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G‹R‹ﬁ:
Yak›n zamanda “AUA best practice statement”in (1) yay›nlanmas›, ürolojik cerrahide perioperatif profilaksinin baz›
konular›na yenilikci bir bak›ﬂ getirmemizi sa¤lam›ﬂt›r. Bu
vesile ile biz de “AUA Önerileri” ve s›kl›kla kulland›¤›m›z
2006 y›l›nda güncellenen “EAU k›lavuzlar›n›” (2) karﬂ›laﬂt›rma f›rsat› bulduk. Bu derlemede ürolojik cerrahide perioperatif antibiyotik kullan›m› ile ilgili temel bilgiler gözden
geçirildikten sonra AUA ile EAU k›lavuzlar› k›saca karﬂ›laﬂt›r›lacakt›r.
Cerrahi alan enfeksiyonlar›n›n (CAE) önlenmesi çabalar›na
karﬂ›n, Amerikan Ulusal Sa¤l›k ‹statistikleri (National Center for Health Statistics) ve Ulusal Nosokomial Enfeksiyon
Surveyans› (National Nosocomial Infections Survey) verilerine göre Amerika Birleﬂik Devletleri’nde y›lda 34.000 000
cerrahi iﬂlem uygulanmakta ve 300 000-800 000 CAE saptanmaktad›r. Hastane enfeksiyonlar› içinde, %42 ile idrar
yolu enfeksiyonlar› birinci, CAE lar› % 24 ile ikinci s›rada
yer almaktad›r (3). Ülkemizde ise CAE, 1995-1996 y›llar›nda 15 merkezden toplanan verilerinin de¤erlendirilmesi
sonras› %10-60 ile ilk s›radad›r (4).
Cerrahi Alan Enfeksiyonlar›n›n Önemi (5):
• CAE, postoperatif morbidite ve mortalite ile anlaml› düzeyde iliﬂkilidir.
• CAE, postoperatif hastanede kal›ﬂ süresini 7 ile 10 gün
aras›nda art›rmaktad›r.
• Hasta baﬂ› maliyet 2000 ile 5000 YTL artmaktad›r.
• Postoperatif dönemde CAE olan hastalar›n %75’i enfeksiyona ba¤l› sebeplerden dolay› ölmektedir.
Cerrahi iﬂlemden sonra enfeksiyon oluﬂup oluﬂmamas› baz›
faktörler aras›ndaki etkileﬂime ba¤l›d›r (6):
1. Mikroorganizmaya ait faktörler
2. Cerrahi iﬂlem ile ilgili faktörler
3. Hasta ile iliﬂkili faktörler
4. Perioperatif antimikrobiyal profilaksi
Gündeme girdi¤inden bu yana perioperatif profilaksi tart›ﬂmal›d›r. Spesifik cerrahi operasyonlar için; temiz-kontamine, kontamine- elektif kolon cerrahisi ﬂeklindeki s›n›fland›rman›n belirgin yarar› gösterilmiﬂtir( 7). Temiz kategorisin-
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de yer alan elektif operasyonlarda antibakteriyel profilaksi
ile ilgili belirlenen bir protokol yoktur. Bunun nedeni anlaml› istatistiki de¤erlendirme yapabilecek yeterli say›da
hasta içeren çal›ﬂmalar›n yoklu¤udur. Bununla birlikte cerrahi iﬂlemlerin klasik klasifikasyonu enfeksiyon riskini yeterli derecede tan›mlamamaktad›r (8).
S›n›f 1/ TEM‹Z: Enflamasyon görülmeyen enfekte olmam›ﬂ
CAE. Solunum, sindirim, genital ve enfekte olmam›ﬂ üriner
sisteme girilmemiﬂ. CAE primer olarak kapat›l›r ve gerekiyorsa kapal› drenajla drene edilir. Künt travmalar› izleyen
CAE kriterleri uygunsa bu grup içinde de¤erlendirilmelidir.
SINIF 2/ TEM‹Z-KONTAM‹NE: Solunum, sindirim, genital
ve üriner sistemlere kontrollü bir ﬂekilde ve ola¤and›ﬂ› kontaminasyon meydana gelmeksizin girilmiﬂ yaralar. Özellikle
safra yollar›, apendiks, vajina, orofarenks enfeksiyonu ve
ameliyat s›ras›nda uygulanan teknikte ola¤and›ﬂ› bir de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂsa bu grup içinde de¤erlendirilmelidir.
SINIF 3/ KONTAM‹NE: Açik yeni kaza yaralar›. Ek olarak
steril teknikten belirgin sapmalar gerektiren (Ör: Aç›k kalp
masaj›) durumlar veya gastrointestinal sistemden büyük miktarda madde bulaﬂmas› ve akut nonpürülan inflamasyonun
görüldü¤ü enfeksiyonlar, bu grup içinde de¤erlendirilmelidir.
SINIF 4 / K‹RL‹-ENFEKTE: Ölü doku kal›nt›lar› içeren eski travmatik yaralar ve mevcut klinik enfeksiyon veya perfore organlar›n bulundu¤u durumlar.
‹ntrensik mikrobiyal kontaminasyonu de¤erlendirmek için
yayg›n kabul gören s›n›fland›rma 1964’te haz›rlanm›ﬂ,
1982’de kullan›lmak üzere CDC taraf›ndan modifiye edilmiﬂtir(9).
Çeﬂitli hastal›klar ve cerrahi durumlar (operasyon süresi,
kan kayb› gibi) enfeksiyon riski ile korelasyon göstermektedir. Her bir risk faktörünün etkisi tam olarak tan›mlanamam›ﬂ olsa da bu faktörlerin “temiz” yaralarda dahi enfeksiyona yol açt›klar› bilinmektedir (10).
Literatürde yer alan birçok çal›ﬂman›n zay›f düzenlenmiﬂ olmas› ve prospektif randomize çal›ﬂmalar›n yoklu¤u konu ile
ilgili net kararlar vermemize engel olmaktad›r. Yap›lan birçok çal›ﬂmada tedavi ile profilaksi , bakteriüri ile enfeksiyon
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ve risk faktörlerinin tan›mlar› konusunda aç›k ifadeler yoktur. Ek olarak birçok çal›ﬂmada antibakteriyel ajan›n farmakokineti¤i-farmakodinami¤i ve bakteriyel patojenite-resistans ve nosokomiyal enfeksiyon hakk›nda bilgi yoktur
ÜROLOJ‹DE PER‹OPERAT‹F ANT‹BAKTER‹YEL
PROF‹LAKS‹N‹N TANIMI ve AMACI
Tan›m: Giriﬂim dönemini kapsayan sistemik antibiyotik uygulamas› ile postoperatif oluﬂabilecek lokal ve sistemik enfeksiyon riskinin azalt›lmas›.
Amaç: Semptomatik ve febril genito-üriner enfeksiyonun
(örnek: akut piyelonefrit, prostatit, epididimit ve ürosepsis)
ve ciddi yara yeri enfeksiyonunun önlenmesi (11). Ancak
amaç postoperatif asemptomatik bakteriüri veya küçük yara
enfeksiyonunu önlemeye kadar geniﬂletilmelidir. Yap›lan
birçok kontrollü çal›ﬂma; Prostat›n TUR operasyonunda perioperatif profilaksi ile postoperatif bakteriüri oran›n›n düﬂtü¤ünü göstermektedir.
Antibiyotik kullan›m› ile enfeksiyon riskinin azalt›lmas›,
profilaksinin yaln›zca bir ö¤esidir. Enfeksiyona neden olabilecek di¤er faktörler (kateter bak›m›,kapal› drenaj sistemi
gibi...)gözard› edilmemeli ve gerekli önlemler al›nmal›d›r.
PER‹OPERAT‹F ANT‹BAKTER‹YEL PROF‹LAKS‹
ENDiKASYONLARI
Profilaksi ihtiyac› yaln›zca operasyon tipine de¤il, her bir
hastan›n sahip oldu¤u risk faktörüne ba¤l›d›r. Ayr›ca baz›
giriﬂimlerde endojen bakteri ile karﬂ›laﬂma ve bakteri yükünün artma olas›l›¤› vard›r.
Genel risk faktörleri:
Hastaya ba¤l› risk faktörleri
• ba¤›ms›z olarak baﬂka bir bölgede enfeksiyon veya kolonizasyon
• yaﬂ
• diabetes mellitus
• sistemik steroid kullan›m›
• sigara kullan›m›
• hipoksemi
• obesite (ideal vücut a¤›rl›¤›n›n %20’sinden fazlas›)
• beslenme durumu
• preoperatif düﬂük serum albümin düzeyi
• perioperatif baz› kan ürünlerinin transfüzyonu
• preoperatif hastanede yat›ﬂ süresinin uzamas›
Ameliyat esnas›nda vücudun baﬂka bir yerinde enfeksiyon
varl›¤› CAE oran›n› 2.7 kat artt›rmaktad›r. CAE ile birlikte
giden üriner sistem ve alt solunum yollar› enfeksiyonlar›n›n
%55’inde ayn› mikroorganizma üretilmiﬂtir (4).
bakteri yükü art›ﬂ›
• barsak segmenti kullan›lan operasyonlar
• transrektal prostat biopsisi
• uzun dönem üriner drenaj
• üriner obstrüksiyon
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Özel risk....yapay kardiyak valv reoperasyonu
Antibiyotik ile daha önce tedavi edilmiﬂ enfekte taﬂl› olgularda preoperatif idrar steril olsa dahi idrarda patojen varl›¤› bilinmeli ve bu yönde profilaksi uygulanmal›d›r.
Risk faktörlerin olmad›¤›, idrar›n steril oldu¤u durumlarda
profilaksiye gerek olmayabilir. Bununla beraber operasyon
s›ras›nda beklenen riskte de¤iﬂiklik olursa (fazla kan kayb›,
operasyonun 2-3 saatten uzun sürmesi, barsaklar›n yanl›ﬂl›kla perforasyonu gibi) operasyon s›ras›nda antibiyotik yap›lmas› gündeme gelmelidir (11). Hastan›n preoperatif haz›rlanmas›nda her enfeksiyon, özellikle üriner enfeksiyon
olup olmad›¤› ortaya koyulmal›d›r. Enfeksiyon varl›¤› operasyonun ertelenmesini gerektirmeyebilir. Bu gibi durunlarda preoperatif ampirik tedaviye baﬂlan›p, operasyon sonras› tercihan sensitivite testine göre tedaviye devam edilmesi
uygundur. Mikrobiyolojik bak›ﬂ aç›s›yla perioperatif antibiyotik profilaksisi bir dengeyi temsil etmelidir. ‹stenen bakteriyel yükü azaltma etkisine karﬂ›l›k ilaç›n resistan suﬂlar geliﬂtirmesi ve advers etkiler gibi negatif etkileri göz önüne
al›nmal›d›r(10).
PER‹OPERAT‹F ANT‹BAKTER‹YEL PROF‹LAKS‹S‹
ZAMANI VE SÜRES‹

Zamanlama: Antibiyotik proflaksisi için en uygun zaman iﬂlemden 2 saat öncedir ancak iﬂlem baﬂlad›ktan sonraki 3
saati aﬂmamal›d›r.
Classen ve ark.’n›n 2847 hastada yapt›klar› çal›ﬂmada elektif cerrahi, temiz ve temiz-kontamine operasyonlarda antibiyotik verilme zaman›na göre enfeksiyon oran›n› gösteren çal›ﬂmas› ile ilgili veriler Tablo I’de özetlenmiﬂtir (12).
Tablo I: Profilaksi zamanlamas›na göre enfeksiyon oranlar›
Profilaksi zaman›
Enfeksiyon
oran›
Erken: operasyondan 2-24 saat önce
%3.8
Pre-operatif: operasyondan 0-2 saat önce
%0.6
Peri-operatif: operasyondan 0-3 saat sonra
%1.4
Post-operatif: operasyondan 3-24 saat sonra
%3.3
Classen ve ark.’n›n yapt›¤› bu çal›ﬂmada veya benzeri baﬂka
çal›ﬂmalarda endoskopik giriﬂimler çal›ﬂmaya al›nmam›ﬂt›r.
Bu durumda verilen bilgilerin endoürolojide geçerli olup olmad›¤› bilinmemektedir.
Süre: Birçok iﬂlem ile ilgili yeterli ayd›nlat›c› çal›ﬂmalar
mevcut de¤ildir. Ancak prensip olarak bakteriyel invazyonun
devam etti¤i ve enfeksiyona neden olabilece¤i süre boyunca
antibiyotiklerin etkinli¤inin devam etmesi gerekmektedir.
Antibiyotik profilaksisinde süre ve dozaj:
• Genel olarak tek tam doz, birden fazla dozdan daha az
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Tablo 2: AUA k›lavuzlar›
Iﬂlem

Organizmalar

Alt Üriner Sistem Enstrümantasyonu
GÜ trakt2
Üretral kateter
ç›kar›lmas›

Proflaksi
Endikasyonlar›

Tercih edilen
Antibiyotikler

Alternatif
Antibiyotikler

Tedavi Süresi1

Risk faktörleri mevcut
ise3,4

•Florokinolonlar5
•TMP-SMX5

•Aminoglikozid +/Ampisilin5
•1./2. Kuﬂak
Sefalosporinler5
•Amoksisilin/Klavulunat5
• Aminoglikozid +/Ampisilin
•1./2. Kuﬂak
Sefalosporinler
•Amoksisilin/Klavulunat
•Aminoglikozid +/Ampisilin
• 1./2. Kuﬂak
Sefalosporinler
•Amoksisilin/Klavulunat
•Klindamisin7

<=24saat5

•Aminoglikozid +
Metronidazol veya
Klindamisin7

<=24saat

Sistografi, Ürodinamik
çal›ﬂmalar veya basit
sistoüretroskopi

GÜ trakt

Risk faktörleri mevcut
ise4

•Florokinolonlar
•TMP-SMX

Manipülasyonlar dahil
Sistoüretroskopi6

GÜ trakt

Tüm durumlar

•Florokinolonlar
•TMP-SMX

Prostat brakiterapi
veya kriyoterapi
Transrektal prostat
biyopsisi

Cilt

Belirsiz

Barsak8

Tüm durumlar

•1. Kuﬂak
Sefalosporinler
• Florokinolonlar

Üst Üriner Sistem Enstrümantasyonu
GÜ trakt
SWL

Tüm durumlar

•Florokinolonlar
•TMP-SMX

•1./2. Kuﬂak
Sefalosporinler
•Aminoglikozid +
Metronidazol veya
Klindamisin
•Florokinolon
•TMP-SMX

Perkütan renal cerrahi

GÜ trakt ve cilt9

Tüm durumlar

Üreteroskopi

GÜ trakt

Tüm durumlar

Aç›k ve Laparoskopik Cerrahi
GÜ trakt, cilt ve
Vajinal Cerrahi
Grup B strep

Tüm durumlar

Üriner trakt aç›lmadan

Cilt

Risk faktörleri
mevcut ise
Tümü

Üriner trakt›n aç›ld›¤›
uygulamalar

GÜ trakt ve cilt

Barsaklar›n aç›ld›¤›
uygulamalar

GÜ trakt, cilt ve
barsaklar

Tümü

Protez implantasyonu

GÜ trakt ve cilt

Tümü

•1./2. Kuﬂak
Sefalosporinler
•Aminoglikozid +
Metronidazol veya
Klindamisin
•1. Kuﬂak
Sefalosporinler
•1./2. Kuﬂak
Sefalosporinler
•Aminoglikozid +
Metronidazol veya
Klindamisin
•2./3. Kuﬂak
Sefalosporinler
•Aminoglikozid +
Metronidazol veya
Klindamisin
•Aminoglikozidler +
1./2. Kuﬂak
sefalosporinler veya
Vankomisin

<=24saat

<=24saat

<=24saat

•Aminoglikozid +/<=24saat
Ampisilin
•1./2. Kuﬂak
Sefalosporinler
•Amoksisilin/Klavulunat
•Ampisilin/Sulbaktam <=24saat
•Florokinolonlar

•Aminoglikozid +/<=24saat
Ampisilin
•1./2. Kuﬂak
Sefalosporinler
•Amoksisilin/Klavulunat
•Ampisilin/Sulbaktam
•Florokinolonlar

<=24saat

•Klindamisin

Tek doz

•Ampisilin/Sulbaktam
•Florokinolonlar

<=24saat
<=24saat
<=24saat

•Ampisilin/Sulbaktam
•Tikarsilin/Sulbaktam
•Piperasilin/Tazobaktam
•Florokinolonlar
•Ampisilin/Sulbaktam
•Tikarsilin/Sulbaktam
•Piperasilin/Tazobaktam
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Tablo 3: EAU k›lavuzlar
Patojenler

Proflaksi

Antibiyotik

Ek Bilgi

Transrektal prostat biyopsis

Enterobacteriaceae
Anaeroblar?

Tüm hastalar

K›sa dönem (<72saat)

Sistoskopi
Ürodinamik incelemeler

Enterobacteriaceae
Enterokok
Stafilokoklar
Enterobacteriaceae
Enterokok
Stafilokoklar

Hay›r

Florokinolonlar
TMP+-SMX
Metronidazole?
2. kuﬂak Sefalosporin
TMP+-SMX

Hay›r

2. kuﬂak Sefalosporin
TMP+-SMX

Sadece risk faktörleri mevcut
olan hastalarda

Enterobacteriaceae
Enterokok

Hay›r

Stentli ve nefrostomili
hastalar

Enterobacteriaceae
Enterokok
Stafilokoklar

Hay›r

2. veya 3. Kuﬂak
sefalosporinler
TMP+-SMX
Aminopenisilin/BLI
2. veya 3. Kuﬂak
sefalosporinler
TMP+-SMX
Aminopenisilin/BLI
Florokinolonlar
2. veya 3. Kuﬂak
sefalosporinler
TMP+-SMX
Aminopenisilin/BLI
Florokinolonlar
2. veya 3. Kuﬂak
sefalosporinler
TMP+-SMX
Aminopenisilin/BLI
2. veya 3. Kuﬂak
sefalosporinler
TMP+-SMX
Aminopenisilin/BLI

Iﬂlem

Tan›sal ‹ﬂlemler

Üreteroskopi

Endoürolojik ‹ﬂlemler
ESWL

Komplike olmayan distal
üreter taﬂ›nda Üreteroskopi

Sadece risk faktörleri mevcut
olan hastalarda

Riskli hastalarda
Stentli ve nefrostomili
hastalar
Riskli hastalarda

Proksimal veya impakte
üreter taﬂlar›nda Üreteroskopi
ve Perkütan taﬂ cerrahisi

Enterobacteriaceae
Enterokok
Stafilokoklar

Tüm hastalar

Transüretral prostat
rezeksiyonu

Enterobacteriaceae
Enterokok

Tüm hastalar

Transüretral mesane tümörü
rezeksiyonu

Enterobacteriaceae
Enterokok

Hay›r

Cilt patojenleri
ör:stafilokoklar
Kateter ilintili
üropatojenler
Enterobacteriaceae
Enterokok
Stafilokoklar

Hay›r

Yüksek riskli hastalarda

Önerilir

K›sa dönem postop kateter
tedavisi
Tek doz perioperatif

Enterobacteriaceae
Enterokok
Cilt patojenleri
ör:stafilokoklar

Tüm hastalar

Aç›k Ürolojik Cerrahi
Temiz Yara

Temiz kontamine (üriner
trakt›n aç›lmas›)

Temiz kontamine (barsaklar›n
aç›ld›¤› uygulamalar)
Protez implantasyonu

Tüm hastalar

Laparoskopik iﬂlemler

etkili de¤il.
• Yaln›zca uzam›ﬂ operasyonlarda (>2.5-3 saat) ek doza
ihtiyaç vard›r (‹lac›n miktar› ve zaman› farmakokineti¤ine ba¤l›d›r).
• Antibiyotik profilaksisi 24 saatten fazla sürmemelidir
(13-14).
• Bir günden fazla antibiyotik verilmesi profilaksi de¤ildir;
bu durum tedavi olarak kabul edilmelidir.
• Tedavi, ciddi kontaminasyon durumunda gereklidir.

2. veya 3. Kuﬂak
sefalosporinler
TMP+-SMX
Aminopenisilin/BLI
2. veya 3. Kuﬂak
sefalosporinler
Metranidazol
2. veya 3. Kuﬂak
sefalosporinler
Penisilin

K›sa dönem proflaksi

Düﬂük risk hastalara ve
küçük prostatlarda
proflaksiye gerek yok

Kolon cerrahis ile ayn›

Aç›k cerrahi ile ayn›

ANT‹B‹YOT‹K SEÇ‹M‹
Cerrahi profilaksi için anti-enfektif ilaçlar aﬂa¤›daki amac›
sa¤lamal›d›r:
1. Cerrahi alanda postoperatif enfeksiyonu önlemeli,
2. Postoperatif enfeksiyona ba¤l› morbidite ve mortaliteyi
önlemeli,
3. Sa¤l›k bak›m›n›n süresini ve maliyetini azaltmal›,
4. Yan etki yapmamal›,
5. Hastane ve hastan›n mikrobiyolojik floras›n› zararl› etki
yapmamal›d›r
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Uygun antibiyotik; çok iyi etkili, iyi tolere edilmeli ve ucuz
olmal›d›r. Antibakteriyel spektrum,operasyon sahas›nda
beklenen normal flora ve patojenleri, etraftaki deriyi ve mukozal membran› kapsamal›. Geniﬂ spektrumlu antibiyotikler, 3.kuﬂak sefalosporin, asilaminopenisilinler art› betalaktamaz inhibitörler ve karbapenem gibi ilaçlar tutumlu
kullan›lmal›d›r (11). Bu politika, vankomisinin profilaktik
olarak diyaliz gören hastalarda veya venöz katetere ba¤l›
enfeksiyon ﬂüphesinde rutin kullan›m› için de geçerlidir.
Vankomisinin yersiz kullan›m› resistan enterokoklar›n oluﬂumunu sa¤lar. Ancak metisiline dirençli S. aureus ya da metisiline dirençli koagülaz negatif stafilokoklara ba¤l› enfeksiyon
saptanm›ﬂsa vankomisin kullan›labilir (9). Ancak vankomisin, hiçbir operasyonda rutin profilakside önerilmez. Antibiyotik seçimi farmokokinetik özelliklere ba¤l›d›r. Dozaj operasyon süresince doku düzeyinde etkin oranda bulunmal›d›r. Antibiyoti¤in yar›lanma ömrü ve operasyon süresi de önemli ek
doza ihtiyaç duyurabilir. Ürolojik endikasyon olarak yüksek
idrar konsantrasyonu olan ilaçlar›n seçimi önerilir.
EAU K›lavuzlar› ve AUA Önerileri
EAU k›lavuzlar› literatür taramas› ﬂeklinde yap›lm›ﬂt›r, oysa ki AUA önerileri daha çok bir sistematik derleme yap›s›na sahiptir. AUA önerileri için veriler; Medline üzerinde
MeSH özelli¤i kullan›l›p 1996 ile 2006 y›llar› aras›nda “antimikrobiyal proflaksi”, “postoperatif komplikasyonlar”,
“cerrahi yara yeri enfeksiyonu”, “anti bakteriyel ajanlar”
ve spesifik ürolojik iﬂlemlerin ismi girilerek yap›lan tarama
sonucunda elde edilmiﬂtir. Böylesine geniﬂ bir literatür taramas› yap›ld›¤› halde bunun bir k›lavuz oluﬂturmaya yeterli
olmayaca¤› kan›s›na var›lm›ﬂ olmas› dikkat çekicidir.
EAU k›lavuzlar›n›n editörleri klasik profilaksi grupland›rmas›n›n Ürolojik iﬂlemlere uygun olmad›¤›n›n bilincinde
olup de¤iﬂiklikler için gerekli çal›ﬂmalar› sürdürmekteyken
AUA bunu son çal›ﬂmas›na yans›tm›ﬂt›r. Endoürolojinin alt
baﬂl›klar› ve Aç›k cerrahi ile Laparoskopik müdahalelerin
alt baﬂl›klar› her iki çal›ﬂmada farkl› s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. EAU k›lavuzlar›nda aç›k cerrahi profilaksisinde daha klasik bir
yaklaﬂ›m tercih edilmiﬂ ve s›n›fland›rma herkesin bildi¤i ﬂekilde temiz, temiz kontamine ve protez tatbiki ﬂeklinde yap›lm›ﬂt›r. Ancak AUA önerileri bu klasik yaklaﬂ›m›n d›ﬂ›na
ç›k›p aç›k cerrahinin uyguland›¤› alan ve aç›lan boﬂluklara
göre bir s›n›fland›rma yapm›ﬂt›r (Tablo 2). Bu konuyla ilgili göze çarpan yeniliklerden biri AUA önerilerinde vajinal
cerrahi için proflaksinin ayr›ca belirtilmiﬂ olmas›d›r. Sling
operasyonlar›n›n s›kl›kla yap›ld›¤› bir dönemde bu yaklaﬂ›m›n ürologlar için önemi paha biçilmez.
Her iki yay›n›n amaçlar› ayn› olsa da AUA’n›n konuya daha
pragmatik bir yaklaﬂ›m getirdi¤i görülmektedir. AUA proflaksi önerilerinin günlük prati¤imizi etkileyece¤i aç›kt›r. Ayr›ca AUA önerilerinde taranan yay›nlardan elde edilen sonuçlara göre yerleﬂik baz› inançlar›n da sorgulanmas› gerekecektir (Tablo 4)
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