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 Modern cerrahi teknikler  

 Yara enfeksiyonu patogenezinin daha ayrıntılı 

incelenmesi 

 Profilaktik antibiyotiklerin yaygın şekilde kullanılması 

 Cerrahi Alan Enfeksiyonları (CAE) halen en önemli 

morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam 

etmektedir. 

 



  Dirençli bakteriler ile oluşan sağlık hizmeti ile 

ilişkili infeksiyonlar; artmış, mortalite, morbidite, 

bakım maliyeti ve  daha uzun süre hastanede 

kalma ile ilişkili bulunmuştur. 

 

 MRSA ve VRE gibi dirençli bakterilerle 

kolonizasyon hastane yatan hastalarda infeksiyon 

gelişme riskini artırır. 
           

                                                                          S. Karki,  A.C. Cheng. Journal of Hospital Infection2012 

 



 

   CAE‟larının oluşmasında eksojen risk faktörleri 

içerisinde hastanın cilt florasındaki 

mikrorganizma türü ve yükü önem kazanmakta,  

 

    

    Ameliyat öncesi döneme ait risk faktörlerini 

önlemeye yönelik ; ameliyat öncesi antiseptikli 

banyolar günümüzde önerilmektedir. 



Tarihçe  
 Cerrahi öncesi duş veya banyo uygulamaları, 19. 

yüzyılın sonlarından bu yana derideki kir, debris, 

artıklar ve cerrahi uygulama alanındaki mikrobiyal 

florayı azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. 

 

 Bu uygulamanın, cerrahi alan infeksiyonlarını 

azalttığına dair kesin kanıtlar olmamakla birlikte; 

CAE‟nın çoğunun ciltteki m.o‟lardan kaynaklanması 

öneriyi desteklemektedir. 



Tarihçe  

 Ameliyat öncesi antiseptik bir solüsyon ile preoperatif 

vücut yıkama kavramına ; ciltteki bakteri yükünü 

azaltmak ve sonuçta CAE‟nı önlemek amacı ile 30 yıl 

önce başlanılmıştır. 

 

 Ulusal rehberler cerrahi alan infeksiyonlarını 

azaltmak amacıyla sabun ile banyo veya duşun yerine 

antiseptik bir solüsyon ile preoperatif vücut yıkamayı 

önermemektedir. 

 
                                                   Judith Tanner, et al.  Journal of Infection Prevention  2012  



Antiseptikli duş ve banyo uygulaması 

 İlk önce normal şampuan ile saçlı deri yıkanmalı ve 
durulanmalıdır.  

 

 Antiseptikli solüsyon ıslak, temiz yıkanma bezi ile 
vücuda boyun bölgesinden başlayarak ayaklara 
doğru irritasyon oluşturmadan nazikçe uygulanır. 

 

 Saçlı deriye uygulanmamalı ve  

 

 Kolonizasyon yükü yüksek olan bölgelere en son 
uygulanmalıdır.  

             Recommended practices for skin preparation of patients. Associastion of operating room nurses 2002;75:184-7. 

 



 

 Özellikle ameliyat yapılacak bölgeye üç dakika 
süreyle uygulanır. 

 

 Göze, kulağa ve mukozalara temas edilmemelidir. 

  

 Antiseptik solüsyon uygulamasından sonra tekrar 
sabun kullanılmamalıdır. 

 

 Banyo sonrasında deodorant, pudra 
kullanılmamalıdır. 

 
                                Recommended practices for skin preparation of patients. Associastion of operating room nurses 2002;75:184-7. 



Antiseptikli duş için önerilen zaman  

• Operasyon öncesi; 

◦  En erken bir gece önce  

◦ Ameliyat günü sabahı 

 



Antiseptik seçimi 

 Food and Drug Administration (FDA); abdominal 

bölgeye  uygulama sonrasında mikroorganizma 

yükünde 10 dk içerisinde 2 log azalma ve 6 saat 

içinde tekrar bazal floraya dönüşümün 

engellenmesi olarak kabul etmektedir. 

 Kasık bölgesi  için; 3 log azalma ve 6 saatlik 

baskılanmayı öngörmektedir. 



 

 İngiltere‟de Ulusal Kılavuzlar; (NICE,2008) ve 

sistemik derlemeler bu uygulamaları 

desteklememesine rağmen  özellikle Avrupa‟da 

İngiltere,İsveç ve Hollanda‟da bazı hastanelerde 

bu uygulama rutin olarak uygulanmaktadır.  

        
                                               Judith Tanner, et al.  Journal of Infection Prevention  2012  

 



 

 “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” 

cerrahiden en az bir gece önce kafa deriside dahil 

olmak üzere duş veya banyo yapmayı kategori IB 

düzeyinde önermekte. 

 

 ANCAK; Spesifik vücut temizlik ürünlerinin güvenliği 

ve etkinliği , optimal zamanlama ve uygulanan ürünün 

sayısı ile ilgili önerinin olmadığı belirtilmekte.(öneri 

yok/çözülmemiş konu) 
                                                                 

                                                                   HICPAC 2013 meeting summary report  



 

 

 Altı randomize kontrollü çalışmanın incelemesi 
sonucunda; %4 klorheksidin (CHG) içeren 
solüsyonun  plasebo ile karşılaştırılması 
sonucunda hiçbir yarar görülmediği belirlenmiş 

 

 HICPAC; CHG‟li yıkama liflerinin yerine CHG‟li 
solüsyon ile banyo yapılmasını dikkate almış, bazı 
önermelerde de CHG‟li yıkama liflerinin daha 
standardize uygulamaya izin verdiğini ileri 
sürmektedir 

                                 HICPAC  2013 meeting summary report  

 



 

 HICPAC yapılan önerilerin etkinliği ve güvenliğinin 

ayrılması gerektiğini önermekte ancak buna karşın 

etkinlik üzerine bir tavsiye yapmamıştır. 

 

 “Buna karşın binlerce hasta CHG solüsyonu kullanmıştır 

ve CHG‟nın güvenilirliğinin açık olduğu görünmektedir”. 

 

 Pediatrik hasta grubunda zararlı olduğunu gösteren net 

bir kanıt bulunamamıştır. 

 

                               HICPAC  2013 meeting summary report  



 

 

 Sadece ileri derecede prematüre yenidoğanlarda randomize 

kontrollü bir çalışmada daha yüksek sıklıkta cilt rx. olduğu 

gösterilmiştir. 

 

 Pediatrik yaş grubunda özellikle yenidoğan ve prematüre 

yenidoğanlarda uzun dönem nörolojik etkilerinin yeterince 

değerlendirilemediğine dair bazı kaygılar mevcut. 

 

 Ancak pediatrik hastalarda yapılan araştırmalar günlük CHG 

banyoları ile ilgilidir. (preoperatif banyolar incelenmemiştir) 

                                                                                                 HICPAC  2013 meeting summary report 



 
 HICPAC ; 5-6 haziran 2013‟de; 

 22 kanıtı  inceledi ; tavsiye kararı oluşturmadı 

ancak;  

 1999 yılı kılavuzunda geçen “hastalardan 

antiseptik ajanlarla banyo yapmalarını isteyin” 

cümlesindeki antiseptik ajanı refere eden 

referansının  kaldırılması  kararı alındı.  

                             

                                   HICPAC 2013 meeting summary report 



Literatürde antiseptik banyoların yeri 

 Hematoloji-onkoloji ve yoğun bakım ünitelerinde 

hastanın düzenli cilt temizliğinde ve yüksek riskli 

cerrahi işlemler öncesinde ; normal su ve sabunla 

banyo yerine veya sonrasında CHG ile tüm vücut 

banyosu veya duşunun, diğer hastalardan bakterilerin 

horizontal bulaşını engellediği gösterilmiştir. 
 

                           

 

                         S. Karki, A.C. Cheng Journal of Hospital Infection  2012 
 

 
 



 

 NICE 2008‟de CAE ları önleme kılavuzu 

 Cochrane sistematik derleme (Webster ve Osborne 

2011)  

   İncelemeleri sonucunda; preoperatif vücut yıkama 

önerilmemekte. 

 NICE kılavuzu; hastaların cerrahi gününde veya bir gün 

öncesinde sabun kullanılarak banyo veya duş almalarını 

önermektedir. 

 Cochrane incelemeleri; preoperatif vücut yıkamalarını 

destekleyecek yada reddecek net bir kanıt bulamadı. 

                                                                                                    Judith Tanner, et al.  Journal of Infection Prevention  2012 

 



 

 Ancak her iki dökümanda yer alan kanıtların 

incelenmesi bazı endişeleri tanımlar: 

 NICE önerileri 20-29 yıl önce yayınlanmış beş 

çalışmanın meta analizine dayanmakta (Byrne et 

al, 1992; Earnshaw et al, 1989; Hayek et al, 1987; 

Randall et al, 1983; Rotter et al, 1988).  
                        

                                   S. Karki, A.C. Cheng Journal of Hospital Infection 2012 

 

 



 60 sağlıklı gönüllü  ile yapılan yeni bir çalışmada  

 %4 CHG, %1 oktenidin dihidroklorid ve  sıvı sabunun 

karşılaştırılması yapılmakta.  

 %4 CHG : iki ardışık gün, günde bir kez 1 dk. süre ile temas 

 %1 Oktenidin dihidroklorid : Beş ardışık gün, günde bir kez 3 

dk. süre ile temas  

 Antiseptikli banyo yapmadan önce , duşdan sonra ve  4-6 saat 

sonra burun, koltuk altı ve kasıklardan sürüntü örnekleri 

alınmakta 
 

 

 

 

 



Bulgular  

 Cinsiyet ve yaş dağılımda anlamlı fark yok 

 Koltukaltı analizi:  

 4-6 saat sonraki ölçümlerde 

 sabun ve CHG arasında  

  sabun ve oktenidin dihidroklorid arasında anlamlı 

bir fark bulunmaktadır. 

 p=0,007  
         

 

 

 





Kasık analizi 

 Sabun ve oktenidin dihidroklorid arasında fark 

yok. (p=0.212) 

 

 Sabun ve CHG arasında anlamlı bir fark var 

(p=0,000) 

 

 CHG ve sabun ile oktenidin dihidroklorid arasında 

da anlamlı bir fark mevcut (p=0,000). 

 





Burun analizi 

 CHG,oktenidin dihidroklorid ve sabun arasında 

günlük sayımlarda farklılığa ait yeterli kanıt 

bulunamadı. 

 

Anlamlı bir fark yoktu (p=0,458). 





Çalışmanın sınırlamaları  

 Gönüllü katılımcılar sürüntü örneklerini eğitim 

aldıktan sonra kendileri aldılar 

 

 Duş tekniği anlatılmasına rağmen kontrol etmek 

mümkün değil 



Tartışma 

  Postoperatif 30 günlük sürveyans çalışmaları CAE 

larını önemli ölçüde tespit etmektedir. 

 CAE‟larının yüksek maliyeti ile birlikte bu 

enfeksiyonları azaltmak ve önlemek için yeni 

stratejilere yönelmek gereği doğmaktadır 

Ameliyat öncesi banyo işlemi göreceli olarak ucuz 

bir işlemdir 

 CHG „nin Sabun ile yıkama üzerinde ek faydalarını 

reddetmeden önce ayrıntılı değerlendirme yapmak 

gereklidir 



Sonuç  

 Bu çalışma göstermektedir ki; pre-operatif vücut 

yıkama ürünleri özellikle CHG, sağlıklı gönüllülerde 

cilt üzerinde CFU oranında sabundan daha etkili 

azalma sağlamaktadır. 

 

 CHG, oktenidin dihidroklorid‟den daha etkili 

bulunmuştur (kasık ölçümlerinde) 



 2006-2011 yılları arasında yayınlanmış  

 16 çalışma ve 4 konferans özeti;   

 CHG emdirilmiş durulama gerektirmeyen cilt 

temizleyicilerinin etkilerinin araştırıldığı çalışmalar 

incelenmiştir. 

 9 çalışma santral katater ilişkili kan dolaşımı 

enfeksiyonları üzerindeki etkisi 

 5 çalışma CAE üzerindeki  etkisi 

 
 



 4 çalışma VRE kolonizasyonu üzerindeki etkisi 

 

 3 çalışma MRSA kolonizasyonu üzerindeki etkisi 

 

 6 çalışma VRE enfeksyonu üzerindeki etkisini 

 

 6 çalışma MRSA  enf.üzerindeki etkisini 

 

 3 çalışmada Acinetobacter enfeksiyonları 
üzerindeki etkisini bildirmiştir. 



Bulgular /Sonuç 

 Durulama gerektirmeyen CHG emdirilmiş cilt 

temizleyicilerinin kullanımı anlamlı derecede; 

 Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu 

 CAE 

 VRE veya MRSA kolonizasyonunu azalttığı  

bulunmuştur. 

 Acinetobacter enfeksiyonlarında değişiklik 

olmadığı tespit edilmiştir. 



Tartışma   
 CHG; Gram(-) ve gram (+) bakterilere etkili geniş 

spektrumlu antimikrobiyal bir ajandır. 1970 
yılından bu yana başarılı bir şekilde cilt antiseptiği 
olarak kullanılmaktadır 

 

 CHG solüsyon olarak temiz bir mendil tarafından 
doğrudan uygulanabilir veya sabun ve jellerin 
içerisinde katkı maddesi olarak kullanılır 

 

 Son yıllarda hazır paketlenmiş CHG emdirilmiş 
lifler yaygın olarak kullanılmaktadır 

 

 CHG (500mg) emdirilmiş durulama gerektirmeyen 
lifler; rezidüel etkileri mevcuttur 



 

 Çeşitli çalışmalar; CHG emdirilmiş lifler ile cilt 

temizliğinin hastane kaynaklı enfeksiyonları veya 

kolonizasyonları insidasını azalttığını bildirmiştir, 

 

 

 

 ANCAK bu çalışmaların metodolojilerinde 

sıkıntılar mevcut olup ileri çalışmalara ihtiyaç 

vardır denilmektedir. 

 



 2006/ Meta-analiz 

 Pre-operatif antiseptik banyonun CAE önlemedeki 

etkisini; 

 10.007 hastayı içeren 6 çalışmada ile 

değerlendirmişler; 

◦ CHG ile plasebo 3 çalışmada karşılaştırılmış; 

◦ CHG ile sabun 3 çalışmada karşılaştırılmış; 



Sonuç  

 Tüm çalışmalarda ; antiseptikli banyonun CAE 

önlemede karşılaştırma grubu ile benzer etkisi 

olduğu sonucu elde edilmiş. 



Sonuç  

 1092 hasta içeren 2 çalışmada; CHG ile banyo 

yapan ve yapmayan grup karşılaştırılmış ve CAE 

açısından aralarında fark bulunmamıştır. 



Çok ilaca dirençli infeksiyonların 
kontrolünde Antiseptikli Duş ve Banyo 

 Borera ve ark. 

 %4 CHG ile vücut 

banyosunun 

 A.baumanii 

kolonizasyonu ve neden 

olduğu kan dolaşımı 

enfeksiyonları 

üzerindeki etkisi 

araştırılmış 



 320 hasta, %17‟de YBÜ yatış anında kolonizasyon 

saptanmış 

 Günlük CHG banyosu sonrası kolonizasyon 

◦ 1. gün %5.5 

◦ 2.gün %1‟e düşmüştür 

 A.baumanii  „ ye bağlı kan dolaşımı infeksiyon 

prevalansı ise %85 azalarak  

 100 hasta başına; 4,6‟dan  0,6‟ya düşmüştür 



 Yoğun bakım ünitesinde CHG ile su ve sabun 

banyo uygulamasının karşılaştırıldığı çalışmada 

primer kan dolaşımı infeksiyonları CHG grubunda 

anlamlı olarak düşük saptanmıştır. 



 

 Altı YBÜ de yapılan çok merkezli çalışmada 

 Altı aylık sürede 

 CHG ile su ve sabun banyosu karşılaştırılmış 

 MRSA %32 

 VRE %50   CHG lehine azalma tespit edilmiş, 

 Yazarlar ; CHG ile banyo uygulamasının kolay ve 

maliyet-etkin olduğunu vurgulamışlardır. 
          

                                                  Climo MW, et al. Crit Care Med 2009; 


