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ÖSSZEFOGLALÁS A periop erat ív ant ibiot ikum profi laxi s a 

megfele lő sebészeti technika és a sebész i ant iszepszis betartá

sa mellett is fell épő sebfertőzések megelőzését szolgálja. A 
közlemény áttek inti az antibiotikum profi laxis alapelveit. A 

megfele l ő időben ado tt , a műtéti területen előfordu ló kór
okozók ka l szemben hatékony, a műtét idej e alatt magas szö

veti koncentrációt bizto sító antibi otikum ok adása lehet ered
ménye s. 
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ABSTRACT Prinz Gy. Basic principles of perioperative anti
hiotic profilaxis 

Perioperative ant ibiotic prophylaxis prevent s wound infec 
tion ín a large numb er of surgica l procedure. Antimicrobial 
pro phy lax is is only one of seve ral measures to lower the risk 
o f wo und infection , optimal surgical techniqu es and antisep

sis are also needed. Principles of proph y laxis include e ffec

tive leve ls of ant ibiotics ín the dec isive interval, and, ín 
most instances , limitin g the cou rse to intraopera tive cove r

age only. Se lec tion of opt imal agent shou ld be based on 
local infection con trol da ta and current guidlin es. 
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BEVEZETÉS Az antim ikrobás szereket évtizedek óta használják 
a posztoperatív fertőzések megelőzésére. Állatkísé rletek és 

nagyszá mú pro spektív klinikai vizsgá lat eredményei alapján 
a pcrioperatív antibio tikum profi laxis alape lvei kikristályo

sodtak. Számo s ország és tudományos társaság tette közzé 
aj,\nlása it e tágy kör ben ( 1-6). Továbbra is vita tott néhány 
műténípusban a profi laxi s szlikségessége és az egyes centru
mokb an má s és más antibiot ikum alka lmazásá t tartják opti-

1m1lisnak. Az a lábbia kban az alape lvek áttekint ésé t kísérli 
meg a köz lemény. 
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A PROFILAXIS CÉUA A profilakt ikusan alkalmazott antimikr o

bás keze lés el sődleges cé lja a műtét i sebfertőzések számán ak 

csökkentése (1-6). A posztopera tív sebfetőzések gyakoris ág
ban a második-harm adik helyet fogla lják e l a nozokomiál is 

fertőzések között. A sebfertőzések megnyújtják a kór ház i 
ápolás időtartamát, gyakran költséges antim ikrobás keze lés t 

igénye lnek, súlyos következményekkel, a beteg ha láláva l is 
j árhatnak. A profilax is nem tesz i feleleslegessé az antiszep
szis következe tes betartá sát, a kíméletes sebész i technikát, 
ezek ellené re is számoln i kell sebfertőzések felléptéve l. Gya
koriságuk számos tényezőtől függ: a beteg általános állapo
tától , alapbetegségétől , a műtét típusától , az érintett műtéti 

területet kontamináló mik roorganizm usok csíraszámátó l. Az 
ant ibiotik umok profi laktikus alkalmazá sá nak cé lja nem a 
posztoperatív időszakban fellépő láz, légút i, húgyúti fertőzé
sek, kanülökkel összefüggő fertőzések kiküszöbölése. Ezen 
fertőzések számának csökkentésé re is van kidolgozo tt straté
gia. A profilaxis eredményességé t mindi g a sebfertőzések 

szempontjából kell vizsgá lni ( l -7). 

A PROFILAXIS INDIKÁCIÓI A perioperatív antibiot ikum profi

laxis indiká ciója szempon tjábó l döntő jelentőségű, hogy a 
műtét az érintett terü leten előforduló kórokozó k száma szem

pontjábó l a tiszta , tiszta-ko ntam inált, kontam inált, vagy a 
fertőzött kategó riába soro landó ( 1-6). 

TISZTAMÚTÉTNEK minősülnek a nyá lkaháryákat nem érintő bea
vatkozáso k, melyek során nem nyílnak meg üreges sze rvek. 

A posz toperat ív sebfertőzések ará nya asze ptiku s technik a 
mellett, tiszta műtétek esetén 5% alatt van. lzületi protézi
sek, műbilletyű, ér-graftok, liquor-shuntök, egyé b eszközök 

beültetése azonba n indoko lttá tesz i profilax is alkalmazásá t, 
az impl antátumok kontaminációjának veszé lye miatt. A pro
filaxis szükségessége vitatott elektív emlőműtétekben és 

idegsebészeti beavatkozások esetén. 

TISZTA-KONTAMINÁLT MÚTÉTNEK minősülnek a nyálkahártyá kat is 

érintő beavatkozások, az olyan beavatkozáso k melyek során 
az üreges szervek megnyílnak. A gast roint estinális traktu
son, a lég utakon végze tt műtétek és a nőgyógyászati beavat
kozások jó része is ebbe a kategór iába sorol ható . Ezen műté

tek kapcsá n a műtéti terül et kontaminác iója nem jelentős . 

Megfelelő technika mellett a sebfertőzések aránya 5- 10%-ra 
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tehető. Az ant ib iotikum profi laxis ebben a kategór iában 

ajánlolt. 

KONTAMINÁLT MŰTÉTEK ese tén a műtéti terület már fertőzött, de 

még jelentős gy ulladás nincs jelen. Az üreges sze rvek gyul
ladásos folyama ta kapc sá n (p l. appendicit is, vas tagbél diver

ticulit is), illetve eze n sze rvek perforác ióját követően rövid 
idővel végze tt műtétek szövődményeként a po sztope ratív 
sebfertőzések gy akor isága 20 %- ra tehető. Az antibiot ikum 

profilaxi s ebben a kategóriában nélkü lözhetetlen. 

FERTŐZÖTT MŰTÉTEK esetén a műtét i terü lete n már gy ulladá s 

zaj lik, béltartalom, necrot ikus szöve t, tályog észle lhető. A 
postop eratív sebíenőzések gya kor isága 40 % felett van. Eb

ben a kategó riában nem profilax is, han em he lyesen megvá
lasz tott ant imikr ób,1s keze lés indokolt. 

Az ant ibiotikum profi laxi s alkalmazá sa mérlegelendő nagy 
szöve ti roncso lássa l járó műtétek, reoperáeiók , sűrgősséggel 
végze tt műtétek ese tén. Antibiotiku s profilaxisban kell része

síteni az inícktív endoca rditi s kialakulá sa szempontjából ve
szé lyez tetetteket, az implantátum okat vi sel őket és a csökkent 

védekezőképességű betegeket (neutropéniásoka t, nagy dózisú 
kortiko szte roid keze lés ben részesü lőket , citosz tatikumm al 

keze iteke t) ( 1-6). 

A PERIOPERATÍV ANTIBIO TIKUM PROFILAXISRA SZÁNT SZEREK 

KIVÁLASZTASA Profila xisra fütalában baktericid antibio tiku
mot kell választa ni. A vála sztott szernek kevés mellékhatá s

sal kell rendelkeznie. A cefa lospo rinok azén rendelkeznek ki

tüntete tt sze reppe l, miv el alkalma zásuk során lényegesen rit
kábban ke ll számo lni a llergiás reakcióval , mint a penicillinek 
esetébe n. Lehetőség szerint hosszabb felezés i idejű antibioti 
kum ot ke ll vfü1szta ni, azén hogy a kívánt antibio tikum szint 
a műtéti terüle ten a műtét te ljes ideje alatt biz tos ított legye n 
( 1-7). 

A sze r kivála sztásánál szá mba kell venni a posztoperatív seb

fertőzések leggy akoribb kórokozóit, és azok érzékenységét. 
A műtét i területe t kontamináló kóro kozók a kü ltakaró ró l és 

az érintett szerv saját flórájából szánnaznak. Más a szájür eg, 
a lég utak , a gyo mor és a duod enum, a disztá lis vékonybél

szaka sz és a vas tagbé l, a hüvely és a méhüreg, a húgyutak 
nyál kahát yájának flórája. Előzetes antimikr óbás keze lés, a 

beteg alapbetegsége megvá ltoztatja a mikroorgan izmu sok 
össze tételét. Huzamos preop era tív kórházi keze lés , inva zív 
beava tkozások nyomá n a norn1ál flórában is jel en lesznek a 
rez isztensebb nozokom iális patogé nek. A posto pera tív seb

fe11őzésekben mindig számo lni kell Staphylocoecus aureus 

kóroki sze repé ve l, ezé 11 a vá lasztott antibiotikum ill. kombi 
náció hatéko ny kel I legye n ezen kóroko zóva l szemb en ( 1-6). 

A profilaxi sra szánt készí tmény ne idézze elő rezisz tens tör-

294 

zsek kia lakulását, ne legyen árta lmas, és lehetőség sze rint o l

csó legyen. A cefazo lint számos műtéti típusba n aján lja a 
szakirodalom, relatíve hosszabb felezési idej e és viszonyl a

gos olcsósága miatt. A cef triaxon hossz ú felezés i ideje miatt 

került az ajánlásokba, elsősorban a vas tagbelet is érintő, 
hosszú műtétek ese tén. A metronidazol azon hasi műtétek 

esetén jön szóba komb inációban, amelyekben a gra m-n ega
tív anaerobok kórok i szerepéve l gyakran kell számo lni (5-7). 

A PERIOPERATÍV ANTIBIOTIKUM PROFILAXIS IDŐZÍTÉSE Burke (8) 

és mások állatkísérletes vizsgá latai nyomán már a hatvanas 
évektől ismert, hogy az ant ibiotikum profilaxi s csa k akkor 

hatá sos, ha legfe ljebb két óráva l előzi meg a beavatkoz ást. A 
műtétet követő három órán tú l adagolt antibiotikum is ha

tástalan. Számo s k linikai vizsgálat is a látámasz totta az állat
kísérletekben meg figye lteket (9- 10). Ezért cél szerű, hogy a 

profilaxi sra szánt antibiotikumot a beteg az anesz tézia indí tá
sakor , intrav énásan, az aneszt éz iát végzőktől kapja meg. A 
kóner emben végzett profi laxis hatástalann á vá lhat a műtéti 

program felborulá sa esetén . Kivéte lt képez a császá rm etszés, 

ilyenkor a kö ldök zs inór lekö tése kor szokásos az antibiotiku
mot beadni ( 1-4). Az elmúlt éve k vizsgá latai bebizonyítot

ták, hogy a műtétek döntő több ségé ben egyet len dózis adása 
elegendő (5-7). Elhúzódó műtétek ese tén megismételhető az 

antibiotikum adása (5-6 ). 

HOGYAN ALAKÍTSA KI EGY CENTRUM A PERIOPERATÍV ANTIBIO · 

TIKUM PROFILAXIS STRATÉGIÁJÁn Minden osz tály meg kell 
hatá rozza időrő l-időre saját profil ak tikus protoko llját. Ez t 

célszerű írásb,m is rögzíte ni. Az általános alapelveken és az 
érvényben lévő ajánlásoko n túlmenően helyi sze mpont ok is 
adódhatnak. Az egyes ant ib iotiku mok e lérhetősége és be
szerzési ára fonto s tényező lehet. Adott időperiódus után le 
kell mérni az alkalmazott profilaxi s eredményességé t. Ennek 

feltétele a postope ratív sebfertőzések ész lelése és reg isztrálá
sa, a fe11őzött sebekből kitenyésző kórokoz ók és azok anti

biotikum- érzékeny ségének monitoro zása ( 11 ). Hazai körül 
mények között számos nehézség adódhat: hián yo znak a seb
fertőzések követésébe n járato s " infection contro ll" nővérek, a 
nozokomiáli s fertőzésekben j áratos infekto lógu sok, és nem 
utolsó sorban a klinik ai mikrobi o lóg iát ma gas sz ínvonalon 

művelő mikrobio lógia i labo ratórium ok. 

A hatékony periope ratív antib iotikum profilaxi s bevezetésé
nek alapvető feltétele annak felisme rése, hogy mind en műté

ti beavatkozás postoperatív sebfenőzés kockázatával jár. 
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