
167

KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE
f loraflora

FLORA 2012;17(4):167-174

Genel Cerrahi ve Ortopedi-Travmatoloji 
Kliniklerimizde Cerrahi Alan İnfeksiyonu 
Gelişiminde Rol Oynayan Risk Faktörleri ve 
Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Maliyete Etkisi*

Risk Factors Related with Surgical Site Infections and the Effect on Cost

in the General Surgery and Orthopedics Departments#

Alp ALPAT1, Hasan ÇOLAK2, Saygın NAYMAN ALPAT2, Elif DOYUK KARTAL2, 
Nurettin ERBEN2, İlhan ÖZGÜNEŞ2, Gaye USLUER2

1 Eskişehir Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye
2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

* Bu çalışma, ”47th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy Congress” (17-20 Eylül 2007, 
Chicago)’de poster olarak sunulmuştur.

# This study was presented in 47th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy Congress (17-20
September 2007, Chicago) as a poster presentation.

ÖZET

Giriş: Bu çalışma, hastanemiz Genel Cerrahi ve Ortopedi-Travmatoloji Anabilim Dallarında yatmakta olan hastalarda cerrahi girişim
sonrası gelişen cerrahi alan infeksiyonu hızını saptamak, bunu etkileyen risk faktörlerini değerlendirmek, gelişen cerrahi alan infeksiyo-
nunun maliyete etkisini belirlemek amacıyla planlandı.

Materyal ve Metod: Cerrahi girişim yapılan 629 hasta çalışma kapsamına alındı. Temiz yaralarda %3.2, temiz-kontamine yaralarda
%16.4, kontamine yaralarda %32.7, kirli-infekte yaralarda %40.9 oranında cerrahi alan infeksiyonu geliştiği saptandı. 

Bulgular: Hastanın yaşlı olması, cerrahi yara sınıflaması, cerrahi girişimden bir gece önce jiletle tıraş olmak, malignite, diabetes mellitus,
kardiyovasküler sistem hastalığı, yara yerinden kanama olması, preoperatif antibiyotik kullanımı, cerrahi girişimin acil yapılması, ikinci
cerrahi girişim yapılması, cerrahi girişim sonrası yara yerine yerleştirilen dren sayısı ve drenlerin kalış süresi ile cerrahi alan infeksiyonu ge-
lişimi arasında istatistiksel olarak ilişki bulundu. Cerrahi alan infeksiyonu gelişen hastaların ortalama hastanede yatış süresi (28.6 ± 20.1
gün) cerrahi alan infeksiyonu gelişmeyen hastalara (11.4 ± 8.1 gün) göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazla bulundu (p< 0.001).
Cerrahi alan infeksiyonu gelişen hastalarda ölüm oranı (%12.7), cerrahi alan infeksiyonu gelişmeyen hastalara (%1.3) göre istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p< 0.001). Cerrahi alan infeksiyonu gelişen hastaların ortalama maliyetleri 5038 ± 4237 Ame-
rikan doları, cerrahi alan infeksiyonu gelişmeyen hastaların ise 1305 ± 1249 Amerikan doları olarak bulundu (p< 0.001). 

Sonuç: Cerrahi alan infeksiyonu oranını olanak olduğunca azaltmak için hasta ve çevresiyle ilgili risk faktörleri kontrol edilmelidir.
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GİRİŞ

Cerrahi alan infeksiyonları (CAİ), cerrahi girişim
sonrasında ortaya çıkan infeksiyonları ifade eden
geniş bir hastalık grubunu kapsar[1]. “National Cen-
ters for Health Statistics” ve “National Nosocomial
Infections Surveillance (NNIS)” verilerine göre
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde her yıl 34
milyon cerrahi işlem uygulanmakta ve 300.000-
800.000 CAİ saptanmaktadır[2]. CAİ, hastane in-
feksiyonları içinde %24’lük oranla ikinci sırada yer
almaktadır[3]. 

CAİ, hastanede yatış süresini uzatmak ve tedavi gi-
derlerini artırmak yoluyla sağlık sistemi üzerine ek bir
yük getirmektedir. Her bir CAİ, hastanede yatış süre-
sini ortalama olarak 7.4 gün uzatmaktadır. Bunun
ABD sağlık sistemine maliyeti, dolaylı harcamalarla
birlikte yıllık 10 milyar Amerikan dolarını aşmakta-
dır[3]. 

Bu çalışma, Genel Cerrahi ve Ortopedi-Travmato-
loji Anabilim Dallarında yatmakta olan hastalarda cer-
rahi girişim sonrası gelişen CAİ hızını saptamak, bu-
nu etkileyen risk faktörlerini değerlendirmek, gelişen
CAİ’nin maliyete etkisini belirlemek amacıyla plan-
landı.

MATERYAL ve METOD

Mayıs 2003-Ağustos 2003 tarihleri arasında Ge-
nel Cerrahi ve Ortopedi-Travmatoloji Anabilim Dalla-
rında cerrahi girişim yapılan 629 hasta çalışma kap-
samına alındı. Genel cerrahi ve ortopedi servisleri her
gün ziyaret edilerek cerrahi girişim yapılan hastalar
tespit edildi. Ziyaretlerde son 24 saatte ateş, bölgesel
ağrı, duyarlılık, kızarıklık-ısı artışı varlığı, şişlik, yara
yerinden sızıntı olup olmadığı, yara yerinin kendiliğin-
den veya cerrahi olarak açılıp açılmadığı gözlendi.
Hastalar cerrahi girişim sonrası bir ay süreyle izlendi.
İmplantı bulunan hastalar ise bir yıl süreyle izlendi.
Taburcu olan ve polikliniğe çağrılan hastalar poliklinik
kayıtlarından takip edildi. 

CAİ tanımında “Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)” 1992 yılı kriterleri kullanıldı[4].
Hastane bilgisayar kayıtlarından, CAİ gelişen ve geliş-
meyen hastaların ortalama maliyetleri hesaplandı. 

Araştırma verileri SPSS paket programında ki-ka-
re ve t-test ile analiz edildi. p< 0.05 istatistiksel an-
lamlılık düzeyi olarak kabul edildi. Bu analizde bağım-
lı değişken olarak cerrahi yara infeksiyonu gelişimi;
bağımsız değişken olarak yaş, cinsiyet, malignite, ka-
raciğer hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı,
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SUMMARY
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Introduction: This study was planned to determine the rate of surgical site infection and to evaluate related risk factors and the effect
on cost following surgical procedures in the Departments of Surgery and Orthopedics and Traumatology.

Materials and Methods: Six hundred and twenty nine patients who underwent surgery were enrolled into the study. Incidence rates
of clean, clean-contaminated, contaminated, and dirty-infected wounds were 3.2%, 16.4%, 32.7%, and 40.9%, respectively. 

Results: Older age, wound classification, malignancy, diabetes mellitus, cardiovascular system disease, bleeding from wound, preope-
rative antibiotic usage, urgent surgery, secondary surgical operation, number and duration of drainage catheters, and shaving with
blade prior to operation were risk factors significantly related with the occurrence of surgical site infection. Duration of hospitalization
(28.6 ± 20.1 days) was significantly longer in patients with surgical site infection compared to the non-surgical site infection group
(11.4 ± 8.1 days) (p< 0.001). The mortality rate was 12.7%, and it was higher in patients with surgical site infection compared to the
non-surgical site infection group (1.3%) (p< 0.001). The mean cost was 5038 ± 4237 American dollars and 1305 ± 1249 American
dollars for the groups with and without a history of surgical site infection, respectively (p< 0.001).

Conclusion: To minimize the incidence of surgical site infection, possible risk factors related with the patient should be considered.

Key Words: Surgical site infection, Cost



diabetes mellitus, böbrek yetmezliği, geçirilmiş trav-
ma, kardiyovasküler hastalık, sistemik kortikosteroid
kullanımı, yara yerinden kanama, preoperatif tıraş
zamanı, tıraş cinsi, yatış süresi, antibiyotik kullanımı,
perioperatif kemoprofilaksi, cerrahi girişimin acil ya
da elektif yapıldığı, süresi, cerrahi yara sınıflaması,
cerrahi girişim sonrası dren sayısı, drenlerin kalış sü-
releri, ikinci cerrahi girişim gerekip gerekmediği, ge-
rektiyse bunun CAİ nedeniyle ya da diğer bir neden-
le olup olmadığı değerlendirildi. 

BULGULAR

Çalışmaya 629 hasta alındı. Hastaların yaş ortala-
ması 44.5 yıl idi. Tablo 1’de cerrahi girişim yapılan
hastaların cinsiyet ve yaş grubuna göre dağılımı gös-
terilmektedir.

Çalışma kapsamına alınan hastaların 246
(%39.1)’sı ortopedi kliniğinde, 388 (%60.9)’i genel
cerrahi kliniğinde yatmaktaydı. Ortopedi kliniğinde
opere edilen hastaların 20 (%8.1)’sinde, genel cerra-
hi kliniğinde opere edilen hastaların 51 (%13.3)’inde
CAİ saptandı. Her iki klinik arasında CAİ görülme
sıklığı açısından yapılan ki-kare testiyle istatistiksel
olarak fark saptanmadı (p= 0.505).

Tablo 2’de CAİ tiplerinin ortopedi ve genel cerra-
hi kliniklerine dağılımı gösterilmektedir. Tablo 3’te de

her  bir risk faktörü ile CAİ gelişimi arasındaki ilişki
verilmektedir.

Ortopedi servisinde yatan hastaların ortalama
hastanede yatış süreleri 12.1 ± 10.1 gün olarak bu-
lundu. CAİ gelişmeyen hastalarda ortalama hastane-
de yatış süresi 10.9 ± 8.0 gün, CAİ gelişen hastalar-
da 26.4 ± 17.6 gün olarak saptandı. Aradaki fark t-
testiyle istatistiksel olarak anlamlı idi (p= 0.001). 

Genel cerrahi servisinde yatan hastaların ortala-
ma hastanede yatış süreleri 14.2 ± 12.3 gün olarak
bulundu. CAİ gelişmeyen hastalarda ortalama hasta-
nede yatış süresi 11.8 ± 8.2 gün, CAİ gelişen hasta-
larda 29.4 ± 21.2 gün olarak saptandı. Aradaki fark
t-testiyle istatistiksel olarak anlamlı idi (p= 0.000). 

CAİ gelişen ve gelişmeyen tüm hastaların hastane
maliyetleri incelendi. CAİ gelişen hastaların ortalama
hastane maliyetleri 5038 ± 4237 Amerikan doları
iken CAİ gelişmeyen hastaların 1305 ± 1249 Ame-
rikan doları olarak bulundu. Yapılan t-test ile CAİ ge-
lişen hastaların ortalama hastane maliyetlerinin CAİ
gelişmeyenlere göre anlamlı düzeyde fazla olduğu
saptandı (p< 0.001). 

Bakteriyolojik Sonuçlar

CAİ gelişen hastaların 36 (%50.7)’sında infeksi-
yon etkeni saptandı. Yirmi dört hastada tek mikroor-
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Tablo 1. Cerrahi girişim yapılan hastaların cinsiyet ve yaş grubuna göre dağılımı*

Yaş grupları (yıl) Kadın Erkek Toplam

≤ 20 26 (%4.1) 74 (%11.8) 100 (%15.9)

21-50 125 (%19.9) 128 (%20.3) 253 (%40.2)

51-65 72 (%11.4) 82 (%13.0) 154 (%24.5)

≥ 65 62 (%9.9) 60 (%9.5) 122 (%19.4)

Toplam 285 (%45.3) 344 (%54.7) 629 (%100.0)

* Yüzde dağılımlar genel toplam üzerinden hesaplanmıştır.

Tablo 2. CAİ tiplerinin ortopedi ve genel cerrahi kliniklerine dağılımı

Yüzeyel insizyonel Derin insizyonel Organ/Boşluk  
CAİ CAİ CAİ Toplam p

Ortopedi 13 (%65.0) 7 (%35.0) - 20 (%8.1) 0.505

Genel cerrahi 30 (%58.8) 20 (%39.2) 1 (%2.0) 51 (%13.3)

Toplam 43 (%60.6)* 27 (%38.0)* 1 (%1.4)* 71

* Satır yüzdesidir. 
CAİ: Cerrahi alan infeksiyonu.
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Tablo 3. Risk faktörleri ile CAİ gelişimi arasındaki ilişki

CAİ gelişen hasta sayısı 

Sayı %* p**

Yaş grupları (yıl)

≤ 20 5 5 0.004

21-50 22 8.7

51-65 21 13.6

≥ 65 23 8.9

Cinsiyet

Kadın 32 11.2 < 0.966

Erkek 39 11.3

Cerrahi yara sınıflaması

Temiz 11 3.2 0.001

Temiz-kontamine 34 16.4

Kontamine 17 32.7

Kirli-infekte 9 40.9

Cerrahi girişim bölgesinin tıraşlanması için yapılan işlem

Cerrahi girişimden bir gece önce jiletle tıraş 28 20 < 0.001

Cerrahi girişimden hemen önce jiletle tıraş 24 11.5 0.889

Cerrahi girişimden bir gece önce ağda kullanımı 1 4.2 0.505

Tıraşlamak için herhangi bir işlem yapmayanlar 18 8.0 0.052

Malignite tespit edilen hastalar 16 23.5 0.001
Malignite tespit edilmeyen hastalar 55 9.8

Karaciğer hastalığı tespit edilen hastalar 2 33.3 0.140
Karaciğer hastalığı tespit edilmeyen hastalar 69 11.1

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı tespit edilen hastalar 9 20.0 0.094
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı tespit edilmeyen hastalar 62 10.6

Diabetes mellitus tespit edilen hastalar 14 21.2 0.013
Diabetes mellitus tespit edilmeyen hastalar 57 10.1

Böbrek yetmezliği tespit edilen hastalar 3 15.8 0.464
Böbrek yetmezliği tespit edilmeyen hastalar 68 11.1

Kardiyovasküler sistem hastalığı tespit edilen hastalar 16 20.5 0.010
Kardiyovasküler sistem hastalığı tespit edilmeyen hastalar 55 10.0

Kortikosteroid kullanımı tespit edilen hastalar 2 18.2 0.358
Kortikosteroid kullanımı tespit edilmeyen hastalar 69 11.2

Kanama tespit edilen hastalar 6 40 0.004
Kanama tespit edilmeyen hastalar 65 10.6

Acil cerrahi girişim 22 18.6 0.005
Elektif cerrahi girişim 49 9.6

İkinci cerrahi girişim var 20 54.1 < 0.001
İkinci cerrahi girişim yok 51 8.6



ganizma izole edilirken, 12 hastada birden fazla mik-
roorganizma izole edildi. Tablo 4’te CAİ gelişen has-
talarda izole edilen mikroorganizmalar gösterilmekte-
dir.

TARTIŞMA

Hastane infeksiyonları, bütün klinik disiplinleri ya-
kından ilgilendiren önemli bir infeksiyon hastalıkları
grubunu oluşturmaktadır. Yaşam süresinin uzaması,
altta yatan hastalığı olan hastaların modern tedavi
olanaklarına kavuşması, invaziv girişimlerin artması,
büyük cerrahi girişimlerin yaygın olarak uygulanmaya
başlanması hastane infeksiyonlarının önemini bütün
dünyada olduğu gibi ülkemizde de artırmaktadır.

Farklı hastaneler veya birimler arasında infeksiyon
insidanslarını kıyaslayabilmek oldukça zordur. İnfeksi-
yon insidanslarını ilişkili risk faktörleri açısından stan-
dardize etmeden karşılaştırmak yanıltıcı olabilmekte-
dir. Yıllar içinde hastanelerde daha ağır hastalar bu-
lunmakta, invaziv girişimler daha fazla uygulanmakta
ve bunlar infeksiyon oranlarına yansımaktadır. Bu du-
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Tablo 3. Risk faktörleri ile CAİ gelişimi arasındaki ilişki (devamı)

CAİ gelişen hasta sayısı 

Sayı %* p**

Dren yok 10 4.0 < 0.001
Bir dren var 27 11.8
İki dren var 18 16.8
Üç dren var 6 28.6
Dört ya da daha fazla dren 10 45.5

Drenlerin kalış süresi (gün)
CAİ gelişen hastalar 7.1 ± 6.6 < 0.001
CAİ gelişmeyen hastalar 2.37 ± 3.5

Preoperatif ortalama yatış süreleri (gün)
CAİ gelişen hastalar 3.9 ± 4.7 < 0.281
CAİ gelişmeyen hastalar 4.9 ± 7.8

Ortalama hastanede yatış süreleri (gün)
CAİ gelişen hastalar 28.6 ± 20.1 < 0.001
CAİ gelişmeyen hastalar 11.4 ± 8.1

Mortalite
CAİ gelişen hastalar 9 12.7 < 0.001
CAİ gelişmeyen hastalar 7 1.3

* Sütun yüzdeleri verilmiştir. 
** p değerleri ki-kare testi değerleridir. 
Not: Tabloda sadece CAİ gelişen hastalara ait değerler verilmiş olup tabloyu sadeleştirmek açısından CAİ gelişmeyen hasta grubuna ait
değerler verilmemiştir. p değerleri CAİ gelişen ile gelişmeyen hastalar karşılaştırılarak hesaplanmıştır.
CAİ: Cerrahi alan infeksiyonu.

Tablo 4. Cerrahi alan infeksiyonu gelişen hasta-
larda izole edilen mikroorganizmalar

Patojenler Sayı (%)

Gram-negatif çomaklar 37 (%71)

Acinetobacter spp. 15 (%28)

Escherichia coli 11 (%21)

Klebsiella spp. 4 (%8)

Pseudomonas spp. 3 (%6)

Enterobacter spp. 2 (%4)

Proteus spp. 1 (%2)

Stenotrophomonas maltophilia 1 (%2)

Gram-pozitif koklar 15 (%29)

Metisiline dirençli 
Staphylococcus aureus 10 (%19)

Enterococcus spp. 4 (%8)

C grubu beta-hemolitik streptokok 1 (%2)

Toplam 52 (%100)



rumda hastaları risk gruplarına göre ayırıp kıyasla-
mak daha doğru olmaktadır.

Farklı ülkelerde yürütülen araştırmalar, CAİ insi-
dansının %4.7-17.0 arasında değişmekte olduğunu
göstermektedir[5]. Ulusal verilerimizde, bildirim mer-
kezlerimize göre değişmek üzere, CAİ oranları
%20’nin üzerinde bildirilmektedir[6]. 

Yapılan çalışmalarda yaş, CAİ için risk faktörü
olarak gösterilmiştir[7,8]. Bu çalışmada artan yaş
gruplarında CAİ oranlarının da arttığı saptandı. Bu
bulgu, yaşlı hastalarda ek hastalıkların daha sık bulun-
masına ya da yara kontaminasyon sınıflandırmasına
göre daha kirli cerrahi girişimlerin yapılmasına bağlı
olabilir. 

Yara kirlenmesine göre belirlenen cerrahi girişim
sınıfı, CAİ gelişimi açısından riski belirleyen önemli
değişkenlerden biridir. Coşkun ve arkadaşları cerrahi
girişim yapılan hastalar üzerinde yaptıkları çalışmada;
temiz yaraların %1.5’inde, temiz-kontamine yaraların
%4.2’sinde, kontamine yaraların %12.9’unda ve kir-
li-infekte yaraların %18’inde CAİ geliştiğini bildirmiş-
lerdir[9]. Çalışmamızda temiz yaralarda %3.2, temiz-
kontamine yaralarda %16.4, kontamine yaralarda
%32.7, kirli-infekte yaralarda %40.9 oranında CAİ
geliştiği görüldü. 

Cruse ve arkadaşları 10 yıl boyunca 60.000’den
fazla cerrahi girişim üzerinde yapmış oldukları çalışma-
da; cerrahi girişim bölgesini jiletle tıraşlayan hastaların
%2.5’inde, elektrikli tıraş makinesi kullanan hastaların
%1.4’ünde, cerrahi girişim bölgesini tıraşlamak için
herhangi bir işlem yapmayan hastaların %0.9’unda
CAİ bildirmişlerdir[5]. Çalışmamızda CAİ oranları, cer-
rahi girişimden bir gece önce jiletle tıraş olanlarda, di-
ğer tüm gruplardan daha yüksek bulundu.

Malignitenin CAİ üzerine etkisi çok iyi ortaya ko-
yulamamıştır[3]. Coşkun ve arkadaşlarının genel cer-
rahi kliniğinde cerrahi girişim yapılan hastalar üzerin-
de yaptıkları çalışmada, malignitenin CAİ gelişiminde
risk faktörü olduğu gösterilmiştir[9]. Garcia ve arka-
daşları genel cerrahi hastaları üzerinde yapmış olduk-
ları çalışmada; maligniteli hastalarda CAİ gelişme ora-
nının 1.7 kat arttığını bildirmişlerdir[8]. Çalışmamızda
maligniteli hastalarda CAİ gelişme oranı malignitesi
olmayanlara göre 2.4 kat fazlaydı.

Diyabetin CAİ gelişimindeki rolünü ortaya çıkar-
mak için birçok çalışma yapılmıştır. Malone ve arka-

daşlarının nonkardiyak cerrahi hastalarında yaptıkları
çalışmada, diyabetik hastalarda 1.5 kat fazla CAİ ge-
liştiği gözlenmiştir[10]. Tang ve arkadaşlarının elektif
kolorektal cerrahi girişim uygulanan hastalar üzerinde
yaptıkları çalışmada, diabetes mellitusun hem insizyo-
nel hem de organ boşluk CAİ gelişiminde risk faktö-
rü olduğu gösterilmiştir[11]. Çalışmamızda diyabetik
hastalarda CAİ gelişme oranı diyabeti olmayanlara
göre 2.1 kat fazlaydı.

Kardiyovasküler sistem hastalığının CAİ gelişme
riskini artırıp artırmadığı ile ilgili farklı çalışmalar mev-
cuttur. Coşkun ve arkadaşlarının genel cerrahi klini-
ğinde cerrahi girişim yapılan hastalar üzerinde yaptık-
ları çalışmada, kardiyovasküler sistem hastalığının
CAİ gelişmesinde bir risk faktörü olmadığı belirtilmiş-
tir[9]. Çalışmamızda kardiyovasküler hastalık tespit
edilen hastalarda 2.1 kat daha fazla CAİ geliştiği göz-
lendi. 

Cerrahi girişim sonrası yara yerinde hematom
oluşumuyla CAİ gelişme riski artmaktadır[12]. Çalış-
mamızda cerrahi girişim sonrası yara yerinde kanama
tespit edilen hastalarda CAİ gelişme oranının 3.8 kat
daha fazla olduğu görüldü.

Cerrahi girişimin acil ya da elektif olmasının CAİ
gelişiminde risk faktörü olup olmadığına dair farklı ça-
lışmalar mevcuttur[8,13,14]. Çalışmamızda acil cerrahi
girişimlerde CAİ oranı anlamlı düzeyde daha yüksek
bulundu.

Yapılan çalışmalarda dren varlığının CAİ gelişi-
minde bağımsız bir risk faktörü olduğu ve dren kalış
süresiyle CAİ gelişiminin orantılı olduğu gösterilmiş-
tir[11,12,14].  Çalışmamızda dren sayısının ve drenle-
rin kalış sürelerinin artmasıyla birlikte CAİ oranların-
da artış görüldü.

Yapılan çalışmalarda CAİ’nin ortalama hastanede
yatış süresini 5-33 gün artırdığı bildirilmektedir[15-18].
Çalışmamızda da bu süre yaklaşık olarak 17 gün idi. 

Preoperatif hastanede kalış süresinin uzunluğu-
nun hangi mekanizma yoluyla infeksiyon riskini artır-
dığı tam anlamıyla bilinmemekle birlikte bu konuyu
açıklamaya yönelik farklı kuramlar vardır. Preoperatif
yatış süresindeki artış ile endojen mikroorganizmala-
rın proliferasyonunda artış olabileceği ve yaranın da-
ha ağır bir kirlenmeye maruz kalabileceği görüşü bun-
lardan biridir. Preoperatif yatış süresinin uzamasının
özellikle çoklu direnç gösteren mikroorganizmalarla
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kolonizasyona yol açarak CAİ riskinde bir artış oluş-
turabileceği de belirtilmektedir[3].  Preoperatif hasta-
nede kalış süresinin CAİ gelişiminde risk faktörü olup
olmadığına dair farklı yayınlar mevcuttur[7,14,19]. Ça-
lışmamızda preoperatif yatış süresi CAİ gelişiminde
bir risk faktörü olarak bulunmadı.

Yapılan çalışmalarla uyumlu olarak çalışmamızda
karaciğer hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı,
böbrek yetmezliği ve steroid kullanımı CAİ gelişimin-
de risk faktörü olarak saptanmadı[9-11,20].

Whitehouse ve arkadaşları ortopedi hastaları üze-
rinde yapmış oldukları çalışmada; CAİ gelişen hasta-
ların ortalama doğrudan hastane giderlerinin 24.444
Amerikan doları, CAİ gelişmeyen hastaların ise 6636
Amerikan doları olduğunu bildirmişlerdir[15]. Kirkland
ve arkadaşlarının cerrahi işlem yapılmış 22.742 has-
ta üzerinde yaptıkları çalışmada; ikinci hastaneye ya-
tış maliyetleri de hesaba katıldığında CAİ gelişen has-
taların ortalama maliyeti 8864 Amerikan doları, CAİ
gelişmeyen hastaların ise 4391 Amerikan doları ola-
rak belirtilmiştir[16]. Yalçın ve arkadaşlarının yaptıkla-
rı çalışmada, CAİ’lerin günlük 69.9 Amerikan doları
antibiyotik maliyetine neden olduğu bildirilmiştir[21].
Yapılan çalışmalarla uyumlu olarak çalışmamızda da
CAİ gelişen hastaların ortalama hastane maliyetleri-
nin, CAİ gelişmeyen hastaların ortalama hastane ma-
liyetine göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görüldü.

Yapılan çalışmalarda CAİ gelişen hastaların CAİ
gelişmeyen hastalara göre daha fazla mortalite oranı-
na sahip olduğu belirtilmiştir[8,16]. Çalışmamızda CAİ
gelişen hastalarda mortalite CAİ gelişmeyen hastala-
ra göre 9.8 kat fazla bulundu.

CAİ görülme sıklığını mümkün olduğunca azalt-
mak için hasta ve çevresiyle ilgili risk faktörleri kont-
rol edilmelidir.
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