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• Prostetik eklem ameliyatları yaşlı popülasyonun artışına 

paralel olarak tüm dünyada gittikçe artan oranda 
uygulanan cerrahi bir prosedür… 

 

 

• Gelecekte de bu ameliyatların oranının artmaya devam 
edeceği öngörülmekte… 

 



ENF. 

 

ASEPTİK 
YETMEZLİK 

YAŞAM  

KALİTESİ 



• Enfeksiyonlar bu cerrahi prosedürün nadir görülen (%1-3) 
fakat tanı ve tedavisi zor bir komplikasyonudur 

 

• Mikroorganizmaların biyofilm oluşturarak çevresel 
etkilerden korunması tanı ve tedavideki asıl problemdir  

 

• Tanısal amaçla alınan konvansiyonel kültürlerde 
mikroorganizmaların üretilme oranının duyarlılığı ve 
özgüllüğü oldukça düşüktür. 
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BİYOFİLM 

 

• Protez gibi yabancı cisimler üzerinde mikroorganizmanın canlılığını 
sürdürmesini kolaylaştıran ve aynı zamanda dış etkilerden koruyan 
yapı… 

 

• Öncelikle kan hücreleri (trombosit, plazma hücreleri, lenfosit, 
histiyositler ve daha az sayıda nötrofiller) ve proteinler yabancı 
cisim üzerinde bağlanma özelliği gösterir. 

  

• İyileşme sürecinin önemli bir komponenti olan bu tabaka, ölü doku 
ve diğer yapıların yok edilmesi için gereklidir.  



BİYOFİLM 

 

 

• Oluşan bu tabaka bakterilerin yapışmasını kolaylaştırır. 

  

 

• Bu bölgeye yapışan bakteriler tarafından salınan maddeler biyofilm 
yapımını düzenlemekte ve çevreye adaptasyonunu artırmaktadır. 

 

 

• Bu sinyal sistemi, hücreler arası iletişimi sağlarken, bakterilerin üreme 
hızı, toksin üretimi ve invazyon yeteneklerini de kontrol eder. 

 



BİYOFİLM 

 

• Biyofilm tabakası immün sistem ve antibiyotiklerin mikroorganizmaya 
ulaşımını engelleyen mekanik bir bariyer oluşturur. 

  

• Ayrıca metabolik artıklar ve toksik maddeler de bu alanda birikir. 

  

• Biyofilmin dış yüzeyinde O2 konsantrasyonu yüksekken, derin 
noktalarında anaerop bir ortam söz konusu olur ve pH’si de oldukça 
düşüktür.  

 

• Antibiyotiklerin öldürme yeteneği; biyofilm içindeki bakteriye karşı 
serbest yaşayan ve çoğalan bakterilere göre daha azdır. 



BİYOFİLM 

 

 

 

 

• GÖRSEL VİDEO…. 



Hücreleri fiziksel parçalama yöntemleri  

 
• Hücreleri fiziksel olarak parçalamak için mekanik güç 

kullanılır; 

 

 Basınçla Patlatma (French pressure) 

 Sonikasyon (ultrasonik ses dalgaları)  

 Cam boncukla parçalama 



SONİKASYON 

 

• Sonikasyon; prostetik eklem enfeksiyonlarında etken 
mikroorganizmanın saptanabilirliğinin artırılması için 
kullanılan yeni bir yöntem… 

 

 

• Sonikasyon yöntemi aslında tıp dışında birçok alanda 
uzun süreden beri kullanılan bir fiziksel parçalama 
yöntemi… 

 

 

 

 



SONİKASYON 

 

 

• Bu yöntemde amaç; ses dalgaları kullanılarak enfekte 
protezde bulunan biyofilm tabakasının parçalanmasının 
sağlanması  

 

• Sonuçta; enfeksiyona neden olan mikroorganizmanın 
kültürde üretilme oranının artırılması 

 



 

 

• Avantajları; 

 Kimyasallara gerek olmaması  

 Büyük miktarlarda DNA elde edilebilmesi 

 Bakteri türleri arasında farklılık göstermemesi  

 Ekonomik olması  

 

• Dezavantajları; 

 İşlem sırasında ısı açığa çıkması,  

 Oksidasyon nedeniyle aşırı köpürmenin olması 

 Denatürasyon 

 

 



• İşlem için gereken malzemeler;  

 40±2 kHz dalga boyu yayan ultrasonik yıkama 
cihazı,  

 steril ağzı kilitli plastik kap,  

 fosfat tamponu veya Ringer laktat solüsyonu 

 



SONİKASYON YÖNTEMİ BASAMAKLARI 







SONİKASYONUN BİYOFİLM ETKİNLİĞİ 

ISLANMA SIYIRMA SONİKASYON 



SONİKASYON İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 



• 2003-2005 yılları arasında 

• 404 hasta değerlendirilmiş 

• Çalışmaya 331 hasta alınmış, 207’si TDP ve 124’ü TKP 

• 331 hastanın 252’sinde aseptik yetmezlik, 79’unda protez enfeksiyonu 

• Cerrahi öncesi 14 gün önce kullanılan antibiyotikler kesilmiş 

 

 

• Periprostetik doku konvansiyonel kültür pozitiflik oranı %45 

• Sonikasyon sıvısı kültür pozitiflik oranı %75 

 



 

• Özellikle konvansiyonel kültür 
yöntemleri antibiyotik 
kullanımından etkileniyor 

 

• Sonikasyon yönteminde bu 
etkilenim minimal düzeyde 

 

 

• Sonuç olarak; sonikasyon 
yöntemi ile etkeni saptayabilme 
oranı konvansiyonel kültüre 
göre anlamlı düzeyde yüksektir 

 

• Özellikle optimal yaklaşımın 
sağlanamadığı hastalarda 
konvansiyonel yönteme 
üstünlüğü daha belirgin olarak 
gözlenmektedir 



 

• 2013 yılında, 2 üçüncü basamak hastanede 

• 75 hasta (39 protez enfeksiyonu, 36 aseptik yetmezlik) 

 

• İntraoperatif doku          konvansiyonel kültür 

• Sonikasyon sıvısı             konvansiyonel kültür 

 

• Sonikasyon sıvısı kan kültür şisesi ekimi (aerobik/anaerobik….5 gün) 

Aerobik….7 gün 
Anaerobik….14 gün 





 

• 2010-2012 yılları arasında 

• 135 hasta (35 protez enfeksiyonu (14’ü akut, 21’i kronik), 100 aseptik 
yetmezlik) 

 

• Farklı alt gruplar arasında sonikasyon ve vortex yöntemleri karşılaştırılmış 





Hangi hasta grubunu alırsanız alın her durumda  
sonikasyon vorteks işlemine göre daha üstün bir metoddur. 







Prostetik Eklem Enfeksiyonlarının 

Tanısında Sonikasyonun Önemi 

 

 

• Ocak 2012 – Aralık 2013 tarihleri arasında, Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ve Farabi Hastanesi  

 

• Prostetik eklem enfeksiyonu nedeniyle opere edilen 30 hasta ve 
kontrol grubu olarak protezi mekanik nedenlerle çıkarılan, 
enfeksiyon bulgusu olmayan 10 hasta  

 

• Doku örneklerinden gram boyama ve konvansiyonel kültür 

• Sonikasyon sıvısı gram boyama, kültür ve PZR  

 



Prostetik Eklem Enfeksiyonlarının 

Tanısında Sonikasyonun Önemi 

 

• Sonikasyon öncesi;  

▫ Gram boyama duyarlılığı %20(6 hasta) 

• Sonikasyon sonrası 

▫ Gram boyama duyarlılığı %30(9 hasta) 

 

 

• Konvansiyonel kültür duyarlılığı %36.7 (11 hastada) 

• Sonikasyon sıvısı kültür duyarlılığı %66.7 (20 hasta)  

 

 

• PZR’nin duyarlılığı %63.3 

 

p >0.05 

p=0.004 



 

Yaş/Cinsiyet 

 

Protez 

Yeri 

 

Sonikasyon 

Öncesi Gram 

Boyama 

 

Sonikasyon 

Sonrası Gram 

Boyama 

 

P 

Değeri 

 

Konvansiyonel 

Kültür 

 

Sonikasyon Sıvı 

Kültürü 

 

P 

Değeri 

45/E TDP - Gram (+) kok, 

Gram (-) basil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>0.05 

- S.epidermidis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.004 

68/K TDP - - - S.epidermidis 

57/E TDP - - - - 

65/K TDP - - - - 

68/K TDP - - - - 

73/K TDP Gram (+) kok Gram (+) kok S. epidermidis S. epidermidis 

59/K TDP - - - S. epidermidis 

69/E TDP - - - - 

81/K TDP Gram (+) kok Gram (+) kok S. epidermidis S. epidermidis 

73/E TDP - - K.oxytoca K.oxytoca 

73/K TDP Gram (+) kok Gram (+) kok S. epidermidis S. epidermidis 

73/K TDP Gram (+) kok, 

Gram (-) basil 

Gram (+) kok, 

Gram (-) basil 

E.faecium  

E.coli 

E.faecium 

E.coli 

66/K TDP - - - S. epidermidis 

64/E TDP - - - S. epidermidis 

69/E TDP - - - S. epidermidis 



 

Yaş/Cinsiyet 

 

Protez 

Yeri 

 

Sonikasyon 

Öncesi Gram 

Boyama 

 

Sonikasyon 

Sonrası Gram 

Boyama 

 

P 

Değeri 

 

Konvansiyonel 

Kültür 

 

Sonikasyon Sıvı 

Kültürü 

 

P 

Değeri 

75/K TKP - Gram (+) kok  

 

 

 

 

 

 

 

>0.05 

 

E.faecalis E.faecalis  

 

 

 

 

 

 

 

0.004 

60/E TKP - - - K.pneumoniae 

72/K TKP - - P.aeruginosa P.aeruginosa 

62/E TKP Gram (+) 

kok 

Gram (+) kok B.cepacia 

S. epidermidis 

B.cepacia 

S. epidermidis 

71/K TKP Gram (-) 

basil 

Gram (-) basil K.pneumoniae K.pneumoniae 

59/E TKP - - S. epidermidis S. epidermidis 

75/E TKP - - - - 

84/K TKP - - - - 

65/E TKP - - S.aureus S.aureus 

88/E TKP - Gram (+) kok - - 

69/K TKP - - - - 

56/K TKP - - - - 

71/K TKP - - - S. epidermidis 

73/K TKP - - - - 

85/E TKP - - E.coli 



Prostetik Eklem Enfeksiyonlarının 

Tanısında Sonikasyonun Önemi 
 
 

• Sonuç olarak;  

 

▫ Sonikasyon yöntemi temelde mikroorganizmaların saptanabilirliğini 
artırmaya yönelik olarak yapılan bir işlemdir.  

 

▫ Bu çalışmada prostetik eklem enfeksiyonlarının mikrobiyolojik 
tanısında sonikasyon yöntemi konvansiyonel yöntemlere göre 
belirgin olarak daha duyarlı bir yöntem olarak saptanmıştır. 

 




