NHSN tarafından kabul edilen sürede, 121’i 
(%68.8) daha uzun sürede opere edilmişti. CAE 
gelişenlerde, CAE gelişmeyenlere göre ameliyat 
süreleri daha uzundu (p< 0.0001). 

Preoperatif hastaların fiziksel durumunu gös-
teren ASA skorlama sitemine göre tüm hastalar 
değerlendirildiğinde 62’si (%17.8) ASA-1, 190’ı 
(%54.4) ASA-2, 89’u (%25.5) ASA-3, 8’i (%2.3) 
ASA-4 olarak bulundu. ASA skoru ile infeksiyon 
gelişme oranı arasında doğru orantılı ve istatistiksel 

olarak anlamlı ilişki bulundu (p< 0.0001) (Şekil 1). 

Ameliyata alınan hastaların 273’üne (%72.5) 
dren yerleştirilmişti. CAE gelişenlerde (%83.5) 
CAE gelişmeyenlere (%61.3) göre dren kullanı-
mının daha fazla olduğu saptandı (p< 0.0001). 
Cerrahi yaraların tümü değerlendirildiğinde, 16’sı 
(%4.6) temiz yara, 109’u (%31.2) temiz-kontami-
ne yara, 53’ü (%15.2) kontamine yara ve 171’i 
(%49) kirli yara olarak sınıflandırıldı. CAE gelişen 
grupta yaraların kontaminasyon derecesi değerlen-
dirildiğinde 2’si (%1.1) temiz yara, 20’si (%11.4) 
temiz-kontamine yara, 24’ü (%13.6) kontamine 
yara ve 130’u (%86.2) kirli yara olarak sınıflandı-
rıldı. CAE gelişenlerde yaranın kontaminasyon de-
recesi ile infeksiyon gelişme oranı arasında doğru 
orantılı ve anlamlı bir ilişki saptandı (p< 0.0001). 

Tüm hastaların 178’ine (%51) antibiyotik pro-
filaksisi, kirli cerrahi yarası olan 171 (%49) has-
taya ise tedavi amaçlı antibiyotik uygulanmıştı. 
Antimikrobiyal profilaksi uygulanan 178 hastanın 
139’unda (%78) sefazolin, 39’unda (%22) sefazo-
lin ile birlikte metronidazol tercih edilmişti. Tüm 
hastaların 130’una (%37.2) 24 saatten daha uzun 
süre profilaksi verilmişti. Profilaksi uygulanan has-
talardan 132’sine (%73) antibiyotik seçimi, dozu 
veya süresi açısından uygunsuz bir profilaksi reji-
minin verildiği saptandı. CAE gelişen ve gelişme-
yenler arasında profilaksinin uygunluğu açısından 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p= 
0.81). 

Hastaya ait risk faktörleri ile CAE gelişimi 
arasındaki ilişki Tablo 1’de gösterilmiştir. CAE 

Şekil 1. ASA skoru ve CAE arasındaki ilişki.
CAE: Cerrahi alan infeksiyonu, ASA: American Society of Anesthesiologists.
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gelişen hastaların 148’inden (%84) yara yerinden 
kültür örneği alındığı tespit edildi. Aspirasyon, 
doku biopsisi veya sürüntü yöntemi ile alınmış 
olan örneklerin yalnızca aerop etkenlerin izolas-
yonuna yönelik ekimi yapılmıştı, anaerop kül-
tür kullanılmamıştı. Kültür örneklerinin 144’ünde 
(%97.2) 182 mikroorganizma üremişti. Hastaların 
112’sinin (%77.7) kültüründe tek mikroorganizma 
ürerken, 32’sinin (%22.3) kültüründe birden fazla 
mikroorganizma üremişti (Tablo 2). 

Tüm hastaların preoperatif bakılan hemoglobin 
düzeyi ortalaması 12.4 ± 2 g/dL, CAE gelişen-
lerde ortalama hemoglobin düzeyi 11.9 ± .9 g/
dL, CAE gelişmeyenlerde 12.8 ± 2 g/dL olarak 
saptandı. İki grup arasında hemoglobin düzeyleri 
açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık sap-
tandı (p< 0.0001). Hastaların preoperatif bakılan 
NLO ortalaması 5.97 ± 8.3 bulundu. Postope-
ratif infeksiyon tanısı konulmadan önce bakılan 
ortalama NLO değeri 12.3 ± 10.1 bulundu. CAE 

Tablo 1. Tek değişkenli analizlerde CAE risk faktörleri

Risk faktörü Sınıflandırma CAE (+) n % CAE (-) n % p

Diabetes mellitus
Var 35 19.9 21 12.1

=0.04
Yok 141 80.1 152 87.9

Malignite
Var 98 55.7 76 43.9

=0.02
Yok 78 44.3 97 56.1

Kalp hastalığı
Var 19 10.8 8 4.6

=0.03
Yok 157 89.2 165 95.4

İmmünsupresyon 
Var 13 7.4 6 3.5

=0.10
Yok 163 92.6 167 96.5

Preop. kemoterapi
Var 20 11.4 9 5.2

=0.03
Yok 156 88.6 164 94.8

Preop. radyoterapi
Var 22 12.5 5 2.9

<0.001
Yok 154 87.5 168 97.1

Eş zamanlı infeksiyon
Var 18 10.2 6 3.5

=0.01
Yok 158 89.8 167 96.5

*CAİ: Cerrahi alan infeksiyonu.

Tablo 2. Etken mikroorganizmalar ve sayıları

Etken mikroorganizma n (n= 182) %

Escherichia coli 94 51.6

Klebsiella spp. 32 17.5

Enterococcus spp. 23 12.6

Pseudomonas aeruginosa 13 7.1

Acinetobacter baumannii 11 6

Candida albicans 4 2.1

Candida tropicalis 1 0.5

Citrobacter freundii 1 0.5

Serratia marcescens 1 0.5

Morganella morganii 1 0.5

Koagülaz-negatif stafilokok 1 0.5
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gelişenlerde, gelişmeyenlere göre preoperatif ve 
postoperatif NLO değerleri daha yüksek bulundu 
(p< 0.05). 

Çalışmaya dahil edilen 349 hastanın 19’unda 
(%5.4) ölüm gözlendi. CAE gelişenlerde mortalite 
oranı (%9.7), gelişmeyenlere göre (%1.2) daha 
yüksek saptandı (OR= 9.142, p< 0.003, CI= 
2.079-40.198).

Tek değişkenli analizlerde anlamlı bulunan fak-
törlere CAE için bağımsız risk faktörlerinin belir-
lenmesi amacıyla çok değişkenli analizlerden lojis-
tik regresyon testi uygulandı. CAE için bağımsız 
risk faktörleri Tablo 3’te gösterilmiştir. 

TARTIŞMA 

Hastane infeksiyonları arasında ilk sıralarda 
yer alan CAE, morbidite ve mortalite oranlarının 
artmasına ve sağlık sistemlerinde maliyet artışına 
neden olan cerrahinin önemli bir komplikasyonu-
dur. Aynı zamanda, hastanın postoperatif dönem-
de yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu 
nedenle ABD sağlık sisteminde CAE gelişmemesi, 
hastane kalite ölçütü olarak kullanılmaktadır[10]. 
CAE gelişme sıklığı, uygulanan cerrahi prosedü-
re, cerraha ve hastane koşullarına göre farklılık 
göstermektedir. Yapılan bir çalışmada abdominal 
cerrahi uygulanan her beş hastadan birinde CAE 
geliştiği bildirilmiştir[11]. CAE’nin önemi göz önün-
de bulundurularak, özellikle uygulanan cerrahi giri-
şime özgü infeksiyon gelişmesinde etkili risk fak-
törlerinin belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması 
açısından önemlidir.

ABD’de yürütülen SENIC (Study on the Effi-
cacy of Nosocomial Infection Control) projesi so-

nuçlarında, abdominal cerrahinin CAE için bağım-
sız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir[12]. Çok 
merkezli bir çalışmada en yüksek CAE oranları 
kolon cerrahisi (%11.4) ve ventriküler şant cerra-
hisi (%11.4) uygulanan hastalarda bulunmuştur[13]. 
Çalışmamıza yalnızca abdominal cerrahi uygula-
nan hastalar dahil edilmiş ve bunlar arasında da 
infeksiyon oranının en yüksek olduğu girişimin 
kolon cerrahisi (%48) olduğu bulunmuştur. Kolon 
florasının mikroorganizma yükünün fazla olması 
ve kolon cerrahilerinin genellikle komplike girişim-
ler olması yaranın kontaminasyon riskini arttıra-
rak infeksiyon oranlarının daha yüksek olmasına 
sebep olabilir. 

Amerika’da 1980’li yıllarda yapılan çalışma-
larda CAE gelişen hastalarda yatış süresinin yedi 
ile 24 gün uzadığı gösterilmiştir[1]. Zamanla daha 
etkin infeksiyon kontrol önlemlerinin uygulamaya 
konmasıyla beraber bu sürenin 2000’li yıllarda 
ortalama olarak 7-10 güne gerilediği izlenmiş-
tir[14]. Altı Avrupa ülkesinde (Fransa, Almanya, 
Hollanda, İtalya, İspanya ve İngiltere) yapılan ça-
lışmaları derleyen bir makalede, CAE’ye bağlı 
hastanede yatış sürelerinin yapılan cerrahi işleme 
göre farklılık gösterdiği belirtilmiştir. Örneğin; İn-
giltere’de yapılan bir çalışmada, ortopedik ve trav-
ma cerrahisi sonrası CAE gelişmesinin hastanede 
yatış süresini 54 gün uzattığı bildirilmiştir. Genel 
cerrahi ameliyatlarında bu süre iki ile 14 gün ara-
sında değişiklik göstermektedir[15]. Çalışmamızda 
CAE’nin hastanede yatış, süresini ortalama 15.5 
gün uzattığı saptandı.

CAE, hastanede yatış süresini uzattığı gibi art-
mış mortalite ile de ilişkilidir. CAE gelişmiş cerra-

Tablo 3. Çok değişkenli analizde CAE bağımsız risk faktörleri

Risk faktörü p Odds Oranı (OR) %95 Güven Aralığı (CI)

Yatış süresi

<7 gün Referans 

7-30 gün 0.09 1.958 0.889-4.311

>30 gün <0.001 18.869 5.463-65.173

Ameliyat süresi <0.001 3.775 2.064-6.904

ASA skoru >2 <0.001 3.304 1.702-6.417

Kirli/kontamine yara <0.001 7.203 3.713-13.974

Postoperatif NLO 0.001 8.305 2.402-28.713

*CAE: Cerrahi alan infeksiyonu, ASA: American Society of Anesthesiologists, NLO: Nötrofil/lenfosit oranı.
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hi hastalarının ölümleri %77 oranında infeksiyona 
bağlanmaktadır. CAE gelişen hastalar, CAE ge-
lişmeyen cerrahi hastalar ile kıyaslandığında 2-11 
kat artmış mortalite riski ile karşı karşıyadır[16]. 
Çalışmamızda CAE gelişenlerde mortalite riskinin 
9.1 kat artmış olduğu saptandı. CAE gelişen 
grupta mortalite oranı %9.7 bulundu. Abdominal 
cerrahi sonrası gelişen CAE, sepsis ve organ 
yetmezliğine ilerleyerek yüksek mortaliteye sebep 
olan faktörler arasında sayılabilir.

Üçüncü basamak bir tedavi merkezinde yapılan, 
altı yıllık sürveyans verilerinin derlendiği bir çalış-
mada CAE tanısı konulan hastaların %82.8’inden 
kültür alındığı ve üremelerin %41’inin polimikro-
biyal karakterde olduğu belirtilmiştir[17]. Çalışma-
mızda, CAE gelişen hastaların %84’ünden yara 
yerinden kültür alındığı ve üremelerin %22.3’ünün 
polimikrobiyal olduğu tespit edildi. Yalnızca ab-
dominal cerrahi girişim sonrası gelişen CAE’lerin 
incelendiği bir çalışmada, izole edilen mikroor-
ganizmaların %28’i Escherichia coli, %15’i En-
terococcus spp., %8’i Streptococcus spp., %7’si 
Pseudomonas aeruginosa, %5’i Staphylococcus 
aureus, %4’ü Candida spp., ve %4’ü Klebsiella 
spp. olarak bildirilmiştir[18]. Çalışmamızda etken-
lerin %84’ünü gram-negatif, %13.1’ini gram-po-
zitif bakteriler, %2.7’sini mantarlar oluşturmakta 
idi. Anaerop bakteri izole edilememişti. Anaerop 
etkenlerin izole edilememesinin nedeni hasta ba-
şında anaerop kültür alınmaması ve laboratuvar 
koşullarında anaerop etkenlerin izole edilmesine 
yönelik uygun şartların bulunmamasından kaynak-
lanmaktadır.

Yaşlanmayla birlikte hem doğal hem de edin-
sel immün sistem etkilenmektedir ve klinik olarak 
bu durum infeksiyonlara, otoimmünite ve malig-
niteye yatkınlığa sebep olmaktadır[19]. Sağlık ba-
kımındaki iyileşmelere paralel olarak ileri yaşlarda 
cerrahi girişimler daha sık uygulanır hale gelmiştir. 
İleri yaş ve CAE ilişkisi ile ilgili literatürde farklı 
görüşlere rastlanmaktadır. Gastrointestinal cerrahi 
sonrası gelişen CAE’nin incelendiği bir çalışmada 
ileri yaş bir risk faktörü olarak bulunmamıştır[20]. 
Çalışmamızda tek değişkenli analizde yaş ile CAE 
arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p< 0.001). 
Ancak çok değişkenli analizde yaş, bağımsız bir 
risk faktörü olarak bulunamadı. Komorbid du-
rumlar ve cerrahi ilişkili diğer risk faktörleri ol-

maksızın, ileri yaş tek başına CAE için bir risk 
oluşturmayabilir. 

Cerrahlar tarafından hastaların preoperatif fi-
ziksel durumunu değerlendirmek için Amerikan 
Anesteziyologlar Derneği (ASA) skorlama sistemi 
kullanılmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda abdo-
minal cerrahi uygulanan hastalarda yüksek ASA 
skoru ile CAE gelişmesi arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu gösterilmiştir ve yüksek ASA skorunun 
CAE gelişimi için bağımsız bir risk faktörü olduğu 
bildirilmiştir[10,11]. CDC tarafından cerrahi prose-
dürü takiben CAE riskini tahmin etmek amacıyla 
“NNIS Risk İndeksi” geliştirilmiştir. Bu indeksin 
dört kriterinden biri de ASA skorudur[21]. Çalış-
mamızda ameliyata alınan hastaların ASA skoru 
1-4 arasındaydı ve ASA skoru beş olan hasta 
yoktu. Tek değişkenli analizlerde ASA skoru ile 
infeksiyon gelişme oranı arasında doğru orantılı 
bir ilişki bulundu (p< 0.0001). Çok değişkenli 
analizde ASA skoru >2 olmasının CAE riskini 
3.3 kat arttırdığı saptandı. 

Yapılan çalışmalarda diyabetes mellitus tanılı 
olgularda CAE gelişme riskinin arttığı ve preope-
ratif kan glikoz düzeyinin kontrol edilmesinin bu 
riski ortadan kaldırabileceği bildirilmiştir[22]. Gast-
rointestinal cerrahi uygulanan hastalarda yapılan 
bir çalışmada, diyabet CAE için bağımsız bir risk 
faktörü olarak bulunmuştur[23]. Bununla birlikte 
Watanabe ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise 
diyabet ve CAE arasında bir ilişki bulunmamış-
tır[20]. Çalışmamızda diyabet ile CAE arasında 
anlamlı bir ilişki tespit edildi (p< 0.001). Hiperg-
liseminin doku kan akımını ve oksijenasyonu bo-
zarak yara iyileşmesini geciktirmekle birlikte CAE 
ile ilişkisi halen tartışmalıdır.

Malignite varlığında çoğu zaman tanı, evrele-
me, palyasyon veya tedavi amacıyla agresif cer-
rahi girişim gerekmektedir. Bu sebeple malignitesi 
olan cerrahi hastalarda CAE riskinin arttığı düşü-
nülse de birçok çalışmada CAE ile ilişkisi gösteri-
lememiştir[23,24]. Kolon ve rektum dışı abdominal 
cerrahi girişim uygulanan hastalarda yapılan, pros-
pektif çok merkezli bir çalışmada malignite varlı-
ğının CAE için bağımsız bir risk faktörü olduğu 
ve CAE riskini 1.7 kat arttırdığı saptanmıştır[25]. 
Çalışmamızda tek değişkenli analizlerde malignite 
ve CAE arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p< 
0.02) ancak ileri analizde bağımsız bir risk fak-
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törü olarak bulunamadı. Çalışmamıza dahil edilen 
hastaların kanser tanısı aldığı zamanla ameliyata 
alındığı zaman arasında farklılıklar bulunmaktaydı. 

Kemoterapi ve diğer immünsupresif tedaviler 
immün sistemin fonksiyonlarını etkileyerek CAE 
için risk faktörü olabilir. Bu tedaviler yara iyileş-
mesi için gerekli olan inflamatuar süreci ve lokal 
immün yanıtları etkileyerek postoperatif infeksiyon 
gelişmesine zemin hazırlayabilir. Literatürde pre-
operatif dönemde spesifik immünsupresif tedavi 
uygulanması ile ilgili veriler sınırlıdır[26]. Bazı ça-
lışmalarda immüsupresif tedaviler artmış CAE ile 
ilişkili bulunmuştur[27,28]. Ancak birçok çalışmada 
kemoterapi ve immünsupresif tedaviler ile CAE 
arasında bir ilişki gösterilmemiştir[23,24]. Çalışma-
mızda tek değişkenli analizlerde preoperatif kemo-
terapi ile CAE arasında anlamlı ilişki saptandı (p= 
0.03) ancak çok değişkenli analizde anlamlı bir 
ilişki bulunamadı. Kanser kemoterapisi dışında uy-
gulanan immünsupresif tedaviler ile CAE arasında 
anlamlı bir ilişki bulunamadı (p= 0.10). 

Literatürde preoperatif radyoterapi uygulaması 
ile CAE arasında ilişkiyi inceleyen çok fazla ça-
lışmaya rastlanmamıştır. Konishi ve arkadaşlarının 
çalışmasında rektal cerrahi işlemler sonrası gelişen 
CAE için radyoterapi uygulamasının bağımsız bir 
risk faktörü olduğu gösterilmiştir[29]. Malignite tanı-
sıyla abdominal cerrahi geçiren hastalarda gelişen 
CAE’lerin değerlendirildiği bir çalışmada, son 30 
gün içinde radyoterapi öyküsü ̈ ile CAE arasında 
bir ilişki bulunamamıştır[24]. Çalışmamızda tek de-
ğişkenli analizde radyoterapi uygulaması ile CAE 
arasında anlamlı bir ilişki saptandı, ancak bağım-
sız bir risk faktörü olarak bulunamadı. Alınan 
radyoterapinin süresi, dozu ve operasyondan ne 
kadar zaman önce alındığı lokal doku hasarının 
oluşmasında önemlidir. Çalışmamızda uygulanan 
radyoterapi hakkında ayrıntılı verilerin olmaması 
sonuçları etkilemiş olabilir. 

Kardiyovasküler hastalıklarda, periferik doku-
nun perfüzyonunda bozulmaya sekonder yara iyi-
leşmesinin bozulacağı ve CAE riskinin artacağı 
iddia edilmektedir. Geriatrik hastalarda yapılan bir 
çalışmada, CAE ile çeşitli komorbid durumların 
ilişkisi incelenmiş, konjestif kalp yetmezliği bir 
risk faktörü olarak gösterilirken, myokard infark-
tüsünün CAE riskini arttırmadığı gösterilmiştir[30]. 
Abdominal cerrahi girişim uygulanan hastalarda 

yapılan prospektif bir çalışmada, konjestif kalp 
yetmezliği varlığının CAE gelişme riskini 1.9 kat 
arttırdığı bildirilmiştir[11]. Çalışmamızda CAE ge-
lişen ve gelişmeyen grup arasında kalp hastalığı 
varlığı açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p= 
0.03). Çalışmamızda hastalar tüm kalp hastalıkları 
açısından değerlendirilmiş olup, hastalıklar ayrı 
ayrı irdelenmemiştir. Akut ve kronik süreçlerin 
doku perfüzyonu, yara iyileşmesi ve immün sistem 
üzerine etkileri farklı olabilir. 

Çalışmamızda, hastanın cerrahi girişime eş za-
manlı farklı bir bölgede infeksiyonunun olması ile 
CAE arasında tek değişkenli analizde anlamlı ilişki 
saptandı (p= 0.01). Velasco ve arkadaşlarının 
236 kanser hastasında abdominal cerrahi sonrası 
gelişen CAE’lerde risk faktörlerini araştıran çalış-
masında, eş zamanlı infeksiyon varlığı CAE geli-
şimi açısından bağımsız risk faktörü olarak tespit 
edilmiştir (OR= 3.76, %95 CI= 1.76-8.03)[24]. 
Aktif infeksiyon bulgusu olan hastalarda elektif 
cerrahi işlemlerin infeksiyon tedavisi tamamlanana 
kadar ertelenmesi önerilmektedir[2]. 

Yaranın kontaminasyon derecesi, daha önce 
yapılan çalışmalarda CAE için bağımsız risk fak-
törü olarak gösterilmiştir[20,21]. Geleneksel yara 
sınıflaması, preoperatif infeksiyon riskinin öngörül-
mesi ve önlemeye yönelik tedbirlerin geliştirilmesi 
amacıyla kullanılan ilk sınıflamadır. Daha sonraları 
CAE riski tahmininde yara sınıflamasının tek başı-
na yeterli olmadığı savunularak bazı risk indeksle-
ri geliştirilmiştir[12]. Uluslararası CAE önlenmesine 
yönelik güncel kılavuzlarda, kontaminasyonu azalt-
maya yönelik birçok öneri bulunmaktadır. Operas-
yon öncesi antiseptiklerle cilt hazırlığı, antimikrobi-
yal profilaksi, cerrahi el yıkama ve cerrahi eldiven 
kullanımı güçlü kanıt düzeyi olan önerilerdir[5,31]. 
Çalışmamızda kontamine ve kirli yaralarda CAE 
gelişme riskinin temiz ve temiz-kontamine ya-
ralara göre 7.2 kat daha fazla olduğu bulundu 
(p< 0.001, OR= 7.20, %95 CI= 3.71-13.97). 
Geleneksel yara sınıflaması, CAE riskinin öngörül-
mesinde halen geçerli bir sınıflamadır. 

Uzamış cerrahi girişimlerde, insizyon bölgesinin 
patojenlere maruziyetinin ve/veya cerrahi teknikte 
aksama olasılığının daha fazla olması nedeniyle 
CAE riskinde artış beklenmektedir. Uzamış cerrahi 
girişimler yalnızca artmış CAE oranlarıyla değil, 
yara ayrışması, septik şok ve üriner sistem in-



Sarı ÜS, Nemli SA, Demirdal T.

313FLORA 2022;27(2):305-316

feksiyonları gibi bazı postoperatif komplikasyonlar 
ile de ilişkili bulunmuştur[32]. Çalışmamızda, her 
bir NHSN operasyon kategorisi için ameliyat sü-
resinin, o operasyon kategorisi için kabul edilen 
sürenin 75. persentilinden uzun olup olmadığı 
değerlendirildi. CAE gelişenlerin %68.8’inin ame-
liyat süresi, kabul edilen sürenin üzerinde olduğu 
saptandı. CAE gelişen grup, CAE gelişmeyen 
grup ile kıyaslandığında uzamış cerrahi operasyon 
süresinin CAE için bağımsız bir risk faktörü ol-
duğu bulundu (p< 0.001, OR= 3.77, %95 CI= 
2.06-6.90). 

Abdominal cerrahi girişimlerde operasyon ala-
nında biriken kan, serum, safra veya intestinal 
içeriğin vücut dışına alınması amacıyla cerrahi 
drenler çok sık kullanılmaktadır. Cerrahi drenler, 
mikroorganizmanın kolonizasyonu ve biofilm olu-
şumu için uygun ortam hazırlayarak infeksiyona 
zemin hazırlamaktadır. Yaradaki dren sayısı art-
tıkça infeksiyon riski de artmaktadır[24]. Diğer 
taraftan apse boşaltılması amacıyla dren kullanı-
mı, infeksiyonun primer tedavisi için çoğu zaman 
gereklidir. Çalışmamıza dahil edilen hastaların 
%73’üne dren yerleştirilmişti. CAE gelişen hasta-
ların %83.5’inde dren kullanılmıştı. Tek değişkenli 
analizde dren varlığı açısından iki grup arasında 
anlamlı farklılık olsa da çok değişkenli analizde 
dren varlığı bir risk faktörü olarak bulunamadı. 
Drenler uygun endikasyonlarda kullanıldığında has-
taya yarar sağlamaktadır. Yara yerinde gereğinden 
uzun süre kalması ve gereğinden fazla sayıda 
dren kullanılması infeksiyon riskini arttırabilir. Bu 
açıdan dren kullanımıyla ilgili daha kapsamlı ça-
lışmalar planlanabilir. 

Ülkemizde cerrahi antibiyotik profilaksi uygu-
lamalarının değerlendirildiği bir çalışmada, cerrah-
ların yalnızca %26’sının doz, süre ve prosedüre 
uygunluk açısından doğru antimikrobiyal profilaksi 
uyguladıkları belirtilmiştir. Bu çalışmada hastala-
rın %32’sinde uygunsuz antibiyotik seçildiği, sa-
dece %12’sinde tek doz antibiyotik uygulandığı, 
%80’inde 24 saatten daha uzun süre profilaksi 
uygulandığı ve profilaksi amacıyla en sık üçüncü 
kuşak sefalosporin (%42) kullanıldığı bildirilmek-
tedir[33]. Bizim çalışmamızda profilaksi uygulanan 
hastaların %78’inde sefazolin, %22’sinde sefazolin 
ile birlikte metronidazol tercih edilmişti. Hastaların 
%37.2’sine 24 saatten daha uzun süre profilak-

si verilmişti. Profilaksi uygulananların %73’üne 
antibiyotik seçimi, doz veya süre açısından uy-
gunsuz profilaksi verildiği saptandı. CAE gelişen 
ve gelişmeyen grup arasında profilaksi uygunluğu 
açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Cerrahların 
daha uzun süre ve fazla dozda antibiyotik profi-
laksisi uygulama eğiliminde olduğu ancak önerilen 
doz ve süreden daha fazla antibiyotik kullanımının 
infeksiyon riskini azaltmadığı görülmektedir. Nite-
kim uluslararası güncel rehberlerde, ilaç dozlarının 
ve doz aralıklarının uygulanacak antibiyotiğin far-
makokinetik ve farmakodinamik özelliklerine göre 
önerildiği şekilde uygulanması ve profilaksinin 24 
saati aşmaması gerektiği önerilmektedir[9]. 

Preoperatif anemi varlığı sık gözlenen bir labo-
ratuvar bulgusu olup artmış postoperatif mortalite 
ile ilişkili bulunmuştur. Postoperatif bir kompli-
kasyon olarak CAE ile ilişkisi birçok çalışmada 
gösterilmiştir[34,35]. Çalışmamızda anemi varlığı 
ve ortalama hemoglobin değerleri ayrı ayrı ana-
liz edildiğinde CAE ile aralarında ilişki saptandı 
(p< 0.001). Çok değişkenli analizlerde preoperatif 
anemi bağımsız bir risk faktörü olarak gösterileme-
di. Preoperatif anemi, CAE dışında postoperatif 
ölümcül komplikasyonlar için risk oluşturduğundan 
elektif cerrahi operasyon öncesi demir eksikliğinin 
ve altta yatan hastalığın tedavisi önerilmektedir[36]. 

CAE için preoperatif ve postoperatif erken dö-
nemde ön gördürücü bir laboratuvar tetkiki rutin 
pratik uygulamada henüz yer bulamamıştır. Pre-
operatif dönemde bazı immün belirteçlerin konak 
defansını göstermede ve postoperatif infeksiyon 
riskini tahmin etmede kullanılabileceği savunulmuş-
tur. Nötrofil/lenfosit oranı (NLO) bu belirteçlerden 
biridir[37]. NLO, tam kan testindeki nötrofil ve 
lenfosit değerleri kullanılarak hesaplanan ve son 
yıllarda çok sayıda bilimsel çalışmaya konu olan 
bir göstergedir. NLO genellikle subklinik inflamas-
yonun göstergesi olarak kabul edilmektedir. Son 
zamanlarda yapılan bazı çalışmalarda NLO’nun 
akut koroner sendrom veya appendektomi gibi 
bazı tıbbi girişimlerde oluşabilecek morbidite ve 
mortalitenin hesaplanmasında, bazı kanser türle-
rinde prognozun tahmin edilmesinde kullanılabile-
ceği yönünde bulgulara ulaşılmıştır[37-39]. Litera-
türde CAE riskini tahmin etmede NLO kullanımı 
ile ilgili sınırlı veriye rastlanmıştır. Bir çalışma-
da NLO 32.3 olması kolorektal cerrahi girişim 
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sonrası gelişen majör komplikasyonlar ile ilişkili 
bulunmuştur[40]. Çalışmamızda CAE gelişenlerde, 
gelişmeyenlere göre hem preoperatif hem pos-
toperatif NLO değerleri daha yüksek bulundu. 
Ameliyat sonrası CAE tanısı konulmadan önce er-
ken dönemde bakılan postoperatif NLO değerinin 
>4 olması CAE için bağımsız bir belirteç olduğu 
bulundu (p< 0.001, OR= 8.30, %95 CI= 2.40-
28.71). NLO değeri, diğer enfesiyöz belirteçler ve 
risk faktörleri ile birlikte değerlendirildiğinde intra-
abdominal sepsisin erken tanısında yararlı olabilir.

SONUÇ

Çalışmamızın sonucunda CAE oluşumuna kat-
kıda bulunan önemli sayıda risk faktörü tanım-
lanmıştır. Özellikle hastanede yatış süresi uzun, 
ASA skoru> 2, ameliyat süresi uzun, kontamine/
kirli yara sınıfı ve postoperatif NLO> 4 olan 
hastalarda infeksiyon riskinin daha yüksek olduğu 
bilinmeli, bu hastalar postoperatif dönemde ya-
kından izlenmelidir. Abdominal cerrahi girişimler 
sonrası gelişen CAE’lerin önlenmesi için potansi-
yel değiştirilebilir riskler açısından gerekli tedbirler 
alınmalıdır. 
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