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Değerli Meslektaşlarım,

10. Ulusal Yara Bakımı Kongresi 2-5 Aralık 2015 tarihleri arasında Antalya’da 
gerçekleştirilecektir.

Kronik yara patogenezi ve tedavisinin karmaşıklığı gelişen bilim ve teknoloji ile her geçen 
gün artmaktadır.
Bu yıl onuncusu düzenlenecek olan kongremizde kronik yaranın vazgeçilmez konularının 
yanında, yara iyileşme mekanizmalarındaki güncel bilgiyi paylaşmayı ve disiplinler arası 
bilgi aktarımı ve ortak çalışma zeminini geliştirmeyi planlamaktayız.

Kongre düzenleme kurulu adına 10. Ulusal Yara Bakımı Kongresinin tüm katılımcılar ve 
paydaşlar için keyifli, faydalı ve unutulmaz kongrelerden biri olmasını diliyorum.

Saygılarımla

Dr. İshak Özel Tekin
Kongre Başkanı
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KURUllaR

Kongre Başkanı: İshak Özel Tekin

onursal Başkanı:  Semih Baskan

Yara Bakımı ve Doku onarımı Derneği 
Yönetim Kurulu 
Başkan   Mustafa Deveci
Başkan Yardımcısı Ali Barutçu
Sekreter  Şamil Aktaş
Muhasip  Tuğbay Tuğ
Üye    Ayişe Karadağ

Bilimsel Kurul
Şamil Aktaş
Selçuk Baktıroğlu
Ali Barutçu
Mustafa Deveci
Bülent Erdoğan
Bülent Ertuğrul
Ramazan Kahveci
Ayişe Karadağ
Tuğbay Tuğ
Osman Yüksel
Şeyda Özcan
Ülkü Yapucu Güneş
Fatih Zor
Cengiz Çetin
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BiLimseL Program

2 aRalIK 2015
ÇarŞamBa

08.30-13.30  Kayıt

13.30-16.30  Çalıştay 1     Çalıştay 2
   Venöz Ülser Kompresyon Tedavisi  negatif Basınçlı Yara Tedavisi
   Selçuk Baktıroğlu, Fatih Yanar   Mustafa Deveci

17.30-18.00  açılış Konuşmaları

18.00-19.00  Konferans ı
   nobel Dersleri
 Konuşmacı: Semih Baskan

19.00-20.00  açılış Kokteyli
    

3 araLıK 2015 
PerŞemBe

08.30-10.00  Panel I
   Bu yara iyileşir mi? Kronik Yarada Tedavi sonucunu Öngören Belirteçler
   Oturum Başkanı: Şamil Aktaş

08.30-09.00  Klinik Belirteçler
   Mesut Mutluoğlu
09.00-09.30  Laboratuvar Belirteçleri
   Ömer Coşkun
09.30-10.00  Yara sıvısı Kaynaklı Belirteçler
   Günalp Uzun

10.00-10.30  Kahve Arası

10.30-12.00  Panel II
   Kronik Yarada Beslenme
   Oturum Başkanı: İshak Özel Tekin

10.30-11.00  Yara iyileşmesinde Beslenmenin Önemi
   Nevin Şanlıer
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11.00-11.30  Prebiyotik, Probiyotik, simbiyotik ve Postbiyotik Kullanımına Diyetisyen 
 Bakış açısı
   Gamze Akbulut
11.30- 12.00  gastrointestinal sistem Florasının Yara iyileşmesinde immün Yanıtlara Katkıları
   Serhan Sakarya

12.00-13.30  Öğle Yemeği

13.30-15.00  Panel III
   Diyabetik ayak
   Oturum Başkanları: Tuğbay Tuğ, Hakan Uncu
13.30-14.15  Diabetic Foot
   Carlo Caravaggi
14.15-15.00  Diabetic Foot reconstructive surgery
   Violeta Zatriqi

15.00-15.30  Kahve Arası

15.30-16.15  Konferans ıı
   Oturum Başkanı: Selçuk Baktıroğlu
   Uluslararası Diyabetik ayak Çalışma grubu 2015 Diyabetik ayak 
 enfeksiyonları rehberi
   Bülent Ertuğrul

16.15-17.30  sözel sunum Oturumu
   Oturum Başkanları: Bülent Ertuğrul, Günalp Uzun

ss - 01 Basınç Ülseri olan Hastaların Deneyimlerinin Belirlenmesi
 Arzu Karabağ, Şenay Gül, Pınar Avşar, Ayişe Karadağ
ss - 02 Venöz Bacak Ülseri Tedavisinde Topikal ozonlanmış Yağ Kullanımının etkinliği:   
 randomize Kontrollü Çalışma
 Murat Sarıcı, Gökhan Temiz, Nebil Yeşiloğlu, Hakan Şirinoğlu, Kayhan Başak
ss - 03 Travma Hastasında Basınç Ülseri Takibi
 Ayper Önal Alkan, Şengül Aslan, İlknur Aktaş
ss - 04 ekstremiteyi Tehdit eden Diyabetik ayak Ülserlerinde intralezyonel growth Faktör 
 Tedavisi
 Miraç Barış Erzincan, Akın Fırat Kocaay, Ömer Arda Çetinkaya, Cemile Sazak, Sibel Işık, 
 Hakan Uncu
ss - 05 ayak Bileği-Kol indeksinin ekstremite arteriyel Ülserlerinde Prognostik Bir anlamı 
 Var mıdır?
 Hakan Uncu, Akın Fırat Kocaay, Miraç Barış Erzincan, Ömer Arda Çetinkaya, 
 Öznur Bozdemir, Cüneyt Köksoy, Uğur Bengisun
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ss - 06 Diyabetik ayak enfeksiyonu olan Hastada Daptomisin Kullanımına Bağlı nadir 
 görülen Bir Pulmoner Komplikasyon: eosinofilik Pnömoni
 Mutahher Akçaer, Ahmet Karakaş, Duran Tok, Sebahattin Sarı, Ömer Coşkun
ss - 07 nadir Bir Yara enfeksiyonu, Venöz Ülserlerde achromobacter Xylosoxidans
 Hüsnü Hacı, Ali Barutçu, Nur Yapar
ss - 08 Travma sonrası Kasık ve genital Bölge Yaralanmalarına Yaklaşım
 Zehra Gülşah Akın, Özgül Torun, Hüseyin Karagöz, Ceyhun Cesur
ss - 09 genel Yoğun Bakım Ünitesinde, Yatış süresinin Uzamasına Bağlı gelişen, 2.Derece ve 
 Üzeri Bası Yaralarında, Bal Uygulamasının etkilerinin Değerlendirilmesi
 Galip Erhan Yardimciel, Hayriye Takıcı Demir, Çağatay Toktaş
ss - 10 ateşli silah Yaralanmalarında VaC Uygulanması
 Mahmut Yılmaz, Şahin Kaymak, Süleyman Deniz Kahraman, Oğuz Hançerlioğulları, 
 Ümit Alakuş, Hüseyin Sinan, Nazif Zeybek, Orhan Kozak
ss - 25 alt ekstremite Yumuşak Doku rekonstrüksiyonunda Propeller Perforatör Flep 
 Uygulamalarımız
 Özay Özkaya Mutlu, Onur Egemen, Tuğçe Yasak, Turgut Kayadibi, Derya Bingöl, 
 Ayça Ergan
ss - 26 ayak Başparmak Yumuşak Doku rekonstrüksiyonu için Bir seçenek: Ters akımlı   
 Birinci Dorsal metatarsal arter Perforatör Flebi
 Özay Özkaya Mutlu, Tuğçe Yasak, İlker Üsçetin, Ahmet Dilber
ss - 27 Tam Kalınlıkta Deri Defektlerinin onarımında matriderm® ile Birlikte Kısmi 
 Kalınlıkta Deri grefti Uygulamalarımız
 Özay Özkaya Mutlu, Tuğçe Yasak, Derya Bingöl, Kadir Tasasız

4 aRalIK 2015
CUma

08.30-09.15  Konferans ıV - ecz. Hasan Çelebi oturumu
   Oturum Başkanı: Ramazan Kahveci
   Kronik Yara Tedavisinde Bor
   Ali Barutçu

09.15-10-.15  Panel IV
   Perianal Bölge
   Oturum Başkanı: Fatih Zor
09.15-09.45  inkontinans Dermatitine Yaklaşım
   Ayişe Karadağ
09.45-10.15  Perianal Bölge Yaralarına Yaklaşım
   Osman Yüksel

10.15-10.45  Kahve Arası
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10.45-12.15  Panel V
   Biyofilm
   Oturum Başkanı: Ali Barutçu
10.45-11.15  Biyofilm nedir?
   Ayşe Wilke Topçu
11.15-11.45  Yarada Biyofilm
   Şerife Barçın Öztürk
11.45-12.15  Biyofilmde Tedavi Yöntemleri
   Serhan Sakarya

12.15-13.30  Öğle Yemeği

13.30-15.00  Panel VI
   Bası Ülserleri
   Oturum Başkanları: Ayişe Karadağ, Osman Yüksel
13.30-14.00  Bası Ülserlerinin oluşum mekanizmaları
   Ramazan Kahveci
14.00-14.30  Bası Ülserlerinde güncel Yaklaşım
   Zehra Göçmen Baykara
14.30-15.00  Bası Ülserlerinde Cerrahi Tedavi
   Fatih Zor

15.00-15.30  Kahve Arası

15.30-16.30  Konferans V - Dr. Bülent Kavaklı oturumu
   Oturum Başkanı: Erdal Anadol
   Yara nedeni olarak damar problemleri
   Hakan Uncu

16.30-17.15  Konferans Vı
   Oturum Başkanı: Ayişe Karadağ
   Kronik Yaralarda evde Bakım Hizmetleri
   Orhan Koç

17.15-18.00  sözel sunum Oturumu 2
   Oturum Başkanı: Ayişe Karadağ
ss - 11 Yara Bakım Hemşiresi Uygulama Örneği
 Derya Karakaya
ss - 12 Preterm Bir Yenidoğanda Periferal iskemi ve Hiperbarik oksijen Tedavisi: 
 Bir olgu sunumu
 M. Kübra Özgök Kangal, Adem Polat, Abdül Kerim Yapıcı, Turan Tunç, Günalp Uzun
ss - 13 Tıbbi araç Uygulaması sonucu oluşan Kolda Bası Yarası Yönetimi, olgu sunumu 
 Halime Aydın, Mustafa Öncel
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ss - 14 10. Ulusal Yara Bakımı Kongresinde i.B.B. eşrefpaşa Hastanesinin izmir genelinde 
 Yapmış olduğu Yara ve evde Bakım Hizmetlerinin sayısal Verilerle sunumu
 Sevgi Karacan
ss - 15 Üçüncü Basamak Bir Hastanede Hastaların Yara Bakım Birimine Ulaşım rotası ve 
 izlemi
 Nihal Güneş Çevik, Bengisu Ay, İbrahim Erdinç
ss - 16 Hastalar Çifter gelir: Propilthiourasil sonrası Kulak nekrozu Vakasında Başarılı 
 Hiperbarik oksijen Tedavisi Deneyimimiz
 Ayşe Sena Yumbul, Kemal Kutay Külahcı, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
ss - 17 2015 ocaktan Bugüne Kliniğimizde Hiperbarik oksijen Tedavisi alan Crush 
 Yaralanmalı Hastaların Değerlendirilmesi
 Yavuz Aslan, Ayşe Sena Yumbul, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş, Önder Kılıçoğlu 
ss - 18 Bifosfonat Kullanımı sonrası nekrotizan Fasiit ve osteomyelit gelişen evre ıV meme 
 Kanseri Tanılı Hastada Hiperbarik oksijen Tedavisi-olgu sunumu
 Ayşegül Ercengiz, Taylan Zaman, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
ss - 19 Hemşirelik Bakımı adına Zor Bir Hasta grubu olan Fournier gangrenli Hastanın 
 Değerlendirilmesi
 Feza Kartal, Süleyman Kahraman, Ümit Alakuş, Mehmet İnce, Mustafa Tahir Özer
ss - 20 Hidradenitis suppurativa ile Yaşamak/ Yaşam: Uzun ve Yorucu yolculuk: 
 lGU sunumu
 Emine Arıcı, Sevinç Taştan, Oğuz Hançerlioğulları, Süleyman Deniz Kahraman, Nail Ersöz
ss - 21 adıyaman Üniversitesi eğitim ve araştırma Hastanesi Yara Bakım merkezi 
 Hizmetleri
 Fatih Doğan, Binnur Yıldırım, Elif Şimşek
ss - 22 insizyonel Herniorafi sonrası ince Barsak Yaralanmasına Bağlı oluşan Yaranın açık 
 abdomenden,Doku Flebiyle Doku Bütünlüğü sağlanan Hasta olgu sunumu
 Oğuz Hançerlioğulları, Süleyman Deniz Kahraman, Murat Urkan, Ümit Alakuş, Nail Ersöz
ss - 23 evde sağlık Hizmetlerinde Kronik Yaralar
 Ali Bayram Kasım, Serdar Şayan, Fazilet Karaçam, Demet Gök, Hüseyin Kahraman
ss - 24 meme Ca sonrası radyasyon Yanığında Yara Bakımı
 Mehmet Atasoy, Atilla Çelik, Fatih Çelebi, Merve Tokoçin, Esat Namal
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5 aRalIK 2015
CUmarTesi

09.00-10.00  Konferans Vıı
   Oturum Başkanı: Şamil Aktaş
   oksijen: Çoğu da zarar, azı da zarar
   Akın Savaş Toklu

10.00-10.30  Kahve Arası

10.30-12.00  Panel VII
   Yara Tedavisinde Futuristik Yaklaşımlar
   Oturum Başkanı: Mustafa Deveci
10.30-11.15  ıPs (indüklenmiş Pluripotent Kök Hücre)
   Can Akçalı
11.15-12.00  sentetik Doku ve eşdeğerleri
   Mustafa Deveci

12.00-12.10  akılcı ilaç oturumu
 İshak Özel Tekin

12.10-12.40  Kapanış Töreni
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PosTer BiLDiriLer

Ps - 01 ilginç Bir güneş (Temas) Yanığı
 Seyit Muhsin Sarıkaya, Fikret Gözübüyük, Tamer Ertan
Ps - 02 Lenf Ödeme Bağlı Yarada Bakım süreci
 Hanife İnç
Ps - 03 Diyabetik ayak Ülserlerinde ortalama Trombosit Hacmi
 Ali Erdal Güneş, Mehmet Ali Eren, Emel Yiğit Karakaş, Mehmet Demir, 
 Hüseyin Karaaslan, Tevfik Sabuncu
Ps - 04 Büyük nekrotik alanlar içeren Bası Yaralarında Hidrojellerin Kullanımı, 
 Bir Vaka sunumu
 Meryem Oral, İbrahim Kılınç, Ersin Gürkan Dumlu, Abdussamed Yalçın, Mehmet Kılıç
Ps - 05 Yoğun Bakımda Basınç Ülseri gelişen Hastanın Yara Bakım süreci
 Hanife İnç
Ps - 06 Diyabetik ayak Diyabetin erken Komplikasyonu olabilir mi?
 Fidan Ateşgöz, Ali Memiş, Hakan Ay
Ps - 07 Kronik Yarada ağrı Kontrolü
 Sevim Parlak, Fidan Ateşgöz, Ali Memiş
Ps - 08 Diyabetik ayak infeksiyonu olgusunda intralezyonel epidermal Büyüme Faktörü 
 Kullanımı
 Handan Öztürk, Emine Gül, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
Ps - 09 geniş alt ekstremite Defekti onarımında negatif Basınçlı Terapinin etkinliği; olgu 
 sunumu
 Abdullah Erkan Orhan
Ps - 10 istanbul Fatih sultan mehmet eğitim ve araştırma Hastanesi Klinik Hemşirelerinin  
 eğitim Düzeyine göre Basınç Ülseri Ve Yara Bakım Ürünlerine Yaklaşımları
 Ayper Önal Alkan, Güliz Domaç, Aynur Doğan, Güldem Turan
Ps - 11 istanbul Fatih sultan mehmet eğitim araştırma Hastanesi Çalışılan Kliniklere göre 
 Hemşirelerin Basınç Ülserleri ve Yara Bakım Ürünlerine Yaklaşımları
 Ayper Önal Alkan, Emrah Dağdeviren O, Güldem Turan, Vildan Dadük
Ps - 12 Vakum Yardımıyla Yara Tedavisine alternatif Yöntem
 Zeynep Şahin, Gamze Karakuyu
Ps - 13 Hiperbarik oksijen ile Tedavi edilen Purpura Fulminans olgusu
 Emine Ömür, Handan Öztürk, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
Ps - 14 morel-Lavallee Lezyonlu Hastada Yara Bakımı olgu sunumu 
 Burak Durmaz, Neşe Kurt Özkaya, Behiye Burcu Altınok Parlak
Ps - 15 açık Yara Takibinde Hemşire Bakımının rolü; olgu sunumu
 Nida Emel Gür, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Volkan Rıza Geçgil, Zeliha Nüvide Demirci, 
 Birgül Ödün Özkaya, Halil Alış
Ps - 16 Dirençli organizmalarla Kolonize Kronik Yara olgularında; organik Yağlarla 
 emülsifiye edilmiş Klorheksidin ve Hippophae rhamnoides Özütü 
 Kombinasyonunun Topikal Kullanımı
 Mehmet Ali Kaplan, Kemal Kutay Külahcı, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
Ps - 17 Kendine Zarar Vermenin Başka Bir Şekli:Kontrolsüz Diabet sonrası gelişen 
 Fournier gangrenini ve Vac ile Tedavisi
 Mustafa Tahir Özer, Süleyman Deniz Kahraman, Oğuz Hançerlioğulları, Ümit Alakuş,  
 Mahmut Yılmaz
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Ps - 18 Kapanması geciken Yaralarda Kollajen Bazlı Yara Örtüsü Kullanımı ile ilgili 
 Deneyimimiz: olgu serisi
 Hüseyin Karakaya, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
Ps - 19 non-invaziv mekanik Ventilatör ilişkili Basınç Ülseri
 Zekiye Ökmen Abaoğlu, Fatma Şahin, Aygül Bulut, Reyhan Dilber Gökçe
Ps - 20 olgu sunumu: Basınç Ülserinde gümüşlü Köpük Yara Pedleri ile Yara Bakımı
 Cemile Akan
Ps - 21 Bayanda nadir Karşımıza Çıkan ve Özbakım eksikliği olan Diabetus mellituslu 
 Fournier gangrenli Hasta olgu sunumu
 Süleyman Deniz Kahraman, Oğuz Hançerlioğulları, Ümit Alakuş, Mahmut Yılmaz, 
 Murat Urkan
Ps - 22 nitrik asit Teması sonrasında Kimyasal Yanığı olan Hastada Yara Bakım Tedavisi
 Mehmet Ali Korkmaz, Dilek Şenen Demirez, Abdullah Sürücü, Kamil Manav
Ps - 23 elektrik Yanığı olgusunda Brakial Pleksus Yaralanması
 Mehmet Ali Korkmaz, Gülsüm Tetik, Asım Uslu, Abdullah Sürücü, Kamil Manav
Ps - 24 Penisin maytap Yanığı
 Mehmet Ali Korkmaz, Gülsüm Tetik, Asım Uslu, Abdullah Sürücü, Kamil Manav 
Ps - 25 Hidroksiüre Kullanımına Bağlı oluşan Bacak Ülseri olgusunda Hiperbarik oksijen 
 Tedavisi kullanımı
 Ertuğrul Kerimoğlu, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
Ps - 26 ilginç Bir olgu sunumu: Lastik Patlaması sonucunda Yüzde Yaralanma
 Mehmet Ali Korkmaz, Dilek Şenen Demirez, Abdullah Sürücü, Kamil Manav
Ps - 27 Braden risk Değerlendirme Ölçeği Kullanılarak, Basınç Ülseri gelişen Hastaların 
 Tanımlayıcı Özelliklerinin araştırılması
 Burcu Elbüken, Fidan Ateşgöz, Mesut Mutluoğlu, Gözde Sayar
Ps - 28 Diyabetik ayakta medikal Tedavinin Önemi 
 Zeynep Şahin
Ps - 29 Bası Yaralarının rekonstrüksiyonunda Propellar Flebin Teknik Detayları
 Gökçe Yıldıran, Tuğba Gün Koplay, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Ps - 30 ekstravazasyon Yaralanmalarında Yönetim
 Gökçe Yıldıran, Nuh Evin, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Ps - 31 skalp Yerleşimli nekrotizan Fasiitin Vakumlu Yara Kapama ile Tedavisi
 Gökçe Yıldıran, Şeyda Evin, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Ps - 32 nöropatik ayak Ülserlerinde medial Plantar ada Flebi ile rekonstrüksiyon
 Gökçe Yıldıran, Cemil Işık, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Ps - 33 ıntramusküler enjeksiyon sonrası nicolau sendromu gelişen iki olgu
 Cemil Işık, Gökçe Yıldıran, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Ps - 34 amputasyon Önerilmiş geniş Diabetik ayak Yarası olan Hastaların Tedavisinde 
 Heberprot Kullanımı ve etkileri
 Mustafa Hakan Zor, Baris Mardin, Abdullah Ozer, Levent Oktar 
Ps - 35 Hayatı Tehdit edici, Hızlı ilerleyen Yaralarla Karakterize Hasta olgusu
 Ahmet Bilirer, Gökçe Yıldıran, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ
Ps - 36 Basınçlı su Pompası ile meydana gelen Yanık
 Tuğba Gün Koplay, Nuh Evin, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
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Ps - 37 ailevi akdeniz ateşi olan Hastada Kronik Yaranın negatif Basınçlı Yara Tedavi 
 sistemi ile sağaltımı: Kolşisin ve Yara iyileşmesi
 Şeyda Güray Evin, Tuğba Gün Koplay, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Ps - 38 Zorlu Bir rekonstruksiyon Vakası; Kemoterapötik ekstravazasyon Yaralanması
 Ahmet Bilirer, Şeyda Evin, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Ps - 39 self mutilasyon ile Başvuran bir meckel gruber sendrom olgusu
 Şeyda Güray Evin, Tuğba Gün Koplay, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Ps - 40 Düşük Frekanslı Ultrasonik Yara Debritmanı ile Tedavi edilen Yanık olgusu
 Şeyda Güray Evin, Gökçe Yıldıran, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Ps - 41 Diyabetik el enfeksiyonlarında negatif Basınçlı Yara Kapama
 Nuh Evin, Ahmet Bilier, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Ps - 42 evde sağlık Hizmetleri’nde evre 4 Dekübit Ülserin modern Yara Bakım Ürünleriyle 
 Tedavisi
 Ali Bayram Kasım, Serdar Şayan, Fazilet Karaçam, Demet Gök
Ps - 43 Deri greftlerinin Uygulandıkları alana Tespit edilmesinde negatif Basınç Yara 
 Tedavi sistemlerinin Kullanılması- iki olgu nedeniyle
 Ercan Cihandide, Deniz Yahcı, Oğuz Kayıran
Ps - 44 Yara Tedavisinde epidermal mikrogreft Uygulaması ile ilgili Deneyimlerimiz- iki 
 olgu nedeniyle
 Ercan Cihandide, Deniz Yahcı, Oğuz Kayıran
Ps - 45 enfekte açık Yaraların Takip ve Tedavisinde Poliheksanid ve Betaine Karışımı  
 solüsyonun Yıkamalı negatif Basınç Yara Tedavi sistemi ile Birlikte Kullanılması- 
 iki olgu nedeniyle
 Ercan Cihandide, Deniz Yahcı, Sevinç Karadeniz, Oğuz Kayıran





sÖZlÜ
BiLDiriLer
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ss - 01
BasınÇ ÜLseri oLan HasTaLarın DeneYimLerinin 
BeLirLenmesi
 
Arzu Karabağ1, Şenay Gül2, Pınar Avşar3, Ayişe Karadağ4

1Kafkas Üniversitesi Kars Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 
4Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
 
amaç: Araştırma, basınç ülseri (BÜ) olan hastaların deneyimlerinin belirlenmesi amacıyla 
tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
 
Yöntem: Araştırma 2015 yılında bir üniversite, bir eğitim araştırma ve bir devlet hastanesinde 
yatan BÜ’sü olan 318 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın uygulanması için 
gerekli yazılı izinler alınmıştır. Araştırmaya katılmak gönüllülük esasına dayalı olup veri 
toplama formu araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. Veriler, 26 sorudan oluşan veri 
toplama formu ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik hesapları ve 
ortalama kullanılmıştır.
 
Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 47.3±19.5 iken %59.4’ü erkektir. 
Hastaların %95.9’unun daha önceden BÜ deneyimi olmadığı saptanmıştır. Çalışmaya 
katılan 318 hastanın %63.2’si BÜ hastanede ortaya çıktığını ifade etmiştir. BÜ evrelere 
göre dağılımına baktığımızda %6.58 Evre I, %40.25 Evre II, %27.35’i Evre III, %11.14’ü 
Evre IV, %2.53’ü DDH ve %12.15’i ise evrelendirilemeyen BÜ şeklindedir. BÜ geliştiği ilk 
üç bölge ise sacrum, trokanter ve topuklardır (%85.0). Hastaların %71.7’si BÜ bağlı ağrı 
yaşadığını ifade etmiştir. BÜ hastaların %33.6’sının günlük aktivitelerini ve %37.4’ünün 
bireysel bakımını olumsuz yönde etkilemektedir. %54.7’si hemşireden yardım aldığını, 
%78.9’u eğitim aldığını belirtmesine rağmen %43,7’si BÜ hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmadığını ifade etmiştir. Hastaların %48.4’ü BÜ tedavisi için otalama 664.77 TL (240.85$) 
para harcadığı saptanmıştır.
 
sonuç ve Öneriler: Çalışmada BÜ’sü nedeniyle hastaların sosyo-ekonomik durumlarının 
ve yaşam kalitelerinin olumsuz yönde etkilendiği saptanmıştır. Özellikle BÜ’ye bağlı ağrı 
deneyimleyen hasta oranının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Gelişen BÜ’lerin 
çoğunun hastane ortamında ortaya çıkmış olması BÜ’yü önleyici hemşirelik uygulamalarının 
yetersiz olduğunu düşündürmektedir.
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ss - 02
VenÖZ BaCaK ÜLseri TeDaVisinDe ToPiKaL 
oZonLanmıŞ Yağ KULLanımının eTKinLiği: 
ranDomiZe KonTroLLÜ ÇaLıŞma
 
Murat Sarıcı1, Gökhan Temiz1, Nebil Yeşiloğlu1, Hakan Şirinoğlu1, Kayhan Başak2

1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi, İstanbul 
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul
 
giriş: Ozonlanmış yağın antimikrobiyal, immünolojik ve doku oksijenasyonunu artırıcı 
etkisinden faydalanılarak diyabetik ayak ve akut yanıkların tedavisindeki etkinlikleri 
bildirilmiştir. 
 
Yöntemler: Randomize kontrollü çalışma toplamda 20 hasta ile yapılmıştır.18 yaş üstü, 
herhangibir ek hastalığı olmayan ve mevcut yaraları 6 ay ve daha uzun süredir olan hastalar 
çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların 10’u günde bir kez ozonlanmış yağ ile diğer 10’u ise 
epitelizan bir krem ile pansuman yapılmıştır. Tüm hastalar bunlara ek olarak kompresyon 
bandajı kullanmışlardır. Uzun süreden beri var olan yaraları nedeniyle yaraların iki farklı 
bölgesinden punch biyopsiler alınmış ve bu biyopsiler ikinci ayda tekrarlanmıştır. Tüm 
yaralar aynı zaman dilimlerine gelecek şekilde fotograflanarak iyileşmeleri takip edilmiş ve 
histogram planimetri yöntemi ile belgelenmiştir.
 
Bulgular: İkinci ayın sonunda ozonlanmış yağ kullanan hastaların yaralarının ortalama % 
82’si, epitelizan krem ile tedavi edilen hasta yaralarının ise ortalama % 34 ünün iyileştiği 
görülmüştür. Ayrıca histopatolojik sonuçlara göre vaskülarite, selülerite (fibroblast) ve 
kollojen miktarının ozonlanmış yağ kullanan hastalarda diğer gruba oranla istatistiki olarak 
daha fazla olduğu saptanmıştır.
 
sonuç: Ozonlanmış yağ venöz ülser tedavisinde etkin olarak kullanılabilecek alternatif bir 
ajandır.
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ozonlanmış Yağ ile Tedavi edilmiş Hasta 
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ss - 03
TraVma HasTasınDa BasınÇ ÜLseri TaKiBi
 
Ayper Önal Alkan, Şengül Aslan, İlknur Aktaş
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
giriş: Basınç ülseri, vücudun özellikle kemik çıkıntılarının bulunduğu bölgelerinde, 
uzun süreli ya da tekrarlayan basınçlara bağlı olarak deri ve deri altı dokularında 
kapillerin tamamen kapanması ve o bölgede dolaşımın durması sonucu ortaya 
çıkan ülser ve nekroz durumudur (1). Basınç ülserinin önlenmesinde temel 
prensip riskli hastaların önceden belirlenerek basıncın giderilmesi için uygun 
önlemlerin alınmasıdır. Braden Skalası bu amaçla kullanılan skalalardan biridir (2).  
Amerikan Ulusal Basınç Ülseri Danışmanlık Paneli (NPUAP) ’nden alınan verilere: Akut 
bakım ünitelerinde basınç ülseri sıklığı %0,4-38’dır. Uzun dönem bakım ünitelerinde kalan 
hastalarda %2,2-23,9, evde kalan hastalarda %0-17 olarak bildirilmiş (4).

amaç: Genç hastamızda gelişen bası yarasının kontrolünü fizik tedavi ve rehabilitasyon 
hizmeti, mobilizasyon ve pansumanlarda modern kapama ürünlerinin kullanılmasıyla gelişen 
sonucu paylaşmaktır.

olgu: Hastanın adı A.B., 21 yaşında, Üniversite öğrencisi. 28.02.2015›te motorlu taşıt 
kazası sonrası multiple fraktürleri olan dış merkezde bilateral femur ve sağ tibia kırığı 
nedeniyle opere edilmiş. Sağ femur shaft plak ile sağ tibia proksimal shaft kırığı açık 
kırık nedeniyle external fiksatör ile osteosentez yapılmış. Sol femur intrameduller nail ile 
osteosentez. Osteomyelit? açısından tüm vücut kemik sintigrafisi çekilmiş. Osteoblastik 
aktivite artışı? olarak raporlanmış. 37 gün yoğun bakım ünitesinde yatışı sırasında bası yarası 
gelişen hastanın sol kol ve sağ bacağından EMG çekilmiş, sağ brakial pleksus hasarı olarak 
belirtilmiş. Solda düşük ayak, sağda düşük el nedeniyle hasta fizik tedavi almış. Hasta kendi 
isteğiyle hastanemize 23/06/2015 tarihinde hemipleji tanısıyla başvurmuş. Brakiyal Pleksus 
tanısıyla takip edildi. Ortopedik ve Nörolojik rehabilitasyon amacıyla servisimize yatırıldı.  
Uygulanan Yöntem: Hastanın 15*10cm çapında sacral bölgede bası yarası mevcuttu. Hasta 
geldiğinde nitrofurazon pomad ve rifampisin ampul tedavisi uygulanıyordu. Yarası debride 
edilmişti. Tedaviye Mupirosin + Rifampisin ile devam edildi. Kısa zaman sonra (07/07/2015) 
modern kapama ürünü temin edilip tedaviye devam edildi. Gümüş içerikli modern kapama 
ürünü kullanıldı. Rehabilitasyon programından kısmi fayda gören hasta ev programı 
düzenlenerek 08/08/2015 taburcu edildi. Hastaya yara bakım konusunda taburculuk eğitimi 
verildi.

Tartışma: Yara örtüleri travma ve kontaminasyondan korunma, infeksiyona dirençli ortam 
sağlama, yarı geçirgenlik özelliği ile bakteri ve sıvı geçmeyen, oksijen geçiren, transparanlık 
özelliği ile ülserin görsel takibi olabilen, eksuda absorbe etme ve depolama kapasitesiyle 
maserasyon ve infeksiyon riskini azaltan, hasta konforunu arttıran, ağrıyı azaltıp, günlük 
hayat konforunu arttıran, uzun aralıklı yenileme nedeniyle ekonomik olması gibi özelliklerin 
eklenmesiyle çok amaçlı kullanılabilen tedavi seçenekleridir(5).
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sonuç: Hastamızda basınç ülseri tedavisini hızlandırmak için gümüş içerikli modern kapama 
ürünü kullanarak olumlu sonuç aldık. Fizik Tedavinin dolaşımı hızlandırıcı etkisi, hastanın 
mobilize olması süreci hızlandırdığını söyleyebiliriz. 

Tedavi: Hasta geldiğinde Rif+ Furocin tedavisi uygulanıyordu. Yarası debride edilmişti.
Tedaviye Bactroban + Rif ile devam edildi. Kısa zaman sonra (07/07/2015) pasif kapama 
ürünü temin edilip tedaviye devam edildi. Rehabilitasyon programından kısmi fayda gören 
hasta ev programı düzenlenerek 08/08/2015 taburcu edildi. Hastaya yara bakım konusunda 
taburculuk eğitimi verildi. 

sonuç: Travma sonrası gelişen bası yaraları görüldüğü gibi genç hastaları da etkilemektedir. 
Fizik Tedavinin dolaşımı hızlandırıcı etkisi, hastanın mobilize olması ve literatürde de 
bahsedildiği gibi pasif kapama ürünlerinin kullanımı yara iyileştirmesini hızlandırdığını 

söyleyebiliriz.

resim 1 
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ss - 04
eKsTremiTeYi TeHDiT eDen DiYaBeTiK aYaK 
ÜLserLerinDe inTraLeZYoneL growTH FaKTÖr 
TeDaVisi
 
Miraç Barış Erzincan, Akın Fırat Kocaay, Ömer Arda Çetinkaya, Cemile Sazak, 
Sibel Işık, Hakan Uncu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara
 
giriş: Diyabetin önemli komplikasyonlarından olan ayak ülserleri yapılan çeşitli tedavilere 
rağmen, ekstremite kaybına ve hatta mortaliteye sebep olmaktadır. Bu diyabetik ülserlerde 
ümit verici tedavi yöntemlerinden birisi de, intralezyonel epidermal growth faktör (EGF) 
uygulamasıdır. 

Yöntem: Başka merkezlerde 3 aydan daha uzun süre çeşitli tedaviler uygulanıp sonrasında 
diz altı ampütasyon kararı verilmesi sebebi ile 2014 yılında ünitemize başvuran ve EGF 
tedavisini uyguladığımız 6 hastayı bildiriyoruz. Yaş ortalaması 68 olan hastaların 4 tanesi 
erkek, 2’si kadın idi. Hastaların birisine ön-ayak amputasyonu, 3 tanesine ise parmak 
amputasyonları uygulandıktan sonra yaraları primer kapatmayıp açık bıraktık. İki hastada 
ise yara ayak tabanında idi. Ülserlerin ortalama büyüklüğü 23,6±16cm² idi. Yapılan doku 
kültürü ve antibiyogram sonrası antibiyotik tedavisi yapılarak yaralar temiz hale getirildi. 
Human EGF 75µg dozda haftada 3 kez intralezyonel olarak yaraların çeşitli bölgelerine derin 
dokulara injekte edildi. 

Bulgular: Bir hastada anaflaksi olduğu için tedaviye devam edilemedi. Granülasyon oluşan 
bir hasta ise takibimizden çıktı. Diğer 4 hastada ortalama 33±13 günde granülasyon dokusu 
oluşup, 142±60 gün içerisinde ülserler tam olarak kapandı. Granülasyon oranı %83, tam 
iyileşme oranı %67 olarak bildirilebilir.

sonuç: Henüz daha büyük çalışmalara ihtiyaç olmakla birlikte, diyabetik ayak tedavisindeki 
çaresizliğimiz içinde olumlu sonuçlar aldığımız bu uygulamanın etkili bir tedavi seçeneği 
olarak ümit verdiğini bildirmek isteriz.
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ss - 05
aYaK BiLeği-KoL inDeKsinin eKsTremiTe arTeriYeL 
ÜLserLerinDe PrognosTiK Bir anLamı Var mıDır?
 
Hakan Uncu, Akın Fırat Kocaay, Miraç Barış Erzincan, Ömer Arda Çetinkaya, 
Öznur Bozdemir, Cüneyt Köksoy, Uğur Bengisun
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara
 
giriş: Ayak bileği-kol indeksi ölçümü, yani “ankle-brachial pressure index” (ABI) 
periferik arter hastalığının tanısında kullanılan non-invaziv bir yöntemdir. ABI’si düşük 
olan hastaların kardiyak ve serebrovasküler olaylar sebebi ile de mortalite riskinin yüksek 
olduğu bildirilmektedir. Öte yandan tıkayıcı arter hastalıkları iskemik ülsere, gangrene 
ve ekstremite kaybına yol açmaktadır. Bu çalışmada ABI ölçümünün ekstremite arteriyel 
yaralarının geleceği konusunda bir gösterge olup olamayacağı sorusuna cevap aranmıştır. 
 
Yöntem: Bilim Dalımız Damar Laboratuarında ekstremitede arteriyel yara sebebi 
ile 2014 yılında ABI ölçülen 88 hastayı 4 gruba ayırdık. Birinci grupta indeksi 0,5’in 
altında olanlar, ikinci grupta 0,5-0.8 arasındakiler, üçüncü grupta 0,81-1 arasında 
olanlar, dördüncü grup ise indeksi 1’in üzerinde olan hastalar yer aldı. Gruplarda yer 
alan hastaların demografik ve klinik özellikleri gruplarda değerlendirildi. Periferik 
arter hastalıkları için önemli risk faktörleri olan ileri yaş, sigara kullanımı, diyabetik ve 
hipertansiyonun ABI ve yaranın geleceği ile ilişkilendirilmesi de değerlendirilmeye alındı. 
 
Bulgular: Grupların sigara kullanımı ve yaş olarak aralarında anlamlı farklılık çıkmadı. Bu 
hastalarda en önemli risk faktörü olarak ortaya çıkan diyabet oranları gruplarda sırasıyla %82,5, 
%86,6, %88,2 ve %75 idi. Hipertansiyon oranı dördüncü grupta %43,7 ile en düşük iken, ilk 
üç grupta sırasıyla %77,5, %66,6 ve %70,5 olarak çok yüksek değerlerin belirlenmesi önemli 
idi. Birinci grupta major amputasyon oranı (%22,5) diğer gruplardaki amputasyon oranlarına 
(sırasıyla: %6,6, %0, %0 ) göre anlamlı olarak yüksekti. Minor amputasyon oranı üçüncü ve 
dördüncü grupta yüksek iken (sırasıyla %47 ve %50), debridman ve yara bakımı ile düzelen 
hastaların oranı %50 olarak en yüksek yine dördüncü grupta kaydedildi. Bu oran birinci 
grupta sadece %22,5 idi. Mortalite ise %10 ve %20 ile birinci ve ikinci gruplarda yüksekti. 
Dördüncü gruptaki hiçbir hastaya direkt vasküler ameliyat ihtiyacı olmadı, eksitus olmadı.  
 
sonuç: Kesin bir açıklama yapmak için daha fazla sayılı çalışmaya ihtiyaç olmakla birlikte 
ABI’si 0,8’in üzerinde olan hastalarda debridman ve minor amputasyonla ekstremite 
kurtarılırken, 0,8 değerinin altındaki hastalarda major amputasyon mecburiyeti ve mortalite 
yüksekliğinin belirlendiği, dolayısı ile ABI indeksinin ekstremite arteriyel yaralarının 
prognozunda bir prognostik faktör olabileceği görülmektedir.
 



10. Ulusal Yara Bakımı Kongresi

26

ayak Bileği-Kol indeksi Ölçülen Hastaların Prognozu
Yara Bakımı, Medikal 
Tedavi, Cilt Grefti

Küçük Amputasyon 
(Ayak, parmak)

Büyük Amputasyon 
(Ekstremite) Vasküler Girişim Eksitus

1. Grup %22,5 %32,5 %22,5 %27,5 %10

2. Grup %33,3 %33,5 %6,6 %20 %20

3. Grup %29,4 %47 %0 %23,5 %5,8

4. Grup %50 %50 %0 %0 %0
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ss - 06
DiYaBeTiK aYaK enFeKsiYonU oLan HasTaDa 
DaPTomisin KULLanımına BağLı naDir gÖrÜLen Bir 
PULmoner KomPLiKasYon: eosinoFiLiK PnÖmoni
 
Mutahher Akçaer1, Ahmet Karakaş1, Duran Tok1, Sebahattin Sarı2, Ömer Coşkun1

1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
 
giriş: Siklik lipopeptid grubu bir antimikrobiyal olan daptomisinin makul yan etki profili 
mevcuttur. Ancak daptomisin kullanımına bağlı gelişen ciddi pulmoner komplikasyonlar 
ile ilgili nadir vakalar da bildirilmiştir. Bu bildiride daptomisin kullanımı sonrası gelişen 
eosinofilik pnömoni olgusu sunulmuştur.

olgu: Diyabetik ayak enfeksiyonuna bağlı sağ diz altı amputasyonu yapılmış 60 yaşında 
erkek hasta, amputasyon yerinde yumuşak doku enfeksiyonu tanısıyla yatırıldı. Hastaya 
intravenöz daptomisin ve meropenem başlandı. Tedavisinin 24.gününde hastanın beyaz küresi 
16.230 /μL, eosinofil yüzdesi 14.1 değerlerine kadar yükseldi ve hastada takipne ve hipoksi 
gelişti. Akciğer grafisi ve göğüs tomografisinde bilateral pleural efüzyon ve diffüz bilateral 
yama tarzı infiltrasyon görüldü. Hastaya eosinofilik pnömoni tanısı konuldu ve daptomisin 
tedavisi kesildi. Hastanın 72 saat içinde radyolojik bulguları belirgin olarak geriledi, klinik 
semptomları ve eosinofilisi düzeldi. 

sonuç: Daptomisin tedavisi verilen hastalarda özellikle yeni pulmoner infiltrasyonlar 
ve eosinofili gelişmesi durumunda, daptomisine bağlı eosinofilik pnömoni gelişmiş 
olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

grafik
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ss - 07
naDir Bir Yara enFeKsiYonU, VenÖZ ÜLserLerDe 
aCHromoBaCTer XYLosoXiDans
 
Hüsnü Hacı1, Ali Barutçu1, Nur Yapar2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, 
İzmir
 
Kronik yaralar, artık yalnız gelişmiş ülkelerin değil tüm dünyanın en önde gelen sağlık 
problemlerinden biri haline gelmiştir. Öyle ki her yıl Amerikada 3-6 milyon kronik alt ekstremite 
yarası gelişmekte ve bunların maliyeti 5-10 milyar dolar olarak belirtilmektedir.Bu yaraların 
%98’ini diyabetik ayak yaralarıyla venöz ülserler oluşturmaktadır. Bütün kronik yaralar enfekte 
kabul edilirler ve bu enfeksiyonların % 20 ile 50’sini Stafilokokus Aureus oluşturmaktadır. 
Bildirimizde literatürde bugüne kadar yalnız 10 olguda rapor edilmiş çok nadir bir bakteri 
olan “Achromobacter Xylosoxidans” ile enfekte iki venöz ülserli olgumuz sunulmuştur.
Bu, klinik olarak da laborutuvar olarak da “Pseudomonas” ile çok karışıp yanlış tedavi 
edilmektedir. 
Olgularımızda etkin sistemik antibiyoterapi yanında günlük pansumanlar ile kültür negatifliği 
sağlanmış ve vakum yardımlı kapama ile yeterli granülasyon dokusu gelişmesi ardından 
ülsere lezyonlar deri greftiyle rekonstrükte edilmiştir.
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ss - 08
TraVma sonrası KasıK Ve geniTaL BÖLge 
YaraLanmaLarına YaKLaŞım
 
Zehra Gülşah Akın, Özgül Torun, Hüseyin Karagöz, Ceyhun Cesur
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, 
İstanbul
 
giriş; Travma nedeniyle meydana gelen yaraların; yabancı cisimlerden temizlenmesi, 
enfeksiyon kontrolünün sağlanması, varsa açıkta kalan hayati öneme sahip dokuların 
korunması gibi sebepler ile düzenli ve itinalı bakımı sonrasında hızlı iyileşme sağlayacak 
onarım tekniğinin uygulanması; hasta menanjmanı planlanırken öncelikli yaklaşım olmalıdır. 
Travma sonrası vücudun farklı bölgelerinde doku kaybı içeren yaralar bulunabilir. Kimi zaman 
bu yaralar ilk basamak olarak tercih edilen süturasyon yöntemleri ile onarılamayabilir. Klasik 
ve yeni pansuman teknikleri ile yaraların onarım öncesi hazırlanması; onarım için defektlerin 
boyutuna ve özelliklerine göre deri greftleri, lokal flepler, pediküllü ya da serbest kas ve deri 
flepleri gibi ameliyat tekniklerinden uygun olanı tespit edilmesi sıralaması en uygun tedavi 
prosedürü olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer kompleks bir onarım planlanıyorsa yapılan 
ameliyat tekniğine göre hastanın bir süre hastanede yatırılarak yakın takibi gerekebilmektedir.

Yöntem; Hasta ağır vasıta tarafından ezilerek ADTK (araç dışı trafik kazası) geçirmiş ve 
dış merkez acil servisine kaldırılmış, ilk müdehalesi yapılmış. Hastanın sağ bacağı, ileri 
düzeyde travma nedeniyle kalça seviyesinden ampute edilmiş. Ayrıca inguinal ve genital 
bölgelerinede zorunlu ameliyatlar yapılmış. Hasta takip ve tedavileri devam ederken kendi 
isteği ile 3 gün sonra hastanemize nakledildi. Acil servis muayene ve değerlendirmeleri 
sonucunda Ortopedi Servisine yatışı yapıldı. İlgili servis yatışı esnasında yara bakımı ve 
pansuman takibi yapılan hastanın acil ortopedik tedavi gerektirmemesi, sol femoral alanda 
müdahale gerektiren cilt altı hematom ve eşlik eden deri nekrozu tespit edilmesi üzerine 
opere edilmek üzere yatışından bir hafta sonra servisimize nakli gerçekleştirildi. Hematom 
boşaltılması, ölü dokuların debridmanı, irrigasyon ve deri yaması ile femoral, inguinal ve 
genital bölge yaralarının onarımı ameliyatı sonrasında klinik takipleri esnasında iyileşme 
sorunları gösteren alanlara NBKP (negatif basınçlı kapalı pansuman) ve ballı yara örtüsü 
ile kapama yapıldı. Öncelikle olası enfeksiyon ve yara komplikasyonlarından bu pansuman 
yaklaşım ile korunan alanlar onarım için hazır hale getirildi. Tüm yara alanlarının yeterli 
iyileşme seviyesine ulaşması üzerine son bir operasyonla deri grefti ile tam onarım sağlandı. 
Hasta kliniğimize yatışından yaklaşık iki ay sonra tüm hasarlı dokular epitelize olmuş şekilde 
hasta kliniğimizden taburcu edildi.

Bulgular; 47 yaşında kadın hasta; bilinen başka hastalığı yok, TAH-BSO ameliyatlısı (2014), 
dış merkezde 03.02.2015 tarihinde sağ alt ekstremite kalça seviyesinden ampute edilmiş. 
Yapılan fizik muayenede hastanın amputasyon güdüğünde herhangi bir komplikasyon 
gözlenmedi. Hastanın sol inguinal bölge orta noktasından başlayarak inguinal hat boyunca 
devam edip anal bölgeye kadar uzanan ve sol labia major seviyesinden mediale doğru horizontal 
bir insizyon ile uzandığı ve medianda sonlandığı gözlenen doku defekti alanı mevcut. Hastanın 
sol labia major dorsal kısmında ve sol uyluk bölgesinde ekimotik cilt değişiklikleri gözlendi. 
Hastanın ampute ekstremitesinde fantom ağrıları mevcut. Enfektif bulgular izlenmemektedir. 
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sonuç; Özellikle travma sonrası gelişen ezilme yaralanmalarında hızlı ve etkin onarım 
çok önemlidir. Ekimoz alanların ve ölü dokuların uzaklaştırılması; açık yaraların uygun 
şekilde takibi, pansumanı ve onarımı; hematom, seroma gibi kliniklerin tespiti ve önlenmesi 
gibi kritik hamleler hastayı enfeksiyondan korumak, hastanede kalış süresini azaltmak ve 
hedeflenen iyileşmeye ulaşabilmek için gereklidir.
 
Travma sonrası kasık bölgesi deri greftleme 
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geneL YoğUn BaKım ÜniTesinDe, YaTıŞ sÜresinin 
UZamasına BağLı geLiŞen, 2.DereCe Ve ÜZeri Bası 
YaraLarınDa, BaL UYgULamasının eTKiLerinin 
DeğerLenDiriLmesi
 
Galip Erhan Yardimciel2, Hayriye Takıcı Demir1, Çağatay Toktaş2

1Medicalpark Hastanesi Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü 
2Medicalpark Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi 
 
giriş; Bası yarası genellikle hafif bir hiperemiyle başlayıp geniş doku ve organ kaybına 
kadar gidebilen olumsuz bir durumdur.Bu olumsuz durumun tedavisi ise yıllardır önemini 
korumakta ve üzerinde sürekli çalışmalar yapılmaktadır.Absorbanlar,hidrojeller,hidrokolloi
dler, bariyer kremler ve köpükler olmak üzere çeşitli gruplara ayrılmıştır. 
Tıpta teknolojininde gelişmesiyle, değişik uygulamalar ve yeni çözümler üretilmiştir.
Negatif basınçlı vakum cihazları,hiperbarik oksijen tedavisi,ozon tedavisi bunlardan 
birkaçıdır.Balın kullanımı ise 5000 yıl öncesine dayanmaktadır.Bal›ın yara üzerindeki; 
osmolarite,asidite,hidrojen peroksit ve fitokimyasal etkileri ve maliyetinin düşük olması 
nedeni ile bası yaralarında kullanımı ihtiyaç ve gereklilik haline gelmiştir.
Dr.Peter molan’ın(yeni zelanda ünv.Biyokimya lab 2001);
Yaptığı çalışmada geniş enfekte abdominal yarası olan bir grup hastanın yaralarının bir 
ucuna bal diğer ucuna ise Hidrokolloid pansuman uygulanmış,uygulamada Hidrokolloid 
pansumanıyla yara iyileşme süresi 16 gün iken, Bal pansumanı ile yara iyileşme süresi 8 gün 
olarak saptanmıştır.
Başka bir çalışmada;
HİPOKRAT, balın yaraları ve dudak ülserlerini temizlediğini,
çıbanları ve akan yaraları iyileştirdiğini saptamıştır.
Başka bir çalışmada;
CELSUS, balı farklı amaçlar için kullanmıştır, bunlardan bazıları; laksatif diyarenin tedavisi, 
mide rahatsızlıkları, öksürük ve boğaz hastalıklarını bal ile tedavi etmiştir.

gereç-Yöntem; Periferik dolaşım bozukluğu olmayan,traksiyon yapılmayan, hemodinamisi 
stabil 20 örneklem hasta grubu seçilerek bu hastalarda oluşan 3. ve 4. derece bası yaralarında 
bal kullanılmıştır. Hastalardaki yara yüzeyleri serum fizyolojik ile temizlendikten sonra bal 
uygulaması yapılmıştır. Uygulamada bal tüm yara yüzeyini kapatacak şekilde steril bir spanç 
aracılığı ile uygulanmış, yara yüzeyi bal uygulamasından sonra steril, şeffaf, yarı geçirgen 
drape ile kapatılmıştır. Bal pansumanı yapılan hastaların hergün glukoz ve ateş takibi belirli 
aralıklarla; wbc/crp, albumin, kreatinin değerleri, yaranın çapı ve derinliği ölçülmüştür.
 
Bulgular; Bası yarasına uygulanan bal pansumanının; diyabeti olan hastanın kan şekerini 
yükseltmediği, böbrek fonksiyonlarını etkilemediği, hastanın bal pansumanı boyunca 
hipertermisinin olmadığı, hastanın albumin seviyesinin düşük olmasına rağmen, bası 
yarasının hızlı bir iyileşme gösterdiği, 3. günden itibaren yaradaki akıntının,enfeksiyonun ve 
kokunun azaldığı, içersinde yukarıda belirtilen etkilerinden dolayı, yaranın derinliğinin hızla 
azaldığı ve yara çapının hızla küçüldüğü, osmolarite etkisi ile pansuman değişimlerinde, 
pansuman materyallerinin yara yapışmadığı ve dolayısı ile yaranın tahriş olmadığı tespit 
edilmiştir.



10. Ulusal Yara Bakımı Kongresi

32

 
sonuç; Balın modern yara bakım ürünlerine nazaran daha ucuz ve kolay bulunabilir 
olduğu,kullanımının kolay olması nedeni ile bakımla sorumlu olan hemşirenin iş yükünü 
azalttığı, uygulandığı bölgede hızlı bir iyileşme kaydettiği ve bası yarası takibinin daha rahat 
yapıldığı kanaatindeyiz.
 
Kaynaklar: 
1.Güneş.Y.Ü. (2005) Balın Yara Bakımında Etkinliği. C.Ü. Hemşirelik Y.O. Dergisi,Cilt 9 
Sayı 2. 
2.AKIN Y. (2008) Bası Yaraları Tanı ve Tedavisi. İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp 
Eğitimi Etkinlikleri Yara Bakımı ve Tedavisi Sempozyum Dizisi No:67 s.37-57 
3.ÖKDEMİR P. (2008) Bası Yaralarından Korunma ve Hemşirelik Bakımı. İ.Ü.Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Yara Bakımı ve Tedavisi Sempozyum Dizisi 
No:67 s.59-68 
4. Aydın G., Doğan H., Küçükkaya D.,Genç F., Atik F., Ayaz A. (2010) Anestezi Yoğun 
Bakım Ünitesinde Bası Yarası Oranının Düşürülmesi. II.Uluslararası Sağlıkta Performans 
ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt I, s.577-585 
5.Girgin N.K., Erarı G.K., Bası Yarası Bakımı. III. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları 
Simpozyumu. Klimik Dergisi. No: 63 s.5-6 
6. http://honey.bio.waikato.ac.nz)
yara görüntüsü 

 
yoğun nekrozu olan yaraya 1 ay boyunca bal pansumanı uygulamasından sonraki hali. 
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aTeŞLi siLaH YaraLanmaLarınDa VaC UYgULanması
 
Mahmut Yılmaz, Şahin Kaymak, Süleyman Deniz Kahraman, 
Oğuz Hançerlioğulları, Ümit Alakuş, Hüseyin Sinan, Nazif Zeybek, Orhan Kozak
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara
 
giriş: Batına nafiz yüksek kinetik enerjili penetran yaralanmalar batında yol açtığı giriş ve 
çıkış delikleri boyunca takip ettiği trasedeki organlara direk zarar vermesinin yanı sıra,blast ve 
parça tesir etkisiyle yalnızca trase üzerindeki organlara değil; diğer organlara da hasar vermekte 
ve yine aynı etkiyle ciltte de geniş bir alanı etkileyerek doku bütünlüğünü bozmaktadırlar. 
Bu alandaki gelişmeler kimi vakalarda konvansiyonel pansuman malzemelerinin yerini yeni 
tekniklere bırakmasına neden olmuştur. VAC (Vacuum Assisted wound Closure) sistemleri 
bunlardan biridir. VAC uygulaması yara iyileşmesini hızlandırmak içi yara üzerine kontrollü 
negatif basınç uygulanarak hücresel proliferasyonu ve granülosit oluşumunu hızlandırmayı 
hedefleyen invaziv olmayan bir yöntemdir.
 
Yöntem: Son bir yıl içerisinde GATA Genel Cerrahi kliniğinde penetran yaralanması olupta 
VAC uygulaması yapılan 5 hastayı iredeleyip, sunmayı amaçladık. Hastaların yaş, cinsiyet, 
yaralanan organ sayısı, hastanede kalış süresi ve VAC uygulanma sayısı retrospektif olarak 
incelendi.
 
Bulgular: Hastalarımızdan dördü yüksek kinetik enerjili biri ise düşük kinetik enerjili 
ateşli silah yaralanmasıydı. Hastalarımızın tamamının cinsiyeti erkekti. Hastaların 
yaş ortalaması 28,6 (20 -37) dır.Ortalama hastanede yatış süresi 41(25 -66) gündür. 
Mortalite oranı %20’ dir. Hastalara en az 2 en fazla 9 kez VAC uygulaması yapılmıştır. 
Yaralanma tipi, etkilenen organ ve VAC uygulama sayıları Tablo 1’de belirtilmiştir. 
VAC uygulaması sırasında yara kavitesinin içi uygun ebatlarda kesilmiş poliüretan sünger ile 
doldurulup, şeffaf geçirgen kaplama malzemesi ile yara kapatılarak ara bağlantı malzemeleri 
ile negatif basıncı oluşturan cihaza bağlanmıştır. Cihaz basıncı tüm hastalarımızda 80-125 
mmHg arasında ayarlanarak 5dakikalık negatif basınç uygulanmasını müteakiben 2 dakika 
aralık verecek şekilde ayarlanmıştır. Tüm VAC uygulamaları aynı cerrahi ekip tarafından 
yapılmış, VAC uygulanan yara durumuna göre 2-4 günde bir eksplore edilip yara bakımı 
yapılarak yeniden VAC uygulaması yapılmıştır. 

sonuç: VAC sistemleri son yıllarda akut ve kronik yara bakımında sağladığı 
avantajlarla tercih sebebi olmuştur. Özellikle ateşli silah yaralanmaları gibi kontamine 
ve komplike yaralarda, diyabetik yaralarda, bası ülseri ve fournier gangreni gibi 
perianal bölge yaralarda konvansiyonel pansumana göre üstünlükleri mevcuttur. 
VAC sisteminin yara iyileşmesi üzerine etkileri çeşitli mekanizmalarla açıklanmaktadır. 
Yara üzerine kontrollü negatif basınç uygulanması; negatif basıncın etkisi ve yara üzerinde 
ödem oluşumunu azaltarak kanlanmayı arttırır, TNF bağımlı anjiogenezisi artırarak toksin ve 
inhibitör faktörlerin yaradan uzaklaştırılmasını sağlar ve yara iyileşme sürecinin hızlanmasına 
katkıda bulunur. VAC sistemiyle konvansiyonel pansuman yöntemlerini karşılaştıran bir 
çok çalışmada VAC sisteminin yara üzerindeki bakteri kolonizasyonunun azaltılmasında 
daha etkili olduğunu, hastanede yatış süresinin azaltılması, pansuman uygulanma sayısının 
azaltılmasıyla maliyetlerde önemli miktarda azalma sağladığı ayrıca cihaza bağımlı kalınması 
gibi bir dezavantajı bulunmakla birlikte pansuman değişim sayısının az olması nedeniyle 
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daha az ağrı duyulması, yara yerinde oluşabilecek koku ve ıslaklık hissinin kaybolmasıyla 
hasta konforuna önemli bir katkı sağladığı ortaya konmuştur. Diyabetik yaralar gibi kronik 
yaraların bakımını kolaylaştırması ve operasyona hazırlanma süresini kısaltması önemli 
bir avantajıdır. Klinik tecrübemiz yukarıda belirtilen özellikli yaralarda VAC sistemlerinin 
kullanımının tercih edilmesinin uygun olacağı yönündedir.
resim 1: 

 
Tedavinin Çeşitli Aşamalarından Görüntüler

Tablo 1:
Sıra Numarası Yaralanma Tipi Etkilenen Organ VAC Uygulanma Sayısı

1 YKE Dalak+Böbrek 9

2 YKE Karaciğer+Dalak+Böbrek+Mide +İnce 
Barsak+Kalın Barsak 2

3 YKE İnce Barsak+Kolon 2

4 DKE Duodenum+İnceBarsak+Kolon+Pankreas 3

5 YKE Diyafragma+Dalak+Mide+ İnce Barsak 6
Yaralanma Tipi, Etkilenen Organ ve VAC Uygulama sayıları (YKE: Yüksek Kinetik Enerjili Travma, DKE: Düşük 

Kinetik Enerjili Travma)
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Yara BaKım HemŞiresi UYgULama Örneği
 
Derya Karakaya
Ankara Ulus Devlet Hastanesi
 
Hastanemiz ağırlıklı olarak Kronik Süreç Yoğun Bakım ve Palyatif Bakım Kliniklerinden 
oluşmaktadır. Toplam yoğun bakım yatağımız 29, palyatif yatağımız 25’tir. Yara bakım 
hemşirelik hizmeti verilen hastalar bu kliniklerde yatmaktadır. Yoğun bakım, palyatif bakım 
ünitesinde ve diğer kliniklerde hasta yatışı sırasında basınç ülseri risk değerlendirme ölçeği 
doldurulur. Yaralı gelen hastaların, fotoğrafları çekilir, ölçü ebat ve derinliğine göre tedavi 
programı oluşturulur ve haftalık rutin ziyaretlerde bulunularak takip edilir. Diğer klinikler 
(ortopedi, genel cerrahi ve FTR) için ise hasta yatışı sırasında basınç ülseri açısından risk 
grubunda yer alan hastaları değerlendirilerek takip edilir. Yara hemşiresi, ilk kabulde ve 
haftalık ziyaretlerde pansumanı hastanın hemşiresi ile birlikte uygular, fotoğrafını çekerek 
evre ebat ve derinlik tespitini yapar. Önerilerini, pansuman değişim aralıklarını hemşire 
gözlem formuna not eder, ihtiyaç halinde yara kültürünü alır gerekli ise debridmanını 
planlar, hekim, klinik hemşire ile işbirliği halinde çalışır. Yoğun bakım ve ya diğer 
kliniklerde hastaya debridman plastik cerrahi konsültasyonu greft/flep işlemleri uygun 
görülmüşse klinik hemşiresini işlem hakkında bilgilendirir. Ameliyathaneye listesini bildirir. 
Diyetisyen, fizyoterapist ve enfeksiyon hemşiresi ile koordinasyonu sağlar ve birlikte çalışır. 
Hasta yakınlarına, ilk gelişte ve takip süresince yara gelişimi hakkında bilgi verir. Palyatif 
kliniğinde düzenlenen evde bakım okulu programında ayda iki kez, hastanın evde bakım 
için hazırlanmasını sağlamak, basınç ülseri önleme ve basınç ülseri olan hastanın bakımı 
hakkında eğitim verir. Hastaya yapılan bakım ve tedavi uygulamaları/gözlemlere ilişkin 
hemşirelik kayıtlarını hemşire / doktor odalarında olmasını sağlar. Bir kopyasını da kendi 
dosyasında saklar. Yara bakım ünitesinde bulunan hasta kayıt defterine günlük olarak tüm 
işlemleri kaydeder, yara fotoğraflarını her hastaya açılmış klasörlerde haftalık dosyalar 
halinde kronolojik olarak arşivler. Evde bakım hizmeti verilen ve basınç ülseri tamamen 
iyileşmeden eve gönderilmiş olan hastaları haftalık olarak e-maille takip eder önerilerde 
bulunur. Basınç ülserleri tamamen iyileşene kadar evde bakım ekibi ile birlikte de üç hafta 
da bir periyodik olarak ziyaret eder. Ev ziyareti yapılan hastaları da ayrı bir kayıt defterinde 
takip eder, fotolarını arşivler. Her ay sonunda yeni açılmış yara sayısı, bakılan hasta ve 
gerçekleştirilen cerrahi operasyonları istatistiki olarak ekiple paylaşır.
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PreTerm Bir YeniDoğanDa PeriFeraL isKemi Ve 
HiPerBariK oKsijen TeDaVisi: Bir oLgU sUnUmU
 
M. Kübra Özgök Kangal1, Adem Polat2, Abdül Kerim Yapıcı3, Turan Tunç2, 
Günalp Uzun1

1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Neonatoloji Bilim Dalı, Ankara 
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara
 
giriş: Yeni doğanlarda periferal iskemi ve gangren nadir görülen bir durum olmakla birlikte 
ekstremite kaybına neden olabilmektedir. Bu raporda ayakta ilerleyici nekroz nedeniyle 
hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) alan bir preterm yeni doğanın tedavisi sunulmaktadır.

olgu: Yirmi beş günlük bir yeni doğan tüm sol ayak parmaklarında nekroz ve topuğa doğru 
ilerleyen yamasal kırmızı-mavi renk değişikliği nedeniyle danışıldı. Olgu, 12 yıldır Sistemik 
Lupus Eritematozus tanısı olan 28 yaşında (Gravida 3 Para 2) annedeki ilerleyici proteinüriye 
bağlı olarak 32. gebelik haftasında sezaryan ile 1840 gr olarak doğmuş. Antenatal dönemde 
annedeki ilerleyici proteinüri dışında başka bir problem yaşanmamış. Babada ise Behçet 
Hastalığı varmış. Doğumdan sonra yeni doğan yoğun bakım ünitesine alınan hastanın, 
postnatal 10. günde sol ayak parmaklarında mavi-mor renk değişikliği meydana gelmeye 
başlamış ve bir gün sonra ayak parmaklarında nekroz başlamış. Hasta postnatal 25. günde 
hastanemize transfer edilmiş ve acil olarak HBOT başlanmıştır. İlk muayenesinde, sol 
ayağındaki tüm parmakların total nekroza gittiği ve topuğa doğru nekrozun ilerlediği; 
ayağın distal 2/3’ünde kırmızı-mavi renk değişikliği olduğu görüldü. Lökosit sayımı 
12700/mm3, nötrofil sayımı 7830/mm3 ve platelet sayımı 104 x 109/L olarak sonuçlandı. 
Serum elektrolitleri ve böbrek fonksiyon testleri normaldi. İdrar ve kan kültüründe üreme 
görülmedi. Alt ekstremite arteriyal renkli doppler ultrasonografide (RDUS) intraluminal 
darlık yada bölgedeki ödeme sekonder olabileceği belirtilen dorsalis pedis arterinde 
monofazik akım görüldü. Alt ekstremite venöz RDUS ise normaldi. Ekokardiyografide 
vejetasyon yada koarktasyon bulgusu olmadan patent duktus arteriozus olduğu belirtildi. 
Tetkiklerinde hiperhomosisteinemi yada faktör 5 leiden mutasyonu saptanmadı. Gerçek 
zamanlı PCR’da faktör II protrombin G20210A normal, MTHFR C677T heterozigot olarak 
raporlandı. İleri tetkiklerde Anti-dsDNA (1+) ve Anti-Ribozomal P protein (3+) bildirildi. 
Olgu 7 gün boyunca ilioprost tedavisi, ardından 10 gün boyunca düşük moleküler ağırlıklı 
heparin (DMAH) ve gerektikçe kan transfüzyonları ile takip edildi. Hastaya, annesiyle 
beraber tek kişilik basınç odasında 2,4 ATA (atmosfer absolut) 75 dakika süreyle %100 
oksijen solunumu şeklinde günde 1 seans olmak üzere toplam 16 seans HBOT uygulanmıştır. 
Nekrozun ilerleyişi 4. HBOT seansından itibaren durmuştur. Olgu hastanemizin Kronik Yara 
Konseyinde tartışılmıştır ve cerrahi için demarkasyon hattı oluşana kadar standart tedavileri 
ve HBOT ile takip edilmesine karar verilmiştir. Bu süreçte, nekroz sol ayak parmaklarında 
sınırlanmıştır. Olguda, 13 HBOT seansından sonra 4.-5. parmakları ve sonraki gün 1. parmağı 
otoampütasyona gitmiştir. HBOT 16 seansa tamamlandıktan sonra, standart tedavi ile takip 
edilmeye devam edilmiştir. Olgu 51. günde taburcu edilmiştir. Taburculuktan 3 gün sonra 
Plastik Cerrahi Kliniği tarafından 2.-3. parmakları ampute edilmiştir. HBOT bitiminden 3 
hafta sonra amputasyon alanlarının tamamen epitelize olduğu görülmüştür.
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sonuç: Periferal iskemi tedavisinde erken dönemde standart tedaviye HBOT eklenmesi 
önerilir. Bu hastada 4. HBOT seasından sonra topuğa doğru ilerlemekte olan nekroz 
parmaklarda sınırlanmış ve hızla demarkasyon hattı gelişmiştir.
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ss - 13
TıBBi araÇ UYgULaması sonUCU oLUŞan KoLDa Bası 
Yarası YÖneTimi, oLgU sUnUmU
 
Halime Aydın, Mustafa Öncel
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul
 
giriş-amaç: Akut dönemde iyileşme süreci desteklenmeyen yara kronikleşir. Bu dönemde 
yapılan ameliyat sonrası alçının yara üzerine uyguladığı basınç nekroz oluşturarak yara 
iyileşmesini geciktirebilir. Bu olgu tedavi edici bazı girişimlerin farklı komplikasyonlara yol 
açabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamak amacı ile yapılmıştır. Bu 
olgu da Tıbbi araç uygulaması sonucu oluşan bası yarasının yönetimi paylaşılacaktır.

olgu: 94 yaşında bayan hasta evde düşmüş. Kol üst bölümü çarptığı sehba ile yaralanmış. 
Bir eğitim araştırma hastanesinin aciline götürülmüş yapılan tetkikler sonucu kolda kırık 
olduğu tesbit edilmiş. Ameliyattan önce koldaki yaranın iyileşmesi beklenmiş. Bu süreçte kol 
alçıya alınmış. Üç hafta sonra yara iyileşmeden ameliyat edilmiş. 

Yara bakımı: Ameliyattan iki hafta sonra hasta görüldü. Kolda kuru nekroz vardı. Nekroz 
bir genel cerrah ile birlikte debride edildi. Yaranın ölçüleri 4x2 cm olarak tesbit edildi. 
Yaranın içi yara temizleme solüsyonu (poliheksanit+betain) ile temizlendi, yara çevresini 
maseresyondan korumak ve epitelizasyonu hızlandırmak amacı ile çinko içeren bayiyer krem 
uygulandı. İçine gümüş içerikli alginat ag yerleştirildi ve pansuman kapatıldı. Önceleri yara 
pansumanı iki günde bir yapıldı, dahasonra eksuda durumuna göre pansuman aralığı uzatıldı. 
Granülasyon oluştu ve epitelize olarak yara kapandı.

sonuç: Tedavi edici tıbbi araç uygulamalarında bazı komplikasyonlar olabilir. Komplikasyonları 
önlemek için etkin önlemler alınmalı oluşmuşsa en kısa sürede tedavi edilmelidir. 
Akut yaralar kronik hale gelmeden kısa sürede tedavi edilebilir. Yara üzerine uygulanan 
basınç tedavi amaçlı bile olsa yara iyileşmesini geciktirir.. Tıbbi araç uygulaması sonucu 
oluşan bası yarasının yönetimi iyi yapıldığında kısa sürede yara iyileşmesi sağlanır.
Yaranın Kapanmış Hali 
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10. ULUsaL Yara BaKımı KongresinDe i.B.B. eŞreFPaŞa 
HasTanesinin iZmir geneLinDe YaPmıŞ oLDUğU Yara 
Ve eVDe BaKım HiZmeTLerinin saYısaL VeriLerLe 
sUnUMU
 
Sevgi Karacan
İ.B.B.Eşrefpaşa Belediye Hastanesi Evde Bakım Birimi Yara Bakım hizmetleri sunumu
 
evde Bakım Hizmeti
• Teşhis,tedavi veya bakım sürecinde,
• İhtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında sağlık hizmeti verilmesini,
• Hasta ve yakınlarının desteklenmesini
• Yaşam kalitesinin arttırılmasını hedefler
 
amaç: Evde bakıma gereksinimi olan  ve uzun süreli tedaviye rağmen iyileşemeyen yaraları 
bulunan bireylere kendi yaşam alanlarında 
Yaşam kalitesinin arttırılmasını tedavi ve bakım  hizmeti sağlamak, yapılanların etkinliğini   
değerlendirmektir.
Tarihçe
• 2009 Aralık ayında sosyal güvencesi olan ve olmayan tüm hastalar ile başlamış;
• 2010 yılında bazı düzenlemeler sonucunda sadece sosyal güvencesi olmayan hastalarla 
yoluna devam etmiştir.
• 2012 Nisan ayında bazı yasal zorunluluklar nedeni ile Evde Bakım Hizmeti durdurulmuştur.
• 15 Haziran 2013 tarihinde tekrar başlayan Evde Bakım Birimi çalışmalarına devam 
etmektedir.
• Evde Bakım Birimi  tüm şehir kapsamında İzmir metropol sınırları içerisindeki tüm ilçelere 
hizmet vermektedir.
Bize Başvuru
• İBB Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliğine yazılı başvuru
• İBB Hemşehri İletişim Merkezine (HİM) internet yolu ile başvuru
• İBB Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne yapılan başvurular 
Değerlendirme
• Başvuru dilekçeleri değerlendirilerek hasta veya yakınları ile iletişime geçilir.
• Evde Bakım Ekibi tarafından ilk tespit ve değerlendirme için ev ziyareti planlanır.
ekibimiz
• Hekim
• Hemşire (2)
• Sosyolog (İBB Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü)
• Sosyal Hizmet Uzmanı
• Hasta Bakıcı
• Psikolog (İBB Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü)
• Yardımcı Eleman(İBB Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü)
neler Yapıyoruz?
• İlk tespit ziyaretinde hastaların;
   - Genel fizik muayenesi 
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   - TA ölçümü 
               Parmak ucu kan şekerlerinin ölçümü ile tıbbi değerlendirmeleri tamamlanmaktadır.

evde Bakım Hi̇zmeti ve Hasta sayısı
• 2013 -----------65 hasta
                       14 periyodik bakım
• 2014------------210 hasta-190 yeni
                       58 periyodik bakım-47 yeni

sonuç
• Düzenli takibi ve pansumanları yapılan hastaların ilk pansumandan itibaren yara iyileşmesi 
başlamaktadır. 
• İyileşme sürecinin başlamasıyla hastaların ağrıları azalmakta, fiziksel konfor artışının yanı 
sıra moral ve yaşam sevinçlerinde de artış gözlenmektedir.
• Evde Bakım ; hastaların yanı sıra yakınlarına da büyük bir destek ve sosyalleşme imkanı 
sağlamaktadır.
• Hastalarının yanından bir an olsun bile ayrılamayan yakınlar için ev ziyaretleri aile bireyleri 
dışında farklı kişiler  görme ve kısmen de olsa sosyalleşme imkanı sağlamaktadır.
• Evde Bakım; özellikle hasta ve yakınları için uzun, meşakkatli ve sabır isteyen bir süreçtir.
• Gerek hastalar ve yakınları gerekse Evde Bakım Hizmeti verenler zaman zaman tükenmişlik 
belirtileri göstermektedir.
• Bunu atlatmanın en güzel yolu ise sorumlulukları paylaşmak; güleryüz ve umudu hiçbir 
zaman kaybetmemektir.
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ÜÇÜnCÜ BasamaK Bir HasTaneDe HasTaLarın Yara 
BaKım Birimine ULaŞım roTası Ve iZLemi
 
Nihal Güneş Çevik1, Bengisu Ay2, İbrahim Erdinç3

1Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp, İzmir 
2Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, 
İzmir 
3Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İzmir
 
giriş: İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yara Bakım Birimi (YBB), Sualtı 
Hekimliği ve Hiperbarik Tıp polikliniğine bağlı olarak 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren hizmet 
vermektedir. Hastaların, hastanemiz içerisinde birime ulaşım süreçleri, birimimizdeki işlem 
sayıları, tanıları ve demografik bilgileri hastane otomasyon sistemi üzerinden takip edilmiştir.  
Yöntemler: 1 Temmuz 2014 ile 30 Haziran 2015 tarihleri arasında (1 yıl YBB’ye başvurup 
sadece günübirlik yatış (GBY) ile yara debridmanı, apse drenajı, kompresyon bandajı, negatif 
basınçlı yara bakımı, intralezyoner enjeksiyonlar vb. işlemler uygulanan ve takibi yapılan 
hastalar incelenmiştir. Hastaların YBB’ye başvurmadan önceki son 30 gün içerisinde subakut 
veya kronik yara nedeniyle hastanemiz bünyesinde başvurdukları poliklinik ve klinikler 
incelenerek, hastaların birimimize ulaşım sürecinde izledikleri rota, ulaşım süreleri, tanıları, 
yaş aralıkları ve GBY sayıları değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Bir yıllık sürede, YBB’de, 13 ile 87 yaş arası (yaş ortalaması; 
55,60 ±15,79), 243 farklı hastaya toplam 2317 kez GBY ile işlem yapılmıştır. 
Hastaların %66,2’sini erkekler (n:161), %33,8’ini kadınlar (n:82) oluşturmuş, 
yaş ortalamaları sırasıyla 55,59±14,82 ve 55,63±14,98 olarak bulunmuştur.  
Hastaların ortalama YBB’ye ulaşım süresi (ilk başvurusu YBB olan hastalar hariç tutularak) 
1-29 gün arasında değişmektedir, ortalama süre ise 5 (4,99) gün olarak hesaplanmıştır.  
Hastaların ilk başvurularına bakıldığında; %25,9’u (n:63) YBB’ye, %23,5‘ü (n:57) 
Ortopedi ve Travmatoloji kliniğine, %16,9’u Acil Servis kliniğine, %13,2’i Enfeksiyon 
Hastalıkları kliniğine, %9,9’u Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğine, %10,6’si İç hastalıkları, 
Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi, Genel Cererahi, Aile Hekimliği ve Dermatoloji 
kliniklerine başvurmuştur. Tüm hastaların %39,1’i (n:95) 2. başvuruda, %22,2’si (n:54) 3. 
başvuruda, %9,9’u 4. başvuruda, kalan %2,9’u ise 5 ve üzeri başvuruda YBB’ye ulaşmıştır.  
Hastaların tanıları, oranları, yaş ortalamaları ve GBY sayıları tablo olarak 
verilmiştir, tüm tanı gruplarında YBB’ye yapılan GBY sayılarının ortalaması 
9,53 olup, tanı grupları arasında da yaş ve GBY sayıları benzerdir (Tablo 1).  
İlk başvuruda YBB’ye en çok hasta yönlendiren klinik %40 oranı ile Ortopedi kliniği 
olmuştur.
Bunu %17,9 ile Enfeksiyon Hastalıkları ve %16,9 ile Kalp Damar Cerrahisi klinikleri izlemiştir. 
Hastaların bu kliniklerden YBB’ye ulaşım süreleri sırasıyla 4,95/4,96/4,97 gün olup benzerdir.  
Tüm hastaların %18,9’unda (n:46) radyolojik olarak kesin osteomiyelit tanısı konmuş 
olup bunların %89,1’i (n:41) diyabetik ayak tanılı hastalardan oluşmaktadır. Diyabetik 
ayak enfeksiyonu ve ülseri olan hastaların %28,4’ünde osteomiyelit tespit edilmiştir ve 
osteomiyelit olmayan diyabetik ayak tanılı hasta grubu ile yaş ve GBY sayısı arasındaki 
farklar anlamlı bulunmuştur (student t test, p <0,05, Resim 1). 
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sonuç: Tüm hastaların %25,9’u ilk başvurusunu YBB’ye yapmış, kalan %74,1’i ortalama 5 
gün içerisinde YBB’ye ulaşmıştır. Bu sürenin hastaların sadece hastanemiz içerisinde geçirdiği 
zaman olduğunu dikkate alırsak, etkin ve zamanında tedavi sağlayabilmek açısından, özellikle 
2. ve 3. basamak hastanelerde ilgili uzmanlık alanlarından hekimlerin bir arada hastaları ele 
alabileceği ‘yara bakım birimleri’ ya da konseylerin kurulması gerektiği sonucuna varmaktayız.  
Ayrıca, diyabetik ayak olgularında, birçok seride osteomiyelit yaklaşık her üç hastadan 
birinde görülmektedir (1,2). Tarafımızdan değerlendirilen hastaların büyük bir çoğunluğunda 
osteomiyelit tanısı direkt radyografi ile konulmuştur ve oran %28,4 olarak tespit edilmiştir. 
Direkt radyografinin diyabetik ayak olgularında duyarlılığı %60 dır (1,2). Dolayısıyla 
belirgin direkt radyografik bulgu göstermeyen olguların atlanması olasıdır. Diyabetik hasta 
yaşı arttıkça osteomiyelit görülme oranı artmakta ve bu hastalarda hastaneye geliş sayısı ve 
tedavi süresi uzamaktadır.
resim 1, istatistiksel analiz 

 
Diyabetik ayak ülser ve enfeksiyonu olan hastalar (student t test, p <0,05) 
Tablo 1

Tanı

Diyabetik 
ayak 
enfeksiyon 
ve ülserleri

Diyabetik 
ayak 
enfeksiyon 
ve ülserleri

Non-
diyabetik 
staz 
ülserleri

Non-
diyabetik 
yumuşak 
doku 
enfeksiyon 
ve ülserleri

Non-
diyabetik 
periferik 
artriyel 
hastalığa 
bağlı 
ülserler

Non-
diyabetik 
yanık 
ülserleri

Non-
diyabetik 
travmaya 
bağlı 
ülserler

Diğer Toplam

OM (-) OM (+)
N 103 41 46 24 8 7 13 1 243
Oran 42,38 16,87 18,93 9,88 3,29 2,88 5,35 0,41 100
Yaş 
ortalaması 57,84 62,56 55,64 55,62 55,76 55,52 55,57 68

Yaş std 
sapma 11,41 11,12 14,9 15,03 15,12 14,88 15,01

GBY 
sayısı 8,8 17,17 9,71 9,53 9,91 9,96 9,66

Hastaların dağılımı
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HasTaLar ÇiFTer geLir: ProPiLTHioUrasiL sonrası 
KULaK neKroZU VaKasınDa BaŞarıLı HiPerBariK 
oKsijen TeDaVisi DeneYimimiZ
 
Ayşe Sena Yumbul, Kemal Kutay Külahcı, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği Ve Hiperbarik Tıp AD., 
İstanbul
 
giriş: Propiltiourasil (PTU), hipertiroidi tedavisinde sık kullanılan ilaçlardan biridir. Ateş, 
artralji, rash, agranülositoz sıkça rastlanan yan etkileridir. Hepatit, lupus benzeri reaksiyon 
ve vaskülit daha ciddi ve daha nadir yan etkilerindendir. Antinötrofilik sitoplazmik antikor 
(ANCA) pozitif glomerülonefrit, ANCA pozitif ya da negatif sistemik vaskülit, lupus nefriti, 
Wegener granulomatozisi, kronik intestinal nefrit de PTU tedavisinin nadir görülen ciddi 
komplikasyonlarındandır. Hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi primer olarak dekompresyon 
hastalığında, karbon monoksit intoksikasyonlarında, CRUSH yaralanmalarında, diabetik ya 
da diabetik olmayan kronik yara iyileşmesinde, kronik osteomiyelitte kullanılan bir tedavi 
yöntemi olup yileşmeyen vaskülitik ülserlerin tedavisinde kullanılan makul bir tedavi 
yöntemidir. 
 
Yöntem: PTU kullanımına bağlı gelişen ANCA ilişkili vaskülit tanısıyla kliniğimizde takip 
ve tedavi edilen iki olgu değerlendirildi. Hastanın HBO tedavisine yanıtı ve klinik gidişatı 
dökümante edildi. 
 
Bulgular:  Olgu 1: 58 yaşında 15 yıldır bilinen hipertansiyon, Tip 2 diabetes mellitus ve 5 
yıldır hipertiroidisi olan kadın hasta, 4 yıldır PTU tedavisi almakta olup her iki kulağında ve 
kollarında gelişen kızarıklık ve morluk şikayetleri nedeniyle HBO tedavisi açısından tarafımıza 
danışıldı. Hastanın daha önceki takiplerinde sol kulak ve sol kolda morarma şikayetleri olmuş 
ve sol kulakta otoamputasyon gelişmiş. Tarafımızca değerlendirilen hasta ileri tetkik ve tedavi 
için kliniğimize yatırıldı ve HBO tedavisi başlanması planlandı. Dermatoloji ile konsülte edilen 
hastaya, yapılan biyopsi trombüs oluşumu ve yoğun eritrosit ekstravazasyonu içeren vaskülit 
olarak sonuçlandı. Endokrinoloji konsültasyonu ile yapılan tetkikler sonrası PTU’e bağlı 
p-ANCA pozitif kriyoglobulinemik vaskülit tanısı aldı. PTU tedavisi kesildi, antibiyoterapi 
ve 2,4 ATA’da 120 dakika HBO tedavisi her gün bir seans olacak şekilde multiplace basınç 
odasında uygulandı. 10 seans HBO tedavisi sonrası iskemik lezyonlarında iyileşme gözlenen 
hasta, tiroit ablasyonu için endokrinoloji kliniğine yatışı planlanarak salah ile taburcu edildi.  
Olgu 2: 49 yaşında 5 yıldır bilinen Tip 2 diabetes mellitus, hipertansiyon ve 4 yıldır 
hipertiroidisi olan hasta 4 yıldır propiltiourasil kullanmakta olup, her iki kulağında, yüzünde 
ve kollarında kızarıklık ve yara şikayeti nedeniyle ileri tetkik ve tedavisi için endokrinoloji 
servisine yatışı yapılmış. Biyopsi ve kan tetkikleri sonucu PTU’e bağlı p-ANCA ilişkili 
vaskülit tanısı almış. HBO tedavisi açısından tarafımızca konsülte edilen hastaya yapılan 
muayene sonrasında 2,4 ATA’da 120 dakika HBO tedavisi her gün bir seans olacak şekilde 
multiplace basınç odasında uygulandı. 4 seans HBO tedavisi sonrası iskemik lezyonlarında 
iyileşme gözlenendi. PTU tedavisi kesilen hasta tiroit ablasyonu için endokrinoloji kliniğine 
salah ile devredildi. 
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sonuç: PTU tedavisinin dozu, süresi ya da ANCA pozitifliğinin vaskülit gelişimi ile 
korelasyonu gösterilememiştir. Bu ilacı kullanan hasta varlığında vaskülit gelişimi açısından 
dikkatli olmak gerekir ve vaskülit gözlemlediğinde hastalar HBO tedavisi alması açısından 
değerlendirilmelidir. İyileşmeyen birçok vaskülitik yarası olan hastada HBO tedavisinin 
başarılı ve güvenli kullanımı bilinmektedir. PTU kullanımına bağlı gelişen vaskülitik yarası ve 
kulak iskemisi gelişen hastalarımızı HBO tedavisine bağlı hiç bir yan etki gözlenmeden başarı 
ile tedavi ettik. Bu anlamda herhangi bir ilacın indüklediği vaskülite bağlı gelişen iskemik 
lezyonların yönetiminde HBO tedavisi akılcı bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilebilir.
 
olgu Fotografları 

 
Olguların başvuru, tedavi esnası ve tedavi sonu fotografları 
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2015 oCaKTan BUgÜne KLiniğimiZDe HiPerBariK 
oKsijen TeDaVisi aLan CrUsH YaraLanmaLı 
HasTaLarın DeğerLenDiriLmesi
 
Yavuz Aslan1, Ayşe Sena Yumbul1, Bengüsu Mirasoğlu1, Şamil Aktaş1, 
Önder Kılıçoğlu2

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD., 
İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD., İstanbul
 
giriş: Crush yaralanması; vücudun herhangi bir bölgesinin iki cisim arasında sıkışması veya 
yüksek enerjili bir travmanın neden olduğu cilt, yumuşak doku, kemik, kas, tendon, sinir veya 
damar hasarı oluşturabilen yaralanma olarak tanımlanır. Tedavisinde cerrahi ve ortopedik 
müdahaleler ile medikal yöntemler uygulanır. Hastalara kapalı bir ortamda 1 ATA’dan daha 
yüksek basınçta %100 oksijen solutularak uygulanan Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) 
crush yaralanmalarında etkin bir yardımcı medikal tedavi yöntemi olarak dikkati çekmektedir 
(1). Çalışmamızda kliniğimize 2015 yılı ilk 10 ayı içinde crush yaralanması ile başvuran 
hastaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Kliniğimize 1 Ocak 2015 – 1 Kasım 2015 tarihlerinde yatarak ve ayaktan hiperbarik 
oksijen tedavisi alan crush yaralanmalı hastaların kayıtları retrospektif incelenmiştir. 
Hastaların yaşları, cinsiyetleri, başvuru ayı, etkilenen ekstremiteleri, crush yaralanmasının 
nedeni ve HBO tedavisi seans sayısı incelenmiştir. Hastalara HBOT başlandıktan sonra 
ampütasyon yapılması arasındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular 2015 yılının başlangıcından itibaren 22 crush yaralanması tanılı hasta HBO 
tedavisine girmiştir. Beşi kadın 17’si erkektir. Hastaların ortalama yaşı 28,3 (3-67) olup dokuz 
hasta (%40,9) 18 yaş altındadır. Beş hastanın yaralanması üst ekstremitede, 16 hastanın ise 
alt ekstremitedir. Bir hasta ise hem üst hem alt ekstremite travması yaşamıştır. Altı hasta araç 
dışı trafik kazası, üç hasta araç içi trafik kazası, üç hasta ateşli silah yaralanması yaşamış 
olup 10 hasta ağır cisim ile ekstremite ezilmesi sonucu yaralanmıştır. Hastalardan 13’ünün 
(%59) konsülte edildikten sonraki ilk sekiz saat içinde, dördünün 8-16 saat arasında, ikisi 
16-24 saat arasında ve üç hastanın 24 saatten daha uzun bir süre sonra ilk HBO tedavileri 
başlatılmıştır. En çok hasta konsülte eden birim 13(%59) hasta ile ortopedi servisidir. En az 
iki ve en çok 42 olmak üzere hastalar ortalama 17,4 seans HBO tedavisi almıştır. Sadece bir 
hasta HBOT başladıktan sonra ampute edilmiş olup diğer hastalarda (%95,4) hasar gören 
ekstremite korunmuştur. 

sonuç - Tartışma: Crush yaralanması 2. Dünya Savaşında Londra hava baskınları sonrasında 
farkındalığın arttığı bir hastalıktır (2). Günümüzde HBO tedavisi crush yaralanmasını da 
kapsayan akut travmatik periferik iskemilerde kullanılan yardımcı bir tedavi yöntemidir (3). 
Bouachour ve arkadaşlarının yaptığı randomize çift kör plasebo kontrollü bir çalışmada HBO 
alan 18 hasta ile HBO almayan 18 hasta karşılaştırılmış ve HBO alan grupta 17 hastada 
ve HBO almayan grupta ise 10 hastada tam iyileşme gözlenmiş olup, ek cerrahi girişim 
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HBO grubunda bir hastaya ve HBO almayan grupta altı hastaya uygulanmıştır. HBO’nun 
yara iyileşmesi üzerine olumlu etkisi ve tekrarlayan cerrahi müdahaleyi azaltıcı etkisi 
gösterilmiştir (5). Bizim çalışmamızda da hastaların %95’inde ek cerrahi müdahaleye gerek 
kalmadan ekstremite korumayı başarabildik. Kendi çalışmamızda dikkati çeken bir konu da 
çocuk yaş grubunun fazla oluşudur. İsrail deniz asker hastanesinde yapılan bir çalışmada 
1980-1997 yılları arasında 17 yıllık süre içinde HBOT verilen 139 pediatrik hastanın sadece 
13’ünün crush yaralanması tanılı olduğu gözlenmiş (6). Bizim çalışmamızda ise sadece 10 
aylık süreçte çocuk vaka sayımız dokuzdu. Bir diğer konu da literatürde crush yaralanması 
gelişen hastaların HBO tedavisine ideal başlama zamanı travmayı izleyen ilk altı saat veya 
ilk cerrahi girişimi izleyen ilk 24 saat içinde başlanması yönündedir (8). Biz üç vaka hariç 
diğer 19 hastayı ilk 24 saat içinde ilk tedaviye başlatabilmişiz.

HBo tedavisi alan crush yaralanması vaka haritası 

 
Her mavi nokta bir vakayı belirtmektedir. 
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Bulgular
VAKA 
NO YAŞ CİNSİYET ALT/ÜST AY HBO 

SEANSI
KONSÜLTE 
EDEN BİRİM SAĞ/SOL TRAVMA

1 19 ERKEK Alt ŞUBAT 2 ORT L EZİLME
2 67 ERKEK Alt ŞUBAT 12 ORT L ADTK
3 33 KADIN Üst MART 3 PRC R AİTK
4 30 ERKEK Alt MAYIS 6 ORT R EZİLME
5 3 ERKEK Alt MAYIS 5 ORT R EZİLME
6 7 ERKEK Alt MAYIS 42 TRAVMA ACİL L ADTK
7 14 ERKEK Alt HAZİRAN 31 ORT R AİTK
8 8 ERKEK Alt HAZİRAN 15 ORT R ADTK
9 34 ERKEK Alt HAZİRAN 12 ORT R EZİLME
10 28 KADIN Alt+Üst TEMMUZ 40 REANİMASYON R+L ASY
11 12 ERKEK Üst TEMMUZ 6 ORT R EZİLME
12 22 ERKEK Alt TEMMUZ 10 ORT L ADTK
13 8 KADIN Alt TEMMUZ 22 ACİL ORT L ADTK
14 66 KADIN Üst AĞUSTOS 17 PRC R EZİLME
15 5 KADIN Alt AĞUSTOS 21 ACİL ORT R EZİLME
16 37 ERKEK Alt AĞUSTOS 10 ACİL ORT L EZİLME
17 9 ERKEK Alt AĞUSTOS 7 ORT L ADTK
18 40 ERKEK Üst AĞUSTOS 33 ORT L EZİLME
19 45 ERKEK Üst EYLÜL 13 TRAVMA ACİL L AİTK
20 32 ERKEK Alt EKİM 13 ORT L EZİLME
21 17 ERKEK Alt EKİM 32 REANİMASYON R ASY
22 59 ERKEK Üst EKİM 14 ORT L ASY

Bulgular tablo 1 de özetlenmiştir.
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ss - 18
BiFosFonaT KULLanımı sonrası neKroTiZan FasiiT 
Ve osTeomYeLiT geLiŞen eVre ıV meme Kanseri 
TanıLı HasTaDa HiPerBariK oKsijen TeDaVisi-oLgU 
sUnUMU
 
Ayşegül Ercengiz, Taylan Zaman, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, 
İstanbul
 
giriş: Kemik tutulumu olan kanserli hastalarda tedavi için bifosfonatlar kullanılmaktadır.
Bifosfonat(BP)kullanımı sonrası çenede gelişen ostenekrozlar(BRONJ) seyrek karşılaşılan 
fakat morbiditesi yüksek bir hastalık grubudur.Etyolojisi tam olarak anlaşılamadığından 
kesin tedavi modaliteleri de oluşturulamamıştır.Hiperbarik oksijen(HBO) tedavisinin 
BRONJ olguları üzerindeki etkileriyle ilgili randomize kontrollü çalışmalar hala devam 
etmektedir fakat erken sonuçlar yüz güldürücüdür(1,2).Nekrotizan fasiit (NF) yumuşak 
doku ve fasyaların hızla yayılan nekrozu ile karakterize, nadir görülen ve tanı konulması 
gecikebilen, mortalite oranı yüksek yumuşak doku enfeksiyonlarıdır. 
 
Yöntem: Bifosfonat kullanımı sonrası nekrotizan fasiit ve temporal,frontal ve sfenoid 
kemiklerde osteomyelit gelişen, medikal ve cerrahi tedaviye yanıt vermeyen hastada, HBO 
tedavisinin dramatik etkisinin gözlendiği olgu sunumudur.
 
Bulgular: olgu: 74 yaşında,bilinen 2 aylık Tip 2 DM tanılı kadın hastaya, 2004 yılında 
meme kanseri tanısı nedeniyle sağ mastektomi ameliyatı yapılmış.2009 yılında sol 
femurdaki metastatik lezyonlar nedeniyle opere edilen hasta operasyon sonrası bir yıl 
boyunca 28 günde bir intravenöz ibandronat tedavisi ile takip edilip 2010 yılından itibaren 
1*50 mg tablet ibandronat tedavisi almış.Şubat 2015’te çenesinde sivilce çıkması üzerine 
başvurduğu merkezde ilaca bağlı avasküler nekroz tanısı koyularak ibandronat tedavisi 
sonlandırılmış.Mayıs 2015’te 1 aydır yüzünün sol yarısında şişlik ve kızarıklık gelişmesi 
üzerine hastaya Sefazolin sodyum ve trimetoprim/sulfametoksazol tedavileri başlanmış.
Mevcut tedavi altında klinik ve laboratuar bulgularında regresyon olmaması üzerine kranial 
bilgisayarlı tomografi(BT)’si çekilmiş.İstanbul Tıp Fakültesi(İTF)’ne yönlendirilen hasta 
Acil Dahiliye kliniğine yatırılmış.Kranial BT’sinde sağ mandibula angulus düzeyinde 
parotis medial komşuluğu ve submandibular alanda içinde yer hava habbecikleri bulunan, 
mandibula ramusunda osteoskleroz ve fistül traktı ile uyumlu lezyonlar saptanan hastaya 
ampisilin+sulbaktam ve flukonazol tedavisi başlanmış.Çekilen orbita BT’sinde gözle 
ilgili patoloji tespit edilmeyen hasta yüzdeki lezyonlar için Kulak Burun Boğaz(KBB) 
hastalıkları konseyinde değerlendirilip nekrotizan fasit öntanısıyla debride edilmiş.Temas 
izolasyonu kalktıktan sonra HBO tedavisine başlanan hastanın 5.seans HBO tedavisi 
sonrası tüm lezyonlarında belirgin azalma gözlendi,ek cerrahi girişim önerilmedi.Hasta 
9.seans tedavisine oturarak alındı.10.seans sonrası çekilen Kranial BT’sinde lezyonlarında 
regresyon tespit edildi.20.seans HBO tedavisi sonrası frontal skalp ve sol parietotemporal 
alandaki akıntıları tamamen düzelen hastanın cerrahi debridmanı yapıldı.50.seans sonrası 
epitelizasyonu tamamlanan hastanın ağız içindeki sütürlerinin tamamı alındı.Çene altındaki 



10. Ulusal Yara Bakımı Kongresi

49

0,5*0,5cm hipergranüle yaraya gümüş nitratla pansumanı yapıldı.60.seans HBO tedavisi 
sonrasında hasta şifa ile taburcu edildi. 
 
sonuç: HBO tedavisi nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları, çene kemiklerinde 
osteoradyonekroz ve kronik osteomyelit vakalarında etkili bir adjuvan tedavidir.NF’te 
erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır(3,4).HBO tedavisinin NF’te mortalite ve amputasyon 
oranlarını anlamlı ölçüde azalttığı bilinmektedir(5).BRONJ etyolojisi tam netleştirilememiş 
olmasına rağmen BP’ın osteoklast turnoverını bozarken aynı zamanda oral mukoza 
yaralarının iyileşmesini de geciktirdiği gösterilmiştir(6).HBO tedavisinin ise klinik durumu 
iyileştirdiği,ağrıyı azalttığı,sekestrumu ortadan kaldırdığı,oral mukozadaki lezyonların 
boyut ve sayısını azalttığı,açık kemik üzerinde oral mukoza gelişimini uyardığı(2),yara 
iyileşmesinde kritik rol alan reaktif oksijen radikalleri ve reaktif nitrojen radiklalleri üzerinden 
yara iyileşmesini arttırdığı(3,7),ödem ve iflamasyonu azalttığı,kök hücre mobilizasyonu 
uyardığı(8,9),BP tarafından kemik turnoverı baskılanmasını azalttığı gösterilmiştir(3).
BRONJ etyolojisinin multifaktöriyel olması ve ekspoze olan kemikle ilgili çeşitli 
komplikasyonlara neden olması nedeniyle medikal ve cerrahi tedaviyle adjuvan tedavilerin 
birlikte uygulanmasını gündeme getirmektedir(10,11,12).Bu vakada olduğu gibi HBO 
tedavisinin mevcut tedavi modalitelerine eklenmesinin mortaliteyi ciddi oranda azaltmakla 
birlikte medikal ve cerrahi tedavinin etkinliğini arttırdığını ve cerrahi yapılamayacak kadar 
yaygın tutulumu olan hastalarda cerrahiyi mümkün kıldığını görmekteyiz.Bu nedenle tanı 
konulduğu andan itibaren HBO’nin planlanan tedavilere eklenmesi önerilmektedir.
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ss - 19
HemŞireLiK BaKımı aDına Zor Bir HasTa grUBU oLan 
FoUrnier gangrenLi HasTanın DeğerLenDiriLmesi
 
Feza Kartal, Süleyman Kahraman, Ümit Alakuş, Mehmet İnce, Mustafa Tahir Özer
Gülhane Askeri Tıp Akademisi,Genel Cerrahi Anabilim Dalı,Ankara
 
giriş: Fournier Gangreni cerrahi acil bir durumdur. Sıklıkla ano-perineal ve dış genitel bölgeyi 
tutan yüksek mortalite içeren ilerleyici ve ağır nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonudur. 
Erken, ardışık ve agresif radikal debritmanlar ve geniş spektrumlu antibiyoterapi tedavinin 
temelini oluşturur. Geç tanı ve müdahale, etkili olmayan yetersiz debritmanlar, yandaş 
hastalıkların varlığı, diabetin kontrol edilememesi, obezite, alkolizm, kanser, kortizon 
tedavisi, periferik damar hastalıkları, parapleji, gangrenin yaygınlığı, malnutrisyon, kötü 
hijyen koşullarında yaşamak, düşük sosyoekonomik durum, travma, postoperatif yara, 
enfeksiyonun oluşturduğu metabolik hasarın ciddiyeti kötüleşen prognoz ile birliktedir. 
Fournier gangreninde etkin lokal yara bakımı için VAC (Vacuum Aspirated Closure) 
tekniğinin kullanılması önerilmektedir. VAC kullanımı; ödemi azaltması, yara iyileşmesini 
hızlandırması, daha az pansuman değişimi, daha az ağrı gibi olumlu özelliklerinden dolayı 
hasta için daha konforlu bir yöntemdir.
 
amaç: Yara enfeksiyonu ile başlayıp ağır septik şok ve kontrol edilemezse mortalite ile 
sonuçlanabilecek bir hastalık olan fournier gangrenli hastanın yaşam kalitesini artırmaya 
yönelik hemşirelik yaklaşımlarını vaka üzerinden değerlendirmek.
 
Olgu: Diabet nedeniyle daha öncesinde sol bacağı ampute olan 39 yaşında erkek hasta. 
Kontrolsüz diabet ve diabete yönelik etkin tedavi almayan, evde yalnız ikamet eden ve ampute 
bacak nedeniyle bakımında yetersiz kalan hasta sağ inguinal bölgeden başlayan kötü kokulu 
akıntılı yara ile dış merkezden entübe ve septik şok tablosuyla kliniğimize yatırıldı. Vital 
bulguları açısından hipertermik, hipotansif ve taşikardik seyreden hastaya VAC uygulandı. 
Sonrasında yaranın fekal bulaşını önlemek için hastaya laparoskopik loop kolostomi açıldı. 
VAC uygulaması ve septik tablosuna yönelik tetkik ve tedavileri yapıldı. Hasta postop 3 
günde extübe edilerek tedavisine devam edildi. Bu süreçte NANDA tarafından onaylanan, 
fonksiyonel sağlık örgütlerine göre gruplandırılmış hemşirelik tanıları ile hasta bakımı ele 
alındı. Ele alınan hemşirelik tanıları; aktivite intoleransı, uyumda bozukluk, anksiyete, beden 
ısısında değişiklik( hipertermi), beslenmede değişiklik, barsak boşaltımında değişiklik, diyare, 
rahatlıkta/konforda değişiklik, akut ağrı, bulantı,bireysel bakımda yetersizlik, bireysel baş 
etmede yetersizlik, aile sürecinde değişiklik, yorgunluk, korku, sıvı volümünde dengesizlik 
riski, sağlığın sürdürülmesinde değişiklik, mevcut enfeksiyon- enfeksiyon alma riski, zarar 
görme riski, travma riski, pozisyona bağlı deri-doku bütünlüğünde bozulma riski, solunum 
fonksiyonunda değişim riski, hava yollarının açıklığında yetersizlik, aspirasyon riski benlik 
kavramında bozulma, kendine zarar verme riski, uyku düzeninde bozukluk, periferal doku 
perfüzyonunda değişiklik. Hasta yatışını takiben 45. gününde taburcu edilmiştir.
 
sonuç: Ağrılı, zor ve uzun süreç alan fournier gangrenli hastanın, tedavisinin yanı sıra 
kaliteli, planlı, duyarlı bir hemşirelik bakımı ile süreçteki yaşam kalitesi yükseltilmelidir.
Böylelikle hospitalizasyon süresi de kısaltılabilir.Ayrıca hastalığın tedavi sürecinin de 
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uzun olduğu kendisine anlatılmalı ve bu süre içinde hastayla iletişim içersinde olunmalıdır.
Bu şekilde immobil olan hastaların kendisini dış dünyaya kapatmasını engellemek için 
hastane içersinde kendisi için yakınları ya da diğer hastalarla sosyal bir ortam hazırlanması 
içinde ilgili hekim ile hastanın bu durumu konuşularak uygun ortam hazırlanmalıdır. 

Tartışma: Birçok kaynakta yara bakım ve tedavisinde kullanılan VAC yönteminin,hasta 
iyileşme süresinin kısalttığı;hasta mobilizasyonunu arttırdığına yönelik çalışmalar mevcuttur.
Ancak fournier gangreni birçok ko-morbidite zemininde geliştiği ve özellikle diabetus 
mellituslu hastalarda mevcut damarsal etkilenmelerine bağlı oluşabilecek amputasyon 
sonrasında uygulanmış olan VAC tedavisi sonrasında hastanın mobilizasyon sıkıntısı 
yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
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ss - 20
HiDraDeniTis sUPPUraTiVa iLe YaŞamaK/ YaŞam: 
UZUn Ve YorUCU YoLCULUK: oLgU sUnUmU
 
Emine Arıcı1, Sevinç Taştan2, Oğuz Hançerlioğulları1, Süleyman Deniz Kahraman1, 
Nail Ersöz1

1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı, Ankara
 
giriş: Hidradenitis suppurativa terminal folikül epitelinin defekti olarak bilinmektedir. Bu 
durum apokrin bezlerin tıkanmasına ve enfekte olmasına sebep olur. Apokrin bezlerinin 
kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Bu hastalık apokrin bezlerin yoğun olarak bulunduğu 
aksillar, inguinal, perineal ve perianal bölgede sık olarak görülür. Bu hastalığın etyolojisi 
tam olarak bilinmemektedir. Tekrarlayan enfeksiyon ataklarında hastada kötü kokulu, ağrılı, 
iltihaplı ve skar dokudan oluşan geniş bir yara bölgesi oluşturabilir. Bu hastalıkla baş etmek, 
hem hasta hem de sağlık profesyonelleri açısından oldukça zordur. Akut enfeksiyon sırasında 
medikal tedavi ve sıcak uygulama tercih edilirken, hastalığın şiddetli ve kronik bir hale 
geldiği durumlarda ise tedavi, drenajdan radikal eksizyona ve deri greftleri ile kapatılmasına 
kadar değişebilmektedir. Bu hastalık hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir.

amaç: Kontrol altına alınmadığında ağrılı, iltihaplı, kötü kokulu bir kronik inflamatuvar 
hastalık haline gelen hidradenitis suppuritivalı bir hastanın hastalıkla baş etme yöntemlerini 
ve yaşam kalitesini vaka üzerinden değerlendirmek. 

olgu: 63 yaşında yirmi üç yıl önce hidradenitis suppurativa tanısı almış olan erkek hasta 
perianal bölge ve her iki koltuk altı bölgesinin deri ve deri altı bölgede oluşan geniş 
alana yayılmış akıntılı, ağrılı, kötü kokulu akıntı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi amacıyla 
kliniğimize yatırıldı. Hastanın yatışı sırasındaki kan değerleri Wbc:12.60 mcl, Rbc:4.27 
mcl, hgb:11.4 g/dl, HCT:36.4, AKŞ:201mg/dl olarak değerlendirilmiş olup antibiyoterapisi 
başlanmıştır. Hastanın 1997 yılından beri DM tanısı bulunmaktadır. Diyetine dikkat 
etmediğini söyleyen hasta şeker ilaçlarını da düzenli olarak kullanmadığını ifade etmektedir. 
Hastanın 45 yıllık sigara kullanım öyküsü bulunmaktadır. Hasta gluteal bölgeden ve 
aksillar bölgeden birkaç kez ameliyat olmuştur. Bu zaman sürecinde uzun süreli antibiyotik 
tedavisi almış, ayrıca cerrahi drenaj aralıklı olarak sürekli tekrarlanmıştır. En son olarak 
kliniğimize yatırıldığında hastanın aksillar bölgesine cerrahi debritman, derin küretaj 
ve doku eksizyonu yapılmış, gün aşırı ıslak pansumanlarla takip edilip, endokrinolog 
tarafından diabet regulasyonu planlanıp hasta ameliyat sonrası 3. günde taburcu edilmiştir.  
Hasta uzun yıllardır bu kronik hastalıkla mücadele etmenin yorgunluğunu yaşamaktadır. 
Hasta genel sağlık durumunu orta olarak nitelendirmektedir. Fakat özellikle aşırı ağrılı olduğu 
durumlarda çok kötü olduğunu düşünmektedir. Bu dönemde, sosyal arkadaşlık ve akrabalık 
ilişkilerini tamamen gerçekleştiremez hale geldiğini ifade etmektedir. Yara bölgelerinde oluşan 
akıntı, kötü koku nedeniyle kendini toplumdan soyutlamış ve kendi özgüvenini yitirmeye 
başladığını düşünmektedir. Yemek yeme, boşaltım, öz bakımını yapma vb. günlük yaşam 
aktivitelerini genellikle yapabildiğini, fakat aşırı ağrılarının olduğu dönemde eşinden yardım 
aldığını belirtmektedir. Hasta bu hastalık ile baş etmenin ne kadar zor olduğunun farkında 
olup medikal ve cerrahi tedavinin yanı sıra bitkisel ürünlerin kullanımı gibi tamamlayıcı 
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tedavilere de başvurmuştur. Hasta perianal bölgeye sıcak oturma banyosu uyguladığını, 
aksillar bölgeye ise sıcak uygulama yaptığını belirtmiştir. Bu uygulamalardan fayda 
gördüğünü, ağrısını ve deri gerilmelerini azaltarak yaşam kalitesini iyi yönde etkilediğini 
düşünmektedir. Hasta hastalığı süresince hiçbir psikolojik destek almamıştır.

sonuç ve Tartışma: Kronik inflamatuvar yaygın cilt enfeksiyonlarının kontrol edilemez bir 
hale gelmesinin hastanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Hastalar 
iyileşmeyen yaraları nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini ve öz bakımlarını yapamaz 
hale gelmektedir. Bu hastalıkla baş etme sürecinde sağlık çalışanlarına düşen görev, yara 
tedavisinin yanı sıra hastanın psikososyal gereksinimlerinin ve baş etme stratejilerininde göz 
önünde bulundurulmasıdır.
 
Hidradenitis suppurativalı Hastanın aksillar Bölgesinin görünümü 

 
Cerrahi debritman ve küretaj sırasında görüntülendi. 
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ss - 21
aDıYaman ÜniVersiTesi eğiTim Ve araŞTırma 
HasTanesi Yara BaKım merKeZi HiZmeTLeri
 
Fatih Doğan, Binnur Yıldırım, Elif Şimşek
Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi,Yara Bakım Merkezi,Adıyaman
 
amaç:  Adıyaman Şehri, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 
açılan Kronik Yara Bakım Merkezi ile ülkemizde hakkında toplantılar, sempozyumlar ve 
kongreler düzenlenen kronik yara problemi ve hastalarına, verilecek hizmet seviyesini bir üst 
aşamaya çıkararak yeni açılacak merkezlere örnek ve öncü olmak amaçlanmaktadır.

Yöntem: Sağlık sisteminde kaliteli hizmet sunumunda aktif rol oynayan sağlık tesisleri, 
sağlık hizmetlerinin her açıdan daha iyi bir noktaya taşınması için kendine özgü uygulamalar 
geliştirmektedir. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, vizyonumuza hitaben, 
sağlık hizmetlerinde yeni uygulamalarda öncü olmak, birincil hedefimizdir. Bundan 
hareketle hem ilimizde, çevre illerimizde vatandaşlarımızın kronik yara bakım hizmeti ile 
ilgili mağduriyetlerinin giderilmesi, kronik yara bakımı ve tedavisi ile yaşam kalitelerinin 
artırılması amacıyla bir dizi çalışma başlattık. Öncelikle, Kronik Yara Bakım Merkezlerinin 
ruhsatlandırılması için, resmi düzenlemeleri hazırlayarak, Sağlık Bakanlığı’na sunulması 
için bir dosya hazırladık. Dosya içeriğinde yer alan belgeler şunlardır: 

•Kronik Yara Bakım Merkezi Hizmetlerinin kurulması ve işleyişi ile ilgili uygulama usul ve 
esasları hakkında yönerge, 
•Kronik Yara Bakım Merkezinde bulunması gereken alan birim yatak personel standardı, 
•Kronik Yara Bakım Merkezi Kalite Standartları Rehberi, 
•Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi Kronik Yara Bakım Merkezi fiziksel özellikleri, 
•Kullanılan ve yeni oluşturulan ilgili dokümanlar listesi

Bulgular: Gelişmiş ülkelerde sağlık harcamalarının önemli bir kısmını kronik yarası olan 
hastaların maliyeti oluşturmaktadır. Yara bakım birimlerinin sağlık hizmetlerinin maliyetini 
azaltması ve dolayısı ile ekonomiye katkısı aşikardır. Örnek verecek olursak; şeker hastalığı 
olan bir hastada ayak ülserini önlemenin maliyeti 2000 TL iken, ayak yarası olan bir 
hastanın tedavisi (tetkik, pansuman ve antibiyotik tedavisi) 11000 TL, şeker hastalığına bağlı 
olarak bacağı kesilen bir hastanın maliyeti ise yaklaşık 68 000 TL dir. Hem iyileşmeyen 
yara hem de uzuvlardan birinin kaybı hastanın hayatını olumsuz yönde etkilemekte, sosyal 
izolasyona neden olmakta ve çevresine bağımlı kılmaktadır. Oysa uygun organizasyon, 
yakın takip, hastanın ve sağlık personelinin eğitimi ile amputasyon oranlarını % 85’e 
kadar azaltılabilmiştir. Hastanemizde Sağlık Personelleri arasında Kronik yara ile ilgili 
bilgi düzeyi ve farkındalığın oluşması için Hemşireler yönelik anket çalışması yapılmıştır. 
Ankete katılan çalışanların hemen hepsi aktif hasta bakımı ve tedavisine katılanlardan 
oluşmaktaydı.Anket değerlendirildiğinde çalışmaya katılanların %95,81 kronik yarayı doğru 
şekilde tanımlayabildiği görüldü. Çalışmadaki sağlık personelinin büyük çoğunluğu kronik 
yaraların bakımının hangi kliniklerde değerlendirildiğini bilmektedir. Ankete katılan sağlık 
personelininin %95’i kronik yaranın değerlendirildiği kliniği yara bakım kliniği olarak, 
%96’sı yara bakım prosedürünü sorumlu hekim tarafından belirlendiğini, %91’1 yara bakım 
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protokollerinin yara bakım konsültan hekimi tarafından yapıldığını ve %92’si kronik yara 
bakımının yara bakım hemşiresi tarafından yapıldığını bildirmiştir. Bu değerlendirmeler 
ışığında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde kronik yara bakım ile ilgili 
gerekli farkındalığın oluştuğu görülmektedir. Bunun en önemli nedeni hastane bünyesinde 
açılan Kronik Yara Bakım Merkezi, verilen eğitimler ve oluşan yara bakım bilincidir.

sonuç: Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesinde açılan Yara Bakım Ünitesinde Ocak 2014 
ten bu yana faaliyet göstermektedir.220 hasta taburcu edilmiş olup memnuniyet anketlerinde 
% 99.9 memnun ayrılmış, 220 hastanın 180 si teşekkür mektubu yazmış,220 hastaya telefon 
ile dönülerek(hastalıklarına özel diyabet, beslenme, enfeksiyon v.s)konularında eğitim tekrarı 
yapılmıştır.Multidisipliner bir yaklaşım ile tedavileri yapılan hastaların memnuniyetlerinin 
yüksek olması ekip ruhunun olması ve hastalara her anlamda (psikolojik,sosyal)desteğin tam 
olması ve deneyimli yara bakım hemşirelerinin rolü büyüktür.
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ss - 22
insiZYoneL HernioraFi sonrası inCe BarsaK 
YaraLanmasına BağLı oLUŞan Yaranın aÇıK 
aBDomenDen,DoKU FLeBiYLe DoKU BÜTÜnLÜğÜ 
sağLanan HasTa oLgU sUnUmU
 
Oğuz Hançerlioğulları, Süleyman Deniz Kahraman, Murat Urkan, Ümit Alakuş, 
Nail Ersöz
Gülhane Askeri Tıp Akademisi,Genel Cerrahi Anabilim Dalı,Ankara
 
giriş-amaç:  Ameliyat sonrası gelişen fıtıklar,insizyonel herni olarak adlandırılır.
İnsizyonel herniler genellikle geçirilmiş karın ameliyat kesileri sonrası karın duvarının 
yetersiz iyileşmesinden kaynaklanacağı gibi oluşmuş batın içi enfeksiyon sonrası karın ön 
duvarındaki mevcut dokuların geçirilmiş enfeksiyona bağlı iyileşme sürecinde yaşanacak 
sıkıntılardan dolayı cerrahların karın ön duvarındaki kas fasyalarını bilinçli olarak 
kapatılmamasına bağlıda gelişebilir. Görülme sıklığı değişmekle birlikte genellikle %10-15 
arasında değişir.Genellikle elektif şartlarda ameliyatları primer tamir ve mesh uygulamasını 
içermekle birlikte diğer fıtıklarda olduğu gibi strangülasyon,inkarserasyon gibi komplike 
durumların gelişmesine bağlı acil şartlarında da müdahale edilebileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Yapılan ameliyat önceki geçirilmiş bir batın içi ameliyat sonrası karın 
ön duvarı tamiri olduğu için batın eksplorasyonunda ve müdahalesinde batın içersindeki 
yapışıklıklara dikkatli müdahale edilmelidir.Bu yapışıklıkların müdahalesinin uygun şekilde 
yapılmaması barsaklarda hasarlanmaya;canlılığını yitirmrye hatta ileus tablosuna yol açabilir 
ve sonrasında hasta karşımıza farklı cerrahi problemler ile gelebilir.Biz akut apandisit sonrası 
gelişmiş insizyonel herniorafi sırasında gelişmiş ince barsak perforasyonun sonrasında açık 
abdomen sürecinden doku flebiyle iyileşmeye kadar geçen 21 yaşında erkek hasta olgu 
sunumunu paylaşmak istedik 

Olgu: 21 Yaşında erkek hasta akut apandisit nedeniyle 10 yıl önce appendektomi ameliyatı 
olmuş ve karın ön duvarındaki defekt gelişmiştir.Sonrasında dış merkezde insizyonel 
herniye bağlı insizyonel herniorafi ameliyatı ve taburcusuna mütakip genel durum 
kötüleşmesi üzerine başka bir hastanede genel cerrahi yoğun bakım takibine alınmış 
ve ardından acil olarak ameliyata alınmış.Ameliyatta bir önceki ameliyatı sırasında 
oluşmuş olan ince barsak yaralanmasının primer tamiri sonrası kaçak oluştuğu tespit 
edilmiştir.Hastadaki oluşan kaçak nedeniyle intraabdominal septisemi geliştiği bu nedenle 
viabilitesini yitirmiş ince barsak ansı olduğu gözlenmiş;bu alan rezeke edilmiş ve mukus 
fistülü ile ileostomi açılmıştır.Hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla kliniğimize yatırılmıştır.
Hastanın yapılan değerlendirilmesinde batın içindeki organlarında hasarın olmadığı 
ancak batın ön duvarındaki ve sağ alt kadrandaki kesi alanlarıda iyileşmenin yetersiz 
olduğu gözlendi ve hastanın karın orta hattı kas fasyaları kapatılarak cilt altı kontrollü 
tersiyer iyileşmeye bırakıldı günde en az iki kez olmak üzere cilt altı serum fizyolojik ile 
yıkanarak ıslak gaz küretaj pansumanı ile hasta takip edildi ve takip süresince batın orta 
hat cilt altı dokuda fibrozis ile iyileşme gözlendi.Ancak sağ alt kadrandaki yarada defekt 
alanının genişliğinden dolayı gözlenmesi üzerine plastik cerrahi ile görüşüldü ve hastaya 
yatışının 1.ayında hastaya uyluk ön kısmından full sptlit thickness greft uygulaması yapıldı. 
sonuç: Ameliyat sonrası gelişen insizyonel herniorafinin sadece batın önduvarı defekti 
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olduğu bilinmeli ve hastaya yaklaşımda daha dikkatli olunması gerektiği bu hastalığın 
tedavisine daha sistematik yaklaşılmalıdır

Tartışma: İnsizyonel herniorafi ameliyatı yapılacak hastanın geçirmiş olduğu ameliyat 
yada ameliyatlara bağlı batın içerisinde yapışıklıkların olabileceği düşünülmelidir.Hastaya 
yaklaşımda daha dikkatli olunmalı ve batın içerisinde yaşanacak bir komplikasyonun sadece 
batın içerisini ilgilendiren bir klinik tabloya yol açmayacağı ayrıca karın ön duvarı yara yeri 
iyileşmesinide zorlaştırabileceği ve ilerleyen zamanlarda hastanın vücut bütünlüğünün de 
bozulmaya yol açacağı bilinmeli ve hastanın hastanede kalış süresi ile iyileşme sürecini de 
uzatacağı akılda tutulmalıdır.

resim 1 

 
hastanın kliniğimize ilk geliş hali
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ss-23
eVDe sağLıK HiZmeTLerinDe KroniK YaraLar
 
Ali Bayram Kasım, Serdar Şayan, Fazilet Karaçam, Demet Gök, Hüseyin 
Kahraman
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, 
İstanbul
 
giriş: Evde Sağlık Hizmetleri (ESH) 2010 yılında yayınlanan yönerge doğrultusunda 
kamu hastanelerinde de yürütülmeye başlamış ve hızlı bir şekilde tüm ülkeyi kapsayan bir 
hizmet haline gelmiştir. Hastanemizdeki birim Mayıs 2011 de kurulmuş olup İstanbul’un 
Avcılar ve Bakırköy ilçelerine hizmet vermekteyken Nisan 2014 itibariyle Kamu Hastaneler 
Birliğindeki yapısal değişim sonrası 222.000 nüfusa sahip olan Bakırköy ilçesine hizmet 
vermeye devam etmektedir. Kronik yaraların bakımı ESH biriminin günlük iş yükünde 
önemli bir yere sahiptir. Bunu vurgulamak amacıyla bu çalışmayı yaptık.

Yöntemler: Nisan 2014-Eylül 2015 aylarında ziyaret edilen hastalar hastanenin otomasyon 
sistemi ve hasta dosyaları üzerinden incelendi. Yapılan hasta ziyaretleri, kronik yarası olan 
hastaların pansumanları ve sonuçları ile ilgili veriler toplandı ve karşılaştırıldı.

Bulgular: Nisan 2014de kayıtlı aktif hasta sayısı 433’ten aylık ortalama 9,7 artışla Eylül 2015de 
608’e ulaştı. Hastaların %67,7’si kadın, %32,3’ü erkek idi. Yaş gruplarına göre dağılım; 0-2 yaş:0, 
3-18 yaş:%0,8, 19-45 yaş:%2,1, 46-65 yaş:%6,5, 66-85 yaş:%56,4, 86 üstü yaş:%34,2 şeklindeydi.  
Nisan 2014-Eylül 2015 tarihleri arasında aylık hasta ve ziyaret sayıları, bunların 
içinde kronik yarası olan hastaların ve yapılan pansumanların sayısı ve oranları 
Tablo 1 de özetlenmiştir. Kronik yarası olan hastaların oranı %11,2 iken ziyaretlerin 
%27,5i bu hastalara gerçekleştirilmiş olup aylık ortalama 3,2 ziyaret almışlardır. 
18 aylık sürecin tamamı ele alındığında; 1530 hastaya ortalama 3,6 ziyaret ile 
5509 ziyaret gerçekleşmiş iken, 160 pansuman hastasına ortalama 9,45 ziyaret ile 
toplamda 1513 ziyaret gerçekleşmiştir (hastaların %10,5ine yine ziyaretlerin %27,5i). 
Takip edilen 160 pansuman hastasının 58’i akut yaraya sahip hastalar olup 60 pansuman 
ziyaret almışlardır. 102 kronik yaraya sahip hastaya ortalama 14,25 pansuman ziyaretiyle 
(2-96 pansuman, 2-45 hafta) toplamda 1453 pansuman yapılmıştır. 102 hastanın 1’i 
yanık, 2’si arteriovenöz ülser, 3’ü kronik osteomyelit, 96’sı dekübit ülser (DÜ) hastasıydı. 
DÜ’li 96 hastanın yaş dağılımı; %6,5: 46-65 yaş, %56: 66-85 yaş, %34: 86 üstü yaş 
şeklindeydi. Hastaları yatağa bağımlı kılan birincil hastalıkları; %68 kronik nörolojik 
hastalıklar (%37 Alzheimer ve diğer demans, %28 SVO sekeli, %3 Parkinson), %32 diğer 
kronik hastalıklar (%19,5 Kardiyovasküler hastalıklar, % 8 DM, %2 KOAH, %2 Kanser) 
şeklindeydi. DÜ’li hastalar ortalama 14,5 ziyaretle 1389 pansuman gerçekleştirildi.
DÜ’li hastaların başlangıç evreleri EPUAP sınıflamasına göre
Evre 1=1, Evre 2=11, Evre 3=28, Evre 4=56 şeklindeydi. 
Evre 1’deki sakrum yerleşimli yarada 3 haftada 3 ziyaret ile iyileşme sağlandı. 
Evre 2’deki 11 hastada (Yerleşim; 8 sakrum, 1 skapula, 1 kulak, 1 çoklu bölge) 2-12 hafta,
ortalama 4,5, toplam 50 ziyaretle 9 iyileşme sağlandı, 1 pansuman devam ediyor, 1 hasta vefat etti. 
Evre 3’teki 28 hastada (Yerleşim; 18 sakrum, 3 topuk, 1 ayak, 1 trokanter, 1 lateral 
malleol, 4 çoklu bölge) 2-30 hafta, ortalama 10,8, toplam 304 ziyaretle 11 iyileşme 
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sağlandı, 5 hastanın pansumanı devam ediyor, 11 hasta vefat etti, 1 hasta takipten çıktı. 
Evre 4’teki 56 hastada (Yerleşim; 22 sakrum, 4 topuk, 3 trokanter, 2 skapula, 1 spinal proçes, 
1 ayak, 23 çoklu bölge) 2-45 hafta, ortalama 18,4, toplam 1032 ziyaretle 10 iyileşme sağlandı, 
11 pansuman devam ediyor, 25 hasta vefat etti, 10 hasta takipten çıktı.

sonuç: Kronik yaralar ve özellikle DÜ’ler ESH’nde önemli iş yüküne sahiptir ve mortalite 
sebebidir. ESH’nde görev alan ekibin bu doğrultuda eğitim almaları sağlanmalıdır.
 
Tablo 1:esH’nde aylık hasta ve pansuman sayıları 
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ss-24
meme Ca sonrası raDYasYon YanığınDa Yara BaKımı
 
Mehmet Atasoy1, Atilla Çelik1, Fatih Çelebi1, Merve Tokoçin1, Esat Namal2

1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, genel Cerrahi Kliniği, İstanbul 
2Bilim üniversitesi florence nightingale hastanesi,tıbbi onkoloji, istanbul
 
Kadınlarda ilk üç kanser türü dünya da meme, kolon ve akciğer kanseriyken Türkiye’de 
sıralama meme, tiroit ve kolorektal kanseri şeklinde olmaktadır. Meme kanserinin dünyada 
ortalama insidansı yüz binde 38-40 iken, Avrupa’da bu oran yüz binde 66-67, ülkemizde 
ise ortalama yüzbinde 40 civarındadır. Meme ca da Radyoterapinin amacı, çevre sağlam 
dokuya en az zarar verecek biçimde hesaplanmış radyasyon dozunun belirlenen tümör 
dokusuna verilmesidir. Bu sayede en az morbidite ile tümör eradikasyonu, yüksek yaşam 
kalitesi, uzamış sağ kalım süresi, ağrı gibi kansere bağlı pek çok semptomun önlenmesidir. 
Ancak iyonizan radyasyon, geliştirilen tüm yeni tekniklere rağmen uygulama alanında tümör 
dokusuyla birlikte normal dokularda da hasara neden olabilir. Radyasyonun etkileri kronolojik 
olarak akut(ilk 6 ay), subakut (ikinci 6 ay) ve geç (gözlendiği zamana bağlı) olmak üzere üçe 
ayrılır. Akut hasarlar doğrudan sellüler toksisiteye bağlı olarak gelişir..Radyasyon kökenli 
doku hasarının patofizyolojisinde yer alan değişiklikler sellüler deplesyon, vasküler dansite 
ve kapiller yoğunluğunda azalma, fibrozis ve atrofidir.Radyasyonun deri üzerindeki etkileri
* Erken reaksiyonlar;- eritem- kuru deskuamasyon:kuruluk kaşintı soyulma görülür. koyu 
hatta bazen siyah renktedir. Koyu renk, radyasyon etkisi ile melanositlerde spesifik enzimatik 
ak-tivitenin artmasına bağlıdır
- ıslak deskuamasyon:bül oluşumu dermis kaybı ülser görülür. Yaklaşık 4 haftalık 
süre içerisinde skuamöz hücrelerin tümü dökülmüş olacağından, dermiş açığa çıkar 
ve yüzeyde seröz bir sızıntı oluşur*Geç reaksiyonlar;- hipopigmentasyon veya 
hiperpigmentasyon- fibrosis- telenjiektazi- nekroz- tümör gelişimi,Olgu: 41 yaşında 
kadın hasta Mart 2012 de duktal karsinom patoloji ile sağ modofiye radikal mastektomi 
opere+kolesistektomiTemmuz 2013 de sağ aksiler bölgede kitle +yağ nekrozu+fibrozis opere 
Mart 2014 de duktal karsinom patoloji ile sol modofiye radikal mastektomi opere+ sağ 
meme nekrotik doku nedeniyle debride edilip sağ scapula altından sağ memeye flep  
Kasım 2014 de sağ aksiler bölgede kitle opereKemoetrapi:Preoperatif dönemde başladı.
cerrahi operasyonlar nedeniyle ara verilip mart 2014 de sağ meme bölgesinde cerrahi yara+ 
radyosyon yaralanmasına bağlı kronik yara nedeniyle devam edilmedi.Radyoterapi:17 
seans uygulandı.kronik yara nedeniyle sonlandırıldı.Hastayı yara bakımı için takip etmeye 
başladığımızda redyoterapi almıyor kemoterapi ise 21 günde bir profilaktik dozda devam 
etmekteydi.Sağ kolda lenfödem mevcut.Resim 1 Yara tanılama:Sağ meme bölgesinde 2-6 
kostalar üzerinde sternuma hizalı 15cmx 15 cm x.05cm insizyon hattında islak deskuamasyon, 
lokalize hiperganülizasyon, fibrozis,az(+) eksudalı seröz akıntılı kokusuz sarı nekroz bulunan 
ağrıya duyarlı yara.doku etrafi ödemsiz deri turgoru gergin kuru cilt Resim 2 sağ aksilere 
10 cm eninde davam eden sağ sacapula üzerinde insizyon hattında lokalize radyoterapiye 
bağlı hiperpigmantasyon. Kuru deskuamasyon(siyah renk), koku akıntı yok. Resim 3Tedavi 
başında alınan yara kültüründe p. Aeruginosa, ciltten alınan yumuşak doku biyopside ise 
‘’invaziv duktal karsinom infiltrasyonu ile uyumludur’’ sonucunu 22 gün sonra belli oldu.
bu süre içinde meme bölgesine cerrahi ve emzimatik debritman sonrası kanama nedeniyle 
gümüşlü kalsiyum alginat kulanıldı.patoloji sonuçu nedeniyle büyüme faktörü içeren 
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ürünlerkullanılmadı.Devamında ise özel hazırlatılmış %70 çinkooksit +vazelin ve diğer 
preparatlar karışımı,rifamycin amp,hidrokolloid yara örtüsü ile yara iyileştikten sonra dermisi 
korunak ve yeni yara oluşumunu önlemek için dermatoloji kliniği dersteği ile kozmotik 
ürünler kullanmaya başlandı.Aksiler bölgeden scapula üzerine devam eden hiperpigmasyon 
lu bölgeye ıv aneljejik sonrası baticonlu sünger fırça ile debritman yapıldı.hidrokolloid ile 
pansuman takibi yapıldı.cilt bütünlüğü sağlandıktan sonra dermatoloji kliniği desteğiyle 
kozmotik ürünler kullanmaya başlandı.Yaranın tamamen kapanması 78 gün sürmüştür.
 
tedavi öncesi aksiller+ scapula bölge 

 
sistem birden fazla resim yükleyeme izin vermiyor.yaranın tamamı sağ meme +sağ 
aksilla+sağ skapula hizasındadır.mail ile diğer resimleri göndermek istiyorum. 
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ss-25
aLT eKsTremiTe YUmUŞaK DoKU 
reKonsTrÜKsiYonUnDa ProPeLLer PerForaTÖr 
FLeP UYgULamaLarımıZ
 
Özay Özkaya Mutlu1, Onur Egemen2, Tuğçe Yasak1, Turgut Kayadibi1, 
Derya Bingöl1, Ayça Ergan1

1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Kliniği, İstanbul 
2Liv Hospital, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul
 
amaç: Alt ekstremite yumuşak doku defektlerinin, rekonstrüktif plastik cerrahide önemli bir 
yeri vardır. Bu bölgenin travmaya açık olması, progresif ödeme yatkın olması ve özellikle 
kruris cildinin inceliği; rekonstrüksiyonu zorlaştırmakta, küçük çaptaki bir defekti bile önemli 
bir problem haline getirmektedir. Perforatör flep tekniği, ilk olarak 1989’ da ortaya atılmış 
olup, major damarları koruma, defekti benzer doku ile onarma olanağı ve minimal donör 
alan morbiditesi gibi avantajları sayesinde rekonstrüktif cerrahide oldukça yaygın kullanılır 
hale gelmiştir. Alt ekstremitede kullanılabilecek perforatör damar çeşitliliği, flebin farklı 
şekil ve boyutlarda kullanılabilmesi de cerrahın peforatör flep ile onarımı seçmesinde önemli 
etkenlerdendir. Bu çalışmada, çeşitli etyolojilere sekonder oluşmuş alt ekstremite yumuşak 
doku defektlerinin rekonstrüksiyonu için kliniğimizde uyguladığımız perforatör flep çeşitleri 
ve klinik tecrübelerimiz sunulmaktadır.

gereç- Yöntem: Ağustos 2010- Eylül 2015 arasında kliniğimizde alt ekstremite yumuşak 
doku defekti nedeniyle propeller perforatör flep ile rekonstrüksiyon uygulanan 30 hasta 
retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, defekt etyolojileri, 
uygulanan perforatör flep çeşidi, kozmetik ve fonksiyonel olarak klinik sonuçlar 
değerlendirildi(Tablo-1).

Bulgular: Alt ekstremite yumuşak doku defekti olan 30 hastanın, 9’u kadın, 21’i erkek, yaş 
ortalamaları 47,8 (18-83) idi. Defektlerin 16’sı travma, 5’i tümör eksizyonu, 3’ü osteomyelite 
sekonder, 2’ si plak ekspozisyonu sonucu, 2’si diyabetik ülser, 2’si hidradenitis suppurativa 
eksizyonuna sekonder oluşmuştu. Travma sonucu oluşan yumuşak doku defektlerinde önce 
seri debridmanlar yapılıp, sonrasında rekonstrüksiyon uygulandı. Defektlerin 2’si uyluk 
superomediali, 5’i diz, 8’i kruris orta 1/3, 4’ü kruris distal 1/3, 5’i medial malleol, 1’i lateral 
malleol, 5’i topuk yerleşimli idi. Hastaların 14’üne posterior tibial arter propeller perforatör flebi, 
7’sine peroneal arter propeller perforatör flebi, 5’ine anterior tibial arter propeller perforatör 
flebi, 3’üne medial sirkumfleks arter propeller perforatör flebi, 1’ine ters akımlı pediküllü 
anterolateral uyluk flebi ile onarım yapıldı. Preoperatif planlama sırasında, 8Mhz el doppleri 
ile perforatör bulunarak işaretlendi, defekte ve perforatör lokalizasyonuna göre flep sınırları 
belirlendi. Hastaların 4’ünde flep distalinde parsiyel nekroz ve 1’inde sütür hattında detaşman 
gelişti. Parsiyel nekroz gelişen hastaların 2’sinde flepler sekonder iyileşirken, 2’ sine kısmi 
kalınlıkta deri grefti ile onarım yapıldı. Yara detaşmanı gelişen hastaya lokal anestezi altında 
resuturasyon uygulandı. Hastaların hiçbirinde total flep kaybı gibi major bir komplikasyon 
gözlenmedi. Tüm hastalarda tatmin edici fonksiyonel ve kozmetik iyileşme gerçekleşti. 
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sonuç: Alt ekstremite yumuşak doku defetkleri için tanımlanmış konvansiyonel 
rekonstrüktif seçenekler; deri greftleri, lokal random flepler, çapraz bacak flebi, pediküllü 
kas ya da kas-deri flepleri ve serbest fleplerdir. Kısmi ya da tam kalınlıkta deri greftleri, 
kemik ya da nörovasküler yapıların ekspoze olduğu defektler için uygun değildir. Çapraz 
bacak flebi, hastaya uzun süre immobilizasyon gerektirmesi ve iki aşamalı olması nedeni ile 
fazla tercih edilmemektedir. Lokal random transpozisyon fleplerinin mobilizasyon kısıtlılığı, 
bu fleplerin kullanımlarını kısıtlamaktadır. Perforatör flepler; güvenilir vasküler kaynakları, 
kas dokusunun eklenebilmesi ya da dahil edilmemesi ile istenilen flep volümünün elde 
edilebilmesi, geniş rotasyon arkları ve minimal donör alan morbiditeleri sayesinde alt 
ekstremite yumuşak doku defekti rekonstrüksiyonunda en güvenilir ve yüz güldürücü flep 
seçeneklerindendir.
resim-1 

 
Alt ekstremite orta 1/3 defekti, posterior tibial arter propeller perforatör flebinin 
kaldırılması, defekte adapte edilmesi, erken postoperatif ve geç postoperatif görünümü 

tablo-1
Hasta 
No Yaş Cinsiyet Defekt 

Lokalizasyonu
Defekt 
Etyolojisi

Uygulanan 
Flep

Flep 
Boyutları(cm)

Rotasyon 
Arkı(derece°)

1 52 E kruris orta 1/3 tm eksizyonu PTAP 23x6 120

2 18 E diz travma ATAP 19x6 120

3 36 E kruris distal 1/3 travma PTAP 15x6 110

4 46 E topuk travma PAP 16x9 180

5 34 E topuk diabetik yara PTAP 27x9 180

6 43 E kruris distal 1/3 travma PTAP 20x7 180

7 43 E topuk tm eksizyonu PTAP 20x8 170

8 31 E diz travma ATAP 20x6 180
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9 50 K medial malleol plak 
ekspozisyonu PTAP 15x10 180

10 50 E kruris distal 1/3 travma PTAP 8x6 90

11 45 E kruris orta 1/3 travma PAP 16x8 180

12 47 E diz tm eksizyonu ATAP 24x8 170

13 56 K topuk travma PAP 17x10 180

14 41 E kruris orta 1/3 travma PTAP 15x7 180

15 39 E diz osteomyelit MSAP 17x10 90

16 32 E kruris orta 1/3 travma PAP 22x8 90

17 39 K medial malleol travma PTAP 17x6 180

18 19 E medial malleol osteomyelit PTAP 16x9 120

19 64 E medial malleol plak 
ekspozisyonu PTAP 16x10 180

20 60 E kruris distal 1/3 tm eksizyonu PAP 6x8 120

21 76 K lateral malleol travma PAP 6x5 180

22 68 E kruris orta 1/3 travma ATAP 15x7.5 180

23 52 E medial malleol travma PTAP 15x7 120

24 83 K kruris orta 1/3 travma PTAP 25x8 120

25 61 E kruris orta 1/3 travma PTAP 14x8 90

26 20 K kruris orta 1/3 tm eksizyonu ATAP 15x6 90

27 30 K uyluk hidradenitis 
suppurativa MSAPF 10x8 180

28 45 E uyluk hidradenitis 
suppurativa MSAPF 12x9 170

29 75 K topuk diabetik yara PAP 10x7 180
PTAP: posterior tibial arter perforatör flebi, PAP: peroneal arter perforatör flebi, ATAP: 
anterior tibial arter perforatör flebi, MSAPF: medial sirkumfleks arter perforatör flebi, 
ALT: anterolateral uyluk flebi
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ss-26
aYaK BaŞParmaK YUmUŞaK DoKU reKonsTrÜKsiYonU 
iÇin Bir seÇeneK: Ters aKımLı BirinCi DorsaL 
meTaTarsaL arTer PerForaTÖr FLeBi
 
Özay Özkaya Mutlu, Tuğçe Yasak, İlker Üsçetin, Ahmet Dilber
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, 
İstanbul
 
amaç: Ayak distalinde görülen yumuşak doku defektleri, travma, tümör, sıcak-soğuk 
yanıkları, Diyabetes Mellitus gibi faktörlere sekonder gelişebilmektedir. Bu bölgede cilt 
laksitesinin yetersizliği, lokal flep seçeneklerinin kısıtlı olması, tendon ve kemik yapıların 
ekspoze olması gibi nedenler, rekonstrüksiyonu zorlaştırmaktadır. Bu zorluğu aşabilmek için 
birçok rekonstrüktif metod tariflenmiştir. Çalışmamızda, frostbite sonucu 1. parmak plantar 
yüzde görülen, kemiğin ekspoze olduğu bir defekt için uygulanan ters akımlı birinci dorsal 
metatarsal arter perforatör flebi, teknik detaylarıyla bir olgu sunumu ile birlikte sunulmaktadır.

olgu: Yirmibeş yaşında erkek hasta, karda yürüme sonrası sağ ayak 1-5. parmak distal 
uçlarında iki aydır mevcut nekroz ile başvurdu. Fizik muayenesinde başparmak distali plantar 
yüzde, 3x3 cm boyutunda, diğer parmak distallerinde 1x1 cm boyutunda frostbite 3. evre ile 
uyumlu nekroz alanları, 4-5. metatars başı seviyesinde 4x2 cm boyutunda nekrotik doku 
izlendi. Grafide özellik saptanmadı. Hastaya ilk seansta başparmak distalinde debridman 
sonrası oluşacak doku defekti için ters akımlı 1. dorsal metatarsal arter perforatör flebi ile 
onarım planlandı. Flep donör alanı ve plantar yüzdeki nekrotik doku debridmanı sonrası 
oluşan defekt kısmi kalınlıkta deri grefti ile onarıldı, 4-5. parmak distallerindeki nekrotik 
doku debride edilerek sekonder iyileşmeye bırakıldı. Bir ay sonra yapılan ikinci seansta 2-3. 
parmak distallerindeki nekrotik dokular debride edilerek oluşan defekt primer onarıldı. 

anatomi: Ayak dorsumunun beslenmesini sağlayan ana arter olan anterior tibial arter, extensor 
retinakulumun derininden geçip 1. metatarsal boşlukta a. dorsalis pedis olarak devam eder. 
A. dorsalis pedis, esas olarak 3 dala ayrılır: birinci dorsal metatarsal arter, arkuat arter(2-4.
metatarsal arterleri verir), ve lateral tarsal arter. Birinci dorsal metatarsal arter, a. dorsalis 
pedisin devamı olarak nitelendirilir; 1. metatarsal aralıkta, interosseöz kasların arasında 
ilerler ve distal kominikan dallar vasıtasıyla plantar sistem ile bağlantı kurar. İntermetatarsal 
aralıkta cilde verdiği perforan dallar, flebin beslenmesini sağlayan esas dallardır.

Cerrahi Teknik: Preoperatif planlama yapılırken 8Mhzlik el doppleri ile a.dorsalis pedis 
ve 1. metatarsal arter akımları doğrulandı. Turnike altında gerçekleştirilen operasyonda, 
insizyona proksimalden başlandı, paratenon intakt bırakılarak diseksiyon proksimalden 
distale ilerletildi. Dorsal metatarsal arter identifiye edildikten sonra turnike açılarak a.dorsalis 
pedis proksimalde bağlanmadan önce klemplenip flep akımı kontrol edildi, yeterli akım 
izlendikten sonra a.dorsalis pedis proksimalden bağlanarak kesildi. Dorsal metatarsal arterin 
uygun görülen perforatörüne göre belirlenen pivot noktaya göre flep ada haline getirilip 
pivot nokta etrafında döndürülerek defekte adapte edildi. Flep donör alanı kısmi kalınlıkta 
deri grefti ile onarıldı. Hematom, enfeksiyon ya da venöz yetmezlik gibi herhangi bir 
komplikasyon gelişmedi. Sekonder iyileşmeye bırakılan 4. ve 5. parmaklar ve ikinci seansta 
debride edilen 2. ve 3. parmaklar sorunsuz iyileşti. 
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Tartışma: Alt ekstremite distal uç yumuşak doku defektleri için kısmi ya da tam kalınlıkta 
deri grefti, çapraz bacak flebi, çeşitli lokal flepler, serbest flepler gibi bir çok yöntem 
tariflenmiştir. Deri greftleri, kemik ve tendon ekspozisyonu olan doku defektlerinde uygun 
değildir. Çapraz bacak flebi, geniş doku rekonstrüksiyonuna olanak sağlamasına rağmen 
hastanın uzun süre immobilizasyonu ve iki aşamalı operasyon gerektirmesi dezavantajıdır. 
Pediküllü lokal flepler, özellikle başparmak defektlerinde yetersiz kalmaktadır.Serbest flep 
seçenekleri, genellikle geniş doku defektleri için kullanılmaktadır. Birinci dorsal metatarsal 
arter perforatör flebi, geniş rotasyon arkı, başparmak için iyi bir kontur oluşturması gibi 
özellikleri sayesinde küçük-orta boy defektler için kullanışlı bir flep seçeneğidir.
 
resim-1 

 
Ayak 1-5. parmak distallerinde nekroz, ters akımlı 1.dorsal metatarsal arter perforatör flebi 
ile başparmak rekonstrüksiyonu, erken postoperatif ve geç postoperatif görünüm 
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ss-27
Tam KaLınLıKTa Deri DeFeKTLerinin onarımınDa 
maTriDerm® iLe BirLiKTe Kısmi KaLınLıKTa Deri 
greFTi UYgULamaLarımıZ
 
Özay Özkaya Mutlu, Tuğçe Yasak, Derya Bingöl, Kadir Tasasız
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, 
İstanbul
 
amaç: Tam kalınlıkta deri defektlerinin rekonstrüksiyonunda altın standart, otolog deri 
greftleri ile onarımdır. Orta- büyük boy defektlerde tam kalınlıkta deri greftleri yetersiz 
kaldığı için sıklıkla kısmi kalınlıkta deri greftleri(STSG) kullanılmaktadır. Özellikle el 
dorsumu, dirsek ve diz gibi mobilitenin yüksek olduğu eklem bölgeleri ile yüz gibi kozmetik 
kaygının ön plana çıktığı bölgelerde kısmi kalınlıkta deri greftinin yara kontraksiyonu ve 
hipertrofik skar oluşumu, fonksiyonel ve kozmetik sonuçları kötü etkilemektedir. Bu sonuçları 
iyileştirebilmek için son yıllarda yapılan çalışmalar; epidermis ve dermis yerine geçebilecek 
biyolojik ürünler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada, çeşitli etyolojilere sekonder oluşan 
tam kalınlıkta deri defektlerinin onarımında fonksiyonel ve klinik sonuçları iyileştirmek 
için STSG ile birlikte MatriDerm® uygulanan 4 hasta ile birlikte klinik tecrübemiz ve 
sonuçlarımız sunulmaktadır.
 
gereç-Yöntem: Ocak 2014- Eylül 2015 arası çeşitli etyolojilerle opere edilen ve tam kalınlıkta 
defektleri için tek seansta STSG ile birlikte MatriDerm® uygulanan 4 hasta çalışmaya dahil 
edildi. Hastaların 3’ünde yanık kontraktürü eksizyonu sonrası, 1’inde konjenital melanositik 
nevus eksizyonu sonrası tam kalınlıkta deri defekti mevcut idi. Hasta demografikleri, defekt 
etyolojileri, defekt lokalizasyonları, defekt boyutları, iyileşme süreleri retrospektif olarak 
değerlendirildi.
 
Cerrahi Teknik: Tüm hastalarda defekte hemostaz yapıldıktan sonra yara yatağına etraftaki 
sağlam dokuyu 2 mm geçecek şekilde matriderm serildi ve %0.9 izotonik solüsyon ile hidrate 
edildi. Ardından uyluk superolateralinden alınan STSG ler matriderm üzerine uyglanarak 
cilde suture edildi. Greft üzerine yağlı tie-over pansuman uygulandı. Ekstremitelere 
uygulanan greftler üzerine mobilizasyonu engellemek için 10 gün boyunca atel uygulandı. 
Pansumanlar 5. gün açıldı ve sonrasında iki günde bir değiştirildi.
 
Bulgular: Hastalardan 1’i erkek, 3’ü kadın; yaşları 3.5-22 arasında(ort 13.5) idi. Defektlerden 
3’ü yanık kontraktürü eksizyonu sonrası(antekübital bölge, patellar bölge, inframammarian 
bölge), 1’i alında konjenital melanositik nevus eksizyonu sonrası oluşmuş idi. Defekt 
boyutları 4x3 cm ile 15x4cm arasında idi. Ortalama iyileşme süresi 15 gün idi. Olgulardan 
birinde parsiyel greft kaybı gözlendi, pansuman ile takip edilen hasta sorunsuz iyileşti. Diğer 
hastalarda hematom, enfeksiyon, seroma vb gibi bir komplikasyon gelişmedi.
 
Tartışma: Tam kalınlıkta deri defektlerinin onarımında yara kontraksiyonu ve hipertofik 
skar oluşumu, istenilen fonksiyonel ve kozmetik iyileşmeye engel olmaktadır. Bu nedenle 
son yıllarda dermal çatı oluşturarak yara iyileşmesini, cilt elastisitesini ve kalitesini artıracak 
biyolojik maddeler üretilmiştir. MatriDerm®, geçirgenliği oldukça fazla olan, kollajen- elastin 
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içeren bir dermal matirks türevidir. MatriDerm® uygulanırken daha iyi sonuçların alınması 
için, MatriDerm®’in ve gretfin defekti sağlam cilt sınırına doğru yaklaşık 2 mm geçecek 
şekilde serilmesine dikkat edilmelidir. Bu sayede MatriDerm® ve greftin kontraksiyonu ile 
sağlam cilt sınırı ve greft arasında hipertrofik skar ve kontraktür oluşma riski azalmakta, 
sağlam cilt ile greft arasındaki geçiş zonu makroskopik olarak daha az farkedilir olmaktadır. 
Tek seansta STSG ile birlikte uygulanabilir olması, içerdiği kollajen sayesinde hemostatik 
özelliği ile greft altında hematom riskini azaltması, dermal çatı sağlayarak yara iyileşmesinde 
skar oluşumunu azaltıp cilt elastisitesini artırması gibi özellikleri nedeni ile riskli bölgelerdeki 
deri defektlerinde kullanılması ile daha yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilmektedir.
 
resim-1 

 
dirsek bölgesindeki yanık kontraktürü, eksizyon sonrası defekt boyutu, matriderm 
uygulaması ve hidrasyonu, kısmi kalınlıkta deri grefti uygulaması, erken postoperatif ve geç 
postoperatif görünüm 
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Ps - 01
iLginÇ Bir gÜneŞ (Temas) Yanığı
 
Seyit Muhsin Sarıkaya1, Fikret Gözübüyük1, Tamer Ertan2

1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yanık Ünitesi 
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi
 
giriş:  Deriye ısı teması olduğunda oluşan yanığın derinliği, uygulanan sıcaklıkla, temas 
süresi ve deri kalınlığı ile orantılıdır. Güneş yanıkları genelde 1. derece yanıklardır. Ancak 
çok nadir durumlarda 2 veya 3. derece olabilir.

olgu:  76 yaşında Kadın hasta, her iki alt ekstremite de TVYA’nının yaklaşık % 10’unu 
oranında 3. derece yanık nedeni ile sevk edilmiş.
Romatoid Artirit sekelleri nedeni ile mobilizasyonu sıkıntılı ve azalmış. 
Anamnezin de Alzheimer hastası olduğu için 15 gün önce düştüğü ve bu sırada 
güneş altında ısınmış taş üzerinde uzun süre kaldığı için yanık oluştuğu öğrenildi. 
Hasta 15 gün dış merkezde günlük pansuman ile takip edilmiş ancak yaralarda nekroz 
gelişmesi üzerine ünitemize sevk edilmiş. Hasta poliklinikte görülerek yatırıldı. Preop 
hazırlık yapılarak yatışının ikinci gününde hastaya spinal anestezi altında Geniş 
debridman yapıldı. (Resim 1.A. 1.B) Bu sırada eskar dokusunun alt kısmında pürülan 
akıntı mevcuttu. Kültür alındı. Bu kültürde Proteus Miribalis üredi. Ertapenem (İnvaz) 
duyarlı idi. Hastaya Ertapenem (İnvaz) 1 gr İ.V. 1x1 başlandı. (Pansumanlar sırasında 
alınan yara kültüründe üreme olmaması üzerine Ertapenem tedavinin 14. gününde kesildi.) 
Günlük pansumanlar ile takip edilen hastanın Debridman sonrası 8. gün yaralar yeniden 
debride edilerek Sol bacaktaki yaraya primer kapatma, sağ bacaktaki yaralara ise Split-
Thickness Deri Grefti yapıldı. Bu sırada hastanın açıkta bulunan ve genelde yüzeyel olarak 
sağlıklı görünen sağ Perones longus kasının tendonu üzerindeki hafif nekrotik kısımlar 
debride edilerek gretlemeye dahil edildi. Greft konulan alanlar nemli pansuman ile kapatıldı. 
Greftlenen alanlar üzerindeki pansumanlar postop 5. gün açılarak kontrol 
edildiğinde Peroneus Longus kasının tendonu üzerindeki kısım haricinde greftlerin 
tutmuş olduğu ancak tendon üzerinde ki nekrozun kısmen ilerlediği görüldü. 
Pansuman takiplerinde Peroneus Longus Kasının tendonu üzerindeki nekrozun artış 
gösterdiğinin görülmesi üzerine Peroneus Longus ve Brevis kaslarının açıkta kalan 
tendonları eksize edilerek bu bölgeye yeniden Split-Thickness Deri Grefti uygulama kararı 
alındı ve hasta ilk operasyonun 8. gününde lokal anestezi ve sedo anestezi altında yeniden 
Split-Thickness Deri Grefti uygulandı. Nemli pansuman ile kapatıldı. Ve postop 5. gününde 
(ilk ameliyatın post op 13. günüde) Pansumanlar açıldığında greft’in tuttuğu görüldü ve 
operasyonun 10. gününde (İlk ameliyatın postop 18. gününde) hastanın dikişleri alınarak 
taburculuğuna karar verildi.

sonuç:  Biz Bu vakadan iki sonuç çıkardık:
1. Tendon gibi fibröz doku oranı zengin, damarlanması az olan ve hareketli dokular 
üzerine yapılan Split-Thickness Deri Greftilerin tutma ihtimalinin az olduğu 
malumdur. Bu tip dokular üzerine greft yerleştirileceği taktirde hastanın genel 
durumu dikkate alınarak değişik alternatif yöntemler denenmelidir. (Matriderm gibi) 
2. Yanık oluşumunda ve derinliğinde etkenden ziyade etkene ne kadar süre ile maruz kalındığı 
daha önemlidir.
 



10. Ulusal Yara Bakımı Kongresi

72

m.Z. 3. Yanık 

 
1.A 1.B Debridman öncesi ve sonrası (Postop 0) 1.C Greftleme öncesi (Postop 8. gün) 1.D 
2. Greftleme sonrası (Poastop 18. gün) 
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Ps - 02
LenF ÖDeme BağLı YaraDa BaKım sÜreCi
 
Hanife İnç
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
giriş: Lenf ödem;doğuştan veya sonradan çeşitli faktörlerden dolayı lenf sisteminde meydana 
gelen yetersizlik sonucu dokular arasında oluşan sıvı birikimidir.Lenf ödem çoğunlukla 
bacaklarda görülmekle birlikte,ciltte de artan ödem nedeniyle ciddi değişikliller ve yaralar 
meydana getirmektedir.Halk arasında fil hastalığı da denen rahatsızlık tedavi edilmezse 
ilerleyici bir hastalıktır.

olgu: 88 yaşında,bayan.Kronik bir hastalık öyküsü yok.Yapılan değerlendirmede sağ 
alt bacağın aşırı ödemli,renginin kırmızı ve bacaktan sızıntı şeklinde mayi çıkışı olduğu 
görüldü.Bacağa dokunmakla aşırı hassasiyet,ağrı ve ciltte ısıda artış vardı..Bacağın önyüz 
ayak bileği üstünde 10*5 cm ebatlarında,bol eksudalı,nekrotik dokulu evrelendirilemeyen 
yara belirlendi. 

Bulgular: Yara ve yara çevresi izotonik ile temizlendi.Yara üzerine silverdin ile pansuman 
yapıldı.Bacak sardı ile sarılarak eksudayı absorbe etmesi sağlandı.Sık pansuman değişimi 
önerildi.Anti ödem,analjezik ve enfeksiyon riski açısından antibiyotik tedavisi alan hastaya 
bacak elevasyonu ve bandaj uygulaması önerildi.1.hafta sonunda bacaktaki ödem ve eksuda 
orta şiddetteydi..Yara çevresine çinko içerikli krem,yara üzerine ise sılverdınli pansuman 
uygulandı.Pansuman değişimi günlük yapıldı.2.hafta sonunda yaradaki nekrotik dokunun 
temizlendiği ve eksudanın ve kızarıklığın az şiddette olduğu görüldü.3.hafta sonunda eksuda 
yoktu,yara üzerinde sarı sloght doku ve yer yer granülizasyon gözlemlendi.Yara çevresi çinko 
içerikli krem ile korundu.Yara üzerine gümüş içerikli örtü yerleştirildi.3 gün arayla pansuman 
değişikliği yapıldı.5 hafta sonunda bacaktaki hassasiyet ve ağrının şiddeti azalmıştı.Yara 6*3 
ebatlarında,eksudasız ve 2.evre.Yara bakımı üç gün arayla yapılan hasta daha ileri tedavi için 
fizik tedavi ve rehabilitasyona yönlendirilmiştir.

sonuç: Lenf ödem;tedavi süreci oldukça uzun süren bir hastalıktır.Hastalığın teşhisinin erken 
konması,hastalığın seyrinin takibi ve yara bakımının etkili yapılmasında çok önemlidir.Yara 
bakımının bilinçli kişiler tarafından yapılması,yaranın iyileşmesi ve kişinin yaşam konforu 
açısından çok önemlidir.
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Ps - 03
DiYaBeTiK aYaK ÜLserLerinDe orTaLama TromBosiT 
HaCmi
 
Ali Erdal Güneş1, Mehmet Ali Eren2, Emel Yiğit Karakaş3, Mehmet Demir3, 
Hüseyin Karaaslan2, Tevfik Sabuncu2

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Su Altı Hekimliği Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa 
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Şanlıurfa 
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
 
giriş: Diyabetik ayak ülseri diyabetin majör komplikasyonlarındandır ve diyabetli birinde 
hayatı boyunca diyabetik ayak ülseri gelişme riski % 15’tir. Diyabetik ayak ülseri diyabetli 
hastalarda hastaneye yatışın ve morbiditenin en baştaki nedenlerindendir. Diyabetik ayak 
yarası gelişimine yol açan birçok neden olmasına karşın en önemli nedenler nöro-iskemik 
köken olanlardır. Artmış ortalama trombosit hacmi (OTH), trombositlerde pro-trombotik ve 
pro-inflamtuar ajanların sentezinin ve alfa granüllerde degranülosyonun arttığına, depolardan 
yüksek reaktif potansiyeli olan trombositlerin salındığına işaret etmektedir. OTH, diyabetik 
ayak ülseri gelişim sürecinde başlıca patolojik faktörler olan aktive trombositler, bozulmuş 
mikrosirkülasyon ve ateroskleroz ile yakın ilişkilidir. Bizde çalışmamızda diyabetik ayak 
ülseri gelişiminde OTH seviyelerini belirlemeyi amaçladık. 

Yöntemler: Çalışmaya 27 diyabet ve diyabetik ayak ülseri olan (grup 1), 27 diyabeti olup 
diyabetik ayak ülseri olmayan (grup 2) ve 27 sağlıklı gönüllü (grup 3) olmak üzere toplam 
81 kişi alındı. Gangrenöz ayak yaraları (Wagner sınıf 4 ve 5), tip 1 diyabeti, gebeliği, bilinen 
malignitesi, organ yetmezliği ve diyabetik ayak ülseri dışında aktif enfeksiyonu olanlar 
olanlar çalışmaya alınmadı. OTH ölçümü için EDTA’lı tüplere kan alındı ve kan sayımı 
Abbott Cell-Dyne 4000 (Abbott®, Abbott Park, North Chicago, Illinois, USA) otomatik kan 
sayım makinelerinde yapıldı.

Bulgular: Tüm grupların klinik ve laboratuvar verileri tablo içerisinde gösterildi. Grup 1 
için (9.4±1.1 fL) OTH değerleri grup 2 (8.7±0.9 fL) ve grup 3’e (8.1±1.2 fL) göre anlamlı 
olarak yüksekti (sırasıyla p=0.03 ve p<0.001). Grup 1’in lökosit sayısı (11.1±3.6 x 103) diğer 
iki gruptan (grup 2 için 9.1±2.7x 103 ve grup 3 için 8.3±2.0x 103) anlamlı olarak yüksekti 
(sırasıyla p=0.32 ve p=0.002). Hemoglobin seviyeleri grup 1’de (10.6±2.7 g/dl) grup 3’e 
(14.0±1.5 g/dl) göre anlamlı düşüktü (p=0.001). 

sonuç: Diyabetik ayak ülseri nöropati, periferik vasküler hastalık, travma ve enfeksiyonların 
rol oynadığı çok sayıda ve kompleks patolojik faktörler nedeni ile oluşmaktadır. Hem büyük 
hem de küçük damarlardaki dolaşım bozuklukları diyabetik ayak ülserlerinin ortaya çıkmasına 
neden oldukları gibi, yara iyileşmesine de negatif yönde katkıda bulunmaktadırlar. Büyük 
trombositler daha genç ve fizyolojik olarak daha aktiftirler. Ayrıca büyük trombositler küçük 
trombositlere göre daha trombojenik olmaya meyillidirler. OTH trombosit hacmini yansıtır 
ve otomatik tam kan sayımının bir parçasıdır. Bu nedenle ölçümü için fazladan bir maliyet 
gerektirmez. Birçok çalışmada OTH’nin diyabetin ateroskleroz, retinopati, mikroalbuminüri 
ve nöropati gibi mikro ve makro vasküler komplikasyonları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 
OTH diyabeti olmayan bireylerde de aterosklerotik süreçle ilişkili bulunmuştur. Diyabetik 
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ayak ülseri mikro ve makro vasküler tutulumun klinik yansımalarından biridir ve diyabetik 
ayak ülseri gelişimi sürecinde nöropatinin ve ateroskleroz gibi damarsal patolojilerin 
en önemli faktörler olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda OTH’nin diyabetik ayak ülseri 
olanlarda hem diyabetik ayak ülseri olmayan diyabetlilere hem de sağlıklı gönüllülere göre 
artmış olduğunu tespit ettik. Diyabetik ayak ülseri gelişiminde rol oynayan vasküler dolaşım 
bozuklukları, inflamasyon ve ateroskleroz gibi temel patolojik olaylar trombosit hacmini 
etkilemiş olabileceği gibi artmış trombosit hacmi diyabetik ayak ülseri gelişimine doğrudan 
katkı sağlıyor olabilir.
 
Çalışma gruplarının klinik ve laboratuvar verileri 

 
A1c, glikolize hemoglobin; AD, anlamlı değil; APG, açlık plazma glukozu; BKH, beyaz kan 
hücresi sayısı; DKB, diyastolik kan basıncı; OTH, ortalama trombosit hacmi; SKB, sistolik 
kan basıncı; VKI, vücut kitle indeksi 
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Ps - 04
BÜYÜK neKroTiK aLanLar iÇeren Bası YaraLarınDa 
HiDrojeLLerin KULLanımı, Bir VaKa sUnUmU
 
Meryem Oral, İbrahim Kılınç, Ersin Gürkan Dumlu, Abdussamed Yalçın, 
Mehmet Kılıç
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara Bakım Ünitesi
 
giriş : Bu çalışmada, periferik dolaşım bozukluğu ve geniş bası ülseri olan hastada, yaygın 
nekrotik alanın nekrotik doku debritman jeli ile kontrol altına alınabildiğini göstermeği amaçladık. 
 
Vaka sunumu: Serebro vasküler olay ve apilepsi tanısıyla bir yıldır parapilejik olan, seksen 
üç yaşında erkek hasta, bası ülseri nedeni ile nöroloji yoğun bakım ünitesinde değerlendirildi.

Yapılan muayenesinde sakrum üzerinde 12x12cm büyüklüğünde siyah nekrotik doku ile 
kaplı bası ülseri mevcuttu.
Yapılan sorgusunda ve muayenesinde hastanın periferik dolaşım bozukluğu nedeni ile altı 
aydır düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi aldığı öğrenildi. Hastaya on beş gün süre ile 
‹› nekrotik doku debritman jeli› lokal olarak, iki günde bir uygulandı. Yapılan uygulamayla 
mevcut nekrotik dokunun, ‹›nekrotik doku debritma jeli› ile atravmatik bir şekilde çözüldüğü 
ve yaranın cerrahi debritmana hazır hale geldiği görüldü.
 
Tartışma: Hidrojeller, yarayı nemlendiren ve yumuşatıcı özelliği olan ürünlerdir. Yüzeyel 
kullanımı ile bası yaralarında oluşan nekrotik dokuda bir tabaka oluşturarak, otolitik 
debritmanın gerçekleşmesini sağlamaktadır. 
 
sonuç: Periferik basküler hastalık benzeri morbiditeleri olan bası ülseri gelişen hastalarda, 
hidrojel yara ürünlerinin kullanımıyla daha az invaziv ve düşük komplikasyon oranları 
oluşturularak, cerrahi debritmana zemin hazırlanabilir. Cerrahi debritmana uygun olmayan 
hastalarda otolitik debritman için uygulanabilir.

resim 1  
Nekrotik doku ile kaplı bası yarası 
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Ps - 05
YoğUn BaKımDa BasınÇ ÜLseri geLiŞen HasTanın 
Yara BaKım sÜreCi
 
Hanife İnç
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
giriş: Yoğun bakım üniteleri; yaşamsal destek alma ihtiyacı olan tedavi edildiği bölümlerdir.
Hastanın yoğun bakımda kalış süresi arttıkça bakıma yönelik ihtiyaçları da artar.Tıbbi destek 
tedavisinin yanında beslenme,boşaltım ve solunum desteği,detaylı vücut bakımı uygulanır.
Hastalarda bazen tüm bu uygulamaların yapılmasına karşın doku bütünlüğünde bozulma 
meydana gelebilmektedir.

olgu: Hasta 78 yaşında,bayan.Kronik bir hastalığı yok.Özel bir yaşlı bakım merkezinde 
kalan hasta svo nedeniyle, entübe edilerek yoğun bakıma yatırılıyor. Hastaneye gelişinde 
sakrumda 2.derece yüzeyel yarası bulunana hasta ventiletörde takip ediliyor.Hasta zayıf, 
yatak içi hareketli ve ajite. Hastayla kooperasyon kurulamıyor.Entübasyon süreci uzayan 
hastaya trakeostomi açılıyor. Basınç skoru:braden 12. Hastada 5.hafta sonunda sakral 
bölgede 16*12cm ebatlarında,nekrotik dokulu,orta eksudalı,evrelendirilemeyen basınç ülseri 
saptandı.

Bulgular: Yara izotonik ile temizlendi.Silverdinli ıslak pansuman yapılarak kapatıldı.
Nekrotik alanların iyice yumuşadığı gözlemlenen yara yüzeyel cerrahi debritman uygulandı.
Debritman sonrası aynı şekilde pansumana devam edildi.1.hafta sonunda yarada nekrotik 
alan olmadığı, yara yüzeyinin sarı sloght doku ile kaplı,kavitesiz ve 4 cm derinliğinde 
olduğu görüldü.Islak pansuman yapılarak takip edilen yarada 3.hafta sonunda sarı sloght 
doku tamamen temizlenmişti. Yara 15*10cm ebatlarında 4.evre,granülize dokulu ve 4 cm 
derinliğinde idi.Yara silverdin ile pansuman yapılarak takip edildi.Bu arada hasta yoğun 
bakım ihtiyacı kalmadığından gümüş trakeostomi kanülü takılarak palyatif bakım servisine 
alındı.Hasta yakınına beslenmesi,trakeostomi bakımı,aspirasyon,yara bakımı ve pozisyon 
değişikliği ile ilgili gerekli eğitimler verildi.Hasta serviste takibe alındı.Hasta yakınının 
da katılımıyla sılverdınlı ıslak pansumana devam edildi.Hasta yakınının,hastaya günlük 
vücut bakımı ve 2 saat arayla pozisyon değişikliği vermesi sağlandı.2.ay sonunda yaranın 
3.evre, eksudasız, 12*9 cm ebatlarında, 2 cm derinliğinde olduğu belirlendi.Eksudası 
olmayan yaraya 2 gün arayla pansuman değişikliği yapıldı.3.ayın sonunda yara 2.evre,8*5 
cm ebatlarında,derinliği olmayan,yüzeyel,granülizasyon dokulu ve eksudasız idi.Yaraya 
parafin içeren tül sargı ile pansuman yapılmaya başlandı.Yara 4.ayın sonunda 2.evre,6*4 cm 
ebadında ve granülize.

sonuç: Yaranın iyileşmesinde yapılan pansuman kadar, hasta yakınının iyi bakımı,zamanında 
pozisyon değişikliği yapması ve yara bakım hemşiresi ile işbirliği içinde olması çok büyük 
katkı sağlamıştır. Hasta yakını yaradaki değişim sürecini birebir kendi de gözlemlemiş,bakım 
konusunda daha bilinçli davranmıştır.
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yaranın ilk hali 
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Ps - 06
DiYaBeTiK aYaK DiYaBeTin erKen KomPLiKasYonU 
oLaBiLir mi?
 
Fidan Ateşgöz, Ali Memiş, Hakan Ay
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Deniz Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Servisi, İstanbul
 
giriş; Diyabetes mellitüs(DM) hastalığında en sık görülen komplikasyon diyabetik ayak 
yaralarıdır. Diyabetik ayak problemleri ise önlenebilir komplikasyonlardandır. DM tanısı 
konulduktan sonra düzenli izlenmesi ve hastaya eğitim verilerek koruyucu davranışların 
kazandırılması önemlidir. Uzun dönem komplikasyonu olarak görülen diyabetik ayak erken 
dönem komplikasyon olarak da karşımıza çıkabilmektedir.

Yöntem; Hasta, yaklaşık 10 gün önce sol ayakta yara ve morarma şikayeti ile polikliniğimize 
başvurdu. Fizik muayenesi yapılan hastadan laboratuvar ve radyolojik tetkikleri istendi. 
Sonuçları ile diyabetik ayak konseyine çıkarılan hasta Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’ne 
yatırıldı. Diyabetik ayak enfeksiyonu nedeni ile yara bakımı, antibiyoterapi ve hiperbarik 
oksijen tedavisi uygulandı. Yara bakımında ise önce yara dezenfektanı ile sonra serum 
fizyolojik ile yıkaması yapılarak, yara çevresi bariyer krem ile desteklendi. Yaranın içine ise 
gümüş sülfadiyazin pomat ve gümüşlü örtü ile kapatılarak pansumanı takip edildi. Cerrahi 
debritman yapıldı. Hastanın enfeksiyonu kontrol altına alınınca Su Altı Kliniği’ne nakil 
edildi. Yatışının 21. gününde hastada pnömoni tespit edilince Göğüs Hastalıkları Kliniğine 
nakli yapıldı. Bu süre içinde hastanın pansumanları yara bakım hemşiresi tarafından düzenli 
ve etkin şekilde uygulandı ve takip edildi. 2 ay sonunda yara epitelize olarak kapandı.

Bulgular; 67 yaşında bayan hasta, 2 aydır Tip 2 DM hastası, 1,5 aydır insülin tedavisi 
kullanıyor, 22 yıldır hipertansiyon hastalığı mevcut. Yapılan fizik muayenesinde sol ayak 4.-
5. parmak arasında enfekte nekrotik yarası mevcut idi. Ayağın dorsal ve plantar bölgesinde 
hiperemi ve ödem mevcuttu. Pedal nabızları palpabl, yaygın duyusal nöropatisi tespit edildi. 
Laboratuvar bulguları WBC; 16,9 x10^3/u, CRP; 242 mg/L, Sedim; 96mm/st, HbA1C; 7. 
Alınan doku kültüründe staphylococcus aureus üremesi oldu. (Şekil 1) 

Sonuç; DM tanısı konulan hastalara, diyabet eğitiminin yanında ayak bakım eğitiminin 
de verilmesi önemlidir. Erken dönem komplikasyonu olarak da diyabetik ayak yaraları 
görülebilmektedir. Multidisipliner bir yaklaşım diyabetik ayak yaralarında önemli olup, 
bakımın etkinliği ve sürekliliği için yara bakım hemşirelerinin ekipte bulunması önem arz 
etmektedir.
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resim 1 

 



10. Ulusal Yara Bakımı Kongresi

81

Ps - 07
KroniK YaraDa ağrı KonTroLÜ
 
Sevim Parlak, Fidan Ateşgöz, Ali Memiş
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Deniz Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Servisi, İstanbul
 
giriş; Kronik yaraların birçoğu ağrılıdır. Hem nosiseptif hem de nöropatik uyaranlar ağrıya 
neden olabilir. Aralıklı ağrı çoğu zaman pansuman değişimi esnasında görülür ve pansuman 
değişiminden önce analjezik uygulamak gerektirebilir. Sürekli ağrı ise iskemi, ödem, doku 
hasarı ve enfeksiyon nedeniyle olabilir. İskemik yara pansumanında etkili debritmanın 
yapılabilmesi için ağrı kontrolü sağlamak önemlidir.

Yöntem; Hasta, 2 ay önce sol kururis posterior bölgede kapanmayan yara ve şiddetli ağrı 
nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde laboratuvar bulguları ve radyolojik 
tetkikleri istendi. PAH nedeniyle KVC konsültasyonu istendi. Diyabetik ayak enfeksiyonu 
ve iskemik yara nedeni ile etkin yara bakımı, uygun antibiyoterapinin yanısıra 30 seans 
hiperbarik oksijen tedavisi de uygulandı. Hastanın iskemiye bağlı şiddetli ağrısı olduğu için 
yara bakımından önce analjezik alması önerildi. Yara pansumanında önce yara dezenfektanı 
sonrasında serum fizyolojik ile yıkaması yapılarak, yara çevresi bariyer krem ile desteklendi. 
Yara yatağı gümüş sülfadiazin pomat ve gümüşlü örtü ile kapatılarak pansumanı takip edildi. 
Cerrahi debritman yapıldı. 3 ay sonra yara epitelize olarak kapandı.

Bulgular; 64 yaşında erkek hasta, 6 yıldır Tip 2 DM hastası, 2,5 yıldır insülin tedavisi 
kullanıyor. Retinopati, nefropati, PAH, hipertansiyon hastalığı mevcut. Hastanın yapılan 
fizik muayenesinde sol kururis posterior bölgesinde 10x12cm boyutunda sarı nekrozu olan 
diyabetik ayak yarası-iskemik yarası değerlendirildi. Sol popliteal ve bilateral pedal nabızları 
nonpalpabl, duyusal nöropatisi mevcuttu. Laboratuvar bulguları WBC;9,68 x10^3/u, CRP; 
87 mg/L, Sedim; 66 mm/h, HbA1C; 8,8. Alınan doku kültüründe üreme olmadığı tespit 
edildi. (Şekil 1) 

sonuç; DM tanısı konulan hastalara diyabet eğitimi ile birlikte ayak bakım eğitiminin 
verilmesi önemlidir. İskemik yaranın pansumanının ağrılı olması nedeniyle bakımdan önce 
analjezik önerilmesinin etkili olduğu gözlenmiştir. Etkin debritman ve ağrı kontrolü yara 
bakımında önemlidir. Multidisipliner bir yaklaşım kronik yara tedavisinde önemlidir.
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resim 1 
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Ps - 08
DiYaBeTiK aYaK inFeKsiYonU oLgUsUnDa 
inTraLeZYoneL ePiDermaL BÜYÜme FaKTÖrÜ 
KUllanIMI
 
Handan Öztürk, Emine Gül, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, 
İstanbul
 
giriş: Diyabetik ayak ülseri, diyabetin temel bir komplikasyonudur. Diyabetik hastaların 
dokularında büyüme faktörü konsantrasyonunun özellikle epidermal büyüme faktörü 
konsantrasyonun azaldığı gösterilmiştir. Büyüme faktörü eksikliği yara iyileşmesini olumsuz 
yönde etkileyerek iyileşmeyen yaralara ve olası amputasyonlara yol açar. İntralezyonel 
epidermal büyüme faktörü uygulaması, granülasyon dokusu gelişimi ve yara kapanmasını 
destekler. Kanıtlar özellikle iskemik, derin ve kompleks yaralarda iyileşmeyi hızlandırdığını 
ve amputasyon oranlarını azalttığını ortaya koymaktadır(1).

Yöntem: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik 
Tıp Anabilim Dalı’nda, transmetatarsal amputasyon uygulanmış granülasyon ihtiyacı olan 
diyabetik ayak infeksiyonu tanılı olguya geleneksel tedavi yöntemlerine ilaveten intralezyonel 
epidermal büyüme faktörü uygulandı.

Bulgular: 74 yaşında erkek hasta, diyabetik ayak infeksiyonu nedeniyle kliniğimize yatırılarak 
sol ayak 1. parmak transmetatarsal amputasyonu yapıldı. Sonrasında sıkı metabolik kontrol, 
antibiyoterapi, bası kaldırma, yara bakımı, hiperbarik oksijen tedavisi ve negatif basınçlı yara 
tedavileri uygulanan hastanın kliniğinde ilerleme olmaması, granülasyon dokusu gelişimi 
ve yara kapanmasında gecikme olması nedeniyle hastaya 9 doz 75 ug epidermal büyüme 
faktörü uygulandı. Olguda epidermal büyüme faktörü uygulaması sonrasında granülasyon 
dokusunda gelişme, epitelizasyon ve yara kapanmasında hızlanma ile tam iyileşme sağlandı.

sonuç: İntralezyonel yolla uygulanan EGF’nin özellikle iskemik karakterli diyabetik ayak 
yaralarında yara iyileşme oranlarını arttırdığı, iyileşme süresini ve amputasyon riskini 
azalttığı gösterilmiştir(2). Kliniğimizde takip ettiğimiz granülasyon ve epitelizasyon 
ihtiyacı olan olguya intralezyonel epidermal büyüme faktörü uygulamaları sonrasında 
tam granülasyon ve epitelizasyon cevabı alınmış, hasta şifa ile taburcu olmuştur. 
 
Kaynaklar:
1) Jorge Berlanga DVM MS PhD, José I. Fernández MD, Ernesto López MS, Pedro A. López 
MD PhD, Amaurys del Río MD, Carmen Valenzuela MS, Julio Baldomero MD, Verena 
Muzio MD PhD, Manuel Raíces PhD, Ricardo Silva PhD, Boris E. Acevedo MD PhD, Luis 
Herrera MD PhD. Heberprot-P: A Novel Product for Treating Advanced Diabetic Foot Ulcer 
2) Aktaş Ş. Diyabetik Ayak: Diğer Yardımcı Tedaviler; Büyüme Faktörü. 9.Ulusal Yara 
Bakımı Kongresi 27-30 Kasım 2014, Antalya. Kongre Kitabı:60
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Ps - 09
geniŞ aLT eKsTremiTe DeFeKTi onarımınDa negaTiF 
BasınÇLı TeraPinin eTKinLiği;oLgU sUnUmU
 
Abdullah Erkan Orhan
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim 
Dalı, Tekirdağ
 
giriş: Ekstremitelerde travmalar ve tümör cerrahisi sonrası yumuşak doku defekti oluşması 
sık görülmektedir. Özellikle yüksek enerjili travmalar sonrası çoğunlukla debridman yapılması 
gerekmekte ve bu durum sonucunda da geniş yumuşak doku defektleri oluşmaktadır. 
Ekstremite defektlerinin rekonstruksiyonunda amaç ekstremite fonksiyonunu mümkün 
olduğunca korumaktır.Bu nedenle defekt zemininde ekspose olan kemik, tendon ve 
nörovaskuler yapıların kapatılması çok önemlidir ve bu durum özellikle geniş defektlerin 
rekonstrüksiyonunu zorlaşmaktadır.
Rekonstruksiyon için ilk seçenek daha basit cerrahi gerektiren deri grefteri veya lokal 
fleplerdir. Bunlar ile rekonstruke edilemeyen yaralar için uzak ve serbest flepler ile başarılı 
sonuçlar elde edilse de bu fleplerin teknik olarak uygulanmaları zordur, pahalıdır ve uzun süreli 
operasyonlar gerektirmektedir.Başta donör alan morbiditesi olmak üzere komplikasyonları 
sık görülür. Özellikle genel vücud travması olan hastalara da erken dönemde serbest flep 
operasyonu yapılamayabilmektedir 
Negatif basınçlı terapi (NBT) ile bu tür yaraların daha basit cerrahi teknikler ile onarılması 
mümkün olabilmektedir. 
Bu bildiride alt ektremitesinde çok geniş defekti olan bir hastada NBT kullanımının etkinliğini 
sunmaktayız.
 
Yöntemler: Olgu: 30 yaşında bayan hasta trafik kazası sonrası oluşan sağ bacağında yaygın 
doku nekrozu nedeni ile kliniğimize yatırıldı. Hastanın sağ bacağında diz seviyesinden 
başlayıp bacak proksimal 1/2’sinde sirküler olarak tüm bacağı kaplayan, distal 1/2’sinde ise 
medial bölge hariç tüm bacağı kaplayan ve ayak dorsumuna uzanan yaygın deri ve yumuşak 
doku defekti mevcuttu. Hastaya debridman yapıldı ve bacak laterali ve ayak dorsumundaki 
doku defekti(tüm defektinini yaklaşık 1/4 ’ü kısmı) eş zamanlı olarak kısmı kalınlıkta deri 
grefti (STDG) ile onarıldı. Takiben hastaya NBT terapisi başlandı. 9 seans NBT tedavisi 
sonrasında hastanın kalan defekteri de STDG ile onarıldı.
 
Bulgular: 9 seanslık NBT sonrası hastanın tüm yaraları STDG ile rekonstruke edilebildi. 
6 aylık takibinde hastanın açık yarası olmadı ve rekonstruksiyondan 1 ay sonra başlayan 3 
aylık fizik tedavi sonrası hasta normal ayak fonksiyonlarına sahip oldu
 
sonuç: NBT sisteminin tedavi mekanizması birçok farklı faktöre bağlıdır. İntertisiyel 
sıvılar fibroblast formasyonunu, vaskuler endotelial hücreleri ve keratinositleri suprese eden 
inhibitor faktörleri içerir. NBT sisteminde bu sıvıların emilimi sağlanır. Bu emilim sırasında 
dokudaki bakteri miktarı azalır ve ayrıca kapiller afterload azalır. Negatif basınç arteriollerin 
dilate olmasına neden olur ve kapiller afterloadın da azalması ile bu durum yara alanına kan 
akımını arttırır ve bunun sonucunda da yara granülasyon dokusu oluşumu artar. Ayrıca NBT 
sistemi yara kenarlarına birbirlerinde bağımsız olarak negatif basınç uygulayarak orta alana 
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çeker ve böylelikle yara boyutlarının küçülmesine yardımcı olur. NBT sistemi gerilebilen 
yumuşak dokuların, doku genişleticiye benzer şekilde, yara merkezide hareket etmelerini 
sağlar ve böylece yaranın boyutlarında küçülme oluşur.
DeFranzo ve arkadaşları 2001 yılında yaptıkları bir çalışmada NBT sisteminin ekspoze kemik 
üzerinde granülasyon dokusu proliferasyonunun arttırdığını ve açık kırıkların tedavisinin 
deri grefti ve lokal flep ile yapılabilmesine olanak sağladığını göstermiştir.
NBT sistemi ekstremite yaralanmalarında uygulanabilir bir tedavi şeçeneği olarak 
görülmektedir.Bu cihazın uygulanması yataka başında yapılabilmekte ve yumuşak doku 
defektlerinin tamamen iyileşmesine veya ileri tedaviyeu ygun hale gelmesine olanak 
sağlamaktadır.Özellikle multi travması ve genel durum bozukluğu olan hastalarda genel 
durumları düzelinceye ve cerrahi işlem yapılabilir duruma gelinceye kadar geçen zamanda 
VAC tedavisinin uyglanması, yumuşak doku defektlerinin tamamen iyileşmesine veya daha 
basit bir yöntem ile kapanmanın sağlanabilmesine olanak sağlamaktadır.
 

resim 1 

 
6 NBT seansı sonrası yaranın durumu 
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Ps - 10
isTanBUL FaTiH sULTan meHmeT eğiTim Ve araŞTırma 
HasTanesi KLiniK HemŞireLerinin eğiTim DÜZeYine 
gÖre BasınÇ ÜLseri Ve Yara BaKım ÜrÜnLerine 
YaKLaŞımLarı
 
Ayper Önal Alkan, Güliz Domaç, Aynur Doğan, Güldem Turan
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
Basınç ülserleri, bakım ve tedavi için hastaların daha uzun süre hastanede yatması,  
daha fazla iş gücü istihdam edilmesi, hastalığa bağlı maliyetin artması, sekonder 
enfeksiyonlara yatkınlığın artması ve komplikasyonlara bağlı ölüm riskinin artması ile 
sonuçlanabilmektedir. Basınç ülserlerinde bilgi ve beceri sahibi personele olan ihtiyaç 
arttıkça, eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır(1,2,3).

Çalışmamızdaki amaç hemşirelikte birçok eğitim düzeyinin basınç ülserli hasta takibindeki 
yaklaşımı ve tedavi seçeneği olarak yara bakım ürünlerinin tercih nedenlerini ortaya 
koymaktır.

materyal metot: Çalışma 15 Nisan – 15 Mayıs tarihlerinde, anket çalışması olarak 115 
katılımcı ile yapılmıştır.

Tartışma: Hemşirelerin eğitim düzeyleri ve basınç ülserlerinin önlenmesi, tedavisi ve yara 
bakım ürünlerinin kullanımı konusundaki bilgilerde farklılık saptanmamıştır.Hastanemizde 
uyguladığımız hizmet içi eğitim programları ile konu hakkında standart bir bilgilendirme 
ve yaklaşım oluşturduğumuzu düşünmekteyiz. Çalışanların eğitim seviyesinden bağımsız 
olarak etkin bir hizmet içi eğitim programının önemi vurgulanmaktadır. Tüm klinik 
hemşirelerimizde basınç ülseri konusunda ortak bir dil oluşturmak hedefindeyiz.
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Tablo 2: eğitim düzeyine ilişkin değerlendirilmeler
Eğitim 
Düzeyi

Lise Ön Lisans Lisans p
n (%) n (%) n (%)

Basınç Ülseri İle İlgilenen 
Kişinin Özel Bir Eğitime 
İhtiyacı Olduğunu Düşünme

13 (%86,7) 21 (%100) 75 (%94,9) 0,206

Basınç Ülseri Olan Hastaların 
Özel Bakım ve Konusunda 
Eğitim Görmüş Sağlık 
Çalışanları Tarafından 
Tedavisi Yapılması 
Gerektiğini Düşünme

13 (%86,7) 18 (%85,7) 77 (%97,5) 0,061

Eğitim Niteliği Tüm çalışan hemşireleri 
kapsamalı 14 (%93,3) 13 (%61,9) 56 (%70,9) 0,105

Yoğun bakım 
hemşirelerini kapsamalı 5 (%33,3) 4 (%19,0) 8 (%10,1) 0,056

Hizmet içi eğitim şeklinde 
olmalı 7 (%46,7) 12 (%57,1) 43 (%54,4) 0,813

Düzenli aralıklarla olmalı 12 (%80,0) 9 (%42,9) 43 (%54,4) 0,080
Hangisi Basınç Ülseri İle 
Aynı Anlamlı Taşıyanlar Dekübüt ülseri 10 (%66,7) 14 (%66,7) 58 (%73,4) 0,759

Bası yarası 13 (%86,7) 17 (%81,0) 70 (%86,6) 0,651
Yatak yarası 8 (%53,3) 8 (%38,1) 47 (%59,5) 0,214

Basınç Ülseri Nedir? Basınca bağlı oluşan yara 14 (%93,3) 18 (%85,7) 76 (%96,2) 0,202
Kemik çıkıntıları üzerinde 
oluşan yaralar 6 (%40,0) 12 (%57,1) 36 (%45,6) 0,541

Sınırları belli olan yaralar 5 (%33,3) 3 (%14,3) 17 (%21,5) 0,392
Basınç Ülseri Daha Çok 
Kimlerde Görülür?

Yoğun bakımda uzun süre 
yatan hastalar 11 (%73,3) 19 (%90,5) 62 (%78,5) 0,373

İmmobil hastalar 13 (%86,7) 18 (%85,7) 74 (%93,7) 0,409
Genel vücut bakımı iyi 
olmayan kronik hastalar 7 (%46,7) 13 (%61,9) 52 (%65,8) 0,371

Kaşektik hastalar 7 (%46,7) 14 (%66,7) 45 (%57,0) 0,484
Obez hastalar 8 (%53,3) 12 (%57,1) 48 (%60,8) 0,848

Basınç Ülseri İçin Risk 
Faktörleri

Kemik çıkıntıları üzerinde 
sürekli basınç olması 14 (%93,3) 20 (%95,2) 78 (%98,7) 0,384

Sürtünme 11 (%73,3) 16 (%76,2) 64 (%81,0) 0,747
Kan değerleri düşük 
olması 5 (%33,3) 7 (%33,3) 34 (%43,0) 0,616

Beslenme bozukluğu 6 (%40,0) 13 (%61,9) 56 (%70,9) 0,066



10. Ulusal Yara Bakımı Kongresi

88

Ps - 11
isTanBUL FaTiH sULTan meHmeT eğiTim araŞTırma 
HasTanesi ÇaLıŞıLan KLiniKLere gÖre 
HemŞireLerin BasınÇ ÜLserLeri Ve Yara BaKım 
ÜrÜnLerine YaKLaŞımLarı
 
Ayper Önal Alkan, Emrah Dağdeviren O, Güldem Turan, Vildan Dadük
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
giriş: Basınç yaraları, hastaların hastaneye temel yatış nedenine ek olarak ortaya çıkan, 
bilim ve teknolojideki gelişmelere rağmen halen hasta bakım hizmetlerinin sunulduğu 
merkezler ve bireyler için güncelliğini korumaya devam eden önlenebilir önemli bir 
sağlık sorunudur (1).
Basınç ülserleri birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Pansuman malzemesi olarak piyasada 
çok çeşitli materyal bulunmaktadır ve bu durum uygun pansuman seçimini zorlaştırmaktadır. 
Farklı klinik derecelerde olabilen yaralar değerlendirildikten sonra her yaranın evresine 
uygun ve farklı ürünlerin kullanılması gerekir (2,3).
 
Basınç ülserlerinin önlenmesi hem ülkemizin sağlık harcamalarında önemli bir düşüşe hem 
de insanların refah düzeyinde ciddi artışa yol açacaktır. Bu nedenle hastanemiz kliniklerinde 
çalışan tüm hemşirelerin basınç ülseri ve tedavi sürecinde yara bakım ürünlerinin rolü 
konusunda bilgi düzeylerini ölçmeyi hedefledik.
 
materyal metot: Çalışma 15/04/2015-15/05/1015 tarihlerinde, 115 katılımcı ile anket 
yöntemi kullanılarak yapılmıştır.
 
Tartışma: En çok basınç ülserli hasta takibi ve en yüksek oranda hizmet içi eğitim 
yoğun bakım hemşirelerinde olduğu görülmektedir. Basınç ülseri takibinde yoğun bakım 
hemşireleri konu ile ilgili en önemli eksik buldukları husus yara bakım ürünü kullanımıyla 
ilgili bilginin yetersiz olduğudur. Tüm klinik hemşirelerimizin ortak görüşü; Evre 1-2 basınç 
ülseri takibinde hemşirenin tek başına karar verebileceğidir. Basınç ülserinin önlenmesi 
konusunda en fazla 2 saat arayla hasta pozisyonu vermek tüm hemşirelerin ortak görüşüdür. 
Bariyer krem kullanımına dahili ve yoğun bakım hemşireleri daha öncelik vermiştir. Basınç 
ülseri tedavi maliyeti yüksek olan bir sağlık sorunudur.Önlemler ile maliyet önemli ölçüde 
düşürülebilir. Basınç ülserini önleme ve risk faktörleri belirleme konusunda hemşirelerin 
farkındalığı üst düzeyde olduğu gözlenmiştir.



10. Ulusal Yara Bakımı Kongresi

89

Tablo 2: Çalışılan kliniğe ilişkin değerlendirilmeler
Klinik

Dahili Birimler Cerrahi Birimler Yoğun Bakım p

n (%) n (%) n (%)

Basınç Ülseri İle İlgili Eğitim Alma 29 (%64,4) 29 (%74,4) 30 (%96,8) 0,004**

Kliniğinizde Basınç Ülseri Olan 
Hasta Olması 40 (%88,9) 20 (%51,3) 28 (%90,3) 0,001**

Basınç Ülserinin Önlenebilir Olması 45 (%100) 38 (%97,4) 29 (%93,5) 0,222

Basınç Ülserinin Tedavi Edilebilir 
Olması 45 (%100) 39 (%100) 31 (%100) --

Basınç Ülseri Evrelerini Ayırt 
Edebilme 38 (%84,4) 37 (%94,9) 30 (%96,8) 0,107

Ki-kare test ** p<0.01
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Ps - 12
VaKUm YarDımıYLa Yara TeDaVisine aLTernaTiF 
YÖnTEM
 
Zeynep Şahin, Gamze Karakuyu
S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
Vakum yardımlı kapama sistemleri (WAC) yara bakımında önemli bir yere sahiptir. Bu yöntem 
yarayı enfeksiyon materyalinden arındırarak şiddetli eksudayı ve ödemi azaltarak granülasyonu 
artırıp yara iyileşmesine ciddi pozitif ivme kazandırmaktadır. WAC sistemi pahalı bir yöntem 
olup bizim kullandığımız alternatif yöntem ise hastanede bulunan malzemelerle uygulanan bir 
yöntemdir. WAC’a alternatif yöntem olarak hastanede bulunan merkezi aspiratör cihazı ve sondası 
kullanılmaktadır. Hastanın yarasının olduğu bölgeye aspiratör sondası spançla desteklenerek 
steril film örtü ile kapatılarak merkezi aspiratöre takılıp vakumun gerçekleştirilmesidir.  
82 yaşındaki M.A. bayan hasta 1 ay önce kalça fraktürü nedeniyle kalça protez operasyonu 
olduğunu belirtti. Hasta tekrar hastaneye başvurduğunda protez enfeksiyonu ve bası yarası 
nedeniyle yatışı yapıldı. Hasta görüldüğünde enfekte akıntısı ve nekroz alanı mevcuttu.
Öncelikle hastadan kültür alındı daha sonra hastaya uygun antibiyotik tedavisi başlandı. 
Hastanın kalça protezi çıkarıldı ve cerrahi debritman yapıldı. Daha sonra yara etrafı batikonla 
silinip yara içi Rif’li izotonikle yıkandı. Sonrasında her gün yara etrafı film tabaka oluşturan 
sprey ile korunarak aspiratör sondası etrafı spançla desteklenip yara içine yerleştirildi.
Steril şeffaf film ile yara tamamen kapatıldı ve aspiratör vakumu yapıldı. Bu yöntemle 
hastanın 20x20x15 cm tünelli yarasında temiz granülasyon oluşumu ve yara boyutlarında 
küçülme gözlendi. 3 ay devam eden bu tedavi sonrası yara boyutları 5x4x6cm’e ulaştığında 
yaranın kapatılması için hasta Plastik Cerrahiye devredildi. WAC yöntemi pahalı bir 
yöntem olduğundan dolayı, Wac terapiye ulaşılamadığı durumlarda,biz bu yöntemin etkin  
bir tedavinin düşük bir maliyetle gerçekleştirilebileceği alternatif bir yöntem olduğu 
inancındayız. Alternatif yöntemin negatif yönleri ise her gün tekrarlanmasından dolayı 
işgücü yükü, özel süngerlerin işini steril spançla yapılınca iyileşme daha yavaş olmaktadır.
 

öncesi 
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Ps - 13
HiPerBariK oKsijen iLe TeDaVi eDiLen PUrPUra 
FULminans oLgUsU
 
Emine Ömür, Handan Öztürk, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD
 
amaç: Meningokoksemi; ateş ve peteşiyal döküntü ile karakterize, purpura fulminans, septik 
şok ve çoklu organ yetmezliğine sebep olan mortalitesi yüksek bir hastalıktır. En sık 5 yaş altı 
çocuklarda görülen bu hastalığın en önemli komplikasyonlarından biri fatal seyirli şok, anemi, 
alt ekstremitelerde ani ve hızla yayılan, ekstravasküler tromboz ve gangrenle karakterize 
purpura fulminanstır (1). Bu bildiride purpura fulminans gelişen meningokoksemili bir 
olgunun hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) ile başarılı bir şekilde tedavisi sunulmaktadır. 

olgu: 7 aylık kız hasta ateş, burun akıntısı şikayeti ile İTF Çocuk Acil birimine başvurmuş. 
Üst solunum yolu infeksiyonu tedavisi düzenlenip eve gönderilen hasta ateş ve döküntüsünün 
artması üzerine tekrar acile başvurmuş. Septik şok tedavisi düzenlenip gözetim altına 
alınan hasta genel durumunun bozulması üzerine meningokoksemi ön tanısıyla yoğun 
bakım ünitesine transfer edilmiş. Takiplerinde purpura fulminans gelişen hastanın uygun 
antibiyoterapi, destek tedavisi ve hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) ile genel durumu 
düzeldi. Tüm vücudunda yaygın döküntü ile toplam 7 seans HBOT’ye alınan hastanın 
lezyonları kendini sınırladı ve kapandı. 

sonuç: Meningokokkal infeksiyonlar tüm dünyada önemli bir mortalite ve morbidite nedeni 
olmaya devam etmektedir. Her yıl 500.000’e yakın yeni olgu görülmekte, 50.000’e yakın ölüme 
ve tüm tedavilere rağmen hastalık sonrası yaşayan kişilerde %10-20 oranında ciddi sekellere 
yol açmaktadır (2). Bu yazıda meningokokseminin en önemli komplikasyonlarından purpura 
fulminansa bağlı otoamputasyonların önlenmesinde erken HBOT’nin önemi vurgulanmıştır. 
Hasta uygulanan tedavi sonucunda otoamputasyondan korunmuş ve hastanede yatış süresi 
kısalmıştır.
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Ps - 14
moreL-LaVaLLee LeZYonLU HasTaDa Yara BaKımı 
OlGU sUnUMU
 
Burak Durmaz, Neşe Kurt Özkaya, Behiye Burcu Altınok Parlak
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Sivas
 
amaç: Morel-Lavallee lezyonu (MLL) ilk olarak Fransız cerrah Victor Auguste Francois 
tarafından 1863 yılında tanımlanan sık görülen fakat nadir tanı alan posttravmatik kapalı 
yumuşak doku travması sekelidir(1). Direk veya tanjansiyel yöndeki makaslama kuvveti cilt-
ciltaltı doku ile alttaki fasyayı birbirinden ayırır. Bu makaslama kuvveti perforatör damar ve 
lenfatikleri koparır. Oluşan potansiyel boşluğa kan, lenfatik sıvı, debris ve likefiye yağ birikir(2). 
Pelvis kırıklarına eşlik edebilen kapalı soyulma yaralanmaları(MLL) genellikle trokanter major 
ve pelvis kuşağı çevresinde geniş, fluktuasyon veren sıvı birikimleri şeklinde görünürler(3). 
Tanı genellikle fizik muayene ve radyolojik görüntüleme ile konur. Vakaların yaklaşık 1/3 
ünde tanı aylar sonra konur ve bu gecikme cilt bulgularının ortaya çıkmasına sebep olur.  
Elastik bandaj uygulaması, küçük insizyonlar ile drenaj, tüp drenajı, sklerozan 
ajanların kullanımı ve cerrahi debritman gibi çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur(3). 
Bu olguda politravmalı hastalarda Morel-Lavallee lezyonuna dikkat çekmeyi ve yara 
bakımdan bahsetmeyi amaçladık.
 
Olgu: 62 yaşında bayan hasta araç dışı trafik kazası nedeniyle acil servise başvurmuş.
Sağ colles fraktürü nedeniyle ortopedi kliniği tarafından eksternal fiksatör uygulanmış.
Takiplerinde problem olmayan hasta taburcu edilmiş. Travma sonrası 20. günde hasta sağ 
uylukta şişlik ve ağrı nedeniyle ortopedi kliniğine tekrar başvurmuş. Ortopedi tarafından 
Morel-Lavallee lezyonu tanısı düşünülerek hastaya elastik bandaj uygulaması yapılmış ve 
başka bir müdahalede bulunulmamıştır. Hasta travma sonrası 27. gün tarafımıza konsülte 
edilmiş ve cilt nekrozu nedeniyle devir alınmıştır. Yapılan fizik muayenesinde sağ uyluk 
lateralinde yaklaşık 20x10 cm nekroz ve fluktuasyon mevcut idi. Hastanın radyolojik 
incelemelerinde herhangi bir pelvik fraktürü izlenmemiştir. Hastaya günlük pansumanlar 
yapıldıktan sonra posttravmatik 30. günde hasta debritmana alınmış ve yaklaşık 2 lt seröz 
vasıfta sıvı drene edilmiştir.Günlük pansumanlarındada yaklaşık 200 cc civarında seröz 
vasıfta akıntı izlenmiştir. Yeterli debritman yapıldığı düşünüldüğü halde kontrastlı BT 
incelemesi sonucu uyluk proksimalinde abse, sıvı lokülasyonu lehine yorumlanması üzerine 
hasta tekrar operasyona alınmış ve drenaj sağlanmıştır. Obezite dışında herhangi ek hastalığı 
olmayan hastaya 2 seans da vakum yardımlı kapama(VAC) tedavisi de uygulanmıştır.Hastaya 
posttravmatik 3. ay da kısmi kalınlıkta deri grefti uygulaması yapılmıştır. Greft bakımlarının 
yapılması üzerine hasta poliklinik takibi ile taburcu edilmiştir.
 
sonuç: Politravmalı hastalar acil serviste ilk görüldüklerinde dikkatler genellikle 
ciddi yaralanmalara yönelmektedir. Eşlik eden diğer minör travmalar ikinci plana 
atılabilmektedir. Vucudun çeşitli yerlerindeki ezilme ve sıyrık tarzı yaralanmalar 
ilk anda gözden kaçırıldığında ilerleyen dönemde ciddi yaralar,doku defektleri 
olarak karşımıza çıkabilmektedirler. Hemodinamisi ve kırıkları stabilize edilen 
hastalarda en erken dönemde travma bölgesindeki hatta kırık hattı haricindeki 
travmaya açık tüm vucuttaki açık ve kapalı cilt lezyonları gözden geçirilmelidir(4). 
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morel-Lavallee lezyonu 

 
Preoperatif/İntraoperatif/Postoperatif 6. ay 
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Ps - 15
aÇıK Yara TaKiBinDe HemŞire BaKımının roLÜ; oLgU 
sUnUMU
 
Nida Emel Gür, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Volkan Rıza Geçgil, Zeliha Nüvide 
Demirci, Birgül Ödün Özkaya, Halil Alış
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerahi Kliniği, İstanbul
 
amaç: Yara, doku devamlılığının bozulması veya tahrip olması diye tanımlanabilir. Yaranın 
24-48 saat içerisinde kapatılması gecikmiş kapama 48 saati geçen sürelerde kapatılmaması 
veya kapatılan bir yaranın açılması açık yara olarak tanımlanır. Açık yarada en korkulan 
komplikasyon enfeksiyondur. Biz hastanemizde 3 ay süre boyunca açık yara ile takip edilen 
bir olguda hemşirelik bakımının önemini sunmak istedik
 
olgu: 66 yaşında erkek hastaya Genel Cerrahi Kliniği’nde Haziran 2015’te karaciğer metastazı 
bulunan rektum kanseri tanısıyla aşağı arterior rezeksiyon ve karaciğer metastektomi yapıldı. 
Postoperatif 7. Günde batın içi apse ön tanısı ile tanısal laporoskopi yapıldı. Hasta postoperatif 
12. Günde poliklinik kontrolü sırasında yara yeri akıntısı,şişme kızarıklık, yüksek ateş 
şikayeti yara yeri enfeksiyonu ön tanısı ile yatırıldı, yatışının 1. Gününde batın içi apse ön 
tanısı ile opere edildi. Peritoneal tuvalet ve debridman, laparostomi yapılan hastaya yara yeri 
efeksiyonu saptanması ile Vakumlu yara tedavisi uygulandı.V.A.C konularak takip edilen 
hastaya servis hemşireleri tarafından günlük pansuman yapıldı kültüründe VRE üremesi 
olduğundan temas izolasyonu yapıldı. Hasta takipleri sonucunda şifa ile taburcu edildi. 
 
Tartışma ve sonuç: Hemşirelik hizmetinin profesyonel bilgi ve beceri ile yapılması yara 
bakımında aktif rol alması ile hastanın tedavisinde oldukça önemli bir yere sahiptir.
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Ps - 16
DirenÇLi organiZmaLarLa KoLoniZe KroniK Yara 
oLgULarınDa; organiK YağLarLa emÜLsiFiYe 
eDiLmiŞ KLorHeKsiDin Ve HiPPoPHae rHamnoiDes 
ÖZÜTÜ KomBinasYonUnUn ToPiKaL KULLanımı
 
Mehmet Ali Kaplan, Kemal Kutay Külahcı, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim 
Dalı, İstanbul
 
giriş: Diyabetik ayak infeksiyonları, infekte venöz ülser gibi kronik yara olguları 
mutlidisipliner yaklaşım gerektiren, uygun tedavi edilmediğinde morbidite ve mortalitesi 
yüksek olan bir hastalık grubudur. Kronik yara olguları genellikle çoklu hastane başvurusu, 
antibiyotik kullanımı ve tıbbi girişim hikayesine sahiptir. Poliklinik başvurusunda alınan 
kültürlerde üreyen mikroorganizmalar değişkenlik göstermekle birlikte, antibiyotik kullanan 
ve hastaneye yatışı olan hastalarda dirençli mikroorganizmalar daha sık izole edilmektedir. 
Dirençli mikroorganizmalar, klinisyenlerin, hastalığın her aşamasında sıkça karşılaştığı 
sorunlar arasında yer almaktadır. Klorheksidin, diyabetik ayak ülserleri gibi infekte kronik 
yaralarda antiseptik olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yaranın nem dengesi 
yara iyileşmesi açısından kritik öneme sahip olup, yalancı iğde (Hippophae rhamnoides) 
özütü, bu konudaki etkinliğiyle eski zamanlardan beridir yara bakımında topikal olarak 
kullanılmaktadır. Yalancı iğde (Hippophae rhamnoides) özütünün yara iyileşmesindeki 
etkinliği daha önce yapılan çalışmalarla da değerlendirilmiştir. Bu çalışmada bu iki maddenin 
organik yağlarla emülsifiye edilmiş kombinasyonunun yara iyileşmesindeki etkinliğini 
değerlendirmek amaçlanmıştır.
 
Yöntem: Biri diyabetik ayak ülseri, ikisi infekte venöz ülser tanılarıyla kliniğimizde 
yatarak takip ve tedavi edilen üç olgu değerlendirildi. Uygun debridman, antibiyoterapi 
ve pansumanla takip edildikten sonra gelinen aşamada yara iyileşmesinin yavaşladığı 
gözlenen ve dirençli mikroorganizmalarla kolonize olan bu olgularda organik yağlarla 
emülsifiye edilmiş klorheksidin ve hippophae rhamnoides özütü kombinasyonu topikal yolla 
uygulanarak tedaviye yanıt ve klinik gidişat gözlendi.
 
Bulgular: Diyabetik ayak infeksiyonu tanısı olan 59 yaşında erkek ile venöz ülser tanısı 
olan 55 yaşında kadın ve 22 yaşında erkek hastalar takip edildi. Olguların üçünün de yarası 
infekteydi, antibiyoterapi ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) uygulandı. Venöz ülser 
tanılı kadın hastaya yeterli granülasyon dokusu oluşumu sonrası greft ameliyatı yapıldı ancak 
greft dokusunda büyük oranda red gerçekleşti. Hastaların sistemik semptomlarının gerilediği, 
sistemik antibiyotiklerinin kesildiği ve yara bakımı ile takibinin yapıldığı dönemde, yara 
iyileşmesinde yavaşlama olduğu gözlendi. Ayrıca dirençli mikroorganizmaların yara 
bölgesinde kolonizasyonu yara kültürleri ile gösterildi. Bu aşamada organik yağlarla emülsifiye 
edilmiş klorheksidin ve hippophae rhamnoides özütü kombinasyonu topikal yolla uygulandı. 
Bu tedavinin etkinliğini değerlendirebilmek için diğer yara bakım yöntemleri mümkün olan 
en az düzeyde kullanıldı. Organik yağlarla emülsifiye edilmiş klorheksidin ve hippophae 
rhamnoides özütü kombinasyonunun topikal yolla uygulanması sonrası granülasyon dokusu 
oluşumu, infeksiyonun gerilemesi, yara yatağının temizlenmesi, epitelizasyon oluşumu gibi 
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etkiler açısından olumlu sonuçlar alındı. 
 
sonuç: Diyabetik ayak ülseri gibi kronik yaraların tedavisinde, topikal uygulamaların sınırlı 
kullanım alanı olup, bu tedaviler, cerrahi debridman veya sistemik antibiyotik kullanımı 
gerekliliğini ortadan kaldırmamaktadır. Ancak gerekli cerrahi debridmanlar ve uygun sistemik 
antibiyotik kullanımıyla birlikte uygun zamanlamayla, organik yağlarla emülsifiye edilmiş 
klorheksidin ve hippophae rhamnoides özütü kombinasyonunun topikal olarak kullanımı 
yara iyileşme sürecini hızlandırıp, bakteri kolonizasyonunun yara iyileşmesine olumsuz 
etkilerini önleyebilir. Bizim olgularımızda organik yağlarla emülsifiye edilmiş klorheksidin 
ve hippophae rhamnoides özütü kombinasyonunun topikal olarak kullanımından olumlu 
sonuç alınmıştır. Olguların karakteristiğindeki değişiklikler ve örneklem sayısının azlığı 
nedeniyle, kronik yaraların tedavisindeki başarısını değerlendirmek için daha fazla çalışmaya 
ihtiyaç vardır.

Örnek olgu seyri 

 
Hastaya tüm izlemi boyunca standart olarak çok katlı bandaj uygulaması yapılmıştır. 
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Ps - 17
KenDine Zarar Vermenin BaŞKa Bir 
ŞeKLi:KonTroLsÜZ DiaBeT sonrası geLiŞen 
FoUrnier gangrenini Ve VaC iLe TeDaVisi
 
Mustafa Tahir Özer, Süleyman Deniz Kahraman, Oğuz Hançerlioğulları, 
Ümit Alakuş, Mahmut Yılmaz
Gülhane Askeri Tıp Akademisi,Genel Cerrahi Anabilim Dalı,Ankara
 
giriş: Ciddi yumuşak doku hasarı yaparak ilerleyen bazı enfeksiyonlar hastada septik bir 
tabloya neden olabilecek kadar ağır seyredebilir ve bu enfeksiyonlar ‘’nekrozitan’’ olarak 
adlandırılırlar. Daha çok dış genitelya, perine ve nadiren de batında gözlenen ve ciltten 
başlayarak cilt altı derin dokuları da destrükte eden bu klinik durum nekrozitan fasit olarak 
adlandırılır. Gr(+) bakterilerden A grubu streptokok; gr(-) E.Coli başta olmak üzere çeşitli 
mono ve polibakteriyel etkenli oluşabilmektedir. İnfeksiyoz etkenlerin yanısıra diabetus 
mellitus, obezite, malnutrisyon, kronik alkolizm, periferik damar hastalığı, kronik lenfositer 
lösemi, steroid kullanımı, renal yetmezlik, siroz, otoimmun yetmezliği olan durumlarda risk 
faktörü oluşturmakta ve hastaya zemin hazırlamaktadır. Biz bu olgumuzda diabet nedeniyle 
daha önceden bir bacağı ampute olan ve sonrasında kendine zarar vermek amacıyla diabetini 
kontrolsüz bıraktığından dolayı sağ inguinal bölgede oluşan fournier gangrenli hastamızı 
paylaşmak istedik.

amaç: Hafif bir yara enfeksiyonundan ağır septik şok ve kontrol edilemezse ölümle 
sonuçlanabilecek bir hastalık olan fournier gangrenli(nekrozitan fasit) hasta yönetiminin 
güncel yaklaşımımızı vaka üzerinden değerlendirmek.

olgu: 39 yaşında diabet nedeniyle daha önceden bir bacağı ampute olan ve sonrasında diabetini 
kontrolsüz bırakarak diabet tedavilerini yapmayan hasta sağ inguinal bölgeden başlayan kötü 
kokulu akıntılı yara ile dış merkezden septik şok tablosuyla ileri tetkik ve tedavi amacıyla 
kliniğimize yatırıldı ve yatış sırasındaki takiplerinde ateşi yüksek, hipotansif ve taşikardik, 
wbc:21000 mcl kan gazı Ph:6.9 HCO3:7.2 glisemi:335 mg/dl olarak değerlendirilmiş 
ve hasta kliniğe alındıktan sonra entübe edilmiş ardından hasta acil sartlarında ameliyata 
alındı.İlgili bölgeye yaygın debritman ve küretaj uygulanarak VAC uygulaması yapıldı. 
Hastanın VAC uygulaması ve septik tablosuna yönelik sıvı resütasyonu yönetimi ile geniş 
spektrumlu antibioterapisi başlandı,sattte 200 cc/h sıvı ve vazapressör desteği ile birlikte 
insilün infüzyon tedavisi başlandı. Hastanın septik tablosu yatışının 2. Gününde septik şok 
tablosu kontrol altına alındı. Septisemi tablosu kontrol altına alındıktan 2 gün sonra yaranın 
fekal bulaşını önlemek için hastaya laparoskopik loop kolostomi açılmıştır ve sonrasında 
4 kez yara bölgesinin debritman ile küretajı yapılarak VAC uygulandı. Sonrasında yara 
bölgesinin viabilitesinin yerinde olduğu gözlendi. Plastik cerrahiden ilgili yaranın greft ile 
kapatılması açısından konsultasyon alındı ve sonrasında hastanın kliniğe yatışından itibaren 
1. Ayında sağ bacak üzerinden alınan full thickness greft uygulaması yapıldı ve greft üzeri 
gün aşırı antibakteriyel ıslak pansumanlar ile takip edilmiş ve hastanın bu süreç içersinde 
endokrinoloji tarafından diabet regulasyonu;  psikiyatri tarafından depresyon ve suisidal 
düşüncelerine yönelik tedavileri düzenlendi. Greft sonrası 15; genel yatışından itibarende 45. 
Gününde taburcu edilmiştir.
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sonuç: Fournier gasngreni özellikle diabetes mellitus gibi komorbiditesi olan hastalarda 
daha ağır seyredebilmekte olup hastanın içinde olacağı septik tablosuna yönelik hasta hızla 
değerlendirilmeli, solunum, sıvı antibiyotik ve gerekirse vazopressör desteği başlamalıdır.
İnsülin infüzyonuyla şeker regülasyonu yapılmalıdır. Sonrasında ise yara bölgesinin 
bakımına geçilmelidir. Bu denli geniş ve derin yaralar için VAC ile birlikte full thickness 
greft uygulaması alternatif ve etkili tedavi şeklidir. 

Tartışma: Oluşan yaralaret monomikrobiyal,polimikrobiyal hatta dirençli mikrobiyal gibi 
geniş spektrumlu oluşum mekanizmasına sahiptir. Hastanın bakım ve iyileşme sürecide bu 
derece geniştir. Bu nedenle yaranın sadece yara olarak değerlendirilmemesi gerekir ve hastanın 
öncelikle yaşamsal durumu tedavi edilmelidir. Sonrasında da etkileyen diğer psikososyal 
etmenlerde araştırılarak yara tedavisi multikliniker şeklinde yapılmalıdır kanatındayız.
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Ps - 18
KaPanması geCiKen YaraLarDa KoLLajen BaZLı 
Yara ÖrTÜsÜ KULLanımı iLe iLgiLi DeneYimimiZ: 
oLgU serisi
 
Hüseyin Karakaya, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, 
İstanbul
 
giriş: Bağ dokunun temel yapısını oluşturan kollajen insan vücudundaki toplam proteinlerin 
yaklaşık % 30’unu ciltteki proteinlerin %70-80’ini oluştur ve vücutta yaklaşık yirmi iki tür 
kollajen bulunur. Yara iyileşmesinde kollajenin yapısal rolü olmasının yanında, kanıtlar 
kollajenin hücre şekli ve diferansiyonu, migrasyon ve bir takım proteinlerin sentezi gibi 
hücresel fonksiyonlar üzerine etkisi olduğunu göstermektedir. Dermal matrikste en fazla 
bulunan Tip I kollajenin, keratonisit migrasyonu ile etkileşim içinde olduğu gözlenmiştir. 
Kollajen yara iyileşmesinin hemostaz (dakikalar içinde), inflamasyon (günler içinde), 
profilerasyon (haftalar içinde), remodelling (yıllar içinde) gibi tüm fazlarında anahtar bir role 
sahiptir. Ayrıca yaranın kronikleşmesi ile ilişkili olan matriks metalloproteinazların (MMPs) 
aşırı oluşumu üzerine de etkileri bulunmaktadır. Araştırmalar, kollajen yara örtülerinin, 
fibroblast artışı sağladığını, organize olmuş kollajen fibrillerinin birikimini artırdığını, 
fibronektin biyoyararlanımını artırdığını, yaraya uygun kimyasal ve termostatik mikroçevre 
oluşturmada katkı sağladığını ve aşırı olan MMPs deaktivasyonu sağladığını göstermiş. 
Kollajen bazlı yara örtüleri Tip I kollajenden üretilmekte olup absorbsiyon özelliğini artırmak 
ya da antimikrobiyal etki eklemek için çeşitli ajanlarla birlikte piyasada ped, jel, toz halde 
bulunabilir.

olgu: Diyabetik ayak infeksiyonu, venöz ülser, Buerger hastalığı ve iyileşmeyen yara tanıları 
olan dört hasta sunulmaktadır. Tanılarına uygun olarak hastalara çok katlı bandaj, offloading, 
uygun sistemik antbiyotik, hiperbarik oksijen tedavisi ve gerekli durumlarda debridman 
tedavileri uygulanmış, hastaların yaralarında yeterli granülasyon sağlanmış, infeksiyonu 
gerilemiş ancak epitelizasyon durmuştur. Bu aşamada hastalara haftada üç kez kollajen bazlı 
toz yara örtüsü uygulandı. Buerger hastalığı ve diyabetik ayak enfekisyonu tanılı hastada 
sırasıyla beş ve dört haftada tam iyileşme sağlandı, yatarak takip edilen venöz ülser tanılı 
hastada yara boyutlarında belirgin küçülme sağlandı, hasta ayaktan takip edilmek üzere 
taburcu edildi, yanık skarı üzerinde iyileşmeyen yarası bulunan hastanın da yara boyutlarında 
belirgin küçülme sağlandı.

sonuç: Granülasyonu istenen düzeyde olan, infeksiyonu gerileyen, epitelizasyonu yavaşlamış 
veya durmuş yaralarda, epitelizasyonu hızlandırmak ve yara için uygun ortamı sağlamak için 
kollajen yara örtüleri bir tedavi alternatifi olabilir.
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Ps - 19
non-inVaZiV meKaniK VenTiLaTÖr iLiŞKiLi BasınÇ 
ÜLseri
 
Zekiye Ökmen Abaoğlu, Fatma Şahin, Aygül Bulut, Reyhan Dilber Gökçe
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi
 
giriş: Non-invaziv mekanik ventilatör, hastanın yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini 
arttırmakla beraber cilt bütünlüğünde bozulmaya ve bası ülseri oluşmasına neden olmaktadır.
Maske ve bağların baskısına bağlı olarak ortaya çıkan lokal doku hasarı en büyük problemdir.
Basınç ülserleri, gelişen teknoloji, tıbbi tedavi ve bakımlara rağmen hala ülkemizde ve tüm 
dünyada önemli bir sorundur.
 
Bulgu: 60 yaşında bayan hasta. Bilinen KOAH+KOR PULMONALE+TİP 1 SY öyküsü 
olan hasta evde ev tipi non-invaziv mekanik ventilatör ile evde bakım ünitesi tarafından 
takip edilmekte iken 26.08.2015 tarihinde solunum sıkıntısıyla acile başvurmuş ve aynı gün 
yoğun bakım ünitesine yatışı yapılmıştır. Hastanın yoğun bakıma kabülünde genel sistemik 
fizik muayenesi esnasında burnunda non-invaziv mekanik ventilatör kullanıma bağlı bası 
ülseri olduğu görülerek yara bakım hemşiresi tarafından aynı gün değerlendirilmiştir. Braden 
skalası kullanılarak, hastanın risk değerlendirilmesi ve bası ülseri evrelendirilmesi yapılmış, 
yara evresine uygun bakım planlanmış ve kayıt altına alınmıştır.Hastanın beslenme durumu 
değerlendirilerek yoğun bakım doktoru tarafından nütrisyon konsültasyonu istenmiş ve 
nütrisyon ekibi tarafından hastanın beslenmesi düzenlenmiştir.
 
Yöntem: Hastanın yoğun bakıma kabülünde 4x2.5 cm boyutunda 0.5 cm derinliğinde, sarı 
renkli eksudasının, sarı nekrotik alanların ve yara etrafında basıya bağlı iskemik alanların 
olduğu görüldü.Enfeksiyon doktorundan konsültasyon istenerek, yara yerinden uygun teknik 
kullanılarak kültür gönderildi.Kültür sonucuna göre uygun sistemik antibiyotik başlandı.Yara 
yeri yara antiseptiği ile temizlendi.Nekrotik dokuları temizlemek için hidrojel kullanıldı.Yara 
etrafına maserasyonu önlemek için bariyer krem kullanılarak, yara yeri multifonksiyonel 
membran matrix (kavite doldurucu) ile kapatılıdı.Kan gazı sonucuna göre aralıklı non-invaziv 
ventilatöre bağlanan hastanın, burnunda oluşan basıyı azaltmak için ikincil örtü olarak 
hidrokolloid örtü kullanıldı.Pansumanların ilk bir hafta günlük, sonraki haftada ise günaşırı 
yapılması sağlandı.14 gün sonra yara boyutu 2x1.5cm boyutu 0.2 cm derinliğine geriledi.
Nekrotik dokular temizlenerek, nemli yara ortamı oluşturuldu ve yaranın granülüzasyonu 
sağlandı. Enfeksiyon kontrolü sağlandıktan sonra interaktif membran matrix köpük örtüye 
geçildi.Üçüncü haftada iki günde bir pansumanı yapıldı.21gün sonra yara epitelize oldu.
 
sonuç: Bütüncül bir hemşirelik yaklaşımı, düzenli yara bakımı ve izlemi ile yaranın iyileştiği 
görülmüştür.Non- invaziv ventilatör altında kalan ve etrafındaki derinin değerlendirilmesini 
yapmak hemşirelik bakımının esaslarındandır
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non-invaziv mekanik ventilatör ilişkili basınç ülseri 
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Ps - 20
oLgU sUnUmU: BasınÇ ÜLserinDe gÜmÜŞLÜ KÖPÜK 
Yara PeDLeri iLe Yara BaKımı
 
Cemile Akan
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, 
Nutrisyon Hemşiresi, İstanbul
 
giriş: Evrelendirilemeyen basınç ülserlerinin iyileştirilmesinde hemşirelik bakımı önemlidir. 
Bu bakımlardan biri yara yerinin bakımıdır.

amaç: Evrelendirilemeyen bir basınç yarasında yara bakımının sonuçlarına dikkati 
çekmektir.

Yöntem: Bu çalışmadaki olgu 02.07.2015-13.07.2015 tarihleri arasında Bezmialem 
Vakıf Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji servisinde tedavi görmekte olan bir 22 
yaşında, erkek bir hastaydı. Hastanın Tip I diyabeti, sakrum üzerinde yaklaşık olarak 
10x4,5x8cm (en x boy x derinlik) genişliğinde düzensiz kenarlı nekrotik yüzeyli 
evrelendirilemeyen basınç yarası vardı. Bu olgunun sunumu için hastadan izin alındı.  
Bakım girişimleri: Yaraya hemşire tarafından günlük olarak 12 gün süre ile aseptik koşullarda 
serum fizyolojik (%0.9 NaCL), povidon iyodin (%10 a/h) ile yara temizliği yapılarak ölü 
dokulardan uzaklaştırıldı ve ardından gümüşlü köpük yara ped (GKYP)’leri ile yara yatağı 
kapatıldı. Her gün yara değerlendirildi ve kaydedildi. Beslenme oral/ diyabetik diyet ile 
sağlandı. Ayrıca 14 gün süre ile Cipro 2x1gr intravenöz verildi. Hasta gün içinde aktif olarak 
mobilizeydi. 

Bulgular: GKYP bakımını takiben 3. gün yara yatağında nekrotik dokunun kısmen eridiği 
görüldü. Yarada daha önce görülmeyen ancak bu erimeyle derinliği yaklaşık 8cm ulaşan 
doku boşlukları ortaya çıktı. Bu bölgeler bol miktarda seröz ve pürülan akıntı içermekteydi. 
Açılan yara ceplerinin içine GKYP yerleştirilerek yara bakımına devam edildi. Dördüncü 
gün nekrozun tamamen eridiği görüldü ve böylece yaradaki sarı akıntılı nekrotik fibrin kısım 
debride edildi. Altıncı gün granülasyon dokusunun oluşmaya başladığı görüldü. Onuncu güne 
gelindiğinde belirgin bir şekilde yara yatağı yukarı doğru kollajenle doldu. Sarı yara alanları 
ortadan kalkarak granülasyon dokusu ortama hakim oldu, yara kanarlarında epitelizasyon 
ve kontraksiyon görüldü. Onbirinci günde hasta taburcu edildi. Taburculuk öncesi hastaya 
GKYP ile yara bakımını nasıl yapacağı ve beslenmesi konusunda eğitim verildi. Bakımın 
15. gününde yaranın 4 x 1x 2cm (en x boy x derinlik) kadardı. Yirminci günde yara 
granülasyonla kapanmıştı, epitelizasyon ve kenarların kontraksiyonu devam ediyordu. Hasta 
45. gün kontrole geldiğinde yara sekonder iyileşmesini tamamlamış, tamamen kapanmıştı ve 
üzerinde kırmızımsı bir skar vardı.

sonuç: Kronikleşme riski yüksek evrelendirilemeyen bir basınç ülseri, aseptik koşullarda 
GKYP ile yara yeri bakımının sağlanmasıyla iyileşti. Ayrıca bu olgu hemşirenin yara bakımı 
yönetimi ve taburculuk eğitimi açısından da dikkate değerdir.
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gümüşlü Köpük Yara Pedi ile Basınç Yarası Bakımı 
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Ps - 21
BaYanDa naDir KarŞımıZa ÇıKan Ve ÖZBaKım 
eKsiKLiği oLan DiaBeTUs meLLiTUsLU FoUrnier 
gangrenLi HasTa oLgU sUnUmU
 
Süleyman Deniz Kahraman, Oğuz Hançerlioğulları, Ümit Alakuş, Mahmut Yılmaz, 
Murat Urkan
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
 
giriş: Tarihi geçmişi 17.yüzyıla dayanan ve ilk çıkış zamanında yumuşak dokunun 
nekrozitan fasiti olarak tanımlanmıştır.Günümüzde perine ve genitel bölgede görülen 
ilerleyici doku nekrozuyla bilinen bu klinik durum fournier gangreni olarak bilinir ve oluşum 
mekanizmasında daha çok altta yatan ko-morbid durumlar- diabetus mellitus,obezite,malnutris
yon,kronik alkolizm,periferik damar hastalığı,kronik lenfositer lösemi,steroid kullanımı,renal 
yetmezlik,siroz,otoimmun yetmezliği –zeminine eklenmiş olan Gr(+) bakterilerden A grubu 
streptokok;gr(-) E.Coli başta olmak üzere geniş bakteriyal spektruma bağlı gelişebilmektedir. 
Fournier gangreni özellikle kadın hastalarda nadir görülen bir durumdur.Literatüre göre kadın 
hastalarda Fournier gangreni vulvar veya Bartholin absesinin ilerlemesi veya histerektomi 
ya da epizyotomi sonrası gelişebilir.Biz kliniğimizde 45 yaşında kontrolsüz diabetus 
mellitusu ile özbakım eksikliği olan;histerektomi öyküsü yada geçirilmiş epizyotomi skarı 
bulunmayan,bartolin absesi olmayan, fournier gangrenli bir kadın hastayı paylaşmayı 
amaçladık.
 
amaç: İlerleyici doku nekrozuyla karşımıza çıkan ve daha sıklıkla erkeklerde görülen fournier 
gangreninin kadın hastalarda ki tanı süreç ile seyrinin olgu üzerinden değerlendirilmesi.
 
Olgu: 45 Yaşında yaklaşık 6 yıldır diabetus mellitus hastası olan hasta kliğimize gelmeden 
4 gün önce sol vulva bölgesinde oluşan ağrı,kızarıklık,şişlik ve hassasiyet nedeniyle dış 
merkezde acil servise başvurmuş ve hastaya ayaktan oral ve topikal antibiyotik tedavisi 
başlanmış.Ancak şikayetleri gerilemeyen aksine ilerleyen hasta gece acil şartlarında 
kliniğimize başvurdu.Hastanın başvuru anında yapılan fizik muayenesinde sol vulva 
bölgesinde ağrılı,kızarık ve hassas olan alan gözlendi.hastadan hastalığı hakkında anemnezi 
alınmaya çalışıldığında hastanın mental durumunun düşük olduğu gözlendi.ayrıca ilgili 
bölge ve genel olarakta özbakım eksikliğininde hastada mevcut olduğu belirlendi.Hastanın 
geliş anında vulva bölgesindeki lokal ısı artışı dışında genel vücut ısısında bir artış 
olmadığı gözlendi.Hastanın geliş beyaz küre değeri 6000 idi ve hasta daha sonra yapılan 
sistematik değerlendirme sonrasında vulvar bölgesinde başlayan bir fournier gangreni 
tablosu olduğu düşünüldü ve hasta ilgili bölgeye müdahale edilmek için ameliyata alındı ve 
ameliyathanede hastanın vulva bölgesine debritman küretaj uygulaması yapıldı.Ardından sol 
vulvar öncelikle doku devamlığı sağlanabilmesi amacıyla penroz dren ile yaranın sekonder 
iyileşmesi amaçlandı. Ancak takiplerinde hastanın yapılan pansumanlara uyumsuzluğu ve 
yara ilerleyişinin gözlenmesi üzerine ameliyatının ikinci gününde VAC uygulaması yapıldı 
ve 3 seans küretaj ve VAC değişimi uygulandı.Hastanın tedavi sürecinde mental durumu 
ve tedaviye uyumunda sıkıntı yaşandı.Ancak buna rağmen hasta yatışının 10. Gününde 
yarasının iyi derecede iyileştiği gözlendi ve hasta daha sonra ayaktan pansumanına devam 
etmek üzere taburcu edildi.
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sonuç: Basit bir yara enfeksiyonu olarak gözlenen ve buzdağının görünen kısmı olarak 
karşımıza çıkan ve genellikle ko-morbiditelerinden dolayı immün sistemlerinin oluşacak 
yaraya zemin hazırladığı ve ayrıca hijyen kurallarına uymayan kişilerde daha sık karşımıza 
çıkan fournier gangreninin ilerleyici bir yara enfeksiyonu olduğu ve genellikle oluşum yeri 
itibariyle hastanın sağlığını ve doku bütünlüğünü bozduğu gibi hayat konforunu da etkilediği 
bilinmeli ve tedaviye mümkün olduğunca hızlı başlanmalı; gerekli en uygun ve etkili tedavi 
seçilmelidir.Ancak hekim açısından nasıl tedavi seçimi ve yönetimi önemli ise hastanın 
verilen tedavinin sürdürülebilmesindeki uyumu da o denli gereklidir. 
 
Tartışma: Hastalar,hekimler tarafından yapılan ilk muayene sırasında sistematik olarak 
değerlendirilmeli, yara yeri bölgesi ile ko-morbiditeleri geniş bir çerçeve altına alınmalıdır.
Doğru tanı ile en etkili ve hızlı tedavinin düzenlenmesi hastalığın seyri açısından oldukça 
gereklidir.
 
resim 1 

 
hastanın kliniğimize gelişindeki vulvadaki yarası 
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Ps - 22
niTriK asiT Teması sonrasınDa KimYasaL Yanığı 
oLan HasTaDa Yara BaKım TeDaVisi
 
Mehmet Ali Korkmaz, Dilek Şenen Demirez, Abdullah Sürücü, Kamil Manav
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, 
Antalya
 
Yanıklar çok çeşitli nedenlerle meydana gelebilmektedir. Sıcak sıvı yanığı, toplumda görülen 
en sık sebeptir. Diğer sık görülen etken alev yanığı olup; tipik olarak ev yangını, kamp ateşi 
yangını veya patlama alevi şeklinde olabilir. Yine temas yanıkları, elektrik yanıkları ve 
kimyasal yanıklar da nadir sebeplerdendir.
Olgumuzda, 16 yaşında erkek hastanın, seracılıkta sulama borularının temizlenmesinde 
kullanılan nitrik asitle teması sonucunda oluşan yanığından bahsedilmektedir. Hasta bu 
şikayetiyle acil servise başvurdu ve ileri tedavi amaçlı yanık ünitesine yatırıldı. Hastanın 
yüzde, sol boyun lateralinde ve her 2 elinde toplamda %6-7 yanığı mevcuttu. Ellerinde 
1.derece, yüz ve boyun bölgesinde yer yer derin alanlar içeren 2.derece yanığı mevcuttu. 
Hastaya günlük antibiyotikli pomadlarla kapalı pansuman yapıldı ve hastanın sol kaş 
medialindeki yara haricinde diğer alanlarda epitelizasyon sağlandı.
Sol kaş medialindeki yara granüle hale gelince sol kulak arkasından alınan tam kalınlıkta deri 
grefti ile yara kapatıldı.
Postoperatif şikayetleri olmayan hasta poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi

resim 1 

 
hasta yandıktan sonra acil serviste değerlendirilirken 
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Ps - 23
eLeKTriK Yanığı oLgUsUnDa BraKiaL PLeKsUs 
YaRalanMasI
 
Mehmet Ali Korkmaz, Gülsüm Tetik, Asım Uslu, Abdullah Sürücü, Kamil Manav
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, 
Antalya
 
Elektrik yanıkları haşlanma yanıkları ve alev yanıklarından az görülmektedir. Direkt elektrik 
akımı ve bu elektrik akımının ısıya çevrilmesi dokuda hasar meydana getirmektedir. Elektrik 
yanıklarının tipi ve şiddeti elektrik akımnın amperi, temas süresi ve akımın vücutta izlediği 
yola göre değişir.Sinir hücrelerinin elektrik direnci diğer dokulara göre düşüktür. Bu nedenle 
eletrik akımından kolay etkilenmektedir. Ayrıca elektrik sinir hücrelerinde termal enerji, 
vasküler endotelyal hasar, mikrovasküler oklüzyon oluşturarak sinir hasarına yol açmaktadır
Elektrik yanıklarında görülen nörolojik yaralanma az değildir ve değişik şekil ve ağırlıkta 
klinik tablolar halinde karşımıza çıkabilir. Bunlar bilinç kaybından mental durumda 
değişiklilk ve periferik nöropati şeklinde karşımıza çıkabilir.1000 volt üzeri yüksek voltaj 
olarak tanımlanır ve buna bağlı en sık görülen nörolojik semptom bilinç kaybıdır. Periferik 
nöropati ise %17 civarında gözlenir.40 yaşında erkek hasta sonucu yüksek gerilim hattına 
temas sonrası acil servise başvurdu. Elektrik akımının frontoparietal bölgede giriş ve sağ 
ayak plantar yüzde çıkış yeri mevcuttu. Boyunda, gövde ön yüzde, gövde arka yüzde, sağ 
önkolda, sağ gluteal bölgede, sağ uyluk, sağ bacak ve sağ ayakta olmak üzere toplamda %27 
I.ve II. derece yanığı mevcuttu.
Hasta yoğun bakım ünitesinde yakın monitorizasyon, kardiyak enzim takibi ile izlendi. 
Sıvı-elektrolit replasmanı yapıldı. Herhangi bir şikayeti olmaması üzerine yanık 
ünitesine devralındı. Hastaya serviste günlük antibiyotikli pomad ile pansuman yapıldı.  
Hastanın sağ omuz bölgesinde hareket kısıtlılığı olması üzerine istenilen sağ üst ekstremite 
EMG’ sinde sağ aksiller sinirde aksiyel sinirde ağır derece aksonal etkilenme olduğu tespit 
edildi.Gerekli konsültasyonların ardından hasta rehabilitasyon programına alınarak taburcu 
edildi.
Elektriğe bağlı sinir hasarı geçici olabileceği gibi kalıcı hasra da meydana gelebilir. Genellikle 
bu hastaların yanık olan cilt bölgesine odaklanıldığı için sinir hasarı atlanabilmektedir. 
Özellikle parsiyel sinir hasarı kolayca gözden kaçabilmektedir. Bu vakada ilginç olarak 
elekrik akımına bağlı sadece sağ brakial pleksus posterior korttan çıkan aksillar sinir hasar 
görmüştü. Ereken dönemde hasta yatarken yapılan muayenesinde el fonksiyonları normal 
olarak muayene edildi ve bu nedenle sinir yaralanması düşünülmedi. Ancak hasta mobilize 
olduktan sonra omuzunu hareket ettiremediği anlaşıldı ve bundan sonra yapılan tetkiklerde 
aksillar sinir yaralanması tanı konuldu. Bu nedenle elekrik yaralanmalarında birlikte periferik 
sinir yaralanması ve hatta bu periferik sinirlere ait diğer dallar korunurken sadec bir dalın bile 
etkileneceği düşünülerek tam nörolojik muayene yapılması önemlidir.
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yanık erken dönem 

 
sağ omuz hareketlerinde kısıtlılık mevcut 
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Ps - 24
Penisin maYTaP Yanığı
 
Mehmet Ali Korkmaz, Gülsüm Tetik, Asım Uslu, Abdullah Sürücü, Kamil Manav
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, 
Antalya
 
Genital bölgenin izole yanıkları nadir olarak görülmektedir. Çünkü bu bölge anatomik olarak 
yanığa karşı korunaklıdır. Genellikle genital bölge yanıklarını diğer vücut bölgesi geniş 
yanıkları ile birlikte görmekteyiz.
Amerikan Burn Association tarafından genital bölgeyi içeren yanıklar, major yanıklar 
olarak değerlendirilmektedir. Genital bölge yanıklarının çoğunu sıcak su yanıkları meydana 
getirmektedir ve ikinci sık neden ise alev yanıklarıdır. Maytap, kıvılcımlar çıkararak yavaş 
yavaş ve 1000-1600°C gibi yüksek ısıda yanar. Yandıktan sonra ısısını bir müddet korur. 
Genellikle maytap yanıkları çocuklarda ve sıklıkla da erkek çocuklarda (2/1) gözlenmektedir. 
En sık yanan bölge ellerdir. Bu da direk maytabın yanması sırasında elle tutma veya sonradan 
yanmış sıcak maytaba temas sonucu meydana gelmektedir. 
 
15 yaşındaki erkek hasta peniste yanık yakınması ile hastanemiz acil servisine yatırıldı. 
Hasta maytabı arkadaşının yaktığını ve yanığın naıl olduğunu anlamadığını belirtti. Yapılan 
fizik muayenesinde penis dorsum cildinde 1.5X2.2 cm’lik alanda tam tabaka yanık mevcuttu. 
Hastanın pantolon ve iç çamaşırında herhangi bir yanık yoktu. Daha sonrasında maytapla 
peniste izole yanığın nasıl olduğu defalarca sorulmasına rağmen sağlıklı bilgi alınamadı. 
Hasta yanık ünitesine yatırıldı ve günlük yanık pansumanı yapıldı. İdrar yapmada sıkıntısı 
olmadığı için sonda takılmadı. Yandıktan 1 hafta sonra spinal anestezi altında yanık alanlar 
debride edilerek defekt primer onarıldı. Operasyon sonrası birinci günde hasta taburcu edildi. 
Ayaktan takibinde hasta ereksiyonda zorlanma ve penil şaftta eğilme olmadığını belirtti.
Genital bölge yanıkları genelde diğer vücut bölgelerinin yanıkları ile birlikte 
görülmektedir. Maytaba bağlı yanıklar genelde çocuk yaş grubunda ve elde meydana 
gelmektedir. Bu nedenle yanığın önlenmesinde satış kitlesi çocuklar olan maytap gibi 
yanıcı malzemelerin çocuklara satışı konusunda gerekli önlemler yönetici tarafından 
alınmalıdır. Bu yanıcı maddeler çocuklarda tahmin edilebilecek yanıklar yapabileceği gibi 
hiç tahmin edemeyeceğimiz şekilde yanıklar yapabilir.
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yanığın ilk hali 
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Ps - 25
HiDroKsiÜre KULLanımına BağLı oLUŞan BaCaK 
ÜLseri oLgUsUnDa HiPerBariK oKsijen TeDaVisi 
KUllanIMI
 
Ertuğrul Kerimoğlu, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, 
İstanbul
 
giriş: Hidroksiüre, orak hücreli anemi ve çeşitli myeloproliferatif hastalıklarda sık kullanılan 
sitotoksik bir ajandır (1). Ribonükleotid redüktazı inhibe ederek DNA sentezini engeller ve 
hücre bölünmesini S fazında durdurur (2). Diffüz hiperpigmentasyon, alopesi, deri atrofisi, 
tırnak değişiklikleri, liken planus benzeri lezyon, ağrılı bacak ülserleri gibi yan etkilere sebep 
olabilmektedir (1). Hidroksiüre kaynaklı ülserin patogenezi bilinmemekte, multifaktöriyel 
olduğu düşünülmektedir (3). Hiperbarik oksijen tedavisinin hidroksiüreye bağlı oluşan 
yaralarda iyileşmeyi hızlandırdığı gösterilmiştir (4).
 
Yöntem: İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı’nda 
Polisitemia Vera tanılı hastada hidroksiüre kullanımına bağlı oluşan bacak ülserinde, yara 
bakımına ek olarak 20 seans hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı. Hastanın hiperbarik 
oksijen tedavisine yanıtı ve klinik gidişatı gözlemlendi.
 
olgu: 67 yaşında kadın hastada Polisitemia Vera tedavisi amacıyla kullanılan hidroksiüreye 
bağlı oluşan bacak ülserinde antibiyoterapi ve yara bakımına ek olarak hiperbarik oksijen 
tedavisi kullanılmıştır. Hiperbarik okijen tedavisi öncesinde, başka bir merkezde yaklaşık 2 
ay boyunca antibiyotik kullanan ve yara pansumanı ile izlenen hastanın başvurusunda yarası 
enfekte görünümdeydi, hastanın bizden önceki izleminde yara boyutunda küçülme olmadığı 
öğrenildi. Hastanın yarası her hiperbarik oksijen tedavisi seansı sonrası değerlendirildi, yara 
akıntısının azalarak kaybolduğu, granülasyon dokusunun arttığı, epitelizasyonun hızlandığı 
gözlemlendi.
 
sonuç: Hiperbarik oksijen tedavisi öncesi yarasında uzun süre değişiklik olmayan hastanın 
hiperbarik oksijen tedavisiyle granülasyon dokusu gelişiminin ve epitelizasyonun hızlandığı 
gözlemlenmiştir.
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Tedavi öncesi ve sonrası yara görüntüsü 

 
a) Başvuru sırasındaki yara görüntüsü. b) 20 seans Hiperbarik oksijen tedavisi sonrası 
yara görüntüsü. 
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Ps - 26
iLginÇ Bir oLgU sUnUmU: LasTiK PaTLaması 
sonUCUnDa YÜZDe YaraLanma
 
Mehmet Ali Korkmaz, Dilek Şenen Demirez, Abdullah Sürücü, Kamil Manav
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, 
Antalya
 
Travma, 1-44 yaş grubunda birinci sırada, tüm yaş gruplarında ise, kanser ve 
kardiyovasküler hastalıklardan sonra üçüncü sırada yer alan ölüm nedenidir.  
Travmada vücudun maruz kaldığı güçler; kunt, penetran ve ezilme olmak üzere üçe ayrılır. 
Ancak kunt ve penetran yaralanmaları içeren patlamaya bağlı yaralanmalar ve termal 
yaralanmalar da diğer travmaya bağlı yaralanma tipleri olarak kabul edilebilir.
Patlamadan sonra bir basınç (şok) dalgası oluşur ve merkezden çevreye doğru yayılarak 
çarptığı tüm yüzeylerde hasara neden olur. Bazı patlama tiplerinde aşırı miktarda ısı da vardır. 
Basınç dalgasının hemen arkasından patlama rüzgarı gelir ve beraberinde bombanın 
kendisinden ya da çevesinden binlerce keskin maddeyi çevreye savurur. Dolayısıyla bombalar 
künt ve delici yaralanmaların ve yanıkların tümünü birden içeren multipl travmalardır. 
Olgumuzda arabanın lastiğini değiştirme esnasında patlama sonucunda yüzünde yaralanma 
oluşmuş ve acil servise başvurmuş 36 yaşındaki erkek hastadan bahsedilmektedir. Hasta 
kliniğimizce acil serviste değerlendirildi. Yüzde sol hemifasial alanda abrazyon tarzı 
yaralanma ve multipl yabancı cisimler mevcuttu.Maksillofasial muayenesi doğal ve 
tomografisinde patolojik bir durum yoktu. 
Hastaya plastik cerrahi servisine yatış önerildi. Abraze olan dokulara günlük antibiyotikli 
pomadla pansuman yapıldı. 
Yüzdeki yabancı cisimlere yönelik ise buz tatbiki ve pomad uygulamasının ardından cisimleri 
çıkartmaya yönelik manevralarla eksizyon yapıldı.Hasta antibiyotikli pomadla pansuman 
takibinden sonra önerilerle taburcu edildi.

 
acil serviste ilk müdahale 
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Ps - 27
BraDen risK DeğerLenDirme ÖLÇeği KULLanıLaraK, 
BasınÇ ÜLseri geLiŞen HasTaLarın TanımLaYıCı 
ÖZeLLiKLerinin araŞTırıLması
 
Burcu Elbüken1, Fidan Ateşgöz2, Mesut Mutluoğlu2, Gözde Sayar3

1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Başhemşirelik, İstanbul 
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi,Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Servisi 
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Servisi, İstanbul
 
amaç; Basınç ülseri; tek başına basınç ya da yırtılma ile basıncın bir arada sebep 
olduğu, genellikle kemik çıkıntılar üzerinde ortaya çıkan lokalize deri ve / veya deri altı 
doku hasarıdır Basınç ülseri gelişiminde basınç, sürtünme, yırtılma, nem, beslenme, 
yaş ve hareketsizlik gibi birçok faktör bulunmaktadır. Basınç ülseri gelişimi riski 
bulunan hastaları tanımlamak için risk değerlendirme ölçekleri kullanılmaktadır. Risk 
değerlendirmelerini sistemli olarak yapılması basınç ülseri gelişimini %60 oranında azaldığı 
ve bakım maliyetinde azalma olduğu belirtilmektedir. Risk değerlendirme ölçeği olarak 
günümüzde en çok Braden, Norton, Waterlow, Gosnell, Knoll ölçekleri kullanılmaktadır.  
Bu çalışmanın amacı Ekim 2014 - Ekim 2015 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma 
hastanesinde çeşitli tanılarla yatan basınç ülseri mevcut olan hastaların tanımlayıcı özellikleri 
ile ilişkili faktörlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak retrospektif olarak yapılmıştır. 
Bu amaçla basınç ülserlerinin değerlendirilmesinde Braden risk değerlendirme ölçeği 
kullanılmıştır.

Yöntem:  Tanımlayıcı türde yapılan bu çalışmanın örneklemini Ekim 2014 - Ekim 2015 tarihleri 
arasında bir eğitim ve araştırma hastanesinde farklı tanılarla yatan basınç ülserli 37 (otuz 
yedi) hasta oluşturmuştur. Belirlenen örneklem yara bakım hemşiresi tarafından oluşturulan 
tanımlayıcı özellikler formu ve braden risk değerlendirme ölçeği formu ile kayıt altına alınmıştır. 
Retrospektif olarak toplanan verilerin istatistiksel çözümlemesinde SPSS 16.0 paket programı 
kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama ve ki-kare testi kullanılmıştır. 
Tablo 2’ de Braden risk değerlendirme ölçeğine ait veriler sunulmuştur. Braden Risk 
Değerlendirme Ölçeği’ne göre yüksek, orta ve düşük düzey risk ile inkontinans varlığı 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (X2 =16,81; p<0,001). Benzer şekilde 
Braden Risk Değerlendirme Ölçeği’ne göre yüksek, orta ve düşük düzey risk ile aktivite 
düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (X2 =22,54; p<0,001).

sonuç; Hastanede yatan hastaların zeminde mevcut olan diyabet, kalp yetersizliği, 
akut veya kronik bir hastalık, nörolojik bir hastalık, periferik damar hastalığı ya da 
idrar-gaita inkontinansı sonucu kötü deri hijyenine bağlı oluşan iskemi ve mesarasyon 
dekübit ülserinin oluşumunu kolaylaştırır. Çalışmamızın sonuçları değerlendirildiğinde 
aktivite ve inkontinans varlığının litaratüre uygun olarak etkileri tespit edilmiştir. 
Mevcut basınç ülserlerinin oluşum yerleri değerlendirildiğinde tespit edilen sakrum 
bölgesinin oranca fazlalığı pozisyon vermenin önemi konusunda bir vurgu yapmaktadır. 
Ancak dekübit ülserlerinin etyolojisi multifaktöriyeldir ve sadece tek başına basıncın 
bir sonucu olmadığı göz ardı edilmemelidir. Malnütrisyon, lokal perfüzyon, infeksiyon, 
uygulanan ilaçlar ve diğer faktörlerin etkileri de yapılacak çalışmalarla değerlendirilmelidir. 
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Basınç ülserleri hastanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemesi ve sağlık bakım 
maliyetini arttırması nedeni ile tüm dünyada sağlık bakım kurumlarında önemli bir problem 
olarak belirtilmektedir. Bu amaçla hastanemizde yapılan bu çalışmanın geliştirilerek daha 
detaylı çalışmalar yapılması ve bu konuda yapılacak eğitimlerin arttırılması gerektiği 
sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 2. Hastaların Braden risk Değerlendirme Ölçeği’nden aldıkları Değerleri 
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Ps - 28
DiYaBeTiK aYaKTa meDiKaL TeDaVinin Önemi
 
Zeynep Şahin
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
Dünyada ve ülkemizde sıkça rastlanan diyabetik ayak vakalarının çoğu amputasyonla 
sonlanmakta. Ayak enfeksiyonları diyabetik hastalarda önemli morbitite ve mortalite nedeni 
olduğundan alt ekstiremite amputasyonlarının başta gelen nedenlerinden diyabetik ayak 
enfeksiyonu ile bu oran %50-70 arasında değiştiği bilinmektedir. Fakat son yıllarda artık 
medikal tedavi ve yara bakımı ve çeşitli yöntemlerle bu sonuçlar pozitif değer kazanmaktadır.
57 yaş bayan hasta 12 yıldır diyabetus mellutus tanısı olan hasta sol ayak dış lateralde 7x5cm 
%100 fibrinli ve enfekte yara ile klniğimize başvurdu.
Hasta takibe alındı. Uygun antibiyotik tedavisi başlandı.öncelikle fibrinli dokusu yok 
edilmesi amaçlanarak hidrojel ve gümüşlü örtüyle yara bakımına başlandı. Pansumanlarda 
ara ara cerrahi debritman yapıldı. Endokrin ile görüşülerek kan şekeri regülasyonu sağlandı.
Kardiyovasküler cerrahi kliniği ile işbirliği ile doppler ve DSA sı yapıldı.
Damarlarında kısmı açılma olduğu gözlendi. Fakat yara bakımına devam edilerek hastaya 
hiperbarik oksijen tedavisi ve epidermal büyüme faktörü 12 doz 1 aylık doz planlanarak 
uygulanmaya başlandı. Hastanın yara dudakları ve nekroz alanlarıda dahil olmaküzere tüm 
yara yüzeyine intralezyonel ve peri nezyonel yol ile uygulandı. Haftada 3 gün 12 flakon 
tedavisi sonrası hastada %100 granülizasyon ve 5x4 cm boyutlarına ulaşıldı.

sonuç: Amputasyonu düşünülen bir hastada çeşitli yöntemleri uygulayarak cerrahi prosedürü 
önlüyor. Potansiyel hastane yatışını önlüyor veya hastanede yatış süresini kısaltıyor. Ayağı 
daha fazla koruyor.
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Ps - 29
Bası YaraLarının reKonsTrÜKsiYonUnDa 
ProPeLLar FLeBin TeKniK DeTaYLarı
 
Gökçe Yıldıran, Tuğba Gün Koplay, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, 
Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
 
Basınç ülserlerinin rekonstrüksiyonunda çeşitli cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Perforatör 
flepler;  daha  az  kanama  yaratması,  kas  fonksiyonlarnı  koruması,  defektin  şekline  
tam  uygun dizayn edilebilmeleri ile diğer rekonstrüksiyon seçeneklerinden üstündür. (1) 
Bu çalışmada perforatör tabanlı propellar flepler ile basınç yaralarının rekonstrüksiyonunun 
teknik detayları sunulmuştur.
2011-2014 arasında 17 hasta prospektif dizayn edilen çalışmaya dahil edildi. Bu hastalardan 
7si superior gluteal arter perforatör fleple, 4ü inferior gluteal arter perforatör fleple ve 6sı 
serbest stil (freestyle) perforatör fleplerle rekonstrükte edildi. 10 hastanın sakral ülseri, 7 
hastannnın ise iskial ülseri mevcuttu. Tüm flepler propellar flep olarak dizayn edimiştir. Tüm 
hastalara 1 hafta yara üzerine yatılması yasaklandı. Hastalar 4-12 ay takip edildi. Pedikül 
uzunluğu, flep sağkalım oranı ve hastanede kalış süresi değerlendirildi.
Ortalama pedikül uzunluğumuz 6 cm idi (5-7 cm). Flep sağkalımı %100 idi. 1 dehisens 
görüldü, ne var ki yeniden sütüre edildikten sonra iyileşme görüldü. Mortalite veya donör 
saha morbiditesine rastlanmadı. Hatanede ortalama kalış süresi 14 gün idi.
Perforatör propellar fleplerin planlama ve eleve edilebilmeleri kolaydır ve kasları koruyarak 
gelecekteki fleplere izin vermektedir. Tedavinin ana noktaları; seri debridmanlar, erken 
cerrahi onarım ve sıkı postoperatif takiptir.
1) J Wound Care. 2013 Dec;22(12):699-702, 704-5.Superior gluteal artery perforator flap: a 
reliable method for sacral pressure ulcer reconstruction.Khurram MF1, Khan AH2, Ahmad 
I3, Nanda M4, Masoodi Z4.
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Ps - 30
eKsTraVaZasYon YaraLanmaLarınDa YÖneTim
 
Gökçe Yıldıran, Nuh Evin, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
 
Ekstravazasyon, iatrojenik yaralanma olarak sık görülen bir problemdir, ancak fark 
edilemezse veya uygun tedavi edilmezse kötü fonksiyonel sonuçlara hatta ekstremite kaybına 
sebep olabilir. Kliniğimizde uyguladığımız ekstravazasyon yönetiminin teknik detaylarının 
sunulması amaçlanmıştır.
Kliniğimize 2013 Ocak – 2015 tarihleri arasında, diğer servislerden konsülte edilen 44 hasta 
çalışmaya dahil edildi. Hastalar ek hastalıkları, hangi maddenin ekstravaze olduğuna, yaş 
grubuna ve aldığı tedaviye göre sınıflandı.
44 hastanın 12si onkoloji ve hematoloji servislerinden danışılan ve kemotrapötik 
ekstravazasyonu olan erişkin hastalar, 32si ise pediatri servisinden danışılan hastalar idi.
Pediatrik yaş grubu hastalarının 19si izomiks ve izotonik ekstravazasyonu, 9u kemoterapötik 
ekstravazasonnu, 3ü antibiyotik ekstravazasyonu, 1i ise kontrast madde ekstravazasyonu 
idi. Hastaların tamamına akut dönemde ekstremite elevasyonu, alkollü pansuman, soğuk 
uygulama, kapiller dolum takibi, erişkin ve büyük çocuk yaş grubunda ağrı ve duyu takibi, en 
az 2 noktadan 15er dakika ara ile çap takibi yapıldı. Hastalardan 2si kompartman sendromu 
ön tanısı ile opere edildi. Bu 2 hasta da kemoterapötik ekstravaze olan hastalardı.
Ekstravazasyon, sonuçları itibariyle takip ve tedavisi kritik bir durumdur. Bu nedenle öncelik 
önlemeye yönelik olmalıdır. Hemşire eğitimi, kemoterapi alan hastalarda ve pediatrik yaş 
grubunda periferik damaryolundan infüzyon yapılmadan önce damaryolunun kontrol 
edilmesi, aileye ne infüzyonu yapıldığının bilgisinin verilmesi bunlardan birkaçıdır. Ne 
var ki bunlar yapılmasına rağmen küçük çapta ve frajil damarlara sahip olma nedeni ile 
kemoterapötik alan ve pediatrik hastalarda daha yakın takip ve agresif tedavi uygulanmalıdır.



10. Ulusal Yara Bakımı Kongresi

119

Ps - 31
sKaLP YerLeŞimLi neKroTiZan FasiiTin VaKUmLU 
Yara KaPama iLe TeDaVisi
 
Gökçe Yıldıran, Şeyda Evin, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
 
Nekrotizan fasiit yumuşak dokuların hızlı nekrozu ile karakterize ve yaşamsal tehdit oluşturan bir 
enfeksiyondur. Sıklıkla karın duvarı, perine ve ekstremitelerde görülür ve skalpte nadirdir. Skalpte 
nekrotizan fasiitli bir olgu ve vakumlu yara bakımı ile tedavisinin sunulması amaçlanmıştır. 
14 aylık kız hasta kulak arkasında kızarık ve ağrılı kitle ile başvurmuş, başvurusundan 3 gün önce 
bebek arabasından toprak üzerine düşmüş. Grafisi normal olan hasta çocuk enfeksiyon servisinde 
takip edilmiş. Ancak hızla tüm skalp altına yayılması üzerine kliniğimize danışıldı. Skalp cildi 
altında şiddetli püy ve nekroz mevcuttu. Nekrotizan fasiit ön tanısı ile antibiyoterapi başlandı, 
debridman yapıldı, 3 seans vakumlu yara kapama tedavisi sonrası greft ile onarımı yapıldı. 
Nekrotizan fasiit; çok hızlı ilerleyen, sadece antibiyoterapi ile yönetilemeyen, kısıtlı 
tecrübelerde tanısı zor olan bir enfeksiyondur. Skalp gibi nadir görülen alanlarda ise tanıda 
akla gelmesi gereken bir durumdur. Nekrotizan fasiitin yara bakımında vakumlu kapama 
tedavisi etkin ve güvenli bir yöntemdir.
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Ps - 32
nÖroPaTiK aYaK ÜLserLerinDe meDiaL PLanTar aDa 
FLeBi iLe reKonsTrÜKsiYon
 
Gökçe Yıldıran, Cemil Işık, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
 
Nöropatik ayak ülserlerinin rekonstrüksiyonunda deri grefti, rotasyon flebi, perforatör 
flepler, serbest flepler gibi çok sayıda rekonstrüksiyon seçeneği bulunmaktadır. Ne var ki, 
nöropatik yaraların deri grefti ile rekonstrüksiyonunu zor olabilir. Benzer şekilde, nöropatik 
ülseri olan hastalarda multipl ek hastalıklar eşlik edebilmesi nedeniyle serbest flepler 
de rekonstrüksiyonda zorluk yaratabilmektedir. Bu çalışmada medial plantar ada flebi ile 
nöropatik ülser rekonstrüksiyonu tecrübelerimiz sunulmuştur.
Ayakta nöropatik ülseri olan 4 hastaya 2012-2014 tarihleri arasında medial plantar ada flebi 
ile rekontrüksiyon yapılmıştır. Hastalar; uygulanan debridman sayısı, hastanede kalış süresi, 
osteomyelit varlığı, flep sağkalımı ve takip süresi açısından sınıflanmıştır. (Tablo 1)
Ortalama yaş 42 olan 3 hastada plantar, 1 hastada topuk lokalizasyonlu ülser olup 1 hastadaki 
osteomyelit kemik debridmanı ile tedavi edilmiştir. Ortalama debridman seansı 2,2 seanstır. 
Bu esnada intravenöz antibiyoterapi verilmiştir. Hastanede ortalama kalış süresi 10,5 gün 
olarak saptandı. Flep sağkalım oranı tüm fleplerde %100dür. Ortalama takip süresi 16,7 
aydır. Bu süre içinde nüks gözlenmemiştir.
Medial plantar flep topuk ve plantar defektlerin rekonstrüksiyonunda kullanılmaktadır. 
Ayakta yük taşıyan bir bölgenin rekonstrüksiyonu için en ideal donör alan, yük taşmayan 
komşu bölgedir. Medial plantar flep, ayağın instep bölgesinden eleve edilerek kullanılır. 
Plantar ve topuk bölgesi için kalınlık ve alıcı alana iyi adapte olabilirliği açısından ideal bir 
fleptir.
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Ps - 33
ınTramUsKÜLer enjeKsiYon sonrası niCoLaU 
senDromU geLiŞen iKi oLgU
 
Cemil Işık, Gökçe Yıldıran, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp fakültesi,Plastik,rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD,Konya
 
İntramüsküler enjeksiyon tedavide sık başvurulan girişimsel işlem olup birçok ilacın önemli 
veriliş şeklidir. Nicolau sendromu İm enjeksiyonu sonrası cilt ve cilt altı dokuda kas nekrozu 
ile karakterizedir. Kliniğimize İM enjeksiyon sonrası uygulama yerinde geniş debritman 
gerektiren nekroz nedeniyle başvuran iki olgu sunulmuştur. IM enjeksiyonu uygulanırken 
alınacak rutin önlemler ile Nicolau sendromu önlenebilecektir.

giriş: Nicolau sendromu diğer adıyla Emboli cutis medicomentozis IM enjeksiyon sonrası 
gelişen nadir bir komplikasyon olup, enjeksiyon yerinde aseptik, akıntılı, ağrı, şişlik ve 
kızarıklık ile karakterize doku nekrozudur.Cilt lezyonları eritem,livedoid retiküler yamalar 
veya hemorajik yamalar şeklinde başlar.Bu lezyonların hepsi nekroz ile sonuçlanır. Nicolau 
sendromu patogenezinde İM enjeksiyon sırasında oluşan geçici arteryal spazmın rol oynadığı 
düşünülüyor1,2,3.Kliniğimize başvuran diklofenak enjeksiyonu ve tiyokolşikosid+ diklofenak 
enjeksiyonu sonrası iyileşmeyen,akıntılı ve ağrılı lezyonları olan iki olgu sunulacaktır.Her 
iki olguda nekroze dokuların debritmanı yapılarak bir süre lokal bakıma alındı. Ardından 
defektlerin lokal fleple onarımı yapıldı.Geniş operasyonlar ve uzun süreli bakım gerektiren 
bu sendromdan IM enjeksiyon uygulamasında standartlara uyularak kaçınılabilir.

olgu: İlk olgumuz olan 53 yaşında bayan hasta miyalji nedeniyle 75mg diklofenak+4mg 
tiyokolşikosid IM enjeksiyonu sonrası sağ gluteal alanda oluşan nekrotik,akıntılı lezyonu 
nedeniyle başvurdu.Enjeksiyon sonrasında şiddetli ağrısı olan,cildinde şişlik, kızarıklığı olan 
hastanın enjeksiyon yerinden sürekli akıntısı oldu.5x5 cmlik cilt nekrozunun altında geniş 
abse ve nekroz alanları debride edildi (Resim 1).7 gün süren yara bakımının ardından defekt 
lokal rotasyon flebiyle onarıldı.(Resim 2)
İkinci olgumuzda 71 yaşında bayan hasta,üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle 
diklofenak 75mg IM enjeksiyonu sonrası sağ gluteal alanda şiddetli ağrı ve siyahlık oluşması 
nedeniyle kliniğimize başvurdu.3x3 cmlik siyah,nekroze cilt adasının altında geniş nekroze 
odaklar,abseler debride edildi.(Resim 3).Yedi gün süren lokal yara bakımının ardından oluşan 
defekt lokal rotasyon flebi onarıldı.(Resim 4)

Tartışma: Nicolau sendromu non steroidal antiinflamatuar ilaç, antibiyotikler, 
kortikosteroidler, aşılamar, antihistaminikler… gibi birçok çeşit ilaç ile oluşabilir. 4,5,6 
Sağlık bakımı sağlayan personelin basit kurallara uyması ile geniş yara debritmanı ve bakımı 
gerektiren Nicolau sendromundan kaçınılabilir.
1-Z-tract yöntemi uygulanması(Resim 5)
2-Enjeksiyonun üst dış kadrana uygulanması,
3-Uygun iğne ucu seçimi(90kg için 2-3 inç,45 kg için 1,25-1,45 inç)
4-Enjeksiyon öncesi aspire edilerek damar ve çevresine enjeksiyondan kaçınılması,
5-Bir kerede 5ml den fazla ilaç enjeksiyonundan kaçınılması ile Nicolau sendromu önlenebilir.7 
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referanslar: 
1-Senel E, Ada S, Gulec AT, Caglar B. Nicolau syndrome aggravated by cold application 
after i.m. diclofenac. J Dermatol. 2008;35:18–20.
2-Hamilton B, Fowler P, Galloway H, Popovic N. Nicolau syndrome in an athlete following 
intra-muscular diclofenac injection. Acta Orthop Belg. 2008;74:860–4.
3- Ocak S, Ekici B, Cam H, Tastan Y. Nicolau syndrome after intramuscular 
benzathine penicillin treatment. Pediatr Infect Dis J. 2006;25:749.
4-Domula M, Weissbach G, Lenk H. [Nicolau’s syndrome following benzathine penicillin. A 
survey based on 5 own cases]. Kinderarztl Prax.1972;40:437–48.
5- Modzelewska I, Dawidowicz-Szczepanowska A. [Nicolau syndrome following 
administration of procaine penicillin]. Wiad Lek. 1980;33:231–3.
6-Ezzedine K, Vadoud-Seyedi J, Heenen M. Nicolau syndrome following diclofenac 
administration. Br J Dermatol. 2004;150:385–7.
7- Pullen RL, Jr. Administering medication by the Z-track method. Nursing 2005;35:24.
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Ps - 34
amPUTasYon ÖneriLmiŞ geniŞ DiaBeTiK aYaK 
Yarası oLan HasTaLarın TeDaVisinDe HeBerProT 
KULLanımı Ve eTKiLeri
 
Mustafa Hakan Zor, Baris Mardin, Abdullah Ozer, Levent Oktar
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Diyabetik ayak, Tip 1 ve tip 2 DM tanısı olan hastalarda sık rastlanan bir komplikasyondur.
(1) Sıklıkla minör travmalar veya bası sonucunda gelişen küçük yaralar, duyusal nöropati 
varlığı nedeniyle erken dönemde fark edilmeyerek, ileri dönemde iyileşmeyen kronik 
yaralara dönüşebilir.(2) Tabloya lokal enfeksiyonların da eklenmesi sonucunda yumuşak 
doku nekrozu ve osteomyelit gelişmesi söz konusu olabilir ve hastalar ampütasyon seçeneği 
ile yüzleşmek zorunda kalabilir. Bu hastaların tedavisinde metabolik kontrol, nekrotik-
infekte dokuların debridmanı, antibiyoterapi, yara bakım ürünleri, basınç kaldırma, nagtif 
basınçlı yara kapama yöntemleri ve hiperbarik oksijen tedavisi gibi yöntemlere rağmen %20
-30 hastada iskemik karakterli lezyonlardan dolayı sonuç alınamamakta ve ampütasyonlar 
önlenememektedir.(3) 

Olgu-1: 34 yaş, kadın, bilinen Tip-1 DM, KBY, osteoporoz tanıları olan hasta sağ bacağında 
6 aydır olan şişlik ve ağrı sikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Hastanın fizik bakısında her 
iki ayak bileğinde osteoporotik kırık nedeniyle deformasyon, her iki lateral malleol hizasında 
basıya bağlı cilt erozyonu ve sağ bacagin sol bacaga gore sis, hiperemik ve ileri derecede 
gergin oldugu saptandi. Hasta DVT on tanisiyla yatirildi.
Yatış kan değerlerinde, %84 nötrofil olmak üzere 58.000 lökosit, sedim: 42, CRP:128 
saptandı. Malignite açısından da tetkik edilmeye başlanan hastanin yapilan doppler USG’de 
DVT lehine bulgu saptanmadi. Mevcut degerlerle enfeksiyon hastaliklarina danisilan hastaya 
Daptomisin tedavisi baslandi. 
72 saat antibiyotik tedavisi sonrasında laboratuvar bulgularında düzelme olmayan, bacağındaki 
şikâyetlerinde gerileme gözlenmeyen hastada cilt nekrozu gelismesi uzerine yara yeri debridmanı 
yapılması kararlaştırıldı. Debridman sırasında cilt altından bol miktarda püy boşaltıldı, 
sonrasında hastanın cilt altı dokusunun, cilt altı fasyasının ve fasya ile komşuluğu bulunan 
kas liflerinin tamamen nekroze olduğu görüldü. Yapılan geniş debridman sonrasında hastanın 
bacağında ileri derecede doku defekti meydana geldi. Ortopedi tarafından yapılan intraoperatif 
değerlendirmede hastaya dizustu ampütasyon önerildi ancak ampütasyon yapılmadı.  
Hastaya servis izlemi esnasında antibiyotik tedavisinin yanında vakumlu kapama sistemi 
uygulanması kararlaştırıldı. Kontrol yara yeri kültürlerinde üreme olmadığı gözlenince 
tedaviye intralezyonel EGF enjeksiyonu eklendi. 12 doz EGF uygulanan hastanin yarasinda 
yeterli derecede granulasyon dokusunun saglanmasi uzerine cilt flebiyle kapatilmasi 
planlandi.

Olgu-2: 59 yaş, erkek, bilinen Tip-2 DM, HT, periferik arter hastalığı tanıları olan hasta sağ 
ayağında uzun süredir var olan akıntılı yara şikâyetiyle kliniğimize başvurdu.
Hastanın fizik bakısında sağ femoral arter nabzı elle, popliteal arter ve distal arter 
nabizlari el doppleri ile alındı. Sağ ayak dış yüzünde, lateral malleol ve çevresinde, 
calcaneus ve asil tendonu üzerine uzanım gösteren geniş yüzeyli, akıntılı, enfekte 
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görünümlü diyabetik yara gözlendi. Yara yeri kültürü alındıktan sonra uygun pansuman 
ve lokal debridman uygulandı.Yapılan alt ekstremite DSA görüntülemede sağ SFA ve 
popliteal arter proksimalinde kronik oklüzyon, distal dallarda kollateral dolum saptandı.
Hastaya sağ ana femoral arter ile diz altı popliteal arter arasında safen greft kullanılarak 
bypass yapıldı. Yara yüzeyinde yer alan nekrotik materyal ve fibrin lifleri temizlendi.
Hastanın postoperatif izlemi sırasında ortopedi tarafından yapılan değerlendirilmesinde, 
olasılıkla ampütasyon uygulanması gerekeceği belirtildi ancak hasta işlemi kabul etmedi. 
Alınan yara yeri kültüründe E.coli ve enterokok üremesi olduğunun görülmesi üzerine uygun 
antibiyotik tedavisi başlandı.Kontrol yara yeri kültürlerinde üreme gözlenmemesi üzerine, 
yara yerindeki granülasyon dokusu oluşumunu hızlandırmak için EGF tedavisi başlandı. 12 
doz EGF tedavisinin ardından yara kenarlarında granülasyon dokusu oluşumunda hızlanma 
görüldü.Hasta plastik cerrahiye yönlendirilerek cilt grefti ile yaranın kapatılması sağlandı.
 
resim 
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Ps - 35
HaYaTı TeHDiT eDiCi, HıZLı iLerLeYen YaraLarLa 
KaraKTeriZe HasTa oLgUsU
 
Ahmet Bilirer, Gökçe Yıldıran, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, 
İstanbul
 
giriş: Pyoderma gangrenosum (PG) ülseratif kutanöz lezyonlar ile karakteriz enfeksiyöz 
olmayan dermatozdur. Tanısı diğer ülseratif hastalıkların dışlanması yoluyla koyulur. Bu 
sebeple kutanöz ülseratif lezyonlu hastalarda şüpheci olunarak ayırıcı tanıda akılda tutulması 
anahtar rol oynamaktadır.

olgu sunumu: 29 yaşında kadın hasta Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine vulvada 
vesiküler lezyonlar ile başvurdu (Figür 1). Hastanın öyküsünde bu lezyonların 1 hafta 
once oluştuğu, topical pomad ve oral antibiyoterapötik tedavi aldığı saptandı. Enfeksiyon 
Hastalıkları bölümünce yatarak tedavi planlaması yapılan ve geniş kapsamlı antibiyoterapi 
tedavisine ragmen sol pretibial alanda nekrotik büllöz lezyonlar oluştuğu saptandı (figure). 
Hastanın genel durumundaki bozulma sonucu yoğun bakımda tedavisinin devamına karar 
verilen hasta Plastik Cerrahi kliniğimize yatışının dokuzuncu gününde yara debritmanı ve 
bakımı için danışıldı. Hasta genel anestezi altında kliniğimizce debride edildi postop 24. 
saatte iv kateter girişimi yapılan alanda hiperemik lezyonlar geliştiği saptandı (figür 3). 
Kliniğimizce pyoderma gangrenosum ön tanısı ile 1mg/kg prednisolon tedavisi başlandı. 
Tedavinin 2. Gününde hastanın genel durumunda dramatik düzelme, nekrotik yaraların 
ilerleyişinde durma ve reepitelizasyon başladığı saptandı (figür 4). 

Tartışma ve sonuç: Pyoderma gangrenosum; hızlı ilerleyen, çevresinde mor sınırları olan 
ağrılı ülserlerle karakterizedir. Histolojik bulgularının non-spesifik olması nedeniyle tanı 
güçlükle ve gecikmeli olarak koyulmaktadır. Minör travmalara bile güçlü bir inflamatuar yanıt 
gelişmekte sonuçta çevresinde mor sınırları olan pahogonomik derin ülserler ortaya çıkmaktadır. 
Olgumuzun başlangıcında travma öyküsü saptanamamıştır. Operasyon sonrası iv kateter 
girişimi yapılan alanda lezyonların ortaya çıkmasıyla PG ön tanısı koyulmuş ve tedavi süreci 
başlamıştır. Wollina ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada lezyonlar en sık pretibial bölgede 
saptanmıştır ki olgumuzda da aynı alanda lezyonlar saptanmıştır. Sonuç olarak ülsere kütanöz 
lezyonları olan hastalarda pyoderma gangrenosumda şüphelenmek erken tanı ve tedavide ana 
rolü üstlenmektedir.
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Ps - 36
BasınÇLı sU PomPası iLe meYDana geLen YanıK
 
Tuğba Gün Koplay, Nuh Evin, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ad, Konya
 
giriş: Yanık; ısı, elektrik, kimyasal madde, sürtünme ya da radyasyon nedeniyle meydana 
gelen bir yaralanma çeşididir. 1 Çocuklarda en sık sıcak su ile meydana gelir. Yanık derecesi 
ve etyolojik ajana bağlı tedavi belirlenir. Çalışmamızda kliniğimizde basınçlı su pompası ile 
meydana gelen sürtünme yanığı sebebiyle takip ettiğimiz olgumuzu paylaşmayı planladık. 
 
olgu: 11 yaşında erkek hasta, araba yıkama esnasında kullanılan basınçlı su tabancası ile 
yanık sonrası acil servise başvurdu. Sol yüz frontal kısım, üst göz kapağında yaklaşık 6*1 cm 
birinci derece ve malar bölgede 8*1.5 cm ikinci derece yanık mevcuttu. Göz muayenesinde 
patoloji saptanmadı. Hastaya klorheksidinli tül grass ile pansumanlar yapıldı. Günaşırı 
pansumanlar değiştirildi. 3 pansuman sonrası epitelizasyon tamamlandı. Skara yönelik 
medikal tedavi başlandı. Hastanın takibi kliniğimizde devam etmekte. 
 
Tartışma: Çocuklar genel olarak değerlendirildiğinde en sık kazalara bağlı sıcak sıvı 
yanıkları, bunu takiben alev ve elektrik yanıkları görülür. Sürtünme yanıkları nadir fakat artan 
sıklıkta görülmektedir. 2 Genellikle evde kullanılan koşu bandı, bisiklet kayışı, halat ile olur.  
Sürtünme kuvveti, temas halinde olan iki nesnenin arasında oluşan ve harekete karşı koyan 
kuvvete verilen isimdir. Sonucunda ısı enerjisi açığa çıkar. Cilde paralel düzlemde travma 
olduğunda fiziksel deformasyona ve yüzeyel doku kaybına sebep olur. Bu yüzden sürtünme 
yanıkları, hem termal yanık hem de mekanik hasar içerirler. Genellikle elde ve tam kat doku 
defektlidir. Yanık derinliğine göre tedavi prensibi belirlenir. Cerrahi gerektirebilir. 
 
sonuç: Çocuklarda yanıklar genellikle kazalar sonucu meydana gelir. Kazalara bağlı 
ölümlerin en önemli nedenlerindendir. Gerekli önlemler alınarak önüne geçilebilir.
 
Kaynaklar: 
1- Herndon D, «Chapter 4: Prevention of Burn Injuries». Total burn care(4th bas.), Edinburgh: 
Saunders. s. 46
2-. Juang D, Fike FB, Laituri CA, Mortellaro VE, St Peter SD. Treadmill injuries in the 
pediatric population. J Surg Res. 2011;170:139–42
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Şekil 1 

 
Sürtünme yanığı, 1. ve 2. derece 
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Ps - 37
aiLeVi aKDeniZ aTeŞi oLan HasTaDa KroniK Yaranın 
negaTiF BasınÇLı Yara TeDaVi sisTemi iLe sağaLTımı: 
KoLŞisin Ve Yara iYiLeŞmesi
 
Şeyda Güray Evin, Tuğba Gün Koplay, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, 
Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Konya
 
giriş: Ailevi Akdeniz ateşi (AAA), tekrarlayıcı, otozomal resesif geçişli bir inflamatuar 
hastalık olup, karın, göğüs ve eklem ağrılarına ateşin eşlik ettiği akut atak şeklindeki 
çeşitli serözit formasyonları meydana getirebilen bir inflamatuvar bozukluktur. Kolşisin bu 
hastalığın hem tanısı hem de tedavisinde kullanılan ve etki mekanizması; lökosit adezyonu ve 
sitokin üretiminin, lizozomal degranülasyonun engellenmesi, hücre duvarının stabilizasyonu, 
akut faz proteinlerinden serum amiloid A düzeyinin baskılanması olan ve antienflamatuar 
etkinliğinde mikrotubul oluşumu ile etkileşiminin önemli olduğu bir ilaçtır. Bu yazıda 
kolşisin tedavisi altında bulunan ailevi akdeniz ateşi olan bir hastada meydana gelen kronik 
yaranın negatif basınçlı yara tedavi sistemi ile (V.A.C) sağaltımı sunulacaktır. 
 
Vaka Ve method:  18Y bayan hasta kliniğimize ağır bir cismin üzerine düşmesi ile oluşan 
sağ iliac bölgede 2*3 cm iyileşmeyen yara ile başvurdu. Alınan anamnezde hastanın FMF 
nedeniyle takipli olduğu ve günde 1 mg/kg kolşisin tedavisi aldığı öğrenildi. Atonik granüle 
görünümde yara maueye edilirken sağ iliak bölgeden başlayarak sağ lomber bölgede 12. 
Kostaya kadar uzanan bir fistülün yaraya açıldığı görüldü. Hastaya öncelikle mevcut fistülün 
debritmanı ve sınırlarının netleştirilmesi bakımında genel anestezi altında yara debritmanı 
yapıldı. İntraoperatif fistül traktı ortaya konularak fistül duvarları debride edildi. Mevcut 
poşun kapatılması için intraoperatif negatif basınçlı yara bakım sistemi oluşturuldu. Bundan 
sonra hasta servis şartlarında yatak başı debritman ve 4 seans V.A.C tedavisine tabi tutuldu. 
(Fig1 ) 
 
Bulgular: Tüm bu cerrahi işlemler ve yara bakım işlemleri sırasında hastanın kolşisin 
tedavisine devam edildi.. 4. Seansın sonunda poşu tamamen kapanan hastaya sütürasyon 
işlemi uygulandı. 12 aylık takiplerde nüks görülmedi.
 
Tartışma: Kolşisin mitotik iğciklerde mikrotübüllerin depolimerizasyonuna neden 
olarak yara iyileşmesini etkiler. Erken inflamasyon periodunda mikrotübüller olmadan 
granülosit migrasyonu gerçekleşmez.Kollajen sentezi azaldığından dolayı fibroplazi inhibe 
olur. Kolşisinin vazokonstrüktif etkisi nedeniyle de yara yatağına olan kan akışı azalır. 
Mikrotübüller olmadığından prokollagenler fibroblastlardan extraselüler matrikse transfer 
edilemezler böylece kollajen sentezi de duraklar. Son olarak da kolşisin kollajenaz sentezini 
ve kollejenolitik altiviteyi artırarak yara gerim kuvvetini azaltır. Yapılan bazı hayvan 
çalışmalarında kolşisinin hem kollajenaz hem de nonkollojenaz proteinlerin yapımını 
artırdığı ve bunun total sonucu olarak kollajen sentezinin arttığı bulunmuş. Fakat oluşan 
kollagen yapıları bağ doku yapımında kullanılmayan yapıda olduğu için kolşisinin yara 
iyileşmesini doza da bağımlı olarak değişik oranlarda negatif yönde etkilediği bulunmuştur. 
V.A.C tedavisi kolşisin yara iyileşmesi üzerine negatif etkilerini, lokal kan akımında artış, 
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fibroblast proliferasyonu, yara perfüzyonunu uyararak yara boşluğunun granülasyon 
dokusu ile dolmasını ve yara kenarlarının retraksiyonunu, ödem ve eksüdanın kontrol altına 
alınmasıyla yaranın bakteriyel kolonizasyonun kontrolünün sağlanmasına neden olarak daha 
hızlı ve etkin yara iyileşmesini sağlayarak önlemektedir.
 
sonuç: FMF’ in hem tanısı hem de tedavisinde kolşisin kullanılarak atakların ve amiloidoz 
gelişiminin önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu hastalarda yara bakımı ve cerrahi işlem sırasında 
ilacı kesmek ataklara sebep olarak cerrahi işlemi daha da zor hale getirecektir. Kolşisin 
kullanan FMF hastalrında medikal tedaviye devam edilerek mevcut fistül ve poşların 
kapatılmasında negatif basınçlı yara bakım sistemi tercih edilebilecek bir yöntemdir.
 

Fig1: 4 seans vakum tedavisi sonrası 
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Ps - 38
ZorLU Bir reKonsTrUKsiYon VaKası; 
KemoTeraPÖTiK eKsTraVaZasYon YaraLanması
 
Ahmet Bilirer, Şeyda Evin, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, 
Konya
 
giriş: Ekstravazasyon yaralanmaları; iv infüzyon sırasında verilen solüsyonların damar 
dışına çıkıp perivaskuler alanı hasarlaması sonucu oluşur. Ekstravazasyon yaralanmaları 
sinirleri, tendonları, eklemleri etkileyebilir ve kompleks rekonstruksiyon gerektiren uzun 
tedavi süreci basamaklarını içerebilir. İv kemoterapotik ekstravazasyonu sonrası ön kol, 
kolda nekroz gelişen ve seri debritman sonrası torakodorsal arter tabanlı interpolasyon flebi 
ile onarım yapılan hasta sunulacaktır.
 
Olgu sunumu: 57 yaşında Hodgkin Lenfoma ile takipli kadın hasta sağ antekübital bölgede 
periferik venöz kateter yardımı ile iv vinkristin tedavisini takiben ilgili bölgede hiperemi 
ağrı şikayetleri olması üzerine ekstravazasyon saptanıyor; infüzyonun durdurulup, etkilenen 
ekstremite eleve ediliyor, sıcak(?) uygulama, saatlik ön kol ve kol çap takibi, saatlik kapiller 
dolum takibi ve periferik nabız takibi yapılıyor. 5*5 cmlik ve 7*7 cmlik nekrotik yara 
gelişmesi sonucu(resim 1) tarafımıza danışılan hastaya seri debritman ve akabinde lokal yara 
bakımı uygulandı(resim 2). Torakodorsal arter tabanlı interpolasyon flebi ile rekonstrukte 
edilen flep takibinde postop erken dönemde kısmi nekroz gelişmesi üzerine kısmi kalınlıklı 
deri grefti ile onarım yapıldı(resim 3)
 
sonuç: Ekstravazasyon yaralanmanın temel nedenleri arasında; dayanıksız ve ince venlere 
bağlı ekstravaskuler alana sızma, önceki kateter yerleştirme ve kan tetkiki almak için yapılan 
işlemlere bağlı ven hasarı, yanlış yerleştirilmiş intravaskuler aletlere bağlı direkt sızma gibi 
sebepler sayılabilir. Kemoterapotik ajanaların doğası sebebi ile ekstravazasyon sonrası doku 
nekrozu daha muhtemel olup, rekonstruksiyonu gerek komorbidite nedenlerinin daha sık 
olması gerekse kemoterapötik ilaçların yara iyileşmesi üzerine olumsuz etkileri sebebiyle 
çok zorludur. Ekstravazasyonun önlenmesi ve risk grubundaki hastaların titizlik ile takibi 
ana hedef olmalıdır.
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Ps - 39
seLF mUTiLasYon iLe BaŞVUran Bir meCKeL grUBer 
senDrom oLgUsU
 
Şeyda Güray Evin, Tuğba Gün Koplay, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, 
Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, 
Konya
 
giriş: Meckel Gruber sendromu 3000 ile 140.000 canlı doğumda bir görülen ve merkezi 
sinir sistemi anomalileri (ensefalosel), polikistik böbrek, hepatik kanallarda kist ve polidaktili 
ile seyreden bir sendromdur. Self mutilasyon denilen kendini yaralama davranışı ise genel 
olarak bilinçli bir şekilde ölümü amaçlamaksızın beden dokularına ciddi olarak zarar verici 
davranışlardır ve Meckel Gruber sendromunun kriterleri içinde yer almaz. Biz bu yazıda 
Meckel Gruber sendromlu bir hastada self mutilasyon sonucu gelişen total alt dudak kaybının 
yara bakımı ile takibini sunacağız.

Vaka ve method: 37 haftalıkken C/S ile 2750 gr doğan, 1 yaşında erkek hasta sol el tenar 
bölge dorsalinde ısırık izleri ve self mutilasyonla oluşturulmuş total alt dudak vermillion 
kaybı ile başvurdu.( Fig1) Hastada aynı zamanda, hastanemizde multidisipliner olarak 
takip edilen ensefalosel, malnütrisyon, polikistik böbrek hastalığı gibi patolojiler mevcuttu. 
Muayenede alt dudakta total kayıp, ellerde özellikle tenar bölge dorsallerinde ısırık izleri, 
bilateral ayaklarda polidaktili, mikrognati, mikrosefali dikkati çekmekteydi. 
 
Bulgular: Hasta çocuk psikiyatrisi ile konsulte edildikten sonra düşük doz antipsikotik 
ile tedavi altına alındı. Meckel Gruber sendromlu hastalar için yaşam beklentisi düşük 
olduğundan konvansiyonel yara bakım yöntemleri ve antipsikotik ilaç desteği ile alt dudak 
mukoza ve cildinde reepitelizasyon başlatıldı. 2 yıllık takipler sonucunda hasta ek problemleri 
nedeniyle kaybedildi.
 
Tartışma: Tablo1: Kendine Zarar Verme (Self Mutilasyon) Davranışı Sınıflaması 
Stereotipik (Mental Retardasyon, Otizm, Tourette Sendromu, Lesch-Nyhan Sendromu, 
Cornelia de Lange Sendromu, Prader Willi Sendromunda görülen tiptir. En sık kafa sallama 
şeklindedir.
Major (psikozlarda (şizofreni, affektif,organik), entoksikasyonlarda, transseksüalizmde 
görülen tiptir).
Kompulsif (Trikotillomanide, kendine zarar verme davranışıyla giden stereotipik hareket 
bozukluğunda görülen tiptir).
İmpulsif (Antisosyal ve borderline kişilik bozukluklarında, posttravmatik stres bozukluğunda, 
dissosiyasyonda, yeme bozukluklarında görülen tiptir.
 
Self mutilasyon etyolojisi bakımından stereotipik, majör, kompulsif ve impulsif olarak 
ayrılmakta olup, sendromik hastalıklarda daha çok stereotipik self mutilasyon görülmektedir. 
Bu hastalar rekonstrüksiyon işlemine tabi tutulmadan önce mutlaka psikiyatri bölümü ile 
konsulte edilmeli ve gerekli medikasyon başlandıktan sonra opere edilmeli, operasyon 
sonrası ajitasyonun önlenmesi için de sedatif etkisi olan ilaçlardan yardım alınmalıdır. 
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Gerekli görülür ise hasta operasyon sonrası da psikiyatri kliniğinde takip edilmelidir.

sonuç: Self mutilasyon Tourette Sendromu, Lesch-Nyhan Sendromu, Cornelia de Lange 
Sendromu, Prader Willi Sendromunda görülebilen ve etyolojisi farklılıklar gösteren 
psikiyatrik bir bozukluktur. Plastik cerrahiye başvuran self mutilasyon olgularında medikal 
tedavi sonucunda % 19 oranında self mutilasyon tekrar etmektedir. Rekonstruksiyon 
planlanan hastaların seçimi iyi yapılmalı ve bu hastalar mutlaka psikiyatri desteği alınarak 
tedavi edilmelidir.
 

Fig1: self mutilasyon ile oluşturulmuş total alt dudak kaybı 
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Ps - 40
DÜŞÜK FreKansLı ULTrasoniK Yara DeBriTmanı iLe 
TeDaVi eDiLen YanıK oLgUsU
 
Şeyda Güray Evin, Gökçe Yıldıran, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, 
Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, 
Konya
 
giriş: Yara yatağının hazırlanması, yara kontraksiyonu, granülasyon dokusu gelişimini ve 
epitelyal hücrelerin yara dudaklarına göçünü engelleyen nekrotik dokuların debritmanını 
içerir. Yaranın debritmanı komplike yara iyileşmesinin temel bir bileşenidir. Yaşamayan 
yara dokuları bakteriler için bir nidus görevi görür ve bakteri proliferasyonunu artırarak 
enfeksiyona neden olur. Ayrıca bakteri üremesi endotoksin salınımını artırarak bir 
biyofilm tabakasının oluşmasına sebep olur ve bu tabaka inflamatuvar mediatörleri 
artırır (IL-1b, IL-6, TNF-α,), lokal doku nekrozu meydana gelir. Sonraki adımda matrix 
metalloproteinazlarının üretimi ile fibroblastlardan kollagen salınımı azalır. Yara 
iyileşmesi üzerine bu zararlı etkilerin oluşumunu önlemek için nekrotik dokuların yara 
üzerinden hızlıca ve tamamen debride edilmesi yara tedavisinde başlıca amaç olmalıdır.  
İyi bir debritman yöntemi bakterileri ve yabancı cisimleri yaradan uzaklaştırmalı ve bunu 
yaparken de doku hasarı meydana getirmemelidir. Bu temel amaçların sağlanması için 
ultrasonik yara debritmanı kullanılan en güncel debritman yöntemlerinde olup, bu yazıda 
ultrasonik yara bakımı ile tedavi edilmiş bir yanık olgusu sunulacaktır.

Vaka Ve method: 74 y bayan hasta gövde sol yarımında total vücut yüzey alanının % 9 
luk kısmını kaplayan 2. Derece derin sıcak su yanığı ile başvurdu. Hastada sıvı elektrolit 
balansı ve metabolik denge sağlanıp, vital organlarla ilgili komplikasyonların önlenmesi için 
gerekli önlemler alındı. Hastanın yanık yara bakımı ultrasonik yara debritman yöntemi ile 
seri debritmanlar yapılarak sağlandı. (Fig1)

Bulgular: Ultrasonik yara debrimanı 2.derece yüzeyel ve derin alanların debritmanında 
tek başına oldukça etkili olup 3. Derece alanlar için ek olarak cerrahi debritman gerektirdi. 
Hasta 4 kez uygulanan seri debritmanın ardından granüle yara zemini oluşturularak STSG 
ile greftlendi.
 
Tartışma: Geçmiş yıllarda geniş yanık yaralarının tedavisi şok, asidoz, ağrı, derin 
enfeksiyonlar ile sonuçlanabilen kimyasal debritman gibi bir çok yöntem denemiştir. 
Ultrason noniyonize radyasyondur ve iyonize radyasyon gibi kromozomal kırılma ve 
kontrolsüz çoğalan hücrelere neden olmaz. Ultrason yara üzerinde yüksek frekanslarda 
oluşan termal ve düşük frekanslarda oluşan nontermal etkilere sahiptir. Ultrason debritman 
için kullanılacağında bu nontermal etkilerinden faydalanılır. Ultrason doku üzerinde lokal 
basınç değişiklikleri meydana getirerek doku sıvısı içinde kavitasyonlar ya da mikro boyutlu 
gaz kabarcıkları oluşturur. Bu gaz kabarcıkları yara yüzeyindeki fibrinoliz etkisinden 
sorumludur. Akustik akış ultrasonun diğer bir nontermal etkisidir. Ultrasonik basınç dalgaları 
sonucunda sıvı hücre membranları, bağ doku ve kabarcıklar içinde hareket eder.Böylece 
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hücre membran permeabilitesi ve sekonder mesajcı aktivitesi değişir. Bütün bu değişiklikler 
de pretein sentezinin artmasına, mast hücrelerinin degranülasyonuna, makrofajlar tarafından 
salgılanan büyüme faktörlerinin artmasına neden olur. Ek olarak düşük frekanslı ultrasonun 
in vitro ve endotelial nitrik oksit üretimini artırdığı da gösterilmiştir. Yapılan hayvan 
deneylerinde ultrasonik yara bakımının yaradaki yabancı partikülleri ve bakteri sayısını 
azalttığı ve bunu yaparken konvansiyonel yöntemlere göre daha az kan kaybına yol açtığı ve 
yaşayan dokularda da hasara yol açmadığı gösterilmiştir. 
 
sonuç: Yanık hastamızda makroskobik olarak gözlenebilen bir sağlıklı doku yıkımı 
olmadan yara yüzeyindeki fibrin tabaka seri ultrasonik debritmanlarla hızlı ve etkili bir 
şekilde temizlenerek yara yatağı rekonstrüksiyona hazır hale getirilmiştir. Ultrasonik yara 
debritman yöntemi etkili fakat uzun döenm etkileri klinik çalışmalarla araştırılması gereken 
bir yöntemdir.

fig1: ultrasonik debritman 4. seans öncesi 
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Ps - 41
DiYaBeTiK eL enFeKsiYonLarınDa negaTiF BasınÇLı 
YaRa KaPaMa
 
Nuh Evin, Ahmet Bilier, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, 
Konya
 
giriş: Diyabetik hastalarda en önemli komplikasyonlardan biri yüksek oranda amputasyonla 
sonuçlanan ayak ülserleridir. Diyabetik el enfeksiyonları ise ayak enfeksiyonlarından daha 
az sıklıkla görülmektedir. Diyabetik el enfeksiyonları genellikle travma zemininde gelişerek 
uygun tedavi edilmez ise amputasyonlara neden olabilen ciddi enfeksiyonlardır. Travma ile 
beraber düşük sosyoekonomik düzey, regüle olmayan kan şekeri, geç başvuru, komorbidite 
mortalite ve morbidite oranını artırır. Diyabetik el enfeksiyon tedavisinde metabolik tablonun 
düzeltilmesinin yanı sıra yaranın drenajı, debritmanı, yara bakımı, kültür uygun antibiyotik 
uygulanır. Negatif basınç yardımlı yara bakımı (V.A.C) ise birçok akut ve kronik yarada 
iyileşmeyi hızlandırmak için kullanılan non-invaziv bir yöntemdir. Bu çalışmada kliniğimizde 
diyabetik el enfeksiyon tedavisinde kullanılan V.A.C uygulamalarımızı anlatılacaktır.
 
gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2014-2015 yıllarında V.A.C ile tedavi edilen 2 diyabetik el 
enfeksiyonu hastası çalışmaya dahil edildi.
1.Olgu: 60y erkek hasta sol el 2.parmakta ve sol el palmar yüzde ağrı, şişlik, kızarıklık ile 
başvurdu. Hikayesinde 2 hafta önce yabancı cisim batması olan hastanın fizik muayenesinde 
sol el 2.parmak voler yüzden el bileğine uzanan yaygın fluktuasyon veren apse formasyonu ve 
inflamasyonun diğer bulguları mevcuttu. Biyokimyada Hb: 11.3g/dl, WBC:19000, sedim:96, 
CRP:153, AKŞ:280, HbA1C: 8.4 idi. X-ray de 2. CMC eklem seviyesinde radyoopak yabancı 
cisim olup osteomyelit lehine bulgu yoktu. Tedavide voler yüzden yapılan Z insizyon ile apse 
boşaltıldı, irrigasyon ve debritman uygulandı, yabancı cisim çıkarıldı, V.A.C uygulandı.(Fig1) 
Uygun antibiyogram ve insülini içeren medikal tedavi düzenlendi. 3 seans V.A.C tedavisi ile 
mevcut eksuda, ödem,enfeksiyonda azalma granülasyon dokusunda artma görüldü. 3. seans 
sonunda yara primer kapatıldı.
2.olgu: 68y bayan hasta sol el bileğinde şişlik, ağrı, kötü kokulu akıntı ile başvurdu. 1 hafta 
önce yanık öyküsü olan ve yetersiz yara bakımı yapılan hastanın fizik muayenesinde sol el 
bileği voler yüzde inflamasyon bulguları yanı sıra fistülize apse odağı ve nekroz mevcuttu. 
Biyokimyada Hb: 13g/dl, WBC:15400, sedim:66, CRP:120, AKŞ:242mg/dl, HbA1C: 8.1 
idi. X-ray de osteomyelit lehine bulgu yoktu. 1. olgu ile aynı tedavi protokolü uygulandı.

Tartışma: Diabetik hastalarda diabetik olmayan hastalara göre yara iyileşmesinin daha 
kötü olduğu bilinmektedir. Benotmane ve ark. diyabetik hastalarda yaptığı üst ekstremite 
enfeksiyonlarının tedavilerini bildirdikleri 26 hastalık bir çalışmada %23.1 minör 
amputasyon, %53.8 amputasyonsuz iyileşme, %19.2 mortalite rapor edilmiş. Diyabetik el 
enfeksiyonu tedavi ilkeleri yatarak tedavi, vasküler hastalığın tedavisi, enfeksiyon yönetimi, 
debritman ve nemli yara ortamının sağlanmasıdır. İyileşmeye yardımcı bu ilkelerden bazıları 
iyileşmenin bir aşamasında etkili iken tüm süreç boyunca etkili olmayabilir. Bu nedenle 
tek bir ajan ya da yönteme bağlı kalmaktansa yara ve hastanın yakından izlendiği tedavi 
metodları kullanılmalıdır.
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V.A.C. tedavisi yara bölgesine sürekli ya da aralıklı negatif basınç uygulamaya dayanır. 
V.A.C. tedavisi ile iltihabi ödem, eksuda, bakteri kolonizasyonu ve nekroz azalır; lokal kan 
akımı, granülasyon dokusu ve yara kontraksiyonu artar, nemli ortam ile epitelizasyon hızlanır.

sonuç: V.A.C. tedavisi diyabetik el enfeksiyonlarının tedavisinde cerrahi girişim sonrası 
kültüre uygun antibiyotik tedavisi ve diğer tedavi modaliteleri ile kombine edilerek 
kullanılabilir.
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Ps - 42
eVDe sağLıK HiZmeTLeri’nDe eVre 4 DeKÜBiT 
ÜLserin moDern Yara BaKım ÜrÜnLeriYLe TeDaVisi
 
Ali Bayram Kasım, Serdar Şayan, Fazilet Karaçam, Demet Gök
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy, Evde Sağlık Hizmetleri, 
İstanbul
 
giriş: Evde Sağlık Hizmetleri (ESH) biriminin günlük işleri arasında kronik yara, özellikle 
de dekübit ülser (DÜ) bakımı önemli bir yere sahiptir. Erken evre DÜ hastalarında yüz 
güldürücü sonuçlar alınabilirken EPUAP’a göre başlangıç evresi 3 olan 27 hastanın 11’i 
(%42), başlangıç evresi 4 olan 46 hastanın 25’i (%54) tedavileri devam ederken vefat etmiştir 
(Nisan 2014 – Eylül 2015 hasta analizleri). Bu yazıda başlangıç evresi 4 olan, yerleşim yeri 
olarak daha nadir gördüğümüz bir DÜ’in iyileşme ile sonuçlanan tedavi sürecini paylaşmak 
istiyoruz.

Yöntem: 89 yaşında V.L. isimli kadın hasta 29.12.14 tarihinde komşusu tarafından birimimize 
kaydedildi.İlk ziyareti 6.1.15’te gerçekleştirilen hastanın öz geçmişinde Alzheimer hastalığı 
(12 yıldır) dışında sistemik bir hastalığı yoktu. Hasta yaklaşık 4 yıldır yatağa tamamen bağımlı 
yaşıyordu. Gaita ve idrar inkontinansı olan hastaya alt bezi uygulanıyordu. Medikal tedavi 
olarak Donepezil ve ajitasyonları nedeniyle Ketiapin kullanmaktaydı. Kaşektik görünümde 
olan hastanın son 1 aydır oral alımının azaldığı ve 2 hafta öncesinde sırtında yara açıldığı 
ifade ediliyordu. Hastanın muayenesinde torakolumbal spinöz çıkıntılar üzerinde yerleşimli 
10 cm x 5 cm boyutunda üzeri nekrotik dokuyla kaplı DÜ saptandı (Foto 1,sol).

Bulgular: Oral alımı azalmış olan, beslenme değerlendirilmesinde malnütrisyon saptanan 
(Mini Nütrisyonel Değerlendirme skoru 12), serum Albümin düzeyi 3,33 g/dL olan hastaya 
enteral beslenme desteği sağlandı. Yarasındaki nekrotik dokuyu uzaklaştırmak için Ringer 
Laktatlı otolitik debridman örtüsü ve keskin cerrahi debridmanla haftada 2 ziyaretle takibe 
alındı. 5 hafta ve 10 pansuman sonrası nekrotik doku tamamen uzaklaştırılmış oldu. 6 x 4 x 
3 cm boyutlarındaki, kas dokusuna kadar uzanan bol eksüdalı Evre 4 yaradan yara sürüntü 
örneği alındı. Kültüründe Proteus mirabilis üreyen hastanın bundan sonraki pansumanlarında 
(6.hafta, 11.pansuman) enfeksiyon kontrolü için kadeksomer iyodinli örtü ve negatif basınçlı 
yara kapama örtüsü kullanıldı. 2 hafta ve 4 pansuman sonrasında yara boyutları 4 x 2,5 x 
1 cm boyutlarına geriledi ve alınan yara sürüntü örneğinde üreme olmadı. 9. hafta ve 19. 
Pansumana kadar haftada 2 ziyarete kalsiyum aljinatlı yara örtüsüyle devam edildi. Sonraki 
dönemde kalsiyum aljinatlı örtüyle haftalık ziyaretler yapıldı. 13. hafta ve 23. ziyaret sonrası 
yara derinliği 0,5 cm’nin altına inen hastaya hidrokolloid yara örtüsü uygulandı. 16 hafta ve 
26 pansuman sonrasında yara iyileşmiş olarak pansuman sonlandırıldı (Foto 1, sağ)

sonuç: Evde Sağlık Hizmetlerinde DÜ tedavisi önemli yere sahiptir. Zira bu hastaların çoğu 
hastanelerden hizmet alabilecek durumda değildir. İleri evre DÜ hastalarında iyi sonuçlar 
almak güç görünmektedir. Son zamanlarda Evde Sağlık Hizmetleri’nde modern yara bakım 
ürünlerinin ve negatif basınçlı yara kapama örtülerinin daha ulaşılabilir hale gelmesiyle bu 
hastalarda daha iyi sonuçlar alınabilir.
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Foto 1: Tedaviden önce (sol) ve sonra (sağ) 
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Ps - 43
Deri greFTLerinin UYgULanDıKLarı aLana 
TesPiT eDiLmesinDe negaTiF BasınÇ Yara TeDaVi 
sisTemLerinin KULLanıLması- iKi oLgU neDeniYLe

Ercan Cihandide1, Deniz Yahcı1, Oğuz Kayıran2

1 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Acıbadem Ataşehir Hastanesi, İstanbul.
2 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.

giriş: Travmatik yaralar veya diyabetik ayak yaralarındaki gibi komplike yaralarda yumuşak 
doku örtüsü sağlamak halen çözülmesi gereken bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Granülasyon oluşumu sonrası yaranın kapatılması için birçok seçeneğin arasında kısmi 
kalınlıklı deri greftleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bazı zor anatomik alanlarda deri greftinin 
yüzeye tam temas ederek düzgün serilmesi ve serildikten sonra aynı pozisyonda tespit edilmesi 
mümkün olmayabilmektedir. Negatif basınç yara tedavi sistemi bilindiği üzere şeffaf okluziv 
bir örtünün altında sünger ve vakum içeren kapalı bir sistemdir. Negatif basınç yara tedavi 
sistemleri granülasyon dokusunun oluşumunu hızlandırması, yara epitelizasyonunu erkene 
çekmesi, iyileşmeyi çabuklatırması bakımından çok komplike yaraların tedavi süreçlerinin 
yönetiminde başarıyla kullanılmıştır.

olgu sunumu: Diyabetik ayak nedeniyle sol ayak metatarsofalengeal eklem hizasından 
amputasyonu gerçekleştirilen 64 yaşında erkek hastada nekroza giden dorsal cilt flebinde 
yara ayrışması yaşandı. Yara bakım ürünleri ve negatif basınç yara tedavi sistemi ile yara 
takibi yapıldı. Granülasyon dokusu oluşumunu takiben sağ uyluk lateral bölgeden alınan 
kısmi kalınlıklı deri grefti plantar bölge distalindeki çukur alana eriyen sütürlerle dikildi. 
Sonrasında greftin tespit edilmesi için negatif basınç yara tedavi sistemi kullanıldı. Ameliyat 
sonrası 5. Günde pansuman açıldığında greftin yüzde yüz tuttuğu görüldü.
İş kazası sonucu sol alt ekstremitesinde damar ve kemik yaralanmalarının yanısıra geniş 
fasyatomi defektinde kas nekrozlarının eşlik ettiği açık yaraya sahip 30 yaşındaki erkek 
hastada uzun süre yara bakım ürünleri ve negatif basınç yara tedavi sistemi ile yara takibi 
yapıldı. Sol cruris medial bölgede gastrokunemius kası içerisine ilerleyen derin cebe sahip 
yarasına sol uyluk anterolateral bölgeden alınan kısmi kalınlıklı deri greftleri uygulandı. 
Greftlerin yara kenarlarına eriyen sütürlerle dikilmesi sonrası tespit için negatif basınç yara 
tedavi sistemi kullanıldı. Ameliyat sonrası 5. Günde pansuman açıldığında greftin yüzde yüz 
tuttuğu görüldü.

Tartışma ve sonuç:  Kısmi kalınlık deri greftlerinin yara yatağına tespit edilmesinde 
negatif basınç yara tedavi sistemleri son derece güvenli, üstüne düşeni fazlasıyla yapan ve 
etkin bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tekniğin önemli bir avantajı konvansiyonel 
tespit tekniklerine kıyasla hastanın daha fazla mobil olmasına imkan tanımasıdır. Hastaların 
gösterdiği uyuma ilave olarak literatürde greft sağ kalımını arttırdığını gösteren çalışmalar 
bulunmaktadır. Konvansiyonel bohça pansumanla karşılaştırıldığında yüksek maliyete sahip 
olsa da, zor anatomik alanlar için tekrar greftleme ameliyatlarına gereksinim duyma ve daha 
uzun hastanede kalış süreleri düşünüldüğünde greftlerin tespit edilmesi için negatif basınç 
yara tedavi sistemlerinin iyi bir çözüm ve araç olduğuna inanıyoruz. 
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Ps - 44
Yara TeDaVisinDe ePiDermaL miKrogreFT 
UYgULaması iLe iLgiLi DeneYimLerimiZ- iKi oLgU 
neDeniYLe

Ercan Cihandide1, Deniz Yahcı1, Oğuz Kayıran2

1 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Acıbadem Ataşehir Hastanesi, İstanbul.
2 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.

giriş: Epidermal mikrogreft alımı, derinin sadece epidermal katmanının en yüzeyel kısmının 
alınarak, donör sahaya çok daha az hasar verip skar oluşumunu önemli miktarda önleyen 
otolog seçeneklerden biridir. Yara tedavisinde kısmi kalınlıklı deri ile greftleme, uzun ve 
yorucu olması, zaman alması ve donör sahada iz bırakması gibi birçok kısıtlayıcı özelliğe 
sahiptir. Yakın zamanda ısı ve vakum uygulayarak epidermal mikrogreft alımı sağlayan 
otomatik bir sistem hizmete sunulmuştur. Epidermal mikrogreft alımında kullanılan bu 
yeni teknik, donör sahada skar bırakmadan ve hastada bir rahatsızlık oluşturmadan canlı 
mikrogreft alımını mümkün kılmaktadır.  
   
olgu sunumu:  Çit üzerinden atlarken sol el 4. parmağında gelişen yüzük avülzyon 
yaralanması sonrası mikrocerrahi yardımıyla ven grefti ile revaskülarizasyon, sinir ve damar 
onarımları yapılan hastanın avülze flebin ön yüzünde nekroz gelişti. Yara bakım ürünleri ile 
takip ve granülasyon oluşumunu müteakip epidermal mikrogreftleme uygulandı.  
İkinci olguda memeden yapılan mükerrer biyopsilerin sonucu şüpheli gelen hastaya 
bilateral subkütan total deri koruyucu mastektomi sonrası bilateral meme implantı ile 
meme rekonstrüksiyonu uygulandı. Ameliyat sonrası her iki nipple areola kompleksin alt 
yarımlarında nekroz gelişti. Yara bakım ürünleri ile takip ve granülasyon oluşumunu takiben 
epidermal mikrogreftleme uygulandı. Tam iyileşme sonrası memede normal anatomik 
yapıyla uyum gösteren, renk ve sınır farkı belli olmayan doğal bir sonuç alındığı görüldü.

Tartışma ve sonuç:  Epidermal mikrogreftleme uygulamasının geleneksel kısmi kalınlıklı 
deri greftlemesi ile karşılaştırıldığında birkaç avantajı bulunmaktadır. Kısmi kalınlıklı 
deri greftlemesi anestezi ve ameliyathane şartlarını gerektirirken, kullanılan bu otomatik 
sistemle epidermal mikrogreftleme poliklinik şartlarında ve hastaya ağrı vermeden 
uygulanabilmektedir. Yine kısmi kalınlıklı deri greftlemesinde çoğu zaman hastanın 
konforunu bozan ağrılı ve iz bırakan bir donör saha varken, epidermal mikrogreft alımı 
sağlayan bu otomatik sistemle donör sahada belirgin bir iz kalmamaktadır. Bu yeni teknoloji 
ile epidermal mikrogreftlemenin, akut ve kronik yaraların tedavisinde basit, hızlı ve düşük 
riskli bir tedavi seçeneği olarak uygun bir alternatif olduğunu düşünüyoruz.
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Ps - 45
enFeKTe aÇıK YaraLarın TaKiP Ve TeDaVisinDe 
PoLiHeKsaniD Ve BeTaine KarıŞımı soLÜsYonUn 
YıKamaLı negaTiF BasınÇ Yara TeDaVi sisTemi iLe 
BirLiKTe KULLanıLması- iKi oLgU neDeniYLe

Ercan Cihandide1, Deniz Yahcı1, Sevinç Karadeniz2, Oğuz Kayıran3

1 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Acıbadem Ataşehir Hastanesi, İstanbul.
2 Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Pendik Bölge Hastanesi, İstanbul.  
3 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.

giriş: Etkin yara bakımı ve tedavisi, uygun bir yara tedavi planı belirlenmesi açısından 
hastanın ve yaranın detaylı değerlendirilmesinin yapılmasını gerektirir. Her hastada en 
uygun tedaviyi seçmeden önce yara iyileşmesini bozan faktörlerin belirlenip ortaya konması 
kritik öneme sahiptir. Risk faktörlerine sahip yaralarda debridman, sistemik antibiyotik 
tedavisi, antimikrobiyal ajanların lokal uygulanması, gerektiğinde geç primer onarım, 
drenlerin kullanımı ve mükerrer yara bakım ve temizliği temel yaklaşım prensiplerini 
oluşturur. Negatif basınç yara tedavi sistemleri (NBYT), akut ve kronik yaraların tedavisinde 
başarıyla kullanılan, kendini kanıtlamış bir tedavi şeklidir. Son yıllarda NBYT sistemleri 
üzerinden antibakteriyel topikal yara solüsyonlarının yaralara tatbik edilmeye başlanması 
yara iyileşmesine ilave katkılar sağlamıştır.

olgu sunumu: 75 yaşında erkek hasta travmatik serebrovasküler olay geçirmesi sonrası 
uzun süre yoğun bakım ünitesinde takip edildikten sonra sakral (15x17 cm boyutlarında 
Gr. III) ve sol trokanterik (12x18 cm boyutlarında Gr. IV) bölgedeki enfekte bası yaraları 
nedeniyle poliheksanid ve betaine karışımı solüsyon kullanılarak yıkamalı NBYT sistemi 
ile takip edildi. Uygulama öncesi alınan yara kültüründe P. Aeruginosa ve Enterekok üredi. 
Uygun antibiyoterapi sonrası 9. günde kültürde üremesi olmayıp 60 gün boyunca yıkamalı 
NBYT sistemi ile takip edildi. 2 hafta standart NBYT sistemine geçiş sonrası yara kültüründe 
MRSA üremesi meydan geldi. Uygun antibiyoterapi ile tekrar yıkamalı NBYT sistemine 
geçiş sonrası takibi bu şekilde devam etti ve 14. günde yara kültüründe kolonizasyon tespit 
edildi.
İş kazası sonucu sol alt ekstremitesinde damar ve kemik yaralanmalarının yanısıra geniş 
fasyatomi defektinde kas nekrozlarının eşlik ettiği açık yaraya sahip 30 yaşındaki erkek 
hastada (sol kruris medial bölgede 40x 8 cm, sol kruris lateral bölgede 38x 7cm ve ayak 
bileği ve dorsumunda 16x 10 cm) yaralar poliheksanid ve betaine karışımı solüsyon 
kullanılarak yıkamalı NBYT sistemi ile takip edildi. Uygulama öncesi alınan yara kültüründe 
P. Aeruginosa ve Enterekok üredi. Uygun antibiyoterapi sonrası greftleme ameliyatının 2 
hafta öncesine kadar 60 gün boyunca yıkamalı NBYT sistemi ile takip edildi; 20. günde 
kültürde üremesi olmayıp kolonizasyon tespit edildi. 30. gün itibariyle üreme olmadı. 2 hafta 
standart NBYT sistemine geçiş sonrası hasta opere edildi.

Tartışma ve sonuç: Yara yatağının hazırlanması yara iyileşmesini engelleyen olumsuz 
faktörlerin elimine edilerek endojen iyileşmeyi hızlandırmak için kapsamlı bir yara bakımını 
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gerektirir. Yaranın iyileşmesi için bu süreç çoğu zaman nekrotik dokunun uzaklaştırılması, 
enfeksiyon kontrolü ve nem kontrolü demektir. Akut ve kronik yaralarda standart NBYT 
sistemlerinin granülasyon dokusu oluşumu sağladığı gösterilmiştir. Yakın zamanda yapılan 
klinik çalışmalardaki bulgular, domuz modellerinde yapılan preklinik çalışmalara benzer 
olarak, yıkamalı NBYT sistemlerinin granülasyon dokusu oluşumunda iyileşme sağladığı 
yönünde bir fikir ortaya atmıştır. Yara yatağının ameliyata hazırlığında hekime yardımcı rol 
oynadığı açık olsa da tam olarak ne zaman kullanılması gerektiği birincil soru olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yapılan çalışmalardan gelen veriler ışığında konvansiyonel yara tedavisi ve 
standart NBYT sistemlerine kıyasla bakteriyel yükte ciddi azalma sağlaması, granülasyon 
dokusunun kalınlığında ciddi artış ve debridman için ameliyathane ziyaretlerinde belirgin 
azalma yıkamalı NBYT sistemlerinin kuvvetli yanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan 
hareketle büyük ve derin yaralarda, yüksek miktarda bakteriyel yükü olan yaralarda veya 
komplike diyabetik ayak yaralarında poliheksanid ve betaine karışımı solüsyon kullanılarak 
yıkamalı NBYT sistemlerinin kullanımının mantıklı olacağını düşünüyoruz.
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