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BEVEZETÉS Az antib iotikus kemopro filaxis alatt a fertőzések 
megelőzése céljábó l a lkalmazott anrimikróbás keze lést ért
j ük. Szé lesebb értelemben ide ta rtozik az antibiotikus szerek 
alkalmazása közve tlenü l a kóro kozó mikroo rganizmus beju
tása után, de a fertőzés kialakulása előtt. A környezetbe n ta
lálható mikroorganizmusok összes típusa kivédésére tett erő
feszítés csak gyógysze r rezisztens törzsek ki fejlődését segít
het i elő. Az antib iotikus pro filaxis adásak or mérlege lni kell, 
a fertőzés kockáza tát, szemben a mellékhatásokka l, költsé
gekkel, a rezisztens bakté rium törzse k kialakulásáva l és a fe
lül fertőzés fokozo tt veszé lyéve l. 

A kórházakba n felhasznált antibiotikumok nagy részé t a mű

tétes osztá lyok alka lmazzák, kimondottan megelőzés cé ljá
ból, mint szisztémás antibiotikus profi lax ist (SzAP) . Az egy
értelmű cél az lenne, hogy „kiűzzük" az összes mikróbát a 
műtéti területről és a postoperatív szövődmények által érin
tett egyé b szervekből. Sajn os a SzAP bizonyítható előnyei 

ennél sokkal korlátozottabbak. 

A nőgyógyászati (sebészet i) műtétek - mind a mai napig -
legjelentősebb szövődménye a műtét utáni fertőzések fellépé
se ( 1 ), amely a műtéti megbetegedés és halálozás legá ltalá
nosabb oka. A fe1tőzés kialakulásában külső és belső ténye
zők vesznek rész t. Az külső fe11őzések megelőzésének határai 
vannak (laminar air flow, steril műtő), de az belső fertőzések 

veszé lye a külső körülményektől függetlenül fennáll. 

A SzAP e lvi alapja az, hogy megfele lő antibiotikum, meg

fele lő ideig legye n j elen a szöve tekbe n, s így a posztoperatív 
szövődmények száma csökenthető (2) . Tört éne lmil eg az 

. eredményes SzAP- t Burke (3) 1961- ben végze tt vizsgá latai 
alapoz ták meg. Ezek szerint csa k a mesterséges fertőzést 

mege lőzően ado tt penicillin keze lés volt eredményes. 

A SZAP JAVALLATÁT ELDÖNTŐ TÉNYEZŐK 1. A műtét nozoko
miális környezete (4), 2. A műtéttel kapcso latos speciális 
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kockáz ati tényezők, 3. A betegge l kapcsolatos spec iál is 
szempontok. 

A MŰTÉT NOZOKOMIÁLIS KÖRNYEZETE 

TISZTA (aszeptikus technika, gyulladásos folyam at nincs, nem 
nyílt meg a légző-, bél-, urogenitális traktus) . A fertőzések 
aránya 5% alatt van. 

TISZTA KONTNv\lNÁLT (a légutak, vagy gyomor-bélrendszer meg
nyitása, a műtéti terület jelentős kontam inációja né lkü l). A 
fertőzés gyakorisága 5- 10% közö tt van. 

KONTNv\lNÁLT (a műtéti terü let jelentős expoz íciója bé ltarta
lommal, fe11őzött epéve l vagy vizelettel). Körü lbe lül 20 % a 
fertőzés gyako risága. 

FERTÓZÖTT (súlyos bakteriális fertőzés, bélperforác ió vagy se
bészeti tályog megnyitása által, nekro tikus szöve t je len léte). 

40% a fertőzés kialakulásának gyakorisága. 

A műtéti kontamináció mértéke szerint önmagában a tiszta 
műtéteknél SzAP nem indokolt (5). A nőgyógyászati műté

tek közül idetartoznak a hüvely megnyitása nélkül végze tt 
beavatkozások, az emlő műtétek . A tiszta kontam inált cso
portba tartozó műtéteknél a SzAP javasol t. Ebbe a csoportba 
ta rtoz ik min den, a hüvely megnyílásával egy ütt j áró has i 
műtét. A kontamin ált csopo rtban SzA P végzése kötelező. 

Bélelőkészítés után, petefésze k daganatok ese tében végze tt 
bélműtétek is ebbe a csopo1t ba ta11ozna k. A fertőzött cso
portban végze tt műtéteknél SzAP nem jön szó ba, mi ve l itt a 
betegek nem megelőzésben részes ülnek, hanem keze lést kap
nak (6) . 

A MŰTÉTTEL KAPCSOLATOS SPECIÁLIS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A követ
kező kockázati tényezők sorolhatók ide : nagy impl antátu
mok beültetése, elhúzódó műtét, nagy szöve troncso lássa l já
ró bevatkozás, reope ráció, akut műtét a szokásos előkészítés 

hiányában, nagyfokú vérvesztés miatt kialakuló hipoperfuzió. 

A BETEGGEL KAPCSOLATOS SPECIÁLIS SZEMPONTOK Infekc iós endo
carditis kialakulására veszé lyezte tett betege k, a betegnél j e
lenlévő imp lantátumok, immunszup primált betegek (le uko
pénia, tartós szteroidkezelés, citosztatikus keze lés), aj ánlott 
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illetve mérlegelendő a keze lés egyes kísérő betegségeknél 
(diabetes mellitus, obes itas, vesee légtelenség, alkoholizmu s, 
májműködési zava r, rosszultápláltság). 

A SZAP HATÉKONYSÁGÁNAK FELTÉTELEI 

A GYÓGYS-ZXRVÁJ.J>SllÁS SZEMPONTJAI Hatékony legyen a fertőzést 
legnagyo bb valószínűséggel okozó baktérium ellen. Eze k 
többnyire fellelhetők a bőrön vagy az emésztőtraktusban, 

mint endogén flóra , illetve a környezetben, osztályon vagy 
kórházban , mint jellemző exogén flóra . Környezeti flóra : St. 
aureus, co liforrnok, Pseudomonas stb. Endogen flóra: geni
tális traktu s: streptococc usok, staphylococcusok, Gram-nega
tív pálcikák, lactobacillusok, Bacteroides csoport , Chlamy
dia trachomatis, co lorectális (fecális) flóra: E. co li, Klebsiel
la, Enterobac ter, Bacteroides fragilis peptostreptococcusok, 
P . aerrog inosa , Húgyutak : nom1ál flóra nincs. 

Ideális antibiotikum: ha tékony a kórokozóva l szemben, a 
műtéti területen hatékony koncentrációban van jelen (penet
ráció, szérumszint), nem indukál rez isztenciát, nem toxikus, 
olcsó. 

A SzAP antibiot ikum választásában fontos szempont, hogy 
az életmentő vagy ún. katasztrófa antibiotikum ok ne szere
peljenek benne, azokat a kritikusan súlyos fertőzések kezelé
sére kell tarta lékolni (6). 

A GYóGYSZER ADAGOIÁS IDŐZÍTÉSE A műtét teljes időtartama 

alatt hatékony koncentrációban legyen jelen, de csak a műtét 

alatt. Így csökken a me llékhatások száma, a rezisztencia 
kia lakulása, a költség és a szeptikus tünetek e l fedésének esé
lye. 

A GYóGYS-ZXR ADAGOIÁS MÓDJA Mára általánosan elfogadott a 
,,sing le shot" (egy dóz is) profi laxis (7-8), amely csak elhúzó
dó műtét (4 óra után), ille tve erős vérzés esetén i smétl endő, 

de a 24 órát nem haladhatja meg (9). 

A GYóGYSZER ADAGOIÁS KEZDETE A hosszabb felezési idejű 

gyógysz ereknél a műtét e lőtt egy órával, rövid felezési idej ű
ek esetében közvetlenül előtt.e ( 10). 

AZ ADAGOLÁS MÓDOZATAI 

NŐGYÖGYÁSZAT Tiszta kontaminált csoport (Gram pozitív és 
anaerob kóroko zók): 1. vagy 11. generác iós cefalospor in + 
metronidazo l (Mandokef, Zinace f stb.), amoxicillin + klavu
lánsav (Aug menti n), amp ic illin + szul bak tám (Unasy n), 
penic illin allergia esetében: clindamycin + metronidazol (Da
lac in, Klion) . 

VASTAGBÉL SEBÉSZET Kontaminált cso port (95%-ban anaerob, 
5%-ban Gram negatív kórokozók); II. vagy Ill. generációs 
ccfalosporin + metronidazo l (?) (Zinacef, Claforan, Roce-
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phin, Mefoxin) , penicillin allergia esetén: amino glikozid + 
clindamycin vagy metronidazol (Gentamycin , Dalacin). 

BÉLELÖKÉSZÍTÉS Több formája ismeretes: 
/ . El ső nap átlátszó folyadék, délben hashajt ó (Phenoph 
ta le in vagy Ti sasen) este hashajtó por (Natr.chlorat , 
Kal.chlorat. , Natr .hydro gencarb.) 3 1 vízben, második nap 
reggel beöntés, műtét 

2 . Első nap fo lyadék, délután 3x l 00 ml Mannit 20% 3 1 
vízben + 6 g KCI orá lisan , második nap regge l beöntés, 
műtét 

3 . Első naptól folyadék, 1/2 adag hashajtó por , 25 g 
MgSO4 (keserűsó) 1,5 1 vízben + 3 tbl K retard , második 
nap 1/2 adag hashajtó por , 25 g MgSO4 1,5 1 vízben, 2500 
ml Ringer lactat infúzió + 3 g Kel, beönt és, harm adik nap 
reggel beöntés, műtét 
4. Ún. orthográd bél mosás ma már nem javasolt! 

Az előkészítést egyes esetekben kiegészí thetjük antibiotikum 
(Gentamyc in, metronidazol) adásával is. 

A SZAP KÖLTSÉGEI A gyógysze rek napi árv áltozása i miatt 
nem törekedhetünk pontos meghatározásra. A lego lcsóbbnak 
a potenciált félszintetikus penicillin szárma zékok és az I. és 
II. generációs cephalosporinok tünnek. Ezek összege 1000 
és 2000 Ft között helyezkedik el, míg a III. generációs cso
port ára ennél magasabb. Alkalmazásuk az esetleges allergiás 
reakciók miatt kíván fokozo tt óvatos ságot . A c lindamycin 
ára 1000 Ft a latt van. A metroni dazo l ára 500 Ft kö rül 
alakul. Láthatjuk, hogy döntő különbség nincs az alkalmaz
ható gyógyszerek árában, így elsősorban nem ennek a szem
pontnak kell eldöntenie a vá lasztandó antibiotikum fajtáját. 

ÖSSZEFOGLALÁS A műtét után i fertőzéses szövődmények 

gyakoriságát és súlyosságát a beteg állapota, az a lkalmazott 
műtét megterhelése és nem utolsósorban a sebészeti technika 
határozzák meg. A műtét előtt alkalmazot t SzA P a műtét 

utáni fertőzések számát csökkenti a sebgennyedések és has i 
tályogképződések esetében (] 1 ). A nazokomiális pneumo
niák gyakorisága azonban a SzAP alkalmazása ellenére sem 
csökken. A gyógyításban e lfogadott pro toko llokat kell az 
egyes műtétek esetében alkalmazni, amelyek meghatározzák , 

mely betegek , mikor , milyen időtartamban és milyen SzAP
ban részes üljenek. Ma már e lfogad hatat lan, hogy a SzAP 
megítélésére klinikai vizsgálatban placebo kontrollcsoportot 
hozzanak létre ( 12) . A hatékon y műtét e lőtti SzAP vég
zéséhez országos rezisztencia adatok ismeretére és a nozoko
m iál is infekciókat előidéző kórokozóknak, azok antibiot i
kum-rezisztenciájának rendszeres intézeti vizsgálatára lenne 
szükség (6). A leírtak szerint alk almazott SzAP alkalmazás
tól várható a kórház i tartózkodá s és a kezelés i költsége k 
csökkenése , de mindenek előtt a betegek gyorsabb, kevesebb 
szövődménnyel történő gyógyulása. 
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Surgical approach László Ungár (H) 
The role of radiation therapy Roberro Orecchia (1) 
Experience with CORT Michel Höckel (BRD ) 

The place of systemic therapy Jan Vermorken (NI) 
Currenl trends in the managemelll of resectable endometrial 

cancer: The role of irnaging teehniques in the treatment 
planning A11ila Artn er (H) 
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