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Összefoglalás
A műtéti fertőzések a sebészeti beavatkozások súlyos szövődményei, és az egyik legfontosabb
betegbiztonsági problémát jelentik. Növelik a morbiditást, mortalitást, rontják a beteg életminőségét
és növelik az ellátás költségét, rombolják a sebész szakmai presztízsét és a beteg bizalmát. Az
infekciók megelőzése céljából figyelembe kell venni a preoperatív, intraoperatív és posztoperatív
tényezőket, és meg kell választani azokat a beavatkozásokat, intézkedéseket, módszereket,
anyagokat, amelyekkel a leghatásosabban lehet csökkenteni a műtéti terület fertőzéseinek a számát.
A szakirodalom fentiekre vonatkozó ajánlásait vettük számba.

Surgical infections as patient safety problems
Surgical infections are severe complications of operative interventions and they are one of the most
important patient safety issues. They increase morbidity, mortality, worsen the patient’s quality of
life and increase costs, decrease the surgeon's professional prestige and the patient's trust. In order
to prevent infections pre-, intra- and postoperative factors have to be considered and those
procedures, measures, methods and devices have to be chosen with which the number of surgical
site infections can be decreased in the most effective way. We summarized the recommendation of
the literature for the above subject.
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A műtéti terület fertőzés (MTF) (Surgical Site Infections) alatt a szakirodalom az operációk után 30
napon belül, implantátum behelyezése esetén pedig 1 éven belül kialakult infekciót érti. Elkülönítik
a sebészeti ellátással összefüggő egyéb fertőzésektől: a posztoperatív légúti, húgyúti infekciók, a
bakterémia, az intravaszkuláris kanül fertőzések és a leggyakrabban antibiotikum alkalmazással
összefüggő (különösen a Clostridium difficile által okozott) hasmenésektől. A MTF-nek a
gyakorisága 2-20% között változik, nagymértékben függ a case mix indextől1,2,3. A Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) becslése szerint az összes, egészségügyi ellátással
kapcsolatos fertőzés 22%-át teszi ki a MTF. Az Egyesült Államokban évente 290 000 MTF-t
észlelnek, mely mintegy 8 000 beteg halálát okozza4. Az Európai Unióban történt felmérés alapján a
sebészeti beavatkozások 2-3%-át követi MTF, ami évente 900.000 esetet és 2,5 milliárd euró
többletköltséget jelent. Ezen infekciók egyre nagyobb hányadát az alapellátás észleli, mert a
betegek kórházi ellátása egyre rövidül. Becslések szerint a MTF-nek akár 60%-a is megelőzhető
lenne5,6,7.
A sebészeti betegeknél a leggyakoribb nozokomiális fertőzés a MTF, ami ezen infekciók kb.
1/3-át teszi ki. A legtöbb vizsgálat azt igazolja, hogy ezek 2/3-a a bőrmetszésnél kialakuló felületes
infekció, míg a fennmaradó 1/3-a a mélyebb rétegek, esetleg a műtét során érintett szervek, üregek
fertőzése. Az esetek 95%-ában endogén mikroorganizmusok okozzák, amelyek a beteg bőréről,
nyálkahártyájáról, vagy bélcsatornájából és csak ritkán más szerveiből származnak. Exogén
kórokozók tehetők felelőssé a MTF-ek 5%-áért. Leggyakrabban aerob Staphylococcus-ok vagy
Streptococcus-ok. Ezek a következő forrásokból származhatnak:


a műtéti team tagjaitól (pl. kéz, orr, vagy egyéb testrész),



a műtő szennyezett felületeiről, beleértve a levegőt is,



infektált eszközök, sebészi kesztyű vagy egyéb, a műtétnél használt eszköz.
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Az exogén kórokozók leggyakrabban aerob Staphylococcusok vagy Streptococcusok. Bár a gombák
igen elterjedtek a környezetben, ritkán okoznak műtéti sebfertőzést8. Az MTF-ek átlagosan 7-10
nappal hosszabbítják meg a betegek bennfekvését, ezek közül is a leghosszabb kórházi
tartózkodásért és így a legmagasabb költségekért a szervi/üregi fertőzések felelősek8.
Gyakorlatilag minden műtéti sebnél fennáll a felülfertőződés veszélye, mivel kórokozók
juthatnak a sebbe a bőrmetszés révén vagy hematogén úton. Bár a bőr normál flóráját javarészt
aerob Gram+ coccusok képezik, enterális baktériumokkal is történhet kontamináció a testnyílások
esetleges közelsége miatt. Több tényező befolyásolja, hogy kialakul-e MTF: nyilvánvalóan alapvető
fontosságú a beteg immunstátusza, a seb helyi viszonyai, de nem elhanyagolható a baktériumok
virulenciája, valamint olyan anyagok jelenléte sem (vér, sebváladék, nekrotikus szövetek), melyek
táptalajként szolgálhatnak. A preoperatív cél az, hogy a sebzés kontaminációját minimalizáljuk,
hogy a baktériumok száma ne érjen el olyan szintet, aminek a beteg védekező rendszere nem tud
ellenállni. A MTF-ek számát a laparoszkópos technika alkalmazása radikálisan csökkentette.
Minden sebészeti betegnél meg kell tenni a megfelelő óvintézkedéseket a MTF-ek
megelőzősére. Ismertek olyan kísérő betegségek [1. táblázat], melyeknél a MTF kockázata fokozott,
a megelőző intézkedések jelentősége még nagyobb. Ezekben az esetekben a beteget tájékoztatni
kell a MTF megnövekedett kockázatáról, hogy a beteg teljesebb képet kapjon a műtéti beleegyezés
megadása előtt.
A MTF-ek megelőzésére irányuló teendőket érdemes a műtéthez képest több fázisra osztani.

Preoperatív fázis
 Szőrtelenítés
Pusztán a MTF-ek megelőzése érdekében nem szabad rutinszerűen szőrteleníteni. Bár a szőrtelen
műtéti terület könnyebben fertőtleníthető, illetve fedhető le védő fóliával, a borotválás azonban az
okozott mikroszkopikus bőrsérülések miatt növeli a MTF kockázatát. A hajat és a szőrzetet el kell
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távolítani a műtéti területről. Erre legalkalmasabb az egyszer használatos, cserélhető fejű
elektromos borotva9,10,11,12, mellyel a sérülés kockázata kisebb. A szőrtelenítést célszerű a műtét
napján végezni13. A műtét előtt huszonnégy órával használt hagyományos borotva után a betegek
20%-nál alakul ki MTF4.

 Tisztasági fürdő
A műtét előtti este antiszeptikummal végzett fürdés szignifikánsan csökkenti a bőr
baktériumflóráját, ezen belül is a Staphylococcus-ok számát (p <0.001)14. A leggyakrabban használt
mosakodó szer a klórhexidin glukonát. Bár egy felmérés szerint ez kitűnő szer a bőr baktérium
terhelésének csökkentésére, ugyanakkor rezisztens flóra kialakulását okozhatja, illetve allergiás
reakciót is kiválthat, így a klórhexidin glukonát más termékekhez (pl. szappan) képest nem mutat
jelentős előnyt15.

 Antibiotikum profilaxis
Az antibiotikumok használatával csökkenteni lehet a MTF-ek számát, különösen a sebfertőzések
arányát. Az alkalmazásuk azonban toxikus és allergiás reakciók, gyógyszerkölcsönhatások
kockázatát is hordozza. A rezisztens baktériumok okozta fertőzések növelhetik az ellátás költségét,
így az előnyök és hátrányok mérlegelésével kell a profilaxis felől dönteni. Alapelvként az
Altemeyer által kialakított műtéti beosztást kell szem előtt tartani. Tiszta műtéteknél kockázati
faktorok esetén javasolt a szisztémás antibiotikum profilaxis (pl. protézis/ implantátum behelyezése,
diabetes, elhízás stb.), a tiszta-kontaminált csoportban szükséges, kontaminált műtéteknél kötelező a
profilaxis alkalmazása. A várható kórokozóval szemben hatékony antibiotikumot kell választani a
profilaxisra, de természetesen figyelemmel kell lenni a beteg esetleges gyógyszer allergiájára is. A
szakirodalom egységes abban, hogy egy dózisú, intravénás antibiotikum adását javasolja (a
legtöbbször 1. generációs kefalosporint), azonban a beadás idejéről eltérőek a vélemények. Ideális,
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ha megfelelő szöveti koncentráció kialakulásához szükséges idő telik el az antibiotikum beadása és
a sebészeti bemetszés között is. A többség egy órával a műtét előtti időpontot javasolja

9,16,17

, de

célszerűségi okokból az anesztézia bevezetését megelőző időpont a legalkalmasabb11. Ez alól
kivétel a vancomycin, amelynek a beadási és felezési ideje is hosszú, ezért két órával korábban
történhet. a vancomycin adása, ami MRSA hordozók, béta-laktám túlérzékenyek esetében jön
szóba. Az antibiotikum profilaxist ismételni kell, ha a beavatkozás hosszabb ideig tart, mint négy
óra, vagy a műtéti vérvesztés több mint 1500 ml. Fontos, hogy az antibiotikum profilaxis ne tartson
tovább, mint 24 óra, mivel a tartós alkalmazás nem javítja a fertőzés megelőzésének hatékonyságát,
fokozza a költségeket és a rezisztens patogének elterjedését generálja.18.

Intraoperatív fázis
 Sebészi bemosakodás
A cél, hogy a műtői személyzet kezéről minél több baktériumot elimináljon. A bemosakodó szerek
vagy víz-alapúak, mint a klórhexidin glukonát és a povidon-jód, vagy alkohol-alapúak. Ez
utóbbihoz tartozik az etanol, izopropanol vagy az n-propanol. Több szerző az alkohol-bázisú
szereket hatásosabbnak találta, mint a víz-alapúakat19,20: egyszeri alkalmazást követően a rezidens
baktérium flóra azonnali 95%-os csökkenését észlelték, ismételt használattal pedig összességében
99%-os volt. A mechanikus kézmosás során a kefék használata nem ajánlott, a bőr sértésével növeli
a fertőzés veszélyét21.

 Műtét előtti bőrfertőtlenítés
Több tanulmány szerint a klórhexidin glukonát alapú oldatok hatásosabbak az alkohol és jód alapú
bőrfertőtlenítő szereknél22, így a jelenlegi ajánlások klórhexidin glukonát-alapú fertőtlenítő szerek
alkalmazását javasolják a műtéti terület fertőtlenítésére9,22. Előnye, hogy a bőrön maradva a műtét
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alatt is kifejti hatását, azonban tekintettel arra, hogy vízoldékonyak, a műtét során a bőrről
lemosódhatnak a bőrről vér, öblítő folyadék vagy sebváladék által.

 Műtéti technika
A megfelelő műtéttechnika során minimálisra kell csökkenteni a szöveti traumát, figyelmet kell
fordítani a vérzések azonnali megszüntetésére, ki kell küszöbölni a holtterek képződését, el kell
távolítani az elhalt szöveteket, a lehető legkevesebb varratot kell alkalmazni, illetve fenn kell tartani
a szövetek megfelelő vér- és oxigénellátását.
- A lágyrészeket óvatosan kell kezelni, el kell kerülni a zúzás okozta szöveti elhalásokat.
- Az elektrokautert takarékosan kell használni, mert az elhalt szövetek könnyen a fertőzések
forrásává válhatnak. Nem szabad diatermiát használni a bőrmetszésnél, mert az növeli a
sebfertőzések számát.
- Ahol lehet, felszívódó varratot kell alkalmazni.
- A műtéti területen felgyülemlett folyadék megfelelő drenázsával kell csökkenteni a fertőződés
kockázatát. A zárt rendszerű drének kisebb kockázatot jelentenek, mint a nyitottak, de az
előbbit is az optimális időpontban kell eltávolítani 11.
Az antiszeptikummal (triclosan) bevont varróanyag megjelenését nagy érdeklődés kísérte. In vitro
modellben hatékonynak bizonyult a baktériumok megtelepedésének és a fertőzés kialakulásának
gátlásában antibakteriális gátat képezve a varróanyag körül. Egy vizsgálatban liquor shuntnél
történő alkalmazásával szignifikánsan csökkent a műtéti sebfertőzés gyakorisága, míg egy másik
vizsgálatban hasi sebek zárásánál 6%-kal csökkentette a fertőzési rátát. Ez alapján fokozott
kockázatú betegeknél és beavatkozásoknál használata megfontolandó.

 Műtői személyzet
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Vizsgálatok kimutatták, hogy a műtői személyzet száma és a műtét alatti mozgásuk nagymértékben
fokozza a műtéti sebfertőzések lehetőségét. Felesleges személyt nem szabad beengedni a műtőbe,
ezen kívül a mozgást, különösen a műtőbe be- és kijárást minimumra kell csökkenteni4.

 Beteg homeosztázisának fenntartása a műtét alatt
A műtét alatt a beteg normális testhőmérsékletét biztosítani kell a környezet és az infúziók,
transzfúzió hőmérsékletének beállítása révén. Gondoskodni kell az optimális oxigénellátásról, fenn
kell tartani a megfelelő perfúziót. Fenn kell tartani a normális vércukorszintet. A vérátömlesztés
immunmoduláló hatása növeli a fertőzés kockázatát, így csak abszolút indokolt esetben
alkalmazandó11.

Posztoperatív fázis
Kötözésnél az aszepsis szabályait kell betartani. A fertőzés megelőzésének alapelve, hogy a sebet
szárazon és tisztán kell tartani. A műtőben felhelyezett kötés 24 vagy 48 órán keresztül a seben
maradhat. Amennyiben vérrel átázik, vagy más módon szennyeződik, cseréje mindenképpen
indokolt, hiszen a műtéti seb közvetlen közelében ez könnyen fertőzésforrássá válhat. A steril
fedőkötés cseréjét steril, no touch technikával szükséges végezni. A műtétet követő 48 órában csak
steril sóoldattal történjen a sebtisztítás. A beteg 2 nappal a műtét után zuhanyozhat. 48 óra elteltével
csapvizet lehet használni a sebtisztításra, ha sebszétválás alakult ki, vagy a genny leengedésére a
sebet megnyitották.

 Lokális antimikróbás szerek
Az antimikróbás szerek olyan gyógyhatású termékek, amelyek elpusztítják a mikroorganizmusokat,
vagy meggátolják szaporodásukat (antibiotikumok, antivirális és antifungális szerek). Primer
sebgyógyulás esetén nem javasolt lokális antimikróbás szerek alkalmazása10.
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 Másodlagos sebgyógyulás
Nem javasolt géz, nedves gézlap vagy higany tartalmú antiszeptikum használata olyan sebeknél,
amelyek másodlagosan gyógyulnak, hanem a sebjellemzőknek megfelelő modern kötszer
alkalmazása javasolt10.

 A sebészi beavatkozások utáni fertőzések antibiotikus kezelése
Az antibiotikum terápiát jól átgondolt indikáció alapján szabad elkezdeni. Önmagában a láz nem
lehet antibiotikum adásának indikációja. Nem várható siker az antibiotikum terápiától nem
megfelelő sebészeti kezelés mellett vagy rossz keringési viszonyok esetében. Lehetőleg olyan
antibiotikum adását kell megkezdeni, ami valószínűleg fedi a feltételezett kórokozót. Célszerű
figyelembe venni a helyi rezisztencia viszonyokat, mikrobiológiai leoltási eredményeket10,23.

Surveillance
A MTF-ek előfordulásával kapcsolatos surveillance adatok visszajelzése fontos komponense a
MTF-ek megelőzési stratégiájának. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint
a betegbiztonság azt jelenti, hogy az egészségügyi ellátás során a betegek nincsenek kitéve
indokolatlan ártalomnak. A modern orvostudomány kétségbevonhatatlan vívmányai ellenére egyre
nyilvánvalóbb, hogy az egészségügyi beavatkozások néha megelőzhető károsodást okozhatnak a
betegeknek. A betegbiztonság a világ valamennyi egészségügyi rendszerében egyre nagyobb
figyelmet követel. Az infekciókontroll a betegbiztonság egyik alapvető eleme, és az egyik
legfontosabb komponense a WHO által 2004-ben meghirdetett „Betegbiztonsági Világszövetség”
(World Alliance for Patient Safety) elnevezésű programnak. A szövetség célja a betegbiztonságot
szolgáló gyakorlatok és politikák fejlesztése és alkalmazása a WHO összes tagállamában.
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Összefoglalás:
Kevés olyan tényező ismert, amely olyan mértékben befolyásolhatja a műtéti eredményt, mint a
nozokomiális fertőzések. Ezek lehetnek egyszerű cellulitisek, de akár a beteg életét is
veszélyeztethető súlyos sebfertőzések is. A fentebb ismertetett tényezők következetes, szabályos és
szakmailag indokolt mértékű alkalmazásával jelentős mértékben csökkenthetőek a sebfertőzések
komoly kockázata és következményei.
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