
DERİN	  VEN	  TROMBOZU	  
	  ve	  	  

ENFEKSİYON	  PROFİLAKSİSİ	  



HASTA	  MEMNUNİYETİ	  



DERİN	  VEN	  TROMBOZU	  TANIMI	  

Venöz	  dolaşımdaki	  	  
tüm	  patolojilerin	  genel	  adı	  

	  
	  
	  
	  
	  
	   En	  önemli	  bileşeni	  Pulmoner	  Emboli	  
	  

En	  sık	  alt	  ekstremitelerde	  görülür.	  



EPİDEMİYOLOJİSİ	  

Ø Genel	  popülasyonda	  her	  1000	  kişiden	  biri	  (%	  0.1)	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <	  40	  Yaş	  1/10000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  60	  Yaş	  1-‐2/100	  

Major	  cerrahi	  sonrası	  oranlar	  artmaktadır!	  



ETYOLOJİSİ	  

MulRfaktöryel	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Virchow Üçgeni (1856) 

Staz 

Virchow’s 
triad 



RİSK	  FAKTÖRLERİ	  

•  Akut	  teRkleyici	  faktörler	  

Ø  Hastaneye	  yaGrılma	  
Ø  Cerrahi	  girişim	  
Ø  Alt	  ekstremite/pelvis	  travması	  
Ø  Hareketsizlik	  
Ø  Gebelik	  
Ø Uzun	  süreli	  seyahat	  



•  Yatkınlık	  oluşturan	  faktörler	  

Ø  PıhGlaşma	  bozuklukları	  
Ø  Yaş	  
Ø Obezite	  
Ø  Paralizi	  
Ø  Kronik	  hastalıklar	  (	  Solunum	  ve	  

dolaşım	  hastalıkları	  )	  
Ø  Ailede	  DVT	  öyküsü	  

RİSK	  FAKTÖRLERİ	  

Protez	  hastalarında	  



Yüksek	  Riskli	  Grup	  

•  ElekRf	  Total	  Kalça	  
ArtroplasRsi	  

•  ElekTf	  diz	  artroplasTsi	  
•  Kalça	  kırığı	  cerrahisi	  	  
•  Majör	  travma	  	  
•  Spinal	  kord	  yaralanması	  
•  Pelvik	  osteotomiler	  	  
•  Pelvik	  tümör	  cerrahisi	  

Total	  kalça	  protezinden	  sonra	  koagülasyon	  
akRvasyonu	  en	  az	  4	  haZa	  ve	  

	  VTE	  riski	  3	  ay	  boyunca	  devam	  eder	  !	  



Cerrahi girişim çeşidine göre relatif 
DVT riski 

n  Total Kalça Artroplastisi 
n  Total Diz Artroplastisi 
n  Bacak ampütasyonu 
n  Kalça kırık cerrahisi 
n  Bacak kırığı 
n  Açık prostatektomi 
n  Genel batın cerrahisi 
n  Jinekolojik ameliyatlar 
n  Toraks cerrahisi 
n  Nöroşirurji 
n  Açık menisküs ameliyatı 

% 75-80  

% 20-25 

Haas 1996 



DVT mortalitesi 

Pulmoner Emboli 
total kalça artroplasti ameliyatı 
sonrası başlıca ölüm nedenidir. 

PROFLAKSİ	  (-‐)	  ise	  %	  0.5	  -‐	  2	  FATAL	  PULMONER	  EMBOLİ	  



Ø Majör cerrahi  

•  Elektif TKA 

•  Femur proksimal kırıklarında 

DVT Profilaksisini Kimlere Yapıyoruz?  

•  Profilaksi	  	  yapılmaz	  	  ise	  	  TKP	  	  ameliyae	  sonrası	  	  %	  15	  -‐	  57	  oranında	  DVT	  	  
görülmektedir.	  

•  Venöz	  	  tromboemboli	  	  profilaksisi	  	  yapılan	  	  TKP	  uygulamalarında	  hastanede	  
ölüm	  oranı	  %	  0.09..	  

•  90	  günde	  	  ölüm	  	  oranı	  	  ise	  	  %	  0.22	  -‐	  %	  0.34	  	  arasındadır.	  
	  • 	  AlTntas	  	  F.	  	  Thromboembolism	  	  in	  	  hip	  	  and	  	  knee	  	  arthroplasTes.	  Acta	  Orthop	  Traumatol	  Turc	  	  2000;34:100-‐9.	  

	  
	  • 	  Howie	  C,	  Hughes	  H,	  Waes	  AC.	  Venous	  thromboembolism	  associated	  with	  hip	  and	  knee	  replacement	  over	  a	  ten-‐year	  period:	  a	  
populaTon-‐based	  study.	  J	  Bone	  Joint	  Surg	  [Br]2005;87:	  	  675-‐80.	  



Ne	  zaman	  başlıyoruz?	  

•  Risk	  ameliyaia	  başlamaktadır,	  
•  Ameliyaian	  sonraki	  48	  saat	  içinde	  
trombüs	  oluşmakta	  ve	  7-‐10.	  günler	  
arasında	  azalmaya	  başlamakta,	  

•  İmmobil	  hastalarda	  bu	  risk	  6-‐8	  haZa	  
sürmektedir,	  

•  Mobil	  hastalarda	  proflaksi	  en	  az	  10	  gün	  
sürmelidir!	  



Anestezinin	  Proflaksiye	  Katkısı	  

•  Epidural/spinal	  anestezi	  ;	  
	  SempaRk	  blokaj	  ve	  vazodilatasyon	  yaparak	  
DVT	  riskini	  %40-‐50	  oranında	  azaltmaktadır.	  



Ameliyat	  Hızı	  
<	  70	  dkè	  DVT	  riski	  yaklaşık	  3’te	  
bir	  oranında	  azaltmaktadır!	  



1.   Nonfarmakolojik	  (Mekanik)	  Tromboflaksi	  

•  Erken	  hareket	  
•  Kompresyon	  bandajı	  	  
•  AnRemboli	  çorabı	  
•  Aralıklı	  pnömaRk	  bacak/ayak	  

kompresyonu	  
•  Mobil	  kompresyon	  
	  
2.	  	  	  	  	  Farmakolojik	  Tromboflaksi	  
	  

Proflaksi	  Yöntemleri	  



FarmakolojikTromboprofilaksi	  

Kısa	  Dönem	  
7-‐14	  gün	  

Uzun	  Dönem	  
28-‐35	  gün	  

Çok	  Uzun	  Dönem	  
(Tanımlanmamış)	  

Cerrahi	  işlem	  öncesi	  
Cerrahi	  işlem	  sonrası	  

Hastaneden	  
taburcu	  olunca	   Yaşam	  Boyu	  

Heparin	  
DMAH	  *	  
Oral	  
AK(Warfarin)	  
	  

Oral	  AK	  
DMAH*	  
	  

Oral	  AK	  *	  
DMAH	  
	  

*	  AlGn	  standart	  



Warfarin	  

�	  Faktör	  II,	  VII,	  IX	  ve	  X’u	  baskılar.	  
★ P.O.	  Kullanım	  ve	  ucuz	  
ýMonitorizasyon	  gerekRrir	  
¤Protrombin	  zamanı	  2-‐2.5	  veya	  
INR	  1.3-‐1.5	  olacak	  şekilde	  
ayarlanmalıdır.	  
ýKanama	  komplikasyonu:	  %	  3.2-‐4	  



Warfarin	  Kullanımındaki	  Engeller	  

•  Yavaş	  ve	  gecikmiş	  etki	  
•  Eliminasyon	  geç-‐yarılanma	  

ömrü	  uzun	  
•  TerapöRk	  aralık	  dar	  
•  Çoklu	  ilaç	  ve	  diyet	  

etkileşimi	  
•  Değişken	  metabolizma	  

(CYTP	  450)	  
•  Sık	  izlem-‐standart	  olmayan	  

doz	  ayarlaması	  
•  PerioperaRf	  hazırlık	  

gerekliliği	  

•  Yaşam	  kalitesinde	  bozulma	  
•  Deri	  nekrozu-‐venöz	  

gangren	  
•  Teratojenite	  
•  Nötralizasyonu	  sorunlu-‐

başka	  ilaçlar-‐kan	  ürününe	  
ihRyaç	  var	  

•  Kanama	  korkusu	  ile	  
gerçekten	  kullanması	  
gerekenlerin	  
kullanamaması	  

18	  



Profilakside Kullanılan Güncel İlaç 

Ø DMAH 
 
•  TKP	  hastalarında	  DVT	  profilaksisi	  için	  

üzerinde	  en	  çok	  çalışma	  yapılmış	  ajanlardır.	  	  

•  Oldukça	  etkin	  ve	  güvenli	  oldukları	  
kanıtlanmışer.	  

 

Günde	  tek	  doz	  	  

Monitorizasyon	  gerekmez!	  



DMAH	  Preparatları	  



	  
ANTİKOAGÜLANLARIN	  YAN	  ETKİLERİ	  

	  
•  Minor	  &	  Major	  kanamalar	  
•  Uzun	  süre	  devam	  eden	  yara	  akıneları	  
•  Gecikmiş	  yara	  iyileşmesi	  
•  Yüzeyel	  ve	  derin	  enfeksiyonlar	  
•  Ölüm	  



DVT Profilaksisi ve Tedavisinde 
Yeni İlaçlar 

Ø Parenteral aktif ilaçlar 
 
Ø Oral ilaçlar 

-‐Kullanım	  kolaylığı	  
-‐Uzun	  etki	  süresi	  
-‐Az	  yan	  etkiler	  



DVT Profilaksisi ve Tedavisinde 
Yeni İlaçlar 

Ø Dolaylı Faktör Xa inhibitörleri (pentasakkaridler):  
   Fondaparinux,İdraparinux,SSR126517 

Ø Direkt Faktör Xa İnhibitörleri: 
   Rivaroxaban ve Apixaban 

Ø Trombin inhibitörleri: 
   Dabigatran etexilate 



Fondaparinux Na 

Ø Sentetik selektif faktör Xa inhibitörü 



İdraparinuks 

Ø  İkinci jenerasyon pentasakkarid 
Ø  Antitrombine bağlanarak etki eder 
Ø  Plazma yarı ömrü 80 saat 
Ø  Parçalanmadan renal atılım 
Ø  Monitörizasyon gerekmez 



 
ÖZELLİKLER 

 

 
Fondaparinux 

 
İdraparinux 

 
SSR126517 

Hedef  Faktör Xa Faktör Xa Faktör Xa 

Alınım yolu  s.k. s.k. 
 

s.k. 
 

Yarılanma ömrü  17 s 80 s 80 s 

Kullanım şekli  Günde 1 Haftada 1 Haftada 1 

Atılım Renal Renal Renal 

Gebelikte 
kullanım 

Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor 

Antidot Yok Yok Evet 



Rivaroxaban:	  oral	  direk	  Faktör	  Xa	  inhibitörü	  

•  Oral	  alınım	  sonrası	  pik	  plazma	  
konsantrasyonu	  yaklaşık	  3	  saat	  

•  Yarılanma	  ömrü	  4-‐9	  saat	  	  	  

•  İlaç-‐ilaç	  etkileşimi	  çok	  az;	  Yiyecek	  
etkileşimi	  çok	  az	  	  	  

•  Oral	  biyoyararlanımı	  	  >	  80%	   
 
•  2/3	  karaciğer	  ve	  1/3	  değişmeden 

•  Doz	  azaltma	  algoritması	  mevcut	  
değildir	  

Perzborn	  et	  al.	  2005;	  Kubitza	  et	  al.	  2005;	  2006;	  2007;	  
Roehrig	  et	  al,	  2005	  

	  
	  

Rivaroxaban®	  –	  rivaroxaban	  
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435.882	  

Eylül	  2008,	  Kanada	  
Ekim	  2008,	  	  European	  Medicines	  Agency	  

	  
Ortopedik	  Cerrahide	  	  
DVT	  profilaksisinde	  

	  

Rivaroxaban	  
Geri	  dönüşümlü	  	  

Faktör	  Xa	  inhibitörü	  



Rivaroxaban  

 
Ø Non valvüler atrial fibrilasyonlu 14264 hastada 

kullanılmış..  
Ø Total diz ve kalça protezi sonrası günde tek doz 10 

mg ve oral olarak kullanılmış. 
Ø Total kalça ve diz protezi operasyonlarından sonraki 

rivaroksaban DVT profilaksisinde enoksaparine göre 
semptomatik DVT önlenmesinde anlamlı olarak daha 
başarılı bulunmuş. 



Apiksaban 

Ø  Faktör Xa nın aktif kısmını geri 
dönüşümlü olarak inhibe eder. 

Ø Geri dönüşümlü bir inhibisyon. 
Ø GİS emilimi %50, yarılanma ömrü 

9-14 s 
Ø  KC de metabolize edilir 
Ø %25 böbreklerden, geri kalanı 

feçesle atılır. 
Ø  INR ve aPTT yi doz bağımlı olarak 

uzatır, bu etkisi terapötik dozlarda 
minimaldir.  



Lassen	  et	  al.	  Blood	  2006	  
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Enoxaparin	  
(30mg	  2x1)	  

Major	  Ortopedik	  Cerrahi	  sonrası	  VTE	  
proflaksisinde	  	  Apixaban	  

§  Apixaban	  1x1	  ve	  2x1	  (total	  günlük	  doz	  5-‐20mg)	  	  /	  Enoxaparin	  ve	  Warfarin	  
(1,217	  hasta)	  

20mg	  
Apixaban	  	  

Toplam	  günlük	  doz	  

10mg	  5mg	   Warfarin	  	  
(INR	  1.8-‐3.0)	  

1,3 1,6
3,0

0 0
0
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Enoxaparin	  
(30mg	  	  2x1)	  

20mg	  
Apixaban	  	  

	  Toplam	  günlük	  doz	  

10mg	  5mg	   Warfarin	  	  
(INR	  1.8-‐3.0)	  

	  	  	  
	  	  %

	  	  	  
	  	  	  

	  	  	  
	  %
	  	  	  
	  	  



Dabigatran	  etexilat	  

•  Serbest	  ve	  bağlı	  trombini	  direkt	  olarak	  inhibe	  eder	  	  	  

•  Dabigatran	  etexilate	  bir	  prodrog	  

•  Oral	  alım	  sonrası	  hızla	  karaciğerde	  dabigatrana	  çevrilir	  

•  Bu	  dönüşümde	  sitokrom	  P450	  rol	  oynamaz	  

•  Plazma	  pik	  konsantrasyonu	  1,5	  saat	  	  

•  Yarılanma	  ömrü	  14-‐17	  saat	  

•  Quinine/quinidine	  ve	  verapamil	  ile	  ilaç	  etkileşimi	  var	  

•  HepaTk	  dönüşüm	  sonrası	  aGlımın	  yaklaşık	  80%’	  i	  
böbreklerden	  



VIIa	  

Xa	  
IXa	  

XIa	  
XIIa	  

Direk	  Trombin	  inhibisyonu	  
Doku	  
faktörü	  

Faktör	  IIa	  
(trombin)	  

Dabigatran	  

II	  

×	  



Rivaroksaban, Apiksaban ve 
Dabigatranın Karşılaştırması 

Özellik Rivaroksaban Apiksaban Dabigatran 

Hedef Faktör xa 
 

Faktör xa 
 

Trombin 

Kullanım Oral Oral Oral 

Ön ilaç Hayır Hayır Evet 

Biyoyarar. >80 >50 6 

Pik zaman 3 s 3 s 2 s 

Yarı ömrü 9 9-14 14-17 

Kullanım Günde 1 Günde 2 Günde 1-2 

Renal atım 66 25 80 

Gebelikte X X X 

Antidot X X X 



VTE Tedavisinde Yeni 
Antikoagülanların Sağladığı Fırsatlar 

Ø DMAH’ler; VTE tedavisinde sk ve günde 1 veya 2 
uygulama ve evde uygulanabilirlik ile yeni bir soluk... 

Ø  İdraparinuks haftada 1 sk uygulanabilme avantajı 
sağlamaktadır... 

Ø Oral alınan yeni antikoagülanlar çabuk etkin plazma 
seviyesine gelerek parenteral ilaçlara olan gereksinimi 
azaltmaktadır.... 

Ø Tüm oral alınabilen Faktör Xa ve trombin 
inhibitörleri 2-4 s plazmada etkin doza 
gelebilmektedirler... 



Ø Monitörizasyona gerek duyulmaz. 

Ø Warfarine göre daha az kanama yaptıklarıda 
ispatlanırsa VTE tedavisindeki yerlerini 
alacaktır.  

Ø Ximelagatran hepatotoksik etkisi nedeni ile 
piyasadan çekilmiştir. 

 

VTE Tedavisinde Yeni 
Antikoagülanların Sağladığı Fırsatlar 



STATİNLER	  (	  HMG	  Co-‐A	  redüktaz	  inhibitörleri)	  
	  
-‐	  Serum	  kolesterolü	  düşürür,	  
-‐	  AnTenflamatuar	  etkileri	  vardır,	  
-‐	  Kardiovasküler	  riski	  azalGrlar.	  

•  RosuvasRn	  DVT	  riskini	  %	  63	  oranında	  azaltmış!	  

•  Glynn	  2009	  N	  Eng	  J	  Med;	  360;	  1851	  





★★★RuRn	  postop	  Dopler	  US	  tarama	  için	  
gereksizdir.	  (Güçlü)	  
★★TKP	  zaten	  yüksek	  risk	  yaraGr.	  Cerrah	  daha	  önce	  
VTE	  hikayesi	  olup	  olmadığını	  araşGrmalıdır.	  (Sınırlı)	  
★★TKA	  hastaları	  kanama	  ve	  kanamaya	  bağlı	  
komplikasyonlar	  açısından	  risk	  alendadır.	  Hemofili	  
gibi	  kan	  hastalıkları	  veya	  karaciğer	  hastalığı	  riski	  
ar{rmaktadır.	  (Konsensus)	  
¢Diğer	  kanama	  riskini	  ar|rabilecek	  faktörlerin	  
araşGrlıması	  gereklidir.(Yetersiz)	  



★★Aspirin	  gibi	  anRplatelet	  ilaçlar	  kesilmelidir.
(Orta)	  
VTE	  önlenmesinde	  farmakolojik	  ajanların	  ve/veya	  
mekanik	  kompresyon	  cihazlarının	  kullanılması	  
önerilmektedir.(orta)	  
Hangi	  profilakRk	  strateji	  opRmal/subopRmal	  tam	  
olarak	  kesin	  değildir.	  Spefisik	  profilaksi	  
öneremiyoruz	  veya	  karşı	  çıkmıyoruz.	  
Hasta	  ile	  karar	  ver!	  



•  Daha	  önce	  geçirilmiş	  VTE	  varsa	  ve	  TKP	  
yapılacaksa	  farmakolojik	  ve	  mekanik	  profilaksi	  
yapılmalıdır.(Konsensus)	  

•  Hemofili	  gibi	  kanama	  hastalığı	  olanlarda	  mekanik	  
profilaksi	  yapılmalıdır.	  (Konsensus)	  

•  Erken	  mobilizasyon	  hem	  ucuz	  hem	  de	  hasta	  için	  
minimal	  risk	  oluşturur.	  (Konsensus)	  

•  Epidural/spinal	  anastezi	  önerilir.	  (Orta)	  
•  İnferior	  Vena	  Cava	  filtreleri	  için	  net	  bir	  karar	  
verilemiyor.(Zayıf)	  





ACCP-‐2012	  



ACCP-‐2012	  





AAOS	  ≠	  AACP	  





	  
ASPİRİN	  

	  

•  AnR-‐platelet	  ilaç,	  
•  Kanama	  zamanını	  é	  	  
•  TXA2	  -‐	  Agregasyonu	  
önler,	  

•  Kalp	  krizini	  ve	  
inmeleri	  önler.	  

AAOS	  (	  2008)	  
•  Aspirin	  for	  VTE	  prevenRon	  aZer	  

TJA	  ,	  Johanson	  NA,	  et	  al,	  JBJS	  
2009	  

ACCP	  (	  2012)	  
•  Aspirin	  for	  VTE	  prevenRon	  aZer	  

TJA	  (Grade	  IB	  recommenda7on-‐	  
highest)	  ,Falck-‐	  Yiter	  Y	  et	  al.,	  
Chest	  2012	  



	  
SONUÇLAR	  -‐	  OUTCOME	  	  

(	  postop	  90	  günde)	  
	  

•  SemptomaRk	  DVT	  
•  SemptomaRk	  PE	  
•  Akut	  enfeksiyon	  
•  Hematom	  
•  Yara	  komplikasyonları/uzun	  süren	  akıne	  
•  Mortalite	  



Aspirin	  ameliyat	  sonrası	  DVT	  
PROFİLAKSİSİNDE	  etkili	  ve	  ucuz	  bir	  

yöntemdir.	  
	  •  Raphael	  IJ,	  et	  al.	  CORR	  2013	  

•  Vulcano	  E,	  et	  al.	  InternaTonal	  Orthopaedics,	  2012	  
•  Hamilton	  SC,	  et	  al.	  JOA,	  2012	  
•  Berend	  KR,	  et	  al.	  AJO	  2006	  
•  Boyd	  HS,	  et	  al.	  Cleve	  Clin	  J	  Med,	  2008	  
•  Bozic	  KJ,	  et	  al.	  JOA	  2010	  
•  Brookenthal	  KR,	  et	  al.	  JOA	  2001	  
•  Lotke	  PA,	  et	  al.	  CORR	  1996	  
•  Anon	  Lancet,	  2000	  
•  Pellegrini	  VD	  Jr,	  et	  al.	  InstrCourse	  Lect.	  2008	  
•  Poultsides	  LA,	  et	  al.	  JBJS	  Br,	  2012	  
•  Cusick	  LA,	  et	  al.	  JBJS	  Br	  2009	  



SONUÇ	  
	  

•  Ucuz	  
•  Hasta	  uyumu	  ve	  tolerasyonu	  kolay	  
•  SemptomaRk	  PE	  ve	  DVT	  riskini	  warfarine	  
göre	  daha	  azaler	  

•  Seçilmiş	  hastalarda	  mükemmel	  seçimdir.	  



ÖZETLE…	  

•  Mutlaka	  yapılmalıdır	  
•  Ameliyaia	  nazik	  olunmalı	  ve	  gereksiz	  stazı	  
ar{rıcı	  manevralardan	  sakınılmalı	  

•  Ameliyat	  mümkün	  olan	  en	  kısa	  sürede	  biRrilmeli	  
•  Epidural	  anastezi	  	  
•  Erken	  hareket	  
•  Mekanik	  profilaksi	  (	  Aralıklı	  PnömoRk	  kompresyon	  cihazları)	  

•  Mobil	  kompresyon	  
•  Aspirin	  &	  DMAH	  



ROTHMAN	  INSTITUTE	  PROTOCOL	  COMMITTEE	  

þ Aspirin	  kesilmemeli	  (kardioprotekRf	  etki)	  

þ NSAID	  kesilmemeli	  

þ Rejyonel	  anastezi	  yapılacaksa	  Plavix	  ve	  
Aggrenox	  1	  haZa	  önceden	  kesilmeli	  

(Genel	  anastezi	  yapılacaksa	  kesmeye	  gerek	  
yok!)	  

þ Kumadin1	  haZa	  önceden	  kesilmeli,	  INR	  
ameliyat	  sabahı	  düşmüş	  olmalıdır!	  

	  
	  
	  





Sonuç olarak 

•  Kanama halen en büyük sorun! 
•  Markete ilk giren avantajlı olacaktır. 



KANAMA	  

HEMATOM	  

AKINTI	  

PERİPROSTETİK	  
ENFEKSİYON	  

DMAH	  

DVT	  RİSKİ	  



ENFEKSİYON	  PROFİLAKSİSİ	  



ArtroplasR	  Enfeksiyon	  Etkisi	  

•  İsveç	  kayıtları	  
	  	  	  Tüm	  revizyonlarının	  %	  10’u	  
•  Avustralya	  kayıtları	  
	  	  	  Tüm	  revizyonların	  %	  9’u	  
•  Kanada	  kayıtları	  
	  	  	  Tüm	  revizyonların	  %	  10’u	  



Modifiye	  Edilebilir	  Faktörler	  

1)  Diyabet	  
	  	  	  	  Risk	  olanlarda	  HgbA1C	  kontrolü	  (Endokrin)	  

	  
2)	  Malnutrisyon	  

	  Albumin,DiyeTsyen	  konsültasyonu	  
	  

3)	  Anemi	  
	  	  	  	  	  



ProfilakRk	  AnRbiyoterapi	  
RUTİN	  (1.kuşak	  sefalosporin)	  
•  Sefazolin	  1	  gr.	  

•  Sefuroksim	  1gr.	  

80	  kg.	  üzeri	  hastalarda	  iki	  doz	  
	  	  
	  

Penisilin	  Alerjisi	  
	  
•  Klindamisin	  

•  Vankomisin	  1gr.	  

80	  kg.	  üzeri	  hastalarda	  iki	  doz	  
	  	  
	  



Uygulama	  Zamanı	  

Operasyondan	  1	  saat	  
önce	  
	  

Cerrahi	  checklisRn	  parçası	  
olmalı	  	  



Ne	  zaman	  ek	  doz?	  

•  Ameliyat	  esnasında	  belirgin	  kanama	  
•  Ameliyat	  süresi	  ilacın	  yarılanma	  süresinden	  fazla	  
uzadıysa	  

	  
Cefazolin	  	  	  	  	  	  	  2-‐5	  saaie	  ek	  doz	  
Cefuroksim	  	  	  3-‐4	  saaie	  ek	  doz	  
Klindamisin	  	  	  3-‐6	  saaie	  ek	  doz	  
Vankomisin	  	  	  6-‐12	  saaie	  ek	  doz	  



Ne	  kadar	  kullanalım?	  

•  24	  saat	  yeterli	  
•  Daha	  uzun	  süre	  
kullanımın	  herhangi	  bir	  
etkinliği	  yok	  !	  



Ameliyat	  Bölgesinin	  Temizliği	  

•  Traş	  ameliyaian	  kısa	  
süre	  önce	  yapılmalı	  

•  Traş	  anında	  cilde	  zarar	  
vermemek	  önemli	  

•  Traş	  bölgesi	  olabildiğince	  
küçük	  bir	  alanı	  kapsamalı	  
(minimize	  etmeli)	  



Cildin	  Hazırlanması	  

•  Klorheksidin	  glukonaen	  
bakterisidal	  etkisi	  
povidon	  iyota	  göre	  üstün.	  

•  Povidon	  iodun(BaRkon)	  
etkinliği	  yüzeyin	  kuru	  
olmasıyla	  areyor.	  Serum	  
veya	  kan	  Povidon	  iyodu	  
inakRve	  edebiliyor.	  



Drapeleme	  

•  Ameliyat	  bölgesinin	  
boyama	  sonrası	  
kapaelması	  yara	  yeri	  
kontaminasyonunu	  
belirgin	  derecede	  azaler.	  



Ameliyathane	  ısısı	  

•  Hastayı	  ameliyat	  öncesi	  ve	  
sonrası	  normotermik	  
sıcaklıkta	  tutmak	  yara	  yeri	  
enfeksiyon	  riskini	  önemli	  
ölçüde	  azaltmaktadır.	  

	  
Kurz	  ve	  ark.1996	  NEJM.	  



Enfeksiyon	  yolağı	  

•  Yara	  yeri	  kontaminasyonu;	  
1.   Primer	  olarak	  havadaki	  

mikroorganizmalardan	  (%70)	  
2.   Sekonder	  olarak	  ameliyaia	  

kullanılan	  malzemelerin	  ve/veya	  
cerrahın	  eldivenlerinin	  çevre	  ile	  
kontaminasyonundan	  (%30)	  

•  Cerrahi	  alanı	  her	  15	  dakikada	  bir	  
300	  mikroorganizma	  kolonisinin	  
kontamine	  e�ği	  düşünülmektedir.	  



Enfeksiyon	  yolağı	  

•  Havadaki	  
mikroorganizmaların	  kaynağı	  
ameliyathane	  personelinin	  
burun	  taşıyıcılığından	  
kaynaklanmaktadır.	  

	  
Owers,	  j	  Hosp	  İnfect,	  2004	  



Ameliyathane	  Şartları	  

•  Ameliyathanede	  
bulunan	  insan	  sayısının	  
fazlalığı	  kontaminasyon	  
riskini	  arermaktadır.	  

•  Aynı	  zamanda	  cerrahi	  
sürenin	  uzaması	  riski	  
arermakta.	  



•  Salon	  kapıları	  kapalı	  
olmalı	  

•  Salona	  giriş	  çıkışlar	  
sınırlandırılmalı	  

•  Laminar	  hava	  akımınının	  
bakteriyel	  
kontaminasyonu	  %90	  
oranında	  azal{ğı	  
gösterilmiş.	  

Ameliyathane	  Şartları	  



•  Ultraviyole	  ışık	  	  
Kontaminasyonu	  belirgin	  
azaltmakta.	  
	  
Riier	  ,	  JBJS	  ,	  2007	  

Ameliyathane	  Şartları	  



Cerrahi	  Eldiven	  
•  ÇiZ	  eldiven	  uygun	  
•  Drapeleme	  esnasında	  
kontamine	  olma	  riski	  
yüksek,	  drapeleme	  
sonrası	  değişRrilmeli	  

•  TKA	  esnasında	  %67	  
oranında	  yırelma	  riski	  
mevcut.	  

Wright,	  JBJS	  Br,	  1997	  

Çok	  basit	  bir	  işlem	  drama7k	  sonuçlara	  sebep	  olabilmekte!	  



Dren	  Kullanımı?	  

•  Ameliyat	  sonrası	  dren	  kullanımı	  
veya	  kullanmama	  arasında	  
enfeksiyon	  oranları	  açısından	  fark	  
yok.	  

Paker,	  Cochrane	  review,	  2007	  
	  

Dren	  kullanımı	  sadece	  transfüzyon	  miktarını	  ar\rabilecek	  
	  bir	  risk	  faktörüdür.	  



Cilt	  Kapama	  

•  Ameliyat	  sonrası	  cildin	  
stapler	  ile	  kapanması	  
subkutan	  kapamaya	  
göre	  yara	  yeri	  
enfeksiyonunda	  areşa	  
sebep	  olmakta.	  

Smith	  ve	  ark.,	  BMJ,	  2010	  
(meta-‐analiz)	  



þPreoperaRf	  EğiRm	  
þTam	  Kan,	  RuRnler	  
ýAkciğer	  filmi,	  EKG,	  Koagülanlar	  (	  INR,	  PT,PTT)	  
ýİdrar	  analizi	  ve	  İdrar	  Kültürü	  
þHemoglobin	  A1C	  (DiabeRk	  hastalar	  için)	  
þ 	  BMI	  ≥	  40	  ise	  risk	  hakkında	  bilgilendirilir,	  kilo	  
vermeye	  zorlanır!	  

þ 	  İlaç	  bağımlıları	  uyarılır!	  
ý Nazal	  MRSAA/MSSA	  tarama	  ve	  tedavisi	  
þDiş	  ve	  ağız	  enfeksiyonu	  tedavi	  edilmeli	  
	  
	  

ROTHMAN	  INSTITUTE	  PROTOCOL	  COMMITTEE	  



•  Ameliyaian	  önce	  2	  gün	  günde	  2	  defa	  
Hibaclens	  (Klorheksidin)	  ile	  yıkanılacak	  

•  Ameliyat	  öncesi	  Hibaclens	  ile	  cilt	  temizliği	  
yapılacak	  

•  PreoperaRf	  Metal	  alerji	  tarama	  tesR	  
yapılmasına	  gerek	  yoktur.	  

•  Hasta	  anemik	  ise	  ameliyat	  öncesi	  dönemde	  
tedavi	  edilmelidir.	  Böylece	  perioperaTf	  kan	  
transfüzyon	  ihTyacı	  azalacakGr.	  

ROTHMAN	  INSTITUTE	  PROTOCOL	  COMMITTEE	  



þDiabeTs	  Mellitus	  
þProstat	  Hastalığı	  (prostaTt,	  BPH)	  
þSon	  6	  ayda	  geçirilmiş	  İYE	  (sisTt,	  pyelonefrit)	  
þEnstrumentasyon	  gerekTren	  ürolojik	  cerrahi	  
hikayesi	  varsa	  (	  Üreter	  stenT)	  
þİdrar	  şikayetleri	  (dizüri,	  yanma,	  idrar	  yapma	  
zorluğu,	  sık	  idrara	  çıkma,	  idrar	  kaçırma)	  

TİT	  +	  İdrar	  Kültürü	  

ROTHMAN	  INSTITUTE	  PROTOCOL	  COMMITTEE	  



•  PoziTf	  İdrar	  Kültürü:	  >105	  col/mL	  +	  pyüri	  (≥10	  
lökosit)	  

•  Cerrahiden	  önce	  tedavi	  bitmeli	  ve	  şikayetler	  
geçmelidir.	  

•  AsemptomaTk	  bakteriüri	  (	  tarGşmalı	  ?	  )	  

ROTHMAN	  INSTITUTE	  PROTOCOL	  COMMITTEE	  



ROTHMAN	  INSTITUTE	  PC	  

•  SÜRESİ:	  24	  saat	  
•  BAŞLAMA	  ZAMANI:	  İnsizyondan	  iTbaren	  1	  
saat	  içinde.	  

•  CEFAZOLİN	  
	   	  ¤	  2	  g	  IV	  
	   	  ¤	  Penisilin	  allerjisi	  olmayan	  tüm	  hastalara	  

ANTİBİOTİK	  PROFİLAKSİSİ	  



ANTİBİOTİK	  PROFİLAKSİSİ	  

•  VANKOMİSİN	  
¤Penisilin	  allerjisi	  olan	  tüm	  hastalara	  
¤MRSA	  (+)	  hastalar,	  dializ	  hastaları,	  sağlık	  
çalışanları,	  burun	  kültürü	  (+)	  hastalar	  
¤1g	  IV	  

•  KLİNDAMİSİN	  
	  ¤Penisilin	  VE	  Vankomisin	  allerjisi	  olan	  hastalara	  

	  
	  
	  ROTHMAN	  INSTITUTE	  PC	  



Enfeksiyon	  Proflaksisi	  İçin;	  
1.  Ameliyat	  öncesi	  hastaya	  psikolojik	  destek	  
2.  Cildi	  klorheksidin	  ile	  hazırlama	  
3.  Drape	  kullanımı	  
4.  İnsizyondan	  	  60	  dakika	  öncesi	  tek	  doz	  anTbiyoTk	  

uygulaması	  
5.  Kalça	  örtüsüyle	  örtme	  
6.  Hastanın	  vücut	  ısısının	  normotermik	  olması	  
7.  Ameliyathanedeki	  kalabalığın	  önlenmesi	  
8.  Eldivenlerin	  sık	  değişimi	  
9.  Ameliyat	  süresinin	  olabildiğince	  kısa	  olması	  
10.  Steriliteye	  azami	  özen	  gösterilmeli	  



Ameliyat	  öncesi	  oluşturacağımız	  basit	  bir	  
checklist	  ile	  çok	  ciddi	  komplikasyonları	  

önleyebiliriz!	  

Sonuç	  Olarak	  ;	  



	  
	  
	  
	  

The	  devil	  is	  in	  the	  details…	  
BAŞARI	  AYRINTILARDA	  GİZLİDİR…	  

	  
	  
	  
	  
	  





Dabigatran	  etexilate	  
MA	  627.734	  

AkTf	  Dabigatran	  (etexilate’sız)	  
MA	  471.511	  

Dabigatran	  Etexilate	  


