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En cirugía del colón, los antibióticos
orales ¿realmente son necesarios?

Antes de someter al paciente a una cirugía de colon se le administran
sistemáticamente antibióticos orales. Pero, ¿realmente es necesaria
esta medicación? Investigadores del Hospital Vall d'Hebron y la UAB
creen que no. Esta tajante negativa refleja los resultados de un
estudio en el que participaron 300 personas sometidas a esta
intervención.

Actualment la preparació per realitzar una cirurgia de còlon o recte de forma programada
inclou l'administració d'antibiòtics per disminuir les possibilitats d'infecció postoperatòria. Els
antibiòtics són administrats de manera combinada a les hores prèvies a la cirurgia, tant per
via endovenosa com per via oral.

Hem fet un estudi a la unitat de cirurgia de còlon i recte de l'Hospital Vall d'Hebron en el qual
s'han inclòs 300 pacients consecutius programats per cirurgia de còlon o recte. Els pacients
s'han distribuït en tres grups diferents de tractament: el grup A va rebre tres dosis d'antibiòtic
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oral (que es la pauta clàssica de tractament), el grup B va rebre només una dosi d'antibiòtic
oral i el grup C no va rebre cap dosi d'antibiòtic oral. Tots tres grups van rebre una dosi
d'antibiòtic endovenós a la inducció anestèsica i dues dosis postoperatòries.

Es van fer avaluacions de la tolerància del tractament i de la seva efectivitat. La tolerància
va ser (1) mesurada amb qüestionaris pel malalt, la infermera i el cirurgià a càrrec del
pacient. (2) L'efectivitat es va mesurar mitjançant l'índex de complicacions infeccioses
postoperatòries. Tots els malalts van ser avaluats al 7è, 14è y 30è dies després de la
cirurgia.

En els resultats es va poder comprovar que el grau d'infeccions postoperatòries va ser
similar en els tres grups, és a dir, que el fet d'administrar antibiòtics orals no afegeix més
protecció contra complicacions en el postoperatori d'aquest tipus de cirurgia. orals 2. També
es va comprovar que els pacients que van rebre antibiòtics presentaven més nàusees,
vòmits i dolor abdominal en les hores prèvies a la cirurgia, és a dir, que el fet d'administrar
l'antibiòtic oral (28 pastilles o píndoles) es relaciona amb una pitjor tolerància per part dels
pacients.

Per aquestes troballes, des de la Unitat de Cirurgia de Còlon i Recte es recomana fer la
profilaxi de la infecció postoperatòria en cirurgia colo-rectal només amb antibiòtic endovenós
i no utilitzar els antibiòtics orals.
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