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Majör jinekolojik cerrahi giriþimler sonrasýnda önemli oranda görülen postoperatif enfeksiyonlar hastanede
kalýþ süresini ve bunun sonucunda da hastane ücretlerini
belirgin olarak arttýrmaktadýr (1-3). Daha da önemlisi hastanede oluþan ölümlerin 1/3'ünden sorumludurlar (4).
Antibiyotik proflaksisi yapýlmayan hastalarda postoperatif enfeksiyon sýklýðý %9'dan %50'lere kadar ulaþmaktadýr (5,6). Postoperatif cerrahi enfeksiyonlarýn önlenebilmesi için risk faktörleri baþta olmak üzere, antibiyotik proflaksisi gibi teknik olarak enfeksiyon oranýný
düþürecek önlemlerin alýnmasý önemlidir.
Postoperatif cerrahi enfeksiyonlarýn azaltýlmasý için
risk faktörlerinin iyi saptanmasý, antibiyotik proflaksisinin
uygun olarak yapýlmasý ve diðer teknik önlemlerin alýnmasý gereklidir. Postoperatif jinekolojik enfeksiyon geliþimi ile iliþkili faktörler arasýnda yaþ, cerrahi endikasyon,
yapýlan cerrahi prosedür, cerrahi iþlemin süresi ve intraoperatif kanama miktarý bulunmaktadýr. Buna ek olarak benign endikasyonlar nedeni ile opere edilen hastalarda histerektomi sonrasý oluþan kaf selüliti ve apse formasyonu
ile bakteriyel vajinosis arasýnda belirgin bir iliþki oluðu ortaya konmuþtur (7-9).
Postoperatif jinekolojik enfeksiyonlarýn etkin bir þekilde tedavi edilebilmesi için cerrahýn etkin patojenler ve
bu patojenlerin izole edilebileceði kültürler hakkýnda yeteri
derecede bilgisi olmasý gereklidir. Ayrýca postoperatif
dönemde geliþen farklý özellikteki klinik sendromlar
deðerlendirilerek her biri için uygun stratejiler oluþturulmalýdýr. Özellikle postoperatif ateþ dikkatlice deðerlendirmeli ve enfeksiyon tanýsýný takiben uygun antibiyotik seçimi ile birlikte tedavi gerçekleþtirilmelidir. Ancak
yine de bu hastalarýn hepsine antibiyotik tedavisi uygulanmasýna gerek yoktur (10). Sadece dikkatli bir takip ile nonenfeksiyöz kaynaklý ateþin önemli bir oraný rezolüsyon
göstermekte ve böylece hastanýn ilaç etkisine baðlý alerjik
reaksiyonlardan ve yan etkilerden uzak tutulmasý saðlanmaktadýr.
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Risk Faktörleri
Postoperatif enfeksiyonlarýn birçoðu cerrahýn kontrolü dýþýnda geliþen etkenler ile iliþkilidir. Genel olarak
postope-ratif enfeksiyon geliþiminde sadece endojen organizmalar deðil, ayný zamanda normal konak savunma
mekanizmasýnýn bozulmasý da rol oynamaktadýr. Bu nedenle de postoperatif hastalarýn büyük bir kýsmýnda enfeksiyon göz-lenmemektedir. Cerrahi bir giriþim deri ve
mukozal epitel bütünlüðünü bozarak kötü bir doku kanlanmasýna neden olur ki, bu da bakteriler için oldukça uygun
çoðalma alanlarý yaratýr. Eðer konak savunma mekanizmasý da lokal faktörlerin, sistemik hastalýklarýn ve çevresel etkenlerin olumsuz etkileri sonucu bozulmuþsa, postoperatif enfeksiyon geliþimi riski daha da artar (Tablo 1).
Yakýn zamanlarda yapýlmýþ olan çalýþmalarda vajinal histerektomilerde abdominal histerektomilere oranla
daha düþük oranlarda febril morbidite bildirilmektedir
(7,11). Düþük sosyoekonomik düzeye sahip olan hastalarda
yüksek sosyoekonomik statüye sahip olan hastalara oranla
histerektomi yapýlma þeklinden baðýmsýz olarak daha sýk
febril morbidite gözlenmektedir. Yaþ, histerektomi sonrasýnda geliþen enfeksiyonlar için bir risk faktörü olarak
öne sürülmektedir (12,13). Bunun aksine, premenopozal
hastalar özellikle vajinal histerektomi sonrasýnda artmýþ
enfeksiyon riski ile karþý karþýyadýr. Bu hastalarda izlenen artmýþ riskin serviks ve vajendeki bakteriyel floranýn
farklýlýðýndan mý, yoksa özellikle vajinal histerektomi
sýrasýnda yaþanan hemostaz güçlüðünden mi kaynaklandýðý tam olarak ortaya konamamýþtýr.
Cerrahi iþlemin süresi ve intraoperatif kanama miktarý birçok çalýþmada artmýþ enfeksiyon riski ile iliþkili
olarak bulunmuþtur (12,14). Yapýlan cerrahi iþlemin süresi teknik olarak operasyon güçlüðü ile cerrahýn deneyim
düzeyini veya her ikisini birden yansýtmaktadýr.
Abdominal operas-yonlarda artmýþ operasyon süresi kesi
yerinin kontaminas-yon olasýlýðýný artýrmaktadýr (15).
Obezite; artmýþ operasyon süresi, azalmýþ doku oksijenizasyonu ile bozulmuþ metabolik ve beslenme durumu
gibi etkenlerin kombinasyonu sonucu belirgin olarak art461
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Tablo 1. Postoperatif enfeksiyon geliþimi için geçerli risk
faktörleri
Obezite
Kronik obstrüktif akciðer hastalýðý
Akut viral üst solunum yolu enfeksiyonlarý
Barsak obstrüksiyonu
Üriner sistem obstrüksiyonu
Diabetes mellitus
Kronik renal yetmezlik
Malnütrisyon
Dalak yokluðu
Genel anestezi
Ýmmunosüpresan madde kullanýmý
Radyoterapi

mýþ enfeksiyon riski ile iliþkilidir (16,17). Ayrýca diabetes
mellitus, siroz ve steroid tedavisi de postoperatif enfeksiyonlar için artmýþ risk oluþturmaktadýr (18). Kesi yerinin
temiz-lenme þekli ve cerrahi sonrasý uygulanan yara
bakýmýnýn postoperatif enfeksiyon geliþimi üzerindeki
etkisi düþük düzeydedir. Aþýrý elektrokoter kullanýmýna
baðlý oluþan doku nekrozunun da postoperatif enfeksiyon
geliþimine katkýsý söz konusudur. Perioperatif aneminin
postoperatif enfeksiyon oranýný arttýrdýðý öne sürülmüþ
ise de, tam olarak kanýtlananamýþtýr.
Kanser hastalarý; konak ile iliþkili faktörler, radikal
cerrahi iþlemler, tümör ile iliþkili faktörler, radyoterapi ve
kemoterapi gibi çok sayýda faktörün etkisi nedeni ile artmýþ risk altýndadýr.
Cruse ve arkadaþlarý tarafýndan uzamýþ hospitalizasyon süresi, kesi yerindeki kýllarýn týraþ edilmesi ve pasif
kesi drenleri de risk faktörleri olarak bildirilmiþtir (12).
Kesi yerindeki kýllarýn hiç alýnmamasý veya sadece kliplenmesi týraþ edilmesine tercih edilmelidir (19,20).

Etken Mikroorganizmalar
Postoperatif jinekolojik enfeksiyonlar çoðunlukla deri
florasýndan veya vajinal floradan kaynaklannan endojen
mikroorganizmalar ile iliþkilidir. Birçok çalýþmada saðlýklý kadýnlarda vajenin farklý bir çok bakteriyel tür tarafýndan kolonize edildiði belirlenmiþtir. Hastalardan elde
edilen multipl bakteriyel izolatlarýn; menopozal durum, antibiyo-tik gibi eþ zamanlý bir ilaç kullaným durumu ve hatta var olan bir malignansi durumuna göre deðiþtiði gösterilmiþtir. Menstruel siklusun farklý zamanlarýnda geliþen
enfeksiyonlardan farklý mikroorganizmalarýn izole
edildiði bazý araþtýrmacýlar tarafýndan öne sürülmüþ ise
de, randomize çalýþmalar ile kanýtlanamamýþtýr (21).
Kadýn genital sisteminin bakteriyel florasý oldukça
karmaþýktýr. Vajinal sekresyonlardaki ortalama bakteri
sayýsý mililitre baþýna 108-109 dolaylarýndadýr (22).
Vajinal floradaki baskýn fakültatif mikroorganizmalar lak462
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tobasiller, streptokoklar, Gardnerella vaginalis, stafilokoklar, korinebakterium ve E. coli baþta olmak üzere çeþitli entero-bakter türleri olarak sýralanabilir (Tablo 2). Anaerob
bakte-riler sayýsal olarak baskýndýr ve gram pozitif anaerob koklar ile gram pozitif ve gram negatif basiller sayýsal
olarak 105'ten fazla miktarda bulunmaktadýr. Bütün bu
mikroorganizmalar jinekolojik cerrahi enfeksiyonlar ile
oldukça yakýndan iliþkilidir, çünkü non-veneral enfeksiyonlar hariç patojen mikroorganizmalardan normal flora sorumludur. Sonuç olarak jinekolojik cerrahi sonrasýnda
geliþen enfeksiyonlar için primer kaynaðýn endojen olduðu
söylenebilse de, Bacteroides fragilis gibi normal florada
oldukça nadir olarak bulunan patojen suþlar da pelvik apse
olgularýndan yaygýn olarak izole edilebilmektedir.
Perioperatif sefalosporin kullanýmý sonucunda vajinal floranýn deðiþtiði ve buna baðlý artmýþ enterokokal
kolonizasyon bildirilmiþ ise de, bu kolonizasyon sadece anti-biyotik kullanýmýna dayandýrýlmamalýdýr. Obstetrik ve
jinekoloji kliniklerinde hospitalizasyon tek baþýna, uygulanan cerrahi ve antibiyotik proflaksisi gibi etkenlerden
baðýmsýz olarak da vajinal flora üzerinde yarattýðý etki
sonucu enterokoklar, B. Fragilis ve rezistan enterobakter
türleri gibi virülan mikroorganizmalarýn kolonizasyonuna
neden olabilmektedir.
Postpartum endometrit ve intraamniyotik enfeksiyon
sendromunun etyolojisinde yer alan ve G. vaginalis, anaerobik bakteriler (bacteroides türler, anaerobik koklar ve
Mobilincus türleri) ve mycobacterium hominis gibi

Tablo 2. Jinekolojik cerrahi sonrasý geliþen enfeksiyonlardan sorumlu mikroorganizmalar
Aerobik Gram Pozitif Koklar
Staphylococcus aureus
Streptococcus viridans
B grubu streptokoklar
Enterokoklar
Aerobik Gram Negatif Basiller
E. Coli
Proteus mirabilis
Klebsiella türleri
Gardnerella vaginalis
Anaeroblar
Peptostreptokoklar
Peptokoklar
Bacteroides bivius
Bacteroides disiens
Bacteroides melangiogenicus
Bacteroides capillosis
Bacteroides fragilis türleri
B. fragilis
B. ovatus
B. thetaiotaomicron
B. distasonis
B. vulgatus
Clostridium perfringens
Fusobacterium türleri
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mikroorganizmalarýn aþýrý miktarda geliþimi ile karakterize olan bakteriyel vajinozis postoperatif enfeksiyonlarýn
oluþumunda etyolojik role sahiptir.

Postoperatif Ateþ
Postoperatif ateþ jinekolojik operasyonlar sonrasý en
sýk karþýlaþýlan morbiditedir (23,24). Swisher ve ark.
postoperatif ateþin rutin incelemesi sýrasýnda alýnan
kültürlerin büyük oranda negatif sonuç verdiðini ve hasta
tedavisini deðiþtirmediðini bildirmiþtir (25). Birçok yazar
postoperatif ateþ varlýðýnda radyolojik ve laboratuar
çalýþmalarýnýn önemini vurgulasa da, bu önerilerin hangi
temel noktalara dayandýrýlarak yapýlacaðý tam olarak ortaya konamamýþtýr (26). Postoperatif ateþin ayýrýcý
tanýsýnda atelektazi, idrar yolu enfeksiyonlarý, kesi yeri
enfeksiyonu, pelvik selülit, pelvik apse, barsak yaralanmasý ve ilaç ateþ yer almaktadýr.
Ateþ ve enfeksiyon ayný terimler olmasalar da, ateþ
hekimi olasý bir enfeksiyon varlýðý ve tanýsal giriþim
gerekliliði konusunda uyaran önemli bir göstergedir. Te
Linde ateþi vücut sýcaklýðýnýn operasyon sonrasý ilk 24
saat hariç en az 6 saat ara ile 2 kez >38°C, veya bir kez
38.3°C saptanmasý olarak tanýmlamýþtýr (22). Dicker ve
ark. ise ateþi ilk 24 saat hariç iki ayrý günde >38°C olarak
tanýmlamýþtýr (11). Lyon ve ark. ise iki kez >38.3°C
olarak saptanan ateþin dikkate alýnmasý gerektiðini belirtmiþlerdir (14). Sonuç olarak jinekolojik hasta popülasyonunda postoperatif febril morbidite konusunda tam olarak
ortaya konmuþ ortak bir konsensus yoktur. Ancak ateþin
enfeksiyonun en sýk ve çoðunlukla da ilk saptanan bulgusu
olmasý ve febril morbiditeyi net olarak tanýmlayan bir eþik
deðerin oluþturulamamasý nedeni ile tedavi seçimi genellikle ampirik olmaktadýr.
Postoperatif hastalarýn tam olarak deðerlendirilebilmesi, postoperatif ateþin dikkatli ve doðru bir þekilde
deðerlendirilmesi ile iliþkilidir. Lyon postoperatif ateþin
deðerlendirilmesinde en önemli verilerin beyaz küre sayýsý
ve akciðer filmi ile elde edildiðini öne sürmüþtür (14).
Doku enfarktý ve travma, monosit ve makrofajlar tarafýndan endojen pirojen maddeler olan doku nekroze edici faktör ve interlökin-1 açýða çýkmasýna neden olur. Cerrahi bir
giri-þim; pirojen oluþumunu stimüle eden doku nekrozu,
pýhtý lizisi, sütür materyalinin absorbsiyonu ve mekanik
travma ile iliþkilidir. Ateþ ayrýca, polimorfonükleer
lökositlerdeki bakterisidal, fagositik ve kemotaktik aktiviteyi arttýrarak vücudun immün yanýtýný güçlendirmektedir (23). Bu baðlamda erken dönemde ortaya çýkan postoperatif ateþin patofizyolojisi düþünüldüðünde bunu bir
morbidite olarak klasifiye etmek tartýþmalýdýr.
Sadece ateþ varlýðýna bakýlarak laboratuar ve radyolojik bulgularýn negatif olmasý durumunda dahi sýklýkla
ampirik antibiyotik tedavisi baþlanmaktadýr. Ancak antibiyotiklerin geliþigüzel kullanýmýnýn rezistan organizmalarýn geliþimine neden olabileceði unutulmamalýdýr.
T Klin J Gynecol Obst 2001, 11
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Sonuç olarak bir jinekolog gerçekten antibiyotik tedavisine
gerek duyan hasta ile, sadece gözlem yapýlmasý gereken
hastayý birbirinden ayýrabilmelidir. Operasyon sonrasý ortaya çýkan ateþ bakteriyel bir enfeksiyona sekonder olarak
ortaya çýkmýþ olsa dahi, immün sistemi normal olarak
çalýþan bir hastada perioperatif proflaktik antibiyotik kullanýmý çoðu zaman yeterli olmaktadýr.
Postoperatif Ateþin Deðerlendirilmesi
Febril bir hastaya yaklaþýmda ateþ baþlangýcýndan
önceki klinik olaylar ve özelikle de yapýlan cerrahi iþlem
ile ateþ oluþum zamaný arasýnda geçen süre ciddi bir þekilde deðerlendirilmelidir. Tüm hastalar hospitalizasyon
öncesi var olan bir ateþ, hospitalizasyon sýrasýnda tekrarlayan sistemik bir hastalýk veya non-enfeksiyöz kaynaklý
bir ateþ varlýðý açýsýndan sorgulanmalýdýr. En yaygýn
olarak karþýlaþýlan enfeksiyöz nedenler arasýnda kronik
divertikülit, kronik pyelonefrit ve kronik sinüzit yer
alýrken, non-enfeksiyöz nedenler arasýnda inflamatuar
barsak hastalýklarý, tiroditler ve ilaç ateþi yer almaktadýr.
Ayrýca alkolik hepatitler, sarkoidoz, romatizmal ateþ ve
kollojen doku hastalýklarý da postoperatif ateþ nedeni
olarak karþýmýza çýkabilmektedir. Son zamanlarda daha
sýk olarak karþýmýza çýkmakta olan tüberküloz da akýlda
tutulmalýdýr. Ayrýca antikoagulan tedavi alan hastalarda
oluþan hemotomun da ateþe yol açabileceði unutulmamalýdýr.
Kiþisel öykü alýndýktan sonra ateþ kaynaðý açýsýndan yapýlmýþ olan cerrahi iþlem dikkatli bir þekilde deðerlendirilmelidir. Histerektomi ile iliþkili pelvik selülit
dýþýnda geniþletilmiþ bir üreteral diseksiyon nedeni ile
üreteral kaçak sonucu oluþan ürinoma, veya barsak anastomozu yapýlmýþ olan bir hastada oluþan anastomoz kaçaðý
kaynaklý derin cerrahi bölgelerde oluþan enfeksiyonlar da
gözden kaçmamalýdýr.
Erken Dönem Ateþ

Tablo 3. Postoperatif ateþin oluþum zamanýna göre
sýnýflandýrýlmasý
Erken dönem ateþ (<36 saat)

Geç dönem ateþ (>36 saat)

- Açýklanamayan ateþ
- Atelektazi
- Streptokokal selülit
Kesi yeri
Pelvis
- Peritoneal bulaþma
Barsak yaralanmasý
Anastomoz kaçaðý
Urinoma
Üreteral yaralanma
- Ureteral obstruksiyon
- Klostridyal selülit
Kesi bölgesi
Pelvik operasyon bölgesi

- Erken dönem ateþin tüm etkenleri +
- Kesi yeri enfeksiyonu
- Pnömoni
- Pelvik selülit
- Vajen kafý apsesi
- Pelvik apse
- Septik tromboflebit
- Derin ven trombozu
- Sinüzit
- Ýlaç ateþi
- Bakteriemi
- Kateter sepsisi
- Clostridium difficile diyaresi
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Garibaldi ve arkadaþlarý erken postoperatif dönemde
ortaya çýkan ateþ olgularýnýn çok büyük bir kýsmýnýn enfeksiyöz nedenlere baðlý olmadýðýný öne sürmüþlerdir
(27). Dicker ve arkadaþlarý abdominal histerektomi
yapýlan hastalarýn %32.3'ünün postoperatif dönemde ateþe
sahip olduðunu, ancak hastalarýn %16.8'inde herhangi bir
kaynak saptanamadýðýný bildirmiþlerdir. Ayný þekilde vajinal histerektomi yapýlan hastalarýn %15.3'ünde ateþ saptanýrken, hastalarýn %7.2'sinde ateþ etyolojisi ortaya konamamýþtýr. Baþka araþtýrmacýlar tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmalarda da abdominal ve vajinal histerektomi
sonrasýnda ortaya çýkan ateþ olgularýnýn yaklaþýk
yarýsýnda herhangi bir neden ortaya konamamýþtýr
(28,29). Goldstein ve ark. operasyon sonrasý ilk 72 saat
içinde ortaya çýkan ateþin hastanýn genel anestezi almasýna ve cerrahi iþleme baðlý olarak ortaya çý-kabileceðini ve
konservatif olarak tedavi edilebileceðini öne sürmüþlerdir
(30). Ayrýca ilaçlara karþý oluþan hipersensitivite reaksiyonlarý da ateþ ortaya çýkarabilmektedir. Açýklanamayan
ateþ laparoskopik histerektomi yapýlan olgularda daha az
oranda bildirilmektedir (31). Laparoskopik olarak gerçekleþtirilen histerektomilerde postoperatif ateþin daha az sýklýkta görülmesi birkaç neden ile açýklanmaktadýr. Bunlar,
laparoskop çekilmeden önce operasyon alanýna
ikinci
bir baký yapýlarak operasyon alanýnýn irrigasyonu, pozitif
CO2 basýncý nedeni ile kolay hemostaz saðlanabil-mesi,
azalmýþ postoperatif analjezi gereksinimi nedeni ile erken
ambulasyon ve daha az atelektazi oluþumu ve erken taburculuk nedeni ile tanýnmayan ve bu nedenle de bildirilmeyen ateþ olgularýnýn varlýðý olarak açýklanmaktadýr.
Pulmoner atelektazi genel anestezi almýþ olan hemen
her hastada belli bir ölçüde oluþan non-enfeksiyöz kaynaklý ateþ nedeni olarak karþýmýza çýkar. Atelektaziye
sahip bir hastada oskültasyon ile derin akciðer sesleri ve
raller saptanýrken, akciðer filmi normal olabilir veya bazallerde atelektazik dansiteler izlenebilir.
Ýntraoperatif doku travmasý ve hematom oluþumu
dolaþýma pirojenik maddelerin salýnýmýna neden olmaktadýr. Gözden kaçan bir üreteral hasar sonucu idrar ekstravazasyonu veya barsak anastomoz kaçaðý da erken postoperatif dönemde ani yükselmeler þeklinde ateþe neden olabilmektedir.
Erken postoperatif ateþin diðer nedenleri arasýnda
pnömoni, kontamine intavenöz infüzyon kullanýmý, A ve B
grubu β hemolitik streptokok enfeksiyonlarý, klostridyum
türleri ile oluþan enfeksiyonlar, intrauterin manipulasyon
sonrasýnda oluþan pelvik enfeksiyonlar (radyum implantas-yonu), taný konulmamýþ bir pelvik enfeksiyonun
alevlenmesi ve erken sepsis yer almaktadýr. Önemli bir
nokta da, erken dönem kesi yeri enfeksiyonlarý oldukça
nadir olarak görülse de, ileri derecede virulan bakteriler ile
iliþkilidir ve ciddi morbidite ve mortaliteye sahiptir.
Geç Dönem Ateþ
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Operasyon sonrasý 36 saatten daha geç bir dönemde
ortaya çýkan ateþ etyolojik olarak erken dönemde ortaya
çýkan ateþin tüm nedenlerine sahip olmakla birlikte, pelvik
selülit, vajen kafý selüliti, kaf apsesi ve abdominal apse gibi
intraabdominal ve intrapelvik operatif bölgeleri ilgilendiren
enfeksiyonlarý da içermektedir. Non-operatif enfeksiyon
bölgeleri arasýnda akciðerler, üriner sistem ve venöz
kateter baðýmlý sepsis yer almaktadýr. Buna ek olarak
pürulan nazal drenaj endotrakeal entubasyon sonucu alevlenen bir kronik sinüzit varlýðýný gösterebilir. Benzer þekilde periferal intravenöz kateterler ve santral venöz kateterler operasyonu takip eden erken günlerde kolonize olarak 35. günlerde ateþe neden olabilir. Nazokomiyal idrar yolu
enfeksiyonlarýnýn sýklýðý kontinü kateterizasyonun devam ettiði her gün daha da artarak, kapalý drenej sisteminin
çekilmesi ile dramatik bir düzelme gösterir. Yeni baþlamýþ
bir diyare varlýðýnda sistemik antibiyotik kullanýmý
dikkatlice gözden geçirilerek, özellikle Clostridium difficile kaynaklý kolitis gözden kaçýrýlmamalýdýr.
Postoperatif pnömoni de dispne, hipoksi, prodüktif öksürük
veya plerötik göðüs aðrýsý gibi semptomlar ile ilk 36 saat
sonrasýnda semptom verebilir. Ayný zaman dilimi
içerisinde okült bir venöz trombotik hastalýk da ateþ nedeni
olarak saptanabilir.
Geç dönemde ortaya çýkan ateþin etyolojik deðerlendirmesinde drene edilebilen bir apse varlýðý açýsýndan
bimanuel pelvik muayene yapýlmalýdýr. Ateþi takip eden
günler içerisinde kesi yerinde endurasyon, hassasiyet veya
fluktuasyon izlenebilir. Intraabdominal enfeksiyon ve apse
varlýðýnda persistan ileus, peritoneal iritasyon bulgularý
ile insizyon hattýnda ve operasyon bölgesinden uzak alanlarda derin abdominal hassasiyet saptanabilir. Ateþ etyolojisi olarak intraabdominal bir neden düþünülüyor ise
yatarak ve ayakta direkt karýn grafileri çekilerek serbest hava varlýðý, lokalize hava seviyeleri ve jeneralize peritonit
bulgularý deðerlendirilmelidir. Akciðer filmi subdiyafragmatik bölgelerde var olan serbest havanýn gösterilmesi
açýsýndan yararlý olabilir.
Pelvik veya intraabdominal apse varlýðýndan þüpheleniliyor ise, bilgisayarlý tomografi (BT) veya ultrasonografi ile taný doðrulanabilir. Bilgisayarlý tomografi ve
magnetik rezonans görüntüleme erken dönemde ortaya
çýkan bir okült pelvik tromboflebit veya iliofemoral ven
trombozunun tanýsýnda yardýmcý olabilir.
Adneksiyel apseler vajen kafý apsesine oranla daha
geç dönemlerde bulgu verebilir. Tuboovaryan apseler vajen
kafý apselerinin tedavisini takiben bir komplikasyon
olarak, veya primer bir enfeksiyon olarak karþýmýza çýkabilir. Ovaryan apseler operasyon sýrasýnda oluþan minimal bir travmayý takiben bakteriyel bir invazyon sonucu,
veya foliküler bir kistin enfeksiyonu sonucu da oluþabilmektedir.
Septik pelvik tromboflebit de adneksiyel apselerden
zor ayýrt edilen klinik semptomlar göstererek geç dönemde
ortaya çýkan ateþ oluþturabilir. Nadir olarak pubis
T Klin Jinekol Obst 2001, 11
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kemiðinin osteomyeliti de geç dönemde ortaya çýkan ateþe
neden olmaktadýr.
Özellikle kan ürünü almýþ bir hastada operasyonu takiben oldukça geç bir dönemde ortaya çýkan ateþ, hepatit
B, hepatit C ve malarya gibi transfüzyon ile iliþkili enfeksi-yonlarý akla getirmelidir

Klinik Enfeksiyonlar
Persson ve arkadaþlarý histerektomi gerçekleþtirilen
1060 hasta üzerinde yaptýklarý bir çalýþmada hastalarýn
%23'ünde postoperatif enfeksiyon geliþtiðini, bunlarýn
%9.4'ünün kesi yeri, vajen kafý ve derin cerrahi bölge enfeksiyonu þeklinde, %13'ünün idrar yolu enfeksiyonu,
%4'ünün ise cerrahi bölgeden uzak enfeksiyonlar þeklinde
oluþtuðunu bildirmiþlerdir. Ayný araþtýrmacýlar önemli bir
nokta olarak kesi yeri, vajen kafý ve derin cerrahi bölge enfeksiyonlarýnýn yaklaþýk yarýsýnýn hasta taburcu edildikten sonra ortaya çýktýðýný belirtmiþlerdir. Histerektomi
þekline göre enfeksiyon oranlarý deðerlendirildiðinde
subtotal abdominal histerektomi için relatif risk (RR) 1.0
olarak kabul edildiðinde, total abdominal histerektomi için
RR 1.3, vajinal histerektomi için ise 1.7 olarak
bildirilmiþtir. Laparoskopik olarak gerçekleþtirilen histerektomilerde
operatif alan enfeksiyonu klasik histerektomilere göre daha düþük oranlarda bildirilmektedir
(32-34). Laparoskopik gi-riþimler sonrasý pelvisin gözlenerek irrige edilmesi vajinal histerektomiye üstünlük
saðlamaktadýr.
Pelvik Selülit
Antibiyotik proflaksisini takiben pelvik yumuþak
doku enfeksiyonu olgularýnda belirgin bir düþüþ olmakla
birlikte, halen jinekolojik cerrahi giriþimler sonrasý ciddi
bir problem olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Histerektomi
sonrasýnda en yaygýn olarak karþýlaþýlan pelvik enfeksiyon olan pelvik selülit geç postoperatif dönemde (2-5 gün)
ateþ, alt abdominal hassasiyet ve nadir olarak da peritoneal
bulgular ve ileus ile kendini gösterir. Pelvik muayenede belirgin endurasyon saptanmakla birlikte, fluktuasyon veren
bir kitle yoktur. Tedavi genellikle sistemik antibiyotik tedavisini kapsamaktadýr.
Vajen mikoorganizmalar tarafýndan kontamine
edilmiþ bir organ olduðundan histerektomi sonrasý travmatize olmuþ devitalize doku enfeksiyonlara karþý hassastýr.
Buna ek olarak operasyon bölgesinden meydana gelen
kanama sonucu açýða çýkan hemoglobin lökositler tarafýndan bakterilerin fagosite edilmesini önlemektedir. Bu nedenle cerrahi alanda meydana gelen kanama pelvik selülit
için risk oluþturmaktadýr. Histerektominin abdominal veya
vajinal yolla yapýlmasýna göre de pelvik selülit insidansý
deðiþmektedir. Hevron ve Llorens vajinal histerektomi sonrasýnda pelvik apse oranýný %4 olarak bildirirken, abdominal histerektomi sonrasýnda %0.7 olarak bildirmiþlerdir
(35). Duff ve Park vajinal histerektomi sonrasý enfektif
morbidite indansýný araþtýrmýþlar ve antibiyotik kullanT Klin J Gynecol Obst 2001, 11
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mayan hastalarda %19-77 arasýnda bir oran bildirirken, antibiyotik kullanan hastalarda bu oraný %0-50 arasýnda vermiþlerdir (36).
Sonuç olarak proflaksi uygulanmayan vajinal histerektomi yapýlan hastalarda spontan enfeksiyon oraný
hasta yaþýna baðlý olarak %25 ile %50 arasýnda
deðiþirken, proflaksi uygulanan hastalarda %4-8 arasýnda
görülmektedir. Abdominal histerektomi için proflaksi uygulanmayan hastalarda spontan enfeksiyon oraný %30-40
arasýnda bildirilirken, proflaksi uygulanan hastalarda %1215 arasýnda enfeksiyon oranlarý bildirilmektedir (37-39).
Pelvik selülit tanýsý konulan hastalarda persistan ateþ
ve lökositoz varlýðýnda ampirik antibiyotik tedavisi sýklýkla önerilmektedir. Erken tedavi ile pelvik ve abdominal
apse insidansýnda ve septik pelvik tromboflebit sýklýðýnda belirgin bir azalma saðlanmaktadýr. Tedavi enterokoklar
ile, özellikle bacteroides baþta olmak üzere anaeroblarý
kapsamalýdýr. Üçüncü kuþak sefalosporinler ile aminoglikozidleri içeren kombine rejimler veya klindamisin/ metranidazol ile aztreonam içeren kombine rejimler kullanýlabilir. Klinik olarak iyi durumda olan hastalar için 3. kuþak
sefalosporinleri içeren monoterapi tercih edilebilir. Buna ek
olarak antipsödomonal penisilinlerden karbapenem tercih
edilebilir.
Postoperatif Adneksiyel Apseler
Gerçek pelvik ve adneksiel apseler major pelvik cerrahiyi takiben hastalarýn %0.5-4'ünde görülmektedir (40).
Adneksiel apseler hemen hemen tamamen premenopozal
hastalarda oluþmaktadýr. Geç postoperatif dönemde ortaya
çýkan ateþ, abdominal aðrý ve palpasyonda hassasiyet ve
adneksiyel kitle adneksiyel apse varlýðýna iþaret eder.
Pelvik cerrahi sonrasý oluþan apseler cerrahi iþlemi takiben
günler veya haftalar içinde ortaya çýkabilir (41).
Hasta relatif olarak iyi bir klinik görünüme sahip olabilir veya hafif bir ateþ ve lökositoz varlýðýndan, septik þoka kadar geniþ bir yelpazeye sahip bir klinik görünüm
izlenebilir. Vajen kafýnda dolgunluk saptanan ve pelvik
selülit nedeni ile konvansiyonel olarak yapýlan tedaviye
yanýt vermeyen hastalarda kaf apsesi veya enfekte
hematom düþünülmelidir. Abdominal histerektomi yapýlan
hastalarýn %2'sinde kaf apsesi veya enfekte hematom oluþmaktadýr. Nadir olarak taný için ultrasonografik olarak
veya BT ile kitlenin görüntülenmesi gerekir. Barsaklarda
aþýrý gaz, açýk kesi, ileus ve ostomi torbasý varlýðýnda ultrasonografinin yapýlabilirliði kýsýtlanmaktadýr ve bu nedenle BT intraabbominal ve pelvik apselerin tanýsýnda daha önemli bir yer almaktadýr (42). Baþlangýç antimikrobiyal kemoterapi rejimleri mutlaka B. fragilise karþý etkinlik göstermelidir (klindamisin ve metranidazol gibi). Kýrk
sekiz-72 saat içinde düþmeyen ateþ veya kitlede büyüme
varlýðýnda cerrahi olarak apsenin çýkarýlmasý gerekir.
Intraabdominal apselerin tedavisi hastanýn stabilizasyonunu takiben apseden yapýlan kültürlere göre seçilmiþ
geniþ spektrumlu antibiyotik tedavisini içermektedir.
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Antimikrobiyal kemoterapi gram pozitif aeroblarý, gram
negatif fakültatif aeroblarý, enterokok türleri (E,coli,
Klebsiella, Proteus, Enterobacter ve Pseudomonas) ile
gram pozitif ve gram negatif anaeroblarý içermelidir.
Kombine kemoterapi bütün bu organizmalarýn dýþýnda
özellikle B. fragilise karþý etkin olmalýdýr.
Hasta stabilizasyonunu ve antimikrobiyal kemoterapiyi takiben tedavinin ana kýsmýný apse drenajý oluþturur.
Antibiyotikler apse kavitesi içine zayýf penetrasyon, apse
içinde mikrokavitasyon varlýðý ve apse içindeki yüksek
bakteriyel konsantrasyona baðlý antibiyotiðin hýzlý inaktivasyonu gibi nedenlerden dolayý sadece drenaja sekonder
olarak kullanýlýr. Ýntraabdominal apse drenajý iki türlü
yapýlabilir. Gerzof ve arkadaþlarý 1979 yýlýnda intraabdominal ve pelvik apse drenajý için perkütan yolu tanýmlamýþlardýr (43). Radyolojik olarak gerçekleþtirilen bir
teknik olan perkütan drenaj konusunda radyologlarýn
deneyimi arttýkça standart tedavi protokolü içine daha çok
girmiþtir. Apsenin anatomik olarak güvenilir perkütan
drenaja olanak tanýmayan bölgelere yerleþimi ve rüptüre
olmuþ apse varlýðý gibi durumlarda açýk cerrahi drenaj
tercih edilmelidir (44).
Brolin ve arkadaþlarý 1980'li yýllarda uniloküler apse
varlýðýnda perkütan drenaj için %90'lara varan baþarý
oranlarý bildirirken, baþka çalýþmacýlar tarafýndan %1015 arasýnda mortalite oranlarý verilmektedir ki, bu oranlar
açýk cerrahi drenaj ile benzerlik göstermektedir (44,45).
Perkütan drenaj ile iliþkili baþarýsýzlýk nedenleri arasýnda
multiloküle apse varlýðý, "interloop" apseler ve enterik
fistüllere yol açmýþ apseler yer almaktadýr. Perkütan
drenaj komplikasyonlarý arasýnda sepsis ve hemoraji yer
alýr ve %15'ten daha az sýklýkta görülmektedir.
Perkütan drenaj uygulamasýna raðmen 4 gün
içerisinde düþmeyen ateþ ve lökositoz varlýðý kötü prognoz ile iliþkilidir ve hasta yeniden deðerlendirilerek açýk
laparotomi uygulanmalýdýr. Tanýnýn tam olarak konulamadýðý hastalarda, apse rüptürü varlýðýnda ve perkütan
drenajýn baþarýlý olmadýðý durumda açýk laparotomi
endikasyonu vardýr.
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radikal vulvektomi, üreteral aský operasyonalarý ve pelvik
eksenterasyon sonrasý görülmektedir. Kesi yerinden drenaj,
düþük dereceli ateþ, hafif lökositoz, artmýþ sedimentasyon
ve alkalen
fosfataz düzeyleri tanýda yardýmcý olabilir.
Kan veya
kemik biyopsi örnekleri veya aspirasyon
materyalinden kültür yapýlmalýdýr. Radyografik incelemeler veya radyo-aktif "scanning" teknikleri tanýda
yardýmcý olabilir. Antimikrobiyal kemoterapi uzun dönem
uygulanmalý ve spesifik bir ajan izole edilmediði sürece
Staphylococcus aureus ve sýk olarak karþýlaþýlan patojenler olan aerobik gram negatifleri kapsayan bir rejim uygulanmalýdýr. Ayrýca kinolonlarýn da etkinliði gösterilmiþtir
. Nadir olarak cerrahi debridman gerekebilir.
Kesi Yeri Enfeksiyonlarý
Postoperatif dönemde geliþen kesi yeri enfeksiyonlarý
ciddi bir selülit varlýðýna veya sekonder bir operasyon
gerekliliðine baðlý olarak hastanede kalýþ süresini 2-7
güne kadar uzatmaktadýr.
Cerrahi bölgenin kontaminasyonu kesi yeri enfeksiyonuna zemin hazýrlar. "Amerikan Cerrahlar Birliði"
yaralarý kesi bölgesindeki mikroorganizma sayýsý ile iliþkili olarak temiz, temiz kontamine, kontamine ve kirli enfekte olarak sýnýflandýrmýþtýr. Temiz kontamine yaralar
vajina veya respiratuar sistemin açýldýðý, gastrointestinal
sistemin açýldýðý fakat belirgin bulaþmanýn olmadýðý
hastalar ile
iliþkilidir. Jinekolojik operasyonlarýn bir
çoðu bu grupta yer alýr ve tipik enfeksiyon oraný %3-5
arasýnda deðiþmektedir. Kontamine yaralar ise sterilizasyon tekniðinde majör bir hata oluþtuðunda, intestinal içeriðin belirgin bir þekilde etrafa yayýldýðý veya enfekte idrar
ve üriner traktusun açýldýðý hastalar için geçerlidir. Kirli
enfekte yaralar ise apse perforasyonunda, perfore barsak
veya akut bakteriyel selülit varlýðýnda söz konusudur.
Temiz yaralarda tipik enfeksiyon oranlarý %1-2
arasýnda bildirilirken, yaþ enfeksiyon oranýný arttýran
önemli bir faktör olarak karþýmýza çýkmaktadýr (12,13).
Kesi yerinde oluþan travma, operasyon öncesi kýllarýn
týraþ edilmesi, hastanede kalýþ süresi, nekrotik doku, re-

Vajinal Kaf Apsesi
Vajinal kaf apsesi erken dönemde ateþ ve nadir olarak
da pelvik aðrý ve rektal basýnç hissi olarak kendini gösterir.
Pürülan vajinal akýntý, vajen kafýnda palpe edilen kitle ve
enfekte hemotom gibi diðer semptomlara ise nadir olarak
rastlanmaktadýr. Dijital palpasyon ile basit bir drenaja veya
vajen kafýnýn iðne ile aspirasyonuna yanýt oldukça hýzlýdýr. Antimikrobiyal kemoterapi dreneja sekonder olarak
kullanýlabilir.
Pubik Kemiðin Osteomyeliti
Pubisin osteomyeliti yakýn komþulukta yer alan bir
enfeksiyonun yayýlýmý ile gerçekleþen ve oldukça nadir
olarak karþýlaþýlan bir enfeksiyon þeklidir. Sýklýkla
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Tablo 4. Histerektomi sonrasýnda oluþan kesi yeri enfeksiyonlarýndan kültüre edilen mikroorganizmalar (46).
Mikroorganizma

N

Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Mycoplasma hominis
S. epidermidis
Enterococcus faecalis
Gardnerella vaginalis
Proteus mirabilis
Bacteroides fragilis
Haemophilus influenza

11
5
5
2
1
1
1
1
1
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traktör kullanýmýna baðlý doku nekrozu, sütür materyali
gibi yabancý cisimler veya kesi yerinde hematom oluþmasý
gibi etkenler daha az sayýda bakteri ile enfeksiyon oluþmasýnda etken olmaktadýr. Ýpek gibi yüksek oranda reaksiyon yaratan sütürlerin cilt altý dokusunda kullanýmýndan
mümkün olduðu kadar kaçýnýlmalýdýr.
Erken Dönem Kesi Yeri Enfeksiyonu
Erken dönem kesi yeri enfeksiyonlarý operasyonu takiben ilk 24-48 saat içerisinde geliþen ve genellikle de A
grubu β hemolitik streptokoklarýn etkin olduðu enfeksiyonlardýr. Bu erken enfeksiyon yüksek doz penisilinlere
yanýt veren bir selülittir.
Geç Dönem Kesi Yeri Enfeksiyonu
Kesi yeri enfeksiyonlarý sýklýkla operasyonu takip
eden 5-7 gün içerisinde ortaya çýkar ve hafif düzeyli bir
ateþ ve kesi yerinden drenaj ile kendini belli eder. Kesi
fasya tabakasýna kadar açýlmalý, kültür alýnmalý, gram
boyamasý yapýlmalý ve fasya bütünlük açýsýndan deðerlendirilmelidir. Kesinin tabandan baþlayarak granulasyonunu tamamlayabilmesi için bol irrigasyon ve ýslak-kuru
kapamalar kullanýlmalýdýr. Definitif tedavi kesi yerinin
drenajýný içermekle birlikte, birçok cerrah granulasyon
dokusu oluþana kadar kýsa dönem sistemik antimikrobiyal
kemoterapi uygulamaktadýr. Kesi yeri enfeksiyonlarýnýn
%25'inden eksojen bir kaynaktan gelen S. aureus sorumlu
olmakla birlikte, kalan %75'i operasyon sýrasýnda vajinal
floranýn kontaminasyonu sonucu oluþmaktadýr.
Nekrotizan Fasiit
Nekrotizan fasiit, klostridyal selülit, anaerobik selülit,
anaerobik kutanöz gangren, Fournier gangreni, sinerjistik
nekroan selülit, gangrenöz erizipel, hastane gangreni, akut
dermal gangren ve nekrotizan erizipel ayný grupta yer alan
kesi yeri enfeksiyonlarýnýn 3. grubunu oluþturmaktadýr.
Bütün bu farklý türler ayný patojene ve benzer tedavi ve
prognoz özelliklerine sahiptir. Her biri aslýnda derin fasyal
dokularýn üzerindeki fasyal yarýklarý içeren bir subkutanöz doku (süperfisyal fasya) enfeksiyonudur. Derin fasya
genellikle ayrýlýrken, deri tutulumu sadece deriye giden
damarlarda tromboz oluþmasý sonucunda gözlenmektedir.
Nekrotizan fasiit aerob ve anaerobik bakterilerin sinerjistik
kolonizasyonu sonucu oluþmaktadýr. Asýl semptomlar
lokal ödem ve aðrýdýr. Deri primer olarak tutulmadýðýndan normal olarak gözlenebilir ve tanýda gecikme yaratarak
uygun tedavinin yapýlamamasý nedeni ile fatal sonuçlara
yol açabilir. Minimal lokal bulgulara raðmen hasta ciddi
derecede kötü bir klinik görünüme sahip olabilir. Definitif
taný cerrahi sýrasýnda çevre dokularýn altýnýn tamamen
diseke olarak izlenmesi ve fasya üzerinde herhangi bir
direnç saptanmamasýnýn gözlenmesi ile konulmaktadýr.
Tedavi geniþ spektrumlu antibiyotik kullanýmý (klindamisin+gentamisin+ampisilin) ve nekrotik dokularýn debridmanýný içermektedir. Uygun tedaviye raðmen %21'lerden %76'lara ulaþan mortalite oranlarý bildirilmektedir.
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Ýdrar Yolu Enfeksiyonu
Operasyon alanýndan uzak bölgelerde oluþan enfeksiyonlardan en sýk karþýlaþýlanlarý idrar yolu enfeksiyonu
ve pnömonidir. Foley kateter çekilmeden önce kateterden
alýnan kültürlere göre deðerlendirildiðinde idrar yolu enfeksiyonlarý daha yüksek oranlarda bildirilmektedir. Foley
kateter çekilmesini takiben tamamen spontan olarak herhangi bir tedaviye gerek olmadan iyileþen kültür-pozitif
idrar yolu enfeksiyonlarý bildirilmiþtir. Proflaktik antibiyotik kullanýmý ile birlikte abdominal veya vajinal histerektomi sonrasý izlenen idrar yolu enfeksiyonlarýnda belirgin azalmalar gözlenmiþtir. Günümüzde histerektomiyi
takiben oluþan idrar yolu enfeksiyonu sýklýðý %1-5
arasýnda bildirilmektedir. Rutin olarak postoperatif kateter
kullanýmýndan kaçýnmanýn idrar yolu enfeksiyon oranýný
azaltýp azaltmayacaðý konusunda henüz tam bir fikir birliði oluþmuþ deðildir. Bartzen geniþ kapsamlý bir çalýþmada
operasyonun hemen sonrasýnda foley kateter çekilmesinin idrar yolu enfeksiyon sýklýðýný azaltmadýðýný
ortaya koymuþtur (47). Bunun aksine Summitt operasyonun hemen sonrasýnda foley kateter çekilmesinin idrar
yolu enfeksiyon sýklýðýný düþürmekle birlikte, bunun istatistiksel olarak anlamlý olmadýðýný bildirmiþtir (48).
Yine de araþtýrmacýlar sonuç olarak operasyon sonrasýnda
kýsa süreli foley kateter kullanýmýný veya operasyondan
hemen sonra foley kateterin çekilmesini önermektedirler.
Laparoskopik olarak histerektomi yapýlan hastalarda
%0.33 gibi oldukça düþük oranlarda idrar yolu enfeksiyon
sýklýðý bildirilmektedir (31).
Pnömoni
Histerektomi sonrasýnda pnömoni oldukça nadir
olarak karþýlaþýlan, fakat ciddi seyredebilen bir klinik durumdur. Altta yatan pulmoner hastalýk, alkolizm öyküsü ve
ileri yaþ risk faktörleri arasýnda yer almaktadýr (49-51).
Laparoskopik histerektomi ile baðlantýlý olarak geliþen
pnömoni sonrasýnda ölüm dahi bildirilmiþtir (33).
Septik Pelvik Tromboflebit
Septik pelvik tromboflebit hemen her zaman uygun
antibiyotik tedavisine raðmen düþmeyen ateþ varlýðýnda
ekarte edilmesi gereken bir klinik durum olarak karþýmýza
çýkmaktadýr. Sýtma benzeri ateþ varlýðý ve persistan
taþikardi önemli bulgularýndandýr. Abdominal ve pelvik
bulgular minimaldir, fakat pelvik muayene, ultrasonografi
veya bilgisayarlý tomografi (BT) ile pelvik veya kesi yeri
apsesine ait herhangi bir bulgu saptanamaz. Sigara içmeyen
birinde parsiyel oksijen basýncýnýn 80 mmHg altýnda saptanmasý taný koydurucudur. Tedavi 7-10 gün süre ile heparin infüz-yonunu içermektedir ve hastalar tedaviye sýklýkla 24-48 saat içinde afebril hale gelerek dramatik bir
þekilde yanýt vermektedir. Kumadin ile uzun dönem antikoagulasyon sadece eþlik eden pulmoner tromboembolism varlýðýnda düþünülmelidir. Septik tromboflebit tedavisinde antimikrobiyal kemoterapinin (klindamisin, me467
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tranidazol, sefoksitin) yeri heparinaz üreten bakteroides türleri varlýðýnda söz konusudur.

Antimikrobiyal Kemoterapi
Postoperatif enfeksiyonlarýn hastanede kalýþ süresini
arttýrarak hastane ücretlerinde belirgin artýþlara neden
olduðu bilinmektedir. Duff ve Park 20 ayrý çalýþmanýn
ana-lizi sonucu vajinal histerektomi yapýlan, fakat antibiyotik proflaksisi almayan hastalarda %40-50'lere ulaþan enfeksiyon oranlarý bildirmiþlerdir (36). Mittendorf ve
arkadaþlarý ise abdominal histerektomi yapýlan, fakat antibiyotik proflaksisi almayan hastalarda %21.1 oranýnda
ciddi postoperatif enfeksiyon oranlarý bildirmiþlerdir (52).
Preoperatif antibiyotik proflaksisinin vajinal ve total
abdominal histerektomi sonrasýnda geliþen enfeksiyon
oranlarýný belirgin olarak düþürdüðü gösterilmiþtir
(52,53). Postoperatif enfeksiyonlarý önlemek amacý ile
kullanýlan antibiyotikler vajenin normal florasýnda bulunan birçok mikroorganizmaya karþý da etkilidir.
Postoperatif enfeksi-yon insidansýný düþürmek amacý ile
kullanýlan antibiyotiklerin tüm bakteri türlerine karþý etkin
olmasý koþul deðildir. Postoperatif enfeksiyon geliþtiðinde
ampirik antibiyotik seçimi primer olarak patojen mikroorganizmalara göre yapýlmalýdýr. Aksi durumda antibiyotikler enfeksiyonun eradike edilmesinden çok, konak savunma
mekanizmasýný bozarak enfeksiyonun lokal olarak yayýlmasýna neden olabilmektedir.
Postoperatif enfeksiyonlar %20'sini aerobik gram pozitif koklarýn, %20'sini gram negatif rodlarýn ve %60'ýný
da anaeroblarýn oluþturduðu polimikrobiyal nitelikte enfeksi-yonlardýr. Aerobik gram pozitif koklarý esas olarak
streptokoklar ve daha az sýklýkta ise S. aureus oluþturur.
Enterokoklar ise diðer mikroorganizmalara sinerjistik
olarak bulunurlar ve primer patojen deðildirler. Gram
negatif rodlar ise yaygýn olarak enterobakterlerdir ve bu
grupta E. coli, Klebsiella, ve Proteus mirabilis bulunur.
Anaeroblar sayýca baskýn durumdadýr. Bu bilgiler ýþýðý
altýnda hem antimikrobiyal kemoterapi rahatlýkla belirlenebilir, hem de seçilen herhangi bir rejimin eksik yönleri
ortaya konabilir. Antibiyotik seçimi konusunda birçok alternatif tedavi seçeneði bulunduðundan çok katý olmaya
gerek yoktur. Sekiz saatte bir i.v. olarak 900mg dozunda
uygulanan klindamisin ile birlikte, 2 mg/kg yükleme
dozunu takiben 8 saatte bir 1.5mg/kg i.v. idame dozunda
uygulanan gentamisin kombinasyonu S. aureus, aerobik
streptoklar, gram negatif rodlar ve anaeroblarý da kapsayan
mükemmel bir seçenek olarak karþýmýza çýkar. Yine de bu
kombinasyonun gentamisin kaynaklý nefrotoksisite ve ototoksisite ile, klindamisin kaynaklý diyare ve psödomembranöz enterokolit nedeni ile uygulaným kýsýtlamalarý
vardýr. Gentamisin-klindamisin kombine rejimine yüksek
doz ampisilin eklenmesi ile enterokoklar da spektrum içerisine alýnýr. Üçlü rejim daha çok nekrotizan fasiit veya septik þoktaki hastalar için tercih edilmelidir.
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Metranidazol, B. fragilis ve diðer zorunlu hücre içi
parazitlere karþý ileri derecede etkin olmakla birlikte,
Aktinomiçes ve aereobik bakterilere karþý etkinliði yoktur.
Genellikle gentamisin ile birlikte olmak üzere, diðer antimikrobiyal ajanlarla kullanýldýðýnda apseleri de içeren
pelvik enfeksiyonlara karþý etkisi kanýtlanmýþtýr.
Geniþ spektrumlu penisilinler ve birçok sefalosporin
(sefoksitin, seftizoksim, sefotetan, tikarsilin/klavulanik asit,
ampisilin/sulbaktam, piperasilin, mezlosilin) hafif ve orta
þiddette postoperatif pelvik enfeksiyonlarýn tedavisinde
etkili bir þekilde kullanýlmaktadýr. Bu ajanlar ile hem tek
ajan terapisinin avantajlarý elde edilirken, hem de yetersiz
doz, ototoksisite ve nefrotoksisite gibi gentamisin ile iliþkili problemlerden kaçýnýlabilir. Ancak sefalosporin kullanýmý sonrasý bir çok araþtýrmacý tarafýndan ciddi hemolitik anemi olgularý bildirilmiþtir (54,55). Bu olgularýn
bazýlarý tek bir doz antibiyotik uygulanmasýný takiben ortaya çýkmýþtýr.
Bütün bu ajanlar en az 4 gün süre ile, hastanýn afebril
olmasýndan 24-48 saat sonrasýna kadar, hasta asemptomatik olana kadar ve beyaz küre sayýsý normal düzeye inene kadar kullanýlmalýdýr. Pelvik selülit tedavisi genellikle 4-5 gün içerisinde tamamlanmaktadýr.
Parenteral antimikrobiyal kemoterapiyi takiben hastayý tetrasiklin, ampisilin veya sefaleksin oral tedavisi ile
taburcu etmek yaygýn bir klinik uygulaným olmakla birlikte, parenteral tedavi sonrasý kullanýlan oral tedavinin
yararý tartýþmalýdýr.
Uygun olarak seçilmiþ bir antimikrobiyal kemoterapi
rejimine raðmen devam eden ateþ varlýðýnda drene
edilmemiþ yumuþak doku kolleksiyonlarý (kesi yeri enfeksiyonu, pelvik apse) ve septik pelvik tromboflebit
düþünülmelidir. Yetersiz antimikrobiyal etki nadir olarak
karþýlaþýlan bir durum olmakla birlikte özellikle ileri derecede rezistan anaeroblar veya enterokoklar ile süperenfeksiyon varlýðýnda sýklýkla karþýlaþýlmaktadýr. Rezistan
ana-eroblar rejime klindamisin veya metranidazol eklenmesi ile tedavi edilebilir. Enterokokal süperenfeksiyon enterokoklara karþý etkili olmayan rejimlere (sefalosporinler
ve daha az sýklýkta klindamisin+gentamisin ile birlikte)
hastanýn yanýt vermemesi durumunda düþünülmelidir.
Cerrahi iþlemler sonrasýnda geliþen enfeksiyonlar
konusundaki bilgilerin artmasý ile birlikte postoperatif enfeksiyonlarýn morbiditesi önemli ölçüde düþmüþtür. Ancak
yine de, alýnan tüm önlemlere raðmen bir grup hastada
postoperatif enfeksiyon geliþimi önlenememektedir.
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