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Özet

Summary

Amaç: Bu araﬂt›rman›n amac› suçiçe¤i aﬂ›lamas›n›n yuva çocuklar›ndaki etkinli¤inin belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Vakalar Ocak-Mart 2006 tarihlerinde
suçiçe¤i salg›n› s›ras›nda Sevda Sabanc› Kreﬂ ve Gündüz Bak›mevi’ne devam eden 144 kay›tl› çocuk aras›ndan seçildi. Yaﬂ ortalamas› 38±34 ay (6-72 ay) olan 65
çocu¤a (%41.6) suçiçe¤i tan›s› konuldu. Ailelere ve yuva
hemﬂiresine aﬂ›lama durumlar› soruldu ve çocuklar›n
73’üne (%50.6) daha önce bir doz Oka suﬂu aﬂ›s› uygulanm›ﬂt›. Suçiçe¤inin ﬂiddeti hafif (ateﬂ <3 gün, evde
komplikasyon olmadan kal›ﬂ <4 gün ve lezyon say›s› ≤50
ve komplikasyonsuz) ve orta-a¤›r (bu bulgulardan ≥1 var
ise; >50 lezyon, ≥4 gün ateﬂ, evde ≥5 gün kal›ﬂ ve komplikasyonlu) olarak s›n›fland›r›ld›. Komplikasyonlar aileye
ve yuva hemﬂiresine anlat›larak bildirilmesi istendi. Aﬂ›n›n etkinli¤i VE (Vaccine Effectiveness (%)= (AUCAVD)/AUCx100 formülü kullan›larak hesapland›.
Bulgular: Aﬂ›l›lar›n 6’s› (%8.2), aﬂ›s›z 71 vakan›n ise
59’unda (%83) suçiçe¤i görüldü. Orta-a¤›r hastal›k aﬂ›l›
suçiçekli çocuklarda görülmezken, aﬂ›s›z suçiçekli grubun 24’ünde (%33.8) görüldü. Aﬂ›l› çocuklarda aﬂ›s›z çocuklara göre suçiçe¤i daha hafif ve yuvaya devams›zl›k
daha düﬂük orandayd› (p<0.05). Aﬂ›n›n suçiçe¤inin tüm
formlar›n› önlemede etkinli¤i %90.1 (Odds oran› 14.1;
%95 güven aral›¤›: 2.4-80.9) iken orta–a¤›r hastal›¤› önlemede ise %100 bulundu. Suçiçe¤i aﬂ›s› uygulamas›
yaﬂ› 15. ay veya üzerinde olanlarda, 12. ayda aﬂ› uygulananlara göre daha etkin koruyuculuk sa¤lamaktayd›. Aﬂ›l› grupta suçiçe¤ine ba¤l› bir komplikasyon görülmedi.
Sonuç: Yuva çocuklar›nda su çiçe¤i aﬂ›s› orta-a¤›r hastal›¤› önlemede etkindir. (Çocuk Enf Derg 2007; 1: 93-7)
Anahtar kelimeler: Suçiçe¤i, suçiçe¤i aﬂ›s›

Aim: We aim to show effectiveness of varicella vaccine
in prevention of severe disease in day-care center children.
Material and Method: Study group was consisted of
144 day-care center children. Of them 73 (50.6%) were
immunized against varicella before. Mean age was
38±34 months (6 to 72 months) and 65 of them (41.6%)
diagnosed as varicella. Severity of disease was classified as mild, and moderate-severe disease as some clinical parameters. Mild disease as defined as fever less
than 3 days, number of vesicular lesions was under 50.
Severe disease defined as lesions above 50 and longer
duration of fever and seen of any complication. Effectiveness of varicella vaccine was estimated a formulary,
VE: % (AUC-AVD)/AUCx100.
Results: Varicella was seen in 6 of immunized (8.2%)
and 59 of unimmunized children (83%). Severe disease
was seen 33.8% of unimmunized children, and none of
them was in immunized group. The effectiveness of
vaccine estimated as 90.1% (odds ratio 14.1; 95% CI
2.4-80.9). Varicella vaccine was more effective if it done
at 15th month or older age than at 12th month.
Conclusion: Varicella vaccine is highly effective for
prevention of severe disease in day-care center children. (J Pediatr Inf 2007; 1: 93-7)
Key words: Varicella, varicella vaccine

Giriﬂ
Varicella zoster virüsünün neden oldu¤u enfeksiyonlar›n toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan önemi ülkelere özgü epidemiyolojik ve farmoekonomik
veriler elde edildikçe daha iyi anlaﬂ›lmaktad›r. Al-

manya’da sa¤l›kl› eriﬂkinlerin %5.5’ten fazlas›nda suçiçe¤inin bakteriyel superenfeksiyon, akut
nörolojik hastal›k, pnömoni, bronﬂit gibi komplikasyonlar›na maruz kald›¤› bildirilirken ‹talya’da
suçiçe¤i geçiren çocuklar›n %3.5-8’inde üst solunum yolu ve deri enfeksiyonlar› geliﬂti¤i göste-

94

K›l›ç ve ark.
Suçiçe¤i Aﬂ›s›n›n Yuva Çocuklar›nda Etkinli¤i

rilmiﬂtir (1). Türkiye’de ise suçiçe¤inin toplum düzeyinde
komplikasyonlar›n› bildiren çal›ﬂmalar son derece k›s›tl›d›r. ‹zmir’de yap›lan bir çal›ﬂmada suçiçe¤i geçirenlerin
hastaneye herhangi bir komplikasyon nedeni ile yatma
riskinin 6.3/100 000 oldu¤u bildirilmiﬂtir (2).
Varicella zoster virüsünün Oka suﬂunu içeren attenüe
edilmiﬂ suçiçe¤i aﬂ›s› 1970’li y›llar›n baﬂlar›ndan beri kullan›lmaktad›r (3). Lisans almadan önceki ve sonraki çal›ﬂmalara göre suçiçe¤i aﬂ›s›n›n hastal›¤›n herhangi bir formunu
önlemedeki etkinli¤i %70-100 iken orta-a¤›r hastal›¤a karﬂ› %85-100 oranlar›nda korudu¤u bildirilmektedir. Aﬂ›l› kiﬂiler aras›nda salg›nlar s›ras›nda y›lda %1-4 oran›nda hafif
hastal›k geliﬂti¤i belirtilmektedir (4,5). Bu kiﬂilerde aﬂ›lanmayanlara göre sistemik komplikasyonlar daha az görülmekte ve hastaneye yat›ﬂ gereksinimi azalmaktad›r (6,7).
Düﬂük aﬂ›lama oranlar›na ra¤men suçiçe¤i aﬂ›s›n›n yuvada ve okullarda salg›nlar› önlemede koruyuculuk oran›
orta a¤›r dereceli hastal›¤› önlemede >%90 etkin oldu¤u
belirtilmektedir (8). Son çal›ﬂmalarda ise bu bilgilerin aksine yüksek aﬂ›lama oranlar›na ra¤men aﬂ›n›n etkinli¤inin
günlük bak›m merkezlerindeki suçiçe¤i salg›nlar›n› önlemede %44 oldu¤u belirtilmektedir (9). Miron ve arkadaﬂlar› (10), salg›n s›ras›nda aﬂ›lama oranlar› düﬂük ise suçiçe¤inden korunman›n zay›f oldu¤unu ancak aﬂ›l› olanlarda hastal›¤›n daha hafif geçirildi¤ini belirtmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmada amaç suçiçe¤i salg›n› s›ras›nda aﬂ›lama
oran› %50.6 olan bir çocuk yuvas›nda aﬂ›n›n hastal›¤› önlemede etkinli¤ini belirlemek, aﬂ›l› çocuklarda suçiçe¤i
görülmesini kolaylaﬂt›ran risk faktörlerini araﬂt›rmak ve
aﬂ›l› ve aﬂ›s›z çocuklarda geliﬂen komplikasyonlar› karﬂ›laﬂt›rmakt›r.

Gereç ve Yöntem
Çal›ﬂmaya al›nan vakalar Ocak-Mart 2006 tarihlerinde
suçiçe¤i salg›n› s›ras›nda Sevda Sabanc› Kreﬂ ve Gündüz
Bak›mevi’ne devam eden 144 kay›tl› çocuk aras›ndan seçildi. Yuvada kalan çocuklar 6 ay-1 yaﬂ, 2-3, 4-5 ve 6 yaﬂ
grubu olarak ayr›lm›ﬂt›.
Vaka tan›m›: Suçiçe¤i tan›s› yuva doktoru taraf›ndan
tipik makülopapuloveziküler döküntünün görülmesi ve
buna neden olabilecek di¤er hiçbir nedenin olmamas› ile
konuldu. Mikrobiyolojik çal›ﬂma yap›lmad›. Yuvada suçiçe¤i olan bir çocuk ile temastan 10-21 gün içinde suçiçe¤i geçirenler yuvada temas sonras› bulaﬂma kabul edildi.
Do¤al suçiçe¤i olgular› daha önce suçiçe¤i geçirmeyen
ve aﬂ› olmayan, suçiçe¤i geçiren çocuklar olarak kabul
edildi. Aﬂ›l› olan ve suçiçe¤i geçiren vakalar ise suçiçe¤i
geçirmeden >6 hafta önce aﬂ› olanlar kabul edildi.
Vaka araﬂt›rmas›: Ailelere ve yuva hemﬂiresine bir anket ile aﬂ›lama durumlar›, daha önce suçiçe¤i geçirip geçirmedikleri ve yuva d›ﬂ›nda suçiçe¤i geçiren biri ile temas
edip etmedikleri soruldu. Suçiçe¤i döküntüleri görülen her
çocuk hastal›¤›n ilk 3 gününde yuva doktoru taraf›ndan
de¤erlendirildi. Lezyonlar›n yayg›nl›¤›, ateﬂ ve akci¤er bulgular›, evde kal›ﬂ süreleri kaydedildi. Komplikasyonlar aileye ve yuva hemﬂiresine anlat›larak yuva doktoruna bildi-
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rilmesi istendi. Vakalarda kronik bir hastal›¤›n olmamas›na dikkat edildi. Suçiçe¤inin ﬂiddeti hafif (ateﬂ <3 gün, evde komplikasyon olmadan kal›ﬂ <4 gün ve lezyon say›s›
≤50 ve komplikasyonsuz) orta-a¤›r (bu bulgulardan ≥1 var
ise; >50 lezyon, ≥4 gün ateﬂ, evde ≥5 gün kal›ﬂ ve komplikasyonlu) olarak kabul edildi.
‹statistiksel Analiz: Aﬂ› etkinli¤i hesaplamas›nda daha
önce suçiçe¤i geçiren veya yuva d›ﬂ›nda suçiçe¤ine maruz kalanlar çal›ﬂma d›ﬂ› tutuldu. Aﬂ›n›n etkinli¤inin hesaplanmas›nda aﬂ›lanmam›ﬂ çocuklardaki atak h›z›ndan aﬂ›lanm›ﬂ çocuklar›n atak h›z›n›n ç›kar›lmas› ve aﬂ›lanmam›ﬂlar›n atak h›z›na bölünerek hesaplanan (AUCAVD)/AUCx100 formulü kullan›ld› (AUC: Aﬂ›lanmayanlarda atak oran›, AVD: Aﬂ›l›larda atak oran›). Çal›ﬂmada sürekli de¤iﬂkenlerde Student’s t testi s›n›flanabilen de¤iﬂkenlerde γ2 testi kullan›ld›. Veri analizinde ise SPSS 10.0
istatistik yöntemi kullan›ld›. p < 0.05 anlaml›l›k s›n›r› kriter
al›nd›.

Bulgular
Yuva çocuklar›n›n 73’üne (%50.6) daha önce bir doz
Oka suﬂu aﬂ› (Okavax Pasteur) uygulanm›ﬂt›. Salg›n s›ras›nda 74 çocu¤a suçiçe¤i tan›s› konuldu. Suçiçekli 4 çocu¤un ailesinden yeterli bilgi al›namad› ve yine 5 suçiçekli vakan›n aﬂ›s›z olup öyküsünde daha önce de ﬂüpheli suçiçe¤i geçirmiﬂti. Bu dokuz vaka çal›ﬂma d›ﬂ›nda tutularak
de¤erlendirmeye yaﬂ ortalamas› 2.8±1.4 y›l olan 38’i k›z
(%58.4) 27’s› erkek (%41.6) 65 suçiçe¤i vakas› al›nd›. Aﬂ›s›z olan 59, aﬂ›l› 6 vaka vard›. Aﬂ›l›lar›n 6’s›nda (%8.2), aﬂ›s›z 71 vakan›n ise 59’unda (%83) suçiçe¤i görüldü. Suçiçe¤i aﬂ›lamas›na göre vakalar›n özellikleri Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.
Aﬂ›l› olmas›na ra¤men suçiçe¤i geçiren olgularda
(n= 6) >38.50C ateﬂ hiç görülmezken, aﬂ›s›z olan ve suçiçe¤i geçirenlerin %88.1’inde (n= 52/59 p <0.01) ateﬂ görüldü. Ateﬂin süresi aﬂ›s›zlar›n %8.4’ünde aﬂ›l›lar›n tümünde 3 günden az devam etti. Aﬂ›l› olanlar›n yaln›zca biri
(%16.6), aﬂ›s›zlar›n ise 54’ü (%91.6) yuvaya >4 gün devam etmemiﬂti (p< 0.01). Ayr›ca aﬂ›s›zlar›n evde kal›ﬂ süreleri ortalama 8.2 gün iken aﬂ›s› olanlar›n ortalama 3.1
gün idi (p= 0.02). Lezyon say›s› <50’den az aﬂ›l› grubun tümünde, aﬂ›s›z grubun ise yaln›zca % 6.7’sinde (n= 4/59
görüldü (p<0.01).
Aﬂ› etkinli¤i: Orta-a¤›r hastal›k aﬂ›l› çocuklarda görülmezken, aﬂ›s›z grubun 24’ünde (%33.8) görüldü. Aﬂ›n›n
suçiçe¤inin tüm formlar›n› önlemede etkinli¤i %90.1
(Odds oran›.14.1; %95 güven aral›¤›= 2.4-80.9) iken orta–a¤›r hastal›¤› önlemede ise %100 bulundu. Olgular›n
12’sinin (%17) aﬂ›s›z olmas›na ra¤men suçiçe¤i geçirmedi¤i saptand›.
Aﬂ›l› çocuklarda suçiçe¤i görülmesine katk›da bulunan
nedenler araﬂt›r›ld›¤›nda suçiçe¤i geçiren ve aﬂ›l› olanlar›n
%66.6’s›na (n= 4/6) <15 ayl›kken suçiçe¤i aﬂ›s› yap›ld›¤›
görüldü. Suçiçe¤i geçirmeyen ve aﬂ›l› olan vakalar›n
%91’ine (n= 61/67) ≥15 ay (p <0.01) suçiçe¤i aﬂ›s› yap›lm›ﬂt›. Bu bulgularla 12-15 ay aras›nda suçiçe¤i aﬂ›s› ol-
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man›n aﬂ›l›lar›n suçiçe¤i enfeksiyonu geçirmesinde etkin
(%95 güven aral›¤›= 0.4-0.9; Odds oran› 0.6) oldu¤u saptand›.
Komplikasyonlar. Aﬂ›l› grupta suçiçe¤ine ba¤l› bir
komplikasyon görülmedi. Aﬂ›s›z grupta en s›k komplikasyon sekonder bakteriyel deri enfeksiyonuydu (n= 12;
%20.3). Di¤erleri ise kusma, ishal, baﬂ dönmesi, pnömoni (%18.6, %11.8, %6.7, %5) iken, artrit, osteomiyelit ve
ensefalit gibi komplikasyonlar aﬂ›s›z çocuklar aras›nda da
görülmedi.

Tart›ﬂma
Oka-GSK aﬂ›s›n›n yeterli immünolojik cevap oluﬂturdu¤u bilinmekle beraber aﬂ›n›n suçiçe¤inden korumadaki
etkinli¤i çal›ﬂmalarda farkl›l›k göstermektedir. ‹srail’de yap›lan çal›ﬂmalarda Oka-GSK aﬂ›s›n›n %33-92 aras›nda
de¤iﬂen oranlarda suçiçe¤inden korudu¤u bildirilmektedir
(11). Oka-Aventis-Pasteur aﬂ›s› olan Okavaks ile yap›lan
çal›ﬂmalar k›s›tl›d›r. Bu çal›ﬂmada Okavaks aﬂ›s› uygulanan yuva çocuklar›nda aﬂ›n›n koruyuculu¤u araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Günlük bak›m evleri ve okullarda suçiçe¤i aﬂ›s›n›n hastal›ktan koruyucu etkinli¤i birçok çal›ﬂmada araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Salg›n s›ras›nda Galil ve arkadaﬂlar› (9) New Hapsire’de
bir yuvada aﬂ›n›n etkinli¤ini %44, okul çocuklar›nda Tugwell ve arkadaﬂlar› (12) %56, Lau ve arkadaﬂlar› (13) ise
%72 bulmuﬂtur. Sheffer ve arkadaﬂlar› (11) ise 1-5 yaﬂ
aras› yuva çocuklar›nda aﬂ›n›n suçiçe¤inin herhangi bir
formundan %88 orta-a¤›r hastal›ktan %100 oran›nda korudu¤unu bildirmiﬂlerdir.

Bu çal›ﬂmada kreﬂe devam eden 1-5 yaﬂ aras› çocuklarda suçiçe¤i salg›n› s›ras›nda Oka-Pasteur aﬂ›s›n›n etkinli¤i araﬂt›r›ld›. Aﬂ›lanma oran› %50.6 olan bu kreﬂte aﬂ›n›n etkinli¤i %90.1, orta-a¤›r hastal›¤› önlemede ise %100
oldu¤u bulundu. Aﬂ›lanm›ﬂ grupta hastal›k hem daha hafif, hem de yuvaya devams›zl›k daha az görüldü. Aﬂ›l›
grupta deri enfeksiyonu, ishal, kusma ve ≥38.5 0C ateﬂ gibi durumlar görülmedi.
Galil ve arkadaﬂlar› (14) suçiçe¤i aﬂ›s›n›n 15. aydan önce uygulanmas›n›n aﬂ›n›n etkinli¤inde azalmaya neden
olabilece¤ini belirtmiﬂlerdir. Bu çal›ﬂmada da benzer olarak aﬂ›l› olan ve suçiçe¤i geçirenlerin %66.6 ‘s›n›n 15. aydan önce aﬂ› oldu¤u bulunmuﬂtur. Aﬂ›l› olan vakalar›n suçiçe¤i geçirmesini etkileyen faktörler aras›nda yaln›zca
<15 aydan önce aﬂ› olman›n etkili oldu¤u saptand›. Evde
yaﬂayan kiﬂi ve kardeﬂ say›s› etkin bulunmazken aﬂ›n›n
saklanmas›, depolanmas› ve uygulanmas›ndaki farkl›l›klar
belirlenemedi.
Bu çal›ﬂmada suçiçe¤i tan›s›nda laboratuvar yöntemi
kullan›lmad›. Ancak tüm vakalar deneyimli bir pediatrist ve
hemﬂire taraf›ndan de¤erlendirildi. Daha önceki çal›ﬂmalarda suçiçe¤i tan›s›nda doktorun do¤ru tan› koyma oran›n›n >%90 oldu¤u belirtildi¤i için bu konuda büyük bir
yanl›ﬂl›k yap›lmad›¤› düﬂünüldü
Suçiçe¤i aﬂ›s›n›n etkinli¤inin zamanla azald›¤› ve ikinci dozun gereklili¤i baz› araﬂt›rmalarda vurgulanm›ﬂt›r
(15,16,17). ‹srail’de yap›lan bir çal›ﬂmada aﬂ›n›n yap›ld›ktan sonraki 3 y›lda etkinli¤inin %88 oldu¤u belirtilirken
(11) bizim çal›ﬂmam›zda ortalama 3.6±1.8 y›lda %90.1
bulunmuﬂtur. Aﬂ› etkinli¤inin di¤er çal›ﬂmalardan daha

Tablo 1. Suçiçe¤i aﬂ›lama durumuna göre aﬂ›l› ve aﬂ›s›z vakalar›n klinik bulgular›

Yaﬂ
Cins
K›z (n, %)
Hastal›¤›n ﬂiddeti (n, %)
Hafif
Orta-a¤›r
Klinik özellikler (n, %)
Ateﬂ >38.5°C
Lezyon say›s› <50
Ateﬂin süresi <3 gün
Evde kal›ﬂ süresi > 4 gün
Aﬂ› olma yaﬂ› (ortalama±SD)
12-15 ay aras› aﬂ›lananlar (n, %)
15 aydan sonra aﬂ› olma (n, %)
Komplikasyonlar
Sekonder deri enfeksiyonu
Kusma
‹shal
Pnömoni
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Aﬂ›lanm›ﬂ
n= 6

Aﬂ›lanmam›ﬂ
n= 59

p

22±8.56 ay

27.4±13.1 ay

0.12

2 (33)

24 (40.6)

0.46

6 (100)
0

5 (8.4)
54 (91.5)

0.01
0.01

0
6 (100)
6 (100)
1 (16.6)
21.4±12.7
4 (%66.6)
2 (%33.4)

52 (72.8)
4 (6.7)
5 (8.4)
54 (91.6)
31.5±16.9
2 (%)
55(%93.2)

0.01
0.05
0.05
0.01
0.07
0.05
0.01

0
0
0
0

12 (20.3)
11 (18.6)
7 (11.8)
3 (5)
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yüksek bulunmas›n› aﬂ›n›n ço¤u vakada di¤er çal›ﬂmalara göre daha k›sa süre önce yap›lm›ﬂ olmas› etkilemiﬂ
olabilir.
Davis ve arkadaﬂlar› (18) suçiçe¤i hastal›¤›n›n görülmesinin aﬂ›lanma oranlar›n›n y›llar içindeki art›ﬂ›ndan daha fazla oranda azald›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Kuzey Karolina’da 11 yuva ve ilkokulda yap›lan araﬂt›rmada 19951999 y›llar› aras›ndaki 4 y›ll›k sürede suçiçe¤i aﬂ›lanma
oran› %4.4’den %63.1’e yükselmesine karﬂ›l›k aﬂ›s›z çocuklarda kümülatif suçiçe¤i insidans› 16.74/1000’den

1.53/1000 kiﬂi-aya geriledi¤i saptanm›ﬂt›r (19). Bu çal›ﬂmada ise aﬂ›s›z çocuklar›n %17’sinde suçiçe¤i görülmemiﬂtir. Bu çal›ﬂma, daha önce de belirtildi¤i gibi, varicella
aﬂ›s›n›n “herd immünite” geliﬂtirerek aﬂ›s›z kiﬂileri suçiçe¤inden koruyabilece¤ini iﬂaret etmektedir (20).
Sonuç olarak, suçiçe¤i aﬂ›s› hastal›¤› önlemede %90
etkindir. Ciddi hastal›k ve komplikasyonlar aﬂ›l› grupta görülmemiﬂtir. Aﬂ›n›n 15. ay ve üzerinde uygulanmas›n›n, 12.
ayda uygulanmas›na göre daha etkin olabilece¤i görülmüﬂtür.

Tablo 2. Antimikrobiyal profilaksi önerileri
Prosedürler

ASHP 1999 (40)

T›bbi mektuplar 2001 (41)

Kardiyak

Sefazolin (indüksiyonda
baﬂlan›r ve 72 saate
uzayabilir*)
Alternatif:
Sefuroksim
Sefamandol
Vankomisin**
Oral: Mekanik barsak
haz›rl›¤› tamamland›ktan
sonra: Neomisin
sülfat+eritromisin
operasyondan önce
19,18 ve 9 saat önce.
Intravenöz:
E¤er oral yol kontrendike
ise: sefoksitin, sefotetan,
sefmetazole
E¤er yüksek riskli kolon
ameliyat› ise; hem oral
hem iv kullan›lmal›
Sefazolin indüksiyonda ve
24 saat boyunca
Alternatif:
Vankomisin tek baﬂ›na
veya gentamisinle birlikte **
Sefazolin indüksiyonda ve
24 saat
Alternatif:
Vankomisin tek baﬂ›na
veya gentamisinle birlikte**
Sefazolin indüksiyonda
Alternatif:
Oxacilin, nafsilin,
vankomisin

Sefazolin veya sefuroksim
Vankomisin**

Kolon

Diz kalça
artroplasti

Vasküler

Nörocerrahi
(Kraniyotomi)

Doz zaman›

‹deal zaman insizyondan
önceki 30 dakika ile
1 saat aras›

Notlar

Birçok operasyon için
süre 24 saat veya
daha k›sa

IDSA 1994 (42)
2003 (43)
Sefazolin preindüksiyonda Sefazolin 1-2 gün
(operasyon öncesi süreden Sefuroksim 2 gün
60 dakika fazla olmamak
Vankomisin**
kayd›yla)
Vankomisin**

Sanford k›lavuzu
SIS 1993 (44)
Sefazolin preindüksiyonda
baﬂlan›r , 2 gün süreyle
Vankomisin yavaﬂ olarak,
preindüksiyonda**

Oral: Uygun diet ve
katarsisden sonra:
Neomisin sülfat+eritromisin
operasyondan önce.
Intravenöz:
Sefoksitin, sefotetan,
sefazolin+metranidazole

Oral: Barsak temizli¤i
prosedür için yeterliyse
Neomisin sülfat+eritromisin
operasyondan önce.
Intravenöz:
Temiz barsak sözkonusu
de¤ilse veya yüksek riskli
operasyon ise: sefoksitin,
sefotetan

Elektif ameliyat:
Kolorektal haz›rl›k:
Mekanik temizlik için
oral polietilen glikol,
oral eritromisin ve
neomisine ek olarak
Acil ameliyat:
Sefazolin+metranidazol.
Sefoksitin, sefotetan

Oral: Neomisin
sülfat+eritromisin
operasyondan önce.
Intravenöz:
Sefoksitin, sefotetan,
sefmetazol preindüksiyonda

Sefazolin
Vankomisin**

Sefazolin
Vankomisin**

Sefazolin preindüksiyon
Vankomisin yavaﬂça
preindüksiyonda**

Sefazolin
Vankomisin**

Sefazolin
Vankomisin**

Kalça: Kardiyak ile ayn›
Kalça d›ﬂ› di¤er eklem
replasmanlar›:
Sefazolin pre op
Vankomisin**
Kardiyak ile ayn›

Sefazolin
Vankomisin**

Sefazolin

Sefazolin
Vankomisin**

‹nfüzyon insizyondan
önceki 30 dakika içinde
veya daha k›sa sürede
tamamlanmal›
Postoperatif dozlar
genellikle faydas›zd›r.

‹nsziyondan önce 60
dakika içinde baﬂlanmal›

‹nsizyon zaman›ndan
önceki 2 saat içinde

Postoperatif dozlar
önerilmez.

Tek doz olas›l›kla çoklu
dozlar kadar etkindir
(uzun süren prosedürler
hariç, bunlarda ek
doz gerekir)

*: 24 saat veya daha k›sa süreli profilaksi ugun olabilir.
**:Hastan›n beta laktam alerjisi olmad›kça veya MRSA enfeksiyonu riski yoksa profilakside vankomisin önerilmez
‘’: Ventriküler ﬂant implantasyonunda profilaktik antibiyotik kullan›m› çeliﬂkilidir.

Sefazolin preindüksiyon ile
post op 2 doz
Vankomisin yavaﬂça
preindüksiyonda **
Sefazolin preindüksiyon ile
baﬂlan›p post op 2 doz
daha verilir
Vankomisin yavaﬂça
Preindüksiyonda**

Operasyondan odas›nda
anesteziden önce
preindüksiyon endikedir.
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