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dear CoNgress MeMbers,
Welcome to 11th National Congress which I believe will be an 
amazing meeting with your precious contributions. We are and 
very pleased and honored to welcome you as our guest here.
Right after the previous one, we had started working for 11th 
Wound Congress with great enthusiasm and planned to organize 
an internationally participated one. One day while we were on a 
meeting with these purposes, I heard the worst news of the world 
on the phone. My dear and only son, my best friend Bintuğ passed 
away while swimming after the day he passed the university 
admission exam. Life had lost all it’s meaning at that very moment 

for me and I still cannot believe it… Just after Bintuğ, I lost my father at a time that I need 
him most… Prof. Dikmen Arıbal, Prof. Erdal Anadol and Prof. Tuğbay Tuğ who were always 
with us during these painful and desperate days that we had no will to do anything, even 
to live, insistently advised me beginning the congress works again will be right thing to 
hold on to the life. Valued members of Wound Management Association, all employees of 
sponsor companies starting from their general managers told that they would stand by me in 
all circumstances.
When I restarted the congress works, we figured out that four of nine international speakers 
who had formerly approved, cancelled their participation by showing gentle reasons caused 
by the current condition of our country. On the other side our friends Dr. Arkadiusz Jawien, 
Dr. Jose Luis Lazaro Martinez, Dr. Francesco De Santis, Dr. Ash Mosehabi ve Dr. Muholan 
Kanapathy   accepted our invitations with pleasure. We owe them a great debt of gratitude for 
honoring us and making our congress an international one with their contributions. 
We targeted to include almost all subjects related to chronic wound in scientific program and 
wished to create an interesting and attractive congress by adding interactive studies besides 
courses, sessions and panels. Abstract submission was more than expected from all over our 
country and after the evaluation was completed by the reviewers earnestly, accepted abstracts 
were limited to 32 oral and 50 poster presentations. We also tried to prepare a social program 
which we believe that you will enjoy, after the intensive scientific program on each day. 
I’m proud to tell that the level of future Wound Congresses will raise with 11th Congress’s 
economic potential and all time high number of participants thanks to devotedly supports 
of sponsor companies and highest accreditation point of Turkish Medical Association. I 
would like to thank board members for their unconditional support, the companies for their 
gentle participation and Valör Turizm team that I worked with pleasure, for their meticulous, 
disciplined and debonair works. 
I wish you will experience a congress that will offer no spare moment but will let you leave 
with unforgettable memories besides having new information. 
Thank you for the high interest you have shown. With best regards.

November 2016,
Prof. Dr. Hakan UnCU
Congress President
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SAYIN KONGRE ÜYELERİ,
Sizlerin değerli katkıları ile mükemmel bir bilimsel toplantı 
olacağından emin olduğum 11. Ulusal Yara Kongresi’ne 
hoşgeldiniz. Sizleri bu kongrede misafir etmekten büyük mutluluk 
ve onur duyuyoruz.
Bir önceki yara kongresinin hemen ardından 11. Yara Kongresi’nin 
çalışmalarına büyük  istekle başlamış, kocaman uluslararası bir 
kongre düzenlemeyi planlamıştık. Bu çerçevede kongre için yine 
toplantı yaptığımız bir gün, dünyada duyulabilecek en acı haberi 
telefonda aldım. Benim canım, herşeyim ve en iyi arkadaşım 
olan tek oğlum Bintuğ, üniversiteyi kazandığının ertesi günü 

yüzerken hayatını kaybetmişti. Benim için de hayat o anda bütün anlamını yitirdi ve ben 
hala inanamıyorum. Bintuğ’dan hemen sonra ise, en çok ihtiyacım olduğu zamanda Babam 
aramızdan ayrıldı. Bu dayanılmaz acı ve çaresizlik içinde hiçbir şey yapmayı, hatta artık 
yaşamayı istemediğimiz günlerde hep yanımızda olan Dikmen Hocam, Erdal Hocam ve 
Tuğbay Abi, ayakta durabilmem için en doğrusunun kongre hazırlarına tekrar başlamak 
olacağını ısrarla söylediler. Yara Derneği’nin kıymetli yönetim kurulu üyeleri ve kongre 
sponsoru olan firmaların genel müdürlerinden itibaren tüm çalışanları her koşulda hep 
yanımda olacaklarını bildirdiler.
Yeniden kongre çalışmalarına döndüğümde, öncelikle yurtdışından davet ederek ön onay 
aldığımız dokuz konuşmacının dört tanesi aslen ülkemiz şartları sebebi ile, nazik  gerekçeler 
göstererek kongreden çekildiler. Öte yandan dostlarımız olan Dr. Arkadiusz Jawien, Dr. 
Jose Luis Lazaro Martinez, Dr. Francesco De Santis, Dr. Ash Mosehabi ve Dr. Muholan 
Kanapathy davetimi büyük memnuniyetle kabul ettiler. Bizleri onurlandıran ve katkıları ile 
kongremizi uluslararası seviyeye taşıyan bu değerli bilim adamlarına teşekkürü borç bilirim.
Kongre programında, kronik yaraya ilişkin hemen her konuya yer vermeyi amaçladık. 
Kurslar, oturumlar, panel ve konferanslar yanında, interaktif tartışmalar ekleyerek kongre 
salonunu daha ilgi çekici hale getirmeyi arzu ettik. Ülkemizin heryerinden, umduğumuzun 
çok daha üzerinde olan bildiri başvuruları hakemler tarafından ciddiyetle değerlendirildikten 
sonra, 32 sözel, 50 poster bildiri ile sınırladık. Ayrıca sizlerin istekleri doğrultusunda, bu 
yoğun bilimsel toplantılar sonrasında her akşam seveceğinize inandığımız esaslı bir sosyal 
program hazırlamaya çalıştık.
Kongre sponsor firmalarının ricalarımızı kırmayarak fedakarca destekleri sonucunda; gerek 
ekonomik gücü ve rekor katılımcı sayısı, gerekse TTB kredilendirme puanı ile en yüksek 
rakamlara ulaştımız bu kongrenin sonrasındaki yıllarda çıtanın daha da yükseleceğini 
bilmekten memnuniyet duyuyorum. Koşulsuz destekleri için Yönetim Kurulu’na ve nazik 
katılımları için firmalara, ayrıca birlikte çalışmaktan keyif aldığım titiz, disiplinli ve 
güleryüzlü Valör Kongre Organizasyonları ekibine çok teşekkür ediyorum.
Hiç boş anınızın kalmayacağı yoğunlukta, fakat yeni bilgiler yanında unutulmaz anılarla da 
evinize döneceğiniz çok güzel bir kongre geçireceğinizi ümit ediyorum.
Göstermiş olduğunuz yüksek ilgiye teşekkür eder, saygılar sunarım.

Kasım 2016,
Prof. Dr. Hakan UnCU
Kongre başkanı
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biLiMseL PRogRAM
SCIENTIFIC PROGRAMME

15 ARALıK 2016

13.00 - 14.30  VenÖZ ÜLseR KURs  
13.00 - 13.15  Venöz ülserlerin etyolojisi ve özellikleri? 
 Selçuk BAKTIROĞLU
13.15 - 13.30  Venöz ülserde kompresyon tedavileri
 Emre ÖZKER
13.30 - 13.45  Kompresyon tedavilerinin kontrendikasyonları, komplikasyonları 
 Uğur BENGİSUN
13.45 - 14.30  Hasta üzerinde dörtlü bandaj uygulamaları
   (Baktıroğlu, Özker, Bengisun)

14.30 - 16.00  HAngi YARAYA HAngi ÖRTÜ, biR KonsensUs oLUşAbiLiR Mi?
   Keypad oylaması ile bir interaktif çalıştay    
 Mustafa DEVECİ
 Şamil AKTAŞ
 Deniz YAHCI
 
16.00 - 16.30  Kahve Arası
 
16.30 - 17.00  Açılış Töreni
   Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
   Mustafa DEVECİ  -  Dernek Başkanı
   Hakan UNCU - Kongre Başkanı

17.00 - 17.30  Teşekkür ve Plaketlerin Takdimi

   Açılış kokteyli ile birlikte
17.30 - 18.15  Türkiye’de tıbbın tarihçesi 
 Semih BASKAN
18.15 - 19.00  Yaşamdaki yaralarım (Bir duayen cerrahın yaşamı ve öğütleri)
 Yalçın AKER
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16 ARALıK 2016

08.30 - 10.00  OTURUM: KRoniK YARADA AKTiF KAPAMA
   Oturum Başkanları: Tuğbay TUĞ, Seher DEMİRER
08.30 - 08.50  Negatif basınçlı uygulamalar yara tedavisinde neleri değiştirdi?  
 Arda ÇETİNKAYA
08.50 - 09.10  Negatif basınçlı uygulamalarda yenilikler  
 Nihal KOCAASLAN
09.10 - 09.30  Yara çevresinin değerlendirilmesi ve  korunması  
 Ayişe KARADAĞ
09.30 - 10.00  Olağan dışı yaralar için sıra dışı çözümler  
 Tahir ÖZER

10.00 - 10.20  Kahve arası

10.20 - 11.10  OTURUM: YAnıKLAR
   Oturum Başkanları: Ali BARUTÇU, Ramazan KAHVECİ
10.20 - 10.40  Yanıkların derecelendirilmesi ve türleri 
 Cem AYDOĞAN
10.40 - 11.10  Yanıklarda yara tedavisi ve yenilikler 
 Serdar TÜRKYILMAZ

11.10 - 12.30  OTURUM: inFeKTe KRoniK YARALAR
   Oturum Başkanları: Önder KILIÇOĞLU,  Bülent ERTUĞRUL
11.10 - 11.30  Yaraların temizlenmesi ve  antiseptikler 
 Ercan CİHANDİDE
11.30 - 11.50  Hangi debritmanı, nasıl yapmalıyız? 
 Emre ÖZKER
11.50 - 12.10  Kronik yarada akılcı antibiotik kullanmalıyız. 
 Barçın ÖZTÜRK
12.10 - 12.30  Bakteriler derinde parti mi yapıyor? Osteomyelit 
 Hakan KINIK

12.30 - 13.50  Öğle Yemeği

13.50 - 16.00  PANEL: KRoniK YARAYı KiM, nAsıL TeDAVi eTMeLi?
   Moderatörler: Semih BASKAN, Ali BARUTÇU
13.50 - 14.20  Ülkemizde yara eğitiminin durumu 
 Sinem PEKMEZCİ
14.20 - 14.40  Kronik yara için hemşire eğitimi 
 Ayişe KARADAĞ
14.40 - 15.00  Kronik yara için hekim eğitimi 
 Şamil AKTAŞ
15.00 - 15.20  Yara ünitesinde ilkeler ve hastaya yaklaşım 
 Cemile SAZAK
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15.20 - 15.40  Yara tedavisini sağlıkcı olmayanlar neden yapamaz?
 Metin KAYAÇAĞLAYAN
15.40 - 16.10  İnteraktif Tartışma

16.10 - 16.30  Kahve arası

16.30 - 17.30  OTURUM: bAsı ÜLseRLeRi
   Oturum Başkanları: Mustafa DEVECİ, Neslihan ALKIŞ
16.30 - 16.50  Bası ülserleri nasıl oluşuyor? Risk değerlendirmesi 
 Hatice AYHAN
16.50 - 17.10  Nasıl önleyelim? Havalı yatak sadece bir efsane miydi? 
 Rıdvan ALACA
17.10 - 17.30  Bası ülserlerinde medikal ve cerrahi tedavi 
 Ramazan KAHVECİ
 
17.40 - 19.00  seRbesT biLDiRiLeR ı  - saloN a
   Oturum Başkanları: Erdal ANADOL, Ahmet DEMİR

 s-001 Kronik Yaralarda Ultrasonik Yardımlı Yara bakım Tedavisinin etkinliği
 Abdullah Ünlü, Gökçe Yıldıran, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
 s-002 Kronik Alt ekstremite Yaralarında Düşük Frekanslı Ultrasonik 
 Debridman Tedavisi Deneyimimiz: 7 olgu nedeniyle
 Ömer Arda Çetinkaya, Mustafa Anıl Turhan, Cemile Sazak, Cüneyt Köksoy, 
 Hakan Uncu
 s-003 K-Teli Yardımıyla gergin Yaraların Kapatılmasında Plastik Kelepçe 
 Kullanımı
 Yalçın Yontar, Sedat Tatar
 s-004 Kronik osteomyelitte Pediküllü Perforatör Fleplerle Yumuşak Doku
 Rekonstrüksiyonu: Alt ekstremite Deneyimlerimiz
 Özay Özkaya, Özlem Çolak, Ayça Ergan Şahin, Kadir Tasasız, Mert Canlı
 s-005 Daha Öncesinde Damar Yaralanması olan ekstremite Defektlerinde Flep 
 seçimi 
 Asım Uslu, Mehmet Ali Korkmaz, Abdullah Sürücü, Kamil Manav, 
 Emine Handan Şimşek, Altan Tekin
 s-006 Diyabetik Hastalarda, Ayaktaki nekroz bölgeleri ile bacak Arterlerindeki
 Tıkanıklıkların, Anjiozom Konseptine göre Karşılaştırılması
 Erkan Orhan
 s-007 Kurtarılmış Ayaklar
 Arife Polat Düzgün, Bülent Çomçalı, Tolga Dinç, Hikmet Selçuk Gedik
 s-008 Diyabetik Ülserlerde Amputasyon Zorunluluğu 
 Ömer Arda Çetinkaya, Can Yahya Boztuğ, Elvan Onur Kırımker, Uğur Bengisun, 
 Hakan Uncu
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17.40 - 19.00  seRbesT biLDiRiLeR ıı - saloN b
   Oturum Başkanları: Rıdvan ALACA, Osman YÜKSEL

 s-009 Kolşisin nedenli immünsüpresif ileri Yaşlı Hastada Perineal Fournier 
 gangreninin Kombine Tedavi Teknikleriyle Yönetimi
 Oğuz Hançerlioğulları, Yaşar Subutay Peker, Hüseyin Sinan, Tahir Özer
 s-010 Fournier gangreninde güncel Tedavi Yaklaşımları
 Hamza Çınar, Murat Derebey, Kağan Karabulut, İsmail Alper Tarım, Kenan Erzurumlu
 s-011 nadir etiyolojili nekrotizan Fasiit olgularında Tecrübelerimiz
 Şükrü Taş
 s-012 Abdominal sepsiste Tannik Asidin Kolon Anastomozu Üzerine etkisi: 
 Deneysel bir Çalışma
 Öztekin Çıkman, Şükrü Taş, Ömer Faruk Özkan, Umut Ercan, Hakan Türkön,
 Nihal Kılınç, Mehmet Yılmaz Akgün, Muammer Karaayvaz
 s-013 Hastanede Yatan Yetişkin Hastalarda basınç Yaralanması 
 epidemiyolojisi: nokta Prevelans Çalışması
 Çağlayan Ateş, Hatice Ayhan, Sevinç Taştan, Gülşah Köse, Emine İyigün, 
 Goncagül Genç
 s-014 Yoğun bakım Ünitelerinde Tedavi gören Hastalarda oluşan basınç
 Ülserlerinin evrelere ve Anatomik bölgelere göre Dağılımının belirlenmesi
 Cansev Kılıç Sevencan, Nurten Sarıaslan, Tekmile Köse, Emine Emel Türkbey, 
 Alpay Azap, Adile Ayşe Küçükdeveci
 s-015 Palyatif bakım Ünitesinde Plazma Uygulaması ile bası Yara Tedavisi: 
 olgu sunumu
 Emel Yıldız, İbrahim Yıldız, Mustafa Çetiner, Burcu Özdemir,  Şule Değirmenci
 s-016 Ülkemizde bası Yarası sorunu ve Çözüm Önerilerimiz
 Selahattin Yaman, Semra Çetinkaya, Ramazan Baş

21.00 - 21.15  Yaraya sanatsal bir bakış: Kahlo ve Kafka’nın yaraları
 Pınar AVŞAR

21.15 - 21.45  Eriyen Kıta Antartika’ya Yolculuk
 Şamil AKTAŞ

21.45 - 22.15  Unutamayacağınız Bir Dikmen ARIBAL Konferansı ; 
 Dikmen ARIBAL
 “Aşk Sonbaharda Anlatılır”
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17 ARALıK 2016

08.30 - 12.30  PANEL: DıAbeTiK AYAK ve KRiTiK isKeMi - ı     
   Moderatör: Tuğbay TUĞ
08.30 - 09.00  Diabetik ayak infeksiyonlarında tanı ve değerlendirme 
 José Luis Lázaro MARTÍNEZ
09.00 - 09.20  Diabetik ayakta radyologtan neler bekliyoruz? 
 Eser ŞANVERDİ
09.20 - 09.50  Diabetik ayakta yeni bir evreleme ve yeni bir uygulama 
 Arkadiusz JAWIEN
09.50 - 10.10  Diabetik ayak tedavisinde konsensus oluştu mu? 
 Bülent ERTUĞRUL

10.10 - 10.30  Kahve Arası

   PANEL: DıAbeTiK AYAK ve KRiTiK isKeMi - ıı     
   Moderatör: Hakan UNCU
10.30 - 11.00  Yara iyileşmesinde epidermal greftler 
 Ash MOSEHABI
11.00 - 11.30  Yükten kurtarma, amputasyonlar 
 Önder KILIÇOĞLU
11.30 - 12.00  Damar cerrahı ile konsültasyon yapmadan asla bacağı kesmeyiniz 
 Francesco DE SANTIS
12.00 - 12.30  İnteraktif Tartışma  

12.30 - 13.50  Öğle Yemeği

13.50 - 15.30  binTUĞ UnCU oTURUMU
   Oturum Başkanları: Dikmen ARIBAL, Yalçın AKER
13.50 - 14.20  Kronik yara, beslenme ve nütrisyon 
 Seher DEMİRER
14.20 - 14.50  Kronik yara ve hastanın ruhsal durumu 
 Halise ÖZGÜVEN
14.50 - 15.20  Kronik lenfödem ve diyabetik ayak birlikteliğinde tedaviler 
 Muholan KANAPATHY
15.20 - 15.50  Derinin gözyaşları 
 Hakan UNCU

15.50 - 16.10  Kahve Arası

16.10 - 17.40  ÜÇ KonFeRAns
   Oturum Başkanları: Selçuk BAKTIROĞLU, Uğur BENGİSUN
16.10 - 16.40  Kronik osteomiyelitli yaraların konservatif yöntemlerle tedavisi  
 José Luis Lázaro MARTÍNEZ
16.40 - 17.10  Kronik yara, ağrı ve anestezi 
 Neslihan ALKIŞ
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17.10 - 17.40  Venöz ülseri şimdi nasıl tedavi ediyoruz, yeni klavuzlar var mı? 
 Arkadiusz JAWIEN
 
17.40 - 19.00  seRbesT biLDiRiLeR ııı  - saloN a
   Oturum Başkanları: Yalçın AKER, Arife POLAT DÜZGÜN

 s-017 Yara ilişkili Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik 
 Çalışması
 Hatice Ayhan, Fidan Ateşgöz, Sevinç Taştan, Emine İyigün, Çağlayan Ateş, Hakan Ay, 
 Andaç Aykan
 s-018 Diyabetik Ayak Ülseri olan Hastalarda Yaşam Kalitesi
 Ömer Arda Çetinkaya, Barış Hazır, Rukiye Aysu Revanlı, Cemile Sazak, Hakan Uncu
 s-019 Kronik Alt ekstremite Yaralarının iyileşmesinde etkili Psikolojik 
 Faktörler
 Ozan Luay Abbas
 s-020 Kronik Yara Takibinde 3 boyutlu Ölçüm Tekniği: eKare insight
 Handan Öztürk, Şamil Aktaş
 s-021 Yara sıvısı Örneği Toplama Metotlarının Karşılaştırılması
 Münire Kübra Özgök Kangal, Günalp Uzun, Kemal Şimşek
 s-022 sternal Açık Yarası olan bir olguda negatif basınçlı Yara Tedavisi
 Uygulamasında Yetersizlik: Vaka sunumu
 Ahmet Demir, Emrah Kağan Yaşar, Murat Şahin Alagöz
 s-023 Ateşli silah Yaralanması sonrası oluşan Tam Kat Doku Kaybında
 negatif basınçlı Vakum sistemi ve Doku Rekonstruksiyon Materyali olarak
 Kollajenin birlikte Kullanımı
 Hasan Çalış
 s-024 open Abdomenli Hastalarda ilk Tedavi olarak Vacuum-Asisted-Closure
 Method (VACM/nPWT) Uygulanmalıdır
 Erol Kiliç, Mustafa Uğur, Cem Oruç, İbrahim Yetim, Muhyittin Temiz

17.40 - 19.00  seRbesT biLDiRiLeR ıV - saloN b
   Oturum Başkanları: Semih BASKAN, Mustafa TURAN

 s-025 gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi
 gören 103 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi
 Murat Ali Çınar, Ahmet Erkılıç, Ali Güneş
 s-026 Zor Yanıklarda Kablosuz Mikroakım stimulasyonu Tedavisi
 Ali Barutçu, Alper Geyik, Süleyman Çakmak
 s-027 Kronik Yara Tedavisinde PHMb
 Ali Barutçu, Şafak Çakır, Hüsnü Hacı
 s-028 Diyabetik Ayak Vakalarında epidermal büyüme Faktörü
 Zeynep Şahin
 s-029 Kontrollü Yara Modellerinde organik Yağlarla emülsifiye edilmiş
 Klorheksidin ve Aloe Vera Özütü Kombinasyonunun Topikal Kullanımının ıslak
 Pansumana Kıyasla epitelizasyon Hızına etkisinin Karşılaştırılması
 Kemal Kutay Külahcı, Ertuğrul Kerimoğlu, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
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 s-030 Radyoterapi sonrası Meme Cerrahisi Uygulamasına ilave Hiperbarik
 oksijen Tedavisi Yara iyileşmesini Hızlandırabilir mi?
 Selin Gamze Sümen, Gaye Taylan Filinte, Mehmet Bozkurt, Tuna Gümüş,
 Celal Alioğlu, Cem Berkay Sınacı
 s-031 Piyoderma gangrenozum Tanılı 3 olguda Hiperbarik oksijen Tedavisi 
 Kullanımı
 Abdusselam Çelebi, Ertuğrul Kerimoğlu, Bekir Selim Bağlı, Bengüsu Mirasoğlu, 
 Şamil Aktaş
 s-032 Amputasyon Kararı Alınmış Diyabetik Ayak osteomyeliti bulunan ve
 Cerrahi Uygulanmaksızın Tam şifa ile iyileşen 3 olgu sunumu
 Eylem Koca

18 ARALıK 2016

08.30 - 10.00  geneL CeRRAHi oTURUMU
   Oturum Başkanları: Erdal ANADOL, Tahir ÖZER
08.30 - 08.50  Fournier gangreni
 Osman YÜKSEL
08.50 - 09.10  Açık abdomen 
 Mustafa KALAYCI
09.10 - 09.30  Stoma açarken hangi hataları yapıyoruz? 
 Erhan ERDEM
09.30 - 09.50  Peristomal problemler ve tedavileri 
 Yahya EKİCİ

09.50 - 10.20  Kahve Arası

10.20 - 12.10  son oTURUM
   Oturum Başkanları: Ali BARUTÇU, Şamil AKTAŞ
10.20 - 10.50  Yara yapan iki önemli cilt hastalığı (Epidermolysis bullosa, Kaposi sarkomu)  
 Emine ÜNAL
10.50 - 11.20  Kronik yara ve  kök hücre tedavileri 
 Muholan KANAPATHY
11.20 - 11.40  Plazma ile kronik yarayı tedavi edebilir miyiz?
 İshak TEKİN
11.40 - 12.00  Bal ile kronik yarayı tedavi edebilir miyiz? 
 Saadet ÖZER
12.00 - 12.30  Yeni hiperbarik O2 tedavileri kronik yarayı tedavi edebilir miyiz, yoksa sadece bir 
 enzim masalı mı? 
 Bengisu MİRASOĞLU

12.30 - 13.30  Kapanış Töreni
 Bildirilerde En İyilerin Ödüllendirilmesi
 Barkovizyon Gösterisi
 Kongre Fotoğrafı Çekimi
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PosTeR biLDiRiLeR

P-001 negatif basınçlı Yara Tedavisinin Uygunsuz Kullanımı: Vaka sunumu
 Ahmet Demir, Emrah Kağan Yaşar, Murat Şahin Alagöz
P-002 Diz Protezi operasyonunda sonra gelişen Deri nekrozunun Vakum Yardımlı Yara
 Kapama (VAC) ve Kısmi Kalınlıkta Deri grefti ile onarımı
 Mustafa Narmanlı, Alper Aksoy, Hidayet Topal
P-003 Tek Kullanımlık negatif basınçlı Yara Tedavi (nbYT) sistemi ile gümüş içerikli
 Kalsiyum Aljinat Örtünün Diyabetik Ayak Yara Tedavisinde birlikte Kullanımı Yara
 bakımı Hemşireliği olgu sunumu
 Gülsen Aksu, Cihan Aydın Sivrikaya
P-004 Diabetik Ayakta Kollagen Kullanımı
 Kamil Manav, Dilek Şenen Demirez, Mehmet Ali Korkmaz, Abdullah Sürücü, 
 Emine Handan Şimşek, Altan Tekin, Ümran Muslu
P-005 Lenfanjit ve Diabetik Ayak Ülseri birlikteliği ; olgu sunumu
 Raife Uludağ, Rıfat Emral, M. Kürşat Bilgin, Pınar Demir , Hakan Uncu
P-006 Amputasyon Kararı Verilen Diyabetik Ayak infeksiyonu olgusunda intralezyonel
 epidermal büyüme Faktör Kullanımı
 Hilal Ak, Ayşegül Ercengiz, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş 
P-007 Diyabetik Ayak Yaralarında nöropatik Ülser
 Arife Polat Düzgün, Bülent Çomçalı, Tolga Dinç, Ufuk Utku Göktuğ
P-008 ezilme Yaralanmalarında Kolay Amputasyon Mu, Zorlu Kurtarma Mı?
 Şeyda Güray Evin, Abdullah Ünlü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
P-009 bakımı ve Yönetimi Zor bir olgu: Major Ateşli silah Yaralanması
 Oğuz Hançerlioğulları, Emine Arıcı, Şahin Kaymak, Aytekin Ünlü, Subutay Peker,
 Nazif Zeybek
P-010 nekrotik Yarası olan Hastanın Fonksiyonel sağlık Örüntüleri Modeli’ne göre
 Hemşirelik bakımının Değerlendirilmesi: olgu sunumu
 Elif Akyüz, Çiğdem Saltan, Ziyafet Uğurlu, Cem Aydoğan
P-011 nekrozitan Fasiit olgularındaki Deneyimlerimiz
 Asım Uslu, Mehmet Ali Korkmaz, Abdullah Sürücü, Kamil Manav, Emine Handan Şimşek,
 Altan Tekin
P-012 Üst göz Kapakları Derisinin Travmatik Avulsiyonu: Multipl Myelom ve AL Amiloidoz
 birlikteliği
 Selma Sönmez Ergun, Saleh Abualhaj, Mustafa Ünal, Onur Akman, Özlem Su Küçük
P-013 Çözümlerin Tükendiği Değil başladığı nokta: Lokal Fasyokütanöz Posterior Tibial
 Arter bazlı Propeller Perforatör Fleplerin Liberal serbest stil Kullanımı 
 Kadri Özer, Özlem Çolak 
P-014 Abdominoplastiden elde edilen Deriyle onarımını Yapılan baş-boyun Yanığı olgusu
 Selma Sönmez Ergün, Saleh Abualhaj, Onur Akman, Mustafa Ekrem Güleş, Mustafa Ünal
P-015 başparmak geniş Defektlerinin onarımında güvenilir ve Kullanışlı bir Flep: Ters
 Akımlı Homodijital Dorsal Radial Flep
 Özlem Çolak, Ayberk Akçay, Özay Özkaya
P-016 göz Kapağının Kemik ekspoze Zone ıı Defektlerinin Yüzeyel Temporal Fasya
 Pediküllü Flap ile Rekonstrüksiyonu: olgu sunumu
 Özay Özkaya, Özlem Çolak, Kemal Cem Özkarslı
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P-017 Özellik Arz eden Alanlarda Mevcut Yaraların Tedavisinde epidermal Mikrogreft
 Uygulaması
 Ercan Cihandide, Deniz Yahcı, Oğuz Kayıran
P-018 bir Ön Rapor: Postmenapozal Kadında Kontrollü Yara Modelinde Topikal Östriol
 Uygulamasının Yara iyileşmesine Katkısının Klinik gözlemi
 Kemal Kutay Külahcı, Ertuğrul Kerimoğlu, Özdinç Acarlı, Bengüsu Mirasoğlu, 
 Şamil Aktaş 
P-019 Aktif ve Pasif Kapama Yöntemleri ile Kapanmayan Yarada PRP Deneyimimiz
 Ertuğrul Kerimoğlu, Kemal Kutay Külahcı, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş 
P-020  granülasyon Dokusu oluşumunda Zaman Yönetimi- Trombositten Zengin Fibrin
 Uygulamaları
 Ercan Cihandide, Deniz Yahcı, Oğuz Kayıran 
P-021 odontojenik Kökenli servikal nekrotizan Fasiit olgusunda Hiperbarik oksijen
 Tedavisi Kullanımı
 Eren Olcay, Ertuğrul Kerimoğlu, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
P-022 Hiperbarik oksijen Tedavisinin ekstremite Amputasyonlarına etkisi
 Serap Yücel, Bekir Selim Bağlı
P-023 Radyasyon Hasarına bağlı oluşan Yarada Hiperbarik oksijen Tedavisi Kullanımı
 Eren Olcay, Ertuğrul Kerimoğlu, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
P-024 sebebi Tespit edilemeyen Kronik Yarada Hiperbarik oksijen Tedavisinin ve
 ozonlanmış Yağ Kullanımının etkinliği
 Murathan Erkent, Selçuk Tatar, Gülsüm Tozlu Bindal, Selcen Abaylı
P-025 nekrotik bası Yaralarında sığla Yağının etkisi
 Şule Değirmenci, Burcu Özdemir, Emel Yıldız, Mustafa Çetiner
P-026 “göçük Altında 95 saat’’ ilginç bir bası Yarası olgusu
 Hatice Küçüker, Sevinç Kanber, Ayça Alp
P-027 Yara bakımının Önemi
 Zeynep Şahin
P-028 Vakum Yardımlı Yara Kapama sisteminin (Vacuum Assisted Wound Closure) (VAC)
 basınç Yaralarının iyileşme sürecine etkisinin Değerlendirilmesi
 Fatma Susam Özsayın, Hatice Nilgün Arslan
P-029 Topikal negatif basınç Tedavisinin evre ııı ve ıV basınç Ülserinde Kullanılması, bir
 Vaka sunumu
 Serap Yılmaztürk
P-030 son Tedavi seçeneği Vakum Yardımlı Kapama olabilir mi?
 Kamil Manav, Dilek Şenen Demirez, Mehmet Ali Korkmaz, Abdullah Sürücü, 
 Emine Handan Şimşek, Altan Tekin, Abdullah Erkan Orhan
P-031 Koahlı Hastada basınç Ülseri Yaklaşımı
 Zekiye Ökmen Abaoğlu, Fatma Şahin, Reyhan Dilber Gökçe, Aygül Bulut
P-032 Hastanemizde Yara Polikliniği Deneyimlerimiz
 Metin Yalçın, Tuba Dindar, Şükran Zaman
P-033 nüks Pilonidal sinüste Limberg Flep sonrası Yara Yeri Ayrılmasının nPWT ile
 Yönetimi
 Şükrü Taş, Ömer Faruk Özkan, Muzaffer Muazzez Ocaklı, Emrah Arslan, Aslı Kiraz,
 Muammer Karaayvaz
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P-034 Peristomal Alanda Yarası olan Hastanın Roy Adaptasyon Modeli’ne göre Hemşirelik
 bakımının Değerlendirilmesi: olgu sunumu
 Elif Akyüz, Ziyafet Uğurlu, Esra Yılmaz
P-035 enterokütonöz Fistül gelişmiş ostomili Hastalarda Multidisipliner bakım: Vaka 
 sunumu
 Durucan Aydın, Yasemin Köşker, Emine Kulaksız, Fırat Kocaay, Cihangir Akyol, 
 Ethem Geçim
P-036 Parastomal Herni Tamiri sonrası nekrotizan Fasiit gelişen Hastaya Yaklaşım: olgu
 sunumu
 Oğuz Hançerlioğulları, Şahin Kaymak, Emine Arıcı, Hüseyin Sinan, Orhan Kozak
P-037 Yara bakımında Doğru Adres: Yara, ostomi, inkontinans Hemşireliği
 Deniz Cenan, Ceylanım Üçer
P-038 Peg Çevresinde gelişen Dermatit’in Yönetimi
 Hatice Küçüker, Nurhak Olcay Keskin, Ali Yenigün, Esma Çelik
P-039 Kronik Yara; Tek sorunumuz Yara mı?
 Eren Olcay, Mehmet Ali Kaplan, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
P-040 Povidon iyot ile Preoperatif Cilt Hazırlığı sonrası gelişen Cilt Reaksiyonu
 Hatice Küçüker, Şenay Demir, Nergin Akdeniz
P-041 nitrofurazon içerikli Topikal Tedavilerde Allerjik Kontakt Dermatit
 Nuh Evin, Abdullah Ünlü, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe
P-042 Asit Yanığına bağlı Koagülasyon nekrozu ve Yönetimi
 Şeyda Güray Evin, Abdullah Ünlü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
P-043 ilginç bir Vantilatör Yanığı
 Kamil Manav, Dilek Şenen Demirez, Mehmet Ali Korkmaz, Abdullah Sürücü, 
 Emine Handan Şimşek, Altan Tekin, Abdullah Erkan Orhan
P-044 Kronik Yarası bulunan Hastalarda Ağrı Değerlendirilmesi
 Ayse Sena Yumbul, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş 
P-045 Düşük Ayak Yaraları
 Arife Polat Düzgün, Bülent Çomçalı, Tolga Dinç, Selami Ilgaz Kayılıoğlu 
P-046 Kronik Yara Tedavi Merkezimizde Dörtlü bandaj Uyguladığımız Venöz bacak Ülserli
 Hastaların Değerlendirilmesi
 Arife Polat Düzgün, Bülent Çomçalı, Ali Baran Budak, Tolga Dinç
P-047 Vulvada nekrotizan Fasiit olgu sunumu
 Kevser Uzunoğlu, Rıfat Bezirci, Feride Alevi, Aziz Mutlu Barlas, Bülent Kılıçoğlu
P-048 Psöriazis ile birlikteliği bulunan Morfea Ülseri olgusunda Yönetim
 Şeyda Güray Evin, Abdullah Ünlü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun 
P-049 Diabetin gizli Komplikasyonu: nekrobiyozis Lipoidika Diabetikorum
 Nuh Evin, Abdullah Ünlü, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe
P-050 Abdominal Dehisens
 Kamil Manav, Dilek Şenen Demirez, Mehmet Ali Korkmaz, Abdullah Sürücü, 
 Emine Handan Şimşek, Altan Tekin, Ümran Muslu
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VenÖZ ÜLseRLeRin eTYoLojisi Ve ÖZeLLiKLeRi

Prof. Dr. Selçuk BAKTIROĞLU
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Ekstremite venlerinde kan akımı distalden proksimale ve yüzeyden derine doğrudur.
Adelelerimizin kasılması ile venler sıkışır. Basınç artışı ile hareketlenen kan, sadece yukarı 
doğru açılabilen ve kanın sadece proksimale ve derine gitmesine izin veren çift kapaklı 
(biküspid) valvler yardımı ile kalbe doğru gider.
Bu valvlerin sayısı distalde daha çoktur, proksimale geldikçe azalır.
Adeleler ve valvlerin birlikte çalışması özellikle baldırlarımızda çok önemlidir ve bu sisteme 
“Baldır Adele Pompası-Calf Muscle Pump’’ adı verilir.
Bu pompanın fonksiyonları bozulacak olursa (genetik,kadın cinsiyet, hamilelik, geçirilmiş 
ven trombozu,şişmanlık,hareketsizlik, adele yetmezliği, vs) baldır pompa yetmezliği oluşur 
ve neticede “Kronik Venöz Yetmezlik’’ tablosu ortaya çıkar.
Ayakta dururken ayak sırtı venlerinde venöz basınç sağ kalp seviyesindeki kanın yüksekliğine 
eşittir.Ayak sırtındaki venlerden birine bir serum seti bağlarsak,setin içindeki sıvı sağ kalp 
hizasında durur (bileşik kaplar kanunu !).
Bu durumda hareket eder veya parmaklarımızın üzerinde birkaç kez topuklarımızı 
yükseltir,alçaltırsak (baldır pompası çalışırsa ve kanı yukarı pompalarsa) venöz basınç 
azalacağı için serum seti içindeki sıvı aşağılara iner. Duracak olursak tekrar yükselir.
Eğer kronik venöz yetmezlik varsa, bu yetmezliğin ciddiyetine göre pompalanan kan yukarı 
gitmeyecek veya sadece kısa segmentler içinde yukarı-aşağı hareket edecektir. Bu durumda 
hareket halinde  devamlı bir venöz hipertansiyon (ambulatuvar venöz hipertansiyon) oluşur.
Hastalık ne kadar ciddi ise bu basınç o kadar yüksek olur  ve buna göre klinik belirtiler ortaya 
çıkar.
Kronik Venöz Yetmezlik semptomları kozmetik ; ağrı, sızı, ödem, gece krampları,  ağırlık 
ve dolgunluk hissi, yorgunluk, kanama, yüzeyel tromboflebit, cilt pigmentasyonu, dermatit, 
ülserasyon 
KVY nin fizyopatolojisinde başlıca; Valvüler reflü ve Venöz obstrüksiyon rol alır.
Her iki sorunda, tek tek veya birlikte venöz basınç artışına (venöz hipertansiyon) yol açar. 
Bu da KVY klinik belirtileri (venöz egzema, lipodermatoskleroz, venöz ülser)’ne neden olur.
Ülserlerin neden açıldığına ilişkin çeşitli hipotezler bulunmaktadır:
 
Venöz hipertansiyon sonucu kapillerlerden sızan kan nedeni ile kapiller çevresinde 
fibrin bir manşon oluşur (fibrin cuff teorisi). Bu nedenle çevre dokulara yeterli 
oksijen ve besi maddelerinin gidemediği öne sürülsede doğruluğu ispatlanamamıştır. 
Günümüzde en geçerli teori, venöz hipertansiyon nedeni ile yavaşlayan lökositlerin giderek 
aktive olduğu,damar cidarına yapışıp dokular içine sızarak orada kendi dokularımıza zarar 
verdiği şeklindedir (lökosit tuzaklama teorisi - leucocyte entrapment theory). 
Bazı kapillerlerde mikrotrombusların oluştuğu, bu nedenle intrakapiller staz ve tıkanmaların 
oluştuğu gösterilmiştir (mikroanjiopati teorisi) 
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KoMPResYon TeDAViLeRinin KonTRenDiKAsYonLARı 
Ve KoMPLiKAsYonLARı

Prof. Dr. Uğur BENGİSUN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Periferik Damar Cerrahi Bilim Dalı, Ankara

Kompresyon tedavileri, venöz ülser ve kronik venöz hastalığının en önemli tedavi araçlarından 
biri olup Hipokrat zamanından beri uygulandığı bilinmektedir. Elastik ve elastik olmayan 
bandajlar, çoraplar ve çeşitli cihazlarla uygulanabilen kompresyon tedavisi, “primum non 
nocere” yani önce zarar verme felsefesi ile doğru hastaya yeterli değerlendirme yapıldıktan 
sonra deneyimli eller tarafından uygulanmalıdır. Bu tedavi ile dışardan ekstremiteye 
uygulanan basınç, deri ve deri altı basıncı artırır. Dolayısı ile deri  özellikle kemiklerin 
çıkıntıları üzerinde, bu basınçtan olumsuz etkilenebilir. Benzer şekilde eksternal kompresyon, 
intraarteryel basıncı aştığında arteryel akım ve perfüzyonda azalma olması kaçınılmazdır. 
Bu nedenle kompresyon adaylarının periferik nabız muayeneleri ve şüphe halinde ayak 
bileğindeki arterlerin sistolik basınçlarının Doppler ile ölçümü esansiyeldir. Genel olarak 
ayak bileği kol Doppler indeksi(ABI) < 0.5 ise kompresyon tedavisi kontrendike olarak 
kabul edilmektedir. ABI 0.5-0.8 arasında olan orta dereceli arteryel yetmezlik ve beraberinde 
venöz ülser/ödem bulunan hastalarda yüksek basınçlı kompresyon önerilmez. Nöropati ve 
kalp yetmezliği varlığı da kompresyon tedavisini sınırlayan ya da dikkatle uygulanmasını 
gerektiren diğer patolojileri oluşturmaktadır.
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TÜRKiYe’De Tıbbın TARiHÇesi 

Prof. Dr. Semih BASKAN
Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, İstanbul

“Nereden Geldiğimizi Bilelimki, Nereye Gidebileceğimiz Kestirelim”
Prof. Dr. Erol Düren

19.yüzyılın ikinci yarısından başlayarak cerrahinin Türkiye›deki gelişmesini inceleyebilmek 
için Türkiye Tıp Cemiyeti’nin 1907 yılında çıkardığı yıllığın cerrahi bölümüne ve Op. Dr. 
Nimet Taşkıran’ın “Cerrahi Makaleler Bibliyografyası” isimli eserine bakmamız gerekir.
Prof. Dr. Selçık Aybar’a göre 1907 yılında çıkarılan yıllıkta tebliğler pansuman teknikleri, 
amputasyonmetodları ve tümör ekstirpasyonlarından oluşmakta idi. O dönemde henüz 
hemostatik pensler yoktu ve kanamalar dağlama, buzlu su, parmakla bastırmak şeklinde 
tedavi edilebiliyordu.
Uzun yıllar Ankara Numune Hastanesi,İstanbul Haydarpaşa Numune ve Haseki 
Hastanelerinde Cerrahi Kliniği şefliği yapmış olan Op. Dr. Nimet Taşkıran, 116 yıl içerisinde 
yayımlanan 7406 cerrahi makaleyibir araya getirerek bugünün koşullarında bile kolay 
gerçekleşemeyecek bir cerrahi baş yapıtını ortaya koyuyordu. Bu kitapta cerrahi işlemler 
ve sonuçları detaylı bir şekilde cerrahi geçmişimizin gelişim sürecini ortaya koyuyordu. 
Türk Cerrahisi’nin ilk büyük ismi olarak hepimizin aklına ilk olarak Cemil Topuzlu Paşa 
gelmektedir.1883-1897 yılları arasında 758 ameliyat gerçekleştirmiş ve mortalitesi sadece 
% 3.6 olarakbelirtilmiştir.1808 yılında Prof. Dr. Robert Rieder ve  Prof. Dr. George Dcycke 
Almanya’dan gelerek İstanbul’da cerrahi eğitimine büyük katkılarda bulunmuşlardır.
Cumhuriyet’in ilanından sonra Anadolu’da Numune Hastaneleri kuruluyor, 1929 yılında da 
Türk Cerrahi Derneği kuruluyordu.
1933 Üniversite Reformu ile gerek İstanbul’a gerek Ankara’ya gelen ve Nazi zulmünden 
kaçan Alman bilim adamları Türk cerrahisine büyük katkılarda bulunuyorlardı. İstanbul’da 
Ord. Prof. Dr. Rudolph Nissen, Ankara’da Ord. Prof. Dr. Eduard Melchior bu konuda Önder 
isimler olarak cerrahi tarihinde saygın yerlerini alıyorlardı. Gülhane Hastanesi’nin Ankara’ya 
taşınması, Ankara Tıp Fakültesi’nin açılması, Başta Prof. Dr. Kamil Sokullu olmak üzere pek 
çok cerrahın Ankara Tıp Fakültesi’ne geçmesi önemli köşe taşları olarak kabul edilmelidir.
Önce 1978 yılında Ankara Cerrahi Derneği’nin, sonrada 1982 yılında Türk Cerrahi 
Derneği’nin Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu önderliğinde kurulması cerrahi tarihimizde çok 
önemli girişimler olarak kabul edilmelidir.
Bugün sayıları 3000’i geçen üye sayısı ile Türk Cerrahi Derneği, bu alanda gelişen diğer 
cerrahi dernekleri ile birlikte düzenledikleri kongreler, sempozyumlar, kurslar ve diğer 
bilimsel etkinliklerle Türk Cerrahlarının yüzakı olmaya devam etmektedirler.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Tanzimat Dönemi’nde (1839-1876) pek çok kadın ebe olarak 
görev almış, fakat eğitim almaları her seferinde engellenmiştir. Kadınların ebe olarak eğitime 
başlamaları 1842 tarihine rastlamaktadır. Hemşirelik eğitimi ise resmi olarak 1908 yılında 
başlamıştır.
Kırım Savaşı(1853-1856), özellikle İngiliz Hayırsever kadınların hasta bakım çalışmaları 
hemşirelik mesleğinin ortaya çıktığı bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Yaptığı 
olağanüstü hizmetler ile bir efsane haline gelen Florence Nightingale bu konunun lideri 
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olarak kabul edilmektedir.
Bu savaşın ortaya koyduğu gerçek hasta ve yaralı bakımında bilgili hemşirelere yoğunluk bir 
gerenksizim duyulduğu olmuştur.
Türkiye’de hemşirelik eğitimi’nin öncü lideri olarak Besim Ömer Paşa’yı görmekteyiz. 
Hasta ve yaralıların tedavileri o dönemde kaba ve eğitimsiz hademelere terk edilmiş idi. 
İlk kez 1911 yılın da Besim Ömer Paşa tarafından Hilai-İ Ahmer Cemiyeti olarak bilinen 
Kızılay tarafından hastabakıcılık kursu açılmıştır. Bu kursta eğitim alan kadınlar teorik ve 
uygulamalı olarak bu sanatı  tahsil eden hemşireler olarak kabul edilmekteydi.
Çanakkale Savaşı(1915-1916) esnasında gönüllü olarak Hilal-İ Ahmer’e katılan kadınlar 
dikkat çekmiştir.
Safiye Hüseyin Elbi(1881-1964) BalkanSavaşı’na hemşire olarak katılmış, 1.Dünya 
Savaşı sırasında da İstanbul’lu hanımlara Fahri olarak hemşirelik yapmalarında öncü rolü 
üstlenmiştir.
1920 yılında İstanbul’da Amiral Bristol Sağlık Lisesi açılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile 
Besim Ömer Paşa’nın önderliğinde ilk hemşirelik okulu açılmıştır. 21 Şubat 
1925 tarihinde ilk milli hemşire okulu Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından 
Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi İstanbul’da hizmete açılmıştır. 1938 yılına kadar 
bu okulda Alman ve Avusturya’lı hemşireler yönetici olarak görev yapmışlardır. 
1942 yılında ise bu okulda ilk kez bir Türk hemşire müdür olarak göreve başlamıştır.
2. Dünya Savaşı ve bu dönemde yaşanan acı olaylar yara bakımı, ampute hasta bakımı, 
soma hemşireliği, acil ve travma hemşireliği gibi konularda hemşireliğin önemini ortaya 
koymuştur.
Daha sonraki yıllarda eğitimli olarak bu alanlarda görev alan hemşireler yeni meslektaşlarını 
yetiştirmek için yoğun çabalar harcamışlardır.
1933 yılında kurulan Türk Hastabakıcıları Derneği 10 yıl sonra Türk Hemşireler Birliği adını 
alacak ve sonraki yıllarda toplumumuzda çok önemli hizmetleri üstlenen Önder bir kuruluş 
olacaktır.
Bu alanda kurulan pek çok derneğe 1998 yılının 8 Ocak tarihinde Ameliyathane Hemşireleri 
Derneği eklenecek ve pek çok bilimsel etkinlikte başrolü oynayacaktır.



11. Ulusal Yara Kongresi

23

YAşAMDAKi YARALARıM
(biR DUAYen CeRRAHın YAşAMı Ve ÖĞÜTLeRi) 

Prof. Dr. Yalçın AKER
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Manisa (Emekli)

Sayın kongre başkanı, Sayındernek başkanı ve değerli meslekdaşlarım,

Öncelikle 4 gün sürecek kongrenin hepimize ve tıp camiasına hayırlı ve başarılı olmasını 
diliyorum. Kongrede ilk gün serbest bir konuyu paylaşacağım .Daha sonra 17 Aralık günü 
Bintuğ Uncu oturumunda sevgili ağabeyim Dikmen Arıbal ile beraber oturum başkanlığını 
paylaşacağız.Yaşamdaki yaralarım adını son aylarda yaşadığımız bir acı olay bana bu adı 
vermemin nedeni oldu.Sevgili Bintuğun kaybı kalbimdeki yaranın ta kendisi idi. İzmirde o 
ufacık yaşında babası ile tenis oynarken benim en iyi izleyicimdi. Ortada durur topun bir o 
tarafa bir bu tarafa gidişini başıyla takip ederdi.
Size bu girişten sonra biraz tarihi gidişten bahsedeceğim.1969 yılında Tıbbiyeyi AÜTF de 
bitirdim.1973 te 1.cerrahi kliniğinde uzman oldum. İlk yarayı bu canım klinikten ayrılarak 
aldım. Ama aklım hep bu yaranın nası kapanacağında idi. Ve tedavisini nasıl bulacağımda 
idi. Malumunuz bir iyi huylu birde kötü huylu yara var. Ben sizlere bilimsel yöntemleri değil, 
olaya sevgi ile bakmanın önemi, amaca ulaşmış bir kişinin mutluluğu, ve emekli olduğunda 
yaşamdaki  hobilerin insanı nasıl mutlu, ve dinç  hissettirdiğinden bahsedip bazı öğütlerle 
sunumu sonlandıracağım.
Sadece kendimiz için değil tüm insanların mutluluğu için dileklerimle hepinize saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum. 
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negATiF bAsınÇLı UYgULAMALAR YARA TeDAVisinDe 
neLeRi DeĞişTiRDi? 

Uzm. Dr. Arda ÇETİNKAYA
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Sürekli veya aralıklı olarak, yara yüzeyine sub-atmosferik basınç uygulaması ile özellikle 
sıvı içerikli materyalin bu alandan uzaklaştırılması temeline dayanan negatif basınçlı yara 
tedavisi (NBYT), antik çağlarda Roma ve Mısır tarihçilerinin de kayıtlarında saptandığı 
üzere çok eski zamanlara kadar dayanmaktadır. Savaşlar ve zehirlenmeler nedeniyle 
ortaya çıkan yaralanmalarda ortaya çıkan kirli ve zehirli içeriğin uzaklaştırılması için 
ağız-dudak emicilerin yüzyıllarca özel olarak bu işi yaptığı bildirilmiştir. Teknoloji ve 
bilimin gelişmesi ile açık porlu köpük sünger, yarı geçirgen örtü ve vakumlama sistemi ile 
günümüzde kullandığımıza benzer ilk sistem 1986 yılında Dr.Nail Bagaoutidinov tarafından 
bildirilmekle beraber, bugünkü halinin temelini ise 1996 yılında Dr.Louis Argenta ve Dr. 
Michael Morykwas tarafından almıştır. Akut ve kronik pek çok yara tipinde kullanılabilir 
olması ve çeşitli çalışmalarda yara iyileşmesinin üzerinde yararlarının gösterilmesi nedeniyle 
popülerliğini korumaktadır ve teknolojinin de yardımı ile NBYT için daha ileri sistemler 
geliştirilmektedir. Sistemik ve lokal etkiler ile özellikle kronik süreçteki yaraların iyileşme 
sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak açısından da NBYT’nin doğru seçilmiş hastalarda 
faydası olduğu bildirilmektedir. Lokal etkilerini ise makro (doku) ve mikro (hücresel) 
düzeylerde gösterdiği saptanmıştır. Buna karşın, yara iyileşmesi için gerçekleştirilen 
debridman, kültür ve uygun antibiyoterapiyi içeren temel tedavi ilkelerinin disiplinle 
uygulanması öncelikli ve önemlidir. 
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negATiF bAsınÇLı UYgULAMALARDA YeniLiKLeR

Yrd. Doç. Dr. Nihal Durmuş KOCAASLAN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim 
Dalı, İstanbul 

Negatif basınçlı yara tedavisi (NPWT), 1908 de Blair tarafından ilk defa tanımlandıktan 
sonra 1993’de FDA onayı almasıyla yara bakımında popüler hale gelmiş, rekonstrüksiyon 
basamağında yerini almıştır. Ameliyata hazırlık süresini ya da sekonder iyileşme 
süresini kısaltırken debridman sayısını ve hastanede kalış süresini azalttığı için maaliyeti 
azaltmaktadır.   
Komplike enfekte vakalarda, beslenme bozukluğu ve dolaşım bozukluğuna sahip eşlik eden 
hastalıkları olan ve ağır travmalı hastalarda instilasyonlu NPWT daha sıklıkla kullanımaya 
başlanmıştır. İnstilasyon solüsyonunun ne olacağı ise halen tartışmalıdır. Serum fizyolojik, 
%1 povidon iodin, %10 povidon iodin, PHMB solüsyonu, Dankin solüsyonu, gümüş nitrat 
gibi solüsyonlar yapılan çeşitli klinik çalışmalarda kullanılmış, farklı sonuçlar elde edilmiştir. 
Klinisyen,  kullanacağı solüsyonu yaranın durumuna, maaliyetine, elde edilebilirliğine ve 
toksisitesine göre seçmelidir. 
Daha çok, eksudası az olan küçük yaralarda kullanılmak üzere tasarlanmış, yara üzerine 
yerleştirilen örtünün içine eksudayı hapsedecek ve 4-7 günlük uygulama sonrası atılacak 
şekilde tasarlanan sistem özellikle ameliyat sonrası yara ayrışmasının tedavisinde 
kullanılmaya başlanmıştır.
İnsizyonun gerginliğini azaltmak amacıyla sütür hattına zarar vermeyen mav sünger ile 
insizyon yönetim sistemi kullanılmaya başlanan yeniliklerden bir diğeridir. Yara üzerinde 
4-5 gün bırakılarak yara üzerindeki gerginliği alırken oluşabilecek eksudayı insizyon hattını 
masere etmeden dışarı olmaktadır. 
Yine rekonstrüksif cerrahide greft üzerine yapılan baskılı pansumanı taklit eden beyaz sünger 
uygulaması düşük basınçta greftin yara üzerinden ayrılmasını önlerken oluşan eksudayı 
dışarı alarak yatak ile greft arasında birikime engel olmaktadır.
Son olarak ameliyat sırasında karın içi basıncın çok arttığı ve kapatılamadığı durumlarda 
açık abdomen sistemi gündeme gelmiştir. Bu sistem ile NPWT nin kontraendikasyonları 
içinde bulunan visseral organ üzerine konulmamalı ilkesi değişmiş içerdiği yapışmaz kollar 
vasıtasıyla karnın steril bir şekilde kapatılmasına olanak verirken, uyguladığı negatif basınç 
ile de karın içi basıncının zaman içinde düşmesine ve yaranın primer kapatılmasına olanak 
vermiştir. Bu önemli gelişme ile mortalitesi çok yüksek olan açık abdomen tedavi süresi 
kısalmış ve deneyimli ellerde mortalite daha düşük seviyelere çekilebilmiştir. 
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YARA ÇeVResinin DeĞeRLenDiRiLMesi Ve KoRUnMAsı

Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

Kronik yarası olan hastaların çoğunda tedavi, altta yatan nedenin (kompresyon uygulaması, 
yükten kurtarma, basıncın azaltılması vb.) düzeltilmesine ve iyileşme için uygun yara 
ortamının oluşturulmasına odaklanır.  Bu bağlamda tedavinin alt amaçlarından biri, yara 
çevresindeki deriyi korumaktır. Yara çevresindeki derinin korunması, aşırı eksüdaya bağlı 
maserasyon ve kontakt dermatit  riskini azaltmak ya da kuru cildi rehidrate etmekle sağlanır. 
Yara değerlendirmesi, yara yatağı, yara kenarları ve yara çevresinin değerlendirmesini 
içerir. Yara çevresinin değerlendirmesi, hasta, klinisyen, yara iyileşmesi ve hasta sonuçları 
açısından önemlidir ve yara değerlendirmesinin ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir. 
Yarayı değerlendirmede ASSESSMENT ve TIME gibi çeşitli akronimlerden yararlanılır. 
Her iki değerlendirmede de yara çevresindeki deri, alerji, kuruluk, maserasyon, erozyon, 
denudasyon, papül, püstül, endurasyon ve fluktasyon açısından değerlendirilir. Yara 
çevresinde görülen problemler yaygın olup, yaranın iyileşmesinde gecikmeye, hastanın ağrı 
ve rahatsızlık yaşamasına ve yaşam kalitesinde azalmaya yol açar. Bu sunuda yara çevresinin 
değerlendirmesi ve korunması güncel yaklaşımlar çerçevesinde incelenecektir. 
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oLAĞAnDışı YARALAR iÇin sıRA Dışı ÇÖZÜMLeR 

Doç. Dr. Tahir ÖZER
GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Yüksek Kinetik Enerjili Yaralanmalar, Blast Yaralanmalar, Enteroatmosferik Fistüller 
ve Nekrotizan Fasiitler ağır doku kayıpları oluşturduğu için baş edilmesi son derece zor, 
kontrollü randomize çalışmaların olmadığı dolayısıyla standart tedavi protokollerinin 
uygulanamadığı yaralanmalardır.
Bu nedenle bu tip her zor yarada yaraya özel çözümler bulmak ve uygulamak gereklidir. Bu 
çözümler cerrahın bilgi,tecrübe ve hayal gücünün yanında eldeki olanaklarla da ilgilidir. 
Sunuda bu tip çeşitli zor yaraların tedavisinde kullanılan özgün metotlar ve zor yara 
yönetiminde negatif basınçlı tedavi kullanımının yeri vakalar eşliğinde tartışılmaktadır.

 



11. Ulusal Yara Kongresi

28

YAnıKLARın DeReCeLenDiRiLMesi Ve TÜRLeRi  

Yrd. Doç. Dr. Cem AYDOĞAN
Başkent Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara 

Yanık hasarı bir insanın gerek fiziksel gerekse ruhsal ve sosyal açıdan maruz kalabileceği en 
harap edici travmalardan birisidir. Her yaştan her cinsten ve her sosyoekonomik düzeyden 
insanı etkileyebilmesi yönünden özünde toplumsal bir sorundur. Tıbbi açıdan yanık sadece 
yaradan ibaret değildir, tüm vücut sistemlerini etkileyebilecek bir travma şeklidir.

Yanık Hasar Tipleri
Alev yanıkları doğal gaz, propan, benzin ve diğer yanıcı sıvıların çok kısa süre içerisinde ateş 
alıp parlaması neticesinde meydana gelen yanıklardır. Derin ve geniş alanları etkileyen bir 
yanık mekanizmasıdır. Beraberinde inhalasyon hasarı olma olasılığı yüksektir.

Haşlanma yanıkları sıcak sıvılar ile temas sonucu oluşan yanıklardır. Haşlanma yanıklarında 
sıcak sıvının kaynama derecesi, temas süresi ve yoğunluğu hasarın derinliğini belirler. 

Temas yanıkları sıcak katı maddelerin vücut ile teması sonucu oluşan yanıklardır. Genellikle 
temas yanıkları alan olarak geniş olmamakla birlikte derin ve önemli anatomik bölgelerde  
yanıklar oluşturma eğilimindedir.

Kimyasal yanıklar genellikle endüstriyel kazalar da meydana gelen güçlü alkali, asit bazlı 
sıvı ve katı maddelerle oluşan yanıklardır. Kimyasal yanıklarda tüm yanık mekanizmalarında 
olduğu gibi hasarın daha ileriye gitmesini önlemek için ilk yardım çok önemlidir. 

Elektrik yanıkları gerçek ve flash hasarı olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek elektrik yanıklarında 
akım vücudun içinden geçer ve giriş ve çıkış noktaları anatomik olarak bellidir. Elektrik 
kaynağı 1000 volt üzerinde ise yüksek gerilim, altında ise düşük gerilim olarak adlandırılır. 
Flash hasarında ise elektrik akımı vücut içerisinden geçmez fakat kaynaktaki ısı 4000°C  
kadar olduğu için tıpkı alev yanıklarında olan hasar meydana gelebilir.
Gerçek elektrik yanıklarında cilt haricinde derin doku hasarı da meydana gelir. 

Yanık derinlikleri
Termal hasar derinin en üst tabakası epidermisi etkiler ise yüzeyel epidermal hasar (1. Derece 
Yanık); papiller dermisi etkiler ise yüzeyel dermal (2. Derece Yüzeyel Yanık ); dermisin daha 
derin tabakası retiküler dermisi etkiler ise derin dermal ( 2. Derce Derin Yanık ); epidermis 
ve dermisin tamamını etkiler ise tam kat yanık (3. Derece Yanık )

Yanık hasar mekanizmalarının ve yanık derinliklerinin bilinmesi uygulanacak tedavi 
stratejileri için önemlidir. Yanık multidisipliner yaklaşımı gerektiren bir travma biçimidir. 
Mortalite ve morbiditeyi azaltmak için ilk yardım çok önemlidir. 
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YAnıKLARDA YARA TeDAVisi Ve YeniLiKLeR
  
Doç. Dr. Serdar TÜRKYILMAZ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Trabzon

Yanık yarasının ideal tedavisi; hastanede yatış süresini , enfektif komplikasyonları, skar  ve 
kontraktür gelişimini minimalize ederek  majör rekonstrüksiyon gereksinimini azaltmalı, 
kozmetik ve fonksiyonel sonuçları düzeltmelidir. Yanık yara tedavisi kabaca iki kısımda 
incelenebilir. İkinci derece yanıklar ile üçüncü derece yanıkların başlangıç tedavilerinde 
nonoperatif veya lokal yara bakımından söz edilebilirken tam kat yanıklarda erken eksizyon 
ve greftlemeyi de  içeren operatif yöntemler ön plana çıkar. 
Lokal yanık yarası tedavisinde temizleme ve debritman, topikal mikrobiyal ajanlar ve yara 
örtüleri kullanılmaktadır. Debritman işlemi fırçalama, kazıma, küretaj, kesme gibi  mekanik 
yöntemlerle yapılabileceği gibi enzimatik olarak da yapılabilir. Yanık yaraları hızlı bakteriyel 
kolonizasyon için uygun bir ortam sağlar. Antimikrobiyal ajan kullanımı ve agresif yara 
bakımı yanıklarda invaziv yara enfeksiyonu insidansını azaltır. Yara örtüleri; drenajı absorbe 
etmek, yanık alanını çevreden izole etmek, ağrıyı azaltmak ve yara iyileşmesini hızlandırmak 
amacıyla kullanılır. Yanıkta kullanılan yara örtüleri; kompresler (hidrokolloidler, gümüş 
içeren örtüler), biyosentetik ürünler (Biobran, Supratel, Omiderm, Hylosafe, vb.), biyolojik 
ürünler (allojenik deri greftleri, amnion zarı, xenogreftler), bariyer, su geçirmez ürünler 
(Tegaderm, vb.) olarak sınıflandırılır.
Tam kat yanıkların tedavisinde erken eksizyon ve greftleme yöntemi kullanılır. Erken eksizyon 
derin yanık yaralarını invaziv enfeksiyon ortaya çıkmadan ortadan kaldırmayı amaçlar 
ve hastanın stabilizasyonu sağlandıktan sonra genellikle 3-7 gün içinde uygulanır. Erken 
eksizyon ve greftleme ile mortalitenin, enfektif komplikasyonların, majör rekonstrüksiyon 
ihtiyacının, hastanede kalış sürelerinin ve hasta maliyetlerinin azaldığı bildirilmiştir. 
Eksizyon tanjansiyel veya fasiyal eksizyon şeklinde yapılabilir. Tanjansiyal eksizyonda 
eskar dokusu canlı dokuya ulaşıncaya kadar teğetsel kesiler ile uzaklaştırılırken fasiyal 
eksizyonda eskar ve cilt altı yağ dokusu alttaki fasiyalara kadar çıkarılır. Erken greftleme 
ya da rekonstrüksiyon ile yara yerindeki lokal veya sistemik enflamatuar cevap maksimuma 
ulaşmadan yara kapatılır. Tam kat yanıkların tedavisinde ayrıca İntegra gibi dermis benzeri 
ürünler de kullanılabilir. Bu ürünler daha hızlı bir neo-dermis oluşturarak yara iyileşmesi ile 
fonksiyonel ve kozmetik sonuçları düzeltirler.
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YARALARın TeMiZLenMesi Ve AnTisePTiKLeR 

Uzm. Dr.  Ercan CİHANDİDE
Acıbadem Ataşehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul

Zor iyileşen yaralarda iyileşme sürecinin uzamasının sebebi, bakterinin kolaylıkla 
üreyebileceği ve biyofilm geliştirebileceği ortamı sunan ölü doku ve debris varlığıdır. Eksuda 
ve bakteriyel yük kontrolünün yanında, yara yatağının temizlenmesi ve debride edilmesi yara 
bakımı ve tedavisinin temel ilkelerini oluşturur. Debridman geleneksel olarak yara yatağının 
hazırlanması sürecine entegre edilmiştir. Yara iyileşmesini teşvik etmek için eskarın, nekrotik 
ve devitalize dokuların uzaklaştırılması anlamına gelmektedir. Debridman konusunda en 
önemli ve klinik anlamda zorlayıcı noktalardan biri canlı doku ile ölü dokunun temizlenme 
hızı arasındaki dengeyi koruyarak her hasta için uygun debridman yöntemini seçmektir.
Bakteriyel biyofilmin varlığı yaraların iyileşme yönünde ilerlemesi için bir bariyer olarak 
tanımlanmaktadır. Kronik yaralarda biyofilmin fazlaca bulunduğu yapılan klinik çalışmalarla 
gösterilmiştir. Biyofilmler, antibakteriyel ajanların bakteri ile temasında mekanik bariyer 
görevi görmekte, etkilerini azaltmakta ve basit kolonizasyondan kritik kolonizasyon ve 
enfeksiyona geçişi kolaylaştırmaktadır. Nekrotik dokuya yapışmasına kıyasla, biyofilmin 
yara yatağına yapışması çok daha kuvvetlidir ve biyofilmler izotonik solüsyonlarla irrigasyon 
eşliğinde temizliğe son derece dirençlidir.
Klinik çalışmalar kronik yaralarda biyofilm yükünü azaltmada en iyi metodun debridman 
olduğunu göstermiştir. Oluşumu dinamik bir süreç gerektirdiğinden ve geride kalan 
bakteri veya biyofilmin yeniden oluşma ve üreme gibi bir potansiyeli olduğundan, 
biyofilmi tamamıyla ortadan kaldıracak bir debridman yöntemi tanımlanmamıştır. Düzenli 
debridman iyileşme süresini azaltmakta, yara yatağının biyolojik yükünü antibiyotiklere ve 
savunma mekanizmalarına karşı daha hassas hale getirmektedir. %0,9 NaCl gibi izotonik 
solüsyonlarla yaranın yıkanması debridmandan ayırt edilmelidir. Pratikte en sık kullanılan 
debridman yöntemi, vücudun nekrotik dokuları kendiliğinden parçalamasını baz alan otolitik 
debridmandır ve yarayı nemli ortama teşvik eden yara örtüleri aracılığıyla sağlanır. Yara bakımı 
ve tedavisinde, biyofilmi rahatsız ederek bakteri ve nekrotik dokuların uzaklaştırılmasını 
destekleyen bazı antiseptik ürünler ilave avantajlar sağlamaktadır.
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HAngi DebRiDMAnı nAsıL YAPMALıYıZ?

Doç. Dr. Emre ÖZKER
Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul

Yara iyileşmesini sağlayabilmek için, yaradan,nekrotik materyal, eskar, devitalize dokular, 
yara kabukları, infekte dokular, hiperkeratoz, hematom, abse materyali, yabancı cisimler, 
debris, kemik parçaları veya her tipte doku artığının temizlenmesi işlemine debridman 
denir. Kokuyu, aşırı nemlenmeyi, bakteri yükünü ve infeksiyon riskini azaltır, yara kenarını 
ve epitelizasyonu stimüle eder, yaşam kalitesini arttırır. Debridman tipleri temel olarak: 
Mekanik, cerrahi ve keskin debridman, otolitik, enzimatik (kimyasal) ve biyocerrahidir(larva-
kurtçuk).
Mekanik debridman nekrotik dokuyu uzaklaştırmak için fiziksel kuvvet uygulamaktır. 
En yaygın kullanılan şekli ıslak-kuru pansumandır. Sık pansuman ve ağrılı pansuman 
nedeniyle tercih edilmemektedirler. Günümüzde en sık kullanılan mekanik dedridman tipleri 
hidrodebridman (sıvı lavaj, hidrocerrahi) ve ultrasonik debridmandır. 
Cerrahi veya keskin debridman bıçak veya cerrahis kesici aletler ile yapılan debridmandır. 
Sert ve kalın nekrotik dokuda, diğer metotlar başarısız ise, hastanın durumu acil debridman 
gerektiriyorsa veya eş seanslı greftleme yapılacaksa, canlı ve ölü dokular arasında net 
demarkasyon hattı varsa endikedir. Hızlı sonuç vermesi, ucuz olması, ölü dokunun hızlı ve 
etkin olarak ortamdan uzaklaştırılması, tek seansta rekonstrüktif işlemle beraber yaranın 
kapatılabilme imkanı sağlaması, yaranın iyileşme, ağrının azalma süresinde kısalma 
sağlaması gibi avantajlar sağlamaktadır.
Otolitik debridman hastanın endojen proteolitik enzimatik yolaklarını devreye  sokup ve 
fagositik sistemleri aktive etmek suretiyle ölü dokuların parçalanıp uzaklaştırılmasıdır. 
Nemli-ıslak ajanlar kullanılarak yapılır. İnfekte yaralarda infeksiyon kontrol altındaysa 
endikedir.
Enzimatik debridman otolitik ve antibakteriyel ajanlar kullanılarak yapılmaktadır ve kuru 
yaralar rölatif kontraindikasyon oluşturmaktadır.
Biyocerrahi veya larva tedavisinde Lucilia Sericata sineği (şişe sineği) larvası kullanılmaktadır. 
Burada larvanın salgıladığı enzimler nekrotik dokuyu eritir, antibakteriyeldir ve 
dezenfeksiyon sağlar. Larvanın hareketi ve özgün vücut yapısı nekrotik dokuyu parçalar. 
Sonuçta granülasyon dokusunda artış sağlanır.
Debridman kararı verirken ve debridman metotunu seçerken karar verme aşamasında ağrının 
varlığı, hastanın yaşam şekli, standartları, işi, sosyokültürel seviyesi, hastanın yaşı, hastanın 
komorbiditeleri, hastanın tercihi, yara uzmanının tercihi ve tecrübesi, sosyal güvence olup 
olmaması ve kapsamı, kanunlar ve kılavuzlar etkili olmaktadır.
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KRoniK YARADA AKıLCı AnTibiYoTiK KULLAnMALıYıZ

Yrd. Doç. Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı, Aydın

Dünya, mevcut antimikrobiyal ajanlara direnç oranlarının yükselmesi ile birlikte hızla 
kötüleşen bir krizle karşı karşıyadır. Son on yılda temelde yeni antibiyotik sınıfları 
bulunmadığından, enfeksiyonların tedavisi şu anda mevcut ajanlara dayanmalıdır. [1]. Kronik 
yara infeksiyonlarında çoklu ilaca dirençli etkenlerde artış görüldüğü son yıllarda sıklıkla 
bildirilmektedir. Özellikle hastanın daha önce antibiyotik tedavisi almış, hastanede yatmış 
veya ampütasyon yapılmış, osteomiyelit tanısı almış, hastanede yatarken ikincil infeksiyon 
atağı geçirmiş olması dirençli bakteriler için başlıca risk faktörleridir [2-5].
Yara enfeksiyonu tanısı esas olarak mikrobiyolojik verilerle desteklenen klinik bulgularla 
konulur. Klinisyen, başlangıçta ve her vizitte lokal veya sistemik enfeksiyon bulgularını 
değerlendirmelidir. Klinik olarak enfekte olmuş yaralardan kültür almak, mevcut patojenleri 
ve antibiyotik hassasiyetlerini belirlemek için yararlıdır. Nöropati, vasküler yetersizlik ve 
bazı immun yetmezlikler, anormal inflamatuar yanıtlar ile ilişkilendirilebilir ve dolayısıyla 
tanıyı maskeleyebileceği veya taklit edebileceği akılda tutulmalıdır [1].  
Yara enfeksiyonları sıklıkla polimikrobiyaldir ve bu nedenle geniş spektrumlu antimikrobiyal 
rejimler gerektirir ve çoğu yaranın iyileşmesi haftalar sürer. Bazı klinisyenler iyileşme 
sağlanıncaya kadar antibiyotik tedavisine devam etmeleri gerektiğini düşünmektedir ancak 
bu inancı destekleyen hiçbir kanıt yoktur. 
Kronik yaralarda, klinik enfeksiyon veya bakteri yükünde artış olmaması durumunda 
profilaktik veya rutin antibiyotik kullanımı dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. 
Antibiyotik tedavisi genellikle başlangıçta ampiriktir. Ampirik tedaviyi seçmede başlıca 
faktörler; enfeksiyonun şiddeti, olası patojenleri gösteren risk faktörleri, son antibiyotik 
tedavisi ve yerel antibiyotik direnç verileridir. Akut, şiddetli yara enfeksiyonu için genellikle 
intravenöz tedavi uygundur ve bakterisidal ajanlar ile  kombinasyonlar tercih edilmelidir. 
Enfeksiyon klinik olarak yanıt verdiyse mikrobiyolojik sonuçlara göre tedavi spektrumu 
daraltılarak, iyi oral biyoyararlanımı olan bir ajan ile idame tedavisi düşünülmelidir [1]. 
Osteomyelitin başlangıçtaki antibiyotik tedavisi genellikle intravenöz olarak verilir. İzole 
edilmiş patojenler için uygun biyoyararlanıma sahip bir ajan oral tedavi için tercih edilebilir. 
Çoğu oral beta-laktam antibiyotiklerin biyoyararlanımı ve kemiğe penetrasyonu sınırlı 
olmakla birlikte; florokinolonlar, rifampisin, tetrasiklinler, oksazolidinonlar ve klindamisin 
iyi sonuçlar verir[1]. 
Sonuç olarak, antibiyotikler tek başlarına kronik yaralarda enfeksiyonların tedavisi için 
yetersizdir.  Enfeksiyonun tedavisi, bakteriyel yükün, mikroorganizmaların bir yarada konakçı 
ile nasıl etkileşime girdiğinin ve yatağın enfeksiyon varlığının nasıl değerlendirileceğinin 
bilinmesini gerektirir. 
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bAKTeRiLeR DeRinDe PARTi Mi YAPıYoR? 
osTeoMYeLiT 

Prof. Dr. Hakan KINIK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

Osteomyelit,  kemik  ve  iliğin  iltihabıdır.  Osteomyelitler  ajan   patojene  göre  non-spesifik   
ve  spesifik ;  kronolojik  olarak   da  akut,  subakut  ve  kronik  olarak  ayrılabilir. Vücutta 
herhangi bir yerdeki yara uzun süre açık kalır ve enfeksiyon derine iner ise osteomyelit 
gelişebilir. Kronik  osteomyelitte  risk  faktörleri arasında lokal risk faktörleri olarak; kronik  
lenfödem, venöz  staz, majör  damar  hastalığı, arteritler, radyasyon  fibrozisi gösterilir iken;  
sistemik faktörler, diabetes mellitus, malnütrisyon, immün  yetmezlikler, kronik  hipoksi, 
malignite, yaşlılık, sigara tiryakiliği, böbrek  yetmezliği ve  karaciğer  yetmezliği olarak 
tanımlanmıştır. Enfekte yara zemininde en sık görülen osteomyelit genellikle diabet, 
meningomyelosel, posttravmatik olaylar ve çeşitli nörolojik hastalıklar sonrası his bozukluğu 
sonrası çıkan ayak yaralarının yetersiz tedavileri sonrası oluşan osteomyelitlerdir. Kronik 
nöropatinin eşilik ettiği hastalıklarda özellikle ayak intrinsik kaslar arasındaki dengenin 
bozulması çeşitli kontraktürlere, bu durum zaman içinde deformitelere, ayak yük dağılımının 
değişmesine ve bu neden ile oluşan ülserlerin iyileşmemesi veya tekrarlamasına yol açmaktadır. 
Osteomyelitin tedavisinde en önemli faktör tüm ölü ve enfekte dokuların uzaklaştırılması 
anlamına gelen debridmandır. Debridman sınırlarını belirlemede MR inceleme ve ameliyat 
sırasında canlı kemiği gösteren noktasal kanama ile karakterize ‘Paprika Bulgusu önemlidir. 
Nüksleri engellemek için lokal anatominin elverdiği en agresif şekilde debridman yapılmalı, 
bakteri popülasyonunu seyreltmek için debridman sonrasında bol irrigasyon yapılmalı, 
postop kültüre göre parenteral antibiyotik uygulanmalı ve olası durumlarda lokal antibiyotik 
taşıyıcılardan faydalanılmalıdır. Bazı durumlarda bu tedavi hiperbarilk oksijen veya vakum 
yardımlı yara bakım ürünleri ile desteklenebilir. 
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ÜLKeMiZDe YARA eĞiTiMinin DURUMU 

Prof. Dr. Ali BARUTÇU,  Hem. Sinem KULBAKAN PEKMEZCİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Yara İyileşmesi Bilim Dalı, İzmir

Kronik yaralar USA’da 2.8 milyon hastayı etkiliyor. Almanya’da artan yaş ile birlikte 4 
milyon hasta kronik yaradan muzdarip. Bu kronik bacak ülserlerinin ülser sebeplerinin başını 
bası yaraları, venöz staz ülserler ve diyabetik ayaklarla nöropatik ülserler oluşturuyor. Diğer 
sebepler arasında osteomyelit, postoperatif yara ayrılması, vasculitler, iyileşmeyen travmatik 
yaralar ve diğer nadir sebepler bulunuyor.
2005’te Amerika, 2.3 milyar dolardan fazlasını gelişmiş yara bakım ürünlerine harcadı. 
Bunun 2011’de 4.6 milyara çıkması tahmin ediliyor. 1999 da CENTRAL PUBLIC HEALTH 
LAB . İngiltere’de  hastane de bakımı gerekecek yara enfeksiyonu harcamalarının yıllık 930 
milyon sterlin olacağını öngördü. Aynı yıl, İngiltere’de genel poliklinikler de, yara bakım 
ürünü reçetelerinin maliyetinin 95 milyon sterlin olduğu hesaplandı. Amerika’da ise bu 
rakam, 1.1 milyar  dolardı.
Yara tedavisini; “E,E,E” olarak formülize edebiliriz: Eğitim, Endüstri ve Eğitim. Tedavide 
eğitim bu kadar önemliyken; yarayla ilgilenen sağlık personeli ne kadar eğitimli? Bunu 
araştırmak için; Amerika, Almanya ve İngiltere’de olmak üzere üç merkezli bir çalışma 
yapılıp, 2008 yılında yayınlandı:
Bunlar göz önüne alındığında klinisyenlerin yara bakımında bilgisiz olması şaşırtıcıdır. 3 
ülkede de, bu hususta tıp eğitimi hakkında pek data yok. Amerika’da ki tıp öğrencilerine 
verilen yara bakım eğitim saatleri AAMC den elde edildi. İngiltere’de ise web sitelerinden, 
Almanya için ise fakülte dekanlarından elde edildi.
MeTHoD: Standart bir yöntem yok. 
USA: AAMC database i ile 100 Amerikan-Kanada fakültesinin programlarına bakıldı. 
Sadece 50 Fakültenin programında konuya adanmış derse rastlandı.
İngiltere’de: Her bir fakültenin web sitesine bakıldı. Toplam 30 fakülte incelendi.
Almanya: İletişime geçilen 36 dekandan 32 si yanıtladı. O yanıtlar göz önüne alındı.
PoPULAsYon: USA: Database kurum adı, ders adı, akademik yıl, seans adı, konu içeriği 
bilgilerini kapsıyordu. UK: Web sitelerinden “doku hasarı fizyolojisi”, “yara iyileşme 
fizyolojisi”, “yara yönetimi”,  “klinik kurs-yara iyileşmesi”, “yara yönetiminde klinik 
yetenekler ve stem cell biolojisi” başlıkları aratıldı
DATA AnALiZ: Çalışmaya elektif gruplar dahil edilmedi. Kalan yara ile alakalı tüm 
eğitimler dahil edildi. Total saat yıllık ders saatine oranlandı. Yalnız Almanya’da yıllık saat 
bilinmiyor. (6 yılın toplamı biliniyor.) Buna göre ortalama eğitim saatleri karşılaştırıldı.
sonUÇLAR: FİG.1:UK-USA – yara eğitimine ayrılmış total saat karşılaştırılması 
Amerika’da yıl yıl olmak üzere3/4.2/1.5 ve 0.5 saat (toplamda 4 yıl içinde 9.2 saat) 
İngiltere’de 0.08/0.46/1.77/1.29/1.28 saat (toplamda 5 yıl içinde 4.9 saat)
Almanya’da 6 yılda 9 saat.
FİG.2:USA’daki öğrencilerin daha fazla yara eğitimi aldığını gösteriyor. Öte yandan AAMC 
de yer alamadığı için, öğrencilerin gönüllü aldıkları eğitimler çalışmaya dahil edilemedi. 
UK’de bu bilgi takip edilebilir ama öğrenciden öğrenciye anlamlı fark ediyor. Bu sebepten, 
bu saatlerin ortalama /minimum değerler oldukları göz önünde bulundurulmalı. Seçmeli 
olarak dermatoloji/plastik cerrahi stajı alan öğrenciler daha fazla eğitim alıyordu.
TARTışMA: Mevcut bilgiler ışığında alınan eğitimin yetersiz olduğu sonuç çıkarılabilir. 
Yara bakımı maliyeti mortalite ve morbiditesi ile eğitim saatleri korele  değildir.
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KRoniK YARA iÇin HeMşiRe eĞiTiMi 

Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

Kronik yara yönetiminin multidisipliner bir ekip tarafından yapılması gerektiği fikri 
günümüzde tartışmasız kabul görmektedir. Yara tedavi ekibi diye isimlendirilen bu ekibin 
vazgeçilemez bir üyesi Yara Bakım Hemşiresi (YBH)’dir. Yara bakımı, hemşirelerin 1960’lı 
yılların başından itibaren ilk özelleştikleri alanlardan biridir. Ülkelere göre farklı şekillerde 
isimlendirilen ve değişen sürelerde özelleşmiş eğitim alan YBH’ler kronik yaralarda, 
iyileşme süresini azaltma,  hastanede kalış süresini kısaltma, tekrarlı yatışları önleme ve 
yaşam kalitesini artırma gibi pek çok olumlu sonuçlar ortaya koymuşlardır. Türkiye’de YBH 
yetiştirilmesine yönelik eğitim programları son on beş yılda başlamış olup hemşirelerin bu 
alana olan ilgisi hızla artmaktadır. Bu sunuda Türkiye’de ve dünyada YBH eğitim programları 
incelenecektir.
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KRoniK YARA iÇin HeKiM eĞiTiMi

Prof. Dr. Şamil AKTAŞ
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim 
Dalı, İstanbul

Geç iyileşen, güç iyileşen veya iyileşmeyen yara olarak tanımlanan kronik yaralar ülkemizde 
önemli bir sağlık problemidir. Bu tip yaralar, tedavilerinin uzun sürmesi nedeniyle hastalar 
ve yakınları için önem taşırken bir yandan da yatak işgali, maliyetleri, infeksiyona ve 
amputasyona yol açmaları sebebiyle önemli morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır. 
Diyabetik ayak, bası yaraları, venöz ülser, arteriyel yetmezlik ülserleri, vaskülitler vb 
başlıklar altında incelenen kronik yaraların sıklığı çeşitli nedenlerle artmaktadır. Örneğin 
TURDEP I ve TURDEP II isimli ülkemizde metabolik hastalıkların incelendiği en geniş 
çaplı prevalans çalışmalarında diyabet sıklığı çalışmaların tekrarlandığı 10 yıl içinde yetişkin 
nüfusta neredeyse iki kat artarak %7,7’den %13,4’e artmıştır (1, 2). Öte yandan yaş ile kronik 
yaralar arasındaki yakın ilişki bir yana beklenen ölüm yaşının ve hasta bakım olanaklarının 
artması da diyabetik ayak gibi diğer kronik yaraların, örneğin bası yaralarının da artmasına 
yol açmaktadır. 
Kronik yaralar ile baş edebilmenin önemli şartları bulunmaktadır. Bunların başında riskli 
hastaların bilinmesi, taranması, önleyici girişimler gelmektedir. Yara geliştiğinde ise bir 
an önce bu yaraların tedavisi için çağdaş yara bakım ve tedavi olanaklarının bilinmesi ve 
uygulanması, multidisipliner yaklaşımın öneminin kavranması gelmektedir. Öte yandan 
zorlu olgularda da ilgili uzmanlık alanındaki hekimler tarafından uygun tedavi biçimlerinin 
seçilerek uygulanabilmesi gelmektedir. Görüldüğü gibi kronik yaralar ile mücadele 
sadece belli bir uzmanlık grubuna dahil hekimler tarafından değil ilk basamakta yer alan 
pratisyen hekimlerden başlayarak çeşitli dahili ve cerrahi branşlardaki hekimler tarafından 
yürütülmelidir. Bunu sağlamanın tek yolu da tıp fakültelerinde ve ilgili uzmanlık eğitimlerinde 
koruyucu ve tedavi edici teorik ve pratik uygulamaların yeterince yer alışı ile mümkündür. 
Ülkemizdeki çeşitli tıp fakültelerinin hekimlik eğitim müfredatlarında kronik yara ile ilgili 
teorik derslerin ve çağdaş yara bakımı uygulamalarının ne oranda yer aldığı, fakültelerin 
eğitim müfredatlarından ve yapılan anketlerden karşılaştırıldığında maalesef bu alanda çok 
önemli bir eksikliğin bulunduğu görülmektedir.
Öte yandan ülkemizde uzmanlık eğitimi ile ilgili olarak son yıllarda yapılan “uzmanlık alanı 
çekirdek müfredatları” çalışmalarında da kronik yara ile ilgili konuların ilgili uzmanlık 
alanlarında neredeyse hiç yer almadığı görülmektedir. Tıpta Uzmanlık Kurulu 2007 yılında 
kurulmuştur (3). Bu kurul her bir uzmanlık dalı için TUKMOS (Tıpta Uzmanlık Kurulu, 
Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi) adı alan kurulları 2010-2012, 2012-2014 
ve 2014-günümüz için üç dönem olarak oluşturmuştur (4). Çeşitli çalışma dönemlerinde her 
bir uzmanlık alanı için V.0,5 (2008), V.1.0 (2011) ve V.2.0 (2013) yıllarında olmak üzere 
taslak çekirdek müfredatlar oluşturulmuş ve Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun onayı ile 2014-2016 
yılları arasında da kabul edilmiş çekirdek müfredatlar V.2.1 versiyonu ile yayınlanmıştır (5). 
Çalışmada çeşitli tıp fakültelerinin ve ilgili uzmanlık dallarındaki çekirdek müfredatların 
incelenmesi sonucunda bu çok önemli sağlık sorununun ne yazık ki hak ettiği önem ve 
boyutta ele alınmadığı ortaya çıkmıştır.    
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YARA ÜniTesinDe iLKeLeR Ve HAsTAYA YAKLAşıM

Hem. Cemile SAZAK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Yara Bakım Ünitesi 
Sorumlu Hemşiresi, Ankara

Kronik yarası olanların başvurabileceği yara ünitelerinde hastaya, multi-disipliner bir ekip 
anlayışı içinde bilimsel, kanıta dayalı ve en uygun görülen tedavi uygulanmalıdır.
Yara bakım merkezleri/ Üniteleri içinde görev alan ekip üyelerinin yetki ve sorumlulukları 
açıkça belirlenmiş olmalıdır. Çalışanlar belirlenen görev tanımları içinde karşılıklı güven ve 
saygı çerçevesinde, doğru iletişim içerisinde görev yapmalıdır.
Yara ünitesine başvuran kronik yarası olan hastaların öncelikle anamnezleri alınmalı, yara 
değerlendirmesi, ölçümleri, kayıt ve fotoğraflama sonrası hastanın tanısı konularak tedavi planı 
oluşturulmalı,  yöntem / ürün seçimi uygulanmalıdır. Bu bilgilerin arşivlenmesi sonrasında 
üniteye geliş randevuları düzenlenmelidir. Bu işlemlerden sonra hasta ve yakınlarının evde 
neler yapacakları konusunda eğitimleri verilerek tedavi sürecindeki olumsuzluklar önlemeye 
çalışılmalıdır.
Başarılı bir yara tedavisi için, her şeyden önce işlem yaparken nelere dikkat edilmeli, nasıl bir 
yaklaşım içerisinde olunmalı, temel ilkeler doğrultusunda hızlı ve etkin yara pansumanı nasıl 
yapılmalı konularını uygulayıcı olarak bilmemiz gerekmektedir. Tedavi sürecinde dikkat 
etmemiz gereken bir diğer konu da, elde edebileceğiz malzemelerin en uygun ve ekonomik 
olanını seçebilmemizdir.

sonuç: 
• Hastanın üniteye kabulüyle birlikte yara takibini sürekliliği için düzenli fotoğraf ve yara 

ölçümü yapılıp kayıt altına almak.
• Yaranın değerlendirmesini düzenli olarak yapmak ve kaydetmek
• Kanıta dayalı tıp ilkelerini uygulamak
• Yara pansumanlarında asepsi – antisepsi ilkelerine uymak.
• Yarayı infeksiyonlardan korumak ve gerekli kültürlerin alınmasını sağlamak.
• Hastaya uygun ve hastanın kabul edebileceği yara bakım ürününü seçmek ve uygulamak.
• Yara bakımında maliyet analizi yapmak ve hasta için en ekonomik olanını tercih etmek.
• Yara pansumanlarında hastanın mahremiyetinin korunmasına özen göstermek.
• Ekip ile bilgi ve deneyimleri paylaşmak gerektiğinde daha tecrübeli olanlara danışmak 

böylece yapılabilecek yanlışlıkları düzeltmek.
• Hasta ve hasta yakınlarına ve diğer sağlık personeline, yaranın etyolojisi, 

komplikasyonlarının önlenmesi, tedavi ve bakımı konusunda eğitim vermek.
• Ayrıca Yara bakım merkezleri/ Üniteleri tüm sağlık kuruluşlarında yaygınlaştırılması 

gerektiğini düşünmekteyiz.
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YARA TeDAVisini sAĞLıKCı oLMAYAnLAR neDen 
YAPAMAZ? 
Tıbbi MÜDAHALenin HUKUKA UYgUnLUĞU

Av. Metin KAYAÇAĞLAYAN

Anayasanın kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığını koruma hakkını düzenleyen 
17/ 1 maddesinde, “Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına 
sahiptir” denildikten sonra aynı maddenin  ikinci fıkrasında “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda 
yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve 
tıbbi deneylere tâbi tutulamaz” kuralı getirilmiştir.
Görüldüğü gibi, Anayasa açık bir biçimde, kişinin vücut bütünlüğüne, inter alia tıbbi 
zorunluluklar nedeniyle ve kişinin rızası ile dokunulabileceğini hükme bağlamış 
bulunmaktadır. 
Buna göre, acil durumlar dışında, herhangi bir tıbbi müdahalenin meşru bir müdahale olarak 
kabul edilebilmesi için, 
• Müdahalenin bir sağlık personeli tarafından yapılmış olması, 
• Hastanın müdahaleye, aydınlatıldıktan sonra rıza göstermiş olması ve 
• Müdahalenin tıp biliminin verilerine göre gerekli ve bu verilere uygun bir müdahale 

olması zorunludur. 
Aksi takdirde meşru bir müdahaleden söz edilemez.
Tıbbi müdahalelerin bireyler üzerinde yaratabileceği muhtemel olumsuz etkiler dolayısıyla, 
tıbbi müdahale yetkisi sadece sağlık personeline verilmiştir. Böylece bireyin ve dolayısıyla 
da toplumun korunması hedeflenmiş bulunmaktadır. Aynı şekilde, acil durumlar dışında, 
bireyin de tıbbi müdahale konusunda sağlık personeli dışında bir kimseye yetki vermesi de 
mümkün olmayıp, sağlık personeli olmayan kişilere verilen yetkinin hukuken herhangi bir 
değer ve sonucu da bulunmamaktadır. 
Türk Ceza Kanunu’nun 280/ 2 maddesinde “sağlık mesleği mensubu”nun ne anlama geldiği 
belirlenmiş bulunmaktadır. Buna göre, “Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş 
tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır”. Kanunda yer 
alan diğer sağlık personelinin yetki, görev ve sorumlulukları ikincil mevzuatta belirlenmiş 
bulunmaktadır. 
Genel olarak, diğer sağlık personelinden söz edilen durumlarda, bu kişileri “yetki ve aldığı 
eğitim göz önünde bulundurularak, tıbbi müdahalede bulunma yetkisine sahip olan kişi”ler 
olarak anlaşılıp, bu nitelikleri haiz olmayan kişilerin tıbbi müdahale yetkilerinin bulunmadığı 
kabul edilmektedir.  
Tıbbi müdahalede bulunma yetkisi zorunlu haller dışında sadece hekimlere veya yerine göre 
diğer sağlık personeline tanınmış bir yetki olduğundan, böyle bir yetkisi olmaksızın tıbbi 
müdahalede bulunan kişi ya da kişilerin eylemi 1219 sayılı Kanuna aykırı olmanın dışında, 
meydana gelen sonuca göre, 
• Ceza hukuku bakımından kasten yaralama veya öldürme suçunu oluşturacağı gibi, 
• Tazminat hukuku bakımından ihlalin meydana geliş biçimine göre ortaya çıkan zararın 

tazmin edilmesi zorunluluğu doğacak ve 
• İdare hukuku bakımından da, koşullarının bulunması durumunda muhtelif idari 

tedbirlerin alınması söz konusu olacaktır. 
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bAsı ÜLseRLeRi nAsıL oLUşUYoR? 
RisK DeĞeRLenDiRMesi

Yrd. Doç. Dr. Hatice AYHAN
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Okulu, Ankara

Basınç ülserinin tanımı, Ulusal Basınç Ülseri Tavsiye Paneli (NPUAP) tarafından 8-9 
Nisan 2016’da gerçekleştirilen “NPUAP 2016 Staging Consensus Conference” da, basınç 
yaralanması olarak yeniden tanımlanmıştır. Buna göre basınç yaralanması, genellikle 
bir kemik çıkıntısı üzerinde ya da tıbbi veya diğer cihazlarla ilişkili deri ve deri altındaki 
yumuşak dokuda görülen lokalize yaralanmadır. Bu yaralanma, sağlam deride ya da bir açık 
ülser olarak görülebilir ve ağrılı olabilir. 
Basınç yaralanmasının oluşumunda, ekstrensek ve intrensek faktörler önemli rol 
oynamaktadır. Ekstrensek faktörler arasında en önemlisi basınçtır. Bununla birlikte diğer 
ekstrensek faktörler olan makaslanma, sürtünme ve mikroklimanın da çok etkili olduğu, bu 
faktörler arasında önemli ve kompleks bir ilişkinin olduğu belirtilmektedir. Yoğun ve/veya 
uzamış basınç ya da basınca makaslanmanın eşlik etmesi, yumuşak dokuların sıkışmasına, 
bu da arteriyollerin kapanmasına, dokuya giden kan akımının engellenmesine (iskemi), 
hücrelere oksijen sunumunun azalmasına (hipoksi) ve böylece lokalize hücresel hasar 
(nekroz) gelişimine neden olmaktadır. Sürtünme, makaslanmanın gelişiminde önemli bir role 
sahip iken, mikroklima deri ve derialtı dokuların basınç, makaslanma ve sürtünmeye karşı 
hassasiyetini artırarak etkili olmaktadır. Bireyin yaşı, fiziksel ve mental durumu, beslenme 
durumu, eşlik eden diğer hastalıkları ve ilaç kullanımı gibi intrensek faktörler de basınç ve 
makaslanmaya karşı derialtı dokunun toleransını etkilemektedir. 
Özellikle yatağa ve tekerlekli sandalyeye bağımlı bireylerin basınç yaralanması riski taşıdığının 
göz önünde bulundurulması ve hastaneye ya da evde bakım hizmetine kabul edilen tüm 
bireylere risk değerlendirmesi yapılması önerilmektedir.  Risk değerlendirmesinin mümkün 
olan en kısa sürede (kabulden sonra 8 saat içinde) yapılması, basınç yaralanması riski olan 
bireyleri belirlemek için yapılandırılmış bir risk değerlendirme aracı kullanılması, düzenli 
aralıklarla ve bireyin durumunda herhangi bir değişiklik olduğunda risk değerlendirmesinin 
tekrarlanması tavsiye edilmektedir. 
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bAsı ÜLseRLeRini nAsıL ÖnLeYeLiM?
HAVALı YATAK sADeCe biR eFsAne MiYDi?

Prof. Dr. Rıdvan ALACA
Medicana Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara

Bası ülseri, tüm dünyada hemen her hastalık grubunda ve yaşta görülen önemli bir 
komplikasyon olup, tama yakın iyi uygulanmamış bir tıbbi bakım göstergesidir.  Önlenmesinde 
ve tedavisinde birçok yenilik sağlanmış olmasına karşın, hastanelere başvuran hastaların 
büyük bir kısmında değişik derecelerde bası ülseri görülüyor olması acı bir sağlık gerçeğidir. 
Hastalarda bası ülseri varlığı hastayı, bakım veren aile bireylerini ve tedavi sürecini kötü 
yönde etkilemekte ve hastanede kalış sürelerini %50 uzatarak maliyetleri yaklaşık 3-5 kat 
artırmaktadır. 
Bası ülseri tedavisinin en etkili ve kolay yolu önleme ve korunmadır. Etkin bir önleme ve 
korunma programı için gerekli elemanlar: 
Bası ülserini tanımlama ve sınıflama, 
Risk değerlendirme, 
Günlük deri muayenesi ve bakımı (inkontinans ve nemi minimize ederek deriyi temiz ve 
kuru tutmak), 
Uygun pozisyon verme ile düzenli basınç azaltma (çevirme, öne-yana eğilme, push-up), 
Uygun -minder veya yatak- destek yüzeyi kullanımı, 
Sigara içmeyi kesme ve alkol içmeme, 
Uygun diyet,
Aile ve hasta eğitimi’nden oluşmaktadır. 
Havalı yatak ya da uygun bir destek sistemi ile ilgili kanıtlar zayıf olmasına karşın, bu 
sistemlerin bütüncül bir bası ülseri önleme programının değişmez ve önemli bir parçası 
olduğuna dair şüphe yoktur. Yine de bu önleme programının en önemli parçası iyi bir 
hemşirelik bakımı ve hastayı düzenli çevirmedir.
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bAsı ÜLseRLeRinDe MeDiKAL Ve CeRRAHi TeDAVi  

Prof. Dr. Ramazan KAHVECİ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 
Bursa

Bası yarası; deri veya deri altı dokularda, sıklıkla kemik çıkıntılar üzerinde, basınç ile 
ya da basınçla birlikte olan makaslama ve sürtünme ile oluşan yerel doku hasarıdır. Bası 
yaraları yumuşak dokuya uygulanan aşırı ve uzun süreli basınç nedeniyle yumuşak doku kan 
akışını tıkanması sonucu meydana gelir. Makaslanma ve sürtünme de nedenler arasındadır. 
Bu iskemi, 2 saat içinde doku hasarı ve hücre ölümüne neden olabilir. Deride basmakla 
solmayan kızarıklıktan kemik, tendon veya kasların etkilendiği tam kalınlıkta doku kaybına 
kadar değişkenlik gösterebilir. NPUAP-EPUAP Basınç Ülserleri Sınıflandırma Sistemi.  

I. Evre: Bütünlüğü Bozulmamış Deride Basmakla Solmayan Kızarıklık
II. Evre: Dermis Tabakasının Kısmi Kaybı ve Vezikül
III. Evre: Deri ve Subkütan Doku Tabakalarında Kayıp
IV. Evre: Tam Kalınlıkta Doku Kaybı (Kas/Kemik Görülebilir)
İlave Evreler
Evrelendirilemeyen / Sınıflandırılamayan Evre: Deri veya Dokuların Tüm Tabakalarında 
Kayıp (Derinliği Bilinmiyor) 
Şüpheli Derin Doku Hasarı (Derinliği Bilinmiyor)
En sık görüldüğü yerler sakrum, koksiks, iskiyum, trokanter ve topuktur. Dirsekler, dizler, 
ayak bilekleri veya kafatası arkası gibi diğer bölgelerde etkilenebilir. Koruma, hasta 
pozisyonunu düzenli değiştirerek basıncı yeniden dağıtmak ile yapılır. Bası yaraları tedavi 
hedefleri enfeksiyon yönetimi ve yara iyileşmesini hızlandırmaktır. Bası yaraları, flepler ya 
da diğer cerrahi kapama yöntemleri kullanılarak kapatılabilir. Cerrahi rekonstrüksiyon, hasta 
rehabilitasyon ve eğitimi bası yaralarında yeniden oluşma oranı azaltır.
 Bası yaralarının tedavisinde koruyucu hekimlik çok önemlidir. Bası yarasını önleyici gerekli 
girişimler yapılmalı ve hasta bakımının düzenli ve etkin yapılabilmesi için hasta ve yakınlarını 
bu konuda eğitilmelidir. Bası yarası oluşmuş ise, hastanın iyileşme sürecini hızlandırmak için 
en hızlı şekilde cerrahi tedavi planlanmalıdır.
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DıAgnosıs AnD eVALUATıon oF DıAbeTıC FooT 
ınFeCTıons
“DİABETİK AYAK İNFEKSİYONLARINDA TANI VE DEĞERLENDİRME”

Dr. José Luis Lázaro MARTINEZ
Profesor Titular de Universidad, Director Clínico y Jefe de la Unidad de Pie Diabético
Clínica Universitaria de Podología, Madrid

  
Diabetic foot infections are the main complications for diabetic foot ulcers increasing the 
risk for amputations and death in this kind of patient. Approximately 60% of Diabetic Foot 
Ulcers develops an infection on the soft tissue infection or over the bone. An appropriate 
and early diagnosis are necessary to decrease the risk for amputation and guarantee the best 
outcomes. Diagnosis should be doing on clinical findings, laboratory test, imaging test and 
microbiology. A right interpretation of these findings should be the guide in the management 
of this patients. 
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DiAbeTiK AYAKTA RADYoLogDAn neLeR beKLiYoRUZ?

Uzm. Dr. Eser ŞANVERDİ
Integra Teşhis Tedavi ve Sağlık Hizmetleri, Ankara

Diabet önemli komplikasyonlara neden olabilen multisistemik bir hastalıktır. Nörovasküler 
mekanizmaların bozulması sonucu kas-iskelet sistemini, ayağı sıklıkla etkiler. 
Erken ve etkin tıbbi tedavi diabetik ayak ve komplikasyonlarına bağlı amputasyonları 
önlemede önemlidir. Yumuşak doku enfeksiyonunun eşlik eden osteomyelitten ayırd edilmesi 
ve apse formasyonunun erken dönemde tanınması tanısal görüntüleme yöntemlerinin esas 
hedefidir. Charcot nöropatisinin akut evrede tanısı, Charcot’lu olgularda eşlik edebilecek 
osteomyelit tanısı / ekartasyonu yine radyolojinin asıl sorumluluğudur. 
Diabetik ayak ve komplikasyonlarının değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan yöntemler, 
radyografi, ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve sintigrafik tetkiklerdir. 
Bilgisayarlı tomografinin (BT) diabetik ayağı görüntülemedeki hassasiyeti düşük olmakla 
birlikte enstrüman uygulanmış hastalarda değer kazanabilir.  

Radyografi düşük maliyeti ve geniş ulaşılabilirliği nedeniyle tanısal görüntülemede ilk 
seçenektir. Ultrasonografi kolay ulaşılabilir ve noninvaziv bir görüntüleme yöntemidir. 
Bununla birlikte diabetik ayak komplikasyonı değerlendirmede sınırlı role sahiptir. Yumuşak 
doku enfeksiyonunun ön planda olduğu diabetik ayak olgularında ve görüntüleme eşliğindeki 
girişimsel prosedürlerde klavuz olarak kullanımı sıktır. Üç boyutlu BT görüntüleme 
kompartmantal anatominin değerlendirilmesinde değerlidir. Yumuşak doku çözünürlüğü 
sınırlı olmakla birlikte küçük sekestrum, kalsifikasyon, gazlı gangren ve yabancı cisimleri 
göstermede etkindir. MRG bugün diabetik ayak komplikasyonlarının değerlendirilmesindeki 
en önemli tekniktir. Erken dönemde kemik iliği ödemini gösterebilmesi, enfeksiyon ve 
nöroartropatinin ayrımında sağladığı fayda en önemli avantajıdır. Difüzyon ağırlıklı MRG 
abse tanısında tanısal fayda sağlar. Sintigrafik tetkikler ve PET-BT hassasiyetleri yüksek 
olmakla birlikte özgüllükleri düşük olduğundan genellikle diğer görüntüleme yöntemleri ile 
birlikte kullanılmaktadır. PET-MRG henüz sınırlı kullanıma sahip olmakla birlikte diabetik 

ayak ve komplikasyonlarının değerlendirilmesinde önemli role sahip olacağı aşikardır.  
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DiYAbeTiK AYAK TeDAVisinDe KonsensUs oLUşTU MU?

Doç. Dr. M. Bülent ERTUĞRUL
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı, Aydın

Diyabetik ayak günümüzde birçok uzmanlık alanının ilgilendiren önemli bir halk sağlığı 
sorunu olarak hekimlerin önemli bir uğraş alanı durumundadır. Sorunun birden çok uzmanlık 
alanını ilgilendirmesi nedeniyle her uzmanlık alanı kendi yaklaşımı ile bu konuda bir 
tedavi rehberi oluşturmuştur. Bu nedenle literatürde konu ile ilgili çok fazla sayıda rehber 
yayımlandığı görülmekte ayrıca her alanın kendi ulusal rehberleri de bu sayı artışına katkıda 
bulunmaktadır. Ancak gerek ulusal gerekse alanlara ilişkin rehberler incelendiğinde tümünün 
temel olarak Uluslararası Diyabetik Ayak Çalışma Grubu (IWGDF) rehberlerini kaynak 
aldığı görülmektedir. IWGDF sorunun her başlığı için farklı alt gruplar oluşturarak bu 
grupların hazırlamış olduğu rehberleri her dört yılda bir güncellemektedir. Son güncelleme 
2015 yılında yapılmış ve 5 ana başlık ve alt başlıklarıyla birlikte oldukça geniş bir rehber 
“Diabetes/Metabolism Research and Reviews” adlı dergide 2016 yılında ek sayı olarak 
yayımlanmıştır. Rehberin güncellenmesi sırasında ana başlıklar şunlardır.
1. Diyabetli riskli hastada ayak ülserinden korunma
2. Ayak ülserinin tedavisinde yükten kurtarma ve bunu uygun ayakkabılar
3. Ayak ülserli diyabetik hastada periferik arterial hastalığın tanısı ve yönetimi
4. Ayak infeksiyonu bulunan diyabetik hastada tanı ve tedavi
5. Kronik ayak ülseri olan diyabetik hastada yapılacak girişimler 

IWGDF tarafından hazırlanan rehberler konu ile ilgili bir uzlaşı sağlar görünmektedir. 
Rehbere ilgli derginin http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dmrr.v32.S1/issuetoc 
adresinden ya da IWGDF’un ana sayfasından ulaşmak olanaklıdır.
Ülkemizde ise konu ile ilgili en geniş uzlaşı raporu Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon 
Hastalıkları (Klimik) Derneğinin Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu’nun 
öncülüğünde ilgili uzmanlık alanlarından derneklerin katkılarıyla 2015’de “Diyabetik Ayak 
Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu” hazırlanmış 
ve aynı yıl Klimik Dergisi’nde Ek sayı olarak yayımlanmıştır.
Rehberler incelendiğinde temel konularda uzlaşma sağlamakla birlikte bazı ayrıntı konularda 
(özellikle tedavi ile ilgili) yeterli çalışmanın olmaması nedeniyle ileride yeni güncellemelerin 
yapılması gerektiği ortadadır.   
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ePıDeRMAL gRAFTıng FoR WoUnD HeALıng
“YARA İYİLEŞMESİNDE EPİDERMAL GREFTLER”

Ash MOSEHABI, Muholan KANAPATHY, MD MRCS MSc
Division of Surgery and Interventional Science, University College London
Department of Plastic Surgery, Royal Free Hospital, London

ıntroduction: Autologous skin grafting involves the transfer of patient’s own skin to the 
wound bed for wound coverage. The structural difference of the various types of skin grafts, 
namely, epidermal graft (EG), split thickness skin graft (SSG) and full thickness skin graft 
(FTSG), contributes to its unique healing mechanism. However, little is known about the 
precise mechanism of wound healing by these different skin grafts. We explore the structural 
advantages of EG for wound healing and the difference in the mechanism of healing between 
EG and SSG. 

Methods: Paired 4mm punch biopsies of the skin were taken at the wound edge and wound 
bed in patients undergoing SSG and EG. The biopsies were taken before treatment and one 
week after treatment. Tissues were sectioned and stained for H&E and immunohistochemistry 
for gap junctional proteins and analysed using confocal microscope.

Results: Downregulation of the gap junctional proteins were seen with treatment in both 
treatment group. However, the intensity of downregulation between the groups were observed 
to be different, suggesting different healing mechanism between these two treatment groups. 
The massive downregulation in the EG group suggests that it initiates keratinocyte migration 
from wound edge and activates wound edge keratinocytes into a remodelling state of wound 
healing.

Conclusion: We describe the difference in the cellular mechanism of healing between 
the various autologous skin grafts. EG is a promising alternative to the more invasive 
conventional surgical techniques as it is simple, less expensive, and reduces the surgical 
burden for patients in need of wound coverage.
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YÜKTen KURTARMA, AMPUTAsYonLAR 

Prof. Dr. Önder KILIÇOĞLU
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Ayak tabanında veya başka bir kısmında yük dağılımının bozulması nedeniyle bir sorunla 
karşılaşıldığında, tedavinin ana hedefi, bu bölgeye gelen yükü azaltmak olacaktır. Kısaca 
‘yükten kurtarma’ (off-loading) olarak adlandırılan bu yaklaşımın, konservatif ve cerrahi 
birçok seçeneği bulunmaktadır. Yükten kurtarma amaçlı uygulamaların dört ana grupta 
incelenmesi önerilmektedir. 
1. Alçılamalar: tam temas alçısı (TTA) ve alçı benzeri botlar.
2. Ayak giyimi ile ilgili olanlar: ayakkabılar, tabanlıklar, ayakkabı içi ortezler, çoraplar.
3. Cerrahi yükten kurtarma: Aşil tendon uzatma; silikon enjeksiyonları - doku desteklemeleri; 
metatars başı rezeksiyonu; osteotomi, artroplasti, ostektomi, eksostozektomi; tendon 
transferleri ve tenotomiler; eksternal fiksatör uygulamaları.
4. Diğer yükten kurtarma yöntemleri: yatak istirahati; koltuk değnekleri, bastonlar, tekerlekli 
iskemle; ortezler (AFO, PTB ortez gibi); yükten kurtarıcı pansumanlar; nasır debridmanı; 
yürüme egzersizleri
Seçilecek yöntem, ilk başta; yaranın olup olmamasına, eğer varsa, büyüklüğüne, derinliğine, 
ve enfeksiyon olup olmamasına, hastanın ek sorunlarının varlığına, tedaviye uyumuna ve 
hatta maddi durumuna göre değişkenlik gösterecektir. Hiç yara açılmamış, bölgesel basınç 
yoğunlaşmaları ileri seviyede olmayan, deformitesi bulunmayan bir ayakta, hazır diyabetik 
ayakkabısı kullanılması mümkündür.
Daha önce travmatik yara açılmış ve iyileşmiş bir hastada da kullanılabilir. Ayakkabının 
içine koyulacak bir tabanlık ile yük dağılımı daha iyi hale getirilebilir. Çekiç parmak veya 
tokmak parmak deformiteleri için silikon parmak ortezleri tavsiye edilir. Ayakta hafif veya 
orta düzeyde bir deformite varsa, günlük yaşamda, özel yapım ayakkabılar ve tabanlıklar 
kullanılması doğru olacaktır.
Yara açılmış bir ayakta ayakkabı ile tedavi, kabul edilen bir tedavi şekli değildir; yarayı 
basıdan kurtaracak bir ortez veya alçı kullanılması gereklidir. Yüzeyel, Wagner sınıflamasına 
göre Evre 1 veya 2 grubuna giren yaralarda; yarım ayakkabılar, hazır botlar, topuklu 
yürüme alçısı, TTA gibi seçenekler arasından herhangi biri tercih edilebilir. Çıkarılabilen 
hazır botların, basınç dağılımları açısından, alçılama tekniklerinden önemli bir farkları 
olmadığı bildirilmiştir. Ancak, klinik çalışmaların değerlendirildiği geniş meta-analizler, 
çıkarılamayan alçı veya botların, çıkarılabilen hazır botlara ve yarım ayakkabılara göre daha 
etkin olduğunu göstermektedir. Çıkarılabilen ortezler ile yapılan tedavilerde, hasta uyumu 
hiçbir zaman istenen seviyeye ulaşamamaktadır.
Wagner 3 seviyesindeki bir yara ve enfeksiyon bulguları bulunan hastalarda, alçı uygulaması 
ve yük vermeden yürüme en uygun seçenektir. Bu hastalarda uzun süreli bir çözüm, ancak yük 
dağılımını bozan sorun (deformite, hareket kısıtlılığı gibi) ortadan kaldırılırsa sağlanabilir. 
Böyle bir çözüm için, genellikle cerrahi tedavi gerekecektir.
Diyabetik hastalarda, ek dahili sorunlar nedeniyle, bir cerrahi girişim her zaman uygun 
olmayabilir. Ayrıca, osteomiyelit gibi bir nedenle erken dönemde yapılmak zorunda değil 
ise, cerrahi tedavi, yara konservatif yöntemlerle kapanana kadar geciktirilmelidir.
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Amputasyonlar
Ekstremite kurtarıcı cerrahide amaç, tüm diyabetik hasta ayaklarını Wagner 1–4’ten Wagner 
0 evresine geri döndürmektir. Evre 5 ayaklar, genellikle daha yüksek seviyeden ampütasyon 
gerektirir. Eğer ekstremite kurtarılamıyorsa, geriye kalan uzuv ile hastanın belli bir düzeyde 
fonksiyona geri dönmesi sağlamaya çalışılır. Ampütasyon seviyesi yükseldikçe, yürüme 
için harcanan enerji artacaktır. Bu durum, özellikle komorbiditesi olan ve kardiyopulmoner 
fonksiyonları kısıtlı hastalarda sorun yaratır. Hastalar, kalıcı ampütasyon öncesinde birçok 
cerrahi işlem geçirebilirler. Özellikle akut enfeksiyon tedavisinde, insizyonel drenaj ve 
açık ampütasyonlar sıklıkla kullanılmaktadır. Çok aşamalı cerrahide ilk amaç, enfeksiyonu 
ortadan kaldırarak hastayı stabilize etmektir. Eğer hastanın eşlik eden dahili hastalıkları 
çoklu cerrahilere izin vermeyecek derecede kötüyse, ilk seferde distal kurtarma yerine daha 
yüksek seviyeden ampütasyon düşünülmelidir. Hasta medikal olarak daha iyi durumdaysa, 
ekstremite kurtarıcı cerrahi için uğraşılmalıdır. 
Ampütasyona karşılık ekstremite kurtarma cerrahisi kararında, aşağıdaki sorulara yanıt 
aranmalıdır:
1- Ekstremiteyi kurtarmak ampütasyona göre çok daha fazla bir avantaj mı sağlayacaktır? 
Burada yaş, fonksiyonel kapasite, sağlık durumu, eğitim düzeyi ve sosyal pozisyon rol oynar.
2- Kurtarılacak kısıma protez uygulaması yapılabilir mi?
3- Tedavinin sonunda gerçekçi fonksiyonel beklenti nedir?
4- Hastayı tedavi etmeye harcanacak süre ve gayretin miktarı ne olacaktır?
5- Sağlık sunucusuna yüklenecek tedavi masrafları ne olacaktır?
Diyabetik ampütasyonlarda, seviye proksimale yükseldikçe, yürüme için gereken enerji 
harcaması artar. Bu enerji harcaması ise, geriye kalan uzuv boyu ve eklem sayısı ile ters 
orantılıdır. Oksijen harcaması da artmıştır. Sonuç açısından bakıldığında, distal seviyedeki 
ampütasyonlarda, orantısal olarak daha yüksek fonksiyonel bağımsızlık skorları elde edilir. 
Seviye tespitinde bir diğer ölçüt de, uzun süren diyabete bağlı gelişen bilişsel ve algısal 
bozukluklardır. Hastaların protez kullanabilmeleri için; hafıza, dikkat, konsantrasyon, ve 
organizasyonlarının yerinde olması beklenir.
Ayak, yük taşıma konusunda eşsiz bir şekilde adapte olmuş bir organdır. Ampütasyonu 
takiben, bozuk zeminler, ileri hızlanma ve yük taşıma için gelişmemiş bir vücut bölümü 
bu görevleri üstlenmeye çalışır. Uzun kemiklerin yük alan alanı, mevcut diyafiz çapından 
daha geniştir. Bunlar, bu sayede bedenin ağırlığını tamponlayarak yukarıya iletir. Direkt 
yük transferi yani uç yüklenme dezartikülasyon yapılmış hastalarda, yük transferinin daha 
efektif olmasını sağlar. Eklemin üzerini örten yumuşak doku, bir yastık gibi davranarak 
tampon görevini görür. Dolaylı yük transferi veya total temas yük taşımada ise, bunun tersi 
olarak, geriye kalan yüzey alanı ve güdük kısmın sertliğinin yükten kurtarılmasını gerektirir. 
Transtibial veya transfemoral ampütasyon seviyelerinde, beden ağırlığını, geriye kalan tüm 
yüzey alanı yumuşak doku örtüsünü kullanarak taşımaya çalışır.
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neVeR AMPUTATe beFoRe ConsULTıng WıTH A 
VAsCULAR sURgeon 
“DAMAR CERRAHI İLE KONSÜLTASYON YAPMADAN ASLA BACAĞI 
KESMEYİNİZ” 

Francesco DE SANTIS, MD PhD
Sandro Pertini Hospital, Department of Vascular Surgery, Rome

Lower limb ischemia represents the main cause in the development of foot ulcers and also the 
central factor which prevents wound healing. 
In presence of ischemic ulcers of the lower limbs, careful assessment of lower limb circulation 
(together with an adequate control of wound infection), is obligatory. An evaluation by a 
vascular surgeon has a critical role in the definition of the optimal therapeutic planning and 
possibly prevent major limb amputations.
The assessment of lower limb circulation can often be accomplished using very simple 
methods. In fact, in addition to an accurate clinical examination, in most cases, simple 
exams such as hand-held Doppler auscultation,  ankle/brachial pressure index and systolic 
toe pressure measurement are sufficient to decide whether second level exams, such as CT-
Angiography, or diagnostic/interventional angiography, should be performed or not. In this 
context, Duplex examination can give further significant information on the severity and 
extent of arterial occlusive disease.   
The most common, critical factor which prevents healing of foot ulcers subsequently leading 
to limb amputation is massive wound infection. Assessment of the severity of the infectious 
process is therefore mandatory to define the more appropriate treatment modalities. All 
significant severe wound infection signs (presence of subcutaneous gas, osteomyelitis, 
frank purulence collection, erythema, drainage, pain, odor, lymphangitis, lymphadenopathy 
and gangrene), should be promptly recognized because failure to identify an aggressive 
foot infection can frequently lead to unsuccessful leg salvage and, despite patent arterial 
reconstruction, major amputations. In this context, radical wound excision of all necrotic 
/ infected tissue and careful local wound care are extremely important in the management 
of ischemic foot lesions. Similarly, in presence of osteomyelitis, the infected bone must be 
completely excised (via e.g.:  toe, ray or transmetatarsal amputation or, in cases of Charcot 
foot, excision of bony prominence). 
When severe atherosclerotic occlusive disease coexists, successful endovascular or surgical 
revascularization, most often to crural or pedal arteries, is a precondition for healing and 
leg salvage. The timing of endovascular / surgical revascularization is still controversial. 
Generally, feet with small ulcers or dry gangrene can be revascularized first, with subsequent 
minor amputations and surgical ulcer debridement. On the contrary, in cases of septic neuro-
ischemic foot, if the infection is not immediately life-threatening, the infected part of the foot 
should be drained and left wide open. Revascularization can be performed as a second step 
a couple of days later. The role of hyperbaric oxygen and stem cell therapy in presence of 
ischemic ulcers is still not well-defined.
In conclusion, the best results in diabetic and non-diabetic foot ulcers management are 
obtained when an accurate evaluation and an aggressive treatment are promptly adopted 
in a multidisciplinary team (diabetologists, radiologists, podiatrists, microbiologists, 
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practice nurses). The vascular surgeon in this team has a key role because he is the only 
qualified professional who has specific experience in all available endovascular and surgical 
revascularization techniques. A vascular surgeon should therefore always be consulted 
without unjustified delay before amputation in all cases of ischemic foot ulcers in order to 
improve leg salvage rates in patients with diabetic and non-diabetic foot lesions.
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KRoniK YARA, besLenMe Ve nÜTRisYon 

Prof. Dr. Seher DEMİRER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

iyileşmesi Zor Yaralar:
	Kronik yaralar 
•	 Bası ülserleri 
•	 Diyabetik ayak ülserleri 
•	 Venöz bacak ülserleri 
	Akut yaralar 
•	 Cerrahi insizyon veya travma
•	 Ağır yanıklar 
	Akut yaralar, infeksiyon veya diğer komplikasyonların sonucunda iyileşmesi zor 

yaralara dönüşebilirler. 
Yara gelişme riski bulunan hastalar

• Yaşlı hastalar 
•  Mobilitesi kısıtlanmış hastalar 
•  Hassas ve/veya malnütrisyonlu hastalar 
•  Dolaşım bozukluğu bulunan hastalar 
•  Kanser Hastaları 
• Hastane içi: Yoğun bakım ünitesi, cerrahi, nöroloji, onkoloji, geriatri servisleri 
• Hastane dışı: Bakım evleri 
• Yara iyileşmesinde malnütrisyonun sonuçları 
• Hastaların yaşam kalitesini düşürür.
• Bakım ihtiyacını artırır.
• Sağlık giderlerini artırır.
• Enfeksiyon ve komplikasyon riskini artırır.
• Hastanede yatış süresini artırır.

Etkin Yara İyileşmesinde beslenme önemlidir
	enerji 

	sıvılar 
	Mikro besin maddeleri 

	Protein 

	bazı amino asitler 

	  eğer bazı beslenme eksiklikleri tamamlanmazsa, yara iyileşmesi yeterli olmayabilir 
	Son yıllarda  izoklaorik izonitrojenöz supplementlerle kıyaslandığında  diyete arjinin , 

glutamin ve hifdroksi metil bütiratın eklenme durumlarında yarada kollajen depolanımının 
anlamlı ölçüde artığı gösterilmiştir.

	Kısa zişncirli yağ asitleri, Vit A, Vit C ve Çinko, bakır, magnezyum gibi elementlerde yara 
iyileşmesi üzerinde belirgin olarak etkili bulunmuş nutrientlerdir.
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KRoniK YARA Ve HAsTAnın RUHsAL DURUMU

Prof. Dr. Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Tedavi ile iyileşmeyen kronik yaralar ağrı, utanç, sosyal izolasyon ve kendilik değerinde 
düşmeye yol açabilir, yaşam kalitesini düşürür, kişiler arası ilişkileri olumsuz etkileyebilir, 
depresyon ve çeşitli anksiyete bozuklukları gibi psikiyatrik hastalıklar ile sonuçlanabilir. 
Bu tür durumlara verilen tepkiler kişinin başetme becerileri, premorbid özellikleri ve 
sosyal destekleri ile ilişkilidir. Yaranın yol açtığı bedensel sıkıntılar arttıkça, iyileşme süresi 
uzadıkça inkar, öfke ve içe kapanma gibi maladaptif tepkiler artar; sosyal destek ve akseptans 
arttıkça kişinin yara ile mücadelesi güçlenir ve yara iyileşmesi de daha olumlu bir seyir 
izler. Stresin kortizol düzeyini artırdığı iyi bilinmektedir. Kortizolün yükselmesi ise hem 
immün sistem işlevlerini bozar hem de katekolaminleri yükselterek vazokonstrüksiyona ve 
doku oksijenlenmesinin bozulmasına yol açar. Bütün bunların sonucu yara iyileşmesinin 
bozulmasıdır. Psikososyal müdahaleler ve komormid psikiyatrik hastalıklara yönelik 
tedaviler, hastaların iyileşmeyen yaralar ile başetme gücünü ve hatta yara iyileşmesini 
artırabilir.  
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CHRonıC LıMb LYMPHeDeMA ın ConjUnCTıon 
DıAbeTıC ULCeR AnD TReATMenTs 
“KRONİK LENFÖDEM VE DİYABETİK AYAK BİRLİKTELİĞİNDE 
TEDAVİLER”

Muholan KANAPATHY, MD. MRCS. MSc.
Division of Surgery and Interventional Science, University College London
Department of Plastic Surgery, Royal Free Hospital, London

Diabetic foot ulcers (DFUs) are complex, chronic, and progressive wounds, and have a 
significant impact on morbidity, mortality, and quality of life. A particular aspect of DFU 
that has not been reviewed extensively thus far is its management in conjunction with 
peripheral limb edema. Peripheral limb edema is a feature of diabetes that has been identified 
as a significant risk factor for amputation in patients with DFU. Three major etiological 
factors in development of lymphedema with concurrent DFU are diabetic microangiopathy, 
failure of autonomic regulation, and recurrent infection. We outline the pathophysiology 
of lymphedema formation in patients with DFU and highlights the cellular and immune 
components of impaired wound healing in lymphedematous DFU. We then discuss the 
principles of management of DFU in conjunction with lymphedema.
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DeRinin gÖZYAşLARı 
“SKIN TEARS”

Prof. Dr. Hakan UNCU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Çok gençlerde veya yaşlılarda sürtünme, makaslama ya da künt travmanın bir sonucu 
olarak derinin tabakalarının birbirinden ayrılmasına “derinin gözyaşları” adı verilmiştir. Bu 
tanımlama 1993 yılında Payne ve Martin tarafından yapılmıştır. Sıklıkla ekstremitelerde 
görülse de, vücudun her yerinde ve her yaşta olabilir. Doku hasarının şiddetine bağlı olarak 
kısmi veya tam kat yara olarak ortaya çıkabilir. Bu kongreye kadar hiç konuşulmamış 
olan bu konunun önemi, görülme sıklığıdır. Bası ülserlerinden daha sık karşılaşılmaktadır 
ve ülkemizde yılda yaklaşık 400.000 gözyaşı yarasının oluştuğu tahmin edilmektedir. 
Avustralya’da hastanelerdeki prevalansı % 10’ lar civarında olup, yaşlılarda % 40’lara kadar 
çıkmaktadır. Ödeme, ağrıya, kanamaya ve ciddi infeksiyonlara yol açabilmekte, morbidite 
yanında mortalite riski taşımaktadır.
Derinin gözyaşları ciddiyetine göre üç farklı sınıfta tanımlanmıştır. Birincide doku kaybı 
yoktur, ikinci kategoride kısmi doku kaybı ve epidermisin dermisten ayrılması, üçüncüde ise 
tam doku kaybı bulunmaktadır. Üçüncü gruptaki yaralarda epidermis ve dermisin flep olarak 
tamamen kalktığı görülür.
Ortaya çıkışında suçlanan faktörler; ileri yaş, nöropati, hareket güçlüğü, vasküler problemler 
ve yetersiz beslenme yanında, uzun süre kortikosteroid kullanımı, hatalı cilt temizliği, 
kullanılan cihaz ve protezler, yapışkan pansuman malzemeleri ve hasta naklindeki dikkatsiz 
davranışlardır. 
Elastikiyetini kaybetmiş kuru ciltlerde daha kolay oluşacağı için, PH’ı uygun nemlendirici 
kremler kullanmak,  travmalardan, uzun tırnaklardan ve yapışan pansuman malzemelerinden 
uzak durmak önleyici olabilir.
Tedavide öncelikle kanama ve ağrı kontrol altına alınmalı, sonrasında yara uygun solüsyonla 
temizlenerek pıhtılar ve nekrotik dokular uzaklaştırılmalıdır. Tetanoz riski unutulmamalıdır. 
Yaranın ciddiyetine, infeksiyon ve eksudanın varlığına göre cilde yapışmayan uygun 
pansuman malzemesi seçilmelidir. Kuru yaralarda hidrojeller, orta eksudada köpükler, 
ciddi eksudada alginat, infekte ise gümüşlü malzemeler tercih edilebilir. Yumuşak silikon 
malzemeler ve gevşek sargılar doğru seçim olabilir. Bazı hastalarda yaradaki infeksiyon 
sellülite sebep olurken, bazen de sepsise bile yol açabilmektedir. Öte yandan bu hastalarda 
üstüne eklenecek yeni bir travma, hatta çarşaf ve battaniyenin sert sürtünmesinin bile tedaviyi 
çok zorlaştıracağı tartışmasızdır.
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ConseRVATıVe MAnAgeMenTs AnD sURgeRY oF 
CHRonıC osTeoMYeLıTıs
“KRONİK OSTEOMİYELİTLİ YARALARIN KONSERVATİF YÖNTEMLERLE 
TEDAVİSİ”
 
Dr. José Luis Lázaro MARTINEZ
Profesor Titular de Universidad, Director Clínico y Jefe de la Unidad de Pie Diabético
Clínica Universitaria de Podología, Madrid

Diabetic Foot Osteomyelitis (DFO) is the most frequent infection affecting between 40% 
-60% of mild infection and up to 20% of moderate infection. The best treatment of DFO is 
currently debating between the medical options alone treating the patients with antibiotics 
and the surgical option in these when the infections are more serious and produced by worse 
bacteria strains. In the last few years conservative surgery was initiated as an alternative for 
managing DFO, treating the bone infection without any amputation and with the intention of 
maintaining the maximum function of the foot. Conservative surgery includes arthroplasties, 
metatarsal head removal, panmetetarsal head resections, exostectomies, osteotomies and 
queilectomies. Indication for each procedure and the advantages and complications of them 
is being presented in this lecture.
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KRoniK YARA, AĞRı Ve AnesTeZi 

Prof. Dr. Neslihan ALKIŞ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara

Yaşlanan toplumun sonuçlarından biri de, kronik ülserlerin tüm dünyada hızla büyüyen bir 
sağlık sorunu haline gelmesidir. Batı Avrupa‘da kronik bacak ve ayak ülserleri genel nüfusun 
%1’inde görülmektedir. Sağlık harcamalarında artışa, hastaların yaşam kaliteleri üzerinde 
kötü etkilere ve iş hayatlarındaki verimliliklerinde azalma nedenleri ile tedavilerinin erken 
dönemde ve etkin yapılması çok önemlidir.
Kronik yara tedavisinin temelini etkili mekanik yara debridmanı oluşturur, bu da ancak potent 
ve uzun sureli ağrı tedavisi ile gerçekleşebilir. Kronik yaranın etyolojisine ve dönemine gore 
değişen tedavi önerileri; yara temizliği, sık pansuman değiştirerek yapılan bası tedavileri, 
topical antienflamatuar tedaviler, lenf drenajlarını içermektedir.(1)
Kronik yara tedavisinde analjezik yaklaşım son derece özelliklidir, etyolojilerindeki ve 
ağrı şiddetlerindeki farklılıklar bireyselleştirilmiş ve fleksible ağrı tedavileri gerektirir. 
Yetersiz tedavi edilen ve uzun süren ağrılar kronik ağrı, depresyon ve Post Travmatik Stress 
Bozukluklarına (PTSD) neden olmaktadır.

sürekli Ağrı: Kronik yaranın varlığı ağrı ile birliktedir, bu nedenle ağrıya yaklaşımda bazal 
bir analjezinin sağlanmasına yönelik olacaktır. Bu amaçla oral parasetamol ve NSAI ilaçlar 
yanında şiddetli ağrılarda oral morfin de önerilmektedir.
girişimsel Ağrı: Yaranın ilk bakımı sırasında genel anestezi sıklıkla gerekmektedir, bunun 
yanısıra parenteral morfin ile, oksijen ve Nitröz Oksit (Entonox) inhalasyonları, ve santral 
veya  rejyonel girişimsel analjezi anestezi yöntemleri kullanılmaktadır.
Postoperatif Ağrı: Girişim sonrası dönem için tüm kılavuzlar opioidleri önermektedir.(2)

Tekrarlayan yara debridmanları ambulatuar cerrahi şartlarında gerçekleştirilmeye uygun 
cerrahi girişimlerdir. Bu nedenle anestezi yönetimleri de günübirlik anestezi protokolleri 
şeklindedir. Gelişmiş cerrahi teknikler, inhalasyon anesteziklerinin gelişimi, ultrasonografik 
yöntemlerle yapılan rejyonel teknikler , narkotik olmayan analjezik adjuvanları ve 
postoperatif bulantı kusmanın minimalize edilebilmesi günübirlik anestezi uygulamalarına 
olanak sağlamaktadır.
Ayrıca hastanede geçirilen süre kısaldıkça  yara yeri enfeksiyon riski azalmakta, 
sosyoekonomik olarak hastanın yaşamını daha az etkilemektedir. Hastalara sağlık hizmeti 
veren tüm birimlerin iletişim halinde olması da günübirlik uygulamalarda hasta güvenliğini, 
tedavi etkinliğini arttırmaktadır(3).

Anestezi Yönetimleri:
Genel anestezi uygulamalarında; özellikle hızlı derlenme sağlayan, metabolize olmayan, 
tekrarlayan uygulamalarda güvenlikle kullanılan tüm inhalasyon anestezikleri, kısa etkili, 
redistribüsyona uğramadan elimie olan iv anestezikler tercih edilir. Analjezik potansiyeli 
olan ajanların seçilmesi , kas gevşeticilerin kullanımında kısa etkiliajanların seçimi ve 
nöromüsküler bloğgun mutlaka revers edilmesi önemlidir.
Rejyonel anestezi yöntemleri hem santral hemde periferik nöral blokları içerir. Sürekli 
periferik sinir blokları (interscalene, paravertebral,adductor kanal, femoral,ve  siyatik ) hem 
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anestezi hem de postoperative analjezi  için başarı ile uygulanmaktadır(4)
Tüm anestezi uygulamalarında hasta populasyonunun geriatrik hastalardan oluştuğu 
unutulmamalıdır. Günübirlik anestezi uygulamalarında postoperative bulantı kusma ekarte 
edilmelidir.
Taburculuk sonrası hasta güvenliği ve postoperative ağrı tedavisi de perioperative bakım 
ekibinin anestezi doktorları tarafından sağlanmalıdır.
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HoW Do We TReAT VenoUs ULCeR noW, ıs THeRe neW 
gUıDeLıne?
“VENÖZ ÜLSERİ ŞİMDİ NASIL TEDAVİ EDİYORUZ, YENİ KLAVUZLAR VAR 
MI?”

Prof. Arkadiusz JAWIEN, MD. PhD
Department of Vascular Surgery and Angiology, University Hospital Nicolaus Copernicus 
University in Torun, Poland

It is well documented that the prevalence of venous leg ulcers (VLUs) is increasing, coinciding 
with an ageing population. Accurate global prevalence of VLUs is difficult to estimate due 
to the range of methodologies used in studies and accuracy of reporting.1 Venous ulceration 
is the most common type of leg ulceration and a significant clinical problem, affecting 
approximately 1% of the population and 3% of people over 80 years of age2 in westernised 
countries. Moreover, the global prevalence of VLUs is predicted to escalate dramatically, as 
people are living longer, often with multiple comorbidities. Recent figures on the prevalence 
of VLUs are based on a small number of studies, conducted in Western countries, and the 
evidence is weak. However, it is estimated that 93% of VLUs will heal in 12 months, and 
7% remain unhealed after five years.3 Furthermore, the recurrence rate within 3 months after 
wound closure is as high as 70%.4-6 Thus, cost-effective adjunct evidence-based treatment 
strategies and services are needed to help prevent these ulcers, facilitate healing when they 
occur and prevent recurrence.

The impact of a VLU represents social, personal, financial and psychological costs on the 
individual and further economic drain on the health-care system. This brings the challenge 
of providing a standardised leg ulcer service which delivers evidence-based treatment for the 
patient and their ulcer. It is recognised there are variations in practice and barriers preventing 
the implementation of best practice. There are patients not receiving appropriate and timely 
treatment in the initial development of VLUs, effective management of their VLU and 
preventing recurrence once the VLU has healed.

Health-care professionals (HCPs) and organisations must have confidence in the development 
process of clinical practice guidelines and have ownership of these guidelines to ensure those 
of the highest quality guide their practice. These systematic judgments can assist in policy 
development, and decision making, improve communication, reduce errors and improve 
patient outcomes.

There is an abundance of studies and guidelines that are available and regularly updated, 
however, there is still variation in the quality of the services offered to patients with a VLU. 
There are also variations in the evidence and some recommendations contradict each other, 
which can cause confusion and be a barrier to implementation.7 The difference in health-care 
organisational structures, management support and the responsibility of VLU management 
can vary in different countries, often causing confusion and a barrier to seeking treatment. 
These factors further complicate the guideline implementation process, which is generally 
known to be a challenge with many diseases.8
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FoURnieR gAngReni 

Prof. Dr. Osman YÜKSEL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Fournier gangreni (FG) perineal, genital ve perianal bölgenin hızlı bir şekilde yayılan ve 
ölümcül olabilen nekrotizan fasiitisidir. Diğer nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonlarında 
olduğu gibi polimikrobiyal enfeksiyon sonucu oluşan inflamasyon ve ödem cilt altı arterlerde 
obliterasyonlara neden olur. Kan akımındaki bozulma sonucunda bakterinin perifasiyal alana 
yayılması ile cilt, cilt altı ve yumuşak dokuda gangren oluşur. 
Primer olarak enfektif bir durum olmasının yanısıra birçok predispozan faktör (immünsupresif 
durumlar vb.) FG oluşumunda etkilidir. İdiopatik, kolorektal, ürogenital, kütanöz ve lokal 
travmalar en sık görülen etyolojik faktörlerdir. Aerobik ve anaerobik bakterilerden oluşan 
polimikrobiyal enfeksiyonlar ekzotoksin ve endotoksinlerle enzimler, koagülasyon faktörleri 
vb. gibi birçok mekanizmayı bozarak yumuşak dokuda enfeksiyonun yayılmasına katkı 
sağlarlar.
FG klinikte skrotumda ani ağrı ve şişlik, pürülan akıntı, cilt altı krepitasyon, lokal ısı artışı, 
ateş ve hastanın genel durumunda bozulma vb. gibi bulgular ile kendini gösterir. Enfeksiyon 
daima perianal bölgede sellülit şeklinde başlayarak etkilenen ciltte şişlik, maserasyon ve 
yaygın cilt altı enfeksiyonla devam eder. Daha sonra hastalığın sistemik etkileri ortaya çıkar.
FG’nin tanısı genital ve perineal bölgede fluktuasyon, krepitasyon ve lokalize ısı artışı gibi 
enfeksiyonu düşündüren temel bulguların tespiti ile konulur. Laboratuvar bulguları genellikle 
nonspesifiktir (anemi, lökositoz, trombositopeni, elektrolit anormallikleri, hipoalbüminemi 
vb.). Konvansiyonel filmlerle perine ve skrotumda cilt altı hava varlığı görülebilir. 
Ultrasonografi ile yumuşak dokudaki şişlik vb. tespit edilebilir. Bilgisayarlı tomografi FG’nin 
hem teşhisinde hem de uygulanacak cerrahi tedavi şeklinin belirlenmesinde önemli bir rol 
oynar. Bunun yanında MR görüntülemesi de enfeksiyonun anatomik planlarla ilişkisinin 
ortaya konulmasında yararlıdır. FG şiddet indeksi hastaların prognozunun belirlenmesinde 
önemlidir.
FG tedavisinde 3 ana prensip yer alır; nekroze dokuların hızlı ve agresif debritmanı, 
hemodinami desteği ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin parenteral kullanımı. Radikal 
debritman sonrasında ortaya çıkan açık yaralar steril örtülerle yapılan pansumanlarla veya 
negatif basınçlı yara tedavileri ile iyileştirilebilir. Bunların dışında hiperbarik oksijen tedavisi 
uygulanabilir. Şiddetli perianal bölge tutulumu olan hastalarda bazen üriner ve fekal diversiyon 
gerekebilir. Geniş debritmanlardan sonra oluşan cilt-cilt altı ve yumuşak dokulardaki ciddi 
defektler enfeksiyon kontrol edildikten sonra rekonstrüktif cerrahi yöntemlerle kapatılabilir.  
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AÇıK KARın Ve YÖneTiMi

Doç. Dr.  Mustafa U. KALAYCI
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Yüksek vücut kitle indeksinden hemoperitonyuma, pnömoni’den fazla miktarda kan 
transfüzyonuna,  peritonitle sonuçlanan septik ve travmatik bir çok klinik tablo abdominal 
hipertansiyona neden olabilir. Abdominal basınç artımı  abdomende hipertansiyon değişim 
ve dönüşümü hiperakut, akut subakut ve kronik olarak görülebilir. Klinik tabloda çeşitlilik  
tedavi şekillerinde  de bir çok seçeneği  düşünerek planlama uygulama ve sonuçlandırmayı 
gerektirir.
Açık karın intra abdominal hipertansiyon nedenli  batın içi perfüzyon basıncının azalması 
ve organ yetmezliği ile sonuçlanan bir çok klinik tablonun cerrahi tedavisinde önemli bir 
seçenektir.
Açık karın, tedavisi öncesi karın içi hipertansiyon tedavisinde batın içi basıncın seri 
değerlendirilmesi, organ perfüzyon basınçlarının değerlendirilmesi, end organ hasarının 
gözlenerek hedef yönelik tedavinin seri monitorizasyonu, yükselmiş abdomen basıncı 
nedeniyle olgularda sistemik perfuzyon ve organ fonksiyonunun korunması için önlemlerin 
alınması gerekelidir. Refraktör karın içi hipertansiyon için cerrahi dekompresyonun yapılması 
hayat kurtarıcı olabilir.
Açık karın, artmış intraabdominal basınç, hipoksi ile birlikte yetersiz ventilasyon, hiperkarbi, 
renal fonksiyon bozulması gibi bir çok sistemik etkiyle sonuçlanan klinik tablo nedeniyle 
seçilebilir.
Uygulamalar batın içerisinde uygun nemli ortamın devamını	sağlarken transüda eksüda ve 
pürülan materyal uzaklaştırmalı  dengeli sıvı değişimi sağlanabilmeli,  ödem çözerek basınç 
azatmalıdır
Açık karın tedavisinde basit devamlı sütürasyondan sofistike vakumlu sistemlere kadar 
çok sayıda seçenek mevcuttur. Merkezi ısının düşmesi kontrolsüz sıvı kaybı (Protein) 
enfeksiyon  kanama,  gibi akut  komplikasyonlarla  veya  bağırsak fonksiyonun kaybedilmesi 
batın  hacminin kaybı batın duvarına organların yapışması dev hernilerle sonuçlanan kronik  
istenmeyen sonuçları olabilir.
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sToMA AÇARKen HAngi HATALARı YAPıYoRUZ?

Uzm. Dr. Erhan ERDEM
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

Stoma, Yunanca da açıklık, ağız anlamına gelip, cerrahi olarak; doğal yolla atılamayan feçes 
veya idrarın vücuttan atılabilmesini sağlamak ya da doğal yoldan beslenmenin olanaksız 
olduğu durumlarda, hastayı beslemek için mide veya barsağın cilde ağızlaştırılması 
anlamında kullanılan bir terimdir.  En sık yapılan tipleri, ileostomi, kolostomi, ürostomi ve 
gastrostomidir.  Geçici ya da kalıcı olabilir. Ostomi açılması sonrası karşımıza çıkabilecek 
mukokutanöz ayrılma, beslenme bozukluğu, iskemi, nekroz, kanama, enfeksiyon, 
retraksiyon, stenoz, prolapsus, parastomal herni gibi birçok cerrahi komplikasyon olabilir. 
Bu komplikasyonların görülmesinde hastayla ilgili komorbid durumlar, geçirilmiş radyasyon 
öyküsü, malignite, enfeksiyon gibi sistemik sorunlar dışında en önemli faktör cerrahi teknik 
nedenlerdir. Sunumdaki amacımız olası teknik hataların yapılmaması için dikkat edilmesi 
gereken faktörleri irdelemektir. Bu faktörlerden en önemlisi, ostominin yerinin doğru 
seçilmesi, hatta mümkünse preoperatif işaretleme yapılmasıdır. Ameliyat sırasında yeterli 
barsak ve cilt açıklığının sağlanması, ostominin hem fasiaya hem de cilde uygun sütürlerle 
tespiti, uygun adaptör ve torba sisteminin kullanılması diğer önemli faktörlerdir. Hastaya 
ameliyat öncesi iyi bilgilendirme yapılması ve hasta ya da yakınlarının doğru yönlendirilmesi 
de ihmal edilmemelidir.
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PeRisToMAL PRobLeMLeR Ve TeDAViLeRi  

Doç. Dr. Yahya EKİCİ
Başkanet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Stoma, gastrointestinal ya da üriner sisteme ilişkin hastalıkların  cerrahi tedavisinde kullanılan 
yaygın bir cerrahi işlemdir. Stomalar tipleri  endikasyonuna göre kalıcı, geçici, uç, loop 
ostomi şeklinde olabilir. En sık stoma tipleri transvers kolostomi ve ileostomidir. Cerrahi 
tekniklerdeki gelişmeye rağmen komplikasyon oranları halen yüksek seyretmektedir. Stoma 
açılan hastaların %20-40’ında çeşitli komplikasyonlar görülmektedir. Komplikasyonlar 
cerrahi işleme, altta yatan patolojiye, yetersiz preoperatif hazırlığa yada postoperatif 
bakımdaki eksikliğe bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Stoma komplikasyonları başlıca 
erken ve geç komplikasyonlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Erken komplikasyonlar arasında 
iskemi (nekroz), kanama, stenoz, barsak obstrüksiyonu, fistül,enfeksiyon, stoma retraksiyonu, 
mukokutanöz ayrılma ve teknik problemlerdir. Geç komplikasyonlar ise, obstrüksiyon, herni, 
peristomal cilt irritasyonu, stomal varisler ve prolapsus olarak belirlenebilir. Son yıllarda 
stoma cerrahi tekniğinde dramatik gelişmeler olmuştur. Stoma olan hastalarda hayat şekli 
ve kalitesi dramatik olarak değişmektedir. Bununla birlikte enterostomal tedavi ve ostomi 
bakımındaki gelişmeler hastaların hayat konforunu artırmıştır. 
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ePiDeRMoLiZis bÜLLosA

Uzm. Dr. Emine ÜNAL
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji 
Kliniği, Ankara

Epidermolizis bülloza (EB), farklı alt tipleri olan, genetik geçişli bir grup hastalıktır.  
Travma, ısı, güneş sonrası oluşan büllerle karakterlidir.  Nadir görülür . 4 ana grup, çok 
sayıda alt tipi vardır. Her grupta genetik, histolojik ve biyokimyasal değerlendirmelere bağlı 
olarak çok sayıda farklı EB tipleri bulunur. Her grubu kendine has klinik özellikleri vardır. 
Şiddetli formlar hayatı tehdit edebilir . Kronik bir hastalıktır .Fiziksel, sosyal ,emosyonel, 
sosyoekonomik açıdan hastanın yaşam kalitesini ciddi  etkiler . Kesin bir kür tedavisi yoktur.  
Esas mortalite nedeni skumöz hücreli kanserdir (SCC).  SCC; distrofik tiplerde, kronik yara, 
skar zemini, genellikle güneş gören alanlarda görülür. 
eb simpleks (ebs): En sık görülen tip ve hafif formudur. İntraepidermal büller görülür, 
skar bırakmaz. Keratin 5 ve 14 gen mutasyonu vardır. Bazal keratinoistlerde sitoliz, bazal 
tabakada ayrılma sonucu büller oluşur. En sık jeneralize EBS : Tüm vücutta görülebilen 
büller  vardır. Lokalize EBS, Weber Cockayne: Hastalık sadece  el ve ayak tabanlarındadır, 
çocuklukta başlar, keratoderma, genellikle askerlikten veya ağır iş sonrası tanı alır.

Tanı: Fizik muayene, deri muayenesi (skar, atrofi, milia?) yapılmalıdır. Hastalık tipi 
ve şiddetine göre  tırnaklar, gözler, mukozalar, dişler, kemiklerde de sorun olabileceği 
unutulmamalıdır. 

Laboratuvar: Deri Biyopsisinin ışık mikroskopi ve Elektron mikroskopi ile incelenmesi : 
Ayrışmanın düzeyi (tonofilamentler, hemidesmozomlar, ankoring fibriller) ile tanı konulur.
İmmunfloresan mikroskopi : EB ilişkili proteinlerin tespiti için yapılır.
Tam kan, Biyokimya: Demir profili, Albumin,üre, kreatinin, elektrolitler, karaciğer fonksiyon 
testleri , vitamin A – B 1,B2,B3, çinko , B12 , Parathormon, CRP, sedim , gereğinde yara 
kültürü yapılmalıdır. Gerektiğinde ilgili şikayete bağlı  ileri tekikler yapılabilir.

İleri tanı : DNA analizi,Genetik danışmanlık, prenatal tanı yapılabilmektedir.

Hastanın takibi ve yönetimi: Kür tedavisi henüz yoktur. Yara bakımı önemlidir. Hastanın 
beslenmesine mutlak dikkat edilmelidir. Psikolojik destek ( depresyon, beden algısı 
bozukluğu)  verilmelidir. Tedavide özel gen tedavileri özel merkezlerde ve uygun görülen 
hastalarda denenebilir.
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CHRonıC WoUnDs AnD sTeM CeLL THeRAPıes
“KRONİK YARA VE  KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ”

Muholan KANAPATHY, MD. MRCS. MSc.
Division of Surgery and Interventional Science, University College London
Department of Plastic Surgery, Royal Free Hospital, London

The use of fat graft for wound healing is becoming more common. Adipose-derived stem 
cells or mesenchymal stem cells (MSCs) found in fat are believed to facilitate healing through 
differentiation into cells which effect wound healing e.g. fibroblasts, keratinocytes. They also 
release pro-healing growth factors and anti-inflammatory cytokines as well as healing-related 
peptides which together may enhance wound healing. Several studies have shown significant 
improvement in wound healing with fat grafting including use in chronic wounds, burns, skin 
fibrosis, traumatic wounds, diabetic ulcers and osteoarthritis. The use of platelet-rich plasma 
(PRP) may increase the survival of fat grafts. This is believed to be due to the pro-angiogenic 
effects of PRP which allows early vascularisation of the fat therefore reversing the early 
ischaemic phase of the graft.
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PLAZMA iLe KRoniK YARAYı TeDAVi eDebiLiR MiYiZ? 

Doç. Dr. İshak Özel TEKİN
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmunoloji Anabilim Dalı, Zonguldak

Yara iyileşmesi sırayla birbirini izleyen ve aynı zamanda birbiriyle çakışan üç evreden 
oluşur. Bu evrelerden birincisi olan inflamasyon (yangı ) evresi yara üzerinde hızla oluşan 
fibrin pıhtı ve hemostazın ardından gelişen ve kaynaklarda genellikle hemostazı da içeren 
evredir. Bunu hücre çoğalması (epitel, fibroblast ve damar endoteli) ile kendini gösteren 
proliferasyon ve yeniden modellenme olarak da bilinen onarım evreleri izler.  İnflamasyon 
evresinde organizmada gerçekleşen diğer yangı süreçleriyle ortak mekanizmalar ile hücresel 
ve hümoral faktörler rol almaktadırlar. Fiziksel, kimyasal ya da biyolojik bir travma sonucunda 
oluşan yara alanına kan elemanları dolmaya başlar. Trombositlerin ekstra sellüler matriks 
ile teması pıhtılaşma sürecini başlatır. Bu süreç sadece bütünlüğü bozulan kan damarlarının 
sıvanmasını sağlamakla kalmaz, salınan sitokinlerle hem immün sistem hücrelerinin bölgeye 
gelmesine hem de tüm diğer evrelerin iç dinamiklerine katkıda bulunur. Trombosit Kaynaklı 
Büyüme Faktörü (PDGF) ve Dönüştürücü büyüme Faktörü Beta (TGFβ) bunlar içinde en 
çok bilinenleridir. Plazmada bulunan fibrinojenden dönüşen fibrin pıhtı geçici matriks gibi iş 
görür ve diğer evrelerin şekillenmesinde öncülük yapar. Bu cümleler aslında yara oluşumuyla 
başlayan süreçte trombositlerin önemini bize kısmen de olsa göstermektedir. Son yıllarda 
trombositten zengin plazma (PRP) uygulamalarının yara iyileşmesinde  kullanımına dair artan 
sayıda literatür birikmektedir. Başlangıçta, büyüme faktörlerinin hücre çoğalması ve yeniden 
damarlanma süreçlerindeki etkileri düşünülerek yapılan PRP uygulamaları, trombositten 
zengin plazmanın immün regulator özelliklerinin anlaşılmaya başlamasıyla farklı bir boyut 
kazanmıştır. Bugünkü bilgimiz, kronik yarada inflamasyonun kontrolünü ve regülasyonu 
sağlayan tedavilerin pratikte öncelendiği yönündedir. Heterolog olarak başka bireylerden de 
elde edilebilen PRP, başlıca otolog olarak kişinin kendi kanından sağlanmaktadır. Dansite 
özellikleri kullanılarak santrifüj yöntemiyle elde edilen PRP, yara yatağına enjeksiyonlar ve 
örtülerle uygulanabilmektedir. Doku rejenerasyonu ve yara iyileşmesinde kullanılan PRP, 
kontaminasyonun olmamasına dikkat ederek oda ısısında 5 gün saklanabilmektedir. Bu 
konuşmada PRP elde edilmesi, yara iyileşmesindeki etkileri, kronik yarada tek başına ve 
kombine tedavilerdeki kullanımı ve klasik PRP dışında, lökosit içeren PRP’ler, trombositten 
zengin fibrin (PRF), büyüme faktörlerinden zengin plazma (PRGF) gibi diğer plazma 
ürünlerine de değinilecektir. 
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bAL iLe KRoniK YARAYı iYiLeşTiRebiLiR MiYiZ?

Uzm. Dr. Saadet ÖZER
Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

Geleneksel tıpta balın kullanımı M.Ö. 14 yy a kadar uzanmaktadır. Kral TUT un mezarındaki 
kalıntılarda balın kullanıldığına dair işaretler tespit edilmiştir. ’EDWİN SMİTH papirusunda 
da balın yara tedavisinde kullanımına ait yazılar görülmüştür. Mısırlılar, Antik Yunanlılar, ve 
Romalılarında yara tedavisinde bal kullanıldığı bilinmektedir.
İbni Sina’da ısıtılmış balın doku kaybıyla seyreden yaralarda eksüda miktarını azaltmak 
için kullanılmasını önermiştir. Orta çağdan 19. Yy sonlarına kadarda kronik ve travmatik 
yaralarda, ateşli silah yaralarda balın kullanıldığı bilinmektedir.
1. Dünya savaşında da bal Ruslar ve Almanlar tarafından kullanılmış ve 1940 da 
antibiyotiklerin kullanılmasına kadar da popüler kalmıştır. 
Bugünde balın yara iyileşmesi üzerine etkileri popülerliğini korumaktadır. 
Bal, visköz hipersatüre bir şeker solüsyonudur. %75 şeker ve %20 su içermektedir. Ayrıca 
proteinler, B kompleks vitaminleri, mineraller ve antioksidanlar (flavonoıd, askorbik asit, 
katalaz ve selenyum) içermektedir. Balın içerisindeki enzimlerde amilaz, invertaz ve 
glukoz oksidazdır. Balın antibakteriyel etkinliği çeşitli faktörlere bağlıdır. Yaradaki eksuda 
ile temas ettiğinde glukoz oksidaz enzimi tarafından hidrojen peroksit oluşturulmakta ve 
hidrojen peroksit nötrofil aktivasyonuna neden olmaktadır. Flavonoidler de fagositozu inhibe 
etmekte ve serbest radikallerin oluşumunu engelleyerek de dokuları daha ileri hasardan 
korumaktadır. Bir diğer antibakteriyel mekanizmada baldaki serbest su miktarının az 
olmasıdır. Bu bakterilerin üremesini engellemektedir. Baldaki yüksek orandaki şeker osmoz 
ile suyu yaradan uzaklaştırmakta ve bakterilerin ölümüne neden olmaktadır. Son olarak da 
balın yüksek asiditesi mikroorganizmaların çoğalmasını engellemektedir. Antibakteriyel etki 
dışında inflamasyonu azaltıcı, cerrahi debridman gerekliliğini azaltıcı, koku azaltıcı etkileri 
ve doku iyileşmesini artırıcı etkileride gösterilmiştir. Klinik pratikte genellikle Manuka balı 
ve Medihoney kullanılmaktadır. 
Balın yara iyileşmesine olumlu etkilerini gösteren çalışmalar olmakla birlikte debridman, 
anti-inflamatuar, ve ağrıyı azaltıcı etkileriyle ilgili kanıtlar sınırlıdır. Antibakteriyel etkinliği 
ile ilgili en güçlü kanıtlar yanıklarla ilgili çalışmalarda bulunmuştur. Ülserler ve diğer 
yaralarda balın antibakteriyel etkinliği ile ilgili kanıtlar düşük ve orta düzeydedir. 
Bal iyileşmeyi artırıcı etkisiyle kronik ülserlerin ve yaraların tedavisinde alternatif bir tedavi 
olarak kullanılabilir. 
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Yeni HiPeRbARiK o2 TeDAViLeRi KRoniK YARAYı 
TeDAVi eDebiLiR MiYiZ, YoKsA sADeCe biR enZiM 
MAsALı Mı?  

Uzm. Dr. Bengüsu MİRASOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) kapalı bir ortamda deniz seviyesi basıncı olan 1 
atmosferden yüksek bir basınçta hastaların % 100 oksijen soluması ile yapılan medikal 
bir tedavi yöntemidir. Dekompresyon hastalığı, karbonmonoksit zehirlenmeleri gibi bazı 
hastalıklarda ana tedavi olarak kullanılan HBOT’nin iyileşmesi güç yaraların tedavisinde 
yardımcı bir yöntem olarak etkinliği yıllardır bilinmektedir. Buradaki etkisi en çok kanda 
oksijen parsiyel basıncının yükselmesi, dolayısıyla da dokuda hiperoksi sağlanmasına 
bağlıdır. HBO tedavisi ile fibroblast proliferasyonu, kollajen sentezi, neovaskülarizasyon ve 
epitelizasyonun arttığı bilinmektedir. Ayrıca infeksiyona direncin arttırdığı da bildirilmiştir. 
Son zamanlarda yapılan çalışmalarda ise oksijenin yüksek düzeylerde bir ilaç gibi davrandığı 
ve yara iyileşmesine diğer başka yollardan da katkı sağladığı gösterilmiştir. HBO’nun 
“farmakolojik “ etkileri olarak adlandırılan bu etkilerin başında nitrik oksit (NO) indüksiyonu 
gelir. Nitrik oksitin yara iyileşmesinde önemli bir düzenleyici olduğu, anjiogenez, 
granülasyon dokusu oluşumu, kollajen üretimi gibi süreçlerde rol aldığı düşünülmektedir. 
Yapılan çalışmalarda HBO tedavisinin NO sentaz enzimini ve bu sayede de yarada NO 
seviyelerinin arttırdığı gösterilmiştir. Benzer şeklide HBO tedavisi ile ilgili üstünde durulan 
bir konuda kök hücre üzerine etkileridir.  Yapılmış olan birçok çalışmada HBO tedavisinin 
kemik iliğinden progenitor/ kök hücre mobilizasyonunu arttırdığı gösterilmiştir.  Ayrıca kök 
hücrelerin yara dokusuna yerleşmesinde de HBO’nun etkisi olduğunu savunan çalışmalar 
vardır.  HBO tedavisinin üzerinde çalışılan bir diğer etki ise nötrofil adhezyonu inhibisyonudur.  
Nötrofil adhezyonu yaraya nötrofil göçü için önemli olsa da iskemi reperfüzyon hasarında 
olduğu gibi endotel disfonksiyonuna sebep olabilir. HBO tedavisinin NO aracılığı ile β 
integrin fonksiyonunu inhibe ettiği düşünülmektedir. Büyüme faktörleri ve büyüme faktörü 
reseptörlerinin artışı üzerine etkiler de güncel çalışmalara konu olmaktadır. Yakın zamanda 
yapılan bir hayvan çalışmasında HBO tedavisinin bFGF (temel fibroblast büyüme faktörü) 
ve HGF (hepatosit büyüme faktörü) düzeylerini arttırdığı gösterilmiştir. Tüm bu yeni bilgiler 
HBO’nun etki mekanizmaları ile ilgili yeni ufuklar açmakta ve halen bu konu üzerinde 
çalışılması gerektiğini göstermektedir.  



sÖZlÜ
biLDiRiLeR

ORAL PRESENTATIONS
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s-001
KRoniK YARALARDA ULTRAsoniK YARDıMLı YARA 
bAKıM TeDAVisinin eTKinLiĞi
 
Abdullah Ünlü, Gökçe Yıldıran, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 
Konya
 
giriş: Yara yatağının rekonstrüksiyon için hazırlanması önemlidir. Kronik yaralarda yara 
zemininin uygun hale gelmesi için pahalı yara bakım örtüleri veya malzemeleri, vakum 
yardımlı yara bakım cihazları kullanılmakta, hatta bu yaralar uzun hastanede yatış sürelerine 
sebep olmaktadır.
Ultrasonik yardımlı yara bakımları kronik yara tedavisinde önemli yer tutan tedavilerdendir. Bu 
çalışmadaki amaç, kliniğimizde ultrasonik yardımlı yara bakımı yapılan olguların sunulmasıdır. 

Materyal ve Metod: 2014-2016 tarihleri arasında ultrasonik yardımlı yara bakımı yapılan 
12 olgunun yaşı, cinsiyeti, yara yerleri, yaranın etyolojisi, kaç seans yara bakımı aldığı, 
ultrasonik yardımlı yara bakımı haricinde aldığı medikal ve cerrahi tedaviler ve hastaların 
yatış süresi ile maliyetleri sınıflandı.

bulgular: Yaş ortalaması 62 olan 4 bayan, 8 erkek hasta çalışmaya dahil edildi. 3 dekübitüs 
ülseri, 1 venöz ülser, 2 travmaya bağlı yaralar, 6 diyabetik ayak yarasının zemini ultrasonik 
yardımlı yara bakım tedavisi ile rekonstrüksiyona hazır hale getirildi. 10 hastaya cilt grefti, 
2 hastaya flep ile onarım uygulandı. 3 hastaya 3 seans, 4 hastaya 4 seans, 1 hastaya 1 seans, 
4 hastaya 2 seanslı tedaviyi takiben yara yatağı hazır hale gelmişti. Ortalama yatış süresi 7,8 
gün olarak belirlendi. Cerrahi debritman ile tedavi edilen 12 hasta ile benzer özelliklere sahip 
hastalarda ortalama yatış süreleri 13.7 olarak belirlendi. 

Tartışma ve sonuç: Ultrasonik yardımlı debridmanlar, yara bakımının önemli ve etkili bir 
adımıdır. Katharina ve ark 2011 yılında 67 hasta üzerinde ultrasonik yardımlı debritman 
ile cerrahi debritman arasında anlamlı fark olmadığını göstermişlerdir. Fakat yaşam 
kalitesi acısından ultrasonik yardımlı yara bakımının daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. 
Biz de çalışmamızda yatış süresinin kısalığı ve genel anestezi gerektirmemesi 
açısından yaşam kalitesini yükselten ve maliyeti düşüren bir teknik olduğunu saptadık. 
Kronik yaralarda ultrasonik yardımlı debridmanlar maliyet etkin, yatış süresini kısaltan, genel 
anestezi gerektirmeyen ve kanama kontrolünün güvenli yapılabildiği debridman şeklidir. 
Tekrarlayan greftlemelerle ve yara bakımları ile onarılamayan yaralar için kontrendike olduğu 
bir hasta grubunun da olmadığı avantajı da göz önünde bulundurulur ise yara bakımının 
vazgeçilmez bir parçası olduğu göz önünde tutulmalıdır.
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 Usg Yara bakımı Pre op - Post op görüntüleri 
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s-002
KRoniK ALT eKsTReMiTe YARALARınDA DÜşÜK 
FReKAnsLı ULTRAsoniK DebRiDMAn TeDAVisi 
DeneYiMiMiZ: 7 oLgU neDeniYLe
 
Ömer Arda Çetinkaya, Mustafa Anıl Turhan, Cemile Sazak, Cüneyt Köksoy, 
Hakan Uncu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara
 
giriş: Düşük frekanslı ultrasonik debridman cihazı son zamanlarda yapılan çalışmalar 
sonucu etkinliği gösterilen ultrasonografik dalgaların hücreler üzerindeki etkisine dayanarak 
kronik yara tedavisinde kullanılan bir debridman yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Günümüzde diğer debridman yöntemlerine alternatif olarak kullanabileceğimiz bir tedavi 
şekli olarak bildirilmektedir. Bu çalışmada, kliniğimizde düşük frekans ile ultrasonik tedavi 
uygulanan 7 hastanın sonuçlarını bildirmekteyiz. 
 
Yöntem: Kliniğimizde kronik alt ekstremite yarası nedeniyle takip edilen 7 hastaya, kendi 
yara bakım ünitemizde, ameliyathane koşulları ve anestezi uygulaması gerektirmeyen düşük 
frekanslı (35kHz) ultrasonik debridman tedavisi uyguladık. Hastaların 3’ünde diyabetik 
ayak ülseri, 2’sinde kronik venöz yetmezliğe ve diğer 2’sinde de arteryel yetmezliğe ikincil 
ülserler mevcut idi.Tüm hastalara ortalama 1.4 seans ultrasonik debridman yapıldı..Bu 
tedaviye ek olarak dört hastaya negatif basınçlı yara tedavisi ve bir hastaya dörtlü bandaj 
tedavisi uygulandı ve hastalar bir ay süre ile takip edildi.
 
bulgular: Üçü kadın, dördü erkek olan hastaların ortalama yaşı 56.1 idi. Tedavi öncesi 
saptanan yara boyut ortalaması 172 cm2 idi. Düşük frekanslı ultrasonik debridman 
tedavisiuygulandıktan sonra ise yara boyut ortalamasının 138.7cm2’ye gerilediği saptandı. 
Yara boyutundaki gerilemenin 1.4 seans sonrasında %19.8 olduğu hesaplandı. Aynı zamanda 
hastaların ağrı şikayetlerinin azaldığı, yara etrafındaki ödemin gerilediği, eksüdatif dokularda 
azalma olduğu belirlendi. 
 
sonuç: Ameliyathane şartları gerektirmeyen, ancak debridman ihtiyacı olan yaralaradüşük 
frekanslı ultrasonik debridman tedavisi uygulamasının hastaların ağrısını, ödemini 
azaltabildiği, eksüdatif dokuları etkili bir şekilde temizleyebileceği ve yara boyutlarında az 
seansta etkili küçülme sağlayabileceği ilk deneyimlerimizin sonucu olarak bildirilmektedir.
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tedavi öncesi ve sonrası 

 
54 y kadın diyabetik ayak ülseri, ultrasonik debridman tedavisi öncesi ve sonrası 
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s-003
K-TeLi YARDıMıYLA geRgin YARALARın 
KAPATıLMAsınDA PLAsTiK KeLePÇe KULLAnıMı
 
Yalçın Yontar, Sedat Tatar
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
 
giriş: Primer kapatmanın mümkün olmadığı, genellikle travma ya da fasyotomiler neticesinde 
gözlenen gergin yaralar, yara bakım ve tedavisi ile uğraşan her hekimin sıklıkla karşılaştığı 
klinik tablolardır. Bu yaraların primer kapatılması sonrasında marjinal deri nekrozları sıklıkla 
gözlenmekteyken; onarımları amacıyla kullanılabilecek flep alternatifleri oldukça kısıtlıdır.
 
Bu çalışmada, gergin yaraların deri traksiyonu ve ekspansiyonu esasına dayanılarak 
kapatılmasına yönelik K-teli ve plastik kelepçelerin kullanıldığı pratik ve güvenilir bir 
tekniğin sunulması ve klinik deneyimlerin aktarılması amaçlanmıştır.
 
Cerrahi teknik: Genel anestezi altında yara debritmanını takiben perkutan olarak subkutan 
dokuya geçirilen 2mm x 300mm boyutundaki K-telleri yara dudaklarına paralel olacak şekilde 
ilerletildi ve 3cm aralıklarla deri yüzeyine çıkarıldı. Sterilize edilmiş plastik kelepçeler, deri 
yüzeyinde yer alan K-teli segmentlerinden geçirilerek traksiyon uygulanmaksızın kilitlendi. 
Postoperatif 1.günde plastik kelepçelerin sıkılmasına ve yara dudaklarının traksiyonu 
işlemine günaşırı periyotlarla başlandı. Yara dudaklarının karşılıklı temasını takiben tersiyer 
yara kapama işlemi gerçekleştirildi (Şekil 1).
 
bulgular: K-teli ve plastik kelepçe kullanımıyla gergin yaraların kapatılması işlemi 2 
pediatrik ve 6 erişkin hastada gerçekleştirildi. Erkek:kadın oranı 7:1’di. Hastalara ait 
demografik ve klinik bulgular Tablo 1’de verilmiştir.
 
Tartışma: K-telleri yardımıyla traksiyon ve ekspansiyon temeline dayanılarak gergin 
yaraların kapatılmasına yönelik tariflenmiş iki teknik mevcuttur. Her iki teknikte de yara 
dudaklarına paralel olarak geçilen K-telleri cerrahi eldiven ya da elastik bantlar ile birbirine 
tespit edilmiş, sıkılaştırma işlemleri ile yara dudaklarının karşılıklı traksiyonu ve ekspansiyonu 
sağlanmış ve sütürasyon ile yara kapama elde etmiştir. Ancak, kullanılan cerrahi eldiven 
ve elastik bantların sıkılaştırma işlemi sonrasında istenilen sıkılıkta kalamaması, tekrar 
sökülüp düğümlenmeleri mümkün olmadığı için her sıkılama işlemi esnasında K-tellerinden 
yeniden geçirilmelerinin gerekliliği ve bu durumun hastada yaratacağı ağrı hissi bahsedilen 
tekniklerin dezavantajları olarak gösterilebilir.
 
Tariflediğimiz teknikte, K-tellerinin plastik kelepçeler ile birbirine tespit edilmesi kontrollü 
ve eşit gerim gücüyle ve geri dönüşsüz bir sıkılıkta yara dudaklarının traksiyonunu 
sağlarken, periyodik sıkılama işlemleri esnasında plastik kelepçelerin K-tellerinden yeniden 
geçirilmesi gerekmemekte ve işlem hem hasta hem de hekim açısından konforlu bir şekilde 
gerçekleştirilmektedir. 
 
Maliyetinin düşük olması, kolay elde edilmesi, sterilize edilebilmesi, donör saha morbiditesi 
yaratmaması ve güvenilir ve kontrollü uygulanması K-teli ve plastik kelepçe kombinasyonunun 
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diğer K-teli yardımlı yara kapama tekniklerine göre avantajları arasında yer almakta; primer 
kapamanın mümkün olmadığı gergin yaralarda önemli bir alternatif olmasını sağlamaktadır.

şekil 1 

 
Şekil 1. A. Sol trokanterik ve gluteal bölgede yer alan, araç dışı trafik kazası sonrası gelişmiş 8x20 cm boyutundaki 
granüle deri defekti, B. 1. traksiyon (postoperatif 1. gün), C. 2. traksiyon (postoperatif 3. gün), D. 3. traksiyon 
(postoperatif 5. gün) ve E. tersiyer yara kapama sonrası postoperatif 4. aydaki görüntü. 
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Tablo 1

Yaş Cinsiyet Etiyoloji Defekt lokalizasyonu Defekt boyutu Traksiyon periyodu 
sayısı

Hasta 1 9 Erkek Araç dışı trafik 
kazası

Sol trokanterik ve sol 
gluteal bölge 8x20 cm 3

Hasta 2 11 Erkek Mayın 
patlaması Göğüs ön duvarı 9x18 cm 3

Hasta 3 28 Erkek Fasyatomi Sağ kruris medial yüz 4x15 cm 4

Hasta 4 22 Erkek Ateşli silah 
yaralanması

Sağ ön kol ve sağ kol 
volar yüz 5x18 cm 5

Hasta 5 31 Kadın Araç dışı trafik 
kazası

Sol kruris ve sol uyluk 
lateral yüz 6x32 cm 3

Hasta 6 43 Erkek Ateşli silah 
yaralanması Sol kruris medial yüz 7x21 cm 3

Hasta 7 32 Erkek Ateşli silah 
yaralanması Sağ kol lateral yüz 5x15 cm 2

Hasta 8 56 Erkek Ateşli silah 
yaralanması Sağ uyluk medial yüz 7x17 cm 2

Tablo 1. Hastalara ait demografik ve klinik bulgular.
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s-004
KRoniK osTeoMYeLiTTe PeDiKÜLLÜ PeRFoRATÖR 
FLePLeRLe YUMUşAK DoKU ReKonsTRÜKsiYonU: ALT 
eKsTReMiTe DeneYiMLeRiMiZ
 
Özay Özkaya, Özlem Çolak, Ayça Ergan Şahin, Kadir Tasasız, Mert Canlı
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, 
İstanbul
 
giriş: Travma veya diabete bağlı gelişen alt ekstremite osteomyelitinin tedavisi her zaman 
zor olmuştur. Yara sıklıkla çok sayıda ve dirençli organizmalarla, kemik defekti veya 
kaynamama, önceki ameliyat girişime bağlı yaygın fibrozis ile ilişkilidir. Bu hastalarda 
tedavinin amacı enfeksiyonun ortadan kaldırılması ve alt ekstremitenin ağırlık taşıma ve 
yürüyüş fonksiyonunu koruyarak iyi vascularize doku ile kapama sağlamaktır. Bu çalışmada 
alt ekstremitede kronik osteomyeliti bulunan hastalarda pediküllü perforator fleplerin 
kullanımı ve sonuçlarının tartışılması amaçlanmıştır.
 
Hastalar ve Yöntem: Ocak 2013- Aralık 2015 alt ekstremitede kronik osteomyelitis 
bulunan 9 vaka cerrahi debridman sonrası kemik, tendon veya vasküler yapıların örtülmesi 
amacıyla pedikülllü perforator fleplerle rekonstrüksiyon yapıldı. Hastaların 1’inde defekt 
tıbia üst 1/3’te, 3’ünde orta 1/3’te, 5’inde alt 1/3 ve ayak yerleşimliydi. 4 hastada peroneal 
arter perforator flebi, 3 hastada anterior tibial arter perforator flebi, 1 hastada medial sural 
arter perforator flebi ve 1 hastada da pediküllü psteokutanöz fibula flebi ile defect kapatıldı. 
Postoperatif 3 hafta boyunca intravenöz antibiyotik tedavisi ve sonrasında 3 hafta oral 
antibiyotik tedavisine devam edildi.
 
bulgular: Postoperatif dönemde fleplerde dolaşım sıkıntısı ve major komplikasyona 
rastlanmadı. Sadece bir hastada flep distal uçta nekroz görüldü, nekrotik dokuların debridmanı 
ve lokal fleple onarım yapıldı. Hastanedeki takipleri boyunca tüm perforatörlerde Doppler ile 
arterial akım izlendi.
 
sonuç: Kronik osteomyelit zor bir cerrahi problemdir. Alt ekstremitede kronik osteomyelit 
tedavisinin amacı sadece enfeksiyonun ortadan kaldırılması değil aynı zamanda 
fonksiyonel devamlılığın sağlanmasıdır. Kas flepleri kronik osteomyelitle başetmede uzun 
yıllarca kullanılmış olsa da çok sayıda yayında fasyokutanöz ve deri flepleri ile başarılı 
rekonstrüksiyon bildirilmiştir. Pediküllü perforator flepler yeterli debridman ve ölü boşluğun 
ortadan kaldırılması ile birlikte kronik osteomyelit tedavisinde zaman kazandıran, güvenli, 
fonksiyonel ve kozmetik olarak kabul edilebilir tedavi seçeneğidir.
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s-005
DAHA ÖnCesinDe DAMAR YARALAnMAsı oLAn 
eKsTReMiTe DeFeKTLeRinDe FLeP seÇiMi
 
Asım Uslu, Mehmet Ali Korkmaz, Abdullah Sürücü, Kamil Manav, 
Emine Handan Şimşek, Altan Tekin
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 
Yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonuna önce en basit yöntemden başlanmalıdır. 
Rekonstrüksiyon basamağında en alt sırada defekti sekonder olarak iyileşmeye bırakmak 
varken, en üst basamakta serbest doku transferi yer almaktadır. Defektin kompleks 
olmasına bağlı olarak rekonstrüksiyon basamaklarında bir üst basamağa geçilir.  
Serbest doku aktarımı; operasyonun uzun sürmesi, kompleks, zor ve maliyetli olması, 
mikrocerrahi tecrübe gerektiren personel ve ekipman gerektirmesi, uzun süren 
anesteziye bağlı riskler gibi nedenlerden dolayı rekonstrüksiyon seçenekleri içinde en 
son seçenektir. Serbest doku aktarımında diğer dezavantaj ise sıklıkla alıcı damar olarak 
ekstremitenin sağlam damarlarından birinin kullanılması ve donör alan morbiditesidir. 
Travmaya bağlı olarak ekstremitede flep gerektiren doku defekti ile birlikte vasküler yapı 
yaralanması olan hastalarda serbest flebi ilk seçenek olarak kulandık.

Hasta ve Method: 2008-2016 tarihleri arasında travmaya bağlı ekstremitede flep 
gerektiren doku defekti olan 8 hastada serbest flep kullanıldı. Hastaların yaş ortalaması 
33 (14-55 arası) idi. Hastaların 6 tanesi erkek, 2 tanesi bayandı. Hastaların hepsinde doku 
trafik kazasına bağlıydı. Hastaların hepsinde açık kırık olması nedeniyle flep gerekliydi. 
7 hastada travmaya bağlı ilk müdahalede, ekstremitenin yaralanan damarı diğer vasküler 
yapılar intakt olması nedeniyle onarılmamıştı. 1 hastada iatrojenik olarak vasküler yapı 
yaralanması vardı. Doku defekti 6 hastada alt ekstremitede, 2 hastada üst ekstremitedeydi.  
Hastaların hepsinde rekonstrüksiyon ALT uyluk flebi ile yapıldı. Alıcı damar olarak daha 
önce yaralanan damarın proksimal ucu kullanıldı. 1 hastada flepte venöz yetmezlik nedeniyle 
ALT uyluk flepte total kayıp yaşandı ve daha sonra yapılan serbest kas flebi ile ayaktaki doku 
defekti onarıldı. Bunun dışında tüm flepler sorunsuz olarak iyileşti

Tartışma: Yumuşak doku rekonstrüksiyonunda rekostrüksiyon basamağına uyarak 
rekonstrüksiyon seçeneği belirlenmektedir. Fakat bazı durumlarda rekonstrüksiyona 
üst basamaklardan başlanabilir. Ekstremite yaralanmasında doku defekti ile birlikte 
kemikte komplike kırık varsa bu bölgenin kanlaması iyi olan bir doku ile kapatılması hem 
kırık iyileşmesini hızlandırır ve hem zaman içinde gelişecek kırık kaynaması ile ilgili 
komplikasyonları minimalize eder.
Serbest doku aktarımının en önemli dezavantajlarından birisi alıcı damar olarak ekstremitenin 
damarlarının birisinin kullanılmasıdır. Fakat bu hastalarda daha öncesinde ekstremitenin bir 
damarı yaralanmış olduğu için ilk seçenek olarak serbest doku aktarımı kullanıldı. Böylece 
alıcı damar morbiditesi yaratmadan doku defektleri başarılı bir şekilde onarıldı.
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serbest ALT flep ile topuk defekti onarıldı. Postop 2. ay. 
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s-006
DiYAbeTiK HAsTALARDA, AYAKTAKi neKRoZ bÖLgeLeRi 
iLe bACAK ARTeRLeRinDeKi TıKAnıKLıKLARın, 
AnjioZoM KonsePTine gÖRe KARşıLAşTıRıLMAsı
 
Erkan Orhan
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana 
Bilim Dalı, Tekirdağ
 
giriş: Ayak ülserleri diyabetik hastalarda sık görülen bir komplikasyondur. Diyabetik 
ayak ülserlerinin iyileşmesini engelleyen temel faktör yetersiz perfüzyondur. Diyabette, 
arteriyel tıkanma primer olarak bacak arterlerinde görülür. Perkutan transluminal anjioplasty 
(PTA) ilk sırada tercih edilen revaskularizasyon prosedürüdür. Ian Taylor tarafınca ilk defa 
tanımlanan anjiozom konseptine göre vücud, belli kaynak arterler tarafınca perfüze olan 
3 boyutlu anatomik ünitelere ayrılır. Ayakta 5 farklı anjiozom mevcuttur. Anterior tibial 
arter (ATA) ve peroneal arter (PA) birer, posterior tibial arter (PTA) ise 3 farklı anjiozomu 
desteklemektedir. ATA ayak ve parmakların dorsal yüzünü beslemektedir. PA ayak bileği ve 
topuk lateralini, ATP ile ayak bileği ve ayak mediali ile ayak plantar yüzeyini beslemektedir. 
Komşu anjiozomlar, küçük kollateral arterler (choke vessel) ile birbirleri ile bağlantılıdır ve 
bu şekilde bir anjiozomun arteri oklude olduğu zaman diğer anjiozomdan beslenmektedir. 
Perkutan transluminal anjioplasty (PTA)’nin anjiozom konseptine göre nekrozun olduğu 
bölgeyi besleyen uygun artere mi yapılması, yoksa indirekt olarak en fazla tıkalı artere 
mi yapılması gerektiği konusunda tam bir kabul yoktur. Bu çalışmanın amacı tıkalı bacak 
arterler ile ampütasyon yapılan bölgeleri karşılaştırarak anjiozom konseptinin klinik olarak 
görülen nekroz ile ilişkisini göstermektir.
 
Materyal-Metod: Çalışmamızda Temmuz 2014, Haziran 2016 arasında diyabetik ayak 
ülserleri olan ve bacak arterlerinde tıkanma olan hastalar değerlendirildi. Hastaların 
ampütasyon yapılan seviyeleri ile bacak arterlerdeki tıkanma seviyeleri karşılaştırıldı. 
 
bulgular: Bacak arterlerinde tıkanması olan 68 diyabetik ayak ülseri hastası tespit edildi. 
Hastaların 19 tanesinde kliniğimize başvurdukları zaman ayaklarında değişik seviyelerde 
ampütasyon gereken nekrozu mevcuttu. Hastaların 5 tanesinde sadece 1. parmak, 2 tanesinde 
sadece 2. parmak, 2 tanesinde sadece 3. parmak,3 tanesinde sadece 5. parmak, 1 tanesinde 
1 ve 5. parmak, 1 tanesinde 3 ve 5. parmak, 5 tanesinde ise tüm ayak parmaklarının nekroz 
olduğu görüldü. Tek damar %70’den fazla tıkalı ise o damar anjiozomunda nekroz olduğu, 
komşu anjiozomu besleyen iki damarda %25 den fazla tıkanıklık olması durumunda da 
parmaklarda nekroz olduğu görüldü.
 
sonuç: Ayak parmaklarındaki nekroz anjiozom konseptine uygun olarak oluşmaktadır. 
Birden fazla arterde tıkanıklık olması komşu anjiozomun desteğinin kaybolması nedeni 
ile daha az seviyede tıkanıklık ile nekroza neden olabilmektedir. Bu çalışma sonuçlarına 
göre Perkutan transluminal anjioplasty (PTA)’nin anjiozom konseptine göre uygun artere 
yapılması gereklidir.
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s-007
KURTARıLMış AYAKLAR
 
Arife Polat Düzgün1, Bülent Çomçalı1, Tolga Dinç1, Hikmet Selçuk Gedik2

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Kronik Yara 
Merkezi 
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniği
 
Amaç: Diyabetik hastaların%15’i hayatlarının bir döneminde ayak ülseri ile tanışırlar. 
Diyabetik ayak, nöropati ve periferik damar hastalığına enfeksiyonunda eklenmesi ile 
hastalara diz altı amputasyon gerekliliği hasta ve hekim için oldukça zor bir karardır. Başka 
bir merkezde diz altı amputasyon önerilmiş ve amputasyonu istemediği için merkezimize 
başvuran diyabetik ayak hastaları değerlendirildi.
 
Yöntem-gereçler: Başka bir merkezde amputasyon kararı alınmış ve istemediği için 
merkezimizde tedavisi yürütülen 15 hastanın verileri; yaş, cins, ek hastalıklar, hastanede 
yatış süresi, yapılan tedavi yaklaşımları, iyileşme durumu değerlendirildi.
 
bulgular: Hastaların ortalama yaşı 65 (54-76), 12’si erkekti. 10 hastada periferik arter 
hastalığı mevcut olup hastanemiz kalp damar cerrahisi kliniği tarafından revaskülarizasyon 
uygulanmıştı. Merkezimizde yara enfeksiyonu, gerekli cerrahi debritmanlar sonrası 1 hastada 
lisfrank amputasyonu, 7 hastada parmak amputasyonu, 7 hasta da ise cilt grefti yapılmış 
olup diz altı amputasyonundan kurtarılmıştır. Mortalite gözlenmemiş olup hastalar kan 
şekeri regülasyonu, yara bakımı, antibiyoterapi, doku onarıcılar, hiperbarik oksijen tedavisi 
de almışlardır.
 
sonuçlar: Diyabetik ayak ülserleri iyileşme süreleri çok uzun olup erken dönemde tedavi 
altına alınmaz ise yara iyileşmesi kontrol edilemez ve ekstremitenin kaybı ve ölümle 
sonuçlanır.Diyabetik ayak yaralarında altta yatan patolojinin düzeltilmesine yönelik kapsamlı 
bir tedavi yaklaşımı ile bu hastaların ayaklarını kurtarabilir.
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s-008
DiYAbeTiK ÜLseRLeRDe AMPUTAsYon ZoRUnLULUĞU
 
Ömer Arda Çetinkaya, Can Yahya Boztuğ, Elvan Onur Kırımker, Uğur Bengisun, 
Hakan Uncu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara
 
giriş: Diabetik ayak ülserleri, basit debridman ve pansumandan ektremitenin kaybına kadar 
geniş spektrumda tedavi modaliteleri içeren, multidisipliner yönetilen ve ilerlemiş olgulşarda 
hayati tehdit oluşturan önemli bir sağlık sorunudur. Hastalardaki komorbid faktörler de 
gözönüne alındığında, hastalığın seyri çoğu zaman ekstremite kaybını zorunlu kılmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı, diabetik ayak tanısı ile başvuran hastalarda uygulanan amputasyonun 
tipi ve uygulanma oranının saptanması ve komorbid faktörlerle amputasyon tipi arasındaki 
ilişkinin irdelenmesidir.

Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2016 -Kasım 2016 tarihleri arasında kliniğimize diabetik 
ayak nedeniyle başvurup amputasyon yapmak zorunda kaldığımız 23 hasta dahil edilmiştir. 
Amputasyon yapılan hastalar retrospektif olarak yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, ek hastalıkları, 
enfeksiyon durumu ve antibiyotik kullanımı açısından değerlendirildi.

bulgular: Amputasyon yapılan hastaların 19 tanesi erkek, 4 tanesi kadındır. Yaş ortalaması 
erkeklerde 67,7, kadınlarda 65,6 olarak saptanmıştır... Hastaların 13 tanesine(%56,5), 
başvuru anında amputasyon planlanmış ve uygulanmıştır. Hastaların 10 tanesinin başvuru 
anında mevcut enfektif durumu nedeniyle (%43,5) önce debridman yapılmış ve pansuman 
–antibiyoterapi altında izlem yapılmıştır, ardından amputasyon yapılmıştır. Amputasyon 
yapılan hastaların 7 tanesine (%30) parmak amputasyonu yapılmıştır. 4 hastaya (%18) ön 
ayak amputasyonu yapılmıştır. Bu hastalardan 1 tanesinde sağ ayak 2. Parmak amputasyonu 
ve sol ön ayak amputasyonu yapılmıştır. 12 hastaya (%52) diz altı amputasyon yapılmıştır. 
Dizaltı amputasyon yapılan hastalardan bir tanesine, amputasyon öncesinde ön ayak 
amputasyonu yapılmış, amputasyon güdüğünde iskemiye bağlı nekroz gelişmesi üzerine 
amputasyon seviyesi diz altı amputasyona yükseltilmiştir. Parmak amputasyonu yapılan 
hastaların 3 tanesinde iki parmak, 1 tanesinde 3 parmak eşzamanlı ampute edilmiştir. 

sonuç: Diabetik ayak ülserlerinde amputasyon zorunluluğu, hastalığın evresi ve hastaların 
komorbiditeleri ile yakından ilişkilidir.
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s-009
KoLşisin neDenLi iMMÜnsÜPResiF iLeRi YAşLı 
HAsTADA PeRineAL FoURnieR gAngReninin KoMbine 
TeDAVi TeKniKLeRiYLe YÖneTiMi
 
Oğuz Hançerlioğulları, Yaşar Subutay Peker, Hüseyin Sinan, Tahir Özer
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
 
Amaç: 1883 yılında Fransız Alfred Fournier tarafından ‘idiyopatik penis nekrozu’ olarak 
tanımlanan Fournier Gangreni(FG); klinik olarak çok agresif seyreden, perineal yerleşimli 
olan ve ortalama %25 mortal seyreden bir yumuşak doku enfeksiyonudur. İmmünsüpresiflerde 
daha sık karşılaşılan ve tedavisi agresif cerrahi ile kombine edilmiş antibiyoterapi olan bu 
antite ile alakalı olarak tecrübelerimizi bu olgu sunumunda, geçmişinde kolşisin kullanımı 
olan yaşlı hasta üzerinden literatür eşliğinde paylaşmayı hedefledik. 

Yöntem-gereçler: FG tanısı alan 77 yaşında immünsüpresif erkek hastanın literatür ışığında 
olgu sunumu.

bulgular: Gut nedeniyle 15 yıldır kolşisin ve allopürinol kullanımı olan erkek hasta; perineal 
bölgede şişlik, ateş ve halsizlikle başvurdu. Septik olan hastanın muayenesi ve yapılan 
ultraonografisiyle hastaya FG tanısı kondu. Acil opere edilen hastanın her iki skrotumundan 
başlayan, üretra ve anal kanalla iştiraklı olan, sol gluteal bölgeye yayılan derin kaviteli FG’nin 
olduğu görüldü. Hastaya debritman-irrigasyon-drenaj, laparoskopik sigmoid loop kolostomi, 
peruktan mesane kateterizasyonu uygulandı ve yarası sekonder iyileşmeye bırakıldı. Hastanın 
kolşisin tedavisi kesildi ve meropenem antibiyoterapi başlandı. Postoperatif 2. günde, 5 
seans hiperbarik oksijen tedavisi(HBOT) başlandı. Lokal olarak yara iyileşmesi başlamasına 
karşılık hastanın septik bulgularının devam etmesi üzerine meropenem tedavisine teikoplanin 
eklendi ve postoperatif 9. günde negatif basınçlı açık yara pansumanı(NBAYP) ugulandı.
Hastanın antibiyoterapisine sonrasında metranidazol eklenerek devam edildi. NBAYP, 
toplamda 3 seans-13 gün uygulanan hastanın kliniğinin gerilemesi üzerine, yarası NBAYP 
sonrasında basamaklı olarak sütüre edilmeye ve dren ile takip edilmeye başlandı. Yatışının 
41. gününde hasta; FG gerilemiş ve kapatılmış olarak taburcu edildi.

sonuç: FG etyolojisi bugüne kadar birçok çalışmada idiyopatik olarak nitelendirilse 
de; Shewanella gibi yeni tanımlanan birçok mikroorganizma non-klostridial FG’nin 
etyolojisinde bulunmaktadır. Bu olgu sunumumuzda, bakteri izole edilemese de yapılan 
kültür/mikroskobilerde gram negatif kokobasil görüldü ve agresif antibiyoterapi buna 
göre yönlendirildi.Ancak unutulmamalıdır ki; El-Shazly ve arkadaşlarının 28 hastalık 
tecrübelerinde belirttiği gibi FG tedavisinde en önemli yer cerrahinindir. Cerrahiye rağmen 
agresif seyreden vakalarda HBOT ve cerrahi pratiğine yeni girmeye başlayan NBAYP, 
hastaların morbidite ve mortalitelerini azaltmaktadır. Bu olgu sunumunda, kolşisin nedeniyle 
immünsüpresif olan 77 yaşındaki hastada gelişen FG’nde, agresif antibiyotrapi, cerrahi, 
HBOT ve NBAYP kombine tedavileriyle hastayı 40 gün içinde morbiditesiz olarak kendi öz 
bakımını yapabilir durumda taburcu ettik. Sonuç olarak; özellikle immünsüpesiflerde FG’nde 
cerrahi ile birlikte NBAYP’nın da dahil edildiği agresif kombine tedavileri önermekteyiz.
Ayrıca literatürde nadiren tanımlanmış immünsüpresif kolşisin ile FG ilişkisine de dikkat 
çekmek isteriz.
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 Perineal Fournier gangreni 

 
Anal kanalla iştirakli olan (anal kanalın perfore kısmı daire içine alınmış) perineal fournier 
gangreninin debritman esnasındaki görünümü. 
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s-010
FoURnieR gAngReninDe gÜnCeL TeDAVi 
YAKLAşıMLARı
 
Hamza Çınar1, Murat Derebey2, Kağan Karabulut2, İsmail Alper Tarım2, 
Kenan Erzurumlu2

1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ordu 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Samsun
 
Amaç: Fournier gangreni (FG) teşhis ve tedavideki gelişmelere rağmen halen morbidite ve 
mortalitesi yüksek seyreden fulminan ve nekrotizan bir enfeksiyondur. Bu çalışmanın amacı 
FG tedavisinde kullanılan yöntemlerin irdelenmesidir.
 
gereç ve Yöntemler: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim 
Dalı Departmanında 2010-2016 yılları arasında FG nedeni ile tedavi uygulanan 19 olgunun 
bilgileri retrospektif olarak incelendi. FG tedavisinde kullanılan debritman, stoma, intra-
lüminal katater ve vakum yardımlı kapama (VAC) yöntemleri irdelendi.
 
bulgular: 19 hastanın 8’i (%42.1) kadın, 11’i (%57.9) erkek olup yaş ortalaması 59.6 ( 42-
81) yıldı. Hastalarda FG’nin yerleşim yerlerine baktığımızda; 7 hastada perianal, 4 hastada 
perianal/vulva, 3 hasta perianal /skrotum, 3 hastada perianal/gluteal ve 2 hastada ise karın ön 
duvarı yerleşimi görüldü (Resim 1). Hastaların 12’si (%63.2) başarıyla tedavi edilerek taburcu 
edildi fakat 7’si (%36.8) tedavi süreçinde ex oldu. FG’si olan her hastada hemodinamik 
stabilizasyon sağlanarak antibiyotik tedavisi ve yara debritmanı uygulandı. Perianal FG’si 
olan 7’i (%36.8) hastaya, yaraya gayta bulaşını engellemek için stoma açıldı. Yine aynı 
amaçla 4 (%21) hastada anüse intra-lüminal katater takıldı. Stoma veya intra-lüminal katater 
olsun/olmasın toplam 10 (%52.6) hastaya VAC uygulandı (Tablo 1). Şikayetler başlayıp 
hastaneye başvurana kadar gecen süre, ex olan hastalarda 7.3 gün hayatta kalanlarda ise 
3.3 gündü. FG tanısı alan 19 hastanın 10’unda (%52.6) bulunan diabetus mellitus en sık 
görülen ek hastalıktı. Escherichia coli, yara kültüründe en sık üreyen bakteriydi. Ex olan 
hastalarımızın yaş ortalaması 66 ( 49-81) yıldı. Hastaların 2 si postoperatif hemen diğer 5’i 
ise postoperatif 19 ile 35. gün arası ex oldu. Taburcu edilen 12 hastanın yaş ortalaması 55.9 
(42-75) yıldı. Taburcu edilen 12 hastanın hastanede kalma süresi ortalama 35 gündü.
 
sonuç: FG tedavisinde altın standart bir yöntem yoktur. Tedavideki en önemli nokta tanının 
erken konulması ve hastalıktan ziyade hastanın tedavi edilmesidir. Geniş spektrumlu 
paranteral antibiyotik tedavisi ve agresif cerrahi debridman FG’de tedavinin temelini 
oluşturur. Gerekli durumlarda stoma, intra-lüminal katater,VAC, hiperbarik oksijen tedavisi 
ve deri flep uygulamalarından biri yada birkaçı da tedaviye eklenebilir.
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Resim 1 

 
Perianal Fournier gangreni

Tablo 1
Debridman Debridman + VAC

Stoma açılan 4 3

Kolostomi açılmayan ancak anüse intra-lüminal katater 
yerleştirilen 1 3

Stoma açılmayan 4 4

Hastalarımızda uygulanan tedavi yöntemleri
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s-011
nADiR eTiYoLojiLi neKRoTiZAn FAsiiT oLgULARınDA 
TeCRÜbeLeRiMiZ
 
Şükrü Taş
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Çanakkale
 
giriş-Amaç: Nekrotizan fasiit (NF) ekstremite ve gluteal bölgeyi etkileyen, hızlı ilerleyen ve 
yüksek mortaliteli yumuşak doku ile fasyanın enfeksiyonudur. Tedavide mümkün olduğunca 
erken antibiyoterapi ve cerrahi debridman hayat kurtarıcıdır. Bu çalışmada, farklı ve nadir 
etiyolojik nedenlerden kaynaklanan dört NF olgusunun sunulması amaçlanmıştır.

olgu 1: Kırk yaşında erkek hasta 3 gün önce gluteal bölgeye enjeksiyon sonrası yüksek ateş, 
titreme ve hipotansiyonun eşlik ettiği genel septik tablo ile başvurdu. Sağ gluteal bölgede 
yaygın hassasiyet, hiperemi ve lokal ısı artışı mevcut olan hasta operasyona alındığında 
glutealden başlayan ve bacağa ilerleyen fasiit hali izlendi. Sağlam dokuya kadar bütün fasia 
açık hale getirildi. Nekroze ve ölü doku debride edildi.

olgu 2: Dış merkezde hemoroidektomi operasyonu geçiren 42 yaşında erkek hasta, 
postoperatif dördüncü günde sağ gluteal bölgede gelişen ağrı ve genel durum bozukluğu 
nedeni ile kliniğimize refere edildi. Gluteal bölge ve bacakta yaygın ödem, hiperemi ve 
hassasiyet mevcut olan hasta acil operasyona alındı. Gluteal bölge ve bacağa yaygın fasiotomi 
yapılarak pürülan sıvı boşaltıldı.

olgu 3: Dört gün önce genital bölgede başlayan idiopatik ağrı ile başvuran 65 yaşında 
erkek hastada perianal, perine ve sol gluteal bölgeye ilerleyen yaygın ödem ve hiperemi 
mevcuttu. Gluteal bölge ve sol skrotumu içerecek şekilde perine bölgesinde geniş 
insizyonla fasiotomi yapılarak pürülan sıvı boşaltıldı. Nekroze ve ölü doku debride edildi.  
Bahsedilen üç olguda da yara açık bırakılacak şekilde pansuman yapılarak operasyona son 
verildi.

olgu 4: Üç yıl önce rektum kanseri tanısı konulmuş ve tedaviyi kabul etmeyen 63 yaşında 
erkek hasta, anal kanaldan dışarı protrüde olmuş tümöral kitle ile anal bölgeden başlayan ve 
her iki gluteal bölgeye ve sakruma ilerleyen yaygın hiperemi ve hassasiyet ile acil servise 
başvurdu. Perine ve her iki gluteal bölgeden geniş insizyonlarla pürülan sıvı boşaltılarak 
ölü ve nekroze dokular debride edilip oksijenli su ile yıkandı. Yara açık bırakılacak şekilde 
pansuman yapılan hastaya aynı seansta laparoskopik olarak sigmoid kolostomi açıldı.

Tartışma ve sonuç: İlk olgu dışındaki hastalar başarılı bir şekilde tedavi edilerek taburcu 
edildi. İlk olgu, postoperatif üçüncü günde kaybedildi. Tüm olgularda gerektiğinde NPWT 
uygulandı. NF tedavisinde defektin büyüklüğü göz ardı edilerek vakit kaybedilmeden agresif 
girişim yapılmalıdır, çünkü ilk debridmanın yetersiz kalması sepsise bağlı mortaliteye neden 
olabilmektedir. 
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s-012
AbDoMinAL sePsisTe TAnniK AsiDin KoLon 
AnAsToMoZU ÜZeRine eTKisi: DeneYseL biR ÇALışMA
 
Öztekin Çıkman1, Şükrü Taş2, Ömer Faruk Özkan2, Umut Ercan3, Hakan Türkön4, 
Nihal Kılınç5, Mehmet Yılmaz Akgün2, Muammer Karaayvaz2

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Van 
2Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Çanakkale 
3Kahta Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adıyaman 
4Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Çanakkale 
5Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Çanakkale
 
giriş: Genel cerrahi pratiklerinde kolon anastomozları sıklıkla yapılan uygulamalardandır. 
Kolostominin hasta konforu üzerine olan olumsuz etkisi ve maliyetler (kolostomi torbaları, 
pasta, komplikasyonlar), günümüzde yerini anastomozun zorlanmasına, gerekli durumlarda 
saptırıcı ostomilerin kullanılmasına bırakmıştır. Literatürde hartman kolostomili hastalarda 
kapatılmasının sıklığının olguların ancak yarısında olduğu belirtilmektedir. Bu durum 
günümüzde cerrahların kirli karında anastomoz yapılabilir mi konusunu gündeme getirmişti. 
Çalışmamızda bitki ve meyvalardan elde edilen antioksidan etkisi günümüzde birçok 
çalışmada gösterilen tannik asidin çekum abrazyonu ile oluşturulan sepsis modelinde kolon 
anastomozuna olan etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal-Metod:  30 adet Spraque-Dawley cinsi sıçan, 10 ‘lu gruplar halinde 3 gruba ayrıldı.
Grup-1(n:10): Kolon Anastomozu+İzotonik, 
Grup-2(n:10): CLP+Kolon Anastomozu+İzotonik,
Grup-3(n:10): CLP+Kolon Anastomozu+Tannic Acid uygulanan grup idi. 
Tüm gruplardaki sıçanlara intramuskuler olarak 50mg/kg ketamin hidroklorid ve 10mg/
kg xylazine hidroklorid ile anesteziyi takiben, steril şartlarda laparatomi sonrası çekum 
izole edildi. Grup1’e sepsis oluşturulmayarak sadece anastomoz yapıldı. Grup2 ve 3’e 
antimezenterik taraftan 20 gauge iğne ile 3 defa delinerek, deneysel sepsis modeli oluşturuldu. 
Daha sonra batın kapatıldı, resüstasyon için saline solüsyonu subkutanöz olarak enjekte 
edildi (4ml/100g vücut ağırlığı). Relaparatomi öncesi Sodium ampicillin sulbactam 50mg/kg 
dozunda ratların enselerinden enjekte edildi. Yeniden Laparatomi yapılarak, intraabdominal 
sepsis varlığını kanıtlamak için karın içi sıvıdan örneklem alındı. Sol kolonda uç-uca 
anastomoz yapıldı. Daha sonra her bir gruba 15mL/kg salin solüsyonu ve Grup3’e 10mg/kg 
Tannic Acid intraperitoneal olarak verildi. Postoperatif 5. günde ratlar sakrifiye edildi. Daha 
sonra anastomoz patlama basıncı, anastomoz hattındaki dokuda hidroksiprolin ölçümü ve 
anastomoz hattı histopatolojik inceleme ile değerlendirildi.

sonuçlar: Patlama basıncı Grup1’de 233±9,695, Grup2’de 200,30±9,967, Grup3’te 
219,90±16,272 ölçüldü. Tannik asidin uygulandığı Grup3’te patlama basıncı değeri istatistiksel 
olarak anlamlı yüksekti (p<0,05). Histopatolojik değerlendirmede yine Grup3’te inflamasyon 
değeri Grup1 ve 2’ye göre azalmış olmakla beraber Grup2’de istatistiksel olarak fark yoktu. 
Septik sartların oluştuğu Grup2 ve 3’te hidroksiprolin değerleri sırasıyla 2,046±1,1411 mcg/
gr doku 5,9730±4,35900 mcg/gr doku olarak saptanmış olup istatistiksel olarak anlamlı fark 
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saptandı (p<0,05).

Tartışma- sonuç: Çalışmamızdaki sonuçlar, antioksidan ve antimutajenik etkisi literatürde 
belirtilen polifenolik bir bileşik olan Tannik asidin tedaviye ek olarak kullanılmasının 
kolon anastomoz güvenliği üzerine yararlı etkilerinin olduğunu; abdominal sepsis gibi yara 
iyileşmesini olumsuz etkileyen faktörlerin varlığında cerrahların primer anastomozu tercih 
etme oranına olumlu katkı sağlayacağını göstermiştir.
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s-013
HAsTAneDe YATAn YeTişKin HAsTALARDA bAsınÇ 
YARALAnMAsı ePiDeMiYoLojisi: noKTA PReVeLAns 
ÇALışMAsı
 
Çağlayan Ateş1, Hatice Ayhan2, Sevinç Taştan3, Gülşah Köse4, Emine İyigün2, 
Goncagül Genç5
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Soma ve Yara Bakım Merkezi, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara 
3Girne Amerikan Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Girne, Kıbrıs 
4Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara 
5Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 
giriş ve Amaç: Basınç yaralanması özellikle yoğun bakım üniteleri olmak üzere sağlık bakım 
alanlarının çoğunda karşılaşılan, tüm dünya genelinde halen yaygın bir sorundur. Basınç 
yaralanması görülme sıklığını ortaya koyan basınç yaralanması epidemiyolojisini; prevelans 
ve insidans çalışmaları oluşturmaktadır. Basınç yaralanması epidemiyolojisi, sorunun 
ciddiyetini ortaya koyması, hasta bakımının kalitesini göstermesi ve önleyici girişimlerin 
önemine dikkat çekilmesi bakımından oldukça değerlidir. Bu çalışmanın amacı, hastanede 
yatarak tedavi gören hastalarda basınç yaralanması prevelansının ve ilişkili faktörlerin ortaya 
konmasıdır. 

gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan bu araştırma, Ankara’da bir eğitim 
ve araştırma hastanesinde 3 Aralık 2015 tarihinde nokta prevelans çalışması olarak 
yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini belirtilen tarihten en az 24 saat önce hastaneye 
kabul edilmiş, 18 yaş ve üstü 470 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, Tanıtıcı 
Bilgiler Formu, Braden Risk Değerlendirme Ölçeği ve Basınç Yaralanması Değerlendirme 
Formu kullanılmıştır. Verilerin SPSS 15.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler, ki-kare 
ve Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. 

bulgular: Araştırmada yer alan hastaların 359’u (%76,4) erkek olup yaş ortalaması 45.5’dir 
Hastaların yaklaşık yarısı (%51.9) dahili kliniklerde, %9.6’sı ise yoğun bakım ünitelerinde 
tedavi görmektedir. Hastanede yatış gün süresinin ortanca değeri 8 gündür (min:1, max:300). 
Braden Risk Değerlendirme Ölçeği göre basınç yaralanması gelişmesi yönünden hastaların 
%6’sı risk sınırında, %8.5’i ise riskli bulunmuştur. Hastaların 34’ünde, 14 farklı bölgede, 
1 cm2 ile 200 cm2 büyüklüğünde değişen 77 basınç yaralanması saptanmış olup, basınç 
yaralanması prevalansı %7.2 olarak bulunmuştur. Basınç yaralanmalarının çoğunlukla 
sakrum (%35) ve topuk (%12.9) bölgesinde görüldüğü, yaralanmalarının evresinin çoğunlukla 
Evrelendirilemeyen Evre (36.4), Evre I (%26) ve Evre II (%27.4) düzeyinde olduğu tespit 
edilmiştir. İleri yaş, uzun süre hastanede yatma, yoğun bakım ünitesinde tedavi alma ve 
Braden Risk Değerlendirme Ölçeği puan ortalamasının düşük olmasının basınç yaralanması 
gelişiminde etkili olduğu bulunmuştur (p<0.001).

sonuç: Basınç yaralanması prevelansı %7.2 bulunmuştur. Literatürde bildirilen oranlarla 
benzer olduğu değerlendirilmiştir. Bu da basınç yaralanmasının halen riskli olan hastalarda 
benzer oranlarda görülmeye devam ettiğini göstermektedir. Basınç yaralanması gelişiminin 
önlenmesine yönelik hemşirelik girişimlerinin artırılmasının ve insidans çalışmaları ile 
düzenli takiplerin bu oranın azaltılmasında etkili olacağı değerlendirilmektedir.
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s-014
YoĞUn bAKıM ÜniTeLeRinDe TeDAVi gÖRen 
HAsTALARDA oLUşAn bAsınÇ ÜLseRLeRinin eVReLeRe 
Ve AnAToMiK bÖLgeLeRe gÖRe DAĞıLıMının 
beLiRLenMesi
 
Cansev Kılıç Sevencan1, Nurten Sarıaslan1, Tekmile Köse1, Emine Emel Türkbey1, 
Alpay Azap2, Adile Ayşe Küçükdeveci2

1Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Başhemşireliği 
2Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Başhekimliği
 
Amaç: Çalışma yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastalarda oluşan basınç ülserlerinin 
evrelere ve anatomik bölgelere göre dağılımını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
 
Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışmanın evrenini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde 01 Ocak 2016- 31 
Mart 2016 tarihleri arasında tedavi gören hastalar, örneklemini ise 01 Ocak 2016- 31 Mart 
2016 tarihleri arasında basınç ülseri ile yoğun bakıma kabul edilen ve yoğun bakımda basınç 
ülseri gelişen hastalar oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında hastaların sosyodemografik 
özellikleri ile basınç ülserinin evresinin ve anatomik bölgesinin yer aldığı bir veri toplama 
formu, basınç ülseri riskini belirlemek için ise Waterlow Basınç Ülseri Risk Değerlendirme 
Ölçeği kullanılmıştır. Veriler Hastane Başhemşireliği ve Kalite Birimine bağlı olan Basınç 
Ülseri Takip Ekibinin yürüttüğü düzenli sürveyans çalışmaları kapsamında toplanmıştır. 
Basınç ülseri oluşan hastaların basınç ülseri evresi National Pressure Ulcer Advisory Panel 
(NPUAP)’nin sınıflamasına göre belirlenmiştir.
 
bulgular: Elde edilen verilere göre yoğun bakımlarda tedavi gören 1382 hastanın 
%12,87’sinde (n=178) en az bir bölgede basınç ülseri tespit edildi. Yoğun bakıma basınç ülseri 
ile kabul edilen hasta sayısı 54 (%3,90), yoğun bakımda tedavi gördüğü süre içinde basınç 
ülseri gelişen hasta sayısı 124 (%8,97) olarak belirlendi. Yoğun bakımlarda tedavi gördüğü 
süre içinde basınç ülseri gelişen hastaların tamamı (n=124) Waterlow Risk Değerlendirme 
Ölçeği’ne göre çok yüksek riskli olarak değerlendirildi. En çok basınç ülseri oluşan vücut 
bölgeleri sırasıyla sakral bölge (%26,73), iskeal tüberositler (%20,04), trokanterler (%13,36), 
malleoller (%7,15) ve topuklar (%5,96) olarak belirlendi. 178 hastada tespit edilen 419 basınç 
ülserinin %11,69’u Evre I, %60,85’i Evre II, %10,97’si Evre III, %6,44’ü Evre IV, %5,25’i 
Şüpheli Derin Doku Hasarı, %4,77’si Evrelendirilemeyen Basınç Ülseri olarak evrelendirildi.
 
sonuç: Yoğun bakımlarda tedavi gören hastaların % 12,87’sinde basınç ülseri görülmüştür. 
Oluşan 419 basınç ülserinin %60,85’i II. Evrededir. En çok basınç ülseri görülen bölgeler 
sakral bölge, iskeal tüberositler, torakanter, malleoller ve topuklar olarak sıralanmıştır.
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s-015
PALYATiF bAKıM ÜniTesinDe PLAZMA UYgULAMAsı iLe 
bAsı YARA TeDAVisi: oLgU sUnUMU
 
Emel Yıldız1, İbrahim Yıldız2, Mustafa Çetiner3, Burcu Özdemir1, 
Şule Değirmenci1
1Kütahya D.P.Ü Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım 
2Kütahya D.P.Ü Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi 
3Kütahya D.P.Ü Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji
 
giriş: Bası yaraları; palyatif bakımda hastalarda sıkça karşılaşılan kronik sorunlarındandır. 
Bası yarası geliştiğinde tedavisi uzun süre almaktadır. Tedavide trombositten zengin 
plazmanın etkinliği gösterilmiştir. Çok miktarda büyüme faktörü içermesinden dolayı 
yaranın iyileşme sürecini hızlandırır. PRP(Platelet Rich Plazma) trombositten zengin plazma; 
santrifüj kullanılarak kişinin kendi kanından elde edilen, büyüme faktörlerinden zengin 
trombosit konsantrasyonu yüksek olan plazmayı ifade eder. PRP özel temin edilen kitler 
sayesinde elde edilir. Santrifüj edilen bu kanın üst kısmında plazma, en alt katmanında ise 
kırmızı kan hücreleri yer almaktadır. Bu iki kısmın arasında buffy-coat olarak isimlendirilen 
yerde yoğun olarak trombositler bulunur. PRP nin elde edilmesi oldukça maliyetlidir. Biz 
plazmanın bası yaralı hastalarda yaranın iyileşme hızını artırmak için PRP ye alternatif 
olarak kullanılabileceğini düşündük. Bu yazıda palyatif bakım servisimizde plazma ile tedavi 
ettiğimiz bası yaralı bir olgunun literatür eşliğinde tartışılarak sunulması amaçlanmıştır.

olgu: 2 yıl önce servikal herni operasyonu sonrası paraplejik olan, bir ay süreyle yoğun 
bakımda yatan 60 yaşında erkek hastada bası yarası gelişmiş. Yara giderek derinleşmiş ve 
ülsere olmuş. Hastanın yatışında sakrumda 10x12x10 cm (enxboyxderinlik) boyutlarında 
evre 4 bası yarası vardı. Yaranın sağa ve sola devam eden, yaklaşık 7cm derinliğinde iki 
kaviteli mevcuttu. İlk olarak yaradaki ölü dokuların debritmanı yapılarak yara enfeksiyonu 
ve akıntısı kontrol altına alındı. Yaranın küçültülüp opere edilmesine karar verildi. Yaranın 
iyileşmesi için plazma ile pansuma planlandı. Yapılacak işlem anlatıldı ve hastadan yazılı 
onam alındı. Mavi kapaklı hemostaz tüplerine hastanın kanı alınıp, 4000 devirde 5 dakika 
santrifüj işleminden geçtikten sonra tüplerin üzerindeki plazma ve buffy-coat kısmı enjektör 
ile alındı. Plazma içerisinde bulunan trombositleri aktive etmek için kalsiyum glukonat 
eklendi. 4 ay süresince 2x1 plazma ile yara bakımı yapıldı. Haftalık olarak yara büyüklüğü 
ölçümlendi. Dört ayın sonunda yaranın yaklaşık 5x6x5,5cm boyutuna ve kavitelerin de 3.5cm 
derinliğe gerilediği görüldü ve hasta plastik cerrahi tarafından opere edildi. Postoperatif 
dönemde bir ay süreyle takip edilen hastanın bası yarası tamamen düzeldi.

sonuç: Hastanın granülasyon dokusunun artmasında plazmanın oldukça etkin olduğunu 
gördük. Bu uygulama bası yarasını 4 aylık bir süre içinde yarıya yakın bir oranda azaltmış, 
cerrahide kullanılan flebi küçültmüş ve postoperatif dönemde yaranın iyileşmesini 
kolaylaştırmıştır. Ucuz, kolay ve etkin olması nedeniyle bası yaralarının plazma ile tedavisi 
düşünülebilir.
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s-016
ÜLKeMiZDe bAsı YARAsı soRUnU Ve ÇÖZÜM 
ÖneRiLeRiMiZ
 
Selahattin Yaman1, Semra Çetinkaya2, Ramazan Baş3

1Selahattin Yaman-Serbest Tabip 
2Semra Çetinkaya-Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkan Yardımcısı 
3Ramazan Baş-Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı
 
Trafik ve iş kazalarının artması sonucu omurilik hasarlı hastalardaki artışa bağlı bası yaraları 
sorunu her geçen gün artmaktadır. Çünkü bu hastaların rehabilitasyonu ve bası yarası açıldıktan 
sonra tedavi olabilecekleri merkezler hala çok eksiktir. Hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde 
ise, daha çok ileri yaş grubunda ve ciddi sağlık sorunları olanlarda bası yarası açılmaktadır. 
Omurilik hasarlı hastalardaki bası yarası sorunu daha ciddi boyuttadır.

Bu hastaların yaklaşık 2/3’sinde hayatın bir döneminde en az bir bölgesinde cerrahi tedavi 
gerektirecek bası yarası açılmaktadır.
Bası yaraları kanser ve kalp hastalıklarından sonra son yılların üçüncü en pahalı sağlık 
sorunudur. Bu maliyetleri arttıran faktörlerin başında:
-Yara tedavisi konusunda netleşmeyen bilgi ve uygulamalar,
-Yara tedavisiyle uğraşan birimler arası koordinasyon eksikliği, 
-Özellikle evde bakım hizmeti veren kurumlardaki sağlık personelinin karşılaştıkları değişik 
yaralardaki deneyim eksiklikleri sayılabilir.
Son beş yılda bası yaraları olan hastaların tedavileri sırasındaki gözlemlerimiz:
-Cerrahi onarım gerektirmeyen evre I-II. bası yaralarında topikal bakımla yaralar iyileşmekte 
ancak çoğu kez gereksiz yere kullanılan modern pansuman malzemeleri maliyetleri ciddi 
boyutta yükseltmektedir.
-Cerrahi onarım gerektirecek vakaların büyük bir bölümü, yara bakımı yaptığını iddia eden, 
bazıları sağlık elemanı bile olmayan kişilerin elinde kalmakta, aylarca süren bu uygulamalar 
sonucu bu yaralar daha komplike hale gelebilmekte, hem de hasta sahiplerine ve devlete 
ciddi maliyetlere neden olmaktadır. 
-Son yıllarda bu hastalar hastanelere dahi zorla kabul edilmekte,çoğu kez acil servis, plastik 
cerrahi klinikleri ve enfeksiyon klinikleri arasında kalmaktadırlar. 
-Son yıllarda doğru kullanıldığında yara iyileşmesinde büyük yardımcı olan negatif basınç 
uygulamaları çoğu kez endikasyonsuz olarak kullanılmaktadır.
-Bizim tespitlerimize göre cerrahi tedavi gerektiren hastaların sadece 1/3’i bu hizmetten 
faydalabilmektedir. Son bir yıl içinde sadece TOFD’ye gelen verilere göre hastaneye yatma 
imkanı bulamayan 6 hasta bası yarası komplikasyonuna bağlı olarak kaybedildi.
-Omurilik hasarlı hastalar akut dönemi atlattıktan sonra rehabilitasyona başlamaları 
gerekirken bası yaraları nedeniyle rehabilitasyona alınamamaktadırlar.
Bu konuda da fizik tedavi klinikleri arasında hangi derecedeki yaralarda rehabilitasyon 
uygulanabileceği konusunda çelişkiler mevcuttur.
Bası yaraları açılmaması ve tedavisi için bu alanda uğraşan Fizik Tedavi-Plastik Cerrahi ve 
Evde Bakım Hizmetleri arasında sağlanacak iyi bir koordinasyonla hem bası yaralı hastaların 
sorunları büyük ölçüde çözülür hem de bası yarası tedavi maliyetleri ciddi boyutlarda azalır.
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s-017
YARA iLişKiLi YAşAM KALiTesi ÖLÇeĞinin TÜRKÇe 
geÇeRLiK Ve gÜVeniRLiK ÇALışMAsı
 
Hatice Ayhan1, Fidan Ateşgöz2, Sevinç Taştan3, Emine İyigün1, Çağlayan Ateş4, 
Hakan Ay2, Andaç Aykan5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları 
Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara 
2Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sualtı Kliniği ve 
Hiperbarik Tıp Merkezi, İstanbul 
3Girne Amerikan Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Girne, Kıbrıs 
4Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Stoma ve Yara Bakım Merkezi, Ankara 
5Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, 
Ankara
 
giriş: Kronik yaralar, ciddi ağrı, sosyal izolasyon, hareket kısıtlılığı ve uyku problemleri gibi 
sorunlara yol açarak hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Geçerli ve güvenilir 
kabul edilen ölçeklerle, hastaların yaşadıkları sorunlar ve yaşam kaliteleri belirlenebilmekte 
aynı zamanda kronik yara tedavisinin etkinliğinin yaşam kalitesine etkisi de ortaya 
konabilmektedir. Ancak ülkemizde kronik yarası olan hastalara özgü geliştirilmiş bir yaşam 
kalitesi ölçeği bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Almanya’da geliştirilmiş olan Yara 
İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeğinin (Wound-QoL), Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasını 
yapmak ve Türk toplumuna kazandırmaktır. 

gereç ve Yöntem: Metodolojik bir çalışma olarak planlanan bu araştırma, Aralık 
2015-Ağustos 2016 tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’da iki eğitim ve araştırma 
hastanesinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini ölçek madde sayısının (17 madde) 
5 katı olacak şekilde alt ekstremitede kronik yarası olan 85 hasta oluşturmuştur. Verilerin 
toplanmasında Türkçe geçerlik ve güvenirliği test edilecek olan Yara İlişkili Yaşam Kalitesi 
Ölçeği (Wound-QoL) ve altın test olarak kullanılan EQ-5D-3L Genel Yaşam Kalitesi Ölçeği 
kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15.0 paket programında, tanımlayıcı istatistikler, 
Crohnbach’s alpha güvenirlik katsayısı, One-Way ANOVA, Spearman›ın rho korelasyon 
analizi kullanılmıştır. 

bulgular: Çalışmada yer alan hastaların yaş ortalaması 56.4, çoğunluğu erkek (%72.9) ve 
ilköğretim düzeyinde (%62.4) eğitim almıştır. Hastaların çoğunluğunda (%69.4) diyabetik 
ayak yarası olup, yara süresinin ortanca değeri 5 aydır. Yara İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin 
total Crohnbach’s alpha değeri 0.89 olup, alt ölçeklerin alpha değeri 0.71-0.86 arasında 
değişmektedir. EQ-5D-3L Genel Yaşam Kalitesi Ölçeği ‘nin hareket, öz-bakım, olağan 
aktiviteler, ağrı/rahatsızlık ve endişe/depresyon alt boyutlarında problem yaşama düzeyi 
yüksek olan hastaların, Yara İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği puanlarının daha yüksek olduğu 
(p<0.001), EQ-5D-3L Genel Yaşam Kalitesi Ölçeği ile Yara İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği 
arasında anlamlı bir korelasyon bulunduğu saptanmıştır (p<0.05). 

sonuç: Yara İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği (Wound-QoL), ülkemizde kronik yarası olan 
hastaların yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçektir.
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s-018
DiYAbeTiK AYAK ÜLseRi oLAn HAsTALARDA YAşAM 
KALiTesi
 
Ömer Arda Çetinkaya, Barış Hazır, Rukiye Aysu Revanlı, Cemile Sazak,
Hakan Uncu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
 
giriş: Diyabetes mellitus hastalarının günümüzde çok sık karşılaşılan önemli 
komplikasyonlarından bir tanesi diyabetik ayak ülseridir. Diyabetik ayak ülserinin tedavisi 
gerek tıbbi ekip, gerekse de hasta ve yakınları açısından oldukça zorlu bir süreçtir. Biz 
hekimlerin tedavi sürecinde sıklıkla göz ardı ettiğimiz önemli bir konu da tedavi sürecinde 
hastaların yaşam kalitelerinin durumudur. Çalışmamızda diyabetik ayak ülseri tanısı ile 
takip edilen hastalardaki yaşam kalitesi ve psikolojik değişkenlerin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bilim Dalımız’da Temmuz 2016- Kasım 2016 tarihleri arasında diyabetik ayak 
ülseri nedeniyle takip ve tedavisi yapılan 40 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Demans, 
Alzheimer, Şizofreni gibi kognitif ve psikiyatrik bozuklukları olan hastalar çalışma dışı 
bırakıldı. Hastalar genel sağlık durumları, sağlık ve günlük aktiviteleri ve duygu durumları 
açısından Short-Form Healt Survey 36 (SF 36) ile toplam 35 sorgulama parametresi ile 
değerlendirilip istatiksel olarak SPSS 11,5 ile sonuçlar elde edildi.

bulgular: Çalışmaya dahil edilen 40 hastanın 28 tanesi erkek(%67,5),12 tanesi kadın(%32,5) 
hastaydı. Hastaların günlük aktiviteleri ve çalışma durumlarındaki performansları 
değerlendirildiğinde %52,5 oranındaki hasta grubunda çok kısıtlı olarak saptandı. Duygu 
durumu açısından yapılan değerlendirmede ise hastaların %32,5’inde sosyal aktivitelerindeki 
kısıtlılıkları dikkat çekici olarak yüksek bulunmuştur. Tedavi ettiğimiz hastaların yaklaşık 
%35’nin kısmı genel sağlık durumlarını bir yıl öncesine göre benzer ve/veya biraz daha 
iyi olarak bildirdi. Bununla birlikte hastaların tamamına yakınının duygu durumu (ruhsal 
açıdan) giderek kötüleşme olduğu bulundu.

sonuç: Hastaların diyabetik ayak ülseri tedavisi yaparken sadece yara odaklı olmamamız 
gerekmektedir. Öte yandan hastaların psikososyal durumlarının yara tedavisi sırasında en 
erken zamanda değerlendirilmesi, hastaların sosyal hayatına ve çalışma aktivitelerine olumlu 
katkı sağlayacaktır.
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s-019
KRoniK ALT eKsTReMiTe YARALARının iYiLeşMesinDe 
eTKiLi PsiKoLojiK FAKTÖRLeR
 
Ozan Luay Abbas
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kırşehir
 
giriş-Amaç: Psikonöroimmünoloji alanında yapılan çalışmalarda psikolojik faktörler ile 
immün ve endokrin sistemler arasında önemli bağlantı ve ilişkiler saptanmıştır. Söz konusu bu 
sistemlerin yara iyileşmesi üzerindeki etkileri göz önünde tutulduğunda, hastaya ait psikolojik 
faktörlerin kronik yaraların patogenezinde önemli bir rol oynadığı öngörülebilmektedir. Bu 
durum daha önce yapılan birçok deneysel çalışmada gösterilmiş ve yara hastalarına sunulacak 
psikososyal desteğin önemi vurgulanmıştır. Bu hastalarda psikolojik stres kaynaklarının 
başlıca anksiyete ve depresyon ataklarına yol açtığını düşünürsek, çalışmamızda geçerlilik 
ve güvenirliliği onaylanmış anketler ile yara iyileşmesi ile klinik anksiyete ve depresyon 
arasındaki olası ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
 
Yöntem: Aralık 2015 – Haziran 2016 tarihleri arasında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğine ayaktan başvuran ya da yatarak tedavi 
gören, klinik olarak kronik alt ekstremite yarası tanısı almış̧ hastalarla görüşülüp, gönüllü 
olan ve yaşları 39 ile 64 arasında değişen 48 hasta (21 Kadın, 27 Erkek) çalışmaya dahil 
edilmiştir. Hastalar, sosyodemografik ve klinik bilgi formu, Yaşam Kalitesi Ölçeği, Hastane 
Anksiyete ve Depresyon Ölçeği ile değerlendirildi. Yara iyileşmesi ise 5’li likert tipi ölçek 
ile puanlandırıldı. 
 
bulgular: Yara iyileşmesindeki saptanan gecikme, daha yüksek Hastane Anksiyete ve 
Depresyon Ölçeği puanları ile anlamlı bir biçimde ilişkili bulundu. Ölçekte toplam puanın 
%50’sinden fazla puan alan hastalarda, daha az puan hastalara göre belirgin bir şekilde yara 
iyileşmesinde gecikme gözlenmiştir.
 
sonuç: Kronik alt ekstremite yaralarının iyileşmesi ile Hastane Anksiyete ve Depresyon 
Ölçeği ile değerlendirilen anksiyete ve depresyon arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki saptanmıştır. Elde edilen sonuçların çok merkezli, ileriye dönük olarak tasarımlanmış̧ 
çalışmalarla ve daha büyük hasta örneklemleri üzerinde tekrarlanmasına, ve altta yatan 
patofizyolojik mekanizmaların deneysel çalışmalar ile ortaya konmasına gereksinim vardır.
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s-020
KRoniK YARA TAKibinDe 3 boYUTLU ÖLÇÜM TeKniĞi: 
eKARe insigHT
 
Handan Öztürk, Şamil Aktaş
İstanbul Üniveristesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD
 
giriş: Yara boyutunun ölçümü, tedavi yönetiminin önemli bir parçasıdır. Yara alanındaki 
değişimleri gözlemlemek; tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi ve yara iyileşmesindeki 
geriye gidişin erken tespiti için kolaylık sağlar(1). Yara boyutunun daha hassas metotlarla 
ölçümü, uygun olmayan tedavinin daha erken tespiti ile değişikliğine olanak tanır(2). 

Yöntem: Kliniğimizde yatarak tedavi gören kronik yara hastalarının yara boyutlarını 
değerlendirmek için eKare inSight™ isimli uygulamayı kullandık. eKare insight bir Ipade 
bağlanan bir sensör ve program üçlüsünden oluşan bir uygulamadır. Kızılötesi ışınlarını 
kullanarak yaranın 3 boyutlu görüntülenmesine; böylece alanının yanında derinlik ve hacim 
hesaplamalarına da olanak tanır. Ölçüm sonuçları yaranın başlangıcı ve önceki sonuçlarla 
kıyaslanarak yüzde olarak görüntülenebilir. Ölçüm kızılötesi ışınlarla yapıldığından ışık 
farklılıklarından etkilenmez. Kullanıcı adı ve şifre ile girilen hesap üzerinden hastanın yara 
görüntüleri dışında kaydedilen tüm tıbbi işlem bilgilerine erişebilir. Böylece tek bir dosyada 
hastanın medikal bilgileri ve yaranın seyrini birlikte izleme imkanı verir.

sonuç: 12 hafta boyunca yaraların alan-hacim-granülasyon dokusu değişimlerini klinik 
olarak ve uygulamayı kullanarak takip ettik. eKare İnsight ile yaptığımız ölçümler, manuel 
ölçümlerimiz ile korelasyon gösterdi. Hastaya uygulanan işlemler programın dosyalama 
kısmına işlendi. Böylece yara bakımının haftalık tüm aşamaları ve yara boyutları aynı 
dosyada görülerek uygulama sonuçları izlenebildi. Yara boyutlarının hızlı ölçümü bize 
tedavinin gidişi hakkında bilgi verirken, hastaya ait dosya bilgileri ile yara fotoğraflarının 
aynı sistemde olması da değerlendirme kolaylığı sağladı.
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s-021
YARA sıVısı ÖRneĞi ToPLAMA MeToTLARının 
KARşıLAşTıRıLMAsı
 
Münire Kübra Özgök Kangal1, Günalp Uzun2, Kemal Şimşek1

1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 
Kronik kompleks yaralar tüm dünyada tahminen 34,5 milyon insanın hayatını etkilemektedir. 
Kolayca elde edilebilen yara sıvısının biyokimyasal ve fizyolojik özelliklerinin tanımlanması, 
yaranın kronikliği ile orantılı olabilecek faktörlerin ve tedaviye yanıtın monitorize edilmesine; 
ayrıca kişiye özel tedavi protokollerinin gelişimine katkıda bulunulabilir. Günümüzde yeterli 
miktarda örneğin nasıl elde edileceği ile ilgili bir görüş birliği ve kabul edilmiş bir altın 
standart yöntem yoktur. Çalışmamızda, 3 ayrı emici yara sıvısı örneği toplama metodunu 
(Whatman GF/D filtre kağıdı©, poliviniliden florid (PVDF) filtre kağıdı©, naylon uçlu 
swab©) karşılaştırmayı amaçladık. Çalışmamıza 24 Temmuz 2015- 22 Haziran 2016 tarihleri 
arasında çalışma kriterlerine uyan kronik alt ekstremite ülseri olan 20 hasta dahil edilmiştir; 
ancak bir hasta vizitlere katılmamıştır. İstatiksel analizler için “Kolmogrov-Smirnoff testi”, 
“Pearson Korelasyon Analizi”, “Spearman Korelasyon Analizi” ve “Tekrarlayan Ölçümlerde 
ANOVA Testleri” kullanılmıştır. P değerinin 0.05’den küçük olması istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edilmiştir. Yöntemlerin karşılaştırılmasında; yara sıvısı ağırlığı, total protein 
ve albumin değerleri kullanılmıştır. Protein ve albümin sonuçları (g/dL), uygulanan testin o 
vizitte topladığı yara sıvısı ağırlığına (g) bölünmüş ve yeni bir oran elde edilmiştir (g/dL/g 
yara sıvısı). Yara sıvısı ağırlıklarına göre test içi güvenilirlikleri analiz edildiğinde, sadece 
swab yöntemi için istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmıştır (p=0.012). Ancak, 
yara sıvısındaki total protein ve albumin seviyelerine göre tüm yöntemlerde tekrarlı ölçümler 
arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyonlar saptanmıştır. Whatman ve PVDF filtre 
kağıtları, swab yöntemine göre daha fazla yara sıvısı toplamıştır (sırasıyla p<0.001, p=0.002). 
Sonuç olarak, swab yöntemi, Whatman ve PVDF filtre kağıtları ile karşılaştırıldığında daha 
güvenilirdir ve daha yüksek miktarda protein temin edilmesine imkan vermektedir.
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s-022
sTeRnAL AÇıK YARAsı oLAn biR oLgUDA negATiF 
bAsınÇLı YARA TeDAVisi UYgULAMAsınDA 
YeTeRsiZLiK: VAKA sUnUMU
 
Ahmet Demir, Emrah Kağan Yaşar, Murat Şahin Alagöz
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim 
Dalı, Kocaeli
 
Bildiğimiz güncel anlamda Negatif Basınçlı Yara Tedavisinin (NBYT) ortaya çıkışı 1990›lı 
yıllara dayansa da yara tedavisi ve takibinde yaygın olarak kullanılmaya başlanması 
için yaklaşık 20 yıl geçmesi gerekmiştir. NBYT uygulandığı açık yarada subatmosferik 
basınç altında, granülasyonu arttırarak ve iyileşme sürecini hızlandırarak etkinlik gösterir. 
Araştırmalarda NBYT›nin yara yatağındaki kan akım hızını en ideal -125 mm Hg basınçta 
sağladığı ortaya konmuştur. Yaranın ve hastanın invazif bir girişime hazır hale gelene kadar 
olan süreçte yaranın idaresi ve kontrol altında tutlmasını sağladığı için, hasta konforunu 
arttırdığı için, sağlık çalışanı iş yükünü azalttığı için, tedavi maliyetini azalttığı için ve özellikle 
pediyatrik yaş grubunda pansumana bağlı anksiyete ve analjezi ve/veya anestezi ihtiyacını 
azalttığı için günümüzde NBYT yara tedavisinin vaz geçilmez unsurlarından biri haline 
getirmiştir ve NBYT günümüzde kronik ülserlerin ve travma sonrası açık yaraların tedavi 
ve takibinde ‹rekonstrüktif merdiven›de kendine yer edinmiştir. Bu nedenlerle NBYT›yi çok 
geniş bir yelpazede: ekstremite yaralanmalarında, sternal enfeksiyonda, abdominal duvar 
defektinde, kronik ülserlerin tedavisinde, diybetik ayak hastalığı tedavisinde, bası yaraları 
tedavisinde ve kısmi kalınlıkta deri grefti üzerine uygulanırken görmek mümkündür. Bu 
kadar geniş bir kullanım alanına sahip etkin bir tedavi ve takip aracı olan NBYT›nin hangi 
durumlarda kullanılmamasının kontraendike olduğunu bilmek çok önemlidir. Normal doku 
ve cilt üzerine, açık damar-sinir-organ üzerine, yara yatağında malignite şüphesi varlığında, 
eskarlı nekrotik dokularda, tedavi edilmemiş osteomyelitli olgularda, yeni yapılmış 
anastomoz civarında, enterik olmayan veya eksplore edilmemiş fistüllerin varlığında 
NBYT kontraendikedir. Bununla birlikte NBYT ile ilgili olarak bilmemiz gereken daha 
da önemli olan en temel nokta NBYT›nin doğru bir şekilde nasıl uygulanması gerektiğini 
bilmemizdir. NBYT tedavisi esnasında karşılaşılabilecek olumsuzlukların özellikle sağlık 
çalışanı tarafından yakından gözlemlenerek berteraf edilmeleri gerekmektedir. Göğüs ön 
duvarı orta hatta sternal defekti ve açık yarası olan hastadamızda NBYT esnasında çok sık 
karşılaşılmayacak bir durum ile karşı karşıya kaldık. Hastanın görünen defektinin ötesinde 
thoraks anteriorunda cilt altında her iki tarafa doğru uzanan geniş poşlar mevcuttu. Hastanın 
yara yeri NBYT uygulamasına rağmen iyileşmek yerine kötüleşmekteydi. Bunun NBYT 
esnasında yara ağzı küçük olduğundan negatif basıncın yara çevresindeki cilt flepleri 
tabana yapıştırdığından geride kalan cilt altındaki poşlar ölü boşluk haline gelmesinden 
kaynaklandığını gözlemledik. Hastanın NBYT›sine ara verilip konvansiyonel pansuman 
yöntemleri uygulandığında hastanın yara yerinden iyileşme olduğunu gördük.
 



11. Ulusal Yara Kongresi

99

konvansiyonel pansuman takip 
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s-023
ATeşLi siLAH YARALAnMAsı sonRAsı oLUşAn TAM KAT 
DoKU KAYbınDA negATiF bAsınÇLı VAKUM sisTeMi 
Ve DoKU ReKonsTRUKsiYon MATeRYALi oLARAK 
KoLLAjenin biRLiKTe KULLAnıMı
 
Hasan Çalış
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kırşehir
 
giriş: Kronik yaralar; maliyeti yüksek, tedavisi zaman alan ve tam bir iyileşme sağlanamayan 
yaralardır. Bu tür yaraların hızlı ve sorunsuz tedavisi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. 
Bu sunuda yakın mesafeden ateşli silah yaralanması nedeniyle abdominal duvar kaybı olan 
olgudaki yara bakımı sunuldu.

olgu: Sağ paraumbilikal alandan 30 cm›den daha yakın mesafeden yaralanması olan olgu Acil 
Serviste değerlendirildiğinde sağ lomber alanda doku kaybı olduğu ve barsakların evissere 
olduğu görüldü. Acil operasyona alınan olguya sağ hemikolektomi ve sağ nefrektomi yapıldı. 
Sağ abdominal duvarında yaklaşık 15x15 cm tam kat doku kaybı da olan olguda sadece 
periton kapatılabildi (resim1). Hemodinamik stabilitesi sağlanan olguya postoperative 24. 
saat debritman yapıldı. 3 defa yapılan debritman sonrası hastaya 6 defa 70 mmHg basıncında 
negatif basınçlı vakum sistemi uygulandı (resim2). Granülasyon dokusu oluşumu gözlenen 
hastaya tip-I kollajen içeren partikül 2 defa uygulandı. Postoperatif 40. gün yara boyutları 
3x3 cm’ e geriledi. 70. gün yara tamamen ciltle kapanmış durumdaydı(resim 3).

Tartışma: Yara iyileşmesinin değişik basamaklarında çeşitli hücre tipleri, sitokinler, 
koagülasyon faktörleri, büyüme faktörleri, kompleman aktivasyonu ve matriks proteinleri 
değişen oranda görev alırlar. Negatif basınçlı vakum sistemi akut ve kronik yaralarda yara 
iyileşmesini negatif basınç sayesinde hızlandırmaktadır. Bu yöntem 1990’lı yıllardan beri 
uygulanmaktadır. Bağ dokusunun en önemli yapısal protein komponenti olan kollajenin de 
çeşitli formları da yara iyileşmesinde uygulanmaktadır. 

sonuç: Bu vakada, yaraya negatif basınçlı vakum sistemi uygulaması sonrasında kollajen 
partikülleri de uygulandı. Iyileşmenin bu iki yöntemle daha hızlı sürede olduğunu düşünsek 
de çok sayıda vakayla birlikte prospektif çalışmalarla değerlendirilmesi gereklidir.
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Resim 1: Yaranın ilk görüntüsü 
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s-024
oPen AbDoMenLi HAsTALARDA iLK TeDAVi oLARAK 
VACUUM-AsisTeD-CLosURe MeTHoD (VACM/nPWT) 
UYgULAnMALıDıR
 
Erol Kiliç, Mustafa Uğur, Cem Oruç, İbrahim Yetim, Muhyittin Temiz
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 
Amaç: Open abdomenli(OA) hastalarda vacum-asisted-closure method(VACM/NPWT) 
ve açık klasik pansuman yönteminin(APY) mortalite, morbidite, peritonitis, apse, entero-
atmosferik fistül (EAF) ve batın kapama açısından farklılıklarının değerlendirilmesi 
amaçlandı.

Materyal ve Metod: 2013-2016 döneminde OA uygulanan hastalar retrospektif incelendi. 
APY grupta; 3/24h 0,09NaCL SF’li lavaj sonrası steril-vaselinli-gauze-ped ile, VACM /
NPWT grubunda; 3/24h 0,09NaCL SF’li yıkama ve 50-125 mmHg’lik negatif basınç ile 
kapalı devre sistem uygulandı.Veriler IBM/SPSS/V23(Chicago, USA) ile analiz edildi. Nicel 
verilerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney-U, Nitel verilerin karşılaştırılmasında chi-
square -testi kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi.

bulgular: (Tablo1) Grupların yaş, cinsiyet, primer patoloji, yatış anı APACHE 4 skorları 
benzerdi (p>0.05). VACM grubunda; mortalite, yoğun bakım ve hastanede yatış süresi 
daha azdı(p<0.05). MODS skoru VACM grubunda azalmıştı(p<0.05). Preoperatif benzerlik 
gösteren peritonit, collectıon ve abse oranları VACM/NPWT grubunda Postoperatif dönemde 
azalmıştı(p<0.05). EAF; VACM/NPWT grubunda daha az gelişmişti ve fistülün spontan 
kapanma oranı daha yüksekti(p<0.05). VACM grubunun ortalama batın kapama süresi daha azdı 
(13/17 gün)(p<0.05). Primer kapama ve mesh yardımlı fasial kapama oranları (VACM-NPWT/
APY ) 20/10 -25/14 idi. VACM grubunda her iki yöntemin daha fazla olduğu saptandı(p<0.05).  
Mesh-mediated-facial-traxion kapama sonrası mesh enfeksiyonu ve mesh exisyonu VACM /
NPWT grubunda daha az saptandı(p<0.05). 

Tartışma: VACM(NPWT); sepsisli hastalarda mortalite, fistül ve kolleksiyon gelişimini 
azaltır ve open abdomen(OA) yönetiminde oldukça güvenlidir(1). VACM(NPWT) 
grubunda collectıon, abse, EAF gelişimi, MODS skoru ve mortalite daha azdı. NPWT 
exudayı uzaklaştırarak enflamasyon ve infeksiyon şiddetini azaltıldığını, lokal perfüzyonu 
artırarak yara iyileşmesine katkı sağladığını düşünmekteyiz. NPWT, exuda kontrolu ve yara 
iyileşmesine katkı sağlamanın yanında EAF gelişimini engellemektedir(2,3,4). EAF gelişimi, 
NPWT grubunda daha azdı(%15,4) ancak literatür değerinin(%6,5) üzerinde saptandı(5).
VACM grubunda primer fasial kapama oranı daha fazla ve kapama zamanı ortalama 13 gündü. 
Fasial retraksiyon ilk 3 gün içerisinde geliştiğinden(6,7) ideal olan erken fasial kapama ilk 10 
günde uygulanmalıdır(8,9). 
OA tedavisinde NPWT %60 fasial traxion oranı sağlarken, VAWCM (vacuum-assisted 
wound closure and mesh-mediated fascial traction) bu oranı %80’e çıkarmaktadır(10). 
VACM grubunda hem mesh enfeksiyonu hem de meshin çıkarılması daha az gözlenmesi, 
ortam exudasının uzaklaştırılmasından kaynaklanmaktadır(2). 
NPWT Peritonitli hastalarda tek başına fasial kapama üzerine positif etkisi olduğu 
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bildirilmiştir(11).

sonuç: VACM/NPWT; mortalite, morbidite ve komplikasyonları azaltmasına ilaveten 
batın kapamaya da olumlu katkı sağladığı için OA tedavisinde etkili ve güvenli uygulama 
yöntemidir.

Comparison of Variables between the groups

VACM/ NPWT (vacuum 
assisted closure method) 
 
n=65

Non-VACM(non vacuum 
assisted closure method)/APY 
 
n=58

P/ test 
 
*chi-square 
**Man whitney 
u

Sex (%) 
Male 
Female

44 (68) 
21 (32)

37 (64) 
21 (36) >0,05 *

Age (year) 42 (18-85) 40,5 (18-76) >0,05 **

Pr patho/ety (%) 
Intest perf. 
Evisserasyon 
Nec. pankreatitis 
Mes. ischemia 
Bile duct ingury 
Liver ingury

40 (61) 
9 (14) 
5 (7,7) 
2 (3,1) 
4 (6,2) 
5 (7,7)

36 (62)  
9 (15,5) 
5 (8,6) 
2 (3,4) 
3 (5,2) 
3 (5,2)

>0,05 *

Critical care (day) 11 (2-42) 16 (4-31) 0,003 **

Hospitalisation time(day) 27 (3-138) 28 (17-94) 0,003 **

Mortality (%) 18 (28) 32 (55) 0,004 **

Mort predic Score  
Apache4 (/286) 
Sofa (0-24) 
Sırs/Septic shock (0-5) 
Mods (0-24)

75 (15-178) 
11 (2-22) 
3 (0-5) 
11 (2-22)

78 (21-178) 
13 (4-26) 
3 (2-5) 
14 (5-22)

0,253 ** 
0,102 ** 
0,063 ** 
0,045 **

Peritonitis preop (%) 
Peritonitis po(%) 
Coll./Abscess(%) 
Drenage(%)

58 (89) 
39 (60) 
30 (46,2) 
12 (18,5)

52 (89) 
45 (78) 
45 (77,6) 
46 (79,3)

>0,05 * 
0,006 *  
<0,001 *  
<0,001 *

Entero-atmosferic fistula 
(EAF) (%) 10 (15,4) 33 (56,9) <0,001 *

Fistul local. (%) 
Small bowel 
Colon

8 (80) 
2 (20)

30 (90,9) 
3 (9,1) 0,575 *

EAFdebi(ml/24h)  
Non-fistula 
<250 ml  
250-500 ml 
>500 ml

55 (84%) 
4 (6,2%) 
2 (3 %) 
4 (6,2%)

25 (43%) 
13 (22,4) 
12 (20,7) 
8 (13,8)

<0,001 *
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Fistul closed method (%) 
Spontan 
Surgıcal 
None-closed

5 (50) 
1 (10) 
4 (40)

1 (3) 
10 (22) 
22 (67)

0,001 *

Abdominal closed time(day) 13 (3-196) 17 (11-24) 0,011 **

Abdominalclosure method 
(%) 
mesh-mediated 
Primer closure 
Planned Ventral hernia

25 (38,5) 
20 (31) 
20 (38,5)

14 (24,1) 
10 (17) 
34 (59)

<0,001 *

Patch/mesh infection (%) 
 
Patch/mesh removed (%)

13 (20) 
 
2 (3,1)

9 (15,5) 
 
9 (15,5)

0,680 * 
 
<0,05 *
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s-025
gAZiAnTeP 25 ARALıK DeVLeT HAsTAnesi YAnıK 
ÜniTesinDe YATARAK TeDAVi gÖRen 103 HAsTAnın 
ReTRosPeKTiF DeĞeRLenDiRiLMesi
 
Murat Ali Çınar1, Ahmet Erkılıç2, Ali Güneş2

1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gaziantep 
225 Aralık Devlet Hastanesi, Yanık Ünitesi, Gaziantep
 
Yanık yaralanması ciddi derecede morbidite ve mortaliteye neden olan bir travma çeşididir. 
Dünyada her yıl yaklaşık 256 000 insan yanık yaralanmalarından dolayı ölmektedir, bu 
sayının büyük bir çoğunluğunu düşük ve orta gelirli ülkeler oluşturmaktadır. Bu çalışma 
Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi ilk 5 ayda Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi Gören 
103 Hastanın Retrospektif incelenmesi amacıyla planlandı. Çalışmada Mayıs 2016 ile Eylül 
2016 tarihleri arasındaki sürede Gazintep 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi başvuran 
1708 hastadan sadece yatarak tedavi gören 103 hasta değerlendirilmeye alındı. Kesitsel ve 
tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmada hastaların; yaş,cinsiyet,uyruk,yanık yüzdeleri, yanık 
tipleri,mortalite oranları ve yatış sürelerine göre dağılımları incelendi. Hastaların 58’i 
(%56,3) serviste bölümünde 45’i (%43,6) yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Hastaların 
yaşları 9-85 arasında değişmekte olup yaşların ortalaması 33.6 ±17.5’di.. Hastaları 65’i erkek 
(%63,1) 38’i (%36,8) kadındı. Tüm hastaların 78’i(%75,2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
iken 25’i(%24,2) Suriye vatandaşıydı. Suriye vatandaşı olan hastaların 20’si(%80) yoğun 
bakım ünitesinde yatarken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 25’i (% 32) yoğun bakım 
ünitesindeydi. Yanığa neden olan ajanlara bakıldığında hastaların 51’inde (%49,5) alev 
yanığı 22’sinde(21,3) haşlanma yanığı saptandı. Hastaların tedavi sonuçlarına bakıldığında 
103 hastadan 9’unun (%8.7) öldüğü saptandı.
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s-026
ZoR YAnıKLARDA KAbLosUZ MiKRoAKıM 
sTiMULAsYonU TeDAVisi
 
Ali Barutçu, Alper Geyik, Süleyman Çakmak
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rek Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
 
WMCS (Wireless Micro Current Stimulation), son on yılda kronik yaraların tedavisinde 
giderek yaygınlaşmaktadır. Kronik yaralardan önce yanık tedavisinde yaygın olarak 
kullanılmıştır. Biz de Bilim Dalımızda yanık tedavisinde rutin olarak kullanmaktayız. Bu 
çalışmada; WMCS ile tedavi edilmiş 19 zor yanık (5 Diyabetik ayak yanığı, 5 Haşlanma 
yanığı, 3 Elektrik yanığı, 2 Kimyasal yanık, 4 diğer yanıklar) sunulmuştur.
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s-027
KRoniK YARA TeDAVisinDe PHMb
 
Ali Barutçu, Şafak Çakır, Hüsnü Hacı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,Plastik ve RekCerrahi Anabilim Dalı, İzmir
 
PHMB; Polyhexamethylene Biguanide; antiseptik, antibakteriyel ve dezenfektan olup; bilim 
dalımızda kronik yaraların temizliğinde rutin olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada; PHMB 
ile tedavi edilmiş 90 kronik yara (30 venöz ülser,33 diyabetik ayak ülseri, 27 nöropatik 
ve diğer ayak ülserleri) sunulmuş ve bu çalışma sonunda PHMB’ nin geniş spektrumlu 
antibakteriyel, toksisite ve rezorbsiyonu olmayan, allerji yapmayan bir ajan olduğuna karar 
verilmiştir.
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s-028
DiYAbeTiK AYAK VAKALARınDA ePiDeRMAL bÜYÜMe 
FAKTÖRÜ
 
Zeynep Şahin
S.B.Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yara Bakım Hemşireliği, 
Ankara
 
giriş: Diyabetik ayak,diyabetik hastalarda sıklıkla karşılaşılan ve hastanın birebir bakım ve 
tedaviye katılması, fiziksel ve psikolojik olarak mücadele etmesine gerek olan bir rahatsızlık 
olup önemli oranda morbidite ve mortalite artmasına sebebiyet vermektedir.
Son yıllarda sıklıkla kullanılan diyabetik ayak tedavisinde intralezyonel epidermal büyüme 
faktörü uygulaması başarılı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
Yara yeri iyileşme kriterleri: Ülser yüzey çapına göre:
– %25’nden daha azı granulasyon dokusu ile kaplandı ise cevap yok
– %26-50 minimal 
– %51-75 parsiyel
– %>76 ve üzeri ise tam cevap

olgu 1: 
•59 yaşında kadın hasta.
•15 YILDIR TIP 2 DM İLE TAKİPLİ 
•3 gün önce sol ayak 3,4,5 parmak dorsalinde spontan 1 cm çaplı 1adet yara gelişmiş. Ateşi 
yada ağrısı olmamış. Sağlık kuruluşuna başvurulduğunda oral ampirik antibiyotikle eve 
gönderilmiş. 1hafta sonra hasta bize başvurdu. Hastanın ayaklarında ağrı,yanma yürüyememe 
ve yarada büyüme şikayetiyle kardiyoloji kliniğimize sosyal endikasyonla yatırılmış. Yara 
bakım hemşireliğine danışıldı.
• sol ayak 3,4,5 parmak dorsalinde 8x9 cm çapında Wagner 3-4 ülserleri mevcut. 
Başlangıç Tedavi: Basınç azaltılması, lokal derin debridman ve derin yara kültürüne uygun 
antibiyotik tedavisi 
• 1. basamak ileri tedavi: İyileşmeyen sol ayağında lokalize diyabetik ayak ülseri nedeniyle 
periferik arter by-pass, yara pansumanı debritman yapıldı.
• 2. basamak İleri tedavi: Hastaya 40 seans hiperbarik oksijen tedavisi verildi.
• 3. basamak İleri tedavi: Intralezyonal ülser kenarlarına 24 doz günaşırı 75 mcg rhEGF 
uygulandı. 

sonuç:  Diyabetik ayak ülserlerinin 3 ayda epitelize olduğu gözlendi.

olgu 2: 
• 68 yaşında, kadın
• 20 yıllık Tip 2 diyabet hastası 5 yıl önce 3.parmakta bir ülser meydana gelmiş ve tamamen 
iyileşmiş. Hastada sharhot ayak mevcut.
• Sol ayak 3,4,5 parmak dorsalinde 5x5 cm çapında Wagner 3-4 ülserleri
• Hastanın antibiyotik eşliğinde günlük ayak banyosu hidrojel,debridmanlar ve vazelin ve gümüşlü 
matrix intralezyonel ülser kenarlarına 12 doz 75 mcg/haftada 3 kez günaşırı rhEGF uygulandı. 
En sık görülen yan etki allerjik reaksiyonlar, hipotansiyon, tremor ve bulantıdır.
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• İyileşmeyen 3 diyabetik ayak ülserinde rhEGF tedavisi tam iyileşme sağlamıştır.
• Pahalı bir tedavidir.
• Sistemik allerjik reaksiyonlara yol açabilir.
• Malignite açısından uzun vadeli çalışmaların sonuçlanması beklenmelidir.
• rhEGF diyabetik ayak tedavisinde gerektiğinde kullanılmalıdır. 

Diğer tedavilere rağmen düzelmeyen hastalarda klasik tedaviyle birlikte kullanılması uygun 
olacaktır.

diyabetik ayak 

 
resimler slaytta sunulacak



11. Ulusal Yara Kongresi

110

olguların Klinik Özellikleri

dM oad 
TEDAVi İNSÜLİN

CRP 
PREOP/POSTOP 
(mg/dl)

HbA1c ulser 
grade

1. VAKA 
59 yaş/K

TİP2 
(15 YIL) 2005-2014 2014-2016 168/11,6 10.6 WagNer  

3

2. VAKA 
68 yaş/K

TİP 2 
(20YIL) 1996-2016 - 120/11.5 10.4 WagNer  

3

3. VAKA 
69 yaş/K

TİP 2  
(20 YIL) 1996-2006 2006-2016 141/12 10.2 WagNer  

3
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s-029
KonTRoLLÜ YARA MoDeLLeRinDe oRgAniK YAĞLARLA 
eMÜLsiFiYe eDiLMiş KLoRHeKsiDin Ve ALoe VeRA 
ÖZÜTÜ KoMbinAsYonUnUn ToPiKAL KULLAnıMının 
ısLAK PAnsUMAnA KıYAsLA ePiTeLiZAsYon HıZınA 
eTKisinin KARşıLAşTıRıLMAsı
 
Kemal Kutay Külahcı, Ertuğrul Kerimoğlu, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD
 
giriş: Yara iyileşmesi birçok mekanizmanın rol aldığı kompleks bir süreç olup koagülasyon, 
inflamasyon, proliferasyon, remodelizasyon ve epitelizasyon evrelerinden oluşur. Yara 
iyileşme sürecinde hasta taburcu edilme süresini belirleyen basamak epitelizasyondur. Bu 
süreci hızlandırmak için topikal kremler, yara örtüleri ve graft uygulamaları kullanılmaktadır. 
Aloe Vera(AV) özütünün yara iyileşmesindeki etkinliği literatürde birçok çalışmada 
araştırılmış olup eski zamanlardan beri bu özüt geleneksel tıp uygulamalarında yer 
almaktadır. Bu çalışmada klorheksidin ve AV özütünün, organik yağlarla emülsifiye edilmiş 
kombinasyonunun epitelizasyondaki etkinliğini değerlendirmek amaçlanmıştır. 
 
Yöntem:  Kliniğimizde biri osteomyelit(OM), altısı diyabetik ayak infeksiyonu(DAE) 
sebebi ile yatan toplam 7 hastaya yara iyileşmesini hızlandırmak için punch greft yapıldı. 
Alınan greft sayısı yara boyutuna göre belirlendi. Donör alanlarında açılan 8mm çapındaki 
yaralar rastgele gruplandı. Çalışma grubuna günlük klorheksidin ve AV özütünün, organik 
yağlarla emülsifiye edilmiş kombinasyonu, kontrol grubunaysa günlük ıslak pansuman(IP) 
uygulandı. Yaraların takip fotoğraflarından dijital planimetri ile epitelizasyon yüzdeleri 
hesaplanarak karşılaştırıldı.
 
bulgular: Çalışmaya alınan 7 hastadaki toplam 54 lezyon üzerinde çalışıldı. OM tanılı hastanın 
hem çalışma hem de kontrol grubundaki lezyonlarında hipertrofik skar gelişmesi nedeniyle 
değerlendirme dışı bırakıldı. 6 numaralı hasta hariç diğer hastaların tümünde lezyonlar IP ile 
klorheksidin ve AV özütünün, organik yağlarla emülsifiye edilmiş kombinasyonuna kıyasla 
daha hızlı epitelize olmuştur. 1. ay sonunda çalışma grubundaki epitelizasyon yüzdesi %75,1 
iken kontrol grubunda bu oran %90,8›dir.
 
Tartışma: Hashemi ve arkadaşlarının 2015’de Aloe Veranın kutanöz yaraların iyileşmesine 
etkisi üzerine yaptığı bir derlemede yara iyileşmesine diğer standart tedaviler kadar katkıda 
bulunduğu sonucuna varılmıştır. Lozier ve ark. %0,05›lik klorheksidin içeren solusyonları 
steril su ve laktatlı ringer ile karşılaştırdıkları çalışmalarında yara kontraksiyon ve 
epitelizasyonunda anlamlı fark çıkmazken Niedner ve ark. çalışmasında kontrol grubuna 
kıyasla granülasyon oluşumunun klorheksidin grubunda anlamlı derecede inhibe olduğu 
gösterilmiştir. Çalışmaya dahil ettiğimiz hastaların sadece birinde 1. aydaki ölçümlerde 
kontrol grubuna kıyasla lezyonların epitelizasyon oranının fazla olduğu görülürken geri 
kalan 5 hastada durum tersi idi. Çalışmamızda küçük bir hasta grubunda punch greft 
için açılan kontrollü yaralarda klorheksidin ve AV özütünün, organik yağlarla emülsifiye 
edilmiş kombinasyonunu ıslak pansuman ile etkinliği karşılaştırılmış ve kıyasla üstünlüğü 
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gösterilmemiştir. Elde edilen sonuç klinik gözleme dayalıdır, makro fotoğraflarda yapılan 
ölçümlerle elde edilmiştir. Daha güvenilir veriler için büyük hasta gruplarında histopatoloji 
ve mikrometriyi içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.
 
Hasta özellikleri ve lezyonların epitelizasyon yüzdeleri

Hasta NO Yaş Cinsiyet Tanı Çalışma grubu / 
kontrol lezyon sayısı

Çalışma grubu 1. ay 
kapanma yüzdesi

Kontrol grubu 
1. ay kapanma 
yüzdesi

1 61 e dae 4/4 90,2% 100,0%

2 75 e dae 6/6 94,9% 100,0%

3 45 e dae 6/6 54,4% 99,1%

4 65 e dae 1/1 65,8% 93,2%

5 63 e dae 3/3 46,4% 90,8%

6 54 e dae 3/3 89,0% 43,0%

7 46 e oM 4/4 * *

23/23 ¹ 75,1% ² 90,8% ²

* Hipertrofik skar nedeniyle çalışma dışı 1 Çalışma/Kontrol grubu toplam sayıları 2 Çalışma ve Kontrol 

gruplarında 1. ay kapanma yüzdesi ortalamaları
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s-030
RADYoTeRAPi sonRAsı MeMe CeRRAHisi 
UYgULAMAsınA iLAVe HiPeRbARiK oKsijen TeDAVisi 
YARA iYiLeşMesini HıZLAnDıRAbiLiR Mi?
 
Selin Gamze Sümen1, Gaye Taylan Filinte2, Mehmet Bozkurt2, Tuna Gümüş1, 
Celal Alioğlu2, Cem Berkay Sınacı2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sualtı 
Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kliniği İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi Kliniği İstanbul
 
Amaç: Meme kanseri tedavisinde radyoterapi primer veya adjuvan olarak önemli bir 
yere sahiptir. Radyoterapi sonrasında meme cerrahisi uygulanan dokuda karşılaşılan 
komplikasyonlar; post-operatif yara enfeksiyonları, deri greft kenarlarının nekrozu ve kaybıdır. 
Radyoterapi sonrası cerrahi uygulamalar yara iyileşmesinde gecikmeyle seyrettiğinde 
morbiditeyi arttıran ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) 
benzer komplikasyonların giderilmesinde önemli tedavi seçeneklerindendir. Kliniğimizde 
radyoterapi sonrası meme cerrahisi girişimi ardından uygulanan HBOT nin yara iyileşmesi 
üzerine hızlandırıcı etkilerine bakılmıştır.

Yöntem / bulgular: Meme kanseri tanısıyla radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinin 
ardından, ilerleyen yıllarda meme dokusunda yapılan plastik ve rekonstriktif cerrahi 
uygulamalar sonrasında yara iyileşmesi normal seyrinde gerçekleşememiş, sorunlu üç 
olgumuzun hiperbarik oksijen tedaviye yanıtları değerlendirilmiştir. Yaşları 43, 54 ve 56 olan 
kadın hastalar memede açık yara, greftle onarım sonrasında greftin tutmaması, yara yerinde 
akıntı yakınmaları ile başvurdular. Hastalarda fizik muayene, mamografi, ultrasonografide 
nüks veya yeni lezyon saptanmaması üzerine hiperbarik oksijen tedavisi uygulanmıştır. Çok 
kişilik basınç odasında 2.4 ATA tedavi basıncı altında 20-45 seans arasında hiperbarik oksijen 
tedavisi uygulanan hastalarda yara yerlerinde tam iyileşme sağlanmıştır. 

Tartışma: Lokal radyasyonun fibroblastlar üzerindeki toksik etkileriyle ciltte fibrozise yol 
açarak yaraların iyileşmesini güçleştirdiği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca cilt bütünlüğünün 
bozulması koruyucu bariyer rolünü ortadan kaldırıp onkoloji olgularında enfeksiyonun 
vücuda girişi için kolaylaştırıcı olacağından, yara yerinin hızla iyileştirilmesi önemlidir. 
Hiperbarik oksijen tedavisi, radyoterapi uygulanmış dokudaki cerrahi işlem sonrası hücre 
yüksek oksijen düzeyiyle anjiyogenezisi arttırarak yara yatağını granülasyon dokusuyla 
doldurmaktadır. Ek olarak lokal ödemi azaltıp ve immun sistem hücrelerinin aktivitesini de 
destekleyerek iyileşmeyi hızlandırmaktadır.

sonuç: Kliniğimizde radyoterapi ve kemoterapi tedavileri sonrasında meme cerrahisi 
uygulanmış olgularda hiperbarik oksijen tedavisi uygulaması cildin bütünlüğünün geri 
kazanımında önemli bir rol oynamıştır. Meme kanseri tanısı sonrası cerrahi uygulanmış doku 
kaybıyla karşımıza çıkan benzer olgularda hiperbarik oksijen tedavisinin uygulanabilirliği 
morbiditeyi azaltmaktadır.
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s-031
PiYoDeRMA gAngRenoZUM TAnıLı 3 oLgUDA 
HiPeRbARiK oKsijen TeDAVisi KULLAnıMı
 
Abdusselam Çelebi1, Ertuğrul Kerimoğlu1, Bekir Selim Bağlı2, 
Bengüsu Mirasoğlu1, Şamil Aktaş1
1İstanbul Üniveristesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim 
Dalı 
2Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
 
giriş: Piyoderma gangrenozum(PG) seyrek görülen, ağrılı cilt ülserleriyle karakterize 
tekrarlayabilen inflamatuar cilt hastalığıdır. Olguların %50-70’inde sistemik hastalıklarla 
ilişkilidir, fakat izole olarak da görülebilir. Lezyonlar travmayla oluşabilir veya mevcut lezyonlar 
daha da kötüleşebilir, bu sebeple debritman ve cerrahi uygulamalar yapılırken dikkatli olunmalıdır. 
Cilt lezyonu genellikle follikülosentrik püstüller veya fluktuan nodüller ile başlar ve keskin 
sınırlı, menekşe renkli, kenarları kalkık bir ülser oluşturarak merkezden perifere doğru genişler. 
Hiperbarik oksijen tedavisi(HBOT) yara iyileşme sürecinin hızlandırılmasında etkin bir 
tedavi yöntemidir. PG tedavisinde adjuvan olarak HBOT kullanımının ülser iyileşmesi, 
sistemik kortikosteroid dozunun azaltılması ve ağrı kontrolü için umut verici sonuçları 
olduğu bildirilmiştir.
 
Yöntem: İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı’nda 
takip ve tedavisi yapılan 3 PG olgusu sunumudur. 
 
OlGU-1: Crohn hastalığı zemininde, sol krus lateralinde oluşan PG nedeniyle takip ettiğimiz 
27 yaşında kadın hastaya prednizolon, azatiopirin ve antibiyotiklerle birlikte HBOT verildi. 
Yara bakımı ve 60 seans HBOT sonrası yarasında yaklaşık %90 küçülme gözlendi. 
oLgU-2: Sol krus medialinde oluşan izole PG nedeniyle kliniğimize yatırılan 54 yaşında 
erkek hasta prednizolon, antibiyotik, HBOT ve yara bakımı ile takip edildi. 19 seans HBOT 
sonrası şifa ile taburcu edildi.
oLgU-3: Sağ uyluk proksimalinde bulunan izole PG nedeniyle kliniğimize yatırılan 61 
yaşındaki hastaya prednizolon, antibiyotik ve HBOT uygulandı. Yara bakımı ve 30 seans 
HBOT sonrası Plastik Cerrahi tarafından greft uygulanan hastaya 14 seans daha HBOT 
verilerek şifa ile taburcu edildi. 
 
Tartışma:HBOT kollajen sentezinin stimülasyonu, granülasyon oluşumu, epitel 
proliferasyonu da dahil olmak üzere yara iyileşmesi için etkili ve gerekli olan bir dizi olayı 
tetikler. HBOT’ nin nekrotizan yaraları stabilize edici etkisi de bulunmaktadır ve PG’da 
adjuvan tedavi olarak önerilmektedir. Paterji fenomeni nedeniyle greft uygulanmasını 
önermeyen araştırmacılar olmasına rağmen greft ve HBOT ile olumlu sonuçlar gösterilmiştir.
Araujo ve arkadaşları bacak ön yüzünde PG olan bir hastaya yara bakımını takiben greft 
uygulayarak HBOT ve azatiopirin kombinasyonuyla olumlu sonuç aldıklarını on aylık takipte 
sorunla karşılaşmadıklarını bildirmişlerdir. Olgularımızdan birine de yeterli granülasyon 
sonrası greft uygulandı, izlemlerinde yarasının tamamen kapandığı gözlemlendi.
HBOT öncesi yaralarında uzun süre iyileşme olmayan hastalarımızın HBOT ile granülasyon 
dokusu gelişiminin ve epitelizasyonun hızlandığı; yara yerindeki akıntılarının ve ağrılarının 
azaldığı gözlemlenmiştir. PG tedavisinde HBOT kullanımı yararlıdır ancak etkinliğini 
göstermek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
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s-032
AMPUTAsYon KARARı ALınMış DiYAbeTiK 
AYAK osTeoMYeLiTi bULUnAn Ve CeRRAHi 
UYgULAnMAKsıZın TAM şiFA iLe iYiLeşen 3 oLgU 
sUnUMU
 
Eylem Koca
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 
Bölümü
 
giriş: Diyabetik ayak (DA) enfeksiyonu, hastalarda önemli bir morbidite ve mortalite 
sebebidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde travma dışı amputasyonların %60’dan fazlasının 
diyabeti bulunan hastalarda gerçekleştirildiği belirtilmiştir (1). DA osteomyelitlerinde 
tanı ve tedavi yaklaşımı klinisyenler arasında tartışmalı bir konudur. Tanıda altın standart 
histopatolojik inceleme olmakla birlikte (2); eritrosit sedimentasyon hızı (ESR), ülser 
üzerinde kemik çıkıntı varlığı, künt uçlu steril bir prob ile yara dokudan içeri girilerek kemik 
dokuya ulaşılıp ulaşılmadığının kontrolü (“probe to bone test’’), direkt grafi, MR veya 
radyonüklid görüntüleme yöntemleri gibi tanısal testlerin kombinasyonu ile osteomyelit 
tanısı konulabilir (3). Tedavide yara bakımı, antibiyotik tedavisi, hiperbarik oksijen tedavisi 
(HBOT) ve cerrahi girişim uygulanabilmektedir. 

olgu: Diyabetik ayak enfeksiyonu nedeniyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
(SEAH) Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp kliniğine başvuran, fizik muayene, enfeksiyon 
markerları, direkt grafi, MR görüntüleme sonuçları ile değerlendirilerek DA osteomyeliti 
tespit edilen 3 hastaya SEAH Ortopedi tarafından amputasyon önerilmiştir. HBOT ve 
beraberinde ampirik antibiyotik tedavisi uygulanan hastalar amputasyon yapılmadan tam şifa 
ile taburcu edilmişlerdir. 

Tartışma ve sonuç: Diyabetik ayak enfeksiyonlarında, osteomyelit varlığında amputasyon 
riski artmaktadır ve bu risk diyabeti bulunmayan popülasyondan daha yüksektir (4). DA 
osteomyelitinde tanı ve tedavi yaklaşımında bir takım zorluklar bulunmaktadır. Osteomyelit 
varlığında enfekte kemik dokunun tamamının cerrahi eksizyonunun en doğru yöntem 
olduğu düşünülen geleneksel yaklaşımın (5) yanında son zamanlarda, tek başına uzun 
süreli antibiyotik tedavisinin yeterli olabileceği yönünde çalışmalar yayınlanmıştır (6, 
7, 8, 9). Çalışmamızda yer alan olgularda, Ortopedi kliniği tarafından amputasyon kararı 
alınmış olmasına rağmen, HBOT ve antibiyotik tedavisi ile, cerrahi uygulanmaksızın tam 
iyileşme sağlanmıştır. Tedavide HBOT, “Uluslararası Diyabetik Ayak Çalışma Grubu’’nun 
yayınlamış olduğu raporda önerilmemekle birlikte, HBOT’un DA enfeksiyonlarında 
iyileşme oranlarını artırdığı (10, 11, 12) ve amputasyon oranlarını düşürdüğü (13) gösterilmiş 
çalışmalar bulunmaktadır. DA enfeksiyonlarının tanı ve tedavisindeki anlaşmazlıkların 
ortadan kaldırılabilmesi için daha geniş olgu serileri ile çalışmalar yapılmalı ve bu konuda 
bir konsensus oluşturulması gerekmektedir.
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s-033
YARAYA sAnATsAL biR bAKış: KAHLo Ve KAFKA’nın 
YARALARı
 
Pınar Avşar1, Ayişe Karadağ2, Şamil Aktaş3
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara 
2Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İstanbul 
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim 
Dalı, İstanbul
 
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemli bir sağlık sorunu olan yara, önlenmesi, bakım 
ve tedavisi ile tıbbi literatürde yerini alırken bir metafor olarak da sanatsal boyutuyla 
karşımıza çıkmaktadır. Sanatsal bağlamda yara imgesini özellikle iki önemli ismin çarpıcı 
eserleriyle ele aldığını görmekteyiz. Yara metaforu, Frida Kahlo’nun resimlerinde ve Franz 
Kafka’nın metinlerinde sanatsal düzlemde bir kez daha üretilmiştir. Kahlo ve Kafka ağrı ve 
kişisel gerçeklikleriyle mücadele etmek için güçlü, cesur ve sert yansımalar kullanmışlardır. 
Kahlo, insan vücudunu portreleyen fantastik, alışılmışın dışında kombinasyonları ile figüratif 
sürrealist olarak bilinmektedir. Kafka›nın hikayeleri de tamamen normal ve mantıklı karakterler 
tarafından gerçekleştirilen ancak saçma ve mantık dışı olaylar ekseninde süregelen sürreal 
bir atmosfere sahiptir. Kafka›nın hikayelerinde yer alan karakterlerin kimlik gelişimi ile 
Kahlo›nun otoportre deneyimlerinde yara veya skar önemli bir rol oynar. Bu bildirinin amacı 
yara olgusuna farklı bir bakış açısı ile Kahlo ve Kafka’nın eserleri bağlamında bakabilmektir. 
Kahlo ve Kafka›nın eserleri, yaşamları ve deneyimlerinden büyük oranda etkilenmiştir. 
Kafka 1907 yılında bir sigorta şirketinde çalışmaya başlamıştır. Bir yıl sonra Bohemya 
Krallığı Kaza Sigorta Enstitüsü›nde işe alınmış, çalıştığı bölüm itibariyle fabrika 
işçilerinin kazalarını takip etmiştir. Özellikle makineye uzuvlarını kaptıran sakatlanmış 
işçilerin kayıtlarını almıştır. İşinin etkisiyle öykülerinde sık sık yaralanmaya uğrayan 
karakterler yaratmıştır. Benzer şekilde, Kahlo›nun sürrealist tarzı da hayatındaki 
olaylardan etkilenmiştir. Altı yaşındayken geçirdiği çocuk felcinin sonucu olarak bir 
bacağı engelli kalmış, kendisine «Tahta Bacak Frida» denmiştir. 17 Eylül 1925’te okuldan 
eve dönerken bindiği otobüsün tramvayla çarpışması sonucu çok kişinin öldüğü kazada, 
trenin demir çubuklarından birisi Frida’nın sol kalçasından girip pelvisten çıkmıştır. 
Kazadan sonra tüm hayatı korseler ve hastanelerde geçmiş; omurgası ve sağ bacağında 
dinmeyen bir acıyla yaşamış, 32 ameliyat geçirmiş ve çocuk felci nedeniyle sakat olan 
sağ bacağı 1954’te gangren yüzünden kesilmiştir. Kafka gibi, Kahlo›nun otoportrelerinde 
açık yaralar, derinin yırtılması ve akan kan figürleri çektiği acıları yansıtmaktadır. 
Sonuç olarak yara en az nefes kadar yaşama dair olması, fiziksel ve ruhsal etkileriyle 
sanatın farklı dallarında yer edinmiştir. Yaranın farklı sanat dallarında nasıl ele alındığının 
incelenmesi yaşam üzerindeki etkilerinin ve öneminin daha iyi anlaşılmasına ışık tutar.
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P-001
negATiF bAsınÇLı YARA TeDAVisinin UYgUnsUZ 
KULLAnıMı: VAKA sUnUMU
 
Ahmet Demir, Emrah Kağan Yaşar, Murat Şahin Alagöz
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 
Kocaeli
 
Bildiğimiz güncel anlamda Negatif Basınçlı Yara Tedavisinin (NBYT) ortaya çıkışı 1990›lı 
yıllara dayansa da yara tedavisi ve takibinde yaygın olarak kullanılmaya başlanması 
için yaklaşık 20 yıl geçmesi gerekmiştir. NBYT uygulandığı açık yarada subatmosferik 
basınç altında, granülasyonu arttırarak ve iyileşme sürecini hızlandırarak etkinlik gösterir. 
Araştırmalarda NBYT›nin yara yatağındaki kan akım hızını en ideal -125 mm Hg basınçta 
sağladığı ortaya konmuştur. Yaranın ve hastanın invazif bir girişime hazır hale gelene kadar 
olan süreçte yaranın idaresi ve kontrol altında tutlmasını sağladığı için, hasta konforunu 
arttırdığı için, sağlık çalışanı iş yükünü azalttığı için, tedavi maliyetini azalttığı için ve özellikle 
pediyatrik yaş grubunda pansumana bağlı anksiyete ve analjezi ve/veya anestezi ihtiyacını 
azalttığı için günümüzde NBYT yara tedavisinin vaz geçilmez unsurlarından biri haline 
getirmiştir ve NBYT günümüzde kronik ülserlerin ve travma sonrası açık yaraların tedavi 
ve takibinde ‹rekonstrüktif merdiven›de kendine yer edinmiştir. Bu nedenlerle NBYT›yi çok 
geniş bir yelpazede: ekstremite yaralanmalarında, sternal enfeksiyonda, abdominal duvar 
defektinde, kronik ülserlerin tedavisinde, diybetik ayak hastalığı tedavisinde, bası yaraları 
tedavisinde ve kısmi kalınlıkta deri grefti üzerine uygulanırken görmek mümkündür. Bu 
kadar geniş bir kullanım alanına sahip etkin bir tedavi ve takip aracı olan NBYT›nin hangi 
durumlarda kullanılmamasının kontraendike olduğunu bilmek çok önemlidir. Normal doku 
ve cilt üzerine, açık damar-sinir-organ üzerine, yara yatağında malignite şüphesi varlığında, 
eskarlı nekrotik dokularda, tedavi edilmemiş osteomyelitli olgularda, yeni yapılmış 
anastomoz civarında, enterik olmayan veya eksplore edilmemiş fistüllerin varlığında 
NBYT kontraendikedir. Bununla birlikte NBYT ile ilgili olarak bilmemiz gereken daha 
da önemli olan en temel nokta NBYT›nin doğru bir şekilde nasıl uygulanması gerektiğini 
bilmemizdir. Eğer NBYT doğru bir şekilde uygulanmaz ise deneyimsiz sağlık çalışanları ve/
veya hastane ziyareti/takibi güç olan hastada çok harap edici etkiler ortaya çıkarabilir. Buna 
bir örnek, olarak kliniğimize dış merkezden yönlendirilmiş olan alt ekstremite açık yaralı 
bir hastada NBYT sürecinde süngerin uzun süre yara yerinde bırakılmış olduğu görüldü. 
Hasta kliniğimize interne edildi. Alt ekstremite cruris kompartmanları arasında sıkışmış/
kalmış NBYT süngerleri genel anestezi altında ameliyathanede ‹yabancı cisim çıkarılması› 
muamelesi görerek zorlukla, yapışmış olduğu çevre yumuşak dokulardan arındırılarak 
uzaklaştırılmıştır. Tecrübe etmiş olduğumuz bu vaka bize NBYT›li hastaların pansuman 
değişim aralıklarının özenle takip edilmesi gerektiğini göstermiştir.
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P-002
DiZ PRoTeZi oPeRAsYonUnDA sonRA geLişen DeRi 
neKRoZUnUn VAKUM YARDıMLı YARA KAPAMA (VAC) Ve 
KısMi KALınLıKTA DeRi gReFTi iLe onARıMı
 
Mustafa Narmanlı1, Alper Aksoy2, Hidayet Topal3

1Acıbadem Konur Hastanesi Genel Cerrahi 
2Acıbadem Konur Hastanesi Plastik Cerrahi 
3Acıbadem Konur Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
 
Giriş: Diz protezi, ileri evre osteoartrit tedavisinde sıkça kullanılan ve %90–95 hasta 
memnuniyet oranları bildirilen tedavi yöntemlerinden birisidir. Diz ekleminin kanlanması; 
superior mediyal-middle- lateral, inferior mediyal-lateral genikulat arterlerden sağlanmaktadır. 
Çoklu insizyon nedeniyle, zaman za- man bu vasküler anastomozlar bozulup, cilt nekrozları 
ile sonuçlanabilmektedir. Vakum yardımlı yara kapama (VAC)sistemi özgün olarak kronik 
yara tedavisi için geliştirilmiştir. Bununla birlikte VAC’ın etkin tamamlayıcı fonksiyonu ile 
birlikte devamlı genişleyen endikasyon çeşit-liliği klinik olarak ve son on yılda literatüre 
yapılan katkılarla teyit edilmiştir. Bası yaraları, staz ülserleri, diyabetik ayak ülserleri gibi 
kronik yaraları; posttrav- matik ve postoperatif yaraları; greft yaşayabilirliğini arttırmak için; 
nekrotizan fasiit, sternal yara gibi enfekte yaraları; yumuşak doku yaralanmaları; kemiğin 
ekspozeolduğu ekstremite yaraları, açık abdo- minal yaraları içeren geniş endikasyon yelpazesi 
vardır. Bu çalışmanın amacı, diz protezi sonrası gelişen cilt nekrozunun VAC tedavisi ve deri 
grefti ile onarım uygulanan hastaların erken-geç dönem sonuçları özetlenmiştir. 

Materyal-Metod: 2014-2016 yılları arası toplam 4 erkek 3 kadın hasta opere edildi. Ortalama 
yaş 61 idi. Hastalar protez operasyonundan sonra ortalama 3. haftada kliniğmize başvurdu. 
Diz bölgesinde yaklaşık 6x8 cm ila 7x9 cm arasında nekrotik dokular bulunmaktaydı. Spinal 
anestezi altında debritman yapıldı. Ortalam 5 seans (4-6) seanas VAC tedavisi uygulandı. 
Tedavi bitiminde sonrası yeterince granulasyon geliştikten sonra kısmı kalınlıkta deri grefti 
ile defekt onarımı yapıldı.

Sonuçlar: Hastalarn ortalama defekt boyutlarında %20 azalma görüldü. Deri grefti 
operasyonundan sonra hastalar ortalama 3 ay takip edildi. Diz fonksiyonlarında bir problem 
yaşanmadı. 

Tartısma: Diz protezi sonrası cilt nekrozunda eğer protez ekspoze olmadıysa VAC tedavisi 
ve deri grefti en iyi tedavi şeçeneğidir. VAC tedavisi, düşük sayıda pansuman değişimi ile 
yarada daha hızlı granülasyon sağlaması ile klasik pansuman yöntemlerinden üstündür. 
Diz protezi sonrası oluşan deri nekrozuna bağlı doku defeklerinde kas veya pediküllü deri 
flebleri kullanılabilir. Bu flebler donor saha sorunları ve ilave cerrahi alan problemleri 
yarattığı için sadece protez ekspoze olduğunda kullanılması en iyi seçenektir. Cilt ve 
yumuşak doku defeklerinde ise VAC ve deri grefti ilk akla gelmelidir. 
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P-003
TeK KULLAnıMLıK negATiF bAsınÇLı YARA TeDAVi 
(nbYT) sisTeMi iLe gÜMÜş iÇeRiKLi KALsiYUM ALjinAT 
ÖRTÜnÜn DiYAbeTiK AYAK YARA TeDAVisinDe biRLiKTe 
KULLAnıMı YARA bAKıMı HeMşiReLiĞi oLgU sUnUMU
 
Gülsen Aksu, Cihan Aydın Sivrikaya
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
giriş: Diyabetes mellituslu hastalarda travma sonucu enfeksiyon, ülser ve gangren gelişimi 
kolaylaşır. Diyabetik ayak sorunlarının erken fark edilerek tedavi edilmesi istenmeyen 
sonuçları önler ya da geciktirir. Tek kullanımlık NBYT sistemi, kullanımı kolay ve etkin 
bir yara bakımı ürünü olmakla birlikte evde uygulanması açısından da hastanın konforunu 
arttırmaktadır. Yine gümüş içerikli kalsiyum aljinat örtü, enfeksiyonun ve eksuda artışının 
önlenmesi ve giderilmesinde en çok tercih edilen ürünlerden biridir. 

olgu: 53 Yaşında İnsüline bağımlı Diyabetes Mellitus (DM) tanısı olan kadın hasta 
G.Y, travmaya bağlı sağ ön bacak tibia üstünde yara öyküsü ile Enfeksiyon Hastalıkları 
polikliniğine başvurmuş, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi konsultasyonu ile yaranın nekrotik 
doku alanları debridman yapılarak temizlenmiş, 5*6 cm boyutunda ve 0,3 mm derinlikte 
yara yatağı hazırlanmış. Yara yerinde yapılan kültür incelemesinde enfeksiyon tespit edilerek 
kliniğe interne edilen hastanın ayrıca hiperglisemisi kontrol altına alınmış. Antibiyoterapi 
başlanan hasta için doğru pansuman seçimi amacıyla Yara Bakımı hemşireliğine danışıldı ve 
tarafımızdan yara yeri hipokloröz asit solusyonu ile yıkanıp gümüş içerikli kalsiyum aljinat 
steril yara örtüsü uygulandı, yara yeri NBYT sistemi ile kapatıldı. NBYT sistemine ait ped 
ve gümüş içerikli kalsiyum aljinat örtü 3. ve 7. günlerde değiştirildi. Ek olarak elastik bandaj 
ile ödem kontrol altına alınmaya çalışıldı. İkinci hafta taburculuğu yapılan hastaya yara 
bakımı eğitimi verilerek NBYT sistemine evden devam edildi. Toplamda iki haftalık NBYT 
sisteminden sonra granülasyon ve epitelizasyon hızında gelişme kaydedildi. Eksuda kontrol 
altına alındı, enfeksiyon bulguları anlamlı bir şekilde geriledi, ödem azaldı. NBYT sistemi 
sonlandırıldıktan sonra hasta evinde günde iki defa hipokloröz asit solusyonu ile pansuman 
yapmaya devam etmektedir. Bu çalışma için hastadan yazılı onam alınmıştır. 

sonuç: Tek kullanımlık negatif basınçlı yara tedavi sistemi, gümüş içerikli kalsiyum aljinat 
örtü ile birlikte kullanımı, yarada daha hızlı epitelizasyon ve granülasyon geliştirdiği 
düşünülmektedir. Yara bakımı hemşireliğinin doğru pansuman yöntemleri ile hastanın 
hastanede yatış süresinin kısalmasını sağlayacağı ve hastaya verdiği yara bakımı eğitimi ile 
hızlı yara iyileşmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
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P-004
DiAbeTiK AYAKTA KoLLAgen KULLAnıMı
 
Kamil Manav1, Dilek Şenen Demirez1, Mehmet Ali Korkmaz1, Abdullah Sürücü1, 
Emine Handan Şimşek1, Altan Tekin1, Ümran Muslu2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
 
Diabet sık görülen kronik hastalıklardan biridir. Dünyada toplam 382 milyon tanı 
alan diabet hastası bulunmaktadır. Bu rakam diyabetin küresel bir sorun olduğunu 
göstermektedir. Diabetin makrovaskuler ve mikrovaskuler komplikasyonları çeşitli 
morbidite ve mortalitelere neden olmaktadır. Diabetin alt ekstemiteyi etkileyen kronik 
komplisyonları içinde diabetik ayak ülserleri, gangren ve Charcot kollapsı yer almaktadır. 
Diabetli hastalarda görülen çoğu yara, nöropati zemininde gelişen bası ülserleri sonucunda 
olmaktadır. Bir nöropatik ülser etiyolojisi çeşitlilik göstermekle birlikte bası nekrozu, 
fonksiyonel mikroanjiopati ve gerçek nöropatik düzensizlik gibi komponentleri içermektedir. 
Diabetik ayak ülser tedavisi multidisipliner olup debridman, glukoz seviyerinin 
kontrol altında tutulması, basınçtan koruma, ravaskülarizasyon, büyüme hormonlarının 
kullanımı, tibial sinir dekompresyonu tedavi yöntemleri arsında yer almaktadır. 
Bu tedaviler dışında son dönemlerde daha ön planda olan biomateryal kullanımı gündeme 
gelmiştir. Bu biomateryallerden biri olarak kullanılan kollagen doku rejenerasyonunda 
önemli rol oynayan hücresel matriks proteinidir. Kollagen, yara yatağında granüle 
doku oluşumunu sağlayarak yara iyileşmesi için gerekli olan ortamı sağlamaktadır. 
Kollagenin etkileri arasında; hemostazı sağlaması, monositler için kemotaktik olup 
yara yerinde biyolojik debridmana neden olması, doku ve damar oluşumu için 
matriks yapının sağlanması, fibronektine adhere olarak hücre adezyonunu sağlaması, 
keratinositlerin gelişmesini, farklılaşmasını ve migrasyonunu sağlaması sayılabilir. 
Olgumuz 65 yaşında erkek hastanın, 1.5 yıldır her iki ayak plantar yüzde yaklaşık 0.5 cm 
çaplı açık, akıntılı yarası mevcuttu. Çeşitli pansuman yöntemleri kullanılmasına rağmen 
şikayetlerinde herhangi bir gerileme olmaması üzerine tarafımıza başvurdu. Hastanın 
takipleri sırasındaki kan şekeri regülasyonu sağlanıp yakın gözlemler altında takip edildi. 
Hastamızda klasik pansuman takiplerinin yerine biomateryallerin yara iyileşmesi üzerindeki 
pozitif etki si nedeniyle balık kaynaklı atelokollagen kullanıldı. Yara yatağının debridmanı 
sonrası hafif nemli olacak şekilde uygulanan kolagenin 7 gün arayla değişimi yapıldı. 
Toplam 10 seans olarak uygulanan bio materyal olan kollagenin yara yatağında epitelizasyonu 
sağlayıp defektin kapandığı görüldü.
Son dönem tedavi modülatörleri içinde klasik pansumanın yerini bioaktif örtüler almıştır. Bu 
son teknolojinin sayesinde daha kısa iyileşme süresi ile konforlu bir yara bakımı ve iyi bir 
yaşam kalitesi sağlanabilmektedir.
 

diabetik ayak 
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P-005
LenFAnjiT Ve  DiAbeTiK AYAK ÜLseRi biRLiKTeLiĞi ; 
oLgU sUnUMU

Raife Uludağ1, Rıfat Emral1, M. Kürşat Bilgin1, Pınar Demir 2, Hakan Uncu2

1  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

giriş: Diabet dünyada yaklaşık 370 milyon insanın etkileyen, major ve minor 
komplikasyonlara sebep olan bir hastalıktır.  Glisemik regülasyonu iyi  olmayan hastalarda 
komplikasyon olarak  diabetik ülser gelişimi sıktır. Diabetik  yaralar kompleks, kronik, 
progresiftir  ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. En zor iyileşenler ise, obez 
hastalarda topuktaki ülserlerdir. 

Amaç: Bu çalışmada maliyeti yüksek, tedavisi güç ve zaman alan  tabanda  diabetik ülser 
yarası ve alt ekstremite lenfanjit birlikteliği   olan bir olgu sunulmaktadır. Glisemik kontrolü  
iyi olmayan obez hastalarda diabetik yara gelişimi ve lenfanjit birlikteliğine  dikkat çekilmesi 
ve  baş etme yöntemlerine dikkat çekilmek istenmiştir. 

olgu: Kadın ve 69 yaşında 32 yıldır tip 2 dm tanılı diet uyumsuz  hasta, 10 sene içinde 150 
kilodan 180 kiloya çıktığı bildirilmiştir. Glikohemoglobin  %9.5,  BMI 74 olan, son 2 yıldır 
sol topukta yaklaşık 2x2 cm çapında ülsere, kokulu nekrotik diabetik yarası ve ayrıca sağ tibia 
ön yüzünde yaklaşık 10x9 cm boyutlarında parlak, eritemli, sınırları keskin, lokal ısı artışı 
lezyonu olan hasta ileri tetkik ve tedavi amacı ile kliniğimize yatırıldı. İki yıldır geçmeyen sol 
topuktaki diabetik yarası ve sağ tibiadaki eritemli lezyonu için  çeşitli merkezlere başvurmuş 
ve fayda görememiş. Hastaya yatışında diabet uyumlu diet başlandı ve sıkı kan şekeri 
regülasyonu yapıldı. Yatış rutinlerinde  Hb: 10.8 g/dl lökosit:	 8,81	 x10^9/L nötrofil:	 6,88	
x10^9/L  sedimantasyon: 44   CRP: 19 idi. Tüm vücut kemik sintigrafide sağ ayakta geniş 
alanda ve sol topuk bölgesinde kan akım  artışı, bölgesel hiperemi saptandı. Sol topuktaki  
diabetik ayak yarası nedeni ile pansumanlara ve iv ampisilin sulbaktam  başlandı. Vasküler 
cerrahi ve Yara Bakım Ünitesi’nden konsültasyon istendi. “Lenfanjit + onikomikozis” tanısı 
kondu, arterial tıkanıklık olmadığı anlaşıldı. Topuktaki yaraya ise yine vasküler cerrahi 
tarafından debridman yapıldı ve  2  hafta süre ile negatif basınçlı yara tedavisi (NBYT)  
uygulandı. Sonrasında kollagen sprey ile pansumanlara devam edildi. Sağ tibia ön yüzündeki 
eritemli lezyondan alınan doku kültürde ise üreme olmadı ve punch biyopsi  lenfanjit  ile 
uyumlu geldi. Lenfödem fizyoterapisi ve dekonjesyon terapi açısından hasta fazla kiloları 
nedeni ile uygun bulunmadı. Sol topuktaki yaranın debritman sonrası NBYT ve kollajen 
uygulamaları ve sıkı glisemik regülasyonla yaklaşık bir ay sonra kapandığı gözlemlendi. Sağ 
tibia ön yüzündeki lenfanjit in glisemik kontrolle gözle görülür biçimde gerilediği saptandı. 
Halen cerrahinin önerisi ile,  oral fenoksimetil penisilin ve diozmin kullanmaktadır.
sonuç ve Tartışma: Son yıllarda yapılan çalışmalarda, fizyopatolojik olarak lenfödem ve 
diabetik yaraların birlikteliği ile ilgili kanıtlar bulunmuştur ve bu durumda tedavi daha güç 
olmaktadır. Diabetin komplikasyonu olarak gelişen ayak ülserlerinde sıkı  glisemik kontrol 
yapılması yanında, doğru yara tedavisi yapılması önemlidir. Özellikle son yıllarda diabetik yara 
tedavisinde negatif basınçlı tedaviler ön plana çıkmıştır ve başarılı sonuçlar bildirilmektedir. 
Lokal kollajen uygulamaları da seçilen olgularda iyileşmeye katkı sağlamaktadır.
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Sağ tibia önyüzde tedavi öncesi ve sonrası görünüm

  

Şekil1 :diabetik ayak tedavi öncesi           Şekil2: Tedavi sonrası                                                                                                                                         
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P-006
AMPUTAsYon KARARı VeRiLen DiYAbeTiK AYAK 
inFeKsiYonU oLgUsUnDA inTRALeZYoneL ePiDeRMAL 
bÜYÜMe FAKTÖR KULLAnıMı
 
Hilal Ak, Ayşegül Ercengiz, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı, 
İstanbul
 
giriş: 2010 yılında tamamlanan TURDEP-II’ye göre Türk erişkin toplumunda diyabet 
sıklığı %13.7’ye ulaşmıştır. TURDEP-I’den itibaren geçen 12 yıllık sürede ise erişkin 
yaş ortalamasının 4 yıl arttığı saptanmıştır(1). Bunun sonucu olarak diyabet ve yaşa bağlı 
iyileşmeyen kronik yaralarda beklenen riskler önemli ölçüde artmaktadır. Akut ve kronik 
yaraların tedavisi temelde cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilse de diyabetik ayak gibi kronik 
yaralarda cerrahi yeterli olmayabilir. Bu durumlarda tedavinin etkili olabilmesi için yardımcı 
tedavi yöntemlerine başvurulur. Bu yöntemler arasında antibiyotikler gibi kimyasal, kök 
hücre gibi hücresel, kurtçuk gibi biyolojik, büyüme faktörleri gibi sitokin etkili yöntemler 
kullanılabilir(2). Diyabetik hastaların dokularında büyüme faktörü konsantrasyonunun 
özellikle epidermal büyüme faktörünün azaldığı gösterilmiştir. Bu durum yara iyileşmesini 
olumsuz etkileyerek kronik iyileşmeyen yaralara ve olası amputasyonlara yol açar. Epidermal 
büyüme faktörü uygulaması, granülasyon dokusu gelişimi ve yara kapanmasını destekler(3). 
Rekombinant insan epidermal büyüme faktörü(rhEGF), diyabetik ayak ülseri tedavisinde 
intralezyonel olarak kullanılmaktadır. Kanıtlar plaseboya kıyasla rhEGF ile hastalarda 
iyileşme hızının arttığını ve önemli ölçüde tam iyileşme olduğunu göstermektedir(4). 

Yöntem: İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı’nda, 
Kronik Yara Konseyi tarafından dizüstü amputasyon kararı verilen diyabetik ayak infeksiyonu 
tanılı olguya amputasyon yapılmayarak diğer tedavi yöntemlerine ilaveten intralezyonel 
epidermal büyüme faktörü uygulandı.

bulgular: 73 yaşında, kadın, sağ ayak tabanında 10*10 cm’lik infekte yarası ve kalkaneusun 
alt 1/2 si açıkta olan diyabetik ayak infeksiyonlu hasta takip ve tedavi amacıyla kliniğimize 
yatırıldı. Popliteal arterde monofazik akımı olup distalde akım alınamayan hastanın 
endovasküler girişim sonrası sağ peroneal arter açılmış fakat ATA ve PTA açılamamıştır. 
Kronik Yara Konseyi tarafından hastaya dizüstü amputasyon kararı verilmiştir. Hastaya 
amputasyon yapılmayarak negatif basınçlı yara(NBYT) tedavisi sonrasında intralezyonel 
epidermal büyüme faktörü uygulanması kararlaştırıldı. Sıkı metabolik kontrol, antibiyoterapi, 
bası kaldırma, negatif basınçlı yara tedavileri ve 12 doz 75 ug epidermal büyüme 
faktörü uygulandı. Olguda tedaviler sonrasında granülasyon dokusunda gelişme izlendi. 
Epitelizayonu hızlandırmak amacıyla yaraya greft uygulandı. Yaranın tam kapanarak hasta 
fonksiyonel biçimde ayağını kullanabilir şekilde taburcu edildi. 

sonuç: İntralezyonel yolla uygulanan EGF’nin özellikle iskemik karakterli diyabetik ayak 
yaralarında iyileşme oranlarını arttırdığı, iyileşme süresini ve amputasyon riskini azalttığı 
gösterilmiştir(5). Kliniğimizde takip ettiğimiz dizüstü amputasyon düşünülen olguya 
intralezyonel epidermal büyüme faktörü uygulamaları sonrasında tam granülasyon cevabı 
alınmış, greft uygulamasıyla epitelizasyon sağlanarak hasta şifayla taburcu edilmiştir.
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Resim 1 

 
Tedavi öncesi
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P-007
DiYAbeTiK AYAK YARALARınDA nÖRoPATiK ÜLseR
 
Arife Polat Düzgün, Bülent Çomçalı, Tolga Dinç, Ufuk Utku Göktuğ
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Kronik Yara Merkezi
 
Amaç: Diabetik ayak ülseri olan hastaların % 60’ında periferik nöropati, % 20’sinde iskemi, 
% 20’ sinde nöropati ve periferik arter hastalığı birilikte bulunur.Bu çalışmada Nöropatik 
ülser tanısı alan hastaların verilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
 
Yöntem-gereçler: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kronik Yara Tedavi 
Merkezinde Aralık 2013 – Ekim 2017 döneminde takip edilen 100 nöropatik ülser 
hastasının var olan amputasyonları, merkezimizde yapılan tedavileri ve iyileşme durumları 
değerlendirildi.
 
bulgular: Hastaların ortalama yaşı 61 (43-73), 80’i erkekti 20 kadın hasta vardı. 20 hastada 
charcot ayağı mevcuttu. 25 hasta ya bu dönemde yatış verilmiş. 5 hastada diz altı, 15 
hastaya parmak amputasyonu yapılmış. Sadece 2 hastada nöropatik ülserin iyileştiği dönem 
izlenmiştir.
 
sonuçlar: Diyabetik ayakta nöropatik ülserlerin iyileşmesi mümkün olamamaktadır. Bu 
dönemde enfeksiyon nedeni ile hastalarda charcot, parmak amputasyonu, derin yumşak doku 
enfeksiyonu ile diz altı amputasyona da neden olabilmektedir.
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P-008
eZiLMe YARALAnMALARınDA KoLAY AMPUTAsYon MU, 
ZoRLU KURTARMA Mı?
 
Şeyda Güray Evin, Abdullah Ünlü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
 
giriş: Ekstremitelerin kurtarılmasında temel amaç fonksiyonu sürdürmek ya da restore etmektir. 
Bu amacı gerçekleştirebilmek için uygun hasta seçimi, zamanında rekonstrüksiyon, hastaya 
en fazla uyan prosedürün seçilmesi büyük önem taşır. Ekstremitenin kurtarılması her hasta 
için kişiselleştirilmeli ve hastanın sosyoekonomik durumu, yaşı, ekstremite yaralanmasının 
yanında ek yaralanmalarda göz önünde bulundurularak karar verilmelidir. Bu yazıda vakalar 
eşliğinde ezilme yaralanmaları sonrasında ekstremite kurtarma yönetimi sunulmuştur.  

Yöntem Ve Vakalar: 2009-2016 yılları arasında kliniğimize aşırı ezilme yaralanması ile 
başvuran 22 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortak özellikleri üst ve alt ekstremitede 
dolaşım, duyu ve fonksiyon problemi yaratan doku bütünlüğünü bozan kirli ezilme 
yaralanmasına sahip olmasıydı. Tüm hastalarda ilk planda ektremitenin kurtarılması 
planlandı. Hastaların medikal durumları stabilize edildikten sonra seri tanjansiyel 
debritmanlar, pansumanlar, negatif basınçlı yara bakımı yapılarak en az doku ve uzuv kaybı 
hedeflendi. Nekrotik dokuların uzaklaştırılması sonrası tüm doku defektleri flep ya da greftler 
ile rekonstrukte edildi. 

bulgular: Hastaların yaşları 5 -67 (ort:28) arasında değişmekte olup 16 si erkek 6 si bayandı. 
2 hasta gövde, 7 hasta alt ekstremite, 13 hasta üst ekstremite ezilmesi olup etyolojide trafik 
ve iş kazaları vardı. Başvuruda ezilen bölgede ve ekstremitede ciddi doku kayıpları oluşan 
22 hastanın 12 sinde, fasyal debritman ve erken amputasyon yapılmadan seri tanjansiyel 
debritmanlarla ekstremiteleri kurtarıldı. Hastaların uzuvlarında kalıcı duyu ve fonksiyon 
kayıpları olabileceği bilinmesine rağmen ilk planda ampütasyondan uzak duruldu. 

Tartışma: Gelişen teknoloji ve sanayi alanları ile birlikte her geçen gün çeşitli iş ve trafik 
kazaları da artmaktadır. Yüksek enerjili yaralanmalar sonrası ölümler olabileceği gibi kalıcı 
hasarlar da gelişebilmektedir. Bununla beraber tıp alanındaki gelişmelerin de çok hızlı olması 
yeni tedavi yöntemlerinin kullanıma girmesini sağlamıştır. Sinir alanındaki çalışmalar duyu 
ve motor fonksiyon kayıplarına, protez alanındaki çalışmalar hareket ve eklem kayıplarına, 
kök hücre alanındaki gelişmeler yara iyileşmesi ve doku mühendisliği konularına ışık 
tutmaktadır. Bu yüzden hastaların yaşam beklenti süreleri içerisindeki tıbbi gelişmelerden 
faydalanabileceği göz önünde bulundurularak bu çalışmada en üst seviye uzuv kurtarma ön 
planda tutulmuştur.
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P-009
bAKıMı Ve YÖneTiMi ZoR biR oLgU: MAjoR ATeşLi 
siLAH YARALAnMAsı
 
Oğuz Hançerlioğulları1, Emine Arıcı2, Şahin Kaymak1, Aytekin Ünlü1, 
Subutay Peker1, Nazif Zeybek1

1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Ankara 
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Servisi, Ankara
 
giriş: Ateşli silah yaralanmaları yüksek enerjili bir travma şeklidir. Batına nafiz olmayan 
ateşli silah yaralanmaları, blast ve parça tesir etkisiyle organlara hasar vermenin yanı sıra ciltte 
de geniş bir alanı etkileyerek doku bütünlüğünü bozmaktadır. Ateşli silah yaralanmalarının 
tedavisinde sıklıkla vakum yardımlı yara kapama (VAC) uygulaması son dönemlerde sıklıkla 
yapılmaktadır. Topikal negatif basınç sağlayan bu uygulama, yara iyileşmesinde hücresel 
proliferasyonu ve granülosit oluşumunu artırarak yara iyileşmesini hızlandıran non invaziv 
bir tedavi yöntemidir. Biz bu çalışmada bakım ve yönetimi zor olan multiple travmalı, geniş 
doku hasarı olan bir hastaya yaklaşımımızı sunmayı amaçladık.

olgu: 21 yaşında roket ile yaralanan erkek hasta. Her iki uyluk medialinde ve perine 
bölgesinde geniş doku defektine ilave olarak retroperitonel yaralanması da vardı. Hasta 
hasar kontrol cerrahisinin ardından kliniğimize sevk edilmiştir. Hastanın hemodinamisi 
düzeltildikten sonra yara bölgesinin fekal kontaminasyonunu önlemek amacıyla laparoskopik 
loop kolostomi ameliyatı yapıldı. Yaklaşık 10 gün boyunca entübe olarak takip edilen hastaya 
50 ünite kan tranfüzyonu yapıldı. Geniş yara defektinin cerrahi müdahalesi genel cerrahi, 
üroloji, plastik cerrahi ve kalp damar cerrahisinin multidisipliner yaklaşımıyla yapıldı. 
Cerrahi debritman, derin küretaj ve nekrotik doku eksizyonu sonrası hastaya VAC uygulandı. 
VAC 2-4 günde bir eksplore edilip yara bakımı yapılarak 16 kez uygulandı. Sol uylukta 
var olan yara alanında primer onarımı yapılmış arter yaralanması olması nedeniyle hasta iki 
kez kanama nedeniyle ameliyata alındı. Yaklaşık 1,5 ay yoğun bakımda takip edilen hastada 
böbrek yetmezliği geliştiği için diyalize girdi. VAC uygulamasının ardından küçülen yaraya 
plastik cerrahi tarafından doku greftlemesi uygulandı. Bu işlemler sonrasında hasta rahat 
oturabilir vaziyete geldi. Yapılan EMG sonucunda sağ bacakta orta derecede, sol bacağında 
ise ileri derecede sinir lezyonu görüldü. 4 ay aldığı rehabilitasyon sonrasında hasta ayak bilek 
ortezi yardımı ile yürüyebilir hale geldi. Bir yıl olarak planlanan rehabilitasyon süreci halen 
devam etmektedir. Psikiyatrik tedavi gören hasta, ailesinin de bu süreçteki yardımlarıyla 
günlük yaşam aktivitelerinin çoğunu bağımsız olarak yapmaya başlamıştır.

sonuç ve Tartışma: Yüksek enerjili penetran yaralanmalar ve ateşli silah yaralanmaları 
gibi kontamine ve komplike yaralanmalarda VAC uygulaması konvansiyonel pansumanlara 
göre günümüzde belirgin üstünlük göstermektedir. Ayrıca bu tür derin doku hasarı olan 
yara yönetiminde sağlık profesyonellerine düşen görev, yara tedavisinin çok yönlü olarak 
yapılması ve hastaya multidisipliner bir yaklaşım uygulanmasıdır.
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P-010
neKRoTiK YARAsı oLAn HAsTAnın FonKsiYoneL 
sAĞLıK ÖRÜnTÜLeRi MoDeLi’ne gÖRe HeMşiReLiK 
bAKıMının DeĞeRLenDiRiLMesi: oLgU sUnUMU
 
Elif Akyüz1, Çiğdem Saltan1, Ziyafet Uğurlu1, Cem Aydoğan2

1Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Ankara 
2Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
 
Yara, doku bütünlüğünün herhangi bir nedenle bozulmasıdır. Yara, sağlık sektörünün geniş 
uğraş alanlarından biri olup, yara bakımı multidisipliner ekip yaklaşımını gerektirmektedir. 
Yaraya yönelik gerekli ve yeterli tedavi ve bakım sağlanamaz ise, mevcut yara nekroze olabilir 
ve ülserasyona doğru ilerleyebilir. Ayrıca enfeksiyon oluşma riski artarak yara iyileşme süreci 
zarar görür. Bu sorunlar hastaların hastanede yatış süresinin uzamasına, yaşam kalitesinin 
bozulmasına, zaman ve enerji kaybı ve ekonomik zararlara sebep olabilmektedir. Bir hastada 
yara oluşması ile ilgili mevcut potansiyeli değerlendirmede ve oluşan yaraların bakımında 
hemşireler anahtar role sahiptir. Bu hastaların hemşirelik bakımının nitelikli bir şekilde 
sürdürülmesi hemşirelik sürecinin uygulanması ile olur. Bu doğrultuda hastadan uygun 
verilerin toplanması, bu veriler doğrultusunda hastanın gereksinimlerinin ve sorunlarının 
belirlenmesi, uygun hemşirelik tanılarının seçilerek hemşirelik girişimlerinin uygulanması 
ve hastadaki bu uygulamaların etkilerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Sistematik ve 
standardize bir yaklaşımla verilerin toplanması ve bakımın planlanmasında hemşirelik bakım 
modelleri büyük katkı sağlamaktadır. Yaygın olarak kullanılan bakım modellerinin başında 
Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, nekrotik yarası olan 
hastanın hemşirelik bakımının Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri’nden yararlanılarak hemşirelik 
bakımının değerlendirilmesidir. Bu yaklaşım, hemşirelik bakımının yara iyileşmesinde 
öneminin yanısıra tedavinin etkinliğini de artırmaktadır. 

olgu; Kronik böbrek yetmezliği, diyabet, hipertansiyon tanıları ile izlenen bayan hasta 63 
yaşında ve evlidir. Ocak 2016 tarihinde karın sağ alt kadranda ağrı ile hastaya BT çekilmiş, 
rektus kası içerisinde aktif kanamanın da eşlik ettiği akut dönemde hematom tanısı ile 
tedaviye başlanmıştır. Hasta hematoma sekonder karın cildinde selülit ve kötü kokulu büller 
oluşması nedeni ile 3 ay sonra hastaneye başvurmuş, tedavi altına alınmış, gerekli bakım 
sağlanarak taburcu edilmiştir. Temmuz 2016’da karın cildinde büllerin oluştuğu alanlarda 
nekroze yara ile hastanemize başvuran hasta 1 aylık tedavi ve pansumanlar sonrası greft 
yapılarak tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Hastanın Ekim 2016 kontrollerinde 
yaranın kapandığı ve iyileşme sürecini tamamladığı tespit edilmiştir. 

bakım: Hastanın gereksinimleri modelde yer alan toplam 11 Fonksiyonel Sağlık 
Örüntüsü’ne göre değerlendirilmiş ve bu örüntüler altında toplam 18 hemşirelik tanısı 
belirlenmiştir. Hemşirelik bakım planına göre oluşturulan hemşirelik tanıları arasında; 
doku bütünlüğünde bozulma, enfeksiyon riski, travma riski, beslenmede dengesizlik, bilgi 
eksikliği, öz bakım eksikliği sendromu, anksiyete, aktivite intoleransı yer almaktadır. Bu 
tanılara uygun hemşirelik girişimleri gerçekleştirilmiş ve sonuçları değerlendirilmiştir. 
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P-011
neKRoZiTAn FAsiiT oLgULARınDAKi DeneYiMLeRiMiZ
 
Asım Uslu, Mehmet Ali Korkmaz, Abdullah Sürücü, Kamil Manav, 
Emine Handan Şimşek, Altan Tekin
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, Antalya
 
Nektozitan Fasiit, yumuşak doku ve fasyaları tutan, tedavi edilmediği zaman ölümcül 
olabilen bir hastalıktır. Erken agresif cerrahi debridman, günlük steril yara bakımı, uygun 
ve geniş spektrumlu antibiyoterapi, doğru zamanda uygun rekonstrüksiyon nekrozitan fasiit 
tedavisinde oldukça önemlidir. Çalışmamızda 2016 yılında kliniğimizde takip edilen 4 
hastanın sonuçları yer almaktadır. Tüm hastalar erken agresif cerrahi debridman, günlük steril 
yara bakımı ve intraoperatif derin doku kültür sonucuna göre uygun antibiyotik tedavilerini 
almışlardır. Granülasyonun sağlanmasından sonra 3 hasta greft ile, 1 hasta greft ve flep ile 
rekonstrükte edilmiştir. Hastaların 1 tanesi postoperatif dönemde ex olmuştur. Diğer hastalar 
tedavi edilerek taburcu olmuşlardır. Nekrozitan fasiit, tedavi edilmediği zaman fulminan 
olabilen bir hastalıktır. Bu hastaların erken agresif cerrahi debridmanı, günlük yara bakımı ve 
doğru zamanda uygun rekonstrüksiyonu oldukça önemlidir. Nekrozitan fasiit, tedavi süreci 
uzun, multidisipliner yaklaşım gerektiren bir hastalıktır.
 
alt ekstremitede nekrozitan fasiit olgusunun greft ile rekonstrüksiyonu 
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P-012
ÜsT gÖZ KAPAKLARı DeRisinin TRAVMATiK 
AVULsiYonU: MULTiPL MYeLoM Ve AL AMiLoiDoZ 
biRLiKTeLiĞi
 
Selma Sönmez Ergun1, Saleh Abualhaj1, Mustafa Ünal1, Onur Akman1, 
Özlem Su Küçük2

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana 
Bilim Dalı, İstanbul 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
 
giriş: Genel anestezi altında diabetik ayak yarasının debridmanı sonrasında göz kapaklarına 
uygulanan bantların çıkarılması esnasında göz kapağı derisi avulse olan MM’li ve AL 
amiloidozlu 63 yaşındaki erkek olgu sunulmaktadır. 
 
bulgular: 20 yıllık diabetes mellitus öyküsü olan 63 yaşındaki erkek hasta sol topuğundaki 
nekrotik yara şikayetiyle başvurdu. Yapılan muayenesinde sol topuğunda 5mm çaplı nekrotik 
yarasının olduğu görüldü. Çekilen direk grafisinde osteomyelite özgü bulgular görüldü. 
3 yıl önce multiple miyelom tanısı aldığı ve hematoloji kliniğince takip edildiği saptandı. 
2015 Ocak ayında yapılan deri biyopsisi sonucunun AL amiloidoz olarak bildirildiği görüldü.
 
Yöntem: Genel anestezi altında sol topuktaki yarası debride edildi. Yara gerekli kültürleri 
alındıktan sonra, ıslak pansumanla kapatıldı. Hastanın sağ gözünü kapatan bant açılırken üst 
göz kapağı derisinin bir bölümünün avülse olduğu görüldü. Göz kapağı derisini gözü kapatan 
banttan çıkarmak mümkün olamadı. Sağ göz pansumanla kapatılarak ameliyatı sonlandırma 
yoluna gidildi. 2 gün sonra sağ kulak arkasından alınan TKDG ile sağ üst göz kapağındaki 
defekt onarıldı.Tie-over yapıldı. Hastanın yüzü silinirken sol üst göz tars üstündeki derisinin 
kısmen avülse olduğu görüldü. Avülse olan deri penset yardımıyla tars üzerine yerleştirildi, 
biyopsi alındı. 5 gün sonra “tie-over” açıldığında sağ üst göz kapağına uygulanan greftin 
tuttuğu görüldü. 
 
Tartışma: MM sık görülen hematolojik malignitelerdendir. Olgularda kendisini böbrek 
yetmezliği, anemi, hiperkalsemi, litik kemik lezyonları, patolojik kırıklar, immün yetmezlik 
ve hiperviskozite bulgularıyla gösterebilir. Pankreası, akciğeri, karaciğeri, dalağı, lenf 
bezlerini, ve deriyi de etkileyebilmektedir. 
AL amiloidoz sıklıkla plazma hücrelerinin diskrazisiyle görülür. İdiyopatik olarak veya 
MM’e bağlı ortaya çıkabilmektedir.
AL amiloidozlu olguların %25’inde cilt tutulumu vardır. Cildin amiloid ile infiltrasyonu 
papüller, nodüller veya plakların oluşmasına yol açar. Sklerodermoid görünüm, alopesi, 
büllöz lezyonlar, tırnak bozuklukları da görülebilir.
Küçük bir travmayı takiben damar duvarlarının amyloid infiltrasyonuna uğramaları nedeniyle 
göz kapakları, boyun, aksillalar ve anogenital bölgelerde peteşiler, purpuralar ve ekimozlar 
görülebilmektedir. Literatürde yukarıda sayılan belirti ve bulgular olmasına rağmen küçük 
travmalarla cilt avülsiyonları bildirilmemiştir.
Olgumuz gibi sadece periorbital ekimoz ve kapak derisi avülsiyonları görülen ve sistemik 
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tutulumu olmayan olgulara literatürde rastlanmamıştır.
 
sonuç: MM’li ve AL amiloidozlu olgularda küçük travmalarla deri avülsiyonlarının da 
oluşabileceğini gözlemlememiz nedeniyle bu olgularda göz kapakları ve çevresinde yapılacak 
işlemlerde dikkatli olunması, genel anestezi esnasında göz kapaklarına bant uygulanmaması 
gerektiğini vurgulamak için sunulmuştur.

Preoperatif_ve_erken_postoperatif_g_r_n_m_bm 
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P-013
ÇÖZÜMLeRin TÜKenDiĞi DeĞiL bAşLADıĞı noKTA: LoKAL 
FAsYoKÜTAnÖZ PosTeRioR TibiAL ARTeR bAZLı PRoPeLLeR 
PeRFoRATÖR FLePLeRin LibeRAL seRbesT sTiL KULLAnıMı
 
Kadri Özer1, Özlem Çolak2

1Aydın Devlet Hastanesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Aydın 
2İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik 
Cerrahi Kliniği, İstanbul
 
Günümüzde diyabetik ayakların debridmanı sonrasında yumuşak doku defektlerinin 
onarımı halen tartışmalı ve zor olarak bahsedilmektedir. Bu bölgenin göreceli olarak ince, 
esnemeyen yumuşak doku özelliğinde olması, bazen çok küçük bir defekt olması halinde 
bile kemik, tendon ve/veya nörovasküler dokular gibi yapıların ekspoze olmasıyla birlikte 
problemli yaralar haline gelmesine neden olmaktadır. Literatürde çoğu zaman bu bölge için 
random paternli lokal fleplerin yüksek başarısızlık ile, kas fleplerinin ise fonksiyon kaybı ile 
sonuçlanmasından dolayı serbest fleplerin tercih edilmesi önerilmektedir. Fakat son yıllarda 
perforatör flep cerrahisinin evrimi ile yaranın lokalizasyonu, ciddiyeti ve flep uygunluğu 
göz önüne alınarak propeller fleplerin kullanımında artış görülmüstür. Çalışmamız, özellikle 
yönetimi zor ve seçenekleri dar olarak görülen diyabetik ayaklarda debridman sonrası oluşan 
defektlerin yumuşak doku onarımında serbest stil posterior tibial arter perforatör bazlı 
propeller fleplerin literatürde daha önce çok fazla raporlanmayan büyüklükte fleplerin liberal 
ve geniş bir kullanımı üzerine olan vakaları tartışmakta ve bu bölgedeki yumuşak doku 
defektlerindeki paradigma değişikliğini gündeme getirmektedir.
 
Resim 1 

 
Posterior tibial arter perforatör bazlı geniş ve büyük bir propeller flep ile geniş bir 
diyabetik ayak defektinin güvenilir bir şekilde kapatılması 
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P-014
AbDoMinoPLAsTiDen eLDe eDiLen DeRiYLe 
onARıMını YAPıLAn bAş-boYUn YAnıĞı oLgUsU
 
Selma Sönmez Ergün, Saleh Abualhaj, Onur Akman, Mustafa Ekrem Güleş, 
Mustafa Ünal
Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif, Estetik A.B.D, İstanbul
 
Yüz yanıkları tüm yanıkların 1/3 ila ¼’ünü oluştururlar. Planlamada yüzün estetik ünitleri 
göz önüne alınmalı ve her bir ünit tek parça halinde, aynı renk ve yapıdaki greft ya da 
fleple onarılmalıdır. Yüz ve boyun yanığı abdominoplastiden elde edilen deri ile onarılan 60 
yaşındaki bayan hasta sunulmaktadır.
 
gereç-Yöntem: 20 gün önce alevle temas sonucu saçlı deri, sağ periorbital, sol alt göz 
kapağı, perinazal ve perioral bölge dışında tüm yüzü, boynu, ensesi ve sırtının üst kısmı 
yanan hasta tedavi amacıyla başvurdu. Hastanın tüm yanıklı alanları uygulanan merhemlerin 
oluşturduğu kalın bir kabukla örtülüydü 
Genel anestezi altında debridman yapıldı ve sağ periorbital, perinazal, perioral ve sırt 
bölgesinde yer yer 2. derece derin yanıklı alanlar dışındaki tüm yanık yüzeylerinde 3. derece 
yanık hasarı olduğu saptandı.
Hastanın psikolojik durumunun stabil olmaması, ajitasyon bulguları göstermesi, 
greftlenecek alanın büyük olması, hastanın karın derisinin abdominoplastiye izin vermesi 
ve abdominoplastide rezeke edilen kısımdan elde edilecek tam katlı deri greftiyle ek 
açık yara oluşturmadan yapılacak onarımın hasta için daha sağlıklı olacağı düşünüldü. 
Yapılan abdominoplasti sonrasında rezeke edilen kısımdan tek parça halinde elde edilen tam 
katlı deri grefti sol preavriküler bölgeden başlıyarak sağ preavriküler bölgeye dek tek parça 
halinde boyun da dahil olmak üzere adapte edildi. Alın bölgesi tek parça halinde onarıldı. 
 
Tartışma: Yüz yanıklarında olası rekonstrüksiyon gereksinimleri akut dönemde 
değerlendirilip bu gereksinimleri azaltacak işlemler yapılmalıdır. Yapılacak işlemler işlev 
koruma, işlevi geliştirme ve estetik düzeltim şeklinde bir sıra izlemelidir.
Neredeyse tüm yüzü kaplayacak kadar büyük yanık alanlarının mevcudiyetinde homojen 
renk ve yapıda onarımın yapılabilmesi için olgumuzda olduğu gibi karın derisi kullanlarak 
onarım yapılabilir.
Baş-boyun bölgesindeki onarımı en güç olan bölgeler periorbital ve perioral bölgelerdir, 
bu bölgeleri burun ve nazolabial sulkuslar izler. Bu bölgeler hem farklı estetik ünitelerin 
birleştiği yerlerdir hem de işlevsel ünitelerdir. 
 
Onarımda başarılı olabilmek için konuşma mesafesinde normal görünümü sağlamak, yüz 
simetrisini oluşturmak, farklı estetik ünitleri belirgin olmayan nedbelerle birleştirmek ve 
dinamik yüz ifadesini oluşturmaktır.
Sonuç olarak karından alınan tam katlı deri greftinin kullanımı büyük yüz yanıklarının 
onarımında verici alan morbiditesi yaratmamaması ve hastanın vücut konturunda düzeltim 
sağlaması nedeniyle iyi bir seçenektir.
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P-015
bAşPARMAK geniş DeFeKTLeRinin onARıMınDA 
gÜVeniLiR Ve KULLAnışLı biR FLeP: TeRs AKıMLı 
HoMoDijiTAL DoRsAL RADiAL FLeP
 
Özlem Çolak, Ayberk Akçay, Özay Özkaya
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, 
İstanbul
 
giriş: Başparmağın kemik, tendon veya eklem içeren geniş doku kayıpları oldukça zordur. 
Defektin kapatılmasında kullanılacak olan yumuşak doku dayanıklı, harekete izin verecek 
şekilde bükülebilir olmalı ve uzunluğu korumalıdır. Geniş başparmak defektlerinin yumuşak 
doku ile kapatılmasında kullanılabilecek rekonstrüksiyon seçenekleri deri grefti, ters çapraz 
parmak flebi, modifiye Moberg (palmar ilerletme) flebi, birinci dorsal metakarpal arter flebi, 
Brunelli flep ve serbest fleplerdir. Birçok yayında geniş dorsum ve pulpa kayıplarını içeren 
başparmağın distal defektlerinde birinci dorsal metacarpal arter flebi ilk seçenek olarak 
belirtilse de biz bu çalışmada Moschella ve arkadaşları tarafından tanımlanmış olan, pedikülü 
dorsal radial dijital kollateral arter olan flebi uyguladığımız geniş kutanöz defekti olan olguyu 
sunmayı amaçladık.
 
olgu: Yirmi sekiz yaşında erkek hasta keser ile parmağını yaralama şikayeti ile acil servise 
başvurmuş.Hastanın yapılan fizik muayenesinde sol el 1.parmak interfalangeal(IP) eklem 
radial tarafından pulpaya uzanan, tırnak yatağı radial tarafını da içeren kemiğin ekspoze 
olduğu 2x2.5 cm’lik doku defekti mevcuttu.IP eklem kapsülünün destrüktif olduğu görüldü. 
Düz grafide fraktür saptanmayan hastanın parmak dolaşımı doğaldı. Hasta lokal anestezi 
altında ameliyata alındı. Cerrahiye nekrotik ve çok parçalı alanların debridmanı ile başlandı. 
Ardından IP eklem stabilizasyonu için bir adet K teli geçildi. Doppler ile dorsal radial arterin 
seyri boyunca akım alındı. Ardından birinci metakarpın dorsal radial tarafına işaretlenen cilt 
adasının insizyonuna başlandı. Flep proksimalden distale doğru kaldırıldı. Lazy-S insizyonla 
subdermal diseksiyon yapılarak, dorsal ve volar damarlar arasındaki anastomozları korumak 
için pedikül proksimal falanks ortasına kadar kaldırıldı. Flep defekt alanına transfer edildi. 
Donör alan el bileği volar yüzden alınan tam kalınlıktaki deri grefti ile kapatıldı.Flep 
dolaşımının doğal olduğu görüldü, doppler ile akım normal izlendi.Postoperatif takiplerinde 
flep dolaşımında sorun veya donor alan morbiditesi izlenmedi.
 
sonuç: Başparmak el fonksiyonunun %40-50’sini temsil etmektedir. Uç uca tutma ve anahtar 
tutma kavrama fonksiyonları için başparmak defektlerinin onarımı önemlidir. Başparmağın 
anatomik kan akımı bilgisine dayanarak volar ve dorsal defektlerin onarımında çok sayıda 
local flep kaldırılabilir. Sonuç olarak tek aşamalı bir operasyon olması, diseksiyonun 
oldukça kolay olması, mikrocerrahi gerektirmemesi, postoperative bakımının kolay olması 
ve etkilenmeyen parmakların immobilizasyonunu gerektirmemesi nedeniyle ters akımlı 
homodijital dorsal radial flebin başparmağın geniş defektlerinin rekonstrüksiyonunda pratik 
bir flep olduğunu düşünmekteyiz.
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başparmak distal defekti dorsal radial fleple onarım 
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P-016
gÖZ KAPAĞının KeMiK eKsPoZe Zone ıı 
DeFeKTLeRinin YÜZeYeL TeMPoRAL FAsYA PeDiKÜLLÜ 
FLAP iLe ReKonsTRÜKsiYonU: oLgU sUnUMU
 
Özay Özkaya, Özlem Çolak, Kemal Cem Özkarslı
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, 
İstanbul
 
giriş: Tavma, yanık, tümör eksizyonu gibi nedenlerle oluşan gözkapağı deformitelerinin 
rekonstrüsiyonu fonksiyonel ve estetik açıdan önem taşımaktadır. Bu amaçla bugüne kadar 
tam kat greft kullanımından, serbest fleplere kadar rekonstrüksiyon seçenekleri kullanılmıştır. 
Bu çalışmada alt göz kapağı rekonstrüksiyonunda yüzeyel temporal faysa flebi üzerine tam 
kat deri grefti uyguladığımız bir olgunun sunulması amaçlandı. 
 
olgu: Otuzdört yaşında erkek hasta geçirdiği motosiklet kazasından 3 hafta sonra sağ alt 
göz kapağı lateralinde tam kat doku defekti ve oluşan kapanma defektine bağlı göz kuruluğu 
şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Yapılan muayenesinde periorbital zone 2 ‘de 4 cm’lik 
kemik ekspoze defekt olduğu izlendi. Glob hareketleri doğal izlendi. Diplopi şikayeti yoktu. 
Operasyonda periorbital zone 2’deki 4*2 cm’lik defekt için preaurikular bölgeden superior 
temporal çizgiye kadar yapılan insizyonla, yüzeyel temporal arter bazlı faysa flebi, derin 
temporal fasya üzerinden kaldırıldı. Fasyal sinirin frontal dalına zarar vermemek adına 
flep inferiora doğru daraltılırken, tragus önündeki vaskuler pediküle kadar izole edildi. 
Yaratılan subkutan tünelden geçirilmesi ardından defekte adapte edildi. Bu flebin üzerine 
ise postaurikuler bölgeden alınan tam kat deri grefti yerleştirilerek operasyona son verildi. 
Postop takiplerinde flep dolaşım problemi ve donör alan morbiditesi izlenmedi. 
 
sonuç: Yüzeyel temporal faysa flebi orbita rekonstrüksiyonunda kullanılan rejyonel flepler 
listesindeki boşluğu doldurur. Herhangi bir kontur bozukluğunu giderecek şekilde kolaylıkla 
şekil verilebilir ve travmatik kontur defektlerinin rekonstrüksiyonunda otojen doku sağlar. 
Kolay ulaşılabilirliği, tek seansta yapılabilir olması,donör alan morbiditesinin az olması, iyi 
vaskülerize ince bir flep olması nedeniyle fonksiyonalite ve estetik açıdan yüzeyel temporal 
faysa flebi göz kapağı rekonstrüksiyonu zone II defektleri için elverişli bir seçenek.
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P-017
ÖZeLLiK ARZ eDen ALAnLARDA MeVCUT YARALARın 
TeDAVisinDe ePiDeRMAL MiKRogReFT UYgULAMAsı

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 uygulaması, derinin sadece epidermal katmanının en yüzeyel 
kısmının alınarak, donör sahada yara oluşturmaksızın skar oluşumunu önemli derecede 
önleyen otolog seçeneklerden biridir. Yara tedavisinde kısmi kalınlıklı deri ile greftleme, 
ameliyathane şartları gerektirmesi, 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 iz 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.
Üçüncü olguda hastada sağ bacak kruris anteromedial bölgede grade 4 venöz yetmezlik 
zemininde üç yıldır olan ve tedaviye yanıt vermeyen dirençli ve tekrarlayan venöz ülser 
yarası mevcut idi. Uygun yara bakım ürünleri ile takip sonrası granülasyon oluşumunu 
müteakip epidermal mikrogreftleme uygulandı. 2 hafta içerisinde tam iyileşme sağlandı.

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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P-018
biR Ön RAPoR: PosTMenAPoZAL KADınDA KonTRoLLÜ 
YARA MoDeLinDe ToPiKAL ÖsTRioL UYgULAMAsının 
YARA iYiLeşMesine KATKısının KLiniK gÖZLeMi
 
Kemal Kutay Külahcı, Ertuğrul Kerimoğlu, Özdinç Acarlı, Bengüsu Mirasoğlu, 
Şamil Aktaş
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD
 
giriş: Östrojenin inflamasyonu azaltıp matriks üretimini artırarak yara iyileşmesine katkıda 
bulunduğu düşünülmektedir. Menopoz sonrası kadınlarda, östrojen düzeyleri azalırken, yara 
iyileşmesi bozulmakta ve kronik iyileşmeyen yaralarda artış olmaktadır. 

Yöntem: İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp A.D. Kliniği’nde 
diyabetik ayak infeksiyonu sebebiyle yatan 53 yaşında postmenapozal kadın hastaya, açılan 
yarasının iyileşmesini hızlandırmak için punch greft uygulandı. Donör alanında oluşturulan 
9 adet 8 mm çapındaki tam kat cilt defektinin 3 tanesi lokal estriol, kalanı da standart yara 
bakımı ile izlendi. Donör alandaki yaralar kontraksiyon ve epitelizasyon süreçlerindeki 
farkları izlemek için düzenli olarak fotoğraflanıp dijital planimetri ile ölçüldü.

bulgular: Cilt defektleri açıldıktan 7 gün sonra kontraksiyon açısından yapılan 
karşılaştırmada başlangıçtaki yara boyutuna kıyasla kontrol grubunda %9,5, çalışma 
grubunda %14,7 küçülme ile kontraksiyonun %64 daha fazla olduğu saptandı. 14. günde 
epitelizasyon açısından yapılan ölçümlerde toplam yara alanının kontrol grubunda %33,2 
çalışma grubunda %51,3 epitelize alan ile epitelizasyonun %64,7 daha fazla olduğu saptandı. 
30. günde kontrol grubunda yara epitelizasyon oranı %85 iken çalışma grubu tam epitelize 
idi. Kontrol grubunun tam epitelizasyonu için gereken süre 60 gün iken çalışma grubu için 
bu süre 30 gün ile kontrol grubunun yarısı kadardı.

Tartışma/sonuç: İleri yaştaki kadınlarda yara iyileşmesi gecikmiştir, çalışmalar bunun 
azalmış TGF-β1 düzeyi ile ilişkisi olduğunu göstermektedir. Eksojen östrojen uygulamasının 
dermal fibroblastlarda TGF-β1 düzeyini arttırarak yara iyileşmesini arttırdığı gözlenmiştir. 
Menopoz sonrası kadınlarda östrojen kullanımının kollajen içeriğini, dermal kalınlığı ve 
elastikiyeti arttırdığı, deri hasarının onarımında olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir. Rajabi 
ve ark. topikal östrojen kullanımının, plazma östrojen düzeyini değiştirmeden yara iyileşme 
sürecini hızlandırdığını ve skar dokusuyla sonuçlanmadan iyileşme sağladığını bildirmişlerdir. 
Bizim çalışmamızda da topikal östriol kullanılan yaralar kontrol grubuna kıyasla yaklaşık 
yarı zamanda tam epitelize olarak literatür ile uyumlu iyileşme sergilemişlerdir. Tek olgudan 
edindiğimiz bu deneyim ile genelleme yapmak imkansız olup bu alanda daha fazla çalışmaya 
ihtiyaç vardır.
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Lezyonların 1.,2.,4. ve 8. haftalardaki görünümleri 

 
Lokal östrojen solda yer alan 3 lezyona uygulandı 
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P-019
AKTiF Ve PAsiF KAPAMA YÖnTeMLeRi iLe KAPAnMAYAn 
YARADA PRP DeneYiMiMiZ
 
Ertuğrul Kerimoğlu, Kemal Kutay Külahcı, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD
 
giriş: Kronik yara iyileşme fazlarını oluşturan fizyolojik süreçlerde bozulma ile karakterize 
bir klinik durumdur. Yara iyileşmesinde birçok molekül ve hücre görev almaktadır. Bu 
süreçte, trombositlerden de yara iyileşmesinin tüm evrelerinde rol oynayan biyolojik olarak 
aktif moleküller salınır. Otolog trombosit açısından zengin plazma (PRP) uygulaması fibrin 
ve yüksek konsantrasyonlarda büyüme faktörleri içeriğiyle kronik yaraların iyileşmesini 
hızlandırma potansiyeline sahiptir. 

Yöntem: İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp A.D. Kliniği’nde 
radyonekroz tanısıyla izlenen hastaya venöz kan işlenerek elde edilen otolog PRP, haftada 1 
kez toplam 7 seans uygulandı. Yara fotoğraflanarak boyut değişimi dijital görüntüler üzerinde 
planimetrik ölçüm ile izlendi. 

olgu: 54 yaşında kadın hastanın 1991 yılında sol bacak ön yüzde görülen lezyona kaposi 
sarkomu öntanısı ile eksizyon yapılmış. Postop 22 seans radyoterapi uygulanan hastada 
radyonekroz gelişmiş. Yarası flep kaydırma ve cilt greftleri ile kapatılmaya çalışılmış 
hastanın o dönemden beri ayak ve ayak bileğinde sık sık yaraları açılıp uzun izlemler ve farklı 
tedavi yöntemleri ile kapanmış. Hastanın sol ayak aşil tendon bölgesi üzerinden iç malleol 
altına uzanan aktif ve pasif yara kapama yöntemleri ile uzun süredir küçülme sağlanamayan 
yarasına 7 seans otolog PRP uygulandı. İlk uygulama öncesi 3,58 cm2 olan yara boyutu 7. 
uygulama sonrası 1.88 cm2 olarak ölçülmüş olup bu %52,4 küçülmeye karşılık gelmektedir. 

Tartışma: PRP’nin klinik etkinliği, pre-klinik ve klinik çalışmalarla ortaya konmuş olup 
bizim tek olgudaki 7 seans intralezyonel + topikal otolog PRP uygulamasıyla yara boyutunda 
%52,4 küçülme deneyimimiz de literatürdeki yüksek iyileşme oranları ile uyumludur. 
Frykberg ve ark. çeşitli nedenlere bağlı gelişen kronik iyileşmeyen yaralarda otolog PRP 
uyguladıkları bir prospektif olgu serisinde tüm etiyolojiler için yara iyileşmesinin %97 
arttığını bildirmişlerdir. Saad Setta ve ark. 24 diyabetik ülserli hastada yaptıkları kontrollü 
randomize çalışmada PRP kullanılan grupta iyileşmenin kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde 
hızlı olduğunu göstermişlerdir. Villela ve Santos’un yaptığı,diyabetik ayak ülserlerinde 
topikal PRP uygulanarak yapılmış 18 çalışmanın metaanalizinde PRP’nin iyileşme sürecini 
hızlandırdığı bildirilmiştir. 

sonuç: Birçok klinik çalışmada PRP uygulamasının yara iyileşmesi üzerinde olumlu 
etkileri olduğu gösterilmiştir. Bizim de deneyimlediğimiz bu iyileşme halinin PRP kaynaklı 
olduğunu söylemek için henüz erken olup bu konuda uygulanan materyalin içeriğinin de 
değerlendirildiği kontrollü klinink çalışmalara ihtiyaç vardır
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Uygulama öncesi ve 7 seans PRP uygulaması sonrası yara görünümü 
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P-020
gRAnÜLAsYon DoKUsU oLUşUMUnDA ZAMAn 
YÖneTiMi- TRoMbosiTTen Zengin FibRin 
UYgULAMALARı

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: Kronik yaralarda yara iyileşmesini geciktiren faktörler farklılık gösterebilir. Yara 
iyileşme sürecini yeniden başlatmak için sıklıkla cerrahi debridmana başvurulmaktadır. 
Debridmanda yara yatağını kanatmak esastır ve akut yaralarda ise iyileşme kan pıhtısı ile 
başlamaktadır. PDGF ve TGF-β gibi büyüme faktörlerini üreten trombositlerin iyileşme 
sürecini başlattığı düşünülmektedir. Bu nedenle yarada daha fazla trombosit bulunmasının 
iyileşme sürecini iyi etkileyeceği düşünülebilir. Kanda yaklaşık olarak 0,2 x 106 trombosit 
bulunmaktadır. Saflaştırma teknikleri kullanılarak plasmadaki trombosit konsantrasyonu 1 x 
106 nın üzerine çıkarılabilmektedir. 
   
olgu sunumları: 51 yaşında erkek hastada sol cruris alt 1/3 lateral bölgede mevcut 12 aydır 
iyileşmeyen enfekte venöz staz ülseri nedeniyle başvurdu. Yaraya uygun yara bakım ürünleri 
ile takibi sonrası PRF uygulaması yapıldı.
62 yaşında kontrolsüz diyabete sahip erkek hastada sol ayakta mevcut enfekte ve nekrotik 
diyabetik ayak yarasına yönelik iki kez uygun debridman ve parmak amputasyonları yapıldı. 
Girişimsel radyoloji tarafından damar müdahaleleri gerçekleştirilen hastaya PRF uygulaması 
yapıldı.
46 yaşında erkek hastada sağ ayak 1. parmak medial bölgede mevcut nekrotik ve enfekte 
yarasına yönelik debridman yapıldı. Girişimsel radyoloji tarafından damar müdahaleleri 
gerçekleştirilen hastaya PRF uygulaması yapıldı.
Tüm olgularda granülasyon dokusunun hızla oluştuğu ve rekonstrüksiyon aşamasına daha 
kısa sürede gelindiği görüldü.

Tartışma ve sonuç: Zor iyileşen yaralarda PRF’nin kullanımı hakkında literatür kısıtlı 
olmasının yanında 2006 yılında yapılan venöz ülserlerde kullanımını konu alan bir tarama 
çalışması sonuçları güven verici olarak belirtmiştir. PRF’de otolog fibrin yapıştırıcı ve 
trombositler beraber uygulanmaktadır ve bu şelide dikey yüzeyler dahil vücudun her yerine 
uygulanabilmektedir. Fibrin PDGF dahil büyüme faktörlerinin salınımını sağlamakta, endojen 
büyüme faktörlerinin proteolitik aktiviteden uzak tutarak yıkılmalarını önlemekte, fibroblast 
proliferasyonunu arttırarak kolajen sentezini tetiklemektedir. Yazawa ve arkadaşları fibrin 
gibi bir taşıyıcı sistem ile verildiğinde trombositlerdeki büyüme faktörü konsantrasyonunun 
konvansiyonel PRP ile kıyaslandığında 3 kat ve daha fazla olduğunu göstermişlerdir. Kısmi 
kalınlıklı deri grefti donör sahalarında epitelizasyon hızına bakan 20 hastada yapılan başka 
bir çalışmada PRF ile tedavi edilen yaraların kontrol grubundaki %20 epitelizasyona oranla 
%50 epitelizasyon göstermiştir.
Bu küçük retrospektif çalışmadan kesin sonuçlar çıkarmak zor olsa da, herhangi bir 
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komplikasyon ve yan etki göstermediği ve uygulama kolaylığı açısından iyileşmeyen 
yaralarda PRF kullanımının mantıklı ve uygun olduğuna inanıyoruz. Diyabetik ayak yaraları 
gibi hekimi son derece zorlayan ve iyileşmeyen yaraların rekonstrüksiyon aşamasına 
gelene kadar enfeksiyondan uzak ve hızlı bir şekilde granüle olmalarının önem arz ettiğini 
düşünüyoruz.
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P-021
oDonTojeniK KÖKenLi seRViKAL neKRoTiZAn FAsiiT 
oLgUsUnDA HiPeRbARiK oKsijen TeDAVisi KULLAnıMı
 
Eren Olcay, Ertuğrul Kerimoğlu, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
İstanbul Üniveristesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD
 
giriş: Nekrotizan fasiit (NF) seyrek görülür, yumuşak dokuda ve fasyalarda nekroz ile 
karakterizedir. Hızla yayılır, tedavisi uygun bir şekilde yapılmazsa fulminan seyredebilir. 
En sık ekstremitelerde ve perine bölgesinde görülmekle birlikte vücudun başka bölgelerinde 
de görülebilmektedir. % 12-60 oranında mortaliteyle sonuçlanabilmektedir. NF tedavisinde 
Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) de kullanılmaktadır. HBOT yüksek basınçlı ortamda 
%100 oksijen inhalasyonuyla yapılmaktadır. HBOT doku oksijenizasyonunda %20-25 
artış sağlamaktadır. Ayrıca yara iyileşmesi için gerekli inflamatuar hücre fonksiyonlarını 
geliştirmekte ve anjiyogenezi arttırmaktadır.
 
Yöntem: İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalında takip 
ve tedavi edilen odontojenik kökenli servikal NF’li hasta değerlendirildi. Hastaya, HBOT 
uygulandı. Hastanın HBOT yanıtı ve klinik gidişatı gözlemlendi.

olgu: Bilinen bir hastalığı olmayan 33 yaşındaki kadın hastanın diş çekiminden 1 gün 
sonra çenesinin sağ tarafından başlayıp aynı tarafta boyuna kadar yayılan şişlik ve kızarlık 
şikayeti olmuş. Sonrasında sağ mandibula lateral kısımdan akıntısı başlamış Kulak burun 
boğaz polikliniğine başvuran hastaya NF tanısı konmuş. 1 kez yara debridmanı yapılmış. 
Kliniğimize başvuran ve yatırılan hasta, toplamda 30 seans HBOT aldı, yara bakımı ve 
antibiyoterapi ile takip edildi. Yeterli granülasyon dokusu geliştiğinde plastik ve rekonstruktif 
cerrahi kliniği tarafından greftle yarası kapatılan hasta şifa ile kliniğimzden taburcu edildi.

Tartışma: Dental patolojiler, baş ve boyun bölgesindeki NF olgularının çoğundan sorumludur. 
Erken dönemde sadece ağrı ile prezente olabilmektedir, damarlardaki tromboz nedeniyle 
oluşan deri nekrozu 4.-5. günlerde ortaya çıkmaktadır. Mediastinit, plevral ampiyem, septik 
şok gibi komplikasyonlara yol açarak mortaliteyle sonuçlanabilmektedir. Adjuvan HBOT’un 
NF’li hastalarda mortaliteyi, hospitalizasyon süresini debritman boyutunu ve debritman 
sayısını azalttığı gösterilmiştir. Bu olguda da HBOT başlandıktan sonra debritman ihtiyacı 
olmadı, günlük takiplerinde yeni nekroz alanlarına rastlanmadı.

sonuç: NF olgularında görülen yüksek morbidite ve mortalite nedeniyle HBOT mutlaka 
önerilmektedir. Bizim olgumuzda da HBOT ile başarılı sonuç elde edilmiştir.
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P-022
HiPeRbARiK oKsijen TeDAVisinin eKsTReMiTe 
AMPUTAsYonLARınA eTKisi
 
Serap Yücel, Bekir Selim Bağlı
Bursa Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa
 
giriş: Diyabetin sık görülen komplikasyonu olan diyabetik ayak infeksiyonları, hastalardaki 
morbiditenin de en önemli nedenlerindendir. Yüksek amputasyon oranları ile seyreden 
diyabetik ayak ülserlerinin tedavisinde multidisipliner yaklaşım önemlidir. Travmatik olmayan 
tüm ekstremite amputasyonlarının yaklaşık yarısı diyabetik hastalarda yapılmaktadır. Tedavi 
seçeneklerimiz arasında son sıralarda yer alması beklenen major amputasyon kararı kimi 
zaman ilk başvurulan tedavi yöntemi olabilmekte ve hasta yaşam kalitesini ileri derecede 
bozmaktadır.
 
bulgular: 66 yaşında 21 yıldır bilinen tip II Diyabet hastası altı yıl önce sağ ayak bileğini 
kırmış, zamanla kırıkta malunion gelişmiş ve ayağın inversiyona geçtiği gözlenmiştir. Sekiz 
ay önce her iki ayak tabanıını su torbasıyla yakan hastanın ayaklarında yaralar açılmış. Yapılan 
tetkikler sonucu sağ bacak dizaltı amputasyonu kararı verilen hasta, kararı kabul etmeyerek 
Hiperbarik Oksijen Tedavi Ünitemize başvurmuştur. Birimimizde yapılan tetkikler sonucunda 
sağ ayak tabanı lateralde 6*4 cm yüzeyel bası yarası ve sağ ayak dördüncü parmakta diyabetik 
ayak infeksiyonu görülmüştür. Hastanın interne edilmesi, intravenöz antibiyotik tedavisi 
alması, R4 amputasyonu pansumanla takip edilmesi planlanmıştır. Hastaya amputasyou 
takiben destek tedavi yöntemi olarak Hiperbarik Oksijen (HBO) tedavisi başlanmıştır. Bir ay 
süreyle planlanan şekilde tedavi edilen hasta şifa ile taburcu edilmiştir. BU sürede hastaya 20 
seans HBO tedavisi uygulanmıştır.
 
Tartışma: Uzuv kayıplarının hastaların hayatında önemli etkilere yol açtığı bilinmektedir. 
Bu vakada da görüldüğü üzere hızlı şekilde majör amputasyon kararı vermek hastanın hem 
bedensel hem psikolojik sağlığında olumsuz gelişmelere neden olmuştur. Hastalarımızın böyle 
sıkıntılı durumlarda kalmalarının önüne geçebilmemiz adına sağlık profesyonellerinin major 
amputasyon kararı verirken alternatif tedavi yöntemlerini tekrar tekrar düşünmesi önemlidir. 
Ünitemizde uyguladığımız HBO tedavisi bu alternatiflerden bir tanesidir ve diyabetik ayak 
infeksiyonlarının tedavisinde etkili rol oynadığı bilinmektedir. Bu nedenle hastanın hayatında 
önemli kayıplar oluşturabilecek tedavi seçenekleri yerine hastanın hayat kalitesini daha 
olumlu etkileyebilecek olan tedavilerin seçilmesi daha uygundur. Başka bir açıdan bakılacak 
olursa ülkemizde bu tarz vakalara multidisipliner yaklaşım sergilenmemesi, işbirliği 
içinde oluşturulan tedavi planlarının olmaması, hastaların tedavi sonrası hayat standardını 
kötüleştirebilmektedir.
 
sonuç: Planlanan tedavi ile hastaya majör amputasyon yerine minör düzeyde bir amputasyon 
uygulanmıştır. Sonrasında uygulanan HBO tedavileri ile birlikte hastanın amputasyon güdük 
yarasının ve ayak tabanında bulunan bası yarasının kısa sürede iyileştiği görülmüştür.
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P-023
RADYAsYon HAsARınA bAĞLı oLUşAn YARADA 
HiPeRbARiK oKsijen TeDAVisi KULLAnıMı
 
Eren Olcay, Ertuğrul Kerimoğlu, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
İstanbul Üniveristesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD
 
giriş: Radyoterapi çeşitli malignitelerin tedavisinde kullanılmakta ve radyasyon uygulanan 
tümöre komşu alanlardaki dokularda hasar oluşabilmektedir. Geç radyasyon hasarı kronik 
enfeksiyonlar, doku nekrozları ve hatta patolojik kemik kırıkları olarak aylar, yıllar sonra 
ortaya çıkabilmektedir. Terapötik dozda uygulanan radyoterapi bile endarterit oluşumunu 
tetikleyebilmekte ve kapiller dolaşımın bozulması sonucu hipoperfüzyona ve nihayetinde 
hipoksik bir doku oluşumuna neden olabilmektedir. Ayrıca son zamanlarda geç hasarın 
oluşumunda anahtar rol oynadığı öne sürülen fibroatrofi gelişimi de vurgulanmaktadır. 
Bu süreçler sonucunda dokularda hasar yani radyonekroz oluşabilmektedir. Radyasyon 
hasarının tedavisinde Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) 1970’li yılların ortalarından beri 
kullanılmaktadır. 

Yöntem: Kliniğimizde takip ve tedavi edilen malign epiteloid sarkom nedeniyle radyoterapi 
alan ve sonrasında yüzün sol kısmında radyonekroza bağlı kronik iyileşmeyen yarası olan 
hasta değerlendirildi. Hastaya HBOT uygulandı ve tedaviye olan klinik yanıt gözlemlendi.

olgu: Sol kulak ön kısımda yara şikayeti olan hasta 2015 Mayıs ayında malign epiteloid 
sarkom tanısı almış. Hastanın daha önce dış merkezde kulak ve temporal kemiği opere edilip 
intrakranyal kitlesi rezeke edilmiş. Sonrasında kemoterapi ve radyoterapi alan hastanın 
yüzünün sol kısmı greftle kapatılmış. Greft yapılan bölgede bir süre sonra yara oluşan hasta 
radyonekroz tanısı ile kliniğimize yönlendirildi. Sol temporal bölgeden çeneye uzanan geniş 
akıntılı yarası ve zigomatik kemik ile uyumlu bölgede ekspoze kemik bulunan hastaya HBOT 
uygulanmasına karar verildi. Kültür alınarak antibiyogram sonucuna uygun antibiyotikler 
kullandı. Toplam 60 seans HBOT alan ve yara bakımı ile takip edilen hastanın yara yerinde 
küçülme izlendi. Akıntısı ortadan kalktı ve yeterli granülasyon dokusu elde edildi. Hasta yara 
yerinin greftle kapatılması planlanarak taburcu edildi. 

Tartışma: Çeşitli malignitelerin tedavisinde kullanılan radyoterapi, tümörlü dokunun ortan 
kaldırılmasını hedeflemekte ve hastalar için bu anlamda etkin bir tedavi yöntemi olarak 
kullanılmaktadır. Ancak sonrasında gelişebilen radyonekroza bağlı sorunların tedavisinde 
güncel tedavi yaklaşımları sınırlı düzeydedir. Yapılan çalışmalar ve klinik deneyimler, 
HBOT’un radyonekrozda doku iyileşme sürecinde anlamlı ölçüde etkili olduğunu ve 
iyileşmeyi hızlandırdığını göstermektedir. HBOT sonrası anjiyogenez artmaktadır. Son 
zamanlarda vaskülojenik kök hücre stimülasyonun HBOT ile uyarıldığını gösteren çalışmalar 
mevcuttur.

sonuç: HBOT, tedavisi güç ve inatçı olan radyonekroza bağlı gelişmiş kronik iyileşmeyen 
yaraların tedavisinde etkin bir tedavi seçeneği olarak karşımızda durmaktadır. Bizim 
olgumuzda da HBOT ile başarılı sonuç elde edilmiş olup, uygulanabilecek hastalarda yüz 
güldürücü sonuçları nedeniyle önerilmektedir.
 



11. Ulusal Yara Kongresi

152

P-024
sebebi TesPiT eDiLeMeYen KRoniK YARADA 
HiPeRbARiK oKsijen TeDAVisinin Ve oZonLAnMış YAĞ 
KULLAnıMının eTKinLiĞi
 
Murathan Erkent1, Selçuk Tatar2, Gülsüm Tozlu Bindal1, Selcen Abaylı3

1Akyurt Devlet Hastanesi 
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Akyurt İlçe Devlet Hastanesi Su altı Hekimliği Hiperbarik Ünitesi
 
giriş: Ozonlanmış yağ, kliniklerde ülser ve diyabete bağlı oluşan kronik yaralarda bakterisit 
ve antifungal özelliğinden yararlanmak için kullanılan bir ilaçtır. Hiperbarik oksijen 
tedavisi(HBOT) ülkemizde de kronik yaraların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. 
Günümüz şartlarında beraber kullanımına ilişkin yeterli bilgi yoktur.

Amaç: Hipertansiyon haricinde sistemik bir hastalığı olmayan ve 8 aydır nedeni bulunamayan 
akıntılı yarası mevcut olan hastada ozonlanmış yağın ve hiperbarik oksijen tedavisinin 
birlikte kullanımının sonucunu paylaşmaktır.

olgu: 66 yaşında kadın hasta. Bilinen hipertansiyon hastası. Başka bir sistemik hastalık 
öyküsü yok. Şubat 2016 tarihinde toplu iğne başı büyüklüğünde vezikül görünümü ile başlayan 
şiddetli ağrı ile birlikte akıntısı olan yarası mevcutmuş. Daha sonraki 1 ay yarası pansuman 
ile takip edilmiş, fakat büyüklük ve derinlik olarak yaranın boyutu hızlı bir şekilde artmış. 
Başvurduğu dış merkezde 2016 temmuz ayına kadar %3 H2O2 ile pansuman yapılarak takip 
edilmiş. Hastanın yara bölgesindeki ağrı şikayeti ve yaranın boyutları artarak devam etmiş. 
Daha sonra takip edildiği merkezde ayak MR’ı çekilmiş. MR’da sadece 1. ve 5. parmaklar 
metatarsofalangeal eklemlerde effüzyon-sinovit bulgusu saptanmış. Daha sonrasında hasta 
tarafımıza HBOT açısından yönlendirilmiş. Hasta tarafımıza başvurduktan sonra öyküsüne 
dayanılarak vaskülit, cilt malignitesi veya pyoderma gangrenozum açısından araştırılması 
amacıyla Plastik Cerrahi bölümüne yönlendirildi. Biyopsi sonucunda immunhistokimsayal 
boyama ile patoloji görülmedi, tümoral doku saptanmamıştır, kronik inflamasyonla uyumlu 
bulgular olarak raporlandı. Hastanın tarafımıza yatışı yapıldı. Haftada 5 gün olmak üzere 
toplam 40 seans HBOT uygulandı. Öncelikle enfekte görünümde olan ve üzeri eksüdayla 
kaplı nekrotik dokular vital dokulara ulaşıncaya kadar debride edildi. Sonrasında topikal 
negatif basınç(TNP) aleti kullanılarak (VAC) yara kapanmasının arttırılması hedeflendi. 
Derinliği kaybolan yaraya topikal ozonlanmış zeytinyağı ürünü olan (Ozonlabs) uygulandı. 
Toplamda 8 haftalık bir tedavi süreci sonunda yara iyileşmesi tamamlandı ve hasta yarası 
iyileşmiş şekilde taburcu edildi. 

sonuç: HBOT kronik yaralı hastalar grubunda ülkemizde ve dünyada uzun süredir 
kullanılan bir tedavi yöntemidir. İyi bir yara bakımı ile birlikte kullanıldığı zaman yara 
iyileşmesini hızlandırdığına dair görüşler mevcuttur. Yara bakımı sırasında kullandığımız 
yara bakım ürünlerinden olan ozonlanmış yağın antifungal ve bakterisit özelliklerinin 
yanında epitilizasyonu hızlandırıcı etkisinin de yara iyileşmesine yardımcı bir tedavi 
seçeneği olacağı düşünülmektedir. Yeni ve daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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P-025
neKRoTiK bAsı YARALARınDA sıĞLA YAĞının eTKisi
 
Şule Değirmenci, Burcu Özdemir, Emel Yıldız, Mustafa Çetiner
D.P.Ü Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kütahya
 
giriş: Bası yaraları dokuların uzun süre basınç altında kalmasına bağlı gelişen ve daha 
çok vücudun kemik çıkıntıları üzerinde gözlenen iskemik doku kaybı olarak isimlendirilir. 
Yara bakım ve tedavisinde doğru değerlendirme çok önemlidir. Bütüncül bir hemşirelik 
bakımı, düzenli izlem, uygun yara bakım ürünleri iyileşme sürecini hızlandırır ve maliyeti 
azaltır. Sığla yağı, Muğla’da bitkilere dayalı geleneksel tedaviler kapsamında kronik cilt 
lezyonlarında kullanılmaktadır. Sığla yağı, kahverengimsi renkte, bal kıvamında, yapışkan, 
donuk ve mat yapıda olup, kendine özgü aromaya sahiptir. Bileşiminde bulunan sinnamik 
asit sayesinde iyi bir antiseptik ve antiparaziter özelliğe sahiptir.
 
Amaç: Bu çalışmamızın amacı, nekrotik yaralarda sığla yağının etkisini incelemektir.
 
olgu: 87 yaşında, SVH (Serebrovasküler Hastalık), Alzheimer, Hipertansiyon tanılı bayan 
hasta, 3 yıldır evde yakınları tarafından bakımı süresince multiply bası yaraları gelişmiş. 
Hasta bası yarası tedavisi ve aile eğitimi için palyatif bakıma yatırıldı. Bası yarasının 
boyutları: sacrumda, (en: 9 cm boy:10 cm ), 3. Derece; topukda, ( en:3 cm boy:4 cm), 
nekrotik 3. Derece; sağ kalçada, (en:5cm boy:4cm) 2.derece; sol kalçada, (en:3cm boy:2.5cm) 
3.derece Hastanın topuk hariç diğer yaralarının tedavisi plastik cerrahi uzmanının önerileri 
doğrultusunda yapılmıştır. Push skalası ile yaraların durumları haftalık değerlendirilmiştir. 
Hastanın topuktaki nekrotik bası yarasına hasta yakınlarının izni alınarak 2x1 sadece sığla 
yağı uygulanmıştır. 15 gün sonrasında nekrotik dokunun spontan olarak kalktığı altından 
pembe renkli granülasyon dokusunun geldiği gözlenmiştir. 
 
sonuç: Bası yaraların tedavisinde doğal ve maliyeti az olan sığla yağı alternatif olarak 
kullanılabilir. Çalışmanın daha fazla hastayla ve farklı derecelerde bası yarası olan hastalarla 
yapılması önerilmektedir.
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P-026
“gÖÇÜK ALTınDA 95 sAAT’’ iLginÇ biR bAsı YARAsı 
OlGUsU
 
Hatice Küçüker, Sevinç Kanber, Ayça Alp
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım 
Ünitesi, İzmir
 
Amaç: Basınç yarası, tek başına basınç ya da yırtılma ile basıncın bir arada sebep olduğu, 
genellikle kemik çıkıntılar üzerinde ortaya çıkan lokalize deri ve/veya derialtı doku 
hasarıdır. Basıncın yoğunluğu ve süresi ülser oluşumunu etkileyen faktörlerdendir. İki faktör 
arasında ters bir ilişki vardır. Pozisyon değiştirilemediği durumlarda basınç başka noktalara 
kaydırılamadığı için doku hipoksisi gelişir ve ülser oluşmaya başlar.

olgu: 38 Yaşında erkek hasta. 95 saat göçük altında, çömelme pozisyonunda ve dar bir 
alanda kalan hasta; Crush Sendromu, multıble abrazyon ve bası yaraları mevcut şekilde 
Yoğun Bakım Ünitemize yatırıldı. Gelişinde mevcut her iki tokanterde, çift taraflı büyük 
beton parçalarının uzun süreli basısına bağlı oluşan nekroze bası yaraları mevcuttu. Ayrıca 
sırt, sacrum, gluteal ve topuklarda da bası yaraları vardı. Sağ trokanterdeki bası yarası 
10x8cm çapında ve Evre3-4 ve sol trokanterdeki bası yarası 10x5cm çapında ve Evre3-4 
olarak kaydedildi. Nekroze yaraları Plastik Cerrahi Hekiminin önerisiyle, günlük olarak 
serum fizyolojik ile yıkandı ve otolitik debridman jeli ile kapalı pansuman yapıldı.13.
günde nekroze alanda net demarkasyon hattı oluşunca P. cerrahi tarafından debridmanı 
yapıldı. Debridman sonrası yara boyutları büyüdü. Yaklaşık 5 cm lik kaviteleri oluşunca 
%0,24 sodyum hypoklorid,%0,000024hydrojen peroksit ve %99,75 su içerikli sıvı(cristalin) 
ile yıkamalı vakum yardımlı negatif basınçlı yara bakım sistemi uygulaması başlandı. Bu 
sırada hasta özel bazı nedenlerden dolayı başka bir merkeze sevk edildi. Gittiği merkezde 
de aynı tedaviye devam edildiğini hasta ile görüşmelerimizde öğrendik. 1 ay sonunda yara 
çaplarında küçülme ve kavitede dolma oluşunca hasta ayaktan takip için taburcu edilmiş.
Hasta tekrar bizim yara bakım bölümümüze başvurdu. Hasta 2 haftalık periyotlarla takibe 
çağrıldı. Cristalin solüsyon ile ıslak pansuman ve antibiyotikli pomadlarla günlük pansuman 
önerildi. Takiplerde bir sorun yaşanmadı. Olaydan itibaren 6. ayın sonunda yaralar, flep ve 
greft cerrahisine gerek kalmadan iyileşti. Skar bölgelerine nemlendirme önerisiyle hasta 
takipten çıkarıldı.

sonuç: Basınç yarası, nedeni ne olursa olsun, uzun süreli immobilizasyona bağlı olarak artan 
basınca dayalı olarak gelişebilir. Evresi ne olursa olsun profesyonel bir yara bakımı iyileşme 
için önemlidir.
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bası yarası 

 
debridman öncesi bası yarası 
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P-027
YARA bAKıMının ÖneMi
 
Zeynep Şahin
S.B.Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yara Bakım Hemşireliği, 
Ankara
 
Bası yaraları ve kronik yaralar; 
Kaliteyi etkileyen, 
Maliyeti artıran,
Hastanın yaşam kalitesini etkileyen 
Ağrı, greft, debritman v.b. işlemlerden dolayı yatış süresini uzatan, 
Hastayı psikolojik yönden negatif etkileyen,
Sağlık çalışanlarının iş yükünü artıran önemli bir sağlık problemidir.

Amaç: Bası yaralarında doğru ve etkin tedavi yaklaşımlarıyla cerrahi yöntem uygulanamayacak 
hastalarda bile, yara bakımı yatış süresini kısaltıp, yaşam kalitesini arttırmaktadır.

bulgular: Vaka 1:64 yaş kadın hasta Kalp Damar Cerrahi Kliniğinde CABGx3 +Astım+ 
KOAH+DM tanısı olan hasta taburcu olduktan 2 hafta sonra sakrumda 22x24cmEE %100 
nekrozlu yara ile tekrar kliniğe başvurmuş. Yara bakım hemşireliğine danışılan hastanın 
plastik cerrahi anestezi onayı yüksek risk olduğundan opere edilememiştir.

Yöntem:  Hastanın hidrojelle tedaviye başlandı. Gün aşırı olmak üzere haftada 
3 kez hidrojelli örtü ile pansumana başlandı. Otolitik debritmanla hasta debride 
oldu. Debritman sonrası 4.evre 22x24x11cm ebatlarında yara oluşmuştur. 
Debritman sonrası hastaya 15 seans WAC terapi uygulandı. Hasta uzun süre ameliyat süreci 
ve WAC tedavisi için hastanede kaldığından hasta eve taburcu edilip ayaktan takip edildi. 
Hasta günaşırı pansumanla haftada üç kez pansumanla tedavisi başlandı. Yara küçülüp 
akıntısı azaldıktan sonra duruma göre 3-4 günde 1 pansuman yapılarak 1 ayda tamamen 
epitelize oldu.

bulgular: Vaka 2:82 yaşındaki kadın hasta 1 ay öncesi femur fraktürü nedeniyle kalça 
protezi ameliyatı olmuş. Hasta tekrar hastaneye başvurduğunda genel durum bozukluğu, 
protez enfeksiyonu ve bası yarası ile genel cerrahi yoğun bakım kliniğine başvurmuştur.

Yöntem: Enfekte akıntılı ve nekrozu olan 20x15 3.evre bası yarası mevcuttu.hasta öncelikle 
cerrahi debritmanla debride edildi. Kültür alındı ve uygun antibiyoptikle enfeksiyon kliniği 
tedaviye başladı.debritman sonrası 20x15x10cm oluşan yara ebatları ile wac tedavisi 
başlandı. Hastamızın 3 ay sonra yara ebatları 5x4x3cm ulaştı. Temiz ve granülize yarası ile 
hastamız plastik cerrahiye fleb operasyonu için devredildi.

sonuç: Bası yaralarının en ucuz maliyet önlemektir. Bütün önlemlere rağmen oluşan bası 
yaralarında doğru yara bakım yaklaşımları başarılı sonuçlar vermektedir. Gelişen bası 
yaralarının maliyeti çok yüksektir. En pahalı maliyet ise İNSAN HAYATIDIR.
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bAsı YARAsı 

 
RESİMLER SLAYTTA SUNULACAK 
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P-028
VAKUM YARDıMLı YARA KAPAMA sisTeMinin (VACUUM 
AssisTeD WoUnD CLosURe) (VAC) bAsınÇ YARALARının 
iYiLeşMe sÜReCine eTKisinin DeĞeRLenDiRiLMesi
 
Fatma Susam Özsayın1, Hatice Nilgün Arslan2

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım 
Hizmetleri Müdürlüğü 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi 
Kliniği Yara Bakım Birimi
 
Basınç yaraları, sürekli basıncın cilt altı dokularda hasarı ile sonuçlanan lezyonlardır. Basınç 
yaralarının görülme sıklığı, günümüzde sağlık hizmeti sunan merkezlerin hizmet kalitelerinin 
göstergelerinden biri olarak kullanılmaktadır.Vakum yardımlı yara kapama sistemi VAC 
(Vacuum Assisted Wound Closure), yaranın iyileşmesini desteklemek üzere yara dokusuna 
subatmosferik ya da negatif basınç uygulanması esasına göre çalışmaktadır. Kronik yaralar, 
akut yaralar, travmatik yaralar, kısmi kalınlıktaki yanıklar, yarık şeklindeki yaralar, diabetik 
ülserler, basınç ülserleri ve akıntı miktarının fazla olması beklenen flap-greftler VAC 
(vacuum assisted wound closure) ile tedavi yönteminin kullanılmasında endike durumlardır. 
Bu çalışma ile vakum yardımlı yara kapama sisteminin basınç yaralarının iyileşme sürecine 
etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Olgu; 69 yaşındaki bayan hasta, evre 3 (üç) basınç 
yarası tanısı Yara Bakım Kliniği’ ne interne edilmiş, 20 cc izotonik ile günde 8 defa 125 
mmHg negatif basınç uygulanmıştır. VAC yöntemi ile basınç yaralarının iyileşme sürecinin 
geleneksel yöntemlere göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir.
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P-029
ToPiKAL negATiF bAsınÇ TeDAVisinin eVRe ııı Ve ıV 
bAsınÇ ÜLseRinDe KULLAnıLMAsı, biR VAKA sUnUMU
 
Serap Yılmaztürk
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskisehir
 
giriş: Etkili yara bakımı hastanın ve yaranın detaylı değerlendirilmesi ile başlar, hastaya 
uygun seçilen tedavi yöntemi ile devam eder. Topikal negatif basınç tedavisi yara üzerinde 
subatmosforik basınç uygulayarak eksüda absorbsiyonu ve yara yatağı stimülasyonu sağlar. 
TNBT akut ve kronik yaralarda başarı ile sonuçlanan tedavi yöntemlerinden biridir.
 
Vaka sunumu: Akut böbrek yetmezliği, hipernatremi, hipertansiyon, serebro vaskülerhastalık 
tanılı 8 aydır parapilejik 63 yaşına bayan hasta kronik hastalıklarına ek olarak sakral bölgede 
basınç ülseri ile palyatif bakım merkezinde takip edildi. Hastaya braden skalası kullanılarak 
risk değerlendirilmesi ve basınç ülseri evrelendirilmesi yapıldı. Sakral bölgede evre 4, 
11.5cmx8cm boyutlarında nekrotik dokulu basınç ülseri mevcut (resim1). Hastaya ilk olarak 
debritman jeli ile pansuman yapılarak otolitik debritmanı sağlandı ve nekrotik okular yaradan 
uzaklaştırıldı (resim2). Alınan kültür sonucunda üreme olunca enfeksiyon hastalıkları uzmanı 
tarafından antibiyoterapisi tamamlandı ve TNBT ye başladı.TNBT 120mm Hg basınç ile 
aralıklı mod ta hastanın ağrısı da ağrı skalasına göre değerlendirilerek tedaviye başlandı 
(resim3,4).Bu süreçte etkili hemşirelik bakımının yani sıra hastanın beslenmesine yönelikte 
çalışmalarda bulunuldu.Ortalama 16 seanslık TNBT sonrası granülasyon doku oluştu,klasik 
tedavi yöntemi ile epitelizasyonu beklendi(resim5).
 
sonuç: Bütüncül bir hemşirelik yaklaşımı, uygun yara bakım ve izlemi ile TNBT eksudayı 
ortamdan uzaklaştırır, lokolize kan akışını uyarır, bakteriyel kolonizasyonu azaltır ve yara 
için nemli yara ortamı sağlar. Tüm bu sebeplerden dolayı TNBT nin evre 3 ve 4 basınç 
ülserinde iyileşmeye etkisinin hızlı oluğu değerlendirilmiştir
 
resim 
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P-030
son TeDAVi seÇeneĞi VAKUM YARDıMLı KAPAMA 
oLAbiLiR Mi?
 
Kamil Manav1, Dilek Şenen Demirez1, Mehmet Ali Korkmaz1, Abdullah Sürücü1, 
Emine Handan Şimşek1, Altan Tekin1, Abdullah Erkan Orhan2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
 
Bası yaraları, kemik çıkıntıları üzerindeki giderilmeyen basınç sonucu oluşan yumuşak 
doku yaralanmalarıdır. Sıklıkla sakrum, omuzlar, scalp, topuk ve iskial alanlarda görülür. 
Etyolojisinde çok farklı faktörler rol oynamaktadır. İnsidansı değişmekle birlikte genel 
olarak hospitalize edilen hastaların %9’unda bası yarası gelişmektedir. Risk faktörleri içinde 
yaş, erkek cinsiyet, kötü beslenme, cildin sürtünmesi, duyusal algılama bozuklukları, nemli 
ortam, immobilizasyon bulunmaktadır. Patofizyolojisinde basınç altındaki dokuların iskemi 
ile nekroza gitmesi yer alır.
Preoperatif olarak nutrisyonel takibin yapılması, sistemik-lokal enfeksiyonun kontrol altında 
alınması, bası ve spazmın giderilmesi gerekmektedir. Tedavi seçenekleri arasında; sık 
pozisyon değişikliğinin yapılması, sürtünme etkisinin azaltılması, günlük kapalı pansumanla 
takibin yapılması, ilerlemiş evrelerde cerrahi debridmanın yapılması, kemik çıkıntıların 
ostektomi ile giderilmesi ve cerrahi olarak defektin kapatılması sayılabilir.
Postoperatif dönemde iyi bir beslenmenin sağlanması, fizik tedavi ve rehabilitasyon 
programlarının uygulanması uygulanan tedaviyi daha da başarılı kılmaktadır.
Bası yaralarında cerrahi tedavinin uygulanamadığı durumlarda rekombinant human PDGF, 
FGF, debridman pomadları, vakum yardımlı yara kapama sistemleri kullanılabilir.
 
Olgumuz 55 yaşında erkek hasta, geçirdiği kaza sonrası parapleji gelişmesi nedenli son 3-4 
yıldır gluteal alanda yaklaşık 40*35 cm boyutlarında bası yarası oluşmuş. Hastanın ilk geliş 
anında akıntısının çok fazla olması nedenli vakum yardımlı yara kapama sistemi uygulandı. 
Takiplerinde granulasyon dokusu sağlanıp defekt debride edildi. Ekspoze olan femur başı eksize 
edildi. Hemostazı takiben defekt uyluk posteriorundan alınan kısmi kalınlıktaki deri grefti ile 
kapatıldı. Greft, polivinil alkol içeren süngerli vakum yardımlı kapama sistemi ile kapatıldı. 
Greft üzerine uygulanan vakum yardımlı yara kapama sistemi, greft üzerine dengeli bası 
uygulayarak yeterli tespiti sağlayabilmesinin yanında greft altında seroma ve hematom 
oluşum riskinin de azaltmaktadır.
 

bası yarası vac 
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P-031
KoAHLı HAsTADA bAsınÇ ÜLseRi YAKLAşıMı
 
Zekiye Ökmen Abaoğlu, Fatma Şahin, Reyhan Dilber Gökçe, Aygül Bulut
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi
 
giriş: KOAH dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de en sık hastaneye yatış gerektiren 
hastalıklar arasında yer almaktadır. Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan KOAH 
(kronik obstrüktif akciğer hastalığı ); kronik bronşit ve amfizeme bağlı olarak gelişen kronik, 
geri dönüşümsüz ve ilerleyici olan hava akımı kısıtlanması ile karakterize bir hastalıktır. 
KOAH’lı hastalarda; kronik kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve 
diabet gibi hastalıkların eşlik etmesi hastaların yaşam kalitesini düşürmektedir. Hastaların 
çoğunlukla yaşlı olması, hareket kısıtlılığının olması ve yeterli doku oksijenizasyonunun 
olmaması hastalarda basınç ülserinin gelişmesine neden olmaktadır. 

Yöntem: 2015 yılı kliniklerde yatan hastalar basınç ülseri açısından Braden Risk 
Değerlendirme Skalası ile geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastanın cinsiyeti, yaşı, altta 
yatan hastalığı (kronik kalp yetmezliği, diabet, koroner arter hastalığı, hipertansiyon), 
hareket yeteneği ve taburcu olup olmadığına bakılmıştır. Öncelikle hastaların arterial kan 
gazı sonuçları değerlendirilmiştir.

bulgu: 2015 yılında kliniklerde 11430 hasta yatmıştır. KOAH’lı ve basınç ülseri oluşan 
hasta sayısı 131›dir. 93 erkek(%71 ), 38 kadın(%29) hastadır. Bu hastaların %24›ü exitus, 
%76›sı taburcu olmuştur. %8’i 14-49 yaş arası, %24’ü 50-64 yaş arası, %37’si 65-74 yaş 
arası, %31’i 81 yaş üstü olduğu görülmüştür. Hastaların %42’sinde altta yatan hastalıklarının 
olduğu tespit edilmiştir. Hareket yeteneği değerlendirmesinde hareketlerinin kısıtlı olduğu ve 
huzursuz oldukları saptanmıştır. Kan gazı (pH, PO2, PCO2) sonucuna göre %78’inin hastane 
referans aralığının altında olduğu görülmüştür.

sonuç: KOAH’lı hastalarda multidisipliner yaklaşımla yürütülen basınç ülseri risk 
değerlendirmesi ve bakımı sonucunda mortalite ve maliyetin düştüğü görülmektedir. Basınç 
ülserleri sağlık bakımında önemli bir bakım ve kalite göstergesidir. Basınç ülserine yönelik 
etkin hemşire bakım planları yapılarak süreklilik sağlanmalıdır.
Koah’lı Hastalarda Kan gazı Değerlendirmesi 



11. Ulusal Yara Kongresi

164

P-032
HAsTAneMiZDe YARA PoLiKLiniĞi DeneYiMLeRiMiZ
 
Metin Yalçın1, Tuba Dindar2, Şükran Zaman3
1Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi 
2Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi 
3Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yara Bakım Hemşiresi
 
Basınç yaraları tek başına basınç yada sürtünme ve yırtılma ile basıncın bir arada neden 
olduğu, genellikle kemik çıkıntılar üzerinde ortaya çıkan lokalize deri ve/veya deri altı doku 
zedelenmesidir.
Özellikle, paraplejik, kuatriplejik, yaşlı, komatöz veya şoktaki hastalarda sıklıkla ortaya 
çıkan ve her zaman ciddi, tedavisi zor olan en önemli risk faktörü dekübit ülserleridir. Bası 
yarası (bası ülserleri, yatak yaraları) sorunu, gelecekte toplumumuzda yaşlı nüfusun sayısı 
artacağından dolayı hızla artan bir sorun oluşturmaktadır. Dekübit ülserleri; hastalık ve 
ölüm riskini arttıran, hastanede kalış süresini uzatan ve tedavi gideri yüksek olan bir sağlık 
sorunudur. Deri üzerine aşırı ve uzun süreli bası sonucu deri, deri altı ve kemiklere kadar 
uzanan dokularda oluşan bası, sürtünme, tahriş ve ülserasyonlardır. Her bireyde 60-70 mmHg 
basınç 1-6 saat içinde bası yarası oluşturmak için yeterlidir. Genel olarak, süre ile basınç 
arasında ters bir oran vardır. Yani yüksek basınç, dokuyu kısa sürede etkiler. Hastaneye 
yatan hastaların %9-13’ünde, yoğun bakımda yatanların %41’inde, kuatriplejik hastaların 
%60’ında, yaşlı kalça kırığı operasyonu geçirenlerin %66’sında dekübit ülserleri gelişebilir. 
Erken dönemde ve doğru uygulanan önleyici girişimler ile bası yarası oluşumu engellenebilir.  
Hastanemizde bu yıl açılan yara polikliniğinde şimdilik sadece yoğun bakımda yatan hastalara 
dekübit yarası yönünden tanı ve tedaviye yönelik işlem yapılmakta olup şimdiye kadar 30 
hasta dekübit yarası nedeniyle tedavi gördü. Tedavide debritman, uygun antibioterapi, dm 
mevcut ise kan şekeri regülasyonu, nutrisyonel destek, yarayı yükten kurtarmak önemlidir. 
Uygulanacak işlemler sırası ile cildi değerlendirme, riski değerlendirme, pozisyon verme, 
beslenme, cilt bakımı, hasta/aile eğitimidir. Cilt temizliğinden sonra nemlendirici ürün 
kullanılmalı, sabundan kaçınılmalıdır. Sf ile yıkama, rif+ furacin ile mesh uygulaması, sık 
pozisyon değişimi, havalı yatak uygulaması, mobilizasyon ve protein + epitel hücre yenileyici 
mamalar verilmektedir. Yeni kurulan yara polikliniğimizin ilerleyen zamanda güçlendirilmiş 
ve donanımlı ekibi ile ilimiz genelindeki tüm akut, kronik ve açık yara vakalarına bakması 
açısından umut vericidir.
dekübit ülseri 
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P-033
nÜKs PiLoniDAL sinÜsTe LiMbeRg FLeP sonRAsı YARA 
YeRi AYRıLMAsının nPWT iLe YÖneTiMi
 
Şükrü Taş1, Ömer Faruk Özkan1, Muzaffer Muazzez Ocaklı1, Emrah Arslan2, 
Aslı Kiraz3, Muammer Karaayvaz1

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Çanakkale 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi AD, Çanakkale 
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Çanakkale
 
giriş-Amaç: Genç erişkinlerde yaygın olarak rastlanan pilonidal sinüs hastalığında ana 
cerrahi tedavi yöntemi, lezyon eksizyonu sonrası lokal flep kullanımıdır. Ancak yara yerinde 
ayrılma ve enfeksiyon gibi komplikasyonlar her zaman olasıdır. Bu durumda yara yerinin 
temizlenmesi çok önemlidir. Burada, Limberg flep operasyonu sonrası nüks pilonidal sinüsle 
beraber yara yerinde ayrılma ve enfeksiyon bulguları olan bir olguda başarılı sonuç veren 
negatif basınçlı yara tedavisi (NPWT) tartışılmaktadır.

olgu: Bir yıl önce pilonidal sinüs nedeniyle Limberg flep operasyonu geçirmiş olan 66 yaşında 
bayan hasta, sakrokoksigeal bölgede lokalize abse, flep üst kenarında açılma ve sekresyon 
bulguları ile polikliniğe başvurdu. Hastaya cerrahi drenaj ve beraberinde antibiyoterapi 
uygulandı. Enfeksiyon bulguları ortadan kalkan hastaya sol taraf gluteal flep hazırlanarak 
sekonder romboid eksizyon ve Limberg flep cerrahisi uygulandı. Operasyon sonrası yedinci 
günde devam eden antibiyotik tedavisine rağmen enfeksiyon bulguları gözlendi ve flep 
ayrıldı. Hastaya yeni bir debridman işlemi akabinde NPWT (Confort, Türkiye) uygulanmaya 
başlandı. Terapi dokuz gün boyunca her 72 saatte bir yara örtüsü değiştirilerek, beş dakikalık 
aralarla steril salin infüzyonu ve 60 mmHg basınçla devam ettirildi. Onuncu günde yara yeri, 
yeterli granülasyon dokusu oluşumu ile sütür edilmeye hazır hale geldi (Resim 1).

Tartışma: Komplike yaralarda NPWT, sağlıklı granülasyon dokusu oluşumunu arttırarak ve 
yarada bakteriyel kontaminasyonu azaltarak başarılı sonuçlar vermektedir. Pilonidal sinüs 
hastalığında ve nüks formunda cerrahi tedaviye ilaveten negatif basınçlı tedavinin başarılı 
olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur. Ancak literatürde flep ayrılmasında negatif basınçlı 
yara tedavisini tartışan herhangi bir yayına rastlanmamıştır.

sonuç: NPWT; yara yerinde artmış kan akımına bağlı sağlıklı granülasyon dokusu oluşumunu, 
enfekte olmuş organik materyal ve eksudanın aspirasyonunu sağlayarak olgumuzda başarılı 
sonuç verdi. Enfeksiyonun ve flep ayrılmasının eşlik ettiği nüks pilonidal sinüs hastalığının 
tedavisinde negatif basınçlı yara tedavisinin olumlu katkılarının olduğu düşünülmektedir.
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Resim 1 

 
a. Tedaviden önce enfeksiyon ve flep ayrılması b. NPWT cihazının yara yerine 
yerleştirilmesi c. NPWT sonrası sağlıklı granülasyon dokusu oluşumu d. Yara yerinin 
kapatılması 
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P-034
PeRisToMAL ALAnDA YARAsı oLAn HAsTAnın RoY 
ADAPTAsYon MoDeLi’ne gÖRe HeMşiReLiK bAKıMının 
DeĞeRLenDiRiLMesi: oLgU sUnUMU
 
Elif Akyüz, Ziyafet Uğurlu, Esra Yılmaz
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Ankara
 
Sindirim sisteminde herhangi bir bölümünün dışarı ağızlaştırılmasına stoma denir. Stoma 
bakımının en önemli unsuru stoma etrafındaki deriyi korumaktır. Stomalı bireylerin 
yaşamını olumsuz yönde etkileyen önemli etmenlerden birisi stomada ve stoma çevresindeki 
dokularda gelişen komplikasyonlardır. Hemşirelerin stoma komplikasyonlarının önlenmesi 
ve gelişen komplikasyonların bakımı ve tedavisinde önemli sorumlulukları vardır. Bu 
hastaların hemşirelik bakımının hastaya özel, bütüncül ve sistematik yaklaşımla nitelikli 
bir şekilde planlanması oldukça önemlidir. Sistematik ve standardize bir yaklaşımla 
verilerin toplanması ve bakımın planlanmasında hemşirelik bakım modelleri büyük katkı 
sağlamaktadır. Model kullanımı, uygulamadaki sorunların araştırılmasına yön vererek 
çözüm önerileri geliştirilmesini, hemşirenin hemşirelik uygulamalarına odaklanmasını ve 
bakımın sistematize edilmesini sağlar. Bu olgu sunumunun amacı peristomal alanda yarası 
olan hastanın Roy Adaptasyon Modeli’ne göre hemşirelik bakımının değerlendirilmesidir. 

olgu: Diyabet tanısı ile izlenen bayan hasta 57 yaşında ve evlidir. Hastaya Mayıs 2016 
tarihinde gaz-gaita çıkışı olmaması ve karın ağrısı şikâyeti ile abdominal CT çekilmiş, 
tüm kolonda dilatasyon ve sigmoid kolonda kitle ile yatışı yapılmış, kolonoskopi sonrası 
rektosigmoid kitle ile anterior rezeksiyon yapılarak hartman uç kolostomi açılmış, takip ve 
tedavi sonrası taburcu edilmiştir. Hasta bir ay sonra stoma kenarı insizyon komşuluğunda 
nekrotik alan ile kurumumuza başvurmuştur. Yapılan tetkiklerinde hastanın peristomal alanda 
akıntılı ve enfekte yara oluştuğu belirlenmiş, antibiyotik tedavisi, debritman ve VAC tedavisi 
uygulanarak taburcu edilmiştir. Yapılan son kontrollerinde hastanın peristomal alandaki 
yarasının kapandığı belirlenmiştir. 

bakım: Hastanın gereksinimleri Roy Adaptasyon Modeli’ne göre değerlendirilmiş ve bu 
model doğrultusunda toplam 14 hemşirelik tanısı belirlenmiştir. Hemşirelik bakım planına 
göre oluşturulan hemşirelik tanıları arasında; doku bütünlüğünde bozulma, enfeksiyon 
riski, travma riski, aile içi süreçlerin devamlılığında bozulma, beden imgesinde rahatsızlık, 
bilgi eksikliği, öz bakım eksikliği sendromu, anksiyete yer almaktadır. Bu tanılara uygun 
hemşirelik girişimleri gerçekleştirilmiş ve sonuçları değerlendirilmiştir. Bu vakada stomalı 
bireyde gelişen komplikasyonların önlenmesinde ve tedavisinde bir model doğrultusunda 
bütüncül bakım anlayışına dayalı stoma bakımının önemli olduğu gösterilmiştir.
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P-035
enTeRoKÜTonÖZ FisTÜL geLişMiş osToMiLi 
HAsTALARDA MULTiDisiPLineR bAKıM: VAKA sUnUMU
 
Durucan Aydın, Yasemin Köşker, Emine Kulaksız, Fırat Kocaay, Cihangir Akyol, 
Ethem Geçim
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara
 
Cerrahi ameliyatlarından sonra birçok nedene bağlı olarak insizyon yerinde akıntı, ayrılma 
ve enterokütonöz fistül gibi komplikasyonlar oluşabilmektedir. 
Ameliyat komplikasyonlarından olan fistüller; iki organ arasında ya da organ ve deri 
arasındaki anormal açıklıklardır. Fistüle zemin hazırlayan bazı faktörler olmasına rağmen, 
genellikle fistüller ameliyata ve hastalığa bağlı olarak belirti vermeden de ortaya çıkar.
Hastanede hastaların kalış süresini uzatarak, bakım ve tedavi gereksinimlerini arttırmakta ve 
enfeksiyon gibi başka sorunların da gelişmesine neden olabilmektedir. 
Olgu sunumunda ileostomisi olan iki hastada ameliyat sonrası gelişen bir komplikasyonlardan 
olan enterokütonöz fistül ve açık karın yarası bakımında hemşirelik yaklaşımı anlatılmaktadır.
 
giriş: Ameliyat komplikasyonlarından olan fistüller; iki organ arasında ya da organ ve deri 
arasındaki anormal açıklıklardır. Fistüle zemin hazırlayan bazı faktörler olmasına rağmen, 
genellikle fistüller ameliyata ve hastalığa bağlı olarak belirti vermeden de ortaya çıkabilmektedir. 
Enterokütonöz Fistül sonucu ortaya çıkan akıntı cilt tahrişine ve açık yaraya neden 
olabilmektedir. Yara açılması durumunda hastanede yatış süresi uzamakta, tıbbi tedavi ve 
yara bakım maliyeti artmaktadır.
 
olgu1: Bay T.E. 48 yaşında lise mezunu, memur, evli ve bir çocuk babasıdır. Rektum kanseri 
nedeniyle Hastanemizde 2011 yılında hastaya low Anterior Rezeksiyon ameliyatı yapılmış 
ve geçici İleostomi açılmıştır. 
Bay T.E. hastanemize genel durum bozukluğu nedeniyle kabul edilmiş; intraabdominal apse 
ve enterokütonöz fistül ve açık karın yarası gelişmesi sonucunda; stomaterapi hemşiresi 
tarafından bakım ve takibi düzenli olarak yapılmıştır.
Bay T.E. fistülden gelen akıntının kesilmesi ve genel durumunun düzelmesi sonrasında opere 
edilerek, ileostomisi ve açık karın yarası kapatılmış ve taburcu edilmiştir.
 
olgu2: Bayan T.Y. 54 yaşında emekli memur, dul, üniversite mezunu ve bir çocuk annesidir. 
Pankreas ve mide kanseri nedeniyle dış merkezde 2014 yılında opere olmuş ve geçici 
ileostomi açılmıştır.Ameliyat sonrasında intraabdominal apse, sepsis, anastamoz kaçağı ve 
enterokütonöz fistül nedeniyle hastanemize kabul edilmiştir. 
Genel durumunun düzelmesiyle Bayan T.Y 3 ay sonra taburcu edilmiştir. Bayan T.Y. stomasını 
kabullemediğinden ötürü eğitim toplantılarına ve grup terapilerine katılması sağlanmıştır. 
Stoma, yara, fistül bakımı ve ileostomiyle yaşam eğitimi stomaterapi ünitemizde yapılmıştır. 
Açık karın yarası kapandıktan sonra stoma bakımını kendisi yapmaya başlamış ve sosyal 
yaşamına aktif olarak geri dönmüştür. 
 
sonuç: Her iki ostomili bireyde ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlardan biri olan 
enterokütonöz fistüller ve açık karın yarası multidisipliner bir bakımla kontrol altına 
alınmıştır.



11. Ulusal Yara Kongresi

170

P-036
PARAsToMAL HeRni TAMiRi sonRAsı neKRoTiZAn 
FAsiiT geLişen HAsTAYA YAKLAşıM: oLgU sUnUMU
 
Oğuz Hançerlioğulları1, Şahin Kaymak1, Emine Arıcı2, Hüseyin Sinan1, 
Orhan Kozak1

1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Ankara 
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Servisi, Ankara
 
giriş: Nekrotizan fasiit (NF), fasya ve cilt altı dokunun nekrozu ile kendini gösteren, nadir 
görülen, ilerleyici ve ölümcül seyredebilen bakteriyel bir yumuşak doku enfeksiyonudur. 
Erken dönemde tedavi edilmediği taktirde, NF’nin morbiditesi ve mortalitesi oldukça 
yüksektir.

Amaç: Nekrotizan fasiitli bir hastanın stoma çevresindeki doku onarımı mücadelesi ve zorlu 
bakımını vaka üzerinde değerlendirmek. 

olgu: 63 yaşında erkek hasta. 10 yıl önce ülseratif kolit nedeniyle total kolektomi ve ileostomi 
ameliyatı, 4 yıl önce parastomal herniorafi ameliyatı yapılmış. Ostomisinin kenarında ve 
orta hatta cilt akıntısı, kızarıklık ve ağrı nedeniyle başvuran hasta nekrotizan fasilit tanısı ile 
yatırıldı. Yatışı sırasında WBC:7.8 mcl, hgb:12.9 g/dl, HCT:41.2, AKŞ:72mg/dl olarak ölçülen 
hastanın antibiyoterapisi başlandı. Genel durumu iyi, vitalleri stabil olan hastanın, ostomi 
altındaki cilt ve cilt altı dokularının nekroze olduğunun görülmesi üzerine yaranın lateralinden 
5cm’lik doku eksize edildi. Debritman ve nekrozektomi sonrası hasta 11 seans hiperbarik 
oksijen tedavisi aldı. Ardından 3’er gün ara ile üç kez vakum yardımlı yara kapama (VAC) 
uygulandı. VAC uygulamasından sonra hastaya plastik cerrahi tarafından cilt greftlemesi 
yapılarak doku defekti kapatılmıştır. Bu zor süreçte hasta 1 ay boyunca hastane de kalmıştır. 
Hasta 2 ay süre ile greft bölgesine plastik cerrahi kliniğinde günaşırı pansuman yaptırmıştır.  
Tartışma ve Sonuç: Stoma etrafındaki cilt enfeksiyonları ve doku kayıpları, stoma bakımını 
zorlaştırmaktadır. Stoma ile yaşamaya adapte olmaya çalışan hasta, aynı zamanda doku 
problemleri nedeniyle stomayı cilde yapıştıramadığı için beraberinde başka problemler 
yaşamaktadır. Bu vakada hasta ve ailesi özveri ile yara iyileşmesi beklerken bir yandan da 
stoma bakımı ve bölgeye fekal bulaşı önlemek için mücadele etmiştir. Debritman sonrası 
stoma torbası yapışmadığı için yaklaşık 10-15 gün hastanın uyku düzeni bozulmuştur. Hasta 
bu süreçte oturarak uyumaya çalıştığını ve iki saatte bir stoma bölgesini fekal bulaş açısından 
kontrol ettiğini belirtmektedir. Parastomal cilt enfeksiyonu ve doku kaybı, hasta için yönetimi 
ve adaptasyonu zor olan stoma bakımını daha da zorlaştırmaktadır. Yara iyileşmesi gibi 
sabır gerektiren bir durumun ayrıca stoma bölgesine yakın olması hastanın yaşam kalitesini 
önemli derecede etkilenmektedir. Bu süreçte sağlık çalışanları, yara tedavisinin yanı sıra 
hastanın psikososyal gereksinimlerini ve bu durumla baş etme stratejilerini de göz önünde 
bulundurmalıdır. Bu tür vakaların yönetiminde hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanları etkili 
iletişim yollarını kullanarak bakım problemini çözmelidir.
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P-037
YARA bAKıMınDA DoĞRU ADRes: YARA, osToMi, 
inKonTinAns HeMşiReLiĞi
 
Deniz Cenan, Ceylanım Üçer
Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi
 
giriş: Yara bakımı multidisipliner, bütüncül yaklaşım gerektiren kompleks bir hemşirelik 
girişimidir. Yara, ostomi, inkontinans hemşiresi (YOİH) yaranın tanımlanması, 
evrelendirilmesi, pansuman tercihi, sıklığını belirler ve yara iyileşmesini takip eder. Bu olgu 
sunumunda farklı iki yarada YOİH›liğinin öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. 

olgu 1: Bayan N.Ö. evli, 76 yaşında, 85 kg, 165cm boyunda, 2 çocuk annesi ve lisans 
mezunudur. KİYKO nedeniyle opere edilen, yaklaşık 3 aydır immobil olan hastanın koksiks 
ve glutealde olan yarasının ilk konsültasyonu plastik cerrahi hekimi tarafından yapılmış, 
chlorhexidin ile yaranın temizlenmesi ve skaritizan krem uygulanması önerilmiştir. Yaranın 
kötüleşmesi üzerine YOİH›sine danışılmıştır. Koksikste 4. evre 1x1x1.5cm, saat 12 yönünde 
2.5cm, 6 yönünde 2cm cepleşmesi olan, kokulu, yoğun miktarda seroprülan eksudalı yara 
için gümüş alginat şerit uygulanırken, glutealdeki 3. evre 7x8x0.3cm, tamamen granülize, 
orta miktarda serohemorajik eksudalı, çevresi masere olan yara bakımı için köpük örtü ve 
bariyer krem uygulanmıştır. Yara 2. evreye gerilediğinde hidrokolloid örtü ile bakıma devam 
edilmiştir. Bakıma başlandıktan 16 hafta sonra yara tamamen epitelize olmuş ve koruyucu 
önlemlere devam edilmiştir.

olgu 2: Bayan N.G. 68 yaşında, evli, bir çocuk annesi ve ilkokul mezunudur. Yumuşak doku 
sarkom tanısı alan hastaya 2005 yılında kolostomi açılmış, 2014 yılında kolostomi revizyonu 
yapılmıştır. Ağustos 2016 tarihinde onkoloji servisinde yatan hasta YOİH›sine kontrol amaçlı 
danışılmıştır. Hastanın hazır kesim, tek parça, düz adaptör kullandığı, stomanın pembe renkli, 
ciltle aynı seviyede ve peristomal alanda saat 1-11 yönünde kuru, siyah nekrotizan kabuk ve 
çevre dokuda kızarıklık olduğu görülmüştür. Kolorektal cerrahi hekimi ile beraber cerrahi 
girişim açısından değerlendirilmiş ve revizyon kararı alınmıştır. Hastanın cerrahi girişimi 
kabul etmemesi üzerine modern yara bakım ürünlerinden otolitik debritman amaçlı hidrojel 
üzerine steril gazlı bez (adaptörün cilde yapışması için) kapatılarak kesilebilir, çift parçalı, düz 
adaptör uygulanmıştır. Kızarık alana stoma pudrası ve bariyer sprey kullanılmıştır. Nekrotik 
alanın debritmanı sağlandıktan sonra enfekte doku görülmesi nedeniyle gümüşlü yara bakım 
örtüsü uygulanmıştır. 8 hafta sonra tamamen epitelizasyon sağlanmış ve koruyucu olarak 
bariyer sprey uygulanması konusunda hasta ve yakınına eğitim verilmiştir.

sonuç: Bu iki olguda görüldüğü gibi koruyucu önlemlerin alınması, yara değerlendirilmesi, 
bakım ve takibinin yapılması için YOİH›nin rolü çok önemlidir. Bu nedenle, stomaterapi ve 
yara bakım ünitelerinin sayısının arttırılması, daha çok sertifikalı YOİH›lerinin yetiştirilmesi 
gerekmektedir.
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P-038
Peg ÇeVResinDe geLişen DeRMATiT’in YÖneTiMi
 
Hatice Küçüker, Nurhak Olcay Keskin, Ali Yenigün, Esma Çelik
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım 
Ünitesi, İzmir
 
giriş: İnkontinans Alakalı Dermatit(IAD), idrar, dışkı veya diğer vücut sıvılarının temasına 
bağlı deri hasarını tanımlar. IAD önemli ölçüde rahatsızlığa neden olur ve tedavisi zor, zaman 
alıcı ve pahalı olabilir. IAD genellikle üriner ve fekal inkontinans sonucu oluşan dermatitler 
için kullanılır. Fakat bazen diğer vücut sıvılarına sürekli maruz kalan alanlarda da görülebilir. 
IAD derinin normal bariyer fonksiyonunun bozulmasını temsil eder ve bu da enflamasyonu 
tetikleyen unsurdur. Burada etkili olan anahtar mekanizmalar derinin aşırı hidrasyonu ve 
ph›taki artışıdır. Deride kızarıklık, eritem, ödem, veziküller, büller, deri erozyonu, yanma, 
kaşıntı, karıncalanma gibi belirtiler görülür.
 
olgu: Hasta 14 yaşında bayan.Yaklaşık 1 yıl önce porçöz içtiği için ağız yoluyla beslenemeyen 
hastaya PEG (karın duvarından mideye yerleştirilentüp) uygulanmış. Tüpün cilde girdiği 
yerde yaklaşık 10 gündür seröz bir akıntı mevcut. Akıntı ciddi miktarda ve kokuzuz, renksiz. 
Alınan kültürde üreme olmadı. Akıntının başlamasının 5. gününde ciltte yaygın bir kızarıklık, 
yanma ve kaşıntı oluşunca dermatoloji konsültasyonu açıldı. Dermatit ön tanısıyla tedavisi 
başlandı.10.günde (tedavinin 5.günü) olumlu bir sonuç alınamayınca dermatolojinin tedavisi 
sonlandırıldı. Hasta yeniden tartışıldı ve IAD olarak kabul edildi. Akıntısı hala devam 
ediyordu. Hastanın sorunlu alanının temizleme, onarma ve koruma işlemlerine ihtiyaç olduğu 
görüldü. İrritan sıvıyı temizleyen, akıntı ile doğrudan teması önlemek için deri üzerine bir 
bariyer yerleştirerek koruyan, uygun olduğunda da onaran kontinans 3›ü bir arada bakım 
mendilleri ve bariyer film kullanımı 3x1 olarak planlandı. Uygulama tam olarak yapıldı. 
8.günde ise dermatitin neredeyse tamamının yok olduğu gözlemlendi. Koruma amacıyla 3 
gün daha devam edildi. Hastanın bütün şikayetleri ortadan kalkınca akıntının nedeni için 
cerrahi kontrol yapıldı. Akıntının nedeni saptandı ve gereken girişim yapıldı.
 
sonuç: IAD sadece üriner ve/veya fekal inkontinansa bağlı olarak görülmeyebilir. Diğer 
vücut sıvıları da dermatite neden olabilir. IAD oluşan hastalarda temizleme, koruma ve 
onarma özelliği olan 3›ü birarada mendil ve bariyer sprey kullanımı, sorunun kısa sürede 
ortadan kalkmasını sağlar. Böylece hastanın ağrı, kaşıntı, huzursuzluk, uyku bozukluğu 
gibi sorunlarının yok olmasını sağlaması açısından etkili bir kombinasyon tedavi olarak 
kullanılmaktadır. Ayrıca hastanın hastanede yatış süresini azaltır ve dolayısıyla maliyeti 
de düşürür. Fekal ve üriner IAD›li pek çok hastamızda da bu tedaviden pozitif sonuçlar 
deneyimledik.

inkontinans Alakalı Dermatit 
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IAD ilk hali
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P-039
KRoniK YARA; TeK soRUnUMUZ YARA Mı?
 
Eren Olcay, Mehmet Ali Kaplan, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
İstanbul Üniveristesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD
 
giriş: Periferik Vasküler Hastalık (PVH), genellikle alt ekstremiteyi etkileyen aterosklerotik 
bir hastalıktır. İskemiye, intermitan kladikasyoya, kronik yaralara, amputasyonlara ve ölüme 
sebep olabilir. Raynaud Sendromu (RS), el ve ayak parmaklarında vazospazm sonucu 
karakteristik renk değişikliklerine sebep olan, sık görülen ancak genellikle tanı almayan bir 
klinik sendromdur. Soğuk hava, emosyonel stres veya bazı ilaçlar tarafından tetiklenebilir. 
Bu hastalıkların zemininde ortaya çıkan kronik yaraların tedavisi klinisyenler açısından 
güçlüklere neden olabilmektedir. 
 
Yöntem: PVH ve RS tanısı olan ve iyileşmeyen yara nedeniyle kliniğimizde takip edilen 
hastanın tedavi süreci değerlendirilmiştir. Bununla birlikte hastanın tedavi sürecinde ortaya 
çıkan DRESS Sendromu gibi komplikasyonların önemine de vurgu yapmak amaçlanmıştır.
 
olgu: Bilinen Raynaud Sendromu tanısı olan 77 yaşındaki erkek hastanın, iki ay önce 
nasır sonrası sol ayak birinci parmak tabanında yara açılmış. Sonrasında sol ayak D1›de 
iskemik görünüm oluşması üzerine kliniğimize Hiperbarik Oksijen (HBO) tedavisi için 
yönlendirilen hastaya HBO tedavisi başlandı. İlgili cerrahi birim tarafından sol ayak 1. 
parmak amputasyonu yapılan hasta takip ve tedavi için kliniğimize yatırıldı. Algoloji kliniği 
tarafından ağrısı için Gabapentin tedavisi başlandı. Antibiyoterapisi düzenlenen hastaya 
yatışı sırasında femoropopliteal arteriografi yapıldı. Sol a. tibialis anteriorda darlık saptandı 
ve PTA (perkütan translüminal anjiyoplasti) ile açıldı. Uygulanan debridmanlar sonrası 
yaradaki nekrotik görünüm tekrarladı. Hastaya iloprost ve kalsiyum kanal bloker tedavileri 
verildi. Takiplerinde sol ayak 2. parmak amputasyonu da yapılan hastanın yarasında klinik 
iyileşme süreci başladı. Ancak bu süreçte, hastada önce yüzde anjiyoödem ve ses kısıklığı, 
sonrasında dispne ve solid organ tutulumu gelişti. Genel durumu da kötüleşen hastada 
yapılan ileri incelemeler sonucu Gabapentin kullanımına bağlı DRESS sendromu düşünüldü. 
Gabapentin tedavisinin kesilmesi ve steroid tedavisi sonrası sistemik bulguları geriledi. 
Yeterli granülasyon dokusu geliştiğinde fleple yarası kapatılan hasta şifa ile kliniğimizden 
taburcu edildi.
 
Tartışma: PVH zemininde gelişen kronik yaraların tedavisi, gelişen infeksiyonlar ve sistemik 
sorunlar nedeniyle bütüncül bir yaklaşım gerektirir. Hastada takipleri sırasında ortaya çıkan 
komplikasyonlar morbidite ve mortaliteye katkıda bulunmaktadır. DRESS sendromu bu 
hasta için genel durumu kötüleştiren ve tedavi sürecini zorlaştıran bir komplikasyon olarak 
değerlendirilmiştir.
 
sonuç: Kronik yaraların takibinde, sadece yaraya odaklanmadan hastayı bir bütün olarak 
değerlendirerek tedaviyi düzenlemek önemlidir. Bizim olgumuzda da hasta multidisipliner 
olarak ele alınmış, yara ile birlikte gelişen mortal olabilen komplikasyonların da takip ve 
tedavisi yapılmıştır.
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P-040
PoViDon iYoT iLe PReoPeRATiF CiLT HAZıRLıĞı 
sonRAsı geLişen CiLT ReAKsiYonU
 
Hatice Küçüker1, Şenay Demir1, Nergin Akdeniz2

1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım 
Ünitesi, İzmir 
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ameliyathane Birimi, İzmir
 
Amaç: Ameliyat öncesi yapılan cilt hazırlığında kullanılan dezenfektan solüsyonlara bağlı 
oluşan yanıklar ve kontakt dermatitler seyrek ama ciddi olabilen komplikasyonlardır. %10 
Povidon iyot solüsyonu, geniş spektrumlu bir antiseptik olarak bakterisidal, virüsidal 
özelliklerinden dolayı preoperatif cilt temizliğinde yaygın kullanılan bir solüsyondur.
Preoperatif cilt hazırlığında %10 povidon iyot ile yapılan hastalarda,irritan kontakt dermatit, 
kimyasal yanık gibi cilt reaksiyonları görülebilir. Bu reaksiyonlar hasta ve yakınlarını 
olumsuz etkilemekte, sağlık ekibini zor duruma düşürmekte, hastanın hastanede kalış süresini 
ve dolyısıyla maliyeti artırmaktadır. Bu nedenle preoperatif cilt hazırlığı hasta güvenliği 
açısından önem taşımaktadır. Olgumuz,%10 povidon iyot solüsyonu ile cilt hazırlığı sonrası 
karşılaşılan, birbirine benzeyen reaksiyonlarla karşılaşılan vakalarımızdan birtanesidir.
 
olgu: 56 yaşında bayan hasta histerektomi ameliyatına hazırlanır. Gerekli prosedürlerden 
sonra ameliyat salonuna alındı. Havayolu güvenliği sağlandıktan ve anestezi ekibinin 
onayından sonra %10 povidon iyot ile cilt hazırlığı yapıldı. Operasyon bölgesi açık bırakılarak 
steril örtü kullanıldı.2 saat süren ameliyat sonrası hasta gözlem odasına alındı. 1 Saat monitör 
takibi yapılan hastanın uyanmada ve spontan solunumda sıkıntı görülmesi üzerine yoğun 
bakıma alındı. Hastanın yatağa alımı sırasında bez bağlanırken her iki glutealden sırta ve 
bacaklara doğru giden koyu renkli lezyonlar olduğu tespit edildi. Hastaya ameliyat sırasında 
ısıtıcı battaniye kullanılmadığı doğrulandı. Povidon iyoda bağlı cilt reaksiyonu olduğu 
cildiye konsültasyonuyla da onaylandı. Reaksiyonun lokalizasyonunun,cilt hazırlığındaki 
yıkama sonrası sıvının hastanın alt kısmına akması ve operasyon süresince orada göllendiği 
bölgeye uygun olması da tanıyı destekledi. Su ile yıkama sonrası Hametan pomad uygulandı. 
Aynı uygulamaya 2x1 devam edildi. Hasta post-op 2.günde servise çıkarıldı. Durumu hasta 
yakınlarına anlatmak biraz zor oldu. 10.günde lezyonlar tamamen yok oldu. Kurumumuzda 
buna benzer vakalarla az da olsa karşılaşılabilmektedir.

Tartışma: Preoperatif cilt hazırlığı sonrası seyrek olarak gelişen ancak ciddi olabilecek 
kontakt dermatit ve kimyasal yanıklar birer postoperatif komplikasyondur. Bunların nedeni 
cilt antiseptikleri ve ısıtıcı battaniyeler olabilir. %10 povidon iyot solüsyonu preoperatif cilt 
hazırlığında yaygın olarak kullanılır. Olgumuzda da aynı solüsyon kullanılmış ve irritan 
cilt lezyonları oluşmuştur.Bu komplikasyonların, hastaların altında %10 povidon iyot›un 
kurumadan göllenmesi nedeniyle oluştuğu görülmüştür. Bu nedenle ameliyat bölgesi 
temizliğinin daha dikkatli yapılması önem kazanmaktadır. Sıvının,ameliyat bölgesi dışına 
taşırılmaması, taşırılan bölgelerin korunması önemlidir. Bu konuda tüm ekip bilgilendirilmeli 
ve cilt hazırlığı konusunda talimatlar oluşturulmalıdır.
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Cilt Reaksiyonu 3.gün 
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P-041
niTRoFURAZon iÇeRiKLi ToPiKAL TeDAViLeRDe 
ALLeRjiK KonTAKT DeRMATiT
 
Nuh Evin, Abdullah Ünlü, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Konya
 
giriş: Allerjik kontakt dermatit (AKD) deriyle temas sonrası bazı maddelere karşı 
gelişen hipersensitivite reaksiyonudur. Maruz kalınan duyarlandırıcıların sayısı arttıkça 
AKD insidansı artış göstermektedir. AKD’e neden olan çok sayıda etken belirtilmiş olup 
nitrofurazonda bu etken maddelerden biridir. Nitrofurazon içeren eriyebilen antibakteriyel 
pansuman merhemleri travmatik lezyonlarda, yaralarının enfeksiyondan korunmasında, 
diğer antibakteriyel ilaçlara direnç gelişme olasılığı bulunan 2.- 3. derece yanıklarda, 
bakteriyel kontaminasyonun deri grefti kaybına yol açabileceği durumlarda haricen sürülerek 
kullanılmaktadır; ancak hastaların %1’inde döküntü, kaşıntı, kızarıklık ve lokal ödemle 
seyreden kontakt dermatite sebep olabilmektedir. Bu çalışmada %2 nitrofurazon içeren 
merhemlere bağlı AKD gelişen hastalar ve yönetimi sunulmuştur.

Hastalar Ve Yöntem: Çalışmaya 2014-2016 yılları arasında nitrofurazon içeren merhemlere 
bağlı AKD gelişen 6 olgu dahil edildi. Hastaların medikal hikayesi, muayene bulguları, digital 
fotografları ve tedavileri retrospaktif olarak hastane arşivinden ve hasta fotograf arşivinden 
tarandı. Tüm hastaların başvuru şikayetleri ortak olup; mevcut yaraların pansumanını 
takiben gelişen kaşıntı, kızarıkık, şişlik ve sulanmaydı. Hastalarda lokal alerjik tablo olduğu 
düşünülerek tüm pansuman malzemeleri terkedildi; serum fizyolojik ve gazlı bezle nemli 
pansuman yapıldı. Kaşıntı geçene kadar oral antihistaminikler ve allerlik alana nemlendirici 
solüsyolar sürülerek takip edildi. 1 hastada ilk 5 gün tedaviye yanıt alınamaması nedeniyle 
steroid içerikli lokal pomad kullanıldı. Dermatit tablosunun kontrolü sonra mevcut hastalığa 
yönelik tedavilere devam edildi. 

bulgular: Hastaların yaşları 16-76(ort.46) arasında olup; 4 hasta erkek, 2 hasta kadındı. 
3 hasta 1-2. derece yanık, 1 diabetik ayak ülseri, 1 travmatik abrazyon ve 1 tırnak batığı 
nedeniyle nitrofurazon içerikli merhem kullanmıştı. 5 hasta hekim önerisiyle, 3 hasta ise 
sosyal etkilenme nedeniyle kullanmıştı. 1 hasta hariç diğerlerinde tedaviyi takiben ortalama 
3. günde kaşıntı, ilk 5 günde kızarıklık ve ödem azalarak kayboldu. 1 hastada steroid içerikli 
pomadı takiben 3. günde yanıt alındı.

Tarışma ve sonuç: Topikal uygulanan ilaçlara karşı AKD gelişimi sık görülmektedir. AKD 
kullanılan ilacın allerjenik potansiyeline, ulaşılabilirliği ve kullanım sıklığına bağlıdır. 
Şen ve ark. 2012 yılında yaptığı 129 hastalık çalışmasında topikal ilaç duyarlılığı sıklığını 
incelemişler ve en sık olarak nitrofurazon ile duyarlılık olduğu belirlemişler. Nitrofurazon 
içerikli merhem ve pomadların kullanıldığı yanık, yara ve greftler kötüleşir; tahriş oluşup 
döküntü, kaşıntı ve inflamasyon bulguları artarsa AKD akılda tutulmalı, etken ortamdan 
hemen uzaklaştırılıp duyarlı hastalarda tekrar kullanılmamalıdır.
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P-042
AsiT YAnıĞınA bAĞLı KoAgÜLAsYon neKRoZU Ve 
YÖneTiMi
 
Şeyda Güray Evin, Abdullah Ünlü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
 
giriş: Kezzap, nitrik asitin halk arasındaki adıdır. Bileşiminde üç oksijen, bir hidrojen ve 
bir azot bulunan kuvvetli bir asittir. Cilt ile temas ettiğinde farklı derinliklerde yanıklara 
ve yönetimi zor cilt defektlerine neden olabilmektedir. Bu yazıda kezzap yanığı nedeniyle 
kliniğimizde uzun süre takip edildikten sonra tam iyileşme gözlenen hastanın yönetimi 
sunulmuştur.

Yöntem ve Vaka: 24 yaşında bayan hasta kliniğimize göğüs ön duvarını tamamen 
kapsayarak sağ kol üzerine uzanan ayrıca sağ ve sol bacak ön yüzlerini de tutan yer yer 
atonik granüle yaygın olarak eskaröz kezzap yanığı lezyonları ile başvurdu. (Fig1a-b) Seri 
debritmanların ardından yara zemininde granülasyon meydana getirildi. Alanı oldukça 
geniş bu granülasyon dokusu üzerine köprü fenomenini baz alarak aralıklı olarak parsiyel 
kalınlıkta deri greftleri yerleştirildi. Greft pansumanları yapılırken özellikle greftin zemine 
fiksasyonunda zorluklar yaşandı. Yara kültüründe Pseudomonas Aeruginosa ve Proteus 
Mirabilis gibi enfeksiyon etkenlerinin de üremesiyle birlikte yara bakımı daha karmaşık 
bir hal aldı. Bu etkenlere yönelik olarak sistemik antibiyoterapiler uygulandı. Enfeksiyon 
gerileyene kadar yara üzerine tül graslar yerleştirilerek pansumana bu şekilde devam edildi. 
Enfeksiyonun gerilemesinin ardından greftleme işlemine devam edildi. Aralıklı olarak 
yerleştirilen greftlerden epitelizasyon sağlanarak defekt alanlar tamamen kapatıldı. 

Tartışma: Nitrik asit cilt teması ile beraber protein denatürayonuna neden olarak hasar 
oluşturur. Likid nitrik asit ciltte önce sarı-kahverengi lekeler oluşturur. Eğer konsantrasyonu 
fazla ve maruziyet süresi uzunsa bu lezyonlar eskar ile sonuçlanır. Yanığın derinliğine göre 
cerrahi kararı verilir fakat klasik yanık lezyonlara göre yönetimleri oldukça zordur. Bu tür 
yanıklarda yara örtüleri; yanığın diferansiyasyonunu değerlendirmeyi zorlaştırıp ve cerrahi 
yaklaşımı geciktirdiğinden tercih edilmemektedir Yönetimleri normal yanık yaraları ile aynı 
olacak şekilde bu yanıkların yönetiminde pentotanol içerikli yara bakım ürünleri, güneşten 
korunma, gerekli ise de skarı azaltmak adına silikon ürünler kullanılmaktadır. 
 
sonuç: Koagülatif doku defekti meydana getiren asit yanıklarının yönetiminde seri 
debritmanlar, yanığın; derinliği ve cerrahi gereksinimi bakımında sıkça değerlendirilebilmesi 
için yanık yara örtülerinden kaçınılması, enfeksiyon tedavisi ve geniş alanlarda epitelizasyon 
sağlamak için greft aracı ile yer yer epitel adalarının getirilmesi yanık yönetiminde çoğunlukla 
yeterli olmaktadır. Greftleme işlemi destruksiyon ve inflamasyon aşamaları geçtikten ve 
mikroçevrede kimyasal reaksiyonlar son bulduktan sonra yapılmalıdır.
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Figür 1a-b 

 
Hastanın başvuru anındaki görünümü 
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P-043
iLginÇ biR VAnTiLATÖR YAnıĞı
 
Kamil Manav1, Dilek Şenen Demirez1, Mehmet Ali Korkmaz1, Abdullah Sürücü1, 
Emine Handan Şimşek1, Altan Tekin1, Abdullah Erkan Orhan2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
 
Yanıklar birçok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir. Sıklık sırasına bakıldığında en fazla 
sıcak sıvı yanıkları görülmektedir. Bunun yanında alev, elektrik, donma ve kimyasal yanıklar 
da görülmektedir. 
Kimyasal yanıklar içeriğin asit ya da alkali oluşuna göre iki grupta incelenir. Oluşan kimyasal 
yanık şiddeti; ajanın içeriği, konsantrasyonu, ve maruz kalınan süreye bağlı olarak değişiklik 
gösterir.
Alev yanıklarındaki en önemli sorun inhalasyon yoluyla akciğer hasarına neden olup 
morbiditeyi arttırmasıdır.
Donma yanıkları nadir görülmekle birlikte uç bölgelerin soğuk ve ıslağa uzun süreli maruz 
kalması sonrası hücresel hasar sonucu görülmektedir
Oluşan yanık mikrovasküler trombozlar nedeniyle olmaktadır.
Elektrik yanıkları derinin yanında kemik, sinir, tendon, kas gibi birçok dokuda hasar 
oluşturması nedeniyle yanıklardaki mortaliteyi arttırmaktadır. 
Sıcak sıvı yanıklarında sıvının derecesi, maruz kalınan süre ve sıvının viskozitesi yanık 
derinliğini belirler.
Sıklıkla tek bir etken ile yanma meydana gelirken bazen aynı anda farklı yanık çeşitlerini de 
görebilmekteyiz.
 
33 yaşında erkek hasta uyku sırasında vantilatörden çıkan yangın sonrasında oluşan yanık 
nedeniyle tarafımıza başvurdu. Hastanın geliş anında yüzde, saçlı deride, sırtta, omuz, kol ve 
gövdede yaklaşık %15 II. derece yanığı mevcuttu. Hastanın yanığı fiziksel olarak kimyasal yanık 
ile uyumlu olup hastanın anamnezine göre hiçbir kimyasalla teması olmadığı öğrenilmiştir. 
 
Hasta günlük olarak pansumanlarla takip edildi. Yanığa bağlı her iki gözde kornea 
hasarı olması üzerine otolog serum damla kullanılarak epitelizasyon sağlandı. Takipleri 
sırasında granule olmayan sağ kaş laterali tam kalınlıkta deri grefti ile kapatıldı. 
Scalpte bulunan yanık alanı pansumanlarla takiplerinde derinleşmesi ve akıntısının 
başlaması üzerine saçlı deri periost üzerinden debride edildi. Oluşan defekt kısmi 
kalınlıkta deri grefti ile kapatıldı. Takiplerinde sorunu olmayan hasta taburcu edildi. 
Yanıklar oluş nedenlerine göre tek tip olarak düşünülse de bazen bilinmedik nedenlere bağlı 
olarak bazen de hastanın yeterli ve doğru anamnez vermemesine bağlı olarak kombine 
yanıklar görülebilmektedir. Bu nedenle oluşan yanıklar tüm yönleriyle araştırılmalı, etkene 
yönelik gerekli takip ve tedavi yapılmalıdır.
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yanık 
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P-044
KRoniK YARAsı bULUnAn HAsTALARDA AĞRı 
DeĞeRLenDiRiLMesi
 
Ayse Sena Yumbul, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
İÜ, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD.
 
Amaç: Uluslar arası Ağrı Araştırmaları Teşkilatının yaptığı tanımlamaya göre ağrı ‘var olan 
veya olası doku hasarına eşlik eden veya bu hasar ile tanımlanabilen hoşa gitmeyen duysal 
deneyim’dir. Nörofizyolojik sınıflamaya göre, somatik ağrı deri, kas ve eklem bölgelerinde 
oluşan ağrıdır. Ağrının subjektif olması ve değerlendirmesinde hekimler arası farklı 
yorumları ortadan kaldırmak için ağrı değerlendirilmesinde birçok ölçüt kullanılmaktadır. 
Ağrının değerlendirilmesinde ilk soru ağrının ‘var’ ya da ‘yok’ olmasıdır. Bu çalışmada 
polikliniğimize başvuran ağrılı hastaları tek boyutlu ölçütler kullanılarak değerlendirdik. 
 
Yöntem: Ekim ayında polikiniğimize başvuran hiperbarik oksijen tedavisi almayan hastaların 
pansuman öncesi ağrılarını tek boyutlu ağrı ölçeklerinden; sözel ağrı skoru, sayısal ölçekler, 
görsel kıyaslama ölçeği ve Burford ağrı termometresi ile değerlendirdik. 
 
bulgular: Çalışmamızda 20 ağrısı olan hasta değerlendirildi (Tablo1). Hastaların dördü 
kadın, 16’sı erkekti. Altı hasta venöz ülser, dörder hasta iyileşmeyen yara, diyabetik 
ayak enfeksiyonu ve periferik arter hastalığı olup, birer hasta Buerger hastalığı ve crush 
yaralanmasıydı. Hiç ağrısı olmama gülen yüz ve dayanılmaz ağrı mutsuz yüz ifadesiyle 
modifiye edilmiş VAS skoru kullanılarak yaşlı ve okuma-yazma bilmeyenler için daha 
kullanışlı hale getirmiştir. VAS ile değerlendirilen hastaların maksimum skoru 100 mm, 
minimum skoru 6 mm olup, ortalama VAS skoru 50,45’ti (Grafik 1). Sözel ağrı skalasında 
üç hasta ağrısını hafif, yedi hasta rahatsız edici, üç hasta şiddetli, dört hasta çok şiddetli ve 
üç hasta ise dayanılmaz olarak ifade etmiştir. Ağrı yokluğu (sıfır) ile başlayıp, dayanılmaz 
ağrı (on) düzeyine ulaşılarak değerlendirilen sayısal ağrı puanlama skalasında hastaların 
ağrılarının maksimum değeri 10, minimum değeri 0 olup, ortalama sayısal ağrı skoru 5,4’tü. 
Dikey şekilde kullanılan görsel ağrı skalasında en alt kısımda ağrı yok ve en üst kısımda 
dayanılmaz ağrı yazan 100 mm’lik çizgi kullanılmış olup hastaların maksimum ağrısı 
100 mm olup minimum 8 mm tespit edilmiştir. Ortalama değer 52,8 olarak saptanmıştır. 
Burford ağrı termometresiyle değerlendirilen hastaların ağrıları sadece sözlü ifadeler ile 
değerlendirilmeyip kullandıkları ilaçlar da sorgulanmıştır. Dört hasta parasetamol, birer 
hasta diklofenak potasyum, tramadol, naproksen ve flurbiprofen kullanmaktaydı. 12 hasta 
düzenli bir analjezik tedavi kullanmamaktaydı.
 
sonuç: Pansumanla oluşan ya da pansumandan bağımsız sürekli devam eden ağrının 
saptanması, uygun analjezik tedavi ile kontrol altına alınması, bütünleyici yara tedavisinde 
hastanın yaşam kalitesini arttırma ve tedaviye uyumunu sağlamada önemli yere sahiptir.
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Tablo 1

HASTALAR taNI VAS 
skoru

SAYISAL AĞRI 
PUANLAMA 
skalasI

SÖZEL AĞRI 
skalasI

GÖRSEL 
KIYASLAMA 
ÖLÇEĞİ

BURFORD AĞRI 
TERMOMETRESİ

KULLANDIĞI 
ANALJEZİK

1 Venöz ülser 23 mm 4 Rahatsız edici 29 mm 4

2 Diyabetik ayak 
enfeksiyonu 8 mm 2 Hafif 8 mm 1

3 Venöz ülser 79 mm 7 Çok şiddetli 79 mm 7

4 İyileşmeyen 
Yara 42 mm 5 Rahatsız edici 45 mm 4 Parasetamol

5 Venöz ülser 19 mm 3 Rahatsız edici 25 mm 3 Diklofenak potasyum
6 Buerger hast 100 mm 10 Dayanılmaz 100 mm 10 Parasetamol
7 Venöz ülser 18 mm 3 Rahatsız edici 30 mm 3

8 Periferik arter 
hastalığı 64 mm 7 Şiddetli 68 mm 7

9 Periferik arter 
hastalığı 58 mm 5 Şiddetli 54 mm 5 Parasetamol

10 Venöz ülser 67 mm 7 Çok şiddetli 67 mm 7

11 İyileşmeyen 
Yara 10 mm 3 Rahatsız edici 15 mm 3

12 Diyabetik ayak 
enfeksiyonu 74 mm 8 Çok şiddetli 73 mm 8 Parasetamol

13 İyileşmeyen 
Yara 100 mm 10 Dayanılmaz 100 mm 10

14 Venöz ülser 6 mm 0 Hafif 10 mm 1

15 Periferik arter 
hastalığı 100 mm 10 Dayanılmaz 100 mm 10 Tramadol

16 Crush 
yaralanması 64 mm 7 Rahatsız edici 66 mm 6 Naproksen

17 İyileşmeyen 
Yara 12 mm 2 Hafif 15 mm 2

18 Diyabetik ayak 
enfeksiyonu 34 mm 3 Rahatsız edici 28 mm 3 Flurbiprofen

19 Diyabetik ayak 
enfeksiyonu 94 mm 8 Çok şiddetli 89 mm 8

20 Periferik arter 
hastalığı 37mm 4 Şiddetli 55 mm 3

grafik 1 
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P-045
DÜşÜK AYAK YARALARı
 
Arife Polat Düzgün, Bülent Çomçalı, Tolga Dinç, Selami Ilgaz Kayılıoğlu
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Kronik Yara Merkezi
 
Amaç: Ayağın bilekten yukarıya doğru kaldırılmasını kontrol etme yeteneğinin kaybolması 
düşük ayak olarak adlandırılan klinik tablodur. Bu tabloda kişi yürürken ayak parmaklarını 
yerden kaldıramadığından parmaklarını yerde sürüyerek yürür ve yürümesi kontrolsüz olur. 
Bu çalışmada kronik yara merkezimize başvuran ayak yarası olan düşük ayak hastalarının 
değerlendirildi. 
 
Yöntem-gereçler: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kronik Yara Merkezi 
polikliniğine, başvuran, 4 düşük ayaklı hasta değerlendirilmiştir. Hastaların demografik 
özellikleri, düşük ayak olmasına neden olan hastalık, ülser lokalizasyonu ve özellikleri, 
uygulanan medikal ve cerrahi tedavileri değerlendirilmiştir. 
 
bulgular: Düşük ayak yarası ile gelen 4 hastanın 3’ü erkek, ortalama yaş 56 idi Bir hastada 
bel fıtığına, bir hastada kalçadan enjeksiyon yapılırken sinir hasarı olması gibi periferik sinir 
travmasına ve iki hastada ise omurilik travmasına bağlı düşük ayak vardı. Bir hastada 5. 
parmakta ülser, bir hastada 2.3. ve 4. parmaklarda ve topukta nekroz, bir hastada aşil tendonu 
üzerinde açık kronik yara ve diğer hastada da ayak lateralinde ülser vardı. Hastalara düşük 
ayak tanısı konmuş ve doktorları tarafından yürümeleri için destek ekipmanları önerilmişti. 

sonuçlar: Düşük ayak, hastalık değil bir bulgudur. Bunun içinde öncelikle mutlaka 
nedeninin ortaya konulması ve bu nedene yönelik tedavi belirlenmelidir. Bu hastaların kronik 
yaralarının tedavisi zor olmakta ve hastanın ömür boyu özel ayak koruyucularını kullanması 
gerekmektedir.
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P-046
KRoniK YARA TeDAVi MeRKeZiMiZDe DÖRTLÜ bAnDAj 
UYgULADıĞıMıZ VenÖZ bACAK ÜLseRLi HAsTALARın 
DeĞeRLenDiRiLMesi
 
Arife Polat Düzgün1, Bülent Çomçalı1, Ali Baran Budak2, Tolga Dinç1

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Kronik Yara 
Merkezi 
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniği
 
Amaç: Kronik yara merkezin de takip ettiğimiz hastaların yaklaşık %25’ini venöz bacak 
ülserleri oluşturmaktadır. Bu çalışmada tedaviye uyum sağlayacağı düşünülen hastalarda bu 
ülserin iyileşme durumunu değerlendirildi.
 
Yöntem-gereçler: Kronik Yara Polikliniğimizde, venöz ülserli hastalarda sıgarayı bırakması, 
kalp damar cerrahisi kliniği tarafından Doppler ultrason sonuçları ile değerlendirilen ve 
medikal tedavisi başlanmış olanlar ve en az 6-8 adet bandaj uygulamasını takip edebilecek 
hastların tedavisine başlanılmaktadır. Venöz ülser yarası debride edilip doku kültürü alınır ve 
gümüş sulfadiazine ile pansuman sonrası dörtlü bandaj uygulanmıştır. Yara kültür sonuçlarına 
göre antibiyoterapi yapılmıştır. Ülser iyileşme durumuna göre bandaj sayısı artırılmış ve cilt 
tamamen epitelize olduktan sonra varis çorabına geçilmiştir.
 
bulgular: Hastaların hepsi erkekti, ortalama yaş 54 idi. 9 hastada tek bir ülser, 3 hastada ise 
yakın komşulukta iki adet ülser vardı. Hastalarda saptanan venöz ülserlerin; tamamı medial 
malleol bölgesinde idi. Hastalarda lezyon çevresinde hiperpigmentasyon ve ödem vardı. 
Tamamında inspeksiyonda variköz venler fark ediliyordu. 6 hastada ağrı genel şikâyet olup 
dokuz hastada kaşıntı vardı.10 hastada yara kültüründe üreme saptanmadı. Hastalara daha 
önceden varis çorabı önerilmiş ama düzenli kullanmamışlardı, Takibimiz sırasında 3 hasta 
tedaviye devam etmemiş olup diğer 9 hastanın ülserleri tamamen düzelmiş ve varis çorabına 
geçilmiştir.
 
sonuçlar: Kompresyon bandajı ve hastanın, tedaviye etkin katılımı, venöz bacak ülserinin 
iyileşmesi için önemlidir.
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P-047
VULVADA neKRoTiZAn FAsiiT oLgU sUnUMU
 
Kevser Uzunoğlu, Rıfat Bezirci, Feride Alevi, Aziz Mutlu Barlas, Bülent Kılıçoğlu
Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
 
giriş: Nekrotizan fasiit, yumuşak doku ve fasyaların hızlı yayılan nekrozu ile karakterize 
komplike bir deri enfeksiyonudur. Fournier gangreni, Meleney gangreni, gazlı gangren olarak 
da bilinen nekrotizan fasiit lezyonlarını bu adlandırmaların tümünü kapsayacak şekilde 
nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları olarak adlandırmak da mümkündür. Perirektal 
apseler, kötü perineal hijyen, diyabet, obezite, periferk vasküler hastalıklar,alkolizm, 
malnutrisyon, malignite, hıv ve diğer immün sistemi baskılayan durumlar risk faktörüdür. 
Sunumumuzun amacı; nekrotik dokuların erken dönemde debride edilmesinin gerekliliğine 
ve kronik sistemik hastalıkların varlığında küçük çaplı apselerde dahi daha kontrollü ve 
agresif yaklaşım gerekliliğine dikkat çekmek, tanı konulmasındaki gecikmeler sebebiyle 
klinik farkındalığı artırmaktır.

olgu: 54 yaşında bayan hasta, bilinen astım, hipertansiyon ve diyabetes mellitus(30 yıldır) 
hastalığı mevcut ve son 10 yıldır insülin kullanıyor. 37 yıldır aktif sigara içicisi olan hasta genital 
bölgede şişlik ve ağrı yakınmasıyla acil servise başvuruyor.Lökosit 33700/mm3, C-reaktif 
protein:16mg/L,eritrosit sedimantasyon hızı:29mm/h, glukoz:377mg/dL, hg:14gr/dL 
hastaya günlük debridman uygulandı.

sonuç: Nekrotizan fasiit anjiotrombotik mikrobiyal invazyon ve likefaktif nekrozla 
karakterizedir.Başlangıçta doku invazyonu yatay şekilde devam eder fakat durum ilerledikçe 
subkutan yağ doku ve dermisin gangreni, bununla beraber cildin iskemik nekrozu gelişir. 
Mortalitesi en yüksek enfeksiyonlardan biri olan nekrotizan fasiitin tanısını koyabilmek için 
mutlaka şüpheci davranmak gerekmektedir. Özellikle diyabetes melltus gibi predispozan 
bir kronik sistemik hastalık varlığında tüm lezyonlarda ve apselerde akla getirilmelidir. 
Hastalığın tanısını en kısa sürede koymak ve hastaya gerekli agresif debridmanı yapmak 
hayat kurtarıcıdır.
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P-048
PsÖRiAZis iLe biRLiKTeLiĞi bULUnAn MoRFeA ÜLseRi 
oLgUsUnDA YÖneTiM
 
Şeyda Güray Evin, Abdullah Ünlü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
 
giriş: Psöriazis; liken skleroz, morfea ve sistemik skleroz gibi fibroz dermatozlara 
otoimmun bir yatkınlık yapmaktadır. Morfea dermatozu ve psöriazis dermatozuna ilişkin 
ayrı ayrı oldukça fazla deneyim bulunmaktadır. Fakat iki dermatozun birlikteliğine sık 
rastlanmamaktadır. Biz bu yazıda bir vaka üzerinden psöriazisle birlikteliği bulunan morfea 
ülserinin yönetimi ve tedavisini sunmayı amaçladık.

Yöntem ve Vaka: 15 yıldır psöriazis nedeniyle metotreksat ve asitretin tedavisi alan 56 
yaşında erkek hasta kliniğimize sağ skapuler bölgede 7*10 cm, cildi tam kat tutan tümüyle 
nekrotik ve oldukça ağrılı bir ülserle başvurdu. Nekroze alanı uzaklaştırmak için hastaya 
debritman uygulandı. Derin dokudan alınan biopsi sonucu morfea olarak raporlandı. Nekrozun 
lokalize olarak ilerlemesi nedeniyle hastaya seri debritmanlar yapıldı ve granüle bir zemin 
elde edilince hastaya parsiyel kalınlıkta deri grefti uygulandı.Sonraki pansumanlarında 
greftin inoskülasyon aşamasına hiç geçmediği görüldü ve greft kaybedildi. Lokal yara 
bakımı için önce hidroaktif kolloid içeren otolitik debritman ve analjezi etkisi olan amorf 
jeller kullanıldı. Zemin yeterince granüle olduktan sonra yara iyileşmesinin artırılması için 
yara mikroçevresinin nem dengesini sağlayan hidrojel örtüler kullanıldı. 6 ayın sonunda 
defektte büyük oranda iyileşme gözlendi. (Fig1)

Tartışma: Morfea lokalize sklerodermanın bir çeşididir. Primer olarak cildi etkilemesinin 
yanında yağ, fasya, kas ve kemik gibi clt altı dokuları da tutabilir. Reaktif oksijen radikalleri 
üretimi bu dokularda hasara neden olur. Patogenezi tam olarak bilinmemekle beraber 
morfea ile birlikte olan ülserlerin yönetimi oldukça zordur. Özellikle reaktif oksijen 
radikallerini, hidrojen peroksite çeviren SOD (süperoksitdismutaz ) uygulamalarının, reaktif 
oksijen radikallerinin meydana getirdiği fibrotik altyapıya engel olarak fibrozise yatkın 
dermatozlarda tedavi olarak kullanılabilir. N- asetilsistein gibi antioksidan ajanlarda bu 
amaçla kullanılmaktadır. Bunların sistemik etkisinin yanında topikal yara bakımında etkili 
otolitik debride edici ajanlar da morfea ülserinin tedavisinde kullanılmaktadır.

sonuç: Bu tür ülserlerin tedavisinde minimal debritman ve sekonder yara iyileşme prosedürleri 
uygundur. Otolitik debride edici ajanlar ve yara mikroçevresini düzenleyici hidrojel örtüler 
morfea ülserinin tedavisinde topikal yara bakım ürünleri olarak oldukça efektiftir. Greft 
benzeri rekonstrüksiyonlar aktif enflamasyon ve immünojenik cevaplar nedeniyle başarısız 
olabilmektedir.
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Figür 1 

 
6 ayın sonunda defektte tama yakın iyileşme 
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P-049
DiAbeTin giZLi KoMPLiKAsYonU: neKRobiYoZis 
LiPoiDiKA DiAbeTiKoRUM
 
Nuh Evin, Abdullah Ünlü, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Konya
 
giriş: Nekrobiyozis lipoidika diabetikorum (NLD) diyabetli ya da bozulmuş glikoz toleransı 
bulunan hastalarda %0,3-1,6 arası görülen deri lezyonlarından biridir. İdiyopatik kutanöz 
granülamatoz dermatit olarakta adlandırılmaktadır. İlk kez 1929’da Oppenheim tarafından 
tariflenmiştir. Kadınlarda 3 kat fazla olup en sık tibia ön yüzde eritematöz plaklar şeklinde 
kendini gösterir. Bu çalışmada diabet başlangıcından çok uzun yıllar sonra ortaya çıkan, 
geçirilmiş greft cerrahisinden fayda görmeyen erkek NLD olgusu sunulmuştur.
 
olgu:  72 yaşında 35 yıldır tip 2 diabet olan ve 30 yıldır insülin kullanan hasta 2 yıldır 
kapanmayan, dış merkezde 1 defa greft ameliyatı yapılan sol tibia ön yüzde orta hatta 
yerleşimli 6x8 cm alanda etrafı kabarık ortası deprese, sarımtırak renkli ve ortalarında 
telenjektaziler bulunan plaklar ile başvurdu. Hastanın kan şekeri ölçümleri toklukta 200 mg/
dl altında, açlıkta 120 mg/dl altındaydı. Laboratuvar incelemesinde HbA1c düzeyi 6.9’la 
üst sınırda ve kreatinin 1.4 mg/dl olup diğer parametreler normal sınırdaydı. İleri yaş ve 
iyileşmeyen yara nedeniyle malignite ön tanısıyla her kadrandan biyopsi alınarak düzenli 
pansuman ve yara bakımı yapıldı. Hastanın patoloji sonucu kollajen dejenerasyonu ve 
nekrobiyozis zemininde iltihabi granülasyon dokusu geldi. Hastaya NLD tanısı koyuldu ve 
kortikosteroid içerikli pomadlarla topikal tedavi başlandı. Tedavi sonrası 1. ayda lezyonun 
küçüldüğü ve ilk 3 ayda kapandığı görüldü.
 
Tartışma ve sonuç: Nekrobiyozis lipoidika diabetikorum lezyonları sıklıkta anterior tibial 
bölgede yerleşimli, ağrısız, deriden kabarık, kırmızımsı çevresi mor plaklar olarak başlar ve 
sonra sarımtırak bir hal alır. Tibia dışında nadiren üst ekstremite ve baş-boyun bölgesinde 
de gelişebilmektedir. Patofizyolojisinde dermal damarlarda gelişen vaskülopati ön planda 
tutulsada tam bilinmemektedir. Gerçek tanı biyopsi örneklerinde kollajen lif dejenerasyonu, 
bazofili, şişme ve fragmantasyon(nekrobiyozis) ile konulur. %10-20 oranında kendiliğinden 
düzelir ancak rekürrensler görülebilir. Tedavide topikal kortikosteroid içerikli pomadlar 
kullanılmaktadır. Sistemik steroidler ve siklosporin tedavide etkili bulunmuş ancak kan şekeri 
regülasyonunu bozdukları için önerilmemiştir. Klorakin, aspirin, dipiridamol, pentoksifilin 
ve deri greftlerinin de etkili olduğu bilinmektedir. Diabetik hastalarda özellikle alt 
ekstremitede,tibia ön yüzde yerleşimli plaklarla seyreden lezyonlarda NLD akılda tutulmalı 
ve cerrahi tedaviden önce biyopsi sonuçlarıyla lokal steroid tedavileri denenmelidir.
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P-050
AbDoMinAL DeHisens
 
Kamil Manav1, Dilek Şenen Demirez1, Mehmet Ali Korkmaz1, Abdullah Sürücü1, 
Emine Handan Şimşek1, Altan Tekin1, Ümran Muslu2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
 
Yara ayrılması postoperatif dönemde sıklıkla görülen ciddi bir komplikasyondur. Dehisensin 
gelişmesi birçok faktöre bağlı olarak görülebilir. Preoperatif dönemde hasta hazırlığının 
yetersiz bir şekilde yapılması, kötü cerrahi teknik, uygun olmayan materyallerin kullanımı 
gibi nedenlerin yanında birçok lokal ve sistemik faktöre bağlı gelişebilmektedir.
Vücudun farklı yerleşim yerlerine göre dehisens insidansı değişmekle birlikte abdominal 
bölgedeki insidans %0.2-6 arasındadır. Dehisense bağlı gelişen komorbid durumlar sonrası 
görülen mortalite ise %9-44 gibi yüksek bir orana sahiptir.
Abdominal dehisens kısmi ya da tam kat olarak görülebilmektedir. Dehisense 
predispozan faktörler arasında hipoalbuminemi, kontamine kirli yara, yara yeri 
enfeksiyonları, orta hat kesileri, acil şartlarda yapılan operasyonlar, kullanılan 
sütür materyalleri, yara kapama şekli, vitamin-minarel eksiklikleri, diabet, sarılık, 
hemodinamik instabilite, üremi, obesite, malignite, solunum sistemi hastalıkları, 
hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği, siroz gibi sistemik hastalıklar yer alır. 
24 yaşında kadın hasta, dış merkezde sezeryan sonrası postoperatif 8.günde insizyon hattında 
dehisens olması üzerine hastanemiz kadın hastalıkları ve doğum kliniğine başvurmuş. Scarpa 
fasyasına kadar olan defekt, fasya onarımı yapıldıktan sonra primer olarak sütüre edilerek 
kapatılmış.
Takiplerinin 5.gününde insizyon hattında minimal dehisensin tekrar gelişmesi üzerine 
tarafımızca sodyum hipoklorid ile günlük pansumanları yapıldı. Pansumanla takipleri 
sonrasında yıkamalı vakum yardımlı yara kapama sistemi uygulandı. Hastada yara yeri 
enfeksiyonuna neden olabilecek faktörler araştırıldı. Yara yerinden alınan derin doku kültürü 
steril geldi. İki günde bir değişim olacak şekilde tedaviye devam edildi. 5 seans vakum 
yardımlı yara kapama sistemi uygulandı.
Herhangi bir sistemik hastalığı olmayan hastanın çalışılan Ig, kompleman, protein C, protein S, 
demir parametreleri ve romatolojik tetkiklerde anormallik saptanmadı. Çinko değerinde düşüklük 
olan hastaya çinko tedavisi verildi. Takiplerinde defektin kapandığı ve epitelize olduğu görüldü. 
Yara iyileşmesi kompleks ve multifaktöriyel olup durumu değiştiren tüm etkenler göz önüne 
alınarak hastanın detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.
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