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Değerli Meslektaşlarımız,
Yara Bakımı Derneği adına sizleri, 14-17 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya, Gloria
Kongre Merkezi’nde düzenlediğimiz ‘12. Ulusal Yara Kongresi’nde görmekten büyük
mutluluk ve onur duyuyoruz. Daha önce derneğimiz tarafından gerçekleştirilen onbir başarılı
kongreden sonra, onikinci kongrenin de sizlerin yoğun ilgisini çekeceğine inanıyoruz.
Kongremizde yaranın temel konuları ve güncel uygulamalar yanında, spesifik konulardaki
yaklaşımları, yeni tedavi yöntemlerini ve bilimsel gelişmeleri konferans, panel ve interaktif
toplantılarla sizlere sunmak istiyoruz.
Şu ana kadar Kongremize 350’nin üzerinde kayıt oldu, yirmiye yakın firma sponsorluk desteği
verdi. Kongremizin ilk günü büyük ilginizi çekeceğini düşündüğümüz üç kurs düzenlenecek.
İlk gün yine öncü hocalarımız Semih Baskan ve Ali Barutçu’nun iki konferansını zevkle
dinleyeceksiniz. Kongre programımızda bir uydu sempozyumumuz olacak ve toplam 14
oturumda kronik yara ve yara tedavisi tüm yönleriyle ele alınacak.
Bu yıl Kongremize rekor sayıda sözel ve poster bildiri başvurusu oldu. Bunlardan sunum
için kabul edilen 49 sözel bildiriyi iki ayrı salonda, dört oturumda izleyeceksiniz. İlk kez bu
kongremizde yaptığımız bir değişiklik ile oturum konularını ilgilendiren bir ya da iki sözel
bildiriyi oturumların sonlarına ekledik. Böylece genç meslektaşlarımızın sözel sunumlarına
ilgiyi arttırmayı amaçladık. Bu değişikliğin de hoşunuza gideceğini düşünüyoruz. Kongre
poster alanında 81 poster bildirimiz sunulacak, bunları da kahve aralarında izleyebilirsiniz.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi sözel ve poster bildiri ödüllerimiz için jürimiz bildirileri
değerlendirecek.
Kongremizin iki oturumumuzu yara camiamızın ve derneğimizin çok değerli iki kaybımıza
ithaf ettik. Ecz. Hasan Çelebi ve Dr. Bülent Kavaklı’yı bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz.
Hep birlikte keyifli ve başarılı bir kongre geçirmemiz dileğiyle yüksek ilginiz için şimdiden
teşekkür eder, saygılar sunarız.
Prof. Dr. Şamil AKTAŞ			
Kongre Sekreteri 				

Prof. Dr. İlhan SATMAN
Kongre Başkanı
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YARA BAKIM VE DOKU ONARIMI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU
Başkan
Dr. Mustafa Deveci
Başkan Yardımcısı
Dr. Ali Barutçu
Sekreter
Dr. Şamil Aktaş
Muhasip
Dr. Tuğbay Tuğ
Üye
Dr. Ayişe Karadağ

Kongre Başkanı
Dr. İlhan Satman
Kongre Sekreteri
Dr. Şamil Aktaş

6

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

DÜZENLEME KURULU
Utkan Aydın
Ömer Arda Çetinkaya
Nurdan Gül
Bengüsu Mirasoğlu
Sercan Yüksel
BİLİMSEL KURUL
Nuray Akyüz
Rıdvan Alaca
Erdal Anadol
Berrin Çetinarslan Arslan
Selçuk Baktıroğlu
Ali Barutçu
Semih Baskan
Zehra Göçmen Baykara
Tülin Bedük
Hülya Bulut
Sevilay Şenol Çelik
Cengiz Çetin
Abdurrahman Çömlekçi
Ahmet Demir
Mustafa Deveci
Nevin Dinççağ
Ömer Haluk Eraksoy
Bülent Ertuğrul
Fatma Eti Aslan
Selma Görgülü
Ülkü Güneş
Ramazan Kahveci
Zeynep Kahveci

Ayişe Karadağ
Azize Karahan
Önder Kılıçoğlu
Cengiz Köksal
Rıfkiye Küçükoğlu
Mustafa Oral Öncül
Şeyda Özcan
Emre Özker
Şerife Barçın Öztürk
Neşe Saltoğlu
Nedim Savacı
Zeynep Oşar Siva
Yusuf Alper Sönmez
Öner Şavk
İshak Özel Tekin
Akın Savaş Toklu
Zekeriya Tosun
Tuğbay Tuğ
Hakan Uncu
Fatih Yanar
Meryem Yavuz
İlhan Yetkin
Osman Yüksel

**Soyisme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
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SPONSOR FİRMALAR
ACELITY
BBRAUN
COLOPLAST
CONFORT
COSMOPLUS
DİFASAN
GEN İLAÇ
GENADYNE
HARTMANN
HASBIOTECH
İSTANBUL MEDİKAL
LOHMANN&RAUSCHER
MÖLNLYCKE
NOVA PHARMA
OWLS CRANIAL TEDAVİ MERKEZİ
SMITH&NEPHEW

**Firmalar alfabetik olarak sıralanmıştır.
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Bilimsel Program
14 ARALIK 2017 PERŞEMBE
12.00-13.00

Kayıt

13.00-14.00

Kurs 1: Yükten Kaldırma
Kurs Koordinatörü: Önder Kılıçoğlu

14.00-15.00

Kurs 2: Kompresyon Bandajı Uygulama
Kurs Koordinatörleri: Selçuk Baktıroğlu, Fatih Yanar, Sercan Yüksel

15.00-16.00

Kurs 3: Seçilmiş Yaralarda Yara Örtüsü Uygulama Pratiği
Kurs Koordinatörleri: Şamil Aktaş, Emre Özker

16.00-16.30

Kahve Arası

16.30-17.00

Açılış
Mustafa Deveci
İlhan Satman

17.00-18.00

İki Konferans
Oturum Başkanı: Erdal Anadol
Kaçırılan bir Nobel ödülü hikayesi
Semih Baskan
Yara tedavisinde yeni ufuklar: Reperatif tıp
Ali Barutçu

17.00-17.30
17.30-18.00

18.00-19.00

Açılış Kokteyli
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15 ARALIK 2017 CUMA
08.30-10.20 1. Oturum: Diyabetik Ayak 1
Oturum Başkanları: İlhan Satman, Nevin Dinççağ
08.30-08.50 Diyabet nereye gidiyor. Epidemiyoloji
İlhan Satman
08:50-09:10 Diyabetik ayak fizyopatolojisi
Nevin Dinççağ
09.10-09.30 Diyabetik ayakta prognoz üzerine etkili faktörler
Abdurrahman Çömlekçi
09.30-09.50 Diyabetik ayaktan korunma
Şeyda Özcan
09.50-10.00 Tartışma
10.00-10.10 SB001 Diyabetik Ayak Hastalarında Periferik Arter Hastalığı Sıklığı ve İlişkili
Faktörler
Yahya Utlu, Füruzan Bozkurt Kozan, Okay Başak, Ö.F. Kutsi Köseoğlu,
Tünay Kurtoğlu, M. Bülent Ertuğrul
10.10-10.20 SB002 Diyabetik Ayak Sorunlarından Korunma için Hasta Eğitimi
Bekir Selim Bağlı, Serap Yücel

10.20-10.50 Kahve Arası
10.50-12.20 2. Oturum: Dermatolojik Hastalıklarda Yara
Oturum Başkanları: Rıfkiye Küçükoğlu, Akın Savaş Toklu
10.50-11.10 Yaraya dermatolojik yaklaşım, sınıflama ve pyoderma gangrenosum
Rıfkiye Küçükoğlu
11.10-11.30 Vaskülitik hastalıklara bağlı yaralar
Melih Akyol
11.30-11.50 Neoplazilere bağlı yaralar
Algün Polat Ekinci
11.50-12.00 Tartışma
12.00-12.10 SB003 Amputasyon Önerilen Bir Skleroderma Vakasında Maggot, Negatif Basınç ve
Punch Greft Kullanımı
Ayşegül Ercengiz, Zehra Yazıcı Mutlu, Mahmut Özgül, Mesut Mutluoğlu
12.10-12.20 SB004 Pyoderma Gangrenosum: Olgu Sunumu
Ömür Kocaoğlu, Büşra Aydın, Alper Erkin

12.20-13.30 Öğle Yemeği
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13.30-15.00 3. Oturum: Bası Yarası 1
Oturum Başkanları: Ayişe Karadağ, Tülin Bedük
13.30-13.50 Bası yarası epidemiyolojisi ve etyolojisi
Utkan Aydın
13.50-14.10 Bası yaralarını tanılama ve evrelendirme sorunları
Ayişe Karadağ
14.10-14.30 Bası yaralarını önleme ve sürekli mesleki eğitim
Şenay Gül
14.30-14.40 Tartışma
14.40-14.50 SB005 Ankara bölgesindeki hastane ve bakım evlerindeki hastalarda bası yaralarının

araştırılması: I. Hazırlayıcı faktörler
Teslime Erdoğan, Halis Oğuz
14.50-15.00 SB006 Bir Üniversite Hastanesindeki Yoğun Bakımda Tedavi Alan Hastalarda Basınç
Yarası Risk Değerlendirmesi
Nilüfer Ertürk, Elif Lale Aktürk, Demet İnangil

15.00-15.30 Kahve Arası
15.30-17.00 4. Oturum: Bası Yarası 2
Oturum Başkanları: Rıdvan Alaca, Ahmet Demir
15.30-15.50 Bası yaralarını önlemede destek yüzey kullanımı ve koruyucu
pansumanların yeri
Pınar Avşar
15.50-16.10 Bası yarası tedavisinde fiziksel tedavi yaklaşımı
Rıdvan Alaca
16.10-16.30 Bası yarası tedavisinde cerrahi yaklaşımlar
Ramazan Kahveci
16.30-16.40 Tartışma
16.40-16.50 SB007 Ankara bölgesindeki hastane ve bakım evlerindeki hastalarda bası yaralarının

araştırılması: I. Ülser durumları ve tedavileri
Teslime Erdoğan, Halis Oğuz
16.50-17.00 SB008 Basınç yarasında Hidrojellerin Otolitik Debritmandaki Etkinliğinin
Değerlendirilmesi
Ayper Önal Alkan, Öznur Demiroluk, Cem Nazikoğlu, Kübra Babacan, Güldem Turan

17.00-17.30 Kahve Arası
17.30-18.30 5. Oturum: Açık Tartışma Oturumu
Oturum Başkanı: Mustafa Deveci
17.30-18.30 Yeni yara yönetmeliği taslağı
Mustafa Deveci
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18.30-20.00 6. Oturum: Sözel Sunumlar 1 - Salon 1
Oturum Başkanları: Bülent Ertuğrul, Şamil Aktaş
SB009 İnkontinansa Bağlı Dermatit ve Şiddeti Aracı’nın Türkçeye Uyarlanması,
Geçerlik-Güvenirlik Çalışması
Pınar Avşar, Şenay Gül, Ayişe Karadağ
SB010 Achromobacter ile enfekte venöz ülserin antibiyotikli prf ile tedavisi
Ali Barutçu, Hüseyin Emre Ulukaya
SB011 Zor yanıklarda kablosuz mikro akım elektrik stümülasyonu
Ali Barutçu, Deniz Cenan, Bilgehan İlker
SB012 Diyabetik ayak yarası gelişen hastaların geleneksel ve tamamlayıcı tıp
uygulamalarını kullanma durumlarının incelenmesi
Demet Coşkunırmak, Sakine Boyraz
SB013 Kronik Venöz Ülserlerde Hangi Mikroorganizma, Hangi Antibiyotik?
Pelin Erdizci, Miraç Barış Erzincan, Ömer Arda Çetinkaya, Hakan Uncu
SB014 Orak Hücreli Anemiye Bağlı Bacak Ülserlerinde Hiperbarik Oksijen Tedavisi
Elif Ebru Özer, Berrak Akşam
SB015 Dekübit Yarası Cerrahisinde Yeni Bir Modifiye Rotasyon-İlerletme Flebi
Enver Arpacı
SB016 Femoral Arter Girişimleri Sonrası Oluşan İnguinal Defektlerde Negatif
Basınçlı Tedavinin Yeri
Melekber Çavuş Özkan, Fatma Nihal Kocaaslan, Özhan Bekir Çelebiler

18.30-20.00 6. Oturum: Sözel Sunumlar 2 - Salon 2
Oturum Başkanları: Şeyda Özcan, İlhan Satman
SB018 Venöz Ülserlerin Dörtlü Kompresyon Bandajları ile Tedavisi
Alp Togan Kıraç, Ezgi Akgün, Cemile Sazak, Hakan Uncu
SB019 2. Basamak Sağlık Kuruluşunda oluşturduğumuz diyabetik yara takımı, tedavi
algoritmamız ve sonuçlarımız
Mehmet Onur Öztürk
SB020 Akut diyabetik ayak yarasında yağ doku kaynaklı kök hücre kullanımı
Yusuf Kenan Çoban
SB021 Topikal Growth Faktör ile Yanık Tedavisi; Ülkemizde İlk Olgu
Miraç Barış Erzincan, Cemile Sazak, Sibel Işık, Hakan Uncu
SB023 Majör yanıklı hastalarda erken dönem fizyoterapinin biyokimyasal
parametreler üzerine etkisi
Murat Ali Çınar, Kezban Bayramlar, Ahmet Erkılıç, Ali Güneş, Yavuz Yakut
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SB024 Ayak dorsumunda tendon ve kemiğin ekspoze olduğu geniş yarası olan
diyabetik hastalarda, greft ile ince rekonstruksiyon yapılması için negatif basınçlı
terapinin kullanılması
Erkan Orhan, Enver Arpacı
SB025 Diyabetik ve Kronik Yara Zeminindeki Alt Ekstremite Amputasyonlarında
Güdük Sorunlarını ve Tedavi Yaklaşımlarımız
Zeki Taşdemir, Gaye Taylan Filinte, Gültekin Sıtkı Çecen
SB026 İki Olgu Üzerinden Sakrektomi Yapılan Hastalarda Yara Yerine Yaklaşımın
Değerlendirilmesi
Melekber Çavuş Özkan, Fatma Nihal Kocaaslan, Bülent Erol, Özhan Bekir Çelebiler

16 ARALIK 2017 CUMARTESİ
08.30-10.00 7. Oturum: Diyabetik Ayak 2 (Dr. Bülent Kavaklı Oturumu) 		
Oturum Başkanları: Önder Kılıçoğlu, Tuğbay Tuğ
08.30-08.50 Diyabetik ayak infeksiyonu, tanı ve tedavi yaklaşımı
Bülent Ertuğrul
08.50-09.10 Diyabetik ayakta akut yaygın infeksiyon
Selçuk Baktıroğlu
09.10-09.30 Charcot ayağı
Önder Kılıçoğlu
09.30-09.50 Yükten kaldırma
Öner Şavk
09.50-10.00 Tartışma
10.00-10.30 Kahve Arası
10.30-11.30 8. Oturum: Diyabetik Ayak 3
Oturum Başkanları: Neşe Saltoğlu, Semih Baskan
10.30-10.50 Metabolik sorunların tedavisi
Alper Sönmez
10.50-11.10 Ulusal uzlaşı raporu, uygulamada sorunlar, çözümler
Neşe Saltoğlu
11.10-11.20 Tartışma
11.20-11.30 SB027 Diyabetik Ayak Hastalarında Majör Ampütasyon Sıklığı ve Klinik Özellikler
Yahya Utlu, Şevki Öner Şavk, M. Bülent Ertuğrul

13

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

11.30-12.30 9. Oturum: Yara İyileşmesinde Topikal Epidermal Büyüme Faktörü |
Uydu Sempozyumu (GEN-İLAÇ)
Oturum Başkanı: Hakan Uncu
Yara iyileşmesinde büyüme faktörlerinin yeri
Şamil Aktaş
Topikal epidermal büyüme faktörü Regen-D ile klinik deneyimler
Bülent Ertuğrul
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.20 10. Oturum: Vasküler Ülserler
Oturum Başkanları: Erdal Anadol, Selçuk Baktıroğlu
13.30-13.50 Venöz ülser
Hakan Uncu
13.50-14.10 Arteriyel ülser
Ömer Arda Çetinkaya
14.10-14.30 Tanıda görüntüleme yöntemleri
Arzu Poyanlı
14.30-14.50 Girişimsel ve cerrahi tedavi yöntemleri
Eren Karpuzoğlu
14.50-15.00 Tartışma
15.00-15.10 SB028 Ülkemizde Topikal EGF ile Tedavi Edilen İlk Venöz Ülser Olgusu
Cemile Sazak, Alp Togan Kıraç, Ömer Arda Çetinkaya, Hakan Uncu

15.10-15.20 SB029 Periferik arter hastalığının eşlik ettiği yara hastalarında endovasküler girişim
ve hiperbarik oksijen tedavisinin kombine etkilerinin değerlendirilmesi
Yavuz Aslan, Ali Burak Binboğa, Mehmet Ali Kaplan, Mehmet Onay

15.20-15.50 Kahve Arası
15.50-17.40 11. Oturum: Yara Tanı ve Tedavisinde Teknoloji
(Ecz. Hasan Çelebi Oturumu)
Oturum Başkanları: Ali Barutçu, Ramazan Kahveci
15.50-16.10 Yara tedavisinde elektrik stimülasyonu, fototerapötik yaklaşımlar
(Lazer, UV, Led)
Emre Özker
16.10-16.30 Yarada NBYT (normal, gümüşlü, yıkamalı)
Fatih Yanar
16.30-16.50 Yarada NBYT (greft üstü, tek kullanımlık, post insizyonel)
Ahmet Demir
16.50-17.10 Yara tanı ve izleminde ölçme değerlendirme yöntemleri
Akın Savaş Toklu
17.10-17.30 Tartışma
17.30-18.00 Kahve Arası
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18.00-19.40 12. Oturum: Sözel Sunumlar 1 - Salon 1
Oturum Başkanları: Emre Özker, Tuğbay Tuğ
SB032 Kronik yara olgularında Klorheksidin ve Sodyum Pentaborat Pentahidrat
preparatının topikal kullanımı
Özdinç Acarlı, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş
SB033 Nekrotizan Fasiit’te Alışılmadık Olgular: Klinik Tecrübemiz ve Literatür
Taraması
Emin Kapı, Zeynep Deniz Akdeniz Doğan, Tamer Seyhan, Nihal Kılınç
SB034 Perkutan Endoskopik Gastrostomi Çevresinde Gelişen Nekrozun Lokal
N-Asetil Sistein ile Tedavisi
Hilal Özkaya, Satı Sena Çoraoğlu, Ali Ramazan Benli
SB035 Diabetik ve Kronik Alt Ekstremite Yaralarında Hiberbarik Oksijen Tedavisi
Nerede ve Ne Zaman
Zeki Tasdemir, Tuna Gümüş, Gültekin Sıtkı Çecen, Gamze Sümen
SB036 Primer kapama mı sekonder iyileşme mi? İşte bütün mesele bu
Ayşegül Ercengiz, Zehra Yazıcı Mutlu, Mesut Mutluoğlu
SB037 Bistüri Kadar Keskin: Nekrotizan Fasiitte Topikal Bakteriyel Kollajenaz
Uygulamaları
Kevser Uzunoğlu, Rıfat Bezirci, Tayfun Bayraktar, Rifat Kuşabbi, Marlen Süleyman
SB038 Yanık Sonrası Boyun Kontraktülerinin Açılmasında Asellüler Dermal
Matrix(Matriderm) in Etkinliği ve Fonksiyonel Sonuçları
Bilgehan İlker, Perçin Karakol, Oğuzhan Demirel, Can Uslu, Tevfik Balıkçı,
Burak Ergün Tatar
SB039 İleri derecede hipertorifk skar gelişen yanık olgularında stromal vaskuler
fraksiyon ve fibroblast hücre kültürü tedavisinin etkin
Bilgehan İlker, Perçin Karakol, Oğuzhan Demirel, Tevfik Balıkçı, Can Uslu,
Burak Ergün Tatar, Mehmet Bozkurt
SB040 Kronik yaralarda epitelizasyon sürecini hızlandırmak için epidermal
mikrogreft uygulamalarımız
Alper Aksoy, Mustafa Narmanlı, Dağhan Dağdelen
SB041 Obez Hastalarda Sık Görülen Lenfödem Yaralarında Yara Bakımı Hemşireliği
Olgu Sunum
Gülsen Aksu, Cihan Sivrikaya
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18.00-19.40 12. Oturum: Sözel Sunumlar 2 - Salon 2
Oturum Başkanları: Akın Savaş Toklu, Ayişe Karadağ
SB042 Amputasyon Güdüğünde Yara İyileşmesi Problemli Hastalarda Üreyen Etken
Mikroorganizmalar
Zeki Tasdemir, Öznur Ak, Nazire Aladağ
SB043 Diabetik Ayak Ülserlerinde İntradermal-İntralezyonel Epidermal Growth
Faktör Uygulaması Sonuçlarımız
Gökhan Temiz, Murat Sarıcı, Sultan Yalçın, Cem Berkay Sınacı, Gaye Taylan Filinte
SB044 SBÜ Kartal Dr. Lutfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Kronik Yara Konseyi
vakalarının retrospektif olarak değerlendirilmesi
Tuna Gumus, Selin Gamze Sumen, Gaye Taylan Filinte, Oznur Ak, Zeki Taşdemir,
Nazire Aladağ, Engin Ersin Şimşek
SB045 Amputasyon Önerilen Diyabetik Ayak Yaralarında Yara Bakımı Hemşireliğinin
Etkinliği Olgu Sunumu
Gülsen Aksu, Cihan Sivrikaya
SB046 Vaskülitik Deri Ülserlerine Alternatif Yaklaşım; Hiperbarik Oksijen Tedavisi
Elif Ebru Özer, Berrak Akşam
SB047 Geriatrist Gözü ile Bası Yarası: Ne yapmalıyız? Ne yapıyoruz?
Sevgi Aras, Fahriye Gözütok, Murat Varlı
SB048 İnfantlarda Periost ile Kemik Dokunun da Yandığı Geniş Skalp ve Yüz
Yanıklarında Yanık Alanların Kapatılması ve Karşılaşılan Zorluklar
Kaan Gideroğlu, Gaye Taylan Filinte, Murat Yaman, İrfan Taşdelen, Sultan Yalçın
SB049 Yara ve Basınç Yarası Tanılanması, Önlenmesi ve Bakımı ile ilgili Sağlık
Profesyonellerinin Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi
Dilek Kesin Alagöz
SB050 Kronik Yara İyileşmesinde Plateletten Zengin Plazma Etkisi
Cemil Işık, Abdullah Ünlü, Nuh Evin, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
SB051 Elde Yüksek Basınçlı Hayvan Aşısı ile Enjeksiyon Yaralanmaları
Nuh Evin, Cemil Işık, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
SB052 Diyabetik kronik yarası olan hastalarda Rekombinant İnsan Epidermal
Büyüme Faktörü deneyimimiz
Hakan Yiğitbaş, Mehmet Atasoy, Yunus Emre Aktimur, Fikret Çalıkoğlu, Erkan Yavuz,
Candaş Erçetin, Osman Bilgin Gülçiçek, Atilla Çelik
SB053 Basınç Ülserleri Tedavi Maliyetleri Etkililik Analizi; Konvansiyonel ve
Modern Yara Bakım Tedavi Maliyetlerinin Karşılaştırılması
Zehra Esin Gencer, Erdinç Ünal
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17 ARALIK 2017 PAZAR
08.30-09.40 13. Oturum: Debridman, Debridman, Debridman
Oturum Başkanları: Fatih Yanar, Emre Özker
08.30-08.50 Mekanik ve cerrahi debridman
Fatih Yanar
08.50-09.10 Yara debridmanında modern teknolojinin kullanımı
(ultrason, hidroterapi, pulsatil lavaj, versajet)
Utkan Aydın
09.10-09.30 Otolitik, enzimatik, biyolojik debridman
Bengüsu Mirasoğlu
09.30-09.40 Tartışma
09.40-10.10 Kahve Arası
10.10-11.40 14. Oturum: Kronik Yarada Gözden Kaçanlar
Oturum Başkanları: Bülent Ertuğrul, Şamil Aktaş
10.10-10.30 Kronik yaranın acili
Nurdan Gül
10.30-10.50 Kronik yaralı hastada beslenme
Gamze Akbulut
10.50-11.10 Yara çalışmaları nereye gidiyor?
Bengüsu Mirasoğlu
11.10-11.30 Yara çalışmalarında deneysel modeller
Nihal Durmuş Kocaaslan
11.30-11.40 Tartışma
11.40-12.00 Kapanış
Mustafa Deveci
İlhan Satman
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POSTER BİLDİRİLER
P001	Negatif Basınçlı Yara Kapama Kullanılan Hastalarda Yara Bakım Hemşireliğinin
Rolü Olgu Sunumu
Meral Karakaya, Aslı Akcan Atasoy
P002

Yanık Merkezinde Uyguladığımız Enfeksiyon Kontrol Önlemlerinin Enfeksiyon
Hızına Etkisi
Derya Çetinoğlu, Emine Güngör Özdemir, Reyhan Acar Kuzu, Nuriye Tuncay,
Mustafa Turan, Önder Önen, Atilla Çelik, Ahmet Baş, Fatma Ekşi Polat, Talar Vartanoğlu,
Seda Uysal, Hakan Yiğitbaş

P003 Alev Yanığı Sonrası Amputasyonu Yapılan Bir Hastanın Protez Rehabilitasyonu:
	Olgu Sunumu
Murat Ali Çınar, Kezban Bayramlar, Ahmet Erkılıç, Ahmet Günay, Ali Güneş
P004

Ayakta Oluşan Bası Ülserinin Tedavi Yönetimi:olgu Sunumu
Hakan Aygün, Cem Ece, Abdullah İnal

P005

Warfarin Doz Aşı Sonrası Ekstremitede Gelişen Hematom Olgusu
Nuh Evin, Cemil Işık, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun

P006	Basınçsız Bası Yarası
Ali Barutçu, Deniz Cenan
P007 Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Osteomiyeliti Olan ve Olmayan Olgularda Dirençli
	Bakteri Oranları Nasıl?
Yahya Utlu, Füruzan Bozkurt Kozan, Okay Başak, Ş. Barçın Öztürk, M. Bülent Ertuğrul
P009 	Emme ve Yıkama Etkisine Sahip Emici Yara Pedinin Basınç Ülserine Etkisi
Ayten Güreşci Zeydan, Canan Kandemir, Tükezban Atilla, Hülya Şahindokuyucu,
Birgül Ödül Özkaya
P010	Sukralfat İçeren Solüsyon ile Pansumanın Basınç Ülserine Etkisi
Canan Kandemir, Ayten Güreşci Zeydan, Hülya Şahindokuyucu, Tükezban Atilla,
Birgül Ödül Özkaya
P011	İyot Yanığı Gelişen Hastada Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Elif Akyüz, Ziyafet Uğurlu, Çiğdem Üstündağ
P012	İkinci Derce Derin Yanığı Olan Hastanın Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri
Modeline Göre Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Elif Akyüz, Cem Aydoğan, Nigar Türkmen, Çiğdem Üstündağ
P013	Evde Bakım Hastalarında Negatif Basınçlı Pansuman Tedavisi ve Yönetimi
Murat Burç Yazıcıoğlu, Çağrı Tiryaki, Kamil Aydın, Fatma Varlı Elmas
P014 Pulpa Yaralanmalarının Tenar Flep ile Rekonstrüksiyonu
Fatih Kılıç, Tuğba Hilal Güçlü, Polat Yiğit
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P016

Palyatif Bakım Hastalarında Negatif Basınç Tedavisi ve Yara Yönetimi
Faruk Gülümser, Reyhan Aydın, Fatma Varlı Elmas

P017

Yara Bakımı ve İnterdisipliner Yaklaşım-İlk deneyimlerimiz
Taylan Önder, Ebru Doğan, Muhammet Rıdvan Dumlu, Alper Şener

P019

Atipik Yerleşimli Hidradenitis Suppurativa
Kamil Manav, Dilek Şenen Demirez, Mehmet Ali Korkmaz, Abdullah Sürücü,
Emine Handan Şimşek Turan, Altan Tekin, Fevzi Kunter Erten, Atalay Şahin,
Ümran Muslu, Abdullah Erkan Orhan

P020	İyileşmeyen Yara Tedavisine Koopere Yaklaşım
Abdullah Sürücü, Dilek Şenen, Ümran Muslu, Abdullah Erkan Orhan,
Mehmet Ali Korkmaz, Kamil Manav, Emine Handan Şimşek Turan, Altan Tekin,
Fevzi Kunter Erten, Atalay Şahin
P021	Otolitik Debritmanın Nekrotik Dokulu Basınç Yarasındaki Etkisi
Ayper Önal Alkan, Cem Nazikoğlu, Emine Kale, Özlem Memiş
P022

Peristomal Alanda Allerjik Dermatit Gelişen Hastada Hemşirelik Bakımının
Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Elif Akyüz, Ziyafet Uğurlu, Çiğdem Üstündağ

P024

Venöz Ülserde Kompresyon Bandajının Önemi
Abdullah Sürücü, Dilek Şenen, Ümran Muslu, Abdullah Erkan Orhan,
Emine Handan Şimşek Turan, Mehmet Ali Korkmaz, Kamil Manav, Altan Tekin,
Fevzi Kunter Erten, Atalay Şahin

P025

Malign Melanoma Bağlı Lenfadenektomi Yapılan Hastada Lenfödem Yönetimi
Abdullah Sürücü, Dilek Şenen, Ümran Muslu, Abdullah Erkan Orhan, Fevzi Kunter Erten,
Mehmet Ali Korkmaz, Kamil Manav, Altan Tekin, Atalay Şahin,
Emine Handan Şimşek Turan

P026

Komorbiditesi Yüksek Hastalarda Poliklink Koşullarında Greftleme
Abdullah Sürücü, Dilek Şenen, Ümran Muslu, Abdullah Erkan Orhan, Atalay Şahin,
Mehmet Ali Korkmaz, Kamil Manav, Emine Handan Şimşek Turan, Altan Tekin,
Fevzi Kunter Erten

P027

Alt Ekstremite Arteryel Emboli Vakasında Hiperbarik Oksijen Kullanımı
Ayşegül Ercengiz, Zehra Yazıcı Mutlu, Taliha Öner, Mesut Mutluoğlu

P028

Tam Temaslı Alçı Uygulamasına Bağlı Gelişen Pseudomonas Enfeksiyonu
Ayşegül Ercengiz, Zehra Yazıcı Mutlu, Mesut Mutluoğlu

P029

Hiperbarik Oksijen Tedavisi ile Hızlı Küçülen Yumuşak Doku Radyasyon Nekrozu
Ali Memiş, Ayşegül Ercengiz, Zehra Yazıcı Mutlu, Mesut Mutluoğlu

P030

Venöz Staz Ülseri Bulunan Hastalarda İnsizyonel Negatif Basınçlı Yara Tedavisi
Zehra Yazıcı Mutlu, Ayşegül Ercengiz, Mesut Mutluoğlu
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P031 Wagner Sınıflamasına Göre Evre 1 ve 2 Diyabetik Ayak Yaralarında Topikal
	Epidermal Büyüme Faktörü Regen-D®’nin Etkinliğinin Araştırılması; Çalışma Ön
Verileri
Nur Yapar, Bülent M Ertuğrul, Emre Özker, Arife Polat Düzgün, Meltem Taşbakn,
Murat İlkar Gelişen, Şamil Aktaş, Volkan Öztuna, İlker Şenses, Başar Kaya,
Işık Şenkaya Sığnak, Mevlüt Türe
P032	Basınç Yarasında Enzimatik Debridman Tedavisi: Olgu Sunumu
Elif Lale Aktürk, Nilüfer Ertürk, Hüseyin Karagöz
P033	Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Kronik Yara Biriminin Haftalık Performansı
Serdar Gökay Terzioğlu, Ufuk Utku Göktuğ, Ilgaz Kayılıoğlu, Hakan Ataş
P034

Kronik Venöz Yetmezlikte Enfeksiyon Kontrolünde Dakin Solüsyonunun Etkinliği
Serdar Gökay Terzioğlu, Ilgaz Kayılıoğlu, Ufuk Utku Göktuğ, Murat Özgür Kılıç

P035	Bası Yaralarının Önlenmesinde Pozisyon Veren Havalı Yatak Kullanımı: İki Olgu
	Sunumu
Yeliz Tekmen, Mehmet Yürüyen
P036

Plantar Diyabetik Ülserlere Cerrahi Onarım Öncesi VAC ve EGF Tedavisi
Fatih Kılıç, Tuğba Hilal Güçlü, Polat Yiğit

P037 Koroner Arter By-Pass Ameliyatı Sonrası Erken Dönemde Bartolin Kisti Rüptürüne
	Bağlı Nekrotizan Fasiit: Olgu Sunumu
Melekber Çavuş Özkan, Fatma Nihal Kocaaslan, Özkan Bekir Çelebiler
P038 Wagner Evre 3-4 Diyabetik Ayak Olgularında Uygun Tedavi Yaklaşımı İle Sağlanan
	İyileşme
Eylem Koca, Neriman Tulca
P039 Diyabetik Ayakta Yeni Ve Farklı Deneyimler
Zeynep Şahin, Hüliya Yağcioğlu, Erbil Aydın
P040	Sosis Parmak Diyabetik Ayak Osteomiyelitinin Patognomonik Bulgusu Olabilir mi?
Mesut Mutluoğlu, Ayşegül Ercengiz, Zehra Yazıcı Mutlu, Ali Memiş
P041

Mesh ile Karın Ön Duvar Defekti Onarımı Yapılan Hastaların Negatif Düşük Basınçlı
Vakum Tedavisi ile Enfekte Mesh Çıkartılmadan Enfeksiyon ve Yara Tedavisi; Özel
	Bir Olgu Sunumu
Mustafa Taygun Oluklu, Fatma Nihal Durmuş Kocaaslan, Melekber Çavuş Özkan,
Özhan Bekir Çelebiler
P042 Diyabetik Ayak Hastalarının Yakınlarındaki Bakım Yükü: Bir Hastane Örneği
Yiğithan Ündey, Yahya Utlu, Serpil Demirağ
P043
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Modern Yara Örtüleri İle Basınç Yarası Bakımı
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P044

Kolay mangal yakma araçlarıyla oluşabilecek ciddi yanıklar: Olgu sunumu
Talar Vartanoğlu Aktokmakyan, Önder Önen, Reyhan Acar Kuzu, Derya Çetinoğlu,
Nuriye Tuncay, Erkan Yavuz, Riza Kutaniş, Fatih Çelebi, Atilla Çelik, Mustafa Turan

P045	Nekrotizan fasiitli Hastada Yara Bakımı Deneyimlerimiz
Birgül Ödül Özkaya, Kamer Çorba, Abdulsamet Bozkurt, Mehmet Emin Güneş
P046

Diyabetik Ayak Yaralı Hastaların Tamamlayıcı Alternatif Tedavi Kullanım
Durumlarının Araştırılması
Çiğdem Martin, Bekir Selim Bağlı, Serap Yücel

P047

Diyabetik Ayak Yaralarında Doğru Yaklaşım ve Tedavi Yöntemlerimiz ile Olan
Deneyimlerimiz
Serap Yücel, Çiğdem Martin, Bekir Selim Bağlı

P048

Yüksek Basınçlı Tiner Yaralanmalarında Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Kullanımı
Serap Yücel, Çiğdem Martin, Bekir Selim Bağlı

P049 Yüksek Gerilime Bağlı Elektrik Yanığı Olan Hastaya Hemşirelik Yaklaşımı, Olgu
	Sunumu
Nuriye Tuncay, Reyhan Acar Kuzu, Şükran Kahraman, Mustafa Dişbudak,
Derya Çetinoğlu, Ahmet Baş, Önder Önen, Mustafa Turan, Atilla Çelik, Fatih Çelebi,
Talar Vartanoğlu, Ayla Tunç
P050 AÜTF Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalına Başvuran Diyabetik
Ayak Hastalarının Genel Özellikleri
Şule Canlar, Murat Cinel, Nuran Metinarıkan, Dilek Bayram, Birgül Yurdakul,
Demet Çorapçıoğlu
P051

Kimyasal Yanık ile Sonuçlanan Uyku Testi: Vaka Sunumu
Erkan Orhan

P052

Travmatik Penil Nekrozda Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkinliği; Olgu Sunumu
Yavuz Aslan, Mehmet Ali Kaplan, Mehmet Sinan Atkın

P053

Venöz Ülserlerde ve Bası Yaralarında hızlı sonuçlar
Zeynep Şahin, Alp Dolgun, Hüliya Yağcıoğlu

P054

Ampütasyon Öngörülen Diyabetik Ayak Enfeksiyonlu Bir Hasta; Başarılı Kombine
Tedaviler
Rıza Aytaç Çetinkaya, Burak Sarıkaya, Deniz Eray Gökçe, Ercan Yenilmez, Asım Ülçay,
Gürkan Mert, Levent Görenek

P055	Osteomiyeliti Olmayan Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarında Daptomisin Tedavisi:
Çok Merkezli Çalışma
Meltem Işıkgöz Taşbakan, Serhat Uysal, Süheyla Kömür, Gül Karagöz, Nur Yapar,
Anıl Murat Öztürk, Oguz Reşat Sipahi, Neşe Demirtürk, Özlem Tunçcan,
Gökhan Karaahmet, Nefise Öztoprak, Saygın Nayman, Hüsnü Pullukcu, Zülal Ozkurt,
Alper Sener, Tansu Yamazhan, Ayten Kadanalı, Behice Kurtaran, Bilgin Arda
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P056 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde, “Oksipital Bölgede (8 aylık bebek)
	Evrelendirilemeyen Basınç Yarası” Deneyimimiz
Dilek Kesin Alagöz, Büşra Karakaya, Rumeysa Altunbüker, Büşra Aluç, Ayşenur Kılıç,
Resmigül Beşli, Kübra Tatar, Fatmanur Şark, Yasemin Bursa, Emine Kandemir,
Fatma Selda Önen, Yeşim Coşkun
P057

Pyoderma Gangrenosum Ülseri Yönetiminde Negatif Basınç Tedavisi
Büşra Aydın, Alper Erkin

P058	Ekstragenital Ülserler ile Seyreden Bir Behçet Olgusu
Alper Erkin, Büşra Aydın
P059 Trombositten Zengin Fibrin (PRF) Tedavisi Komorbite ile Birlikteki Diyabetik Ayak
	Olgularında Etkinliği
Bilgehan İlker, Perçin Karakol, Oğuzhan Demirel, Can Uslu, Tevfik Balıkçı,
Burak Ergün Tatar
P060	İndosiyanin-Yeşil Laser Floresan Anjiografi (SPY ELITE) ile perfüzyonun gösterilmesi
ve hipertrofik skar oluşumunun öngörülmesi
Bilgehan İlker, Perçin Karakol, Oğuzhan Demirel, Tevfik Balıkçı, Can Uslu,
Burak Ergün Tatar
P061	Epidermoliz Bülloza Zemininde SCC Gelişen Hastalarda Radyoterapi Öncesi Doku
Kalitesini Arttırmada Stromal Vasküler Fraksiyon Tedavisinin Etkinliği
Perçin Karakol, Bilgehan İlker, Oğuzhan Demirel, Burak Ergün Tatar, Tevfik Balıkçı,
Can Uslu, Mehmet Bozkurt
P062 Fibroblast Hücre Kültürü Uygulamasında Kolay Bir Püskürtme Yöntemi “Tısseel Easy
	Spray System®”
Perçin Karakol, Bilgehan İlker, Oğuzhan Demirel, Burak Ergün Tatar, Can Uslu,
Tevfik Balıkçı, Mehmet Bozkurt
P063

Hydroteraphy ile Otolitik Debridman ‘’Vaka Örneği’’
Hatice Küçüker

P064

Venöz Bacak Ülser Tedavisinde 4’Lü Bandaj Deneyimlerimiz
Mustafa Narmanlı, Alper Aksoy, Dağhan Dağdelen

P065

Parmak TAMAİ ZON 1 Replantasyonlarda Eksternal Kanatma ve Hiperbarik Oksijen
Tedavisinin Birlikte Kullanımının Parmak Yaşabiliriliği Üzerine Etkisi
Alper Aksoy, Mustafa Narmanlı, Dağhan Dağdelen

P066

Fournier Gangrenine Bağlı Scrotopenil Doku Defektinin Gracilis Flebi İle Onarımı
Dağhan Dağdelen, Alper Aksoy, Mustafa Narmanlı

P067

Hiperpigmente Yanık Skarlarında Laser Sonrası Topikal Endotelyal Büyüme Faktörü
Uygulaması
Perçin Karakol, Bilgehan İlker, Oğuzhan Demirel, Can Uslu, Tevfik Balıkçı,
Burak Ergün Tatar, Mehmet Bozkurt
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P068	Ekspoze Olmuş Kalp Pillerinin Fasyakütan Lokal Flep Yardımı ile Kurtarılması
Dağhan Dağdelen, Alper Aksoy, Mustafa Narmanlı
P069	Skalpte Defektif Sahalarda Prp Enjeksiyonu ve Fakir Plazmanın Şampuan Şeklinde
Kullanılması
Perçin Karakol, Bilgehan İlker, Oğuzhan Demirel, Tevfik Balıkçı, Can Uslu,
Burak Ergün Tatar, Mehmet Bozkurt
P070 Kardiyotorasik Cerrahiye Sekonder Defekt Sahasında Ayarlanabilir İnsizyon Yönetim
	Sistemi Kullanımı
Perçin Karakol, Bilgehan İlker, Oğuzhan Demirel, Can Uslu, Tevfik Balıkçı,
Burak Ergün Tatar, Mehmet Bozkurt
P071

Hemşirelik Standartları ile Modern Yara Bakım Ürünlerinde Doku Epitelizasyonu
Çiğdem Güler, Selin Ekici, Tuğçe Kara

P072 Konvansiyonel Yöntemlerle Kapatılamayan Kronik Yaraya Farklı Bir Yaklaşım;
	Serbest Flep Altına Vakum Yardımlı Kapama Uygulaması: Olgu Sunumu
Süleyman Köken, Alper Derviş, Ersin Akşam, Mustafa Durğun
P073	Serbest Flep Kaybı Her Zaman Kötü mü Sonuçlanır?
Alper Derviş, Süleyman Köken, Ersin Akşam, Önder Karaaslan
P074	Elektrik Yanıklarında Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulaması: 3 Olgu Sunumu
Münire Kübra Özgök Kangal, İclal Karatop Cesur, Cesur Üstünel, Kemal Şimşek
P075	Gövdede Alev Yanığı Sonrası Gelişen Skar Üzerine TUR-Prostat Operasyonu Esnasında
Açılan İnsizyonun Kronik Yara ile Sonuçlanması ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi
Uygulaması: Olgu Sunumu
Münire Kübra Özgök Kangal, İclal Karatop Cesur, Cesur Üstünel, Kemal Şimşek
P076	Skleroderma Dijital Ülser Yarasının Hiperbarik Oksijen ve Elektriksel Uyarı ile
Tedavisi: Olgu Sunumu
İrem Tezer
P077 Kronik Diyabetik Ayak Ülserinde Gelişen Enfeksiyonların Akut Döneminde Hiperbarik
	Oksijen Tedavisi Uygulaması: Olgu Sunumu
İclal Karatop Cesur, Münire Kübra Özgök Kangal, Cesur Üstünel, Kemal Şimşek
P078

Dekompanze Konjestif Kalp Yetmezliği Hastasında Açık Yara Şikayetinin Takip ve
Tedavisi
Abdullah Sürücü, Dilek Şenen, Ümran Muslu, Abdullah Erkan Orhan, Fevzi Kunter Erten,
Mehmet Ali Korkmaz, Kamil Manav, Altan Tekin, Atalay Şahin, Emine Handan Şimşek Turan

P079

Lale Temasına Bağlı Kontakt Dermatit
Şeyda Güray Evin, Cemil Işık, Nuh Evin, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
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P080

Yanık Skarında Gelişen Nekrotik Yara Sonrası Restorasyonda Aldehid Cross-Linked
Porcine Dermis Kullanımı: Olgu Sunusu
Hakan Yiğitbaş, Mehmet Atasoy, Candaş Erçetin, Aytaç Biricik, Elif Binboğa, Önder Önen,
Mustafa Turan, Atilla Çelik

P081

Diyabetik Ayak Yönetiminde Yeni Teknolojiler: İnstilasyonlu (Yıkamalı) Negatif Basınç
Yara Tedavisi
Fatih Yanar, Sercan Yüksel, İbrahim Fethi Azamat, Cemil Burak Kulle, Damla Okan Ercan,
Selçuk Baktıroğlu

P082	İskemik Ekstremitede Minimal İnvaziv Yöntemlerle Revaskülarizasyonun Sağlanması
ve Yara Yönetimi: Olgu Sunumu
Fatih Yanar, Sercan Yüksel, İbrahim Fethi Azamat, Tarık Kantarcı, Selçuk Baktıroğlu
P083	Ekstremiteyi Tehdit Eden Nekrotizan Fasiit Yönetimi: Olgu Sunumu
Fatih Yanar, Sercan Yüksel, İbrahim Fethi Azamat, Baran Mollavelioğlu, Selçuk Baktıroğlu
P084 Diyabetik Ayakta Ekstremite Kurtarılması: Topikal Negatif Basınç Uygulaması ve
Rekonstrüksiyon
Fatih Yanar, Sercan Yüksel, İbrahim Fethi Azamat, Aykhan Abbasov, Selçuk Baktıroğlu
P085
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Kollajen Membran ve Hyaluronik Asit Kullanımının Kronik Yaralara Etkisi
Canan Balcı, Osman Civil, Ali Çiftçi, Abdullah Güneş, Hatice Uzun, Fatma Varlı Elmas
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KONUŞMA
ÖZETLERİ
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Kaçırılan bir Nobel ödülü hikayesi
Prof. Dr. Semih BASKAN

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, İstanbul
Türkiye ilk Nobel Ödülü kazanma sevincini 2006 yılında Orhan Pamuk ile yaşadı. Ama esas
sevinci 2015 yılında Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Nobel kimya Ödülü’nü kazanması ile yaşadık.
Aslında Türkiye bu Ödülü 20. yüzyılın başında kazanabilirdi. Ord. Prof. Dr. Cemil Topuzlu
ilkini 1895 yılında yaralanan Arteria Aksillaris’i onararak dünyada bir ilki gerçekleştirmişti.
Bu ameliyatı daha sonra uluslararası kongrelerde sunmuştu.
Prof. Dr. Alexis Carrel damar anostomozları üzerinde yaptığı çalışmalarla 1912 yılında Nobel
Tıp-fizyoloji Ödülü’nü kazanmıştır. Aslında ilk kez 1901 yılında verilen Nobel Tıp-Fizyoloji
Ödülü’nü Ord. Prof. Dr. Cemil Topuzlu bu Ödülü alması gerekirdi.

27

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

YARA TEDAVİSİNDE YENİ NESİL: REGENERATİF TIP
Prof. Dr. Ali BARUTÇU

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı,
Yara İyileşmesi Bilim Dalı, İzmir
Yara tedavisi eğitiminde dünyada en öncü olan kurum EWMA (European Wound
Management Association) olup bu amaçla iki önemli yayını bulunmaktadır. Biri düzenli
yılda iki kez yayınlanan Ewma Journal ile diğeri özel sayılar şeklinde yayınlanan ERwma
Documents’lerdir. Bu dökümanların 2016 sayısı,”Advanced Therapies in next generation
wound Management” olup; ben de bu sayıdan esinlenerek Yara Tedavisindeki son ve gelecek
jenerasyonu anlatmak istedim.
Kronik yara tedavisi, gelişmiş ülkelerde daha da çok olmak üzere bütün dünyada sağlık
bütçelerinin en büyük payını alır hale gelmiştir. Örneğin ABD’de yılda yalnız yara örtülerine
ayrılan bütçe; 2.3 milyar dolar olup toplamda yıllık yara tedavisi 20-25 milyar dolara
çıkmaktadır. Yara tedavisini daha ekonomik kılmak içinse çalışmalar vargücüyle sürmektedir.
Öyleki yine ABD’de, diyabetik ayak araştırmalarına ayrılan bütçe; 625 milyar dolardır.
Yara tedavisinde benim tanımladığım 4E (EEEE)’ye göre Emek, Eğitim, Endüstri ve
Ekonomi’dir.
Son günlerde kullanılmaya başlanan ve gelecekte daha da yaygınlaşacak olan yara
tedavisindeki yeni nesili şöyle özetleyebilirim:
1.Fiziksel ajanlarla tedavi*
2.Rejeneratif ve Reperatif Tıp yöntemleriyle tedavi
3.Nanoteknoloji
Günümüzün Tıbbı haline gelen; Regeneratif ve Regeneratif tıp, kök hücre tedavisinden
doku mühendisliğine kadar çeşitli yöntemler içeren geniş bir yelpazedir. Rejeneratif tıpta
günümüzde sık kullanılan yöntemlerden biri de: Trombosit konsantreleridir.(*)
Trombosit Konsantreleri olarak da;Trombosit jel, PRP(Trombositten zengin Plazma) ve
PRF(Trombositten zengin fibrin)i sayabiliriz.
Bunların arasında yara tedavisindeki başarısı en çok kanıtlanmış ve benim de en fazla deneyim
sahibi olduğum ürün; PRF(Trombositten zengin fibrin)dir. Trombosit ve fibrin karışımı olan
bu ürünün hakkında ilk fikir oluşumu, 1992 ye dayanırken, ilk tanımlanması 2000 yılında
Fransada yapıldı. İlk üretimi ise, PRF adıyla 2001’de Kopenhag’da gerçekleştirildi.
PRF, fibrin matrixin yanı sıra, büyüme faktörleri içeren granülositli trombositleri de
içermektedir. Bu büyüme faktörleri, yara iyileşmesinde çok önemli olan; Platelet derive
büyüme faktörleri, Transforming büyüme faktörleri, Vasküler endotel büyüme faktörü,
epidermal büyüme faktörüve İnterlökinlerdir.(Şekil).
PRF ile tedavi edilmiş kronik yaralara ait Avrupa’nın en geniş serisi sunulacaktır.
Son yıllarda kronik yara tedavisinde kullanılan fiziksel metodlar arasında en başarılı olanlar
da:
1. Elektrik Stimülasyonu (kablolu ve kablosuz)
2. Elektromanyetik alan
3. Lazer
4. Ultrason sayılabilir.
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Bizim sunacağımız ise; çok geniş tecrübemiz olan “Kablosuz Mikroakım Stimülatörüyle”
(KMAS) kronik yara tedavisidir.
Derideki elektrik akımı,1800’lerde Emil Reymond tarafından tanımlanmış ve yara bölgesinde
bu akımın kesintiye uğradığı ve geri çevrilmezse yaranın iyileşmeyeceği ve kronikleşeceği
savunulmuştur. Reymond yaradaki elektrik akımını da ölçmüştür.
Yaradaki elektrik akımını geri çevirmek amaçlı John Wetling tarafından icat edilen KMAS,
ilk kez 2012 yılında dünya yanık kongresinde tanıtılmıştır(şekil).**

Şekil 2: KMAS(Kablosuz mikroakım elektrik atimülatörü; Wetling200)
Temeli “İyon fiziği”ne dayanan bu cihaz, havadaki oksijen atomunun elektron alışverişi
prensibiyle çalışır ve yara bölgesinin elektriğini geri çevirir.
*Piccin A et al.Platelet Gel:A new therapeutic tool with great potential, Blood transfuse.2016, Jul.25:18,2450
**Barutcu A,Wetling J.Treatment of Difficult Wounds by Microcurrent Electric Stimulation: A primary
report, Türkiye Klinikleri J,2015;4(1)80-2
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Diyabet nereye gidiyor? EpidemiyoloJİK VERİLER
Prof. Dr. İlhan SATMAN

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji
ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
Diyabet, günümüzde acil ve küresel bir sorumluluk gerektirmektedir. Gelişmiş ülkelerde
en önemli üç körlük nedeninden birisi diyabettir. Diyabet, diğer hastalıklardan daha fazla
amputasyona sebep olmaktadır. Bir başka deyişle her 30 saniyede bir, bir diyabet hastasının
ayağı veya bacağı diyabet nedeniyle kesilmektedir. 2015 yılı itibarı ile yapılan tahminlere
göre dünya genelinde diyabet; AIDS, tüberkülöz ve sıtma gibi hastalıkların sebep olduğu
ölümlerin toplamından daha fazla kişinin ölümüne neden olmuştur.
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Risk Faktörleri İşbirliği Grubu (NCD-RisC), 1980-2014 yılları
arasında yayımlanmış, 146 ülkeden 18 yaş ve üzeri, toplam 4.4 milyon katılımcıyı içeren 751
toplum-temelli çalışmayı yaş ve cinsiyete göre standardize ederek 1980 yılında %4.3 (108
milyon) olan diyabet prevalansının, 2014 yılında %9 (422 milyon)’a yükseldiğini ortaya
koymuştur.
Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından yeni yayımlanan ‘8. Diyabet Atlası’nda 2079 yaşlarını kapsayan dünya diyabet nüfusunun, 2017 yılında 425 milyon olduğu bildirilmekte
ve 2045 yılına dek %48 oranında artarak 629 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. IDF’e göre
Türkiye, Avrupa’da diyabet prevalansı en yüksek ülkedir, ayrıca diyabet nüfusunun en yoğun
olduğu üçüncü ülke konumundadır, IDF’in 2045 yılı projeksiyonları, Türkiye’nin dünyada
diyabetli sayısının (11.2 milyon) en yüksek 10. ülkesi ve diyabetli yaşlı (65 yaş ve üzeri: 5.3
milyon) sayısının en yüksek 7. ülkesi olacağı yönündedir.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2017 yılı raporunda, 35 OECD ülkesinde
2015 yılı baz alınarak 93 milyon erişkin (20-79 yaş) diyabetlinin yaşadığı (prevalans %7)
bildirilmiştir. Aynı raporda Türkiye’nin, %12.6 diyabet prevalansı ile Meksika’nın ardından,
diyabetin en sık görüldüğü ikinci ülke olduğu, ayrıca diyabetin artış hızı açısından ilk sırada
olduğu görülmektedir.
Saha çalışması 2010 yılında yapılan ve ülke genelinde 540 merkezden 20 yaş ve üzerinde,
randomize olarak davet edilmiş 26499 bireyi kapsayan ‘Türkiye Diyabet, Hipertansiyon,
Obezite ve Endokrin Hastalıklar Epidemiyoloji Çalışması (TURDEP-II)’, Türkiye’de yaş
ve cinsiyete göre standardize edilmiş diyabet prevalansının %13.7 (%95 GA: 13.2-14.1)
olduğunu, diyabetlilerin %44.5’inin hastalıklarının farkında olmadığını, ek olarak diyabetin
daha ziyade genç (20-44 yaş) ve ileri (75 yaş ve üzeri) yaş gruplarında gözden kaçtığını
göstermiştir. Bu çalışmaya göre, kadınlarda diyabet prevalansı (%14.6), erkeklerden (%12.4)
yaklaşık olarak %15 oranında daha yüksek bulunmuştur. Aynı 540 merkezde 1998 yılında
yapılan ve 24788 kişiyi kapsayan TURDEP-I çalışmasında diyabet prevalansının %7.2
olduğu dikkate alındığında, Türkiye’de diyabetin, 12 yılda yaklaşık olarak %90 oranında
arttığı analşılmıştır. Diyabet artışı en çok genç ve ileri yaş gruplarında gerçekleşmiştir.
TURDEP-II diyabet prevalansı rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK)’nun 2016 yılı
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) istatistiklerindeki yaş ve cinsiyet dağılımına
göre standardize edildiğinde, ülkemizde erişkin yaş (20 yaş ve üzeri) diyabet prevalansının
%15.2 (Kadın: %16.7, Erkek: %13.7) olması gerektiğini ve diyabet hastası sayısının ise
8.243.043 ulaşmış olduğunu açıkça göstermektedir.
TURDEP ve benzeri çalışmalar, ülkemizde diyabet artışının en önemli nedenlerinin yaşlanma,
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obezite ve hipertansiyon gibi sağlıkla ilgili sorunlar olduğunu; bunun yanısıra eğitim durumu,
sosyal durum, yaşanılan çevre ve ailedeki kişi sayısı gibi yaşam tarzını belirleyen etmenlerin
de diyabet artışında rolü olduğunu ortaya koymuştur.
Tanı ve tedavi olanaklarındaki tüm ilerlemelere rağmen, diyabetli hastaların neredeyse
yarısında optimal glisemik kontrol sağlanamamaktadır. Bu durum komplikasyon riskinin
artması nedeniyle bir yandan hastaların yaşam kalitesi ve yaşam beklentisinin düşmesine
diğer yandan tedavi maliyetlerinin yükselmesine neden olmaktadır. Türkiye’de uzman
hekimler tarafından izlenen hastaların incelendiği ADMIRE çalışmasında, ortalama 8.4
yıllık bir diyabet süresinde hastaların %60’ında en az bir komplikasyonun gelişmiş olduğu
görülmüştür. Çalışmalar komplikasyon sayısı arttıkça maliyetin de arttığını; örneğin hiçbir
komplikasyonu bulunmayan bir diyabet hastasına göre, diyabetle ilgili üç komplikasyonu
olan bir hastada tedavi maliyetinin de üç kat arttığını göstermektedir.
Morbidite ve mortalitesi yüksek diyabet komplikasyonlarından birisi de diyabetik ayak
ülserleri ve ilişkili sorunlardır. Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalar, tip 2 diyabet hastalarının
yaklaşık %12-15’inde ayak ülseri geliştiğini ve bunların %14-24 kadarının amputasyonla
sonuçlandığını ortaya koymuştur. Diyabetik ayak ülseri varlığında hastanede yatış süresi 2.5
kat uzamaktadır. Ülkemizde yakın zamanda diyabet hastalarında yapılan bir çalışmada, ayak
ülseri olanların ortalama maliyeti, ülseri olmayanlara göre iki kat daha yüksek bulunmuştur.
Sonuç olarak, diyabet epidemisinin önüne geçilebilmesi; diyabete zemin hazırlayan
faktörlerin iyi bilinmesi, toplumda diyabet farkındalığın artırılması ve bu riskleri taşıyan
bireylerin diyabet önleme programlarına öncelikli olarak dahil edilmesi ile mümkündür.
Ayrıca diyabetin morbidite ve mortalitesinin düşürülmesi için hastalığın erken dönemde
tanınması, en uygun tedaviye ve en erken dönemde başlanması; ek olarak hastaya özgü
optimal metabolik kontrolün sağlanması gerekmektedir. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu, akademisyenler, klinisyenler, sivil ve mesleki toplum örgütleri ve
hastaları da kapsayacak şekilde, hep birlikte ülke çapında çok katmanlı stratejik bir eylem
planı hazırlanması ve acilen uygulamaya konulması gerekmektedir.
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Diyabetik ayak fizyopatolojisi
Prof. Dr. Nevin DİNÇÇAĞ

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Bilim Dalı, İstanbul
Diabetes mellitus giderek artan sıklığı ve yol açtığı komplikasyonları nedeniyle morbidite
ve mortalitesi yüksek, bireye ve topluma önemli yükler getiren, pahalı bir hastalıktır.
Diyabetik ayak sorunları da dünya genelinde çok yaygın olarak görülmektedir. Yapılan klinik
çalışmalar, travmatik nedenler dışında, ayak amputasyonuna yol açan sebeplerin %50’sinin
diyabetten kaynaklandığını göstermektedir. Yani diyabet diğer hastalıklardakinden daha
fazla amputasyona sebep olur, her 30 sn’de bir kişinin ayağı/bacağı diyabet nedeniyle
kesilmektedir. Her beş diyabetliden birinin hospitalizasyon sebebi gelişen ayak sorunlarıdır.
Diyabetik ayak, prevalansı yüksek ve engellilik sebebi olmasına rağmen farkındalığı az
olan bir durumdur. Tedavi sürecinde infeksiyon riski yüksektir, uzun süreli hospitalizasyon
gerektirir, tedaviye ragmen amputasyon riski yüksektir, maliyetli ve zahmetlidir.
Diyabetik ayak sorunları içinde ülserler en önemli yeri tutmakla beraber, diyabetik nöroosteo-artropati (Charcot ayağı), gangrenler ve amputasyonlar, kesikli topallama (claudicatio
intermittent), nöropatik lezyonlar ve cilt lezyonları da diyabetiklerde sıkça görülmektedir. En
önemlisi ülser gelişimidir.
Tablo 1: Diyabetik ayak patogenezi

Tablo 1 de de gösterildiği gibi diyabetik ayak ülseri gelişiminde rol oynayan faktörler pek
çoktur. Periferik duysal nöropati, periferik arter hastalığı baş nedenlerdir; ancak travmalar
ve otonom nöropatiye bağlı bağlı olarak ortaya çıkan motor ve otonom defisitler de ülser
gelişimine katkıda bulunur. Fizyopatolojisinde rol alan faktörün ağırlığına göre ayak ülserleri
nöropatik, iskemik ya da nöroiskemik olarak sınıflandırılabilir.
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Diyabetik ayaktan korunma
Doç. Dr. Şeyda ÖZCAN

Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
Ayak ülseri diabetes mellitusun önemli bir komplikasyonudur. Yüksek morbidite, mortalite
ve sağlık harcamasına neden olur. Yıllık insidansın yaklaşık% 2, yaşam boyu insidansın ise
% 15-25 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bir ülser başarılı bir şekilde iyileştiğinde bile,
ilk yıl içinde% 30 ila% 40 arasında tekrarlama ihtimali vardır. Diğer yandan ayak ülserleri
ve ülsere bağlı amputasyonlar önlenebilir. Diyabetli hastalarda ayak ülserini önleme, hem
hasta hem de sağlık sistemi üzerindeki yükün azaltılmasına yardımcı olmak için son derece
önemlidir. Bu nedenle, ayak ülserlerinin önlenmesi diyabet bakımında öncelikler arasında
olmalıdır.
Rutin diyabet bakımında düzenli ayak muayenesi yapılmalı, ülser riskleri belirlenmelidir.
Ülser riskleri arasında ön sıralarda periferik nöropati, ayak deformitesi, periferik vasküler
hastalık, önceki ayak ülserasyonu ve ayağın veya bacağın (minör veya majör) amputasyonu
gelir. Bu risklerden bir ya da fazlasına sahip diyabetliler için uygun sıklıkta takip ve
multidisipliner bakım planlanmalıdır. Ülserin erken tanılanıp tedavi edilmesi amputasyona
gidebilecek sürecin önlenmesini sağlar. Diyabetik ülserlerden korumayı sağlayacak bu
sağlık hizmetinin verilebilmesi ise ancak eğitilmiş personel tarafından gerçekleştirilebilir.
Bu gerekçeyle diyabetik ayak konusunda sağlık personelinin eğitilmesi diyabetik ayaktan
koruma için temel koşuldur.
Yeterli ayak bakımını sürdürmesi, kendi kendine ayak muayenesi yapması ve ülser riskini
gösteren bir değişiklik durumunda sağlık kontrolü yaptırması, yaşam tarzında diyabetik ayak
risklerini arttıracak davranışlardan kaçınması ayak ülserlerini önlemede diyabetliye düşen
sorumluluklardır. Yapılan çalışmalar ayakta cilt ısısının günlük olarak ölçülmesi (ısı artışının
risk faktörü olduğu kabul edilmiştir) ve plantar basıncı azaltacak terapötik ayakkabıların
kullanılmasının ülserin tekrarlama riskini azalttığını göstermiştir. Diyabetik ayaktan
koruyucu yaklaşımlar ve özellikle de eğitimin etkinliği konusunda farklı standartlarda
yapılmış çalışmalar nedeniyle kanıt gücü zayıftır. Fakat klinik tecrübeler ve gri literatür
hasta eğitiminin diyabetik ayak ülserlerini önlemede önemini ortaya koymaktadır. Sonuç
olarak diyabetik ayakta koruma; diyabetlinin uygun ayak bakım davranışlarını öğrenmesi ve
sürdürmesi, ülser risklerinin azaltılması ve kontrol altında tutulması, ülserin erken tanılanıp
tedavi edilmesi, ülser iyileşmesinden sonra tekrarların önlenmesi için biyomekanik önlemler
ve yük kaldırma başta olmak üzere koruyucu yaklaşımların planlanmasını kapsamalıdır.
Bu amaçla diyabetli bireyin, diyabet ekibinin ve multidisipliner diyabetik ayak ekibinin
eğitilmesi gereklidir.
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Yaraya dermatolojik yaklaşım, sınıflama ve
pyoderma gangrenosum
Prof. Dr. Rıfkiye KÜÇÜKOĞLU

İstanbul Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul
Dermatolojide bazal membrana kadar olan yüzeyel epitel kaybına erozyon, dermis ve altına
kadar uzanan doku kaybına ise ülserasyon denir. Ulkus terimi ise daha çok, uzun zaman
devam etme eğilimi gösteren kronik yaralar için kullanılır.
Ülserasyonların (yaraların) değişik morfolojik nitelikleri, bazı dermatolojik hastalıkların
tanısında yardımcı olur. Yaranın derinliği, genişliği, şekli, kenarlarının özelliği, zemini,
rengi, sekresyonu, kaidesi, çevresi, üstündeki krutun özelliği, ağrısı, bölgesel lenfadenopatisi,
lokalizasyonu ve seyri, klinik tanıda yararlanılan özelliklerdir.
Yaralar, akut, subakut ve kronik olarak sınıflanırlarsa da genellikle tedavileri açısından
etyolojik nedenlere göre sınıflama tercih edilmektedir.
Etyolojik nedenlere göre kronik yaralar aşağıdaki şekilde sınıflanır ve dolayısıyla
multidisipliner olarak değerlendirilir.
Arteryel veya venöz hastalıklar
Vaskulitler (küçük,orta veya büyük damar vaskulitleri)
Hematolojik hastalıklar (Orak hücreli anemi, talasemi)
Nörolojik hastalıklar (Periferik nöropati)
İnfeksiyonlar (Streptokok, tüberküloz, lepra, sifiliz)
İlaçlara veya tedaviye bağlı ülserler (İntralezyonel steroid, metotreksat, hidroksiüre,
radyoterapi)
Neoplaziler (Skuamöz karsinom,malin melanom)
Genetik (Prolidaz eksikliği, progeryalar)
Dermatolojik hastalıklar (Nekrobiozis lipoidika, pyoderma gangrenozum)
Bunların içinde yer alan ve herhangi bir alt gruba dahil olmayan Pyoderma gangrenozum
başta inflamatuar barsak hastalıkları olmak üzere, kronik aktif hepatit, hematolojik
maliniteler, romatoid artrit veya HIV enfeksiyonu ile birlikte görülebilir. Hastalığın travma
ile tetiklenmesi, klinik özelliğidir ve Paterji fenomeni adını alır. Bu nedenle cerrahi işlemler
sonrasında da görülebilmektedir. Özellikle cerrahların bu hastalık yönünden dikkatli olmaları
ve pyoderma gangrenozum kuşkusu olan lezyonlarda cerrahi debridmandan kaçınmaları
gerekir.
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Vaskülitik hastalıklara bağlı yaralar
Prof. Dr. Melih AKYOL

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Sivas
Akut ya da kronik yaralar hem morbiditeleri ve mortaliteleri hem de maliyetleri nedeniyle
klinik uygulamada önemli sorun teşkil etmektedirler. Çok geniş bir etyolojiye sahip olmaları
nedeniyle ve uygulanacak tedavinin seçimi açısından en başından doğru tanı konması son
derece önemlidir. Bacak ülserlerinin yaklaşık %80’inde vasküler etyoloji ön plana çıkarken
kalan kısımda vaskülitlerin de içinde bulunduğu daha kompleks bir etyolojik çeşitlilik
kendini göstermektedir. Deri, vaskülitten şüphelenilebilmesi için çok belirleyici elemanter
lezyonların tespitinde açık bir sahne gibi değerlendirilebilir. Tüm vaskülitlerde ülser gelişme
riski bulunduğu için özellikle vaskülitik yaralarda tetikleyicileri belirlemede ve eşlik eden
sistemik hastalıklar açısından alınan ayrıntılı anamnez ve klinik muayenenin dışında temel
ve hedef tanıya yönelik laboratuar analizleri, biyopsi örneklerinin histopatolojik incelemesi
ve direkt immünfloresan tetkikler doğru tanıya ulaşmada büyük önem taşımaktadır.
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Neoplazilere bağlı yaralar
Uzm. Dr. Algün POLAT EKİNCİ

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı,
İstanbul
Kronik yara ve malignite arasında çok yönlü bir ilişki bulunur;
Kronik yara zemininde malignite gelişebilir,
Malignite ülserli bir lezyon şeklinde ortaya çıkabilir,
Maligniteye eşlik eden dermatozlar ülser yapabilir,
Malignite tedavisinin etkisi ile ülser oluşabilir.
Kronik yara zemininde gelişen malignitenin en sık klinik şekli skuamöz hücreli karsinomdur.
Uzun süreli ülser ya da skar zemininde gelişen Marjolin ülseri bu tablonun tipik örneğidir.
Ayrıca pilonidal sinüs, osteomyelit, aktinik keratoz, Bowen hastalığı, diabetik ülser ve
venöz bacak ülseri kronik seyri nedeniyle skuamöz hücreli karsinom gelişim riski taşıyan
lezyonlardan bazılarıdır. Uzun süredir mevcut bir lezyonda özellikle kenarlarda olmak üzere
kabarma, aşırı granülasyon dokusu oluşması, lokal koku ve ağrıda artış, kanama ve uygun
tedaviye yanıtsızlık malign dönüşüm işaretleri olabilir.
Yara ve neoplazi birlikteliğinin ikinci olasılığı ülser şeklinde kliniğe yansıyan neoplazilerdir.
Herhangi bir anatomik lokalizasyonda olan ve neoplaziye sekonder ortaya çıkan yara
prevalansı yeterince dökümente edilmemiştir. Ancak bazı kaynaklarda neoplazilerin %510’nda malign yara olarak tanımlanan ülser ortaya çıktığı belirtilmektedir. Bu tablo, tümör
hücrelerinin deriyi doğrudan invazyonu ile olabildiği gibi lokal tümör yayılımı veya metastaz
şeklinde de ortaya çıkabilir. Neoplazilere bağlı yaraların yaklaşık %60’ında neden bazal
hücreli karsinom iken %15’i skuamöz hücreli karsinom olup, bunlar, aynı zamanda derinin
en sık rastlanan maligniteleridir. Ayrıca diğer kutane malignitelerden melanom, Kaposi
hastalığı, lenfoma ve sarkomatöz neoplaziler de ülserle ortaya çıkabilirler. Özellikle bacak
lokalizasyonu olduğunda bu tümörler kronik bacak ülseri olarak yanlış tanı alabilmekte ve
bu durum malignite tanısında gecikmelere neden olabilmektedir. Akut başlangıç, tedaviye
yanıtsızlık, eşlik eden dermatolojik lezyonlar ve sistemik bulgular dikkatli bir şekilde
değerlendirilmelidir. Kutane neoplaziler dışında hematolojik ve solid organ malignitelerinin
deri metastazı da ülser şeklinde ortaya çıkabilir. Malign yaraların tedavisinde altta yatan
nedene yönelik yaklaşım gereklidir.
Neoplaziye bağlı yara oluşumunun bir başka yolu maligniteye eşlik eden paraneoplastik ya
da reaktif dermatozlar gibi sekonder lezyonlardır. Piyoderma gangrenozum, Sweet sendromu
gibi nötrofilik dermatozlar, vaskülit ve nekrotizan fasiit bunlara örneklerdir.
Son olasılık olarak malignitenin tedavisi sonucu ortaya çıkan komplikasyonlar da ülserlere
neden olabilir. Radyoterapi alanında ortaya çıkabilir ya da hidroksiüre ve sunitib gibi
kemoterapotikler sekonder olarak ülser gelişimine yol açabilir.
Sonuç olarak; yaranın seyrinde uzama, seyri sırasında ani ve atipik değişiklikler oluşması
maligniteye dönüşüm işareti olabileceği gibi lezyon aslında ilk andan itibaren bir neoplastik
yara da olabilir. Dikkatli bir anamnez ile muayene yapılmalı ve gerektiğinde deri biyopsisinden
kaçınılmamalıdır.
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Bası yarası epidemiyolojisi ve etyolojisi
Uzm. Dr. H. Utkan AYDIN

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Anabilim Dalı, İstanbul
Yaşlanan nüfus, yoğun bakım ve palyatif teknolojilerdeki ilerleme ve tıp alanındaki diğer
gelişmelere bağlı olarak bası yarası sorunu hala güncelliğini korumaktadır. ABD verilerine
göre akut bakım hastanelerinde bası yarası insidansı %1 ile %33 arasında, prevalansı ise %3 ile
%28 arasında değişiklik göstermektedir. Bakım evlerine kalan hastalar değerlendirildiğinde
ise bu oranın %10 ile %26 arasında olduğu bildirilmiştir. Kalça kırığı nedeniyle yatan
hastalar, omurilik hasarı bulunan hastalar gibi bazı özel hasta alt gruplarında bası yarası
görülme sıklığı daha fazla olabilmektedir.
Bası yaraları vücudun alt yarısında daha sık izlenir, sakrum ve topuk bölgeleri, bası yaralarının
en sık görüldüğü anatomik bölgelerdir. Basınç, bası yaralarının ortaya çıkışındaki en önemli
etmendir. Basıncın süresi ve basınca maruz kalan dokunun basınca dayanıklılığı da bası
yarası oluşumunda önemli faktörler arasındadır. Buna bağlı olarak deri dolaşımını etkileyen
ve aralarında hipotansiyon, deri sıcaklığı ve kronik hastalıkların da bulunduğu çeşitli faktörler
dolaylı biçimde dokuların basınç toleransını etkiler. Yaklaşık 30 mm olan ortalama kapiller
basıncın üzerinde etki gösteren her bası, uygulama süresine bağlı olarak potansiyel bir doku
nekrozu sebebi olabilir. Bası yaralarının ortaya çıkışında bası etkisi yanı sıra duyu yokluğu
ya da azlığı, sürtünmeye bağlı gerilim, hareket azlığı, lokal mikroçevre, azalmış kan akımı,
kas atrofisi, kötü beslenme, sistemik hastalıklar ve mental durum bozuklukları gibi etmenler
de rol oynar.
Basıncın dağılımında gözlenen fizik olaylarına bağlı olarak deri altı dokularda basıncın etkisi
daha fazladır, bu nedenle yüzeyde çok büyük hasar izlenmeksizin deri altı katmanlarda,
özellikle de kemiğe daha yakın tabakalarda ileri derecede doku hasarı izlenebilir. Kayma
gerilimi ya da makaslama kuvveti (shear force) olarak tanımlanan etkinin kemik ile kas
dokuları arasında en fazla oluşu da derin dokularda daha fazla doku hasarı görülmesinin
nedenlerinden birisidir. Hastanın pozisyonundaki değişiklikler ile hem basınç hem de
makaslama kuvveti değişir, bası yaralarının engellenmesinde pozisyon değiştirme ve
hareketin önemi bundan ileri gelir.
Referanslar

1. Karadağ A, Karabağ Aydın A. Basınç Ülserlerinde Etiyoloji ve Fizyopatoloji. Kronik Yarada Güncel
Yaklaşımlar, Ed. Baktıroğlu S, Aktaş Ş. İstanbul, 2013
2. İnan DG, Öztunç G. Pressure Ulcer Prevalence in Turkey: A Sample From a University. Hospital J of
Wound, Ostomy & Continence Nurs. 2012, 39 (4):409–413
3. Kwon R, Rendon JL, Janis JE. Pressure sores. Plastic Surgery: Vol 4: Lower Extremity, Trunk, and
Burns, 16, 350-380.e, 2013
4. Ho CH, Bogie K.Pressure Ulcers. Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation, Ch:148, 791798, 2015.
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BASINÇ YARALANMALARINDA TANILAMA VE
EVRELENDİRME SORUNLARI
Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
Ulusal Basınç Ülseri Danışma Paneli (National Pressure Ulcer Advisory Panel-NPUAP),
Nisan 2016’da, Basınç yaralanmalarına (BY) ilişkin terminolojiyi yeniden gözden geçirmiş
ve güncellemiştir. Bu güncellemede basınç yaralanması, genellikle kemik çıkıntılarının
veya tıbbi araçların/diğer araçların üzerindeki deride ve/veya deri altındaki yumuşak
dokuda oluşan lokalize hasar olarak tanımlanmıştır. BY prevelansı, farklı ülkelerde ve farklı
düzeydeki sağlık kurumlarında %2.5-%60 arasında değişen yelpazede seyreden, önemli bir
sağlık bakım sorunu olmaya devam etmektedir. NPUAP/EPUAP/PPIA tarafından geliştirilen
güncel rehberde BY’nin aşağıdaki gibi evrelendirilmesi önerilmektedir;
• Evre I. Basınç Yaralanması: Bütünlüğü bozulmamış deride basmakla solmayan kızarıklık
• Evre II Basınç Yaralanması: Dermis tabakasının kısmi kaybı
• Evre III Basınç Yaralanması: Tam kalınlıkta deri kaybı
• Evre IV Basınç Yaralanması: Tam kalınlıkta deri ve doku kaybı
• Evrelendirilemeyen Basınç Yaralanması: Gizlenmiş (derinliği bilinmeyen) deri veya
dokuların tüm tabakalarında kayıp
• Derin Dokuda Basınç Yaralanması: Kalıcı, solmayan koyu kırmızı, kahverengi ya da
mor renk değişikliği
• Tıbbi Araçlara Bağlı Basınç Yaralanması
• Müköz Membran Yaralanması
Bu sunuda; BY evreleri, evrelendirmede sık yaşanan sorunlar, bu sorunların çözümüne
ilişkin güncel bilgiler deneyimlerle sentezlenerek paylaşılacaktır. Sunuda cevap aranacak
temel sorular şunlardır?
• Bilimsel kanıtlar güncel BY evrelendirmesini yeterince doğruluyor mu?
• BY evrelendirmesi hangi oranda doğru yapılıyor, sık yapılan yanlışlar nelerdir?
• Aynı bölgede tekrarlayan BY’ler nasıl evrelendirilir?
• Girişimler (debritman, greft vb) BY Evresini ve yara sınıfını değiştirir mi?
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Bası yaralarını önleme ve sürekli mesleki eğitim
Arş. Gör. Şenay GÜL

Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Ankara
Basınç yarası, akut veya kronik hastalığı olan tüm bireylerde sık karşılaşılan önemli bir sağlık
problemidir. Basınç yarası; basınç, sürtünme, yırtılma ve diğer faktörlerin etkisiyle genellikle
kemik çıkıntılarının olduğu deri ve deri altındaki dokularda meydana gelen lokalize doku
zedelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Basınç yarası, bakım ve tedavisinin güç olması, uzun
sürmesi ve tedavi maliyetinin yüksek olması gibi nedenlerle önemli bir sorundur.
Literatürde, basınç yaralarının çoğunlukla önlenebileceği belirtilmektedir. Bu nedenle
basınç yaralarını önleyici girişimlerin uygulanması öncelikli bakım hedefi olmalıdır. Bakım
alanlarında kanıta dayalı en iyi uygulamalarla, özellikle risk değerlendirme, erken dönemde
uygun hemşirelik girişimleri ve önleyici girişimlerle basınç yarası insidansının önemli
oranda azaltılabilmektedir. Uluslararası rehberlerde önerilen basınç yaralarının önlenmesine
yönelik adımlar; risk değerlendirmesi, deri değerlendirmesi ve bakımı, pozisyon değiştirme,
beslenme durumunun değerlendirilmesi, destek yüzey kullanımı, önleyici deri bakımı,
tıbbi araçlara bağlı basınç yaralarının önlenmesi, eğitim ve yapılacak uygulamaların kayıt
edilmesi olarak sıralanmaktadır. Teknoloji, önleme ya da tedavideki gelişmeler uygulamaya
aktarılmalıdır. Eğitim programlarının oluşturulmasında da rehberlerden yararlanılabilir.
Konuyla ilgili verilen etkili eğitimleri, basınç yarası insidansını düşürdüğü bilinmektedir.
Bu nedenle ilgili sağlık profesyonelleri, hasta ve hasta yakınları, basınç yaralanmasını
önlemeye yönelik eğitim almalıdır. Yara kliniklerinde çalışan sağlık profesyonellerin çoğu,
ülkemizde düzenli olarak yapılan yara bakımı eğitimlerine katılmaktadır. Ancak hasta ve
hasta yakınlarının basınç yaralarının önlenmesi ile ilgili bilgi düzeyi ve kendilerine verilen
eğitimin ne kadar etkin olduğu bilinmemektedir. Basınç yaralarının önlenmesine yönelik
olarak verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle hasta ve yakınları desteklenerek hem
hasta sonuçları iyileştirilebilir, hem de bakım verenlerin baş etmeleri güçlendirilerek bakım
verme yeterlilikleri geliştirilebilir.
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Bası yaralarını önlemede destek yüzey kullanımı
ve koruyucu pansumanların yeri
Hemş. Pınar AVŞAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara
‘Destek yüzeyi’ terimi basınç yaralanmalarının (BY) önlenmesi ve tedavisinde basıncı
azaltmaya yarayan araçların tümüne verilen genel isimdir. Ulusal Basınç Ülseri Danışma
Paneli [National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) destek yüzeylerinin “doku
yüklerinin yönetimi ve/veya diğer tedavi edici fonksiyonlar için tasarlanmış, basıncı yeniden
dağıtmak gibi özel bir amaç için geliştirilmiş cihaz” olarak tanımlamıştır. Destek yüzeyler
hasta ve destek yüzey arasındaki basıncın geniş bir alan üzerine dağılmasını sağlayarak
dokularda kapiller dolaşımın sürdürülmesine ve deri bütünlüğünün bozulma riskinin
azaltılmasına yardımcı olur (1,2,3,4).
Literatürde birçok araştırma BY oluşumunu önlemek için destek yüzeyi kullanımının
etkinliğini vurgulamıştır ve BY’yi önlemeye yönelik çıkartılan rehberlerde de destek yüzeyi
kullanımı önerilmektedir (1,5,6,7). Ancak destek yüzeyi kullanımına ilişkin protokoller azdır
(1,2,3,4,5)
.
Destek yüzeyleri çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır:
1. Fiziksel şekillerine göre destek yüzeyleri: Şilteler, Yataklar, Karyolalar, Minderler
2. Basıncı azaltma ve giderme özelliklerine göre destek yüzeyleri
3. İçerdikleri materyallere göre destek yüzeyleri:
4. Hava içerikli destek yüzeyler, Viskoelastik köpük, Elastik köpük, Kapalı hücre köpüğü,
Açık hücre köpüğü, Jel, Ped, Yapışkan akışkan, Elastomer (Sentetik kauçuk benzeri
elastik madde), Katı, Su.
5. Özelliklerine göre destek yüzeyleri: Hava akışkanlı, Değişken basınç, Yanal dönüş,
Düşük hava kaybı, Bölge, Çoklu bölge yüzeyi
Uygun destek yüzey seçiminde hastanın yatak içindeki mobilite düzeyi, konforu, ısı kontrolü,
bakım verilen ortam ve bakım koşulları gibi faktörler göz önüne alınmalıdır.
BY önlenmesinde profilaktik pansumanların kullanımı NPUAP 2014 rehberinde yer
almaktadır. Sürtünme ve makaslamaya sıklıkla maruz kalmış anatomik bölgelerdeki basınç
yaralanmalarının önlenmesi için kemik çıkıntılarına (ör. Topuklar, sakrum) poliüretan köpük
sargısı uygulamayı tercih edilmelidir.
Bir profilaktik pansuman seçerken aşağıdakiler göz önüne alınmalıdır:
• Isı ve nemi yönetebilme yeteneği;
• Uygulama ve çıkarma kolaylığı;
• Cildi düzenli olarak değerlendirmeyi sağlayan;
• Uygulandığı anatomik konuma uygun;
• Doğru pansuman boyutu
Destek yüzeyleri, belirli bir önleme ve tedavi programının bir parçası olarak kullanılmalıdır.
Basıncın yeniden dağıtılması, yırtılma kuvvetinin azaltılması, ısı ve nem kontrolü bakımından
hastanın ihtiyaçlarına özel uygun destek yüzeyi sağlanmalıdır.
Kaynaklar
1.

NPUAP (NationalPressureUlcerAdvisory Panel). “Prevention and Treatment of Pressure Ulcers:
Quick Reference Guide”. http://www.npuap.org/wp-content/uploads/2014/08/Updated-10-16-
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14-Quick-Reference-Guide-DIGITAL-NPUAP-EPUAP-PPPIA-16Oct2014.pdf. adresinden 09
Eylül 2015’te alınmıştır.
Lyder CH, Preston J, Grady JN, Scinto J, Allman R, Bergstron N, Rodeheaver G. Quality of care
for hospitalized medicare patients at risk for pressure ulcers, Arch Intern Med, 2001; 161: 15491554.
National Pressure Ulcer Advisory Panel. Terms and definitions related to support surfaces, 2007.
Beğer T. Yoğun bakımda dekübit ülserleri; risk faktörleri ve önlenmesi. Yoğun Bakım Dergisi,
2004; 4 (4): 244-253.
Vanderwee K, Grypdonck M, Defloor T. Alternating pressure air mattresses as prevention for
pressure ulcers: A literature rewiew. International Journal of Nursing Studies, 2008; 45, 784-801.
Feuchtinger J, Bie R, Dassen T, Halfens R. A 4- cm thermoactive viscoelastic foam pad on the
operating room table to prevent pressure ulcer during cardiac surgery. Journal of Clinical Nursing,
2006;15: 162-167.
Nixon J. Cranny G, Iglesias C, Nelson EA, Hawkins K, Philips A. ve ark. Randomised controlled
trial of alternating pressure mattresses compared with alternating pressure overlays for the
prevention of pressure ulcers. BMJ, 2006; 1-5.
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YARA TEDAVİSİNDE FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON
YAKLAŞIMLARININ YERİ
Prof. Dr. Rıdvan ALACA

Medicana İnternational Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
Bası yarasında önleme ve tedavisinde kullanılan fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR)
yöntemleri içinde en önemlisi düzenli “egzersiz”dir. Bu pasif, aktif-yardımlı veya aktif
olarak uygulanabilir. Bunun dışındaki yöntemler sık kullanılmasa da ucuz ve genellikle
komplikasyonsuz olmaları nedeniyle tercih edilebilirler.
Egzersizden sonra en sık kullanılan FTR yöntemi “lazer” uygulamasıdır. Daha çok venöz
bacak ülserlerinin tedavisinde kullanılan lazer, fibroblast ve mast hücresi degranülasyonunu
artırarak ve lokal prostaglandin değişiklikleri ile epitelial aktivitede artışa yol açar.
“Ultrason” tedavisi bası yarasından çok iyileştirmede güçlük çekilen iskemik bacak ve
ayak yaralarında etkili olabilmektedir. Histamin salınımı ve mast hücre degranülasyonunu,
anjiyogenezi, hücre içi kalsiyumu, kollajeni ve kollajenin tensil gücünü artırarak yara ebadını
küçültücü etkisini gösterir.
Bası yarasını hem önleme ve hem tedavide kullanılan “nöromuskuler elektrik stimülasyonu”
yüzeyel veya doku içi elektrodlarla uygulanabilir. Dokuda bakteriyel çoğalmayı inhibe
etmenin yanı sıra dokuya hücre migrasyonunu ve oksijenizasyonu artırırken ödemi azaltır.
Fibroblast ve protein sentezini artırır. Kas gelişmesini sağlar. Derin doku hasarını önler. Yara
çevresinde doku iyileşmesini artırır. Böylece yarayı küçültür ve yara iyileşmesini hızlandırır.
Son dönemlerde oldukça popüler olan ve bir çok problemde etkili olduğu savunulan
“manyetik alan” tedavisi hiçbir çalışmada bası yarasında etkin bulunmamıştır.
Bakterisid etkili “ultraviyole” kütanöz kapillerlerde kan akımını ve hücre proliferasyonunu
artırarak etkisini gösterir. Böylece yara debritmanını ve epidermal kalınlaşmayı artırır.
Bası yarası tedavisinde FTR yöntemlerinin etkinliği konusunda yeterli bilimsel kanıt yoktur.
Olası yarar ve zararları kesin olarak bilinmeyen bu yöntemler pratik uygulamada rutin
olarak kullanılmamaktadır. Ancak zor iyileşen, diğer tedavi seçeneklerinden yarar görmeyen
yaralarda ucuz, kolay ulaşılabilir ve kontrendikasyonu sınırlı olan bu yöntemler klasik
tedaviye destek olmak için ya da tek başlarına kullanılabilirler.
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BASI YARALARINA CERRAHİ YAKLAŞIM
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.
Bası yaraları tedavi hedefleri enfeksiyon yönetimi ve yara iyileşmesini hızlandırmaktır.
Lokal tedavide yapılması gereken ilk şey yara yüzeyinin debridmanıdır. Yara yüzeyindeki
bütün nekrotik yani ölü dokular alınmalı, enfekte olmuş odaklar drene edilmelidir. 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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Diyabetik ayak infeksiyonu, tanı ve tedavi
yaklaşımı
Doç. Dr. M. Bülent ERTUĞRUL

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı, Aydın
Diyabetik ayak ülserlerinin yarısından fazlasında infeksiyon sorun olarak karşımıza çıkar ve
bunların yarısına yakını ise kemiği de tutan ciddi ayak infeksiyonlarıdır[1]. Ne yazık ki, bu
durumda çoğu kez ampütasyon bir tedavi yöntemi olarak uygulanır. Bu gün tüm dünyada
diyabetin ayak komplikasyonu nedeniyle her 30 saniyede bir ayak kaybı yaşanmakta ve bu
ampütasyonların %60’ı ise ayak infeksiyonu nedeniyle olmaktadır [2, 3].
Diyabetik ayak infeksiyonu bulunan bir hastayı değerlendirirken hastanın ayak
infeksiyonunun durumunun yanında genel durumunun da bilinmesi hastaya yaklaşımın
temelini oluşturmaktadır. Bu ilk değerlendirmede hastanın hastaneye yatıp yatmayacağının
belirlenmesi önemlidir (Tablo 1). Bu değerlendirmenin ardından Uluslararası Diyabetik
Ayak Çalışma Grubu (IWGDF)›nun PEDIS sınıflamasına göre hastanın ayak infeksiyonunun
durumu değerlendirilmelidir (Tablo 2). PEDIS sınıflaması hastalığın değerlendirilmesinde hem
dolaşım bozukluğu (Perfusion), ülserin genişliği (Extent) ve derinliği (Depth) ve nöropatinin
(Sensation) değerlendirilmesinde hem de infeksiyonun (Infection) derecelendirilmesinde
kullanışlı bir sınıflamadır [4]. Bu sınıflamalar dışında Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları
Derneği’nin (IDSA) diyabetik ayak infeksiyonlarına ilişkin rehberinde bulunan infeksiyon
sınıflama önerisi infeksiyonun ciddiyeti ve sistemik yayılımının değerlendirilmesi açısından
uygun önerilerde bulunmaktadır [5].
İnfeksiyon etkeninin belirlenmesinde yine IWGDF önerileri dikkate alınmalıdır[6]. Buna
göre;
• İnfekte yaradan etkeni ve antibiyotik duyarlılığını saptamak amacıyla kültür alınmalıdır.
• Sürüntü kültürü yerine küretaj, biyopsi veya yaradaki pürülan sekresyonun örnekleri
alınmalıdır.
• Klinik olarak kötüleşme olmadığı sürece tekrarlayan örnek alımı yapılmamalıdır (dirençli
patojen saptamak amacıyla infeksiyon kontrolü için yapılacak sürveyans için de dahil).
• Genotipik (moleküler) mikrobiyolojik teknikler ile daha fazla etken mikroorganizma
hızlı olarak saptanabilir ancak bu sonuçların farklılığı henüz açık değildir.
Mikrobiyolojik tanıda osteomiyelit olduğu düşünülen hastalarda hem yumuşak doku hem
de kemik doku örneğinin birlikte alınması uygun antibiyotik tedavisinin düzenlenmesini
sağlar[7].
Tedaviyi ve tedavi süresini belirleyecek diğer durum ise ayak infeksiyonuna osteomiyelitin
eşlik edip etmediğidir. Yine rehbere göre osteomiyelit tanısı için[6];
• “Kemik Sondajı” (probing to bone) yöntemi negatif ise osteomiyelit olasılığı düşüktür,
yüksek riskli hastalarda pozitif test osteomiyelit tanısını destekler
• Serum inflamasyon göstergeleri (örn. yüksek ESH) tanıyı düşündürmeli
• Kemik doku patolojik ve mikrobiyolojik incelemesi kesin tanı için gereklidir. Etkenin
duyarlılığını bilmek için antibiyogram yapmak gereklidir
• Etkeni saptamak için yumuşak doku veya sinüs ağzındaki akıntı örneklerinden kaçının
• Direkt ayak grafisi her hastaya yapılmalıdır
• İleri görüntüleme teknikleri gerekiyorsa en iyi teknik MR görüntülemedir
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•

MR görüntülemesi kontrendike ise işaretli lökosit sintigrafi veya olanak varsa SPECT/
CT ya da 18F – FDG PET görüntülemesi önerilir
Yapılan çalışmalarda uzun süreli ayak infeksiyon öyküsünün olması, 2 cm2’nin üzerinde
yara büyüklüğünün olması, ESH’nın 70 mm/saatin üzerinde olması gibi basit bulguların
osteomiyeliti öngörmede önemli olduğunu göstermiştir[8-10].
Tedavide hastanın infeksiyonunun ciddiyeti antibiyotik başlamak için önemlidir. Sepsis
bulguları (PEDİS sınıflamasına göre evre 4 hasta) olmadığı sürece antibiyotik başlamak için
kültür sonuçları beklenmeli, sepsis durumunda hasta tüm risk faktörleri ile değerlendirilerek
doku örnekleri alındıktan sonra empirik tedavi uygulanmalıdır[11] (Tablo 3). Başlanan
antibiyotiğin süresi ise hastaya yapılacak cerrahi işlem ile ilişkilidir (Tablo 4).
Tablo 1. Ciddi diyabetik ayak infeksiyonunu ve hastaneye yatışı düşündüren bulgular[12]
(A) Ciddi diyabetik ayak infeksiyonunu düşündüren
bulgular
Yaraya özgül
1. Yara
2. Selülüt
3. Lokal işaretler
Genel
1. Prezantasyon
2. Sistemik işaretler
3. Laboratuvar testleri
Komplike yara olması
Tedavi ile ilişkili
(B) Hastaneye yatışı gerektiren faktörler
•
Ciddi infeksiyon
•
Metabolik insitabilite
•
İntravenöz tedavi gereksinimi
•
Ayaktan hastaya yapılamayacak tanısal test
gereksinimi
•
Kritik ayak iskemisinin olması
•
Cerrahi girişim gereksinimi
•
Ayaktan izlemde yetersizlik
•
Sosyal ve/veya psikolojik faktörler
•
Kompleks yara bakım ürünlerinin
kullanımı
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Subkutan dokuya penetrasyon (ör: fasia,
tendon, kas, eklem, kemik)
Geniş (>2cm), ülserin çevresinde yaygın
veya hızlı ilerleyen
Ciddi inflamasyon, krepitasyon, bül,
indürasyon, renk değişikliği, nekroz/gangren,
ekimoz veya peteşi
Akut başlangıçlı veya hızlı ilerleyen
Ateş, hipotansiyon, konfuzyon, volüm kaybı
Lökositoz, ciddi veya kötüleşen hiperglisemi,
asidoz, azotemi, elektrolit anormallikleri
Yarada derin dokuda infeksiyonu düşündüren
fistül ağzı olması, apse, arterial veya venöz
yetmezlik, lenfödem
Uygun antibiyotik tedavisine karşın
infeksiyonun ilerlemesi
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Tablo 2. IDSA ve PEDIS sınıflamasına göre diyabetik ayak infeksiyonunun sınıflandırılması[5,
13]
Yaranın Klinik Görünümü
İnflamasyona ait bulgu (eritem, ağrı, indürasyon,
duyarlılık, ısı artışı) ve pürülan akıntının olmaması
İki veya daha fazla eritemli alan, ancak büyüklükleri 2
cm2’yi aşmamış ülsere lezyon, infeksiyon deri ve/veya
yüzeyel cilt altı doku ile sınırlı. Lokal veya sistemik
belirti yok.
Sistemik olarak iyi durumda, metabolik olarak stabil
infekte ayak yarası ve aşağıdaki bulgulardan en az biri
olan hasta; 2 cm2’den büyük selülit, lenfanjit, gangren,
yomuşak dokuda apse ve fasia altına yayılmış kas,
tendon, eklem ve/veya kemiği içeren infeksiyon (sistemik
inflamatuar yanıt sendromu bulguları yok)
Sistemik inflamatuar yanıt sendromu bulguları bulunan
ve/veya metabolik olarak stabil olmayan infekte ayak
yarası bulunan hasta (ateş veya hipotermi, taşikardi,
hiptansiyon, lökositoz veya lökopeni, asidoz vb.)

İnfeksiyon Derecesi
IDSA
PEDIS
İnfeksiyon yok
1
Hafif

2

Orta

3

Ciddi

4

Tablo 3. Diyabetik ayak infeksiyonlarında empirik antibiyotik seçimi [14]
İnfeksiyon tipi
Akut infeksiyon, daha önce
antibiyotik kullanımı yok,
MRSA riski düşük

Olası Etken
Aerobik Gram pozitif koklar

Antibiyotik
Penisilinaza dayanıklı
penisilinler, birinci kuşak
sefalosporinler

Sağlık bakımı ile ilişkili ve
MRSA riski yüksek

MRSA

Kronik yara ve daha önce
antibiyotik kullanımı var

Gram pozitif koklar, Gram
negatif çomaklar ± anaeroblar

Nekrotik, kangrenli, kötü
kokulu iskemik ayak

Gram pozitif koklar, Gram
negatif çomaklar ve anaeroblar

Ko-trimoksazol, doksisiklin,
klindamisin, glikopeptidler,
linezolid, daptomisin
Betalaktam – betalaktamaz
inhibitörleri, ikinci veya
üçüncü kuşak sefalosporinler,
ertapenem, florokinolonlar
Klindamisin (±florokinolonlar),
metranidazol + florokinolonlar,
betalaktam – betalaktamaz
inhibitörleri, karbapenemler
Antipseudomonal florokinolon,
penisilin veya sefalosporin

Hidroterapi almış, yeşil – mavi Pseudomonas aeruginosa
renkte akıntısı olan yara

MRSA: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus
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Tablo 4. Diyabetik ayak infeksiyonlarında antibiyotik kullanım süreleri[5]
Klinik durum
Sadece yumuşak doku
Hafif infeksiyon (PEDIS 2)
Orta düzeyde infeksiyon
(PEDIS 3)
Ciddi infeksiyon (PEDIS 4)
Kemik veya eklem
Ampütasyon veya debridman
sonrası enfekte doku yok
Ampütasyon veya debridman
sonrası sadece yumuşak dokuda
infeksiyon var (kemik doku
temiz)
Ampütasyon veya debridman
sonrası infekte kemik ve
yumuşak doku
Cerrahi uygulan(a)madı veya
cerrahi sonrası ölü kemik doku
kaldı

Kaynaklar

Uygulama yolu
Topikal veya oral

Süre
1 – 2 hafta (yavaş iyileşme
varsa 4 haftaya uzayabilir)

Oral (gereğinde parenteral)

1 – 3 hafta

Parenteral

2 – 4 hafta

Perenteral veya oral

2 – 5 gün

Perenteral veya oral

1 – 3 hafta

Parenteral (ardışık oral tedavi
verilebilir)

4 – 6 hafta

Parenteral (ardışık oral tedavi
verilebilir)

≥ 3 ay
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DİYABETİK AYAK OLGUSUNDA METABOLİK SORUNLARIN
TEDAVİSİ
Prof. Dr. Yusuf Alper SÖNMEZ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara
Diyabetik ayak ülserleri pek çok defa yetersiz bakım ve ihmal yüzünden gelişir ve ilerlerler.
Ayaktan takip ve tedavileri yetersiz olgular hospitalize edildikten sonra da yeterli ve doğru
tedaviyi alma konusunda ne yazık ki çoğu defa şanslı değildirler. Oysa bir diyabet olgusunda
ayak yarası gelişmesi son derece önemli bir sorundur. Diyabetik ayak nedeniyle ampute
edilen olguların %20-50’sinde 5 yıl içinde ikinci bir ampütasyon ihtiyacı doğacaktır. Bir
diyabetik ayak yarasında altta yatan multipl patofizyolojik faktörlerin dikkate alınması
önemlidir. Bu olgularda mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlar mortalite ve
morbiditeyi olumsuz yönde etkiler. Sıklıkla mevcut olan Periferik nöropati (Motor, Duysal,
Otonom), Periferik arter hastalığı, hiperglisemi, Bozulmuş lokal immun cevap ve hücre
savunma mekanizmaları nedeniyle yara bölgesinde kan akımı ve oksijen salınımı bozulur ve
yara iyileşmesi gecikir.
Bir diyabetik ayak olgusunun metabolik takibi sırasında HbA1c, kapiller glukoz düzeyleri
ve Ketonemi takibi yoğun olarak yapılmalıdır. Ayrıca renal fonksiyonlar, kan elektrolitleri ve
arteriel kan basıncı yakından izlenmelidir. Diyabetik ayağın tedavisinde kapsamlı bir medikal
yaklaşımın bileşenleri içinde iyi glisemik kontrol, dislipidemi ve hipertansiyon tedavisi,
sigaranın bırakılması, kilo kontrolü, ayak istirahati, nöropatinin tedavisi, anti-platelet tedavi,
uygun antibiotik seçimi, debridman ve uygun hastalarda hiperbarik oksijen uygulaması
sayılabilir. Metabolik kontrolün sağlanmasıyla diyabetik ayak yarası olan olgularda
multiorgan yetersizliği, ventilasyon desteği gereksinimi, renal replasman gereksinimi
azaltılır, hastanede yatış süresi kısaltılır ve elbette ki mortalite önlenir.
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Ulusal Diyabetik Ayak Uzlaşı Raporu:
Uygulamada Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
İstanbul
Türk KLİMİK Derneği, Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Yürütme Kurulu
Diyabetik ayak (DA) yaraları hem hasta hem de sağlık bakım sistemleri için ciddi sonuçları
olan önemli bir sorun, ülkemizde TURDEP verilerine göre yaklaşık 14 milyon diyabet hastası
mevcut. Diyabetli hastaların ortalama %20 sinde ayak ülserleri gelişmekte, bu hastaların
da %40 kadarında ayak enfeksiyonu ortaya çıkmakta. Bu hesapla ülkemizde yaklaşık
1200 kişide yaka infeksiyonu olduğu tahmin edilebilir. Üstelik hastalar yaşam süresince
birden fazla sayıda ayak ülseri/ infeksiyonuna maruz kalabilirler. Diyabetik ayakta önemli
sorunlardan bir amputasyondur. Yaklaşık dünyada her 20 saniyede bir kişinin diyabetik ayak
nedeni ile ampute olduğu bildirilmektedir. Bu durum hastalarda iş gücü kaybı, psikolojik
sorunlar, yaşam kalitesinin düşmesi, ülkede ekonomik kayba neden olabilmektedir. Ampute
olan hastalarda tedavi maliyet daha da artmaktadır. Medulla verilerine göre Diyabetik ayağın
tedavisi için harcanan tutar 475 milyon liradır. Diyabetik ayak yara ve enfeksiyonu hastanın
ayak bakımına dikkat etmesi, diyabetinin kontrol altına alınması, ayağı travmalardan
korunma, periferik arter hastalığının erken tanı ve tedavisi ile önlenebilir bir hastalıktır.
Diyabetik ayak tıbbın birçok disiplinin bir arada hastaya müdahale etmesini gerektiren
interdisipliner bir alandır; diyabet-endokrin bilim dalı, ortopedi ve travmatoloji ABD, plastik
cerrahi ve rekonstrüksiyon ABD, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ABD,
damar cerrahi ABD, aile hekimliği ABD, hiperbarik tıp ABD, radyoloji ABD, fizik tedavi
ve rehabilitasyon ABD, dermatoloji ABD, nöroloji ABD, podiatri, diyabet hemşireliği gibi.
Ülkemizde 3. basamak hastanelerde «Diyabetik Ayak Kurulu» kurulması Sağlık Bakanlığı
tarafından zorunlu tutulmuştur. Daha önce bahsettiğimiz anabilim-bilim dalları bu kurullarda
yer almalıdır. Ancak gerek bu işleyişin aksaması gerekse 2. basamak hastanelerin bu sisteme
dahil olmayışı hastaların takibinde, uygulamalarda sorunların yaşanmasına ve hastaların
tedavisinde gecikmelere yol açabilmektedir. Her hastanede en azından dahiliye-diyabet,
plastik cerrahi, ortopedi, enfeksiyon hastalıkları, damar cerrahisi ve diyabet hemşiresini
içeren bir kurulun olması ve diğer anabilim dallarından da katkının sağlanması dahi bu
işleyişi kolaylaştıracaktır.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Diyabetik Ayak İnfeksiyonları
Calışma Grubu, ülkemiz koşullarında diyabetik ayak (DA) yarasının ve DA infeksiyonu
(DAİ)’nun tanısı, tedavisi ve önlenmesine yönelik bir ulusal uzlaşı raporu hazırlamak üzere
ilgili ulusal uzmanlık derneklerine ve Sağlık Bakanlığı’na işbirliği çağrısında bulunmuştur.
Aşağıda yer alan ulusal dernekler ile Sağlık Bakanlığı müsteşarı ve SB Diyabet Önleme
ve Kontrol programı koordinatörü katılımı ile toplantılar başlatılmıştır. Türk Klinik
Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği- Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma
Grubu, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Yara Bakımı ve Doku Onarımı
Derneği, Türk Diyabet Cemiyeti , Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği , Türkiye
Diyabet Vakfı, Ulusal Vaskuler ve Endovaskuler Cerrahi Derneği , Sualtı ve Hiperbarik
Tıp Derneği , Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Diyabet Hemşireliği Derneği,
Kritik Bakım Derneği-Kronik Yara Çalışma Grubu, İstanbul Diyabetik Ayak Derneği ve
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Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Sağlık Bakanlığı Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol
Programı Koordinatörü.
Görevlendirilen temsilcilerin periyodik olarak yaptığı toplantılarda ilgili literatür ve
uluslararası kılavuzlar gözden geçirilerek, patogenez, mikrobiyoloji, değerlendirme ve
derecelendirme, tedavi, korunma ve kontrol konularında yanıt verilmesi gereken sorular
saptanmış ve bu sorulara üzerinde uzlaşılan yanıtlar verilmiştir. Rapor Klimik Dergisi 2015;
28 (Özel Sayı 1): 2-34. te yayınlanmıştır.
Rapordaki yanıtlardan bir kaçı aşağıda sıralanmıştır:
[1] DA yarası gelişmesinin pek çok nedeni olmakla birlikte başlıca neden diyabetle ilişkili
vasküler hastalığın ve nöropatinin kombine etkisidir.
[2] Selüliti olan ve daha once antibiyotik kullanmamış hastalarda gelişen yüzeysel DAİ’lerden
daha cok aerop Gram-pozitif koklar sorumludur.
[3] Pseudomonas aeruginosa, hastanın ayak parmak aralarının ıslak kaldığı durumlarda
yaygın olarak karşılaşılan etkenlerden biridir.
[4] Diğer nedenler dışlandıktan sonra, ayak lezyonunda kızarıklık, sıcaklık artışı, şişlik,
duyarlılık veya ağrı gibi inflamasyonun klasik bulgularından en az ikisinin varlığında ya da
pürülan akıntı söz konusu olduğunda DAİ düşünülmelidir.
[5] DAİ tanısı konulan hastalar öncelikle yaranın derinlik ve genişliği, infeksiyonun sistemik
bulgularının olup olmaması gibi ölçutlere dayanılarak enfeksiyonşiddeti acısından hafif, orta
derece veya şiddetli enfeksiyonolarak sınıflandırılır.
[6] Diyabetle ilişkili ayak komplikasyonlarını öngörme değeri yüksek bir sınıflandırma
sistemi olarak PEDIS sistemi yeğlenmelidir.
[7] DA yarasında kültür örneği yalnız klinik olarak infeksiyon düşünüldüğü zaman ve
mümkünse antibiyotik tedavisi başlanmadan önce alınmalıdır.
[8] İnflamasyon gostergeleri olan lökosit sayısı, C-reaktif protein, eritrosit sedimantasyon
hızı ve prokalsitonin gibi biyobelirteçler, infeksiyonla kolonizasyonun ayırt edilmesinde
yararlı olabilir.
[9] Manyetik rezonans görüntülemesi, tedaviye yanıt alınamayan, osteomyelit ya da derin
yumuşak doku apsesi düşünülen hastalar için duyarlı ve özgül bir yöntemdir.
[10] Osteomyelit tanısında altın standard histopatolojik incelemedir.
[11] Yara iyileşmesini sağlayabilmek ve bacağı kurtarmak için gerekenler, acil ve agresif
debridmanlarla ölü ve infekte dokuların uzaklaştırılması, uygun antibiyotik tedavisi,
metabolik kontrol, ayağın yükten ve basıdan kurtarılması, periferik arter hastalığının tanısı
ve uygun şekilde tedavisi ve ayağın işlevinin kazandırılmasıdır.
[12] Etyopatogenezinde rol oynayan faktörlerin çok farklı olması, gelişen lezyonları
karmaşık hale getirmekte ve bu tip hastalara yapılacak yaklaşımlarda bir ekip anlayışını
gerektirmektedir.
[13] Ampirik tedavide yalnız etken olabilecek bakterilerin kapsanması hedeflenmeli; yeterli
doku düzeyi, düşük yan etki ve hasta uyumu gözetilmeli; etkin ilaçlar belirlenmiş dozlarda
ve sürede kullanılmalıdır.
[14] Debridman, yara tedavisinin temel ve ayrılmaz bir parçasıdır ve sağlıklı granulasyon
dokusu oluşmasını sağlayan önemli bir araçtır.
[15] Debridmanla infekte dokunun tamamen temizlenmesi mümkün olmadığında ve hastanın
kalan enfeksiyonyüküyle başa çıkamayacağı durumlarda, enfeksiyonbulunmayan güvenli bir
düzeyden amputasyon yapılması yaşam kurtarıcı olacaktır.
[16] DA yarası olan bir hastada önemli bir arteriyel yetersizlik olduğu düşünüluyorsa, bunun
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erken tanınması ve girişimsel tedavisi gerekir.
[17] Hiperbarik oksijen tedavisi, DAİ’lerde tek başına değil, diğer tedavilerle birlikte bir
yardımcı tedavi yöntemi olarak kullanılır.
[18] Negatif basınçlı yara kapama yöntemi, secilmiş olgularda yararlı bir yardımcı tedavi
yöntemidir.
[19] Büyüme faktörleri, daha ucuz ve güvenli yöntemlerle kapanabilecek yaralar dışında,
seçilmiş olgularda kullanılabilir.
[20] Kurtçuk tedavisi, DA yarası olgularında bir debridman yöntemi olarak değerlendirilebilir.
[21] On yılı aşkın suredir diyabeti olan hastalarda yara gelişmesi ya da amputasyon riski
artmaktadır.
[22] DA sorunları diyabetin eğitimle önlenebilir tek komplikasyonudur.
Ulusal Diyabetik Ayak Uzlaşı raporu 34 sayfalık detaylı açıklamaları ile hekimlerin
kullanabileceği, kanıta dayalı uygulamaları içeren bir uzlaşı rapordur. Rapor sonucunda
istenen uzlaşı raporunun önerilerinin kullanıma erişilebilir şekilde yayınlanması ve Sağlık
Bakanlığınca ilgili hekim ve yara bakım hemşireler tarafından hasta yararına günlük pratikte
kullanılabilmesidir. Bu nedenle paydaş tüm dernekler ve konuyla ilgili hekim-hemşirelerce
de gerekli çabanın gösterilmesi şarttır. Ayrıca raporun ülkemizde giderek artan çok merkezli
çalışmaların sonuçlarını da içeren düzenlemeler ve katılamayan ilgili derneklerin de katılımı
ile yakın gelecekte yeniden gözden geçirilmesini de planlamaktayız. Bir diğer beklenti de
hastada ayak korumaya dair bilincin oluşturulması için Ulusal bazda gerekli farkındalık
eğitimlerinin verilmesi ve ayak kontrollerinin aile hekimliği pratiğinde uygulanabilir hale
getirilmesidir. Yatarak izlenmesi gereken diyabetik ayak yara ve infeksiyonlarının hangi
bölüm tarafından yatırılacağı konusu çok kez tartışma yaratmaktadır. Ayrıca hastanede yatış
süreleri uzundur. Sadece üçüncü basamak hastanelerde değil ikinci basamak hastanelerde de
diyabetik ayak kurullarının oluşturulması ve işlevlik kazandırılması için çaba gösterilmesi,
hastaya gereken hizmetin inter disipliner verilmesini sağlamak hastanın tedaviye erken
erişmesi, komplikasyonları önlemek açısından yararlı olacaktır. Tüm hastanelerde bu
hastalara yapılan hizmetin pozitif performansa dönüşmesi de ayak yara /enfeksiyonbakım
kalitesini iyileştirecektir.
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VENÖZ ÜLSERLER VE TEDAVİ
Prof. Dr. Hakan UNCU

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
Alt ekstremite vasküler yaraları arasında en sık görülen patolojiler venöz ülserlerdir.
Prevalansı % 1-2 olup, sürekli kirli ve açık yarası olan bu hastalar toplum dışına itilmekte
ve işgücü kaybı olmaktadır. Bu ülserlerin tedavisi için ise ülkemizde her yıl 300 milyon lira
harcandığı hesaplanmaktadır. Venöz ülser, kanın aşağıda göllenmesi sonrasında trombosit ve
lökosit birikmesi ile birlikte endotel ve kapiller hasarı ve orada mikrotrombusların oluşması
sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu ülserleri diğer ekstremite ülserlerinden inspeksiyonla bile
ayırt etmek mümkün olabilir. Venöz ülserlerin kenarları düzensiz, kalınlaşmış ve inflame,
yara çevresi ise kahverengi ve ödemlidir. Malleollerin üzerinde ve gaiter alanında ortaya
çıkan bu ülserler derin olmayıp, zemini kırmızı granülasyon veya sarı fibrinle kaplıdır.
Tendonlar ve derin dokular görünmez.
Venöz ülserin fizyopatolojisine bakıldığında, sebebin venöz hipertansiyon olduğu
anlaşılmıştır. Venöz hipertansiyonun oluşması ise; 1-Baldır kas pompa fonksiyonunun
bozulması ya da 2- Venlerin / kapakcıkların deformasyonunun sonucudur. Ekstremite
venlerinin fonksiyonlarında baldır kas pompasının çok önemi vardır. Baldır kasları yeterli
çalışmadığında yukarı gidemeyen venöz kan en aşağıda göllenecektir. İkinci sebep olan
venler ve/veya kapakcıkların bozulması, venöz yetmezlik ve varislerde görülmektedir.
Primer venöz yetmezliğe elli yaş üzeri kadınlarda daha sık rastlanmaktadır. Etyolojide
genetik, hamilelik, kullanılan hormon ilaçları, çalışma şartları suçlanmaktadır. Sekonder
venöz yetmezlik ise, geçirilmiş derin ven trombozu, agenezis, venöz tümörler, kollajen doku
hastalıkları veya dıştan vene bası nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Venöz yetmezlikler CEAP
sınıflaması ile sınıflandırılır. C4a pigmentasyon ve egzema, C4b lipodermatoskleroz veya
beyaz atrofi, C5 kapanmış ülser, C6 ise açık venöz ülser olarak değerlendirilir.
Tedaviyi planlamadan önce venöz Doppler incelemesi ve gerekirse MR venografi yapılır.
Tedavide ilk yapılacak olan, hayat tarzı ve çalışma şeklinin düzenlenmesidir. Bacak
elevasyonu kanıt C düzeyinde faydalıdır. Kompresyon tedavisi ise, tedavide kanıt 1A
düzeyinde etkilidir. Sıklıkla tercih edilenler dörtlü bandajlar ve nüksü önleyen 30-40 mmHg
kompresyon çoraplarıdır. Kompresyon ile venöz hipertansiyon düşmekte, venöz dönüş
hızlanmakta, ödem ve inflamasyon azalmaktadır. Fakat ABI’i 0.8’in altında olan hastalara
kompresyon tedavisi yapıldığında zararlı olacağı ve iskemiye yol açacağı unutulmamalıdır.
Yara bakımında ise debritman, infeksiyon kontrolü, nem ayarı ve granülasyonun uyarılması
önem arz eder. Doku kültürü ve antibiogram yapılmalı, gerektiğinde infeksiyon bulguları
bulunan venöz ülserlere sistemik antibiotik kullanılmalıdır. Lokal antibiotikli/ gümüşlü
pomadları ise hiçbir yara tedavi klavuzu önermemektedir. Yaranın izotonik veya yara yatağını
hazırlayan antiseptikler ile yıkanması gereklidir. Sonrasında çeşitli yöntemler ile debritman
yapılmalıdır. Şartlar yeterli olduğunda cerrahi veya ultrasonik debritman tercih edilmektedir.
Sonrasında pansuman yapılarak üzerine kompresyon uygulanır. Pansuman yapılırken eksuda
çok olanlarda hidrokolloid veya aljnat, daha az eksuda olanlarda köpüklü örtüler seçilmelidir.
Yeterli granülasyon sonrası gerçek deri veya deri benzeri sentetik greftler ile kapatılarak 6
ayda %63 oranında başarı sağlanır. Hiperbarik O2 nin venöz ülser tedavisinde yeri yok iken,
negatif basınçlı tedaviler için zayıf düzeyinde tavsiyeler vardır. Negatif basınçlı tedaviler
ödemi ve eksudayı kontrol etmekte, granülasyon ve proliferasyonu uyarmaktadır.
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Venöz ülserde ilaç tedavisi olarak, pentoksifilin kanıt A düzeyinde, aspirin 300 mg kanıt B
düzeyinde önerilmiştir. Prostaglandin E1 ve growth faktör tedavileri denenmekte olup, henüz
klavuzlara girecek bir kanıt yoktur.
Damar cerrahisi yönünden; primer yüzeyel ven yetmezliği belirlendiğinde stripping,
laser, RF veya köpük tedavisi yapılabilir. Hastaların %90’dan fazlasında perforan ven
yetmezliği bulunmaktadır. Perforan ven yetmezliği olan hastalar iyi seçilip, SEPS (subfascial
endoscopic perforator sugery) ameliyatı uygulandığında ülserler hızla kapanmaktadır. Derin
venlere yönelik ise, sonuçları çok yüz güldürücü olmayan valvuloplasti ve endovenöz stent
ameliyatları uygulanabilir.
Venöz ülserlerin yüksek nüks oranları ve tedavi edilmediklerinde osteomyelit ve malignite gibi
komplikasyonları olduğu unutulmamalıdır. Bilindiği gibi, muayenede belirlediğimiz venöz
ülser buzdağının sadece su üstünde görünen kısmıdır. Tedaviye başlamadan önce, hastanın
özgeçmişi iyi sorgulanmalı, özellikle derin venleri tanıya yönelik olarak iyi incelenmelidir.
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Arteriyel ülser
Uzm. Dr. Ömer Arda ÇETİNKAYA

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Periferik Damar
Cerrahisi Bilim Dalı, Ankara
Periferik arter hastalığında (PAH) morbidite ve mortalite oranları halen yüksek
düzeylerdedir. İleri yaş, erkek cinsiyet, sigara kullanımı, diabetes mellitus, hipertansiyon
gibi risk faktörlerinin de etkisiyle sistemik olarak arteriyel yapılarda ortaya çıkan mikro
ve makroanjiyopatiler nedeniyle koroner, serebrovasküler ve periferik olarak da özellikle
ekstremitelerde patolojiler ortaya çıkar.
Arteriyel yetmezlik nedeniyle en sık görülen patolojiler yetmezliğin şiddetiyle paralel
olarak klodidasyo intermitans, istirahat ağrısı ve kronik ülserlerdir. Arteriyel duvardaki
çeşitli düzeydeki bozukluklara ikincil olarak özellikle dokunun oksijen ve enerji ihtiyacının
karşılanamaması sonucunda doku ve işlev kayıpları görülür.
Arteriyel yetmezlik sonucunda ortaya çıkan ülserler sıklıkla kritik bacak iskemisinin
olduğu durumlarda görülür. Kritik bacak iskemisi (KBİ), klinik ve laboratuvar olarak
ortaya konulması gereken bir tablodur. İstirahat ağrısı, nabız muayenesi ve ayak bileği-kol
indeksi (AKİ) ölçümünün yapılması önem arz eder. Ayak bileği-kol indeksi değerinin 0.4
ve altında olması, ekstremitede doku kaybının olması ve istirahat ağrısının varlığı (KBİ)
lehinedir. Nadiren ABİ’nin 0.7’nin altında ve klodikasyo intermittansın olduğu olgularda
da arteriyel ülser ile karşılaşılabilir. Kontrast nefropatisi riskinin yüksek olduğu, diabetes
mellitus nedeniyle Mönckeberg aterosklerozunun eşlik ettiği olgularda, ultrasonografi
değerlendirmesi dışında yine invazif olmayan bir yöntem olan parmak basıncı ölçümü ile de
arteriyel yetmezliğin şiddeti saptanabilir.
Arteriyel yetmezlik seviyesinin saptanması ülserin seyrini belirlemede hayatidir. Anjiyografi
ile veya cerrahi girişimsel yöntemler ile yapılan revaskülarizasyon tedavi sürecinin temelini
oluşturabilir. Bu şekilde morbidite oranında azalma sağlanabilir. Revaskülarizasyon şansının
olmadığı saptandığında ise lokal kan akımı ve ağrı durumuna göre yara tedavisine devam ya
da ampütasyon kararına varılabilir.
Kronik bir yarada tedavinin başlangıcı etyolojinin saptanması ile sağlanabilir. Arteriyel ülser
olduğu saptanan bir yarada ise öncelikli hedef revaskülarizasyon olmalıdır. Aksi takdirde
tedavi başarısızlığı kaçınılmazdır.
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Periferik Vasküler Sistem Hastalıklarında
Görüntüleme
Prof. Dr. Arzu POYANLI

İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı, İstanbul
Anjiografi, periferik vasküler sistemi görüntülemede altın standarttır. Ancak invazif olması
ve tecrübeli ellerde yapıldığında düşük oranda olmakla beraber; olabilecek komplikasyonlar
nedeniyle girişim yapılacak hastalara saklanmaktadır. Günümüzde görüntüleme yöntemlerinde
elde edilen gelişmelerle tanısal anjiografiye daha az sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır.
Hastayı iyonize radyasyona maruz bırakmaması, kontrast madde kullanımına gerek
olmaması, ucuz, kolay ulaşılabilir ve taşınabilir olması nedeniyle ultrasonografi (US),
periferik vasküler görüntülemede genellikle ilk tercih edilen görüntüleme yöntemidir. Gri
skala ultrasonografi (US) ile damar duvarının değerlendirilmesi, plak bileşimi, lokalizasyon
ve boyutunun saptanması, darlığın ölçülmesi (çap ve alan azalması), lümen içi trombüs
varlığının araştırılması, perivasküler yapı ve patolojilerin değerlendirilmesi mümkündür. Aynı
zamanda kısa sürede yapılabilen normal bir vasküler US değerlendirmesi, periferik vasküler
hastalığın ekarte edilmesini sağlar. Doppler US ile akım hızı, akım yönü değerlendirilir, akım
paternleri dökümante edilir. Ancak US’nin yapan kişiye bağlı olması, sargılar, cilt defektleri
ve infeksiyonun incelemeyi zorlaştırması, incelenen dokunun derinliği arttıkça incelemenin
duyarlılığının azalması en önemli sınırlamalarıdır. Ayrıca kalsifiye plak ya da kalsifiye
lezyonun arkasında kalan yapıları değerlendirmek US ile mümkün değildir.
Bilgisayarlı tomografi anjiografi (BTA) ile kısa sürede, hem lümen içini hem de perivasküler
patolojilerin değerlendirilmesi mümkün olmaktadır. Kalsifikasyona duyarlıdır. Ancak
kontrast madde kullanılması, hastanın iyonize radyasyona maruz kalması dezavantajlarıdır.
Multidedektör BTA (MDBTA)’nın diz üstünde anlamlı stenoz (>%50) saptamada duyarlılığı
%84.8, özgünlüğü %87.7 ve doğruluğu %86.3 olarak bildirilmektedir (1). MDBTA’nın
doğruluğu diz altında azalmaktadır (%82.4) ve eğer arter duvarında kalsifikasyon varsa bu
oran belirgin şekilde azalmaktadır (%55.9).
Kontrastlı manyetik rezonans anjiografi (MRA) alt ekstremite vasküler görüntülemede
etkinliği gösterilmiş bir görüntüleme yöntemidir. İnvazif olmaması, hastanın iyonize
radyasyona maruz kalmaması ve hastanın pozisyonu değiştirilmeden istenen planda
görüntü alınabilmesi MR incelemesinin üstünlüklerini oluşturmaktadır. Pacemaker ve
ferromanyetik yabancı cisim taşıyanlarda kullanılamaması, inceleme süresinin uzun olması
ve nispeten pahalı olması ise MR’ın dezavantajlarıdır. Son yıllarda şiddetli böbrek fonksiyon
bozukluğu olanlarda, kontrastlı MR incelemesi sonrası saptanan nefrojenik sistemik fibrozis
olgularındaki artış, kontrast madde kullanımındaki çekinceleri de beraberinde getirmiştir. <30
ml/dak glomeruler filtrasyon hızı, gadolinyum şelatlarının kullanımı için kontrendikasyon
oluşturmaktadır. Yi CY ve ark. yaptıkları çalışmada diabetik hastalarda farklı Fontaine
evrelerindeki hastalarda kontrastsız MRA ile kontrastlı MR’yı karşılaştırmışlardır (2). Bu
çalışmada Fontaine evre I-III’de ve böbrek yetmezliği olan Fontaine evre IV’de kontrastsız
MRA’nın, kontrastlı MRA’ye alternatif olarak kullanılabileceğini bildirmişlerdir.

Kaynaklar.
1.
2.

Lim JC, Ranatunga D, Owen A, et al. Multidetector (64+) Computed Tomography Angiography
of the Lower Limb in Symptomatic Peripheral Arterial Disease: Assessment of Image Quality and
Accuracy in a Tertiary Care Setting. J Comput Assist Tomogr 2017;41: 327–333
Yi CY, Zhou Dx, Li Hh et al. Comparison of imaging value for diabetic lower extremity arterial
disease between FBI and CE-MRA. Eur Rev Med and Pharmacol Sci 2016; 20: 3078-86.
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Girişimsel ve cerrahi tedavi yöntemleri
Op. Dr. Eren KARPUZOĞLU

Medicalpark, Kalp Damar Cerrahisi, İstanbul
Ayak yaraları, hastaların hayat kalitelerini düşüren ve majör amputasyonlarla sonuçlanabilecek
kötü süreçlerin ilk aşamasını oluştururlar. Etyolojilerinde birçok faktörün ortak etkisi
bulunmakla birlikte vasküler lezyonların varlığı tedavi planlamasında önemli yer tutmaktadır.
Vasküler ülserler etyolojik, klinik ve anatomik olarak sınıflanır, arteryel veya venöz kaynaklı
olarak ayrıldıktan sonra fonksiyonel etkileri ve anatomik yerleşimlerine göre tedavi
planlaması yapılır.
Periferik arter hastalığının eşlik ettiği durumlarda revaskülarizasyon yapılmadan etkin tedavi
sağlanması mümkün değildir. Kritik bacak iskemisi tablosunda, doku perfüzyonu sağlanamazsa
majör amputasyon riski artmaktadır. Bu amaçla klasik açık cerrahi operasyonlarının yanı
sıra endovasküler girişimsel tedaviler de giderek artan oranda uygulanmaktadır. Açık
cerrahide otolog greftlerin yanı sıra sentetik malzemelerle de bypass olanağı bulunmaktadır.
Endovasküler işlemlerde kullanılan malzemeler de teknolojinin artmasıyla çeşitlenmiş,
klasik balon kateterlerin haricinde ilaç kaplı balonlar, yeni nesil stentler, aterektomi ve
trombektomi cihazları rutin kullanıma girmiştir. Özellikle cerrahi ve girişimsel işlemlerin
birlikte kullanıldığı hibrid işlemler sayesinde birkaç yıl önce gerçekleştirilemeyen birçok
tedavi olağan hale gelmiştir.
Arteriyel lezyonların tedavilerinde endovasküler ve cerrahi tedavilerin etkinlik açısından
birbirine üstünlüğünü net olarak ortaya koyabilen bir randomize kontrollü çalışma henüz
sonuçlanmamıştır. Çeşitli klinik kılavuzlarda tedavi yaklaşımlarının ana hatları belirlense de
bu hasta grubunun yaygın ve çeşitli komobiditeleri ile lezyonların özellikleri bireysel olarak
değerlendirilip, kişiye özel tedavilerin uygulanması önerilmektedir.
Venöz lezyonlar ise buzdağının görünmeyen kısmını oluştururlar. Özellikle tanı konması
ve yaralar ile venöz patolojilerin ilişkilendirilmesi aşamasında çok fazla olgu gözden
kaçmaktadır. Endovasküler tedaviler venöz hastalıklarda daha ön planda yer almaktadır.
Derin ven trombozlarına erken dönemde yapılan etkin medikal ve girişimsel tedaviler uzun
dönemde post flebitik sendrom ve venöz ülser riskini büyük oranda azaltmaktadır. Venöz
kompresyon sendromları da tanı konulmasındaki güçlüklerin aksine kolaylıkla ve yüz
güldürücü sonuçlarla tedavi edilebilir hale gelmiştir.
Diabet, tütün kullanımı ve geriatrik popülasyonun artışı ayak yaralarında da paralel bir
artışa sebep olmakla birlikte majör amputasyon oranları düşmektedir. Bu durum, etyoloji
ve anatomik karakteristiklerden bağımsız olarak yara tedavisinin multi disipliner ekiplerce
yapılan etkin uygulamalarının başarısıdır.   
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Yara tedavisinde elektrik stimülasyonu,
fototerapötik yaklaşımlar (lazer, UV, Led)
Doç. Dr. Emre ÖZKER

Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul
Biyofiziksel ajanlar fiziksel enerjiyi kullanmak suretiyle hücre ve doku cevabını değiştirerek
yara iyileşmesini stimüle ederler. Yara tedavisinde kullanılan biyofiziksel ajanlar: Elektrik
stimülasyonu, radyofrekans ve elektromanyetik alan, fototerapi (UV ve Lazer), ultrason
(tanı ve tedavi), hidroterapi, negatif basınçlı yara tedavisi ve hiperbarik oksijen tedavisidir.
Çoğu yardımcı veya tamamlayıcı tıp uygulamalarıdır. Multimodal terapi ise birden fazla
biyofiziksel ajanın birlikte veya sırayla kullanılmasına verilen addır.
Elektrik stimülasyonu deriye veya yaraya doğrudan temas (kapasitif) elektrotların
kullanımıdır. Son 50 yıldır inatçı ülserlerde iyileşmeyi uyarmak için kullanılmaktadır.
Etkinliği bilimsel olarak ispat edilmiştir. ABD’ de geri ödemesi mevcuttur. Bası yaralarında
etkinliği tartışmalıdır. Yarda kullanılan elektrik modaliteleri: MENS (Microcurrent Electrical
Nerve Stimulation), TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) ve NMES
(Neuromuscular Electrical Stimulation)’tir. Elektrik stimülasyonunun fizyolojik etkileri
arasında; inflamatuar fazda otoliz ve fagositozu arttırıcı etkisi, proliferatif fazda kollajen
oluşumunu arttırıcı etkisi, yara kenarı kontraksiyonu etkisi, epitelizasyonda keratinositleri
uyarıcı etkisi, ödem azaltıcı, bakteriyostatik etkisi ve galvanotaksis etkisi (ortama tamir
hücrelerinin sinyalizasyonla çağırılması) sayılabilinir.
Elektromanyetik enerji 1960’ da Erdman’ın, elektromanyetik alanın oluşturduğu elektrik
akımının ısı üretmeden kan akımını arttırdığını göstermesiyle tedavide kullanıma girmiştir.
Elektromanyetik enerji türleri olarak radyo dalgası, mikrodalga, görülebilen ışık, infrared,
ultraviyole, X ışını sayılmaktadır. Elektromanyetik enerjinin dolaşım sistemi üzerine etkileri
ısı bağımlı olup dokuların hücresel aktivitelerini etkileyerek kan akımını düzenler, ödemi
azaltır, anti-inflamatuar etkilidir ve iskemi–reperfüzyonu azaltmaktadır. Hasar sonrası
tedaviye erken başlaması bu etkilerini arttırmaktadır.
Lazer ışını hücresel fonksiyonlarda değişiklik yapar. Bu etkisine “fotobimodülasyon” denir.
Lazer ışını artmış hücre çoğalması ve differansiyasyonu (kas ve fibroblastlarda), artmış
mitokondriyal ATP üretimini, artmış kollajen üretimini, artmış T ve B lenfosit aktivitesi ve
artmış makrofaj aktivitesini indüklemektedir.
Ultrason teşhis ve tedavide farklı kullanımları olan biyofiksel bir ajandır. İnflamatuar fazı
hızlandırır. Proliferatif fazda fibroblastlardan kollajen sentezini arttırır. Kronik yarada
inflamatuar fazı tekrar başlatır. Epitelyal hücrelerin rejenerasyonu için gerekli büyüme
hormonlarının salınımını stimüle eder. Klinikte kullanımı ise sıklıkla ağrının giderilmesi
(ısı etkisi ile), transdermal uygulanan ilaçların emilimini arttırırmakta (sonoforez), yara
debridmanında (FDA onayı var) ve skar revizyonunda olmaktadır.
Biyofiziksel ajanlar insanoğlu tarafından uzun süredir bilinmekte olup yara iyileşmesi ve
hastalıklar üzerine olumlu etkileri nedeniyle kullanılagelmiştir. Bu ajanların bir kısmı FDA
onaylı tedavi modaliteleri arasına girmiş olmakla beraber, bazı ajanların henüz tam etki
mekanizmaları ve kullanılma şekilleri netleşmemiştir. İlerleyen teknoloji ve artan klinik
deneyimler ile beraber bu modalitelerin yara tedavisinde rutin kullanıma girmeleri kuvvetle
muhtemeldir.

59

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

NEGATİF BASINÇLI YARA TEDAVİSİ (NORMAL, GÜMÜŞLÜ,
YIKAMALI)
Doç. Dr. Fatih YANAR

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
Diyabetik ayak infeksiyonu (DAİ) kronik iyileşmeyen yara, infeksiyon, gangren ve sepsis
nedeniyle ekstremite ve hatta yaşam kaybına neden olabilen klinik tablodur. 2010 yılında
yapılan TURDEP-2 çalışmasına göre ülkemizde diyabet prevalansı %13.7 olarak bildirilmiştir
(1). Yapılan çalışmalarda tüm diyabetlilerin %10-15’inin ayağında halen yara olduğu ve
yine diyabetik hastaların yaşamları boyunca ayaklarında yara açılması olasılığının yaklaşık
%25 olduğu hesaplanmaktadır. Diyabetik hastaların %12-25’i yaşamlarının herhangi bir
döneminde ayak sorunu nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvururlar.
Diyabetik hastalarda her türlü infeksiyon hastalıklarına eğilim artmıştır. Diyabetik ayak
infeksiyonları, diğer tüm diyabet komplikasyonları içinde en sık başvuru ve en uzun süre
hastanede yatış nedenidir. Non-travmatik majör ekstremite amputasyonlarının %50-70’nin
sebebi diyabetik ayak infeksiyonlarıdır. DAİ genellikle yaraların sebebi değil sonucu olarak
ortaya çıkar. Ciltteki aşırı kuruluğa bağlı çatlaklardan, sert nasırlar veya boynuzsu tırnakların
basısına bağlı yaralardan veya diğer travmalar sonucu oluşan yaralardan giren ajanlar önce
yumuşak doku infeksiyonlarına ve yaygın selülitlere, önlem alınmazsa osteomiyelite kadar
gidebilen infeksiyonlara neden olurlar. DAİ süratli ve saldırgan bir şekilde ilerlediği için
teşhis ve tedavi de çok süratli ve saldırgan tarzda yapılmalıdır. Nekrotik, gangrenli ve
kirli dokular temizlenip, debride edilmelidir. Abseler boşaltılmalı, pürülan materyal drene
edilmelidir.
Yara tedavisinde kullanılan yöntemler şunlardır:
• Yara bakım ürünleri,
• Topikal kullanılan büyüme faktörleri,
• Canlı deri ekivalanları,
• Elektrostimülasyon,
• Hiperbarik Oksijen Tedavisi,
• Granülosit koloni stimülan faktör,
• Topikal Negatif Basınç (TNB) Tedavisi
TNB uygulaması akut ve kronik yaralarda iyileşmeyi hızlandırmak için yara üzerine
kontrollü ve lokalize negatif basınç kullanımını sağlayan non-invaziv bir yöntemdir. TNB
uygulamasının yara yatağının fizyolojik ve kimyasal ortamında değişiklikler meydana
getirerek etki ettiği düşünülmektedir. Lokal kan akımında artış, fibroblast proliferasyonu
ve yara perfüzyonunu uyararak yara boşluğunun granülasyon dokusu ile dolmasını ve yara
kenarlarının retraksiyonunu, ödem ve eksüdanın kontrol altına alınmasıyla yaranın bakteriyel
kolonizasyonun kontrolünün sağlanmasına neden olarak daha hızlı ve etkin yara iyileşmesini
sağlamaktadır (2-5).
TNB diyabetik ayak infeksiyonu dışında bası yaralarında, venöz ülserlerde, yumuşak
dokunun nekrotizan infeksiyonlarında, fasyotomi sonrası açık yaralarda, sternal bölgenin
kronik yaraları ve infeksiyonlarda, yanık yaralarında, enterokutanöz fistüllerde, vasküler
greftlerin korunmasında, punch greft uygulamalarından sonra, rektal rezeksiyonlar sonrası
anastomoz kaçaklarında transrektal olarak, kompartman sendromu sonrası oluşan defektlerde
ve yarayı ameliyata hazırlamada kullanılmaktadır.
TNB uygulaması sırasında sık karşılaşılan komplikasyonlar ise kanama, maserasyon, cilt ve
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doku nekrozu, ağrı ve infeksiyondur. TNB uygulamasını takiben litaratürde bildirilen en ciddi
infeksiyon Toksik şok sendromudur ve yine TNB uygulaması sırasında hipoalbüminemiye
sekonder ödem ve sıvı kaybı oluşabileceği bildirilmektedir.
Topikal negatif basınçlı yara kapama, yara büyüklüğünde belirgin küçülme sağlayarak tedavi
sonrası yaraların sekonder kapanmasına ya da cilt greftleri ile kapatılmasına da olanak
sağlamaktadır.
Morykwas ve Argenta’nın 1990’lı yıllarda tanımladığı V.A.C. (Vacuum-Assisted Closure)
tekniği kronik yaraların tedavisinde son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır (6). V.A.C.
sisteminde yara yatağını doldurmak için poliüretan ve polivinil alkolden oluşan süngerler,
yarayı kapamak için yapışkanlı yarı geçirgen kapamalar, yara ile cihaz bağlantısını sağlayan
ve basıncı düzenleyen bir düzenek ile bir toplayıcı kap ve negatif basınç oluşturan bir cihazdan
oluşmaktadır. Uygulama öncesi yaraya debridman ve drenaj gibi uygun cerrahi girişim
planlanır. Yara yatağına uygun boyutta siyah poliüretan süngerler kesilerek yerleştirilir.
Poliüretan süngerin gözenek büyüklükleri 400-600 mikrometre arasında iken, polivinil
alkol süngerin ise gözenek büyüklükleri 200-300 mikrometre arasındadır (7,8). Yara alanları
yapışkanlı yarı geçirgen drape ile kapatılır. Kapama üzerinden delik açılarak T.R.A.C. pad
yerleştirilerek V.A.C. cihazı ile yaranın bağlantısı sağlanır. Basınç hastaya ve yaranın boyutu,
derinliği, klinik durumuna göre kademeli olarak artırılarak (100-150 mmHg basınç) aralıklı
olmak üzere uygulanır. Yaranın durumu ve hastanın kliniği, laboratuar parametrelerine göre
pansumanlar 48-72 saatte bir değiştirilir.
V.A.C. uygulamasının klasik nemli-ıslak pansuman uygulamasına üstünlüğü, hastaya daha
iyi bir konfor sağlayarak hastanın günlük aktivitelerini kısıtlamaması, mobilizasyon imkanı
tanıması ve kötü kokunun giderilmesi ve hastanede daha kısa kalış süresidir. V.A.C. tedavisi
kapalı bir tedavi sistemi olmasından dolayı enfekte materyali yaradan uzaklaştırmakta
ve hastane infeksiyonları açısından diğer hastaların ve sağlık personelinin korunmasına
yardımcı olmaktadır. Tekniğin uygulanması için kullanılan cihazın pahalı olması önemli
bir olumsuzluk gibi gözükse de yapılan çalışmalarda konvansiyel pansuman ve yara bakımı
yöntemlerine üstünlüğü vurgulanmaktadır.
Son yıllarda topikal negatif basınç tedavisindeki gelişmelerle instilasyonlu (yıkamalı) vakum
yardımlı kapama sistemleri kullanıma girmiştir. Periyodik instilasyonla yaranın temizlenmesi
sonucu; infeksiyöz maddelerin uzaklaştırılması, kontaminasyon veya biyofilm kaynaklı yara
iyileşmesinde gecikmenin azalması, cansız ve sfaselli dokuların çözülmesi, eksuda hacminin
ve yoğunluğunun azaltılmasının sağlandığı yönünde görüşler mevcuttur. Avrupa klinik
mikrobiyoloji ve infeksiyon derneğinin 2014 yılında yayınladığı biyofilm tedavi kılavuzunda
instilasyonlu negatif basınç tedavisinin bakteri yükünü azalttığını ve biyofilm oluşumu
önleyebileceğini belirtmektedir. İnstilasyonlu tedavinin granülasyon oluşumda standart
VAC’a göre daha üstün olduğu, hastanede kalış süresini azalttığı ve debridman sayısında
azalma sağladığı gösterilmiştir.(9)
Negatif basınçlı tedavi ile birlikte gümüşlü sünger kullanımı yara ile tam temas sağlar ve sürekli
gümüş salınımı yapar.Yapılan çalışmada 72 saat boyunca etkin gümüş salınımı sağladığı
gösterilmiştir ve In vitro çalışmada patojenlerin %99.9’unun ilk 30 dk’da eliminasyonunu
sağlamıştır. MRSA, VRE, E.coli, P.aeruginosa ve C.albicans gibi 150 farklı patojene karşı
etkinliği de gösterilmiştir. Biyofilm üzerine etkinliği in vitro olarak gösterilmiştir.(10)
Kronik yara tedavisinde hastaların eğitimi ve bilinçlendirilmesi önem taşır. TNB, yara
tedavisinde cerrahi girişim sonrası uygun antibiyotik tedavisi ve diğer tedavi modaliteleri
ile birlikte kombine edilerek kullanılabilir. Kronik yara tedavisi multidisipliner bir yaklaşım
gerektirir. Yaranın konusunda deneyimli uzmanlar tarafından değerlendirilip hastaya en
uygun tedavi yönteminin belirlenerek uygulanması gerekmektedir.
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Yarada NBYT
(greft üstü, tek kullanımlık, post insizyonel)
Prof. Dr. Ahmet DEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Anabilim Dalı, Samsun
Negatif basınçlı yara tedavisi genel olarak her türlü doku defekti olan yaraların tedavisinde
kullanılmaktadır. Son yıllarda greft üstü pansumanı olarak kullanımı ve primer kapatılmış
cerrahi insizyon üzeri kullanımları da klinik pratiğe girmiştir.
Greft uygulamaları doku defekti rekonstrüksiyon basamakları içinde en basit ve uygulama
etkinliği güvenli bir tekniktir. Yara yatağını greft uygulanabilir bir zemin haline getirmede
oldukça etkili bir yöntem olan topikal negatif basıncın greft üstüne uygulanması ve greft
immobilizasyonunun sağlanması ile greft yaşamına olumlu etkisi olmaktadır. Özellikle
büyük greft alanlarında bohça pansumana göre mobitideyi, ağrıyı, hastane yatış süresini ve
maliyeti azaltma yönünde yayınlar vardır.
Topikal negatif basınç, primer kapatılmış cerrahi insizyonlar üzerine “kapalı insizyon
yönetimi” olarak uygulanmaktadır. Yara kenarında perfüzyon artışı sağlaması, seroma/
hematom oluşumunu azaltması, yara kenarlarında gerilimi azaltarak iyileşmeyi olumlu
yönde etkilediğini belirten yayınlar vardır.
Topikal negatif basınç uygulaması farklı kullanım alternatifleri ile yara tedavisinde
klinisyenlerin elinde güçlü bir seçenektir.
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Yara tanı ve izleminde ölçme değerlendirme
yöntemleri
Prof. Dr. Akın Savaş TOKLU

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim
Dalı, İstanbul
Genellikle yaralar uygun bir yara bakımı ile kısa sürede iyileşirken, bazı yaralarda iyileşme
süreci belirli bir aşamada uzayarak yara kronik hale dönüşmektedir. Yaranın kronikleşmesinde
etkili faktörlerin bir kısmı, yetersiz kanlanma, enfeksiyon, yabacı sizim varlığı gibi lokal
yara bölgesine aitken, bir kısmı sistemik olup hastaya ait obesite, sigara kullanımı beslenme
bozukluğu, radyoterapi, bağışıklık sisteminin herhangi bir nedenle baskılanması gibi
faktörlerdir. Bazen de ortaya çıkan osteomiyelit, malignite gelişmesi, sinüs veya fistül
oluşumu gibi komplikasyonlar yaranın kronikleşmesine neden olur.
Yarada kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri etiyolojiyi aydınlatma, lokal/
sistemik etkenleri ve komplikasyonları belirlemeye, uygun tedavi şeklinin belirlenmesine,
tedaviye alınan yanıtın değerlendirilmesine, klinik ve deneysel çalışmalarda karşılaştırma
yapabilmeye yönelik olmalıdır. Kullanılan yöntemler geçerli, kesin, doğru güvenilir ve
tutarlı sonuçlar veren tekrarlanabilir olmalıdır. Yöntemlerin kullanışlı ve pratik olması bir
avantajdır. yöntemler olmalıdır.
Yara değerlendirmesinde ilk amaç yaranın ortaya çıkış ve iyileşmeme nedenini
aydınlatmak olmalıdır. Bu nedenle kullanacağımız yöntemler ile nöropati, diyabet,
kollojen doku hastalıkları, hematolojik hastalıklar, infeksiyonlar ve travma gibi durumlar
ortaya çıkarılabilmelidir. Değerlendirmede her türlü sağlık sorununda olduğu gibi,
anamnez yara değerlendirmesinde de önemli bir yer tutar. Yaranın boyutları, görünümü,
lokalizasyonu, kokusu ve çevre dokuların durumu yara değerlendirmesinde göz önünde
bulundurulması gereken diğer parametrelerdir. Laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri yara
değerlendirmesinde önemli bir yer tutar.
Tedaviye alınan yanıtı takipte ise yara boyutları önemlidir. Yara genişlik, uzunluk ve derinlik
olmak üzere üç boyuta sahiptir. Klinik ve deneysel çalışmalarda genellikle yara yüzeyi
ölçülürken, yara boşluğunun da ölçüldüğü teknikler de mevcuttur. İki boyutlu yara yüzeyi
ölçümü için geliştirilmiş bilgisayar destekli ürünler mevcut olmakla birlikte, en sık kullanılan
pratik yöntem referanslı çekilmiş dijital görüntüler üzerinde yapılan ölçümlerdir.
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Mekanik ve cerrahi debridman
Doç. Dr. Fatih YANAR

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 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.
Debridman bazen yara yatağının hazırlanması olarak anılsa da, bir yaranın başarı ile
iyileşebilmesi için yara kenarları ve yara etrafındaki cildin durumu ve buraların temizliği
ve gerekirse debridmanıda önemlidir. Yara kenarlarındaki sert, kabarık, nasırlaşmış dokular
canlı hücrelere sahip olsalar bile, bu yaşlı hücreler üreme kapasitesine sahip olmadıkları ve
kitleleri ile kenarlardan epitelin ilerlemesine engel oldukları için debride edilmelidir.
Debridman; yara iyileşmesinin çok önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır ve bütün yaralarda
oluşan hasarlı ve nekrotik dokuların,yabancı doku/debrisin ve bakterilerin yara alanından
uzaklaştırılarak sağlıklı granülasyon dokusu oluşmasını sağlayan doğal bir süreçtir. Bu doğal
süreç otolitik debridman olarak bilinir. Otolitik debridman yavaştır, süre alır, genellikle
tek debridman metodu olarak, diğer metodlar daha uzman kişilerce yapıldığı için gereksiz
şekilde fazla kullanılmaktadır.
Çoğu zaman yaranın temizlenmesi işleminin çabuk ve agresif olarak yapılması gerekir,
debridman işlemi hızlandırılırsa, iyileşmenin daha çabuk olabileceği bildirilmektedir.
Yüksek riskli bölgeler; yüz, eller, ayaklar, genital bölge, iskemik ekstremiteler, konjenitel
malformasyonla birlikte olan yaralar, malinite şüphesi olan yaralar, kan damarlarına, sinirlere
ve tendonlara yakın olan yaralar, pyoderma gangrenosum ve vasküliti olan hastalardaki
yaraların debridmanı büyük risk taşır ve dikkat ve özen gerektirir.
Mekanik debridman, otolitik debridman, enzimatik debridman, larva debridman tedavisi gibi
değişik debridman yöntem ve uygulamaları bulunmaktadır.
Hidrocerrahi ve ultrason gibi yara üzerinde direkt debridman etkisi olan, direkt debridman
teknolojileri (DDT) ve düşük frekanslı ultrason ve negatif basınçlı yara tedavisi (VAC)
gibi yara içindeki şartları ve elementleri aktive ederek indirekt yolla debridman sağlayan
teknolojiler (IDT) gibi ileri teknik uygulamalarda kullanılmaktadır.
Cerrahi ve keskin debridman : Hasta yatağında veya poliklinik şartlarında yapılabilen ve
dokuların bistüri veya makas ile temizlendiği ufak cerrahi girişimlere yabancı literatürde
keskin debridman denmektedir. Ameliyathanede, lokal veya genel anestezi altında ve değişik
cerrahi aletlerin kullanıldığı işlemlere cerrahi debridman denir.
Ülkemiz şartlarında cerrahi aletlerin kullanıldığı tüm girişimler, nerede ve hangi şartlarda
yapılırsa yapılsın, cerrahi debridman olarak anılır. Cerrahi debridman, diğer teknikler
yetersiz kaldığında veya çabuk ve majör bir girişim gerektiğinde düşünülmelidir. Nekrotik
dokuların fazla, sağlıklı ve sağlıksız dokular arasında net bir ayırımın yapılabildiği ve ciddi
yara infeksiyonu, kompartman sendromu olan vakalarda gecikmeden uygulanmalıdır.
Periferik damar hastalığı ve buna bağlı iskemisi olan yaralarda debridman zamanlamasına
karar vermek biraz daha esneklik gerektirir. Aktif infeksiyon varsa, revaskülarizasyon ihtiyacı
olup olmadığına bakılmadan yara acilen debride edilmelidir. İnfeksiyonun klinik belirtileri
olmadan, bir yara veya kuru gangren varlığında önce revaskülarizasyon yapılmalıdır.
Debridman öncesi yara bölgesine yeterli kan akımı sağlanarak yaşamını sürdürmesi muhtemel
dokuların gereksiz yere eksize edilmesi engellenir.
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Yara debridmanında modern teknolojinin
kullanımı (ultrason, hidroterapi, pulsatil lavaj,
versajet)
Uzm. Dr. H. Utkan AYDIN

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Anabilim Dalı, İstanbul
Abse ya da nekrotik doku varlığında, enfeksiyon odağı olabilecek bu yapıların uzaklaştırılması
gereklidir. Debridman işlemi, işlem sonrası geride kalacağı öngörülen yapıların uzun
dönemde ne ölçüde işlevsel bir uzuv bırakacağı göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
Gerekirse öncelikli olarak amputasyon uygulanması gerekebilir. Debridmanda kullanılan
modern yöntemler debridman sırasında sağlam dokuların azami ölçüde korunabilmesini
hedeflemektedir. Ultrasonik debridman da bu amaçla kullanılabilmektedir. Ultrasonik
debridmanın en büyük avantajı cerraha küçük granülasyon alanlarını korumak gibi daha
fazla hassasiyet gerektiren manevraları yapma olanağı vermesidir. Bu yöntemin günübirlik
ameliyathane koşullarında keskin debridman yöntemlerine oranla daha az ağrılı olduğunu
gösteren çalışmalar da mevcuttur.
Hidroterapi şu anda kullanımda olan en eski yardımcı tedavilerden birisidir. Yanık tedavisi
hidroterapinin en çok kullanılmış olduğu alanların arasındadır. Hidroterapi küvetlerinde
oluşan girdap ve su içine püskürtülen havanın kontaminanları ve toksik atıkları yaradan
uzaklaştırarak bakteriyel içeriği azalttığı düşünülmektedir. Bununla birlikte hidroterapi
sırasında oluşan basınçların granülasyonu ve epitelizasyonu engelleyecek boyutlara
ulaşabileceğine dair çalışmalar da mevcuttur. Hidroterapinin olası tehlikelerinden birisi de
ortak kullanılan küvetler yüzünden hastalar arasında bulaş meydana gelmesidir. Hidroterapinin
yararlarından en önemlisi ağrısız pansumana olanak vermesidir. Bunun yanında sıcak su
yarada dolaşımı artırmaktadır.
Hidroterapiye alternatif olarak pulse lavaj teknikleri kullanılabilir. Pulse lavajın granülasyon
oluşumu açısından hidroterapiye göre daha avantajlı olabileceği gösterilmiştir.
Hidrocerrahi sistemleri (örn. Versajet ©) cerraha hem istenilen dokuyu eksize etme hem
de aynı zamanda irrigasyon yapma olanağı vermektedir. Bu sistem geleneksel yöntemlere
göre daha az irrigasyon sıvısına ihtiyaç duyar, bu şekilde cerrahi ekip açısından konfor
sağlayabilir. Aynı zamanda oda içinde bakteri aerosolizasyonunu azalttığı ve ekip içinde
bulaşı engelleyebileceği düşünülmektedir.
Bu alanda yapılan çalışmalar bu yöntemlerden bazılarının tahmin edildiği ölçüde başarılı
olmayabileceğini göstermiştir. Örneğin yüksek basınçlı lavajın diğer yöntemlere göre
kontaminanları daha az uzaklaştırabileceği hatta kontaminanları derin dokulara itebileceği
öne sürülmüştür. Yüksek basınçlı lavajın artmış yumuşak doku hasarına da yol açabileceği
bildirilmiştir.
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Otolitik, enzimatik, biyolojik debridman
Uzm. Dr. Bengüsu MİRASOĞLU

İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
Debridman yaradan nekrotik ve infekte dokular, yabancı cisim, eskar, kemik parçaları,
hiperkeratoz, hematom, debris gibi yaranın iyileşmesine engel olan tüm materyalin
uzaklaştırılması olarak tanımlanır. Yara tedavisinin en önemli ayaklarından biridir.
Günümüzde birçok debridman yöntemi mevcuttur. Yaranın durumu, hastanın genel durumu,
ağrı ve kanama riskleri, etyoloji gibi faktörler göz önünde bulundurularak farklı debridman
yöntemlerinden faydalanılabilir. Bu yöntemlerden bazıları otolitik, enzimatik ve biyolojik
debridmandır.
Otolitik Debridman
Canlılığını kaybetmiş ve infekte dokuların vücudun kendi endojen enzimleri ile yıkılması
ve fagositik aktivitesi ile uzaklaştırılması otolitik debridmandır. Genel olarak proteazlar,
kollajenazlar, myeloperoksidazlar, asid hidrolazlar ve lizozomal enzimler bu dokuların
yıkımını sağlayan belli başlı enzimlerdir. Pek çoğu inflamatuar hücrelerden salgılanır
ve aktif olabilmeleri için yarada optimum nem ortamının sağlanması gereklidir. Aslında
doğal bir süreçtir fakat kronik yaralarda sekteye uğrayabilir. Otolitik debridman için uygun
nem oluşmasını sağlayacak örtüler ya da ajanlardan faydalanılabilir. Kolaylaştırıcı olarak
kullanılan bu yara ürünleri iki çeşittir:
1. Yara ortamına fazladan nem sağlayanlar
2. Fazla eksudayı absorbe ederek uygun nem ortamını sağlayanlar
Yara ortamına dışarıdan nem sağlamak için genellikle hidrojeller kullanılır. Bunlar, nişasta
polimerleri ve yüksek oranda sudan oluşan yara bakım ürünleridir. Özellikle kuru ve
eksudası olmayan yaraların nemlendirilmesi ve bu şekilde otolitik debridman oluşması için
kullanılırlar. Fazla eksudayı absorbe etmek için ise hidrokolloidler, alginatlar, fiberler ve
köpük özellikli örtülerden faydalanılabilir. Her iki yöntemde de amaç uygun nem ortamını
sağlayarak dokunun doğal debridman mekanizmalarının daha iyi çalışmasını sağlamaktır.
Otolitik debridman, ağrısız ve ucuz bir yöntem olmakla birlikte oldukça yavaştır. Haftalar
sürebilir ve fazla sayıda pansuman değişimi gerektirebilir. Yara çevresindeki sağlıklı dokuda
hasar oluşturma riskinin düşük olması nedeniyle güvenli bir yöntem kabul edilir. Ancak
yaranın fazla nemlendirilmesi ya da absorbsiyonun yetersiz kalması durumunda çevrede
maserasyon oluşabilir. Görev alan enzimler inflamatuar hücrelerden salgılandığı için
immunitesi ya da inflamatuar yanıtı bozulmuş hastalarda efektif bir otoliz görülmeyebilir.
Nekrotik dokuların az olduğu, infeksiyon riskinin düşük olduğu ve ağrı ya da çeşitli sorunlar
nedeniyle (örneğin antikoagulan kullanımı ya da vasküler sorunlar) cerrahi/keskin debridman
yapılamayan yaralarda tercih edilebilir.
Enzimatik Debridman
Devitalize dokuların degrade olması ve uzaklaşmasını sağlayan proteolitik enzimlerin
dışarıdan yaraya uygulanması ile yapılan debridmandır. Bu enzimler, jel, solüsyon ya da
yağlı materyaller içinde yaraya uygulanır. Aralarında en yaygın kullanılan clostridium
hystoliticumdan elde edilen kollajenazdır. Kollajen dokunun önemli bir yapıtaşı olduğu gibi
nekrotik materyalin de dikkate değer bir kısmını oluşturur. Dolayısı ile kollajen yıkımını
sağlayan enzimler debridmanda oldukça etkilidir. Bakteriyal kollajenazlar çeşitli kollajenlerin
üçlü heliks yapısını yıkarak etki ederler. Yaraya dışarıdan uygulama ile nekrotik dokuların
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yara yüzeyine tutunmasını sağlayan kollajen lifler ve yara debrisinde bulunan kollajen doku
yıkılır. Son zamanlarda vibrio alginolyticus bakterisinden elde edilen kollajenaz gündeme
gelmiştir. Bu, kollajenin yapısındaki başka bir bağı hedef alsa da debridmandaki görevi
aynıdır. Hyaluronik asit ile kombine formu piyasada bulunabilmektedir.
Fibrin yıkımı sağlayan streptokinaz debridman için kullanılabilecek bir başka enzimdir.
Streptokinaz, plasminojenin plasmine dönüşmesini arttırarak etki gösterir. Plasmin, fibrin,
fibrinojen, Faktör V ve Faktör VIII’in aminoasitler ve polipeptidlere yıkımından sorumludur.
Bu nedenle etkili olabilmesi için debride edilmesi hedeflenen nekrotik dokunun plasminojen
içeriği olmalıdır. Streptodornaz ise, ölü hücreler ve debris içindeki visköz nükleoproteinleri
eriten bir deoksiribonükleazdır. Genellikle başka enzimlerle kombine formları kullanılmakta
olup en bilineni Streptokinaz/streptodornaz kombinasyonu içeren ürünlerdir. Bunlar,
ülkemizde bulunmamakla birlikte dünyada sık uygulandığı bölgeler mevcuttur.
Bu amaçla kullanılan bir başka madde ise sistein proteazı olan papaindir, dolayısı ile etkili
olması için ortamda sistein gibi sülfhidril grupları bulunmalıdır. Seçici değildir ve sistein
içeren tüm proteinleri yıkar. Geniş pH değerlerinde aktif olabilir. Papaya meyvesinden elde
edilir. Bazı kaynaklara göre nekrotik dokular içerisindeki fibrotik yapıların yıkımını sağladığı,
bazı kaynaklara göre ise fibrotik dokuya doğrudan etki etmediği ancak fibroz materyalin yara
yüzeyine tutunmasını sağlayan bağları yıktığı iddia edilmektedir. Papain tek başına göreceli
olarak inefektiftir; enzimatik aktivitesini uyaracak yardımcı maddeler ile kullanılması daha
iyi sonuç verir. Bu nedenle genellikle üre ile kombine formları kullanılmaktadır. Kollejenaza
göre daha hızlı debridman sağladığı düşünülmekle beraber papainin, inflamatuar reaksiyon
oluşturma riskinin diğer enzimlere göre daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Papain içeren
ürünler de ülkemizde bulunmamaktadır.
Enzimatik debridman, otolitik debridmana kıyasla daha hızlıdır ancak yine de haftalar
sürebilir. Benzer şekilde ağrısız olması önemli bir avantajdır ancak yara çevresindeki
sağlıklı dokulara zarar verme riski mutlaka dikkate alınmalıdır. Uygulanan enzimlerin etkin
olabilmesi için mutlaka nemli bir ortam gereklidir. Bu nedenle neredeyse her zaman ikinci bir
yara örtüsü kullanımına ihtiyaç olur. Eskar üzerine uygulanması ortam kuru olduğu için pek
önerilmez ancak gerekli olursa eskarın üzerine kesi atmak ya da yara kenarlarından ayırmak
ürünlerin etki etmesini sağlar. Enzimatik debridman çeşitli nedenlerle cerrahi ya da keskin
debridman yapılamayan yaralarda tercih edilir.
Biyolojik debridman
Doğada normalde hayvan leşleri ve bitkiler ile beslenen ve bu şekilde doğal dönüşüme
katkıda bulunan sineklere miyaz sinekleri denir. Kimi zaman bu sineklerin larvaları omurgalı
bir canlının dokularında parazitik yerleşim gösterebilir (miyazis) ve hem nekrotik hem de
canlı dokulara saldırabilir. Ancak bazı sinek türleri sadece nekrotik dokularla beslenirler.
Bunlardan Calliphoridea ailesinden Lucilia Sericata ya da yeşil sinek larvalarının nekrotik
dokuları temizlemesi amacıyla steril şekilde yaraya uygulanmasına larva debridman tedavisi
(LDT) ya da biyolojik debridman denir.
Larvaların tükürüklerinde nekrotik dokuların degradasyonunu sağlayan proteazlar vardır.
Larvalar bir yandan başlarının iki yanındaki çıkıntılar ve vücutlarındaki dikensi yapılarla
nekrotik dokuları alt katmanlardan ayırırken bir yandan da tükürüklerini bu dokunun üzerine
bırakırlar. Proteazlarin etkisiyle bir anlamda eritilen nekrotik doku yine larvalar tarafından
emilir. Bu şekilde infekte ve nekrotik dokular uzaklaştırılmış olur. Her bir larvanın bu şekilde
24 saatte 25 mikrogram nekrotik materyali uzaklaştırabildiği gösterilmiştir.
Larvaların debridman dışında antimikrobiyal etkisinin olduğu ve granülasyon dokusunun
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oluşumunu arttırdığı düşünülmektedir. Antimikrobiyal etki genel olarak infeksiyon ajanının
sindirim ve bu sırada oluşan lavaj ile fiziksel olarak ortamdan uzaklaştırılmasına dayanır.
Ayrıca ammonium içeriği yüksek sindirim ürünlerinin yara ortamını alkali hale getirmesi
de infeksiyon ajanının ortadan kaldırılmasına katkı sağlar. Larvalar üzerindeki dikensi
yapıların da yara tabanında fırçalama etkisi oluşturduğu, bunun da biyofilm tabakanın
ortadan kaldırılmasına etki ettiği düşünülmektedir. Granülasyon dokusunun artışına yönelik
etki ise halen araştırılmaktadır. Bu debridman ve antimikrobiyal etkilerinin ikincil sonucu
olabileceği gibi, larvaların hareketinin fiziksel stimulasyon ile büyüme faktörlerini arttırdığı
ve böylece granülasyon oluşumunun hızlandığı önerilmektedir.
Literatüre göre LDT cerrahi debridman yapılamayan tüm yaralara uygulanabilir. Larvalar
doğrudan yaranın üzerine konulabileceği gibi salgıların dışarı çıkmasını sağlayan ipek
poşetler de kullanılabilir. Santimetrekareye 5-8 larva olacak sayıda konulması önerilmektedir.
Larvaların 2-3 gün içinde değiştirilmesi ve yaranın çevresine koruyucu nitelikte bariyer krem
ya da sprey uygulanması önemlidir. Kaşıntı ve hafif ağrı dışında yan etkisi bildirilmemiştir
ancak salgıların yara çevresinde dermatite yol açtığı olgular vardır.

69

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

Kronik yaranın acili
Uzm. Dr. Nurdan GÜL

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
Kronik yara genel olarak ileri yaş grubundaki, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalığı
gibi ek dahili sorunları olan ve iyi beslenemeyen hastalarda gözlenmektedir. Bu nedenlerle
hastaların takibi sırasında oldukça sık olarak acil dahili sorunlar görülebilmektedir.
Kronik yara hastalarının ek hastalıkları nedeniyle çok sayıda ilaç kullanmaları istenmeyen
ilaç etkileşimlerine yol açabilmekte ve hastaları ilaçların toksik etkilerine daha duyarlı hale
getirmektedir. Bu hasta grubunda genellikle eşlik eden sosyoekonomik sorunlar beslenme
yetersizliğine yol açarak yara iyileşmesini geciktirebilir ve bağışıklık sisteminin işleyişinde
bozukluklara yol açarak infeksiyonlara ve sepsis gibi ölümcül olabilecek tablolara zemin
hazırlayabilir. Özellikle nörolojik hastalıklar nedeniyle yatağa bağımlı hastalarda aspirasyon
pnömonisi korkulan enfeksiyon tablolarından biridir.
Hastaların büyük çoğunluğunun diyabetik olması nedeniyle araya giren infeksiyonlar, kan
şekeri regülasyonunu bozarak akut metabolik sorunların gelişmesine yol açabilir.
Kronik yara hastalarında, özellikle de yatağa bağımlı olanlarda hareket kısıtlılığı, venöz
tromboemboli ve sonrasında gelişebilecek pulmoner tromboemboli riskinin artışına neden
olmaktadır. Bir hafta kadar kısa süreli immobilizasyon bile riskte artışa yol açmaktadır.
Hastanede yatan hastalarda bile zaman zaman bu risk gözardı edilebilmektedir. Bu hasta
grubunda venöz tromboemboli profilaksisi uygulanmalıdır. Venöz tromboemboli gelişen
hastaların uygun şekilde tedavi edilmesi de pulmoner tromboemboli riskini azaltmaktadır.
Kronik yara hastalarında gerektiğinde ileri tetkik amacıyla kontrast madde kullanılan
görüntüleme yöntemleri kullanılabilmektedir. Bu durum diyabet ya da hipertansiyon gibi
sorunları olan hastalarda kontrast nefropatisi riskini de beraberinde getirmektedir. Bu
durumda işlem öncesi hastanın hidrate edilmesi, N-asetil sistein kullanımı gibi bazı önlemler
alınarak engellenebilir. Diyabetik ve metformin kullanan hastalarda metformin işlemden
önce kesilmelidir. İşlem sonrasında böbrek fonksiyonlarının normal olduğu görüldükten
sonra tedaviye tekrar başlanabilir.
Kronik yara tedavisi hastaların komorbiditeleri ve araya giren acil sorunlar nedeniyle sabır ve
multidisipliner yaklaşım gerektiren zorlu bir süreçtir.
Kaynaklar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Kronik yaralı hastada beslenme Desteği
Doç. Dr. Gamze AKBULUT

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Akut yaralardan farklı olarak kronik yaralar belirli bir zaman içerisinde iyileşmeyen ve
genelde tekrar eden yaralardır. Bu yaralar, dokular üzerindeki bir basınç, zayıf kan dolaşımı
veya zayıf beslenme gibi altta yatan bir durumun görsel kanıtı olarak görülebilir.
Yara iyileşmesi kompleks olayları içeren ve çeşitli faktörlerin etkisine bağlı olarak
değişebilen bir süreçtir. Yara iyileşmesini geciktiren faktörler başlıca lokal ve sistemik olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. Lokal faktörler; yanık, lokal bası, vasküler perfüzyon-arterial,
venöz veya karışık, nörolojik defektdir. Sistemik faktörler ise; travma, immun yetmezlik,
malignansi, bağ dokunun otoimmun hastalığı, metabolik hastalıklar-diyabet, üremi gibi,
malnütrisyon veya beslenme yetersizlikleri, yenidoğan metabolik hastalıkları, kortikosteroid
veya immunsupresif tedavisi, kronik hastalıklar ve yaş olarak sayılabilir.
Yara iyileşmesi homeostaz ve inflamasyon, proliferasyon ve matürasyon olarak adlandırılan
ayrı ancak birbiriyle iç içe olan üç aşamadan oluşur. Yara iyileşmesi süresince hücre
proliferasyonu, fagositoz, matriks oluşumu, konnektif, endotel ve epitel dokuların oluşumu
için enerji ve besin öğelerine gereksinim vardır. Yara iyileşmesinde görev alan pek çok enzim
sistemi besin öğelerinin ortamda bulunmasıyla fonksiyon gösterebilir.
Yara iyileşmesi için enerji ve anabolik olaylara gereksinim vardır. Beslenme bozukluğu olan
hastalarda yara iyileşmesi tam olmaz, gecikir ve bu bireylerin enfeksiyona karşı savunma
mekanizmaları yeterli olmadığından yara yerinde enfeksiyon gelişme riski yüksektir.
Diyetin Enerji ve Besin Öğesi İçeriğinin Yara iyileşmesindeki Önemi
Geçtiğimiz yüzyıl boyunca yapılan çalışmalarda enerji, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin
ve mineral metabolizmasındaki değişikliklerin iyileşme sürecini etkilediği gösterilmiştir.
Malnütrisyon bası ülserlerinin iyileşmesini geciktirir ve kronik bası ülseri gelişimine neden
olur.
Enerji: Yaranın ciddiyetine ve hastanın beslenme durumuna bağlı olarak değişmektedir.
Malnütrisyon yara iyileşmesini geciktirmekte, immün sistemin baskılanmasına neden
olmaktadır. Ağırlık kaybı %15’ten fazla olduğunda ise yara iyileşmesi anlamlı derecede
yavaşlamaktadır. Yara iyileşmesi olan hastalarda enerji gereksinmesi hesaplanırken yatak
yarası olan hastalara 35-40 kkal/kg/gün, adipoz dokunun metabolik olarak inaktif olması
nedeniyle obez hastalara ise 20 kkal/kg/gün şeklindedir.
Protein: Yara iyileşmesi için yeterli protein alımı önemlidir. Diyetle protein alımı yetersiz
olduğunda, inflamatuvar fazın uzaması, fibroplazi, kollojen ve proteoglikanların sentezinin
engellenmesi nedeniyle yara iyileşmesi gecikebilir. Deneysel çalışmalarda protein
yetersizliğinde yaradaki gerilme gücünün azaldığı, serum protein ve albumin düzeyi düşük
olduğunda ise yara iyileşmesinde anlamlı derecede gecikme olduğu gösterilmiştir. Yara
iyileşmesini hızlandırmak için optimum protein gereksinmesi 1.5-2.0 g/kg/gün’dür. Elzem
amino asitleri yüksek düzeyde içeren kırmızı et, tavuk, balık, süt ve protein gibi besinlerin
arttırılması önem taşımaktadır. Obez hastalarda enerji miktarında artış yapılmazken, protein
miktarını arttırmak yara iyileşmesi bakımından önemlidir. Bu hastalar için modüler protein
kaynakları kullanılabilmektedir. İyileşme sürecinde belirli amino asitlerin etkileri incelenmiş
ve arjinin ile glutamin yara iyileşmesi için önemli bulunmuştur.
Arjinin: Nitrik oksit sentezi için prekürsör olduğu anlaşılan L- arjininin %32’si nitrojendir.
Arjinin yara iyileşmesini hızlandıran en önemli aminoasitlerden biridir. Arjinin T lenfosit
cevabını artırarak ve fibroblastların aktivasyonuyla kollajen sentezini uyararak yara
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iyileşmesini sağlamaktadır. Arjinin düzeyinin artması prolinin prekürsörü olan ornitine
dönüşümünü de hızlandırır, daha sonra prolin kollojenle birleşir. Arjinin ile ilgili çelişkili
sonuçlar arjininin yara iyileşmesi konusundaki etkisinin daha fazla çalışmayla ortaya
konması gerektiğini göstermektedir.
Glutamin: Glutamin, nonesansiyel bir aminoasittir. Ancak katabolik durumlarda vücudun
glutamin gereksinmesi artmakta ve bu durumda glutamin “duruma bağlı elzem aminoasit”
olarak tanımlanmaktadır. Fibroblastlar glutamini proliferasyon için birincil enerji kaynağı
olarak kullanırlar. Glutamin; glutatyon peroksidaz ve nükleik asit sentezi ile organlar arası
karbon transferi ve kas kütlesinin devamlılığında da anahtar rol oynar. Ancak tek başına
verilen glutaminin yara iyileşmesinde etkisi tam olarak bilinmemektedir. Arjinin ile birlikte
suplemente edildiğinde kollojen depolanmasını ve yara yerine fibroblast göçünü artırdığı
rapor edilmiştir. Topikal olarak glutamin suplementasyonunun etkisi henüz netleşmemiştir.
Ciddi yanıklardan sonraki yeniden yapılanma sürecinde kullanılan glutamin dozu 0.3-0.4 g/
kg/gün’dür.
Karbonhidrat: Yara iyileşmesinde yapısal ve iletişim sağlama özellikleri nedeniyle önemli
rol oynayan glukoprotein bileşenlerinin temelini karbonhidratlar oluşturmaktadır. Ayrıca
karbonhidratlar yaranın onarım reaksiyonlarında görev alan hekzokinaz enziminin ve sitrat
sentezinin aktivasyonunda anahtar rol oynarlar.
Yağ: Yağlar, hücre çoğalması için enerji sağlar. Yara inflamasyonu yara iyileşmesini
düzenleyen anahtar bileşenlerden biridir. Fosfolipitler ve prostaglandinlerin bir bileşeni olan
serbest yağ asidi yetersizliği yara iyileşmesini bozabilmektedir.
Omega-3 yağ asitlerinin gerçek yararının aslında yara iyileşmesini gerçekleştirmesinden ziyade
konağın immün modülasyonunu sağlamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.Yağ asitlerinin
fosfolipid formu plazma membranlarının temel bileşenidir. Çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA)
hücre içi ve hücreler arası sinyalizasyonda da görev alırlar. Omega-3 ve n-6 PUFA epitel
hücre proliferasyonunu uyararak yara iyileşmesinde etkili olabilmektedir. PUFA’lar ayrıca
inflamatuvar süreçte fonksiyonu olan pek çok lipoik mediatörlerin de primer prekürsörüdürler.
Omega-3 yağ asitlerinin yara iyileşmesinin inflamasyon aşamasında antiinflamatuvar etkisi
nedeniyle negatif yönde bir etki yaptığı bilinmektedir.
C Vitamini: Askorbik asit kollajen, proteoglikan sentezinde kullanılan elzem bir kofaktördür.
Askorbik asit yetersizliği, anormal kollajen fibrinleri oluşmasına, endotel hücrelerinin kötü
adhezyonuna ve fibroz dokunun gerilme gücünde azalmaya neden olur. Askorbik asit ayrıca
kollajenin ön öğesi olan prokollajenin yapısında bulunan prolin ve lizinin hidroksilasyonu
için gereklidir.
A Vitamini: A vitamini epitel ve kemik doku gelişimi, hücresel farklılaşması ve immün sistem
fonksiyonları için gereklidir. A vitamini matürasyon fazında fibroblastların stimülasyonunu
sağlayarak kollajen sentezini arttırır ve yarada yeniden yapılanma gerçekleşir. Ayrıca
glukokortikosteroidlerin engelleyici etkisini de ortadan kaldırabilir. Deneysel çalışmalarda
A vitamininin hem kollajen birikimini hem de yara dayanma gücünü arttırdığı gösterilmiştir.
E Vitamini: Derideki en önemli yağda çözünen antioksidant olduğu keşfedildikten sonra deri
lezyonlarında topikal olarak yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. En önemli etkisi
lipid oksidasyonunu önlemesi, böylece hücre membranlarını koruması ve skar oluşumunu
engellemesidir. E vitamininin yara iyileşmesindeki fonksiyonunun yaranın tipi ve diğer
besin öğelerinin ortamda bulunmasına göre değiştiği belirtilmektedir Cerrahi yaralarda skar
doku, meme implantasyonu yapıldıktan sonra kontraktür oluşumunu azalttığı ve deneysel
olarak oluşturulan peritonal kesilerde yapışıklık oluşumunu azalttığı gösterilmiştir.
Çinko: Çinko (Zn) yaklaşık olarak 300 kadar enzimin aktivitesine yardımcıdır. DNA sentezi,
hücre bölünmesi ve protein sentezi için elzem bir mineraldir ve immün sistem fonksiyonları
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için anahtar rol oynamaktadır. Bütün vücut dokuları Zn içermesine karşın, epidermisdeki
Zn oranı 5-6 kat daha fazladır. Kollajenaz enzimi kofaktör olarak çinkoya gereksinim duyar.
Kollajenaz metalloproteinaz grubuna aittir ve konnektif dokunun bozulmasıyla ilişkilidir.
Bu nedenle özellikle yaranın akut döneminde Zn ve C vitamini verilmesi yara iyileşmesini
arttırabilir.
Bakır: Eritrositlerin oluşmasına ve C vitamininin elastinle birleşmesine yardım eder. Lizil
oksidaz enzimi Cu içerir. Bu enzim de kollajen ve elastinin çapraz bağlantı yapmasına
yardım eder. Glisil, histadil ve lizin bakır ile bağlanabilirler ve bunlar bakır bazlı peptidler
olarak adlandırılır. Bakır peptidleri yara üzerinde kollojen birikimini arttırması, anjiogenezisi
ve gerilme mukavemetini arttırması gibi pozitif etkiler yapmaktadır. Bundan başka Cu
antiinflamatuar ve antiinfeksiyonel özellikleri nedeniyle de yara iyileşmesine katkıda
bulunmaktadır.
Kalsiyum: Kalsiyum derinin normal hemostazının sağlanmasında ve keratinositlerin
proliferasyonunda modulatördür. Yara iyileşmesine hücresel cevapta, ekstrasellüler ve
intrasellüler Ca dağılımının rolü büyüktür. Yaralanmadan hemen sonraki erken dönemde
yara yerindeki Ca konsantrasyonunun arttığı ve bu artışın inflamatuvar, proliferatif ve
matürasyon fazlarında da devam ettiği gösterilmiştir.
Kadmiyum: Kimyasal olarak çinkoya benzeyen bu metal güçlü bir şekilde metallotionine
bağlanmaktadır. Sitotoksik bir metal olmasına rağmen mettalotionine bağlandığında
toksisitesi azalır ve protektif etki gösterir. Kadmiyumun major etkisi çinko
metalloenzimlerinin biyoyararlılığını değiştirmesinden kaynaklanmaktadır. Uzun süreli
maruz kalma toksisiteye neden olur. Deneysel olarak topikal uygulanan kadmiyumun yara
yerinde çinko birikimini %30 oranında arttırdığı bildirilmiştir.
Sıvı: Yeterli sıvı alımı oksijenlenme için gerekli yara yerinin hidrasyonunu sağlamaktadır.
Sıvılar vitamin, mineral ve aminoasitlerin çözünmesi için ve bu maddelerin hücrelere
taşınması veya vücuttan uzaklaştırılması için kullanılır. Kalp veya böbrek yetmezliği gibi
tıbbi bir kontrendikasyon yoksa sıvı gereksinmesi 30 mL/kg, 1 mL/kkal veya günlük en az
1500 mL olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Sonuç olarak, yara iyileşmesi kompleks bir süreç olup beslenme yetersizliği bu süreci
olumsuz etkilemektedir. Proteinler, özellikle arjinin ve glutamin yanı sıra çinko, bakır, A
vitamini, C vitamini yara iyileşmesinde etkin olan besin öğeleridir. Beslenme desteğine karar
vermede beslenme durumunun bireysel olarak değerlendirilmesi önemlidir. Yetersizliği
saptanan besin öğelerini yerine konması yara iyileşmesinde süreci olumlu etkilemektedir.
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Yara çalışmaları nereye gidiyor?
Uzm. Dr. Bengüsu MİRASOĞLU

İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
Kronik yara tüm dünya için oldukça büyük bir yük olmaktadır. Ancak halen tedavisinde
tamamen etkili yöntemlere ulaşılamamıştır. Bu nedenle yara ile ilgili pek çok çalışmalar
yapılmakta, yeni tanı sistemleri ya da yeni tedaviler araştırılmaktadır. Farklı zamanlarda
farklı konulara odaklanılmış, çalışmaların önemli bir kısmı da bu konulara yönelmiştir. Bu
kimi zaman yara örtüleri ve modern tedavi seçenekleri ya da biofilm olmuşken kimi zaman
korunma yöntemleri olmuştur. Burada da yara ile ilgili son zamanlarda hangi konular ile ilgili
çalışıldığı, yeni hedeflerin neler olduğu ve araştırıldığı ile ilgili bilgiler paylaşılacaktır.
Son dönemlerde yara ile ilgili tek bir konuya odaklanıldığını söylemek pek mümkün
değildir ancak ileri teknolojinin yara tedavisinin çeşitli aşamalarında kullanılmasına yönelik
çalışmalar dikkat çekmektedir. Bunların başında yüksek riskli hastaların belirlenmesi için
yapılan çalışmalar gelmektedir. Yara tedavisinin sağlık sistemlerine getirdiği sosyal ve
ekonomik yük her geçen gün artmakta olduğundan yara açılmasını önlemeyi hedefleyen
çalışmalar önem kazanmaktadır. Bunun için de sıcaklık taraması yapan cihazlar ya da
hiperspektral görüntülemeler gibi ileri teknoloji ürünlerinin hastaların düzenli taranması
sırasında kullanılmasına yönelik araştırmalar karşımıza çıkmaktadır. Teknolojik gelişmelerin,
yara değerlendirme, izleme ve takibi için kullanılmasını amaçlayan çalışmalar da son
zamanlarda sıklıkla önemli dergilerde yer bulmaktadır. Benzer şekilde gelişen teknolojiden
tedavi ajanları olarak da faydalanılmak istenmektedir. Belli bir süredir güncel bir konu olan
rejeneratif tıbbın nanoteknoloji ile birlikte kullanımına yönelik araştırmalar son zamanlarda
üzerine odaklanılan konulardandır.
Teknoloji kadar önem verilen bir başka konu da infeksiyondur. Özellikle antibiyotik
direncinin artmakta olması ve yara infeksiyonlarını kontrol altına almakta güçlükler
yaşanması araştırmacıları yeni yöntemler aramaya yöneltmektedir. Bunların arasında biofilm
ile ilgili çalışmalar halen güncelliğini korumaktadır. Ancak son zamanlarda daha fazla
üzerine odaklanılan konu bakteriyofajlar olarak görünmektedir. Bakteriyofajların tedavide
kullanılmasına yönelik çalışmaların umut verici olduğu düşünülmektedir.
Bunların dışında hastalarda yaranın açılması ya da tedavisi sırasında psikolojik faktörlerin
de etkili olduğu görüşü araştırmacılar arasında yaygınlaşmaktadır ve bu yönde çalışmalar da
eskiye göre daha fazla yapılmaktadır.

74

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

Yara çalışmalarında deneysel modeller
Yrd. Doç. Dr. Nihal Durmuş KOCAASLAN

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim
Dalı, İstanbul
Toplumlarda yaş ortalamasının artmasıyla beraber, kronik yaralar giderek daha sıklıkta
görülmekte ve yaşlı nüfusun önemli problemlerinden biri oluşturmaktadır. Bu nedenle yara
iyileşmesinin mekanizmalarını anlamaya yönelik araştırmalar ve tedavi yöntemleri geliştirme
çabaları artmaktadır. Bununla beraber, klinik kullanımdan önce hayvan modellerinde Faz
I araştırmaların yapılması gerekmektedir. Bir yara modelinde çalışılmak isteniyorsa, ideal
hayvanı, ideal modeli bulmak için derinlemesine bir literatür taraması yapmak gerekmektedir.
Geçmişten günümüze tariflenmiş birçok deneysel yara modeli bulunmaktadır. Burada her bir
deneysel model ana hatları ile anlatılacak, havyan seçimi, yarayı oluştuma şekli, boyutu ve
kullanılan araçlar irdelenecektir. Bu konuşma derleme şeklindedir. Herhangi bir yara çalışması
için araştırmacıların çalışmak istedikleri yara modelini daha geniş bir şekilde irdelemeleri,
değişkenleri belirlemeleri, anestezik ajan uygulamaları ve deneklerin takiplerini daha detaylı
olarak araştırmaları gerekmektedir. Bu ise geniş bir literatür taraması ile mümkündür.
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SB001
Diyabetik Ayak Hastalarında Periferik Arter
Hastalığı Sıklığı ve İlişkili Faktörler
Yahya Utlu1, Füruzan Bozkurt Kozan2, Okay Başak1, Ö.F. Kutsi Köseoğlu3,
Tünay Kurtoğlu4, M. Bülent Ertuğrul5

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kronik Yara ve
İnfeksiyonları Bakımı Ünitesi, Aydın
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Giriş ve Amaç: Diyabetik ayak infeksiyonları; hızla artan prevalansı, majör ampütasyon
ve mortalite oranlarının yüksekliği nedeniyle modern dünyanın önde gelen sağlık
sorunlarındandır. Diyabetik ayak infeksiyonlarının zemininde nöropati ve/veya iskemiye
bağlı olarak gelişen yaralar mevcuttur. Diyabetik ayak yarası ile karşılaşıldığında ilk
yapılacak işlem, periferik arter hastalığının (PAH) araştırılmasıdır. Bu çalışmanın amacı;
diyabetik ayak hastalarında PAH sıklığını ve ilişkili faktörleri belirlemektir.
Yöntem: Çalışmamız 01.09.2016- 30.04.2017 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi
Hastanesi Kronik Yara ve İnfeksiyonları Bakım Ünitesi’ ne başvuran ve manyetik rezonans
(MR) anjiografi çekilerek Yara Bakım Konseyi’ nde tartışılan hastaların verileri PAH varlığı
yönünden geriye yönelik olarak irdelenmiştir. İstatistiksel analiz için SPSS 16.0 programı
kullanılmış; tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra ki-kare, t-testi ve non-parametrik testler
kullanılmış ve logistik regresyon analizi yapılmıştır.
Sonuçlar: Çalışmaya 60’ı erkek (%65,9) 91 hasta alınmıştır. Hastaların yaş ortalaması±SD
60,88±10,44 idi. MR anjiografileri değerlendirilen tüm hastaların 26’sına (%28,6) Konsey
tarafından klasik DSA (digital substraction angiography) yapılmasına gerek görülmezken;
DSA yapılan 65 (%71,4) hastanın 18’i (%27,6) ‘açık’, 10’ u (%15,3) ‘oklüde ve girişimsel
işleme rağmen açılamadı’, 37’si (%56,9) ise ‘balon/stent anjioplasti sonrası rekanalizasyon’
şeklinde sonuçlanmıştır. Neticede hastaların 47’sinde (%51,6) PAH tespit edilirken, 44’ünde
(%48,4) kritik düzeyde iskemi görülmemiştir (Tablo 1). PAH ile osteomyelit veya ağır
enfeksiyon varlığı, sigara kullanımı, diyabet ve diyabetik ayak süresi, böbrek yetmezliği
öyküsü arasında anlamlı istatistiki ilişki bulunmamıştır (p>0,05). İkili analizlerde hastanın
yaşı (p:0,00) ve tekrarlayan ayak enfeksiyonu varlığı (p:0,024) ile PAH riski arasında anlamlı
ilişkisaptanmasına karşın; regresyon analizinde anlamlı bir öngörücü model kurulamamıştır.
Tartışma: Kumar ve ark. nın 1994’ de yaptıkları çalışmada diyabetik ayak yarası olan
hastaların % 45’ inde nöroiskemi tespit edilmiştir. Bizim çalışmamızda da bu oran %51,6 ve
literatürle uyumlu bulunmuştur. Ayrıca çalışmamız göstermiştir ki; birçok faktörle doğrudan
ilişki kurulamaması ve eldeki ilişkili faktörlerle de öngörücü modellemelerin yapılamaması
nedeniyle şüphe duyulan tüm diyabetik ayak hastalarında ilgili arteriyel görüntülemelerin
ivedilikle yapılması elzemdir. Zira yaşlı, komplike diyabetik ve komorbit özellikleri nedeniyle
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bu hastalarda özellikle de enfekte yaralarda; klinik veriler (ağrı, solukluk, his kaybı, hareket
kaybı, nabızsızlık) karar vermede yanıltıcı olabilir.

DSA ve PAH durumları
DSA durumu
Gerek görülmedi
Anjiografi (açık)
Oklüde (açılamadı)
Anjioplasti (rekanalize)
Toplam
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PAH var - n (%)
10 (%11)
37 (%40,6)
47 (%51,6)

PAH yok - n (%)
26 (%28,6)
18 (%19,8)
44 (%48,4)
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SB002
Diyabetik Ayak Sorunlarından Korunma için
Hasta Eğitimi
Bekir Selim Bağlı, Serap Yücel

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa
Giriş: Diyabet Mellitus(DM) komplikasyonlarından olan diyabetik ayak yaraları, ülkemiz
sağlık sistemi içinde her geçen gün kendinden daha fazla söz ettiriyor. Bu sorunun sadece
hasta eğitimi ile önlenebilir olduğu daha önce yapılan araştırmalarla ortaya kondu. Bu
çalışmada amacımız diyabetik ayak yaralarının önlenmesinde ve takibinde hasta eğitiminin
önemini göstermektir.
Yöntem: Polikliniğimize başvuran DM hastalarına Ulusal Uzlaşı Raporu’ nda belirtildiği
şekilde eğitim verildi ve yine aynı raporda yer alan form dolduruldu. Aynı zamanda hastaların
eğitim öncesi bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi için kendi hazırladığımız Eğitim Düzeyi
Anketi yapıldı.
Bulgular: Polikliniğimize başvuran 40 hasta için her iki form dolduruldu. Hastaların % 70
‘e yakınının daha önce diyabetik ayak ile ilgili bilgi almadığı, eğitim alanların ise %80’inin
bu eğitimi bir hekim tarafından aldıkları görüldü. Yine hastaların %30 ‘unun doğru tırnak
kesimini bilmediği, nasır ve nemlendirme konusunda ise yeterli bilgiye sahip olmadığı
saptandı.14 hastanın ayağında ödem, 14 hastada tırnak kalınlaşması veya mantar, 4 hastada
pençe parmak, 2 hastada ark çökmesi, 14 hastada aşırı kuruluk veya nasır bulundu.
Tartışma: Çalışmamızda hastaların çok önemli bir kısmında diyabetik ayak eğitiminin
yetersizliği ortaya çıktı. Eğitimin esas amacı, travma ve ülser oluşumunu önlemeyi öğretmekti.
Böylece büyük miktarı hastaların hastane yatışlarından kaynaklanan sağlık harcamalarından
tasarruf etmenin yanı sıra hastanın henüz hastalık ortaya çıkmadan korunması mümkün olacaktı.
Batkın çalışmasında ayak bakımı eğitimi alanların ayak sağlığı için dikkat etmesi gereken
noktaları bilme oranını bu eğitimi almayanlara oranla daha yüksek bulmuştu. Bu amaçla
hastaların risk faktörlerine göre belirli sürelerde tekrarlanan eğitimleri alması gerekmekteydi.
Bizim çalışmamızda, daha önce yapılan çalışmalara benzer şekilde, hastaların kullanmaları
önerilen koruyucu ayakkabı ve çorap hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları saptandı.
Bu bulgu sağlık profesyonellerinin bu konuda eğitici rolünün zayıf olduğunu gösterdi.
Sonuç: Elde edilen veriler sonucunda diyabetli hastaların diyabetik ayak konusunda bilgi
düzeylerinin düşük olduğu, büyük bir kısmının daha önce hiç eğitim almadığı ve ayak
bakımına yeterli düzeyde dikkat etmediği saptandı.Yapılan değerlendirmede hem hastalar
hem de sağlık profesyonelleri için eğitimin önemi ortaya çıktı. Bütün bunlardan hareketle
diyabetik ayak yarası tedavisindeki başarıyı arttırmak, morbidite insidansını azaltmak,
hastalıktan korunma yaklaşımlarını daha etkin kılmak, majör amputasyonları, tedavi
maliyetlerini ve hastaların yatış sürelerini azaltmak amacıyla hasta eğitimi faaliyetlerine
yoğunlaşmanın uygun olacağı düşünüldü.
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SB003
Amputasyon Önerilen Bir Skleroderma Vakasında
Maggot, Negatif Basınç ve Punch Greft Kullanımı
Ayşegül Ercengiz1, Zehra Yazıcı Mutlu1, Mahmut Özgül2, Mesut Mutluoğlu1

Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Servisi, İstanbul
2
Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Servisi, İstanbul
1

Giriş: Sistemik skleroz (skleroderma) bağışıklık aktivasyonu, cilt ve iç organlarda fibrozis,
kronik vaskülopati ve ağrılı dijital ülserler ile karakterize bir bağ dokusu hastalığıdır.
İyilesmesi zor olan bu ülserler; enfeksiyon, gangren ve amputasyona yatkındırlar (1).
Olgu: On-beş yıldır sistemik skleroz tanısı ile takipli 54 yaşında kadın hastanın 9 ay önce
sol ayakta ağrılı, nekrotik ve enfekte dijital ülserler açılmış. Hasta yara tedavisi için 2.4 ATA
basınçta her biri 2 saat süre ile toplamda 90 seans hiperbarik oksijen tedavisi almış; fakat
yarada bir düzelme olmamış. Fizik muayenesinde bir, dört ve beşinci ayak parmaklarının
distalinde ve metatars başlarının plantar yüzlerinde nekroz mevcuttu (Resim1A). ADP ve
ATP palpable idi. Bir ay öncesinde çekilen alt ekstremite BT anjiografisinde tüm arterlerin
açık olduğu rapor edilmiş. Birinci parmak dorsalinden yapılan ölçümde doku oksijen kısmi
basıncı seviyesi 65mmHg idi. Laboratuvar testlerinde CRP: 18 mg / dl, Sedimentasyon: 48
mm / saat idi. Yaradan alınan derin doku kültüründe Pseudomonas aeruginosa saptanması
üzerine hastaya I.V. siprofloksasin 2x500mg ve amoksisilin klavulanat 2x1000mg oral
tedavisi planlandı. Yara debridmanı için maggot debridman tedavisi (MDT) uygulanmasına
karar verildi. Üç kez MDT uygulanmasından sonra, nekroz tamamına yakın çözüldü ve yara
yatağında ince granülasyon dokusu izlendi (Resim1B,C,D). Sonraki aşamada, instilasyonlu
negatif basınçlı yara tedavisi (NBYT) uygulanmasına karar verildi ve bu uygulama üç kez
tekrarlandı (Resim1E). Yara yatağı üzerinde başarılı bir granülasyon gözlemlenen hastaya
epitelizasyonu hızlandırmak için plastik cerrahiye danışılarak punch greft uygulanmasına
karar verildi. Uygulama sonrasında iki kez daha NBYT uygulandı (Resim1F,G). Yaranın
iyileşmesine paralel olarak hastanın ağrı şikâyetlerinin de azaldığı görüldü. Yara bakımına
kollajenli yara bakım ürünü ile devam edilmektedir (Resim1H).
Sonuç: Sistemik sklerozlu hastalarda şiddetli ağrı nedeniyle nekrotik dokuların
uzaklaştırılması zordur. Bazı hastalarda da lokal veya genel anestezi ile cerrahi debridman
kontrendike olabilir. MDT bu tip durumlarda basit, etkili, iyi tolere edilen ve uygun maliyetli
bir yöntemdir (1). MDT’nin en önemli avantajlarından biri, larvaların nekrotik dokuları canlı
dokudan ayırması, yani seçici debritman yapmasıdır (1). Bu yönüyle MDT bu hastalarda
alternatif bir debritman yöntemi olarak değerlendirilebilir.
Kaynaklar: 1.Mumcuoglu KY: Clinical applications for maggots in wound care. Am J Clin
Dermatol 2:219–227, 2001
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Resim 1.

Resim 1: (A) Tedavi öncesi birinci, dördüncü ve beşinci ayak parmaklarının distalinde
ve metatars başlarının plantar yüzlerinde nekroz (B),(C),(D) 1., 2., 3., MDT sonrası, (E)
instilasyonlu üç NBYT uygulama sonrası yara yatağının görünümü, (F),(G) Punch greft ve
devamında 2 NBYT uygulaması sonrası görünüm (H) Kollajenli yara bakım ürünü ile takibi
sonrası yaranın görünümü.
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SB004
Pyoderma Gangrenosum: Olgu Sunumu
Ömür Kocaoğlu1, Büşra Aydın1, Alper Erkin2

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Sakarya
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Sakarya

1
2

Pyoderma gangrenosum, aşırı derecede ağrılı, progresif nekroza neden olan nadir bir ülseratif
hastalıktır. Hastaların yaklaşık yarısında tedavi edilmesi gereken ilişkili bir hastalık vardır.
Topikal tedavi olarak ıslak-kuru gazlı bez kompresleri gibi nemli yara iyileştirme rejimleri,
gerekli durumlarda antibiyotikli kremler veya hidrokolloid kullanılabilir.Sistemik olarak
kortikosteroid, siklosporin, siklofosfamid, dapson, tetrasiklin, kolşisin, TNF alfa inhibitörleri
önerilen seçeneklerdir. Cerrahi yaklaşımlar paterji fenomeninden dolayı tartışmalıdır.
Hyalüronik asit(%0.2), granülasyon dokusunu oksijen radikal hasarından korur ve yara
iyileşmesini uyarır.Gümüş sülfadiazin gram negatif ve gram pozitif bakterilerin DNA ve
bakteri duvarlarına bağlanan geniş spektrumlu bi antibakteriyeldir.
Polikliniğimize 3 aydır sağ kalçada meydana gelen ağrılı yara şikayetiyle başvuran 43 yaşında
bayan hastanın muayenesinde sağ kalçada 12 cm ve 10 cm çaplı kesin kenarlı dermis ile
sınırlı ülser mevcuttu. Yapılan biyopsi ile piyoderma gangrenosum tanısılı konulan hastaya
60mg/kg/gün metil prednizolon başlandı. Hastanın kontrolsüz diyabeti olması nedeniyle
metil prednizolon azaltılarak kesildi. Siklosporin 4 mg/kg/gün başlandı. Aynı zamanda
lokal yara bakımı olarak hidrokolloid yara örtüsü uygulandı. Hidrokolloid ile sağlanan
otolitik debridman sonrası Hyalüronik asit ve Gümüş sülfadiazin içeren krem uygulandı.
Ülser çapları hızla küçüldü ve epitalizasyon başarılı bir şekilde ilerlemekte. Biz hastamızı
sistemik tedavinin yanında hyalüronik asit ve gümüş sülfadiyazin ile başarılı bir iyileşme
gözlemlediğimiz için sunmayı uygun bulduk.
Hyalüronik Asit Uygulaması ile Belirgin Epitelize Olan Piyoderma
Gangrenosum Ülseri
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SB005
Ankara bölgesindeki hastane ve bakım
evlerindeki hastalarda bası yaralarının
araştırılması: I. Hazırlayıcı faktörler
Teslime Erdoğan1, Halis Oğuz2

Pursaklar Yahya Kemal ve Mehmet Sönmez Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Pursaklar,
Ankara
2
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı,
Selçuklu, Konya
1

Bu araştırmada, Ankara ilindeki hastane ve bakımevlerinde bası yarası (BY) bulunan 60
yaş üstü hastalardan toplam 200 hasta araştırıldı. Veriler 100 adet hastane (50 erkek ve
50 kadın) ve 100 adet bakımevi (50 erkek ve 50 kadın) hastadan toplandı. Hastalardaki
BY hazırlayıcı faktörlerden yaş dağılımları, kronik hastalık, sigara-alkol kullanımı,
ilave operasyon geçirme, yatağa bağımlılık, bilinç ve beslenme durumları, inkontinans
yatış süreleri ile yaraya ait özelliklerden vücuttaki yara adedi ve evreleri ve doku tipleri
incelendi ve vakaların sebep – sonuç – prognozu açısından tartışıldı. Bu araştırma,
hastanelerin ve huzurevlerinin erkek ve kadın hastaları yaş dağılımları, BY hazırlayıcı
faktörleri ve yara sayıları, doku tipleri ve evreleri yönünden karşılaştıran ilk çalışmadır.
Hastane erkek (HE) grubu (70.16) diğer gruplara göre düşük, bakımevi kadın (BK) grubu
(79.38) ise HE grubuna göre yüksek bulundu. Diabetes Mellitus (DM) hastane kadın
(HK) grubunda diğer gruplardan yüksek (%46) bulundu. Alhzeimer-Demans (ALZ-DEM)
durumları gruplar içinde en yüksek bakımevi kadın (BK) grubunda (%42) tespit edildi ve
bakımevi grupları hastane gruplarına göre yüksek bulundu. Hipertansiyon-Kronik Kalp
Yetmezliği HK grubunda bakımevi gruplarına göre yüksek (%74) tespit edildi. PnomoniKOAH durumları hastane grupları (HE ve HK) (%40-42) bakımevi gruplarına (%1014) göre önemli düzeyde yüksek bulundu. İlave operasyon oranları %26-36 arasında
bulundu. Tüm gruplarda yatağa bağımlılık tespit edildi. Sigara ve alkol kullanımına göre
HE grubu HK grubuna göre sigara lehine daha yüksek bulundu. Ortanca değer açısından
BK grubu bilinç açık diğer gruplar daha çok bilinç kapalı olarak tespit edildi. Beslenme
durumlarında BK grubu daha çok oral diğer gruplarda ise nazogastrik sonda ile besleme
daha yaygındı. İnkontinansta ise tüm gruplarda anal ve üriner inkontinans en çok görülen
tip olarak belirlendi. Bakımevi gruplarında yatış süreleri hastane gruplarına göre yüksek
bulundu. Yara tedavi süresi bakımevi gruplarında hastane gruplarına göre yüksek bulundu.
HE grubu evre 1 (%24), BE grubu evre 2 (%38), HK grubu evre 3 (%48) ve BK grubu evre 4 (%26)
yönünden daha yüksekti. Medyan değerler açısından ise kadın gruplarında yüksek (3), erkek
gruplarında düşük (2) bulunurken HE grubunda ise en düşük BK grubunda ise en yüksek bulundu.
Sonuç olarak, kadın grupların kronik hastalıklar, BY evreleri ve yatış süreleri yönünden
erkek gruplarına göre daha yüksek olduğu tespit edildi.
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SB006
Bir Üniversite Hastanesindeki Yoğun Bakımda
Tedavi Alan Hastalarda Basınç Yarası Risk
Değerlendirmesi
Nilüfer Ertürk1, Elif Lale Aktürk1, Demet İnangil2

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık
Bakım Hizmetleri Müdürlüğü Yara Bakım Birimi, İstanbul
2
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul
1

Basınç yarası değerlendirmesi hasta güvenliği ve kaliteli bakımın göstergesidir. Hasta
tanılaması sırasında yapılan basıç yarası risk değerlendirmesi geniş yaş aralığında
kullanılabilen geçerli ve güvenilir olan Braden risk değerlendirme ölçeği kullanılmaktadır.
Amaç: Bu araştırmanın amacı yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen hastaların Braden risk
ölçeği aracılığıyla basınç yarası risk durumlarını incelemektir.
Gereç ve Yöntemler: Araştırma tasarımı tanımlayıcı tipte olan çalışmanın verileri 1 Temmuz
-1 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul ilinde bulunan bir üniversite hastanesinin anestezi,
nöroloji, dahiliye ve beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen 199 hastadan
toplanmıştır. Veri toplama formu olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan Yapılandırılmış
Bilgi Formu ve Braden Risk Ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Basınç yarası olan hastaların %45’inin erkek olduğu, yoğun bakım yatış süresinin
ortalama 62,44 gün olduğu ve yaş ortalamasının 72,32 yıl olduğu belirlenmiştir. Basınç
yaralarının %48 inin yoğun bakım ünitesine yatıs yapıldıktan sonra oluştuğu belirlendi.
Basınç yarası olan hastalar incelendiğinde toplamda 76 ve 8 farklı bölgede oluşan yaraların
%42,1’inin sacrum, %15,7’sinin topuk ve %13,1’inin torakanter bölgelerinde oluştuğu
belirlendi. Braden Risk Ölçeği sonucu hastaların %23,6 sının düşük riskli % 42,7’sinin
yüksek riske sahip olduğu belirlendi.
Sonuç: Literatüre göre basınç yarası oluşma riski yoğun bakımda tedavi edilen hastalarda
diğer hastalara göre fazla olduğu bilinmektedir. Çalışmamız sonucunda yoğun bakımlardaki
hastaların %42,7’sinin yüksek riske sahip olması literatür ile paralellik göstermektedir.
Tartışma ve Öneriler: Yoğun bakımda yatan hastaların erken dönemde basınç yarası
risk faktörlerinin belirlenmesi ve önleme stratejilerinin belirlenmesi çok önemlidir. Ayrıca
hastanelerde özel eğitim almış yara bakım hemşirelerin sayısının arttırılması, yara bakımına
interdisipliner yaklaşımın sağlanması ve primer bakım hemşiresinin hastanın yara bakım
gereksinimlerini üstlenmesi önerilmektedir.
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SB007
Ankara bölgesindeki hastane ve bakım
evlerindeki hastalarda bası yaralarının
araştırılması: I. Ülser durumları ve tedavileri
Teslime Erdoğan1, Halis Oğuz2

Pursaklar Yahya Kemal ve Mehmet Sönmez Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Pursaklar,
Ankara
2
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı,
Selçuklu, Konya
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Bu araştırmada, Ankara ilindeki hastane ve bakımevlerinde bası yarası (BY) bulunan 60
yaş üstü hastalardan toplam 200 hasta araştırıldı. Veriler 100 adet hastane (50 erkek ve
50 kadın) ve 100 adet bakımevi (50 erkek ve 50 kadın) hastadan toplandı. Hastalardaki
yara lokalizasyonu, sayı, evre ve doku tipleri gibi BY özellikleri ile tedavide kullanılan
ilaçlar ve koruyucu bariyer kremler, özel yara örtüleri, negatif basınç tedavisi, cerrahi
girişimler, havalı yatak gibi paramedikal uygulamalar araştırıldı ve tartışıldı. Bu araştırma,
hastanelerin ve huzurevlerinin erkek ve kadın hastalardaki BY özellikleri ile tedavide
kullanılan ilaçlar ve paramedikal uygulamalar yönünden karşılaştırdığı ilk çalışmadır.
Hastane gruplarında yaralar vücutta en çok sakrum (%96), gluteal (%14-22) ve kuyruk
sokumu (%14-20) ve bunları torakanter ve topuk bölgesi izledi. Bakımevi gruplarında ise en
çok sakrum (%52), gluteal (%42), topuk (%22-34), kuyruk sokumu (%20), skapula (%1214), diz (%14-20) ve nadiren de dirsek, kafa ve kosta bölgelerinde tespit edildi. Vücuttaki
ortalama yara adedine göre bakımevi grupları (1.72-1.78) hastane gruplarına (1.60-1.76)
göre oransal olarak daha yüksek bulundu. Yara evreleri dikkate alındığında HE grubu evre 1
(%24), BE grubu evre 2 (%38), HK grubu evre 3 (%48) ve BK grubu evre 4 (%26) yönünden
daha yüksekti. Medyan değerler açısından ise kadın gruplarında yüksek (3), erkek gruplarında
düşük (2) bulunurken HE grubunda ise en düşük BK grubunda ise en yüksek bulundu.
Hastane gruplarında (HE ve HK) en sık reçete edilen ilacın Hidroksipropil Nişasta
Fosfat + Betain + Zn + Fe + Poliaminopropil biguanid kombinasyonu (%48) olduğu;
bunu Sülfadiazin Ag (%30-34), Rifamisin Na (%26-30) ile Rifamisin Na’nın Sülfadiazin
Ag veya Centella asiatica bitki ekstresi ile kombinasyonlarınin izlediği (%6-14)
görüldü. Bakımevi gruplarında ise en çok Rifamisin Na (%42-60), Nitrofurazon
(%30-50), Rifamisin Na + Nitrofurazon kombinasyonu (%28-36) Rifamisin Na’nın
Sülfadiazin Ag veya Centella asaitica ekstresi ile kombinasyonlarının (%10) kullanıldığı
tespit edildi. Toplam ilaç etken maddesi ve vaka başına düşen etken madde adedi
incelendiğinde BK grubuna diğer gruplara göre daha fazla ilaç kullandığı belirlendi.
Toplam paramedikal girişimlerde BK grubu (%38) HK grubuna göre (%20) önemli düzeyde
yüksek bulundu.
Sonuç olarak, vücuttaki yara sayısı ve evreleri, kullanılan ilaçlar ve paramedikal uygulamalar
dikkate alındığında bakımevi gruplarında ve özellikle kadınlarda nispeten yüksek olduğu
belirlendi.
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SB008
Basınç yarasında Hidrojellerin Otolitik
Debritmandaki Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Ayper Önal Alkan1, Öznur Demiroluk1, Cem Nazikoğlu2, Kübra Babacan1,
Güldem Turan1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Yoğun Bakım Kliniği
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Kritik Yoğun Bakım
Kliniği

1
2

Basınç Yarası; Tek başına, basınç ya da yırtılma ile basıncın bir arada sebep olduğu,
genellikle kemik çıkıntılar üzerinde ortaya çıkan lokalize deri ve / veya deri altı doku hasarı
olarak tanımlanmaktadır.
Kronik iyileşmeyen yaralarda nekrotik dokular yaygın olarak görülmektedir. Nekrotik doku
ölü hücre ve debrisi içerirken, kabuk veya fibrinöz materyal fibrin, eksuda ve protein içerir.
Kronik bir yara içinde nekrotik yükün birikimi inflamatuvar cevabın uzamasına, yara
kontraksiyonunun mekanik olarak tıkanmasına ve epitel doku oluşumunun engellenmesine
yol açmaktadır.
Basınç yaralarında yara iyileşmesini zorlaştıran önemli faktörlerden biride biyofilm tabakadır.
Biyofilm yapısı, konağın bağışıklık sistemi elementlerinin ve antibiyotiklerin organizmalara
ulaşmasını engelleyen bir bariyerdir.
Nekrotik dokuların tedavisinde etkili bir yöntem olan otolitik debritman için hidrojeller,
hidrokolloidler ve köpüklü pansumanlar kullanılmaktadır. Biz hastalarımız için hidrojelleri
kullandık.
Hidrojeller yara tabanına yapışmazlar. %95’ten fazla su içermeleri nedeniyle fazla eksudayı
adsorbe edemediklerinden dolayı kuru yaralarda veya minimal drenaj olan yaralarda
kullanılmalıdırlar. Nemli yara koşulları otolitik debridmanı kolaylaştırır.
Pansuman tekniğimiz; yara uygun yara yıkama solüsyonu yıkandıktan sonra spançla
tamponlanarak temizlenir. Yaranın üzerine hidrojel sürülür, yaranın çevresine eksudanın
zarar verici etkisini önlemek için bariyer krem sürülür. Yaranın üzeri emici olmayan
hidrofobik bir örtü ile kapatılır. Nekrotik dokunun üzeri bistüri ile kanatmayacak şekilde
yatay çizgiler çizilerek biyofilm tabakanın daha çabuk parçalanması sağlanır. Nekrotik
dokudaki parçalanmalar oldukça akıntılar oluşur, oluşan akıntılardan kültürler alındı ve kültür
sonuçlarına göre uygun antibiyotiklerle enfeksiyon kontrol altına alındı.Pansuman bütünlüğü
bozulmaya başladığında pansuman yenilenir, ortalama pansuman değişim süresi 1 gündür.
Sonuç olarak; 6 olgu takip edilerek nekrotik dokunun 8 hafta da kalktığı tespit edildi. 1.
haftada nekrotik dokuda erimeler, 2. haftada yara kenarlarında kollejen liflerin aktifleştiği
ve yara kenarlarının daha sağlıklı bir hal aldığı, 3. haftada siyah nekrotik dokunun sadece
yaranın orta kısımlarında görüldüğü, anjiogenezisin ve granülasyon dokusunun geliştiği, 4.
haftada yara çapında belirgin küçülmelerin yanında orta hatda sarı fibrin dokular kaldığı,
5. haftada yaralardaki granülasyon dokusunun tamamen oluştuğu ve yara kenarlarında
epitelizasyonun ilerleyerek yara çapının küçüldüğü izlendi. 7. ve 8. haftalarda nekrotik
dokunun tamamen kalktığı, scar dokusunun yaygınlaştığı görüldü.Yara tedavisi sekonder
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pansuman yöntemleriyle iyileşmeye bırakıldı.
Basınç yaralarındaki nekrotik dokuların kaldırılmasında otolitik debritman yönteminde
kullanılan hidrojellerin kullanımı etkin bir yöntemdir ve cerrahi müdahale gerekliliğini
azaltır, bu amaçla kullanımını öneririz.

şekil 1

Sol Topuk, Evre 3 basınç Yarası
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SB009
İnkontinansa Bağlı Dermatit ve Şiddeti Aracı’nın
Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik-Güvenirlik
Çalışması
Pınar Avşar1, Şenay Gül2, Ayişe Karadağ3

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,
Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara
3
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara
1

Amaç: Bu araştırma, İnkontinansa Bağlı Dermatit ve Şiddeti Aracı’nın (İBDŞA) Türkçeye
uyarlanması, geçerlik–güvenirliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: İBDŞA’nın Türkçe uyarlaması ve geçerlik-güvenirlik çalışmasını yapabilmek
için Kathleen Borchert’ dan aracın orijinali istenmiş ve 2 Şubat 2014 tarihinde uyarlama izni
alınmıştır. İBDŞA’nın geçerlik-güvenirlik çalışmasının verileri Ankara’da yer alan üniversite
hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde çalışan 158 ve Yara Ostomi, İnkontinans Hemşireleri
Derneği (YOİHD)’ne üye 23 stoma ve yara bakım hemşiresi olmak üzere 181 hemşireden
elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında literatüre dayanılarak oluşturulan “Hemşirelere
İlişkin Tanıtıcı Özellikleri Formu”, Borchert ve arkadaşları tarafından geliştiren İnkontinansa
Bağlı Dermatit ve Şiddeti Aracı, ve yine Borchert ve arkadaşları tarafından oluşturulan 4
vaka örneği kullanılarak toplanmıştır. İBDŞA’nın Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve
güvenirlik çalışması 02.02.2014-15.09.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin
dil eşdeğerliği çeviri-geri çeviri teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Kapsam geçerliğini
değerlendirmek üzere araç 9 uzmanın görüşüne sunulmuştur. Gözlemciler arası güvenirlik
değerlendirmesinde hemşireler 4 vaka üzerinden ölçek yönergesi doğrultusunda puanlama
yapmışlardır. Veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin (n=181) yaş ortalamaları 30.99 ± 5.73, %73.6’sı
lisans mezunu, %77.5’i yoğun bakım kliniklerinde, %12.6’sı yara bakım kliniklerinde
çalışmakta olup haftada ortalama 3 inkontinanslı hastaya bakım vermektedirler. Hemşirelerin
% 92.3’ünün inkontinans alakalı dermatit ile ilgili herhangi bir kaynak takip etmediği
belirlenmiştir. Vakalara normalde verilmesi gereken puanlamalar 1. Vaka için 34; 2. Vaka
için 16; 3. Vaka için 22; 4. Vaka için ise 4 puandır. Çalışmamızda hemşirelerin vakalara
verdikleri puan ortalamaları 1. Vaka için 31.93±4.39, 2. Vaka için 16.02±2.48, 3. Vaka için
20.83±3.11, 4. Vaka için 4.01±083 olarak hesaplanmıştır. Hemşirelerin % 63’ünün vakaların
puanlamalarını doğru yaptıkları saptanmıştır.
Sonuç: İnkontinansa Bağlı Dermatit ve Şiddeti Aracı’nın ülkemizdeki vakaların inkontinans
şiddetini ölçmek üzere kullanılması uygundur.
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SB010
Achromobacter ile enfekte venöz ülserin
antibiyotikli prf ile tedavisi
Ali Barutçu, Hüseyin Emre Ulukaya

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim
Dalı, İzmir
63 yaşındaki erkek hastanın her iki bacağında 5 yıldır devam eden ağrılı ve bol akıntılı yaraları
mevcuttu. Bacakların radyolojik incelemesinde her iki bacakta da venöz yetmezlik saptandı.
5 yıldır çok çeşitli tedaviler denenen ve yaraları bir türlü kapanmayan hastanın başvurduğu
anda alınan kültüründe achromobacter üremişti. Tüm antibiyotiklere dirençli olan hastanın
yaralarına antibiyotikli PRF(platelet rich fibrin) uygulandı ve başarılı sonuç alındı.
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SB011
Zor yanıklarda kablosuz mikro akım elektrik
stümülasyonu
Ali Barutçu, Deniz Cenan, Bilgehan İlker

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Yara Bilim Dalı, İzmir
Değişik bölge yerleşimli 20 zor yanıklı hastaya, Kablosuz Mikro akım elektrik stimülasyonu
uygulandı: Bunların5’i diyabetik ayak yanığı, 5’i Haşlanma, 3’ü Elektrik yanığı, 2’si Kimyasal
Yanık, 5’i de diğer ajanlarla oluşmuş zor yanıklardı. 2012 yılından beri tüm dünyada yanık
tedavisinde güngeçtikçe yaygınlaşan kablosuz elektrik stimülasyonuyla bizim serimizde de
çok başarılı sonuçlar aldık.
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SB012
Diyabetik ayak yarası gelişen hastaların
geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını
kullanma durumlarının incelenmesi
Demet Coşkunırmak1, Sakine Boyraz2

Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kronik Yara ve
İnfeksiyonları Ünitesi, Aydın
2
Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim
Dalı, Aydın
1

Diyabetik ayak gelişimde mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonların birlikte
görüldüğü, her diyabet hastasının yaşamı boyunca %12-15 oranında diyabetik ayak
ülseri gelişme riskinin olduğu bildirilmektedir. Diyabetik ayak yarası bakımında aktif ve
pasif yöntemler kullanılmasına rağmen hastaların başvurduğu geleneksel ve tamamlayıcı
yöntemlerinde olduğu gözlenmektedir.
Bu çalışma; diyabetik ayak yarası gelişen hastaların, yaralarının iyileşmesi için geleneksel
ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını kullanma durumlarını belirlemek amacıyla, tanımlayıcı ve
kesitsel türde bir çalışmadır.
Çalışmaya, 18 yaş ve üzeri, kognitif bozukluğu olmayan, çalışmaya katılmayı kabul eden
ve diyabetik ayak yarası ile başvuran 180 hasta alınmıştır. Çalışmanın etik kurul onayı ve
kurum izni alındıktan sonra, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kronik Yara Bakımı
ve Enfeksiyonları Ünitesi’nde yürütülmüştür. Veriler; araştırmacılar tarafından literatür
incelenerek oluşturulan “yapılandırılmış soru formu” kullanılarak, Ekim 2016-Haziran 2017
tarihleri arasında toplanmıştır. Değerlendirme; SPSS-18 programında yapılmıştır.
Çalışmaya katılanların (N=180); yaş ortalaması 61.54±10,6, %73,3’ü erkek, %85 evli,
%59,4’ü ilkokul mezunu, %55’i emeklidir. Katılımcıların %40’ının 10 yıl ve altında bir
süredir diyabet hastası olduğu, %56,1’inin insülin tedavisi aldığı, %48,9’unun düzenli Dr.
Kontrolüne gitmediği belirlenmiştir. Hastaların %51,7’sinin Aydın dışındaki illerden geldiği
saptanmıştır. Katılımcıların %72,2’si daha önce diyabetik ayak yarası için hastanede tedavi
edildiği belirlenmiştir.
Katılımcıların %65’inin geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerini duyduğu
belirlenmiştir. Bilgi kaynaklarına bakıldığında; %41,4’ü yakınları/akrabalarından, %15,5’i
komşu/arkadaşlarından ve %12,1’inin internetten öğrendiği saptanmıştır. Katılımcıların
%35’inin (n=63) ayağındaki yara için bu yöntemlere başvurduğu belirlenmiştir. Bu hastaların
(n=63), ayak yarasını tedavi etmek için kullandıkları geleneksel yöntemlerden öne çıkanlar;
sarı kantaron (%85,7), zeytinyağı ekstresi (%16,1), vazelin (%4,8), buz koyma (%3,2),
aloevera özü (%3,2), çam özü (%3,2) ve soğan (%3,2) kullanımıdır. Bu yöntemleri kullanan
hastaların %66,7’si “işe yaramadığını” ve %6,3’ü yan etki gösterdiğini belirtmelerine
rağmen, %19’u bu yöntemleri başkalarına önerebileceğini bildirmişlerdir.
Hastaların geleneksel yöntemi her gün (%74,2) kullandıkları ancak kullandıkları yöntemi
hekimlerine bildirmedikleri (%82,5) tespit edilmiştir.
Kullanılan bu yöntemleri nasıl elde ettiklerine bakıldığında; %50,8’i doğadan temin ederek
kendisinin hazırladığı ve %27’sinin aktardan elde ettiği saptanmıştır.
Sonuç olarak; diyabetik ayak yarası ile başvuran hastaların üçte birinin geleneksel ve
tamamlayıcı tıp uygulamalarına başvurduğu; kullandığı yöntemi hekimine bildirmediği;
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yöntemden fayda görmemesine (üçte ikisi) rağmen başkalarına önerebileceği (beşte biri)
görülmektedir. Diyabetlilerin eğitim ve danışmanlığında; ayak bakımı, yara oluştuğunda geç
kalınmaması ve kullandıkları yöntemleri hekimleriyle paylaşmaları özellikle vurgulanmalıdır.
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SB013
Kronik Venöz Ülserlerde Hangi Mikroorganizma,
Hangi Antibiyotik?
Pelin Erdizci, Miraç Barış Erzincan, Ömer Arda Çetinkaya, Hakan Uncu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Periferik Damar
Cerrahisi Bilim Dalı, Ankara
Giriş: Dünya üzerindeki yetişkin popülasyonun %1’inde venöz ülser görülmektedir. Kronik
venöz ülser(KVÜ) nedeniyle doktora başvuran hastaların çoğunda enfeksiyon bulguları ve
yara çevresinde selülit belirlenmekte, antibiyotik kullanım ihtiyacı doğmaktadır.Öte yandan
venöz ülserlerde kokulu/pürülan akıntı veya selülit gibi enfeksiyon bulguları olmamasına
rağmen, biyofilm oluşarak yarada patojen mikroorganizmalar üreyebilmektedir. Bunun da
tedavi algoritmamızı ve yara iyileşme sürecini etkileyeceği tartışmasızdır.
Çalışmada venöz ülserlerden aldığımız doku kültürü ve antibiyogram çalışmalarının
sonuçları değerlendirilerek venöz ülser florası tahmin edilmeye çalışılmış ve kültür sonucu
çıkana kadar kullanılması doğru olacak antibiyotik seçiminin yapılması amaçlanmıştır.
Materyal-Metod: Ocak 2014 ile Ekim 2017 tarihleri arasında KVÜ nedeniyle hastanemizin
Yara Bakım Ünitesi’nde tedavi edilen 48 hasta değerlendirilmiştir. Hastaların %81.2’si erkek,
%18.8’i kadın olmak üzere yaş ortalaması 54.9(27-93) bulunmuştur. Hastaların %55.3’ünde
ülser iç ve/veya dış malleolde, %44.7’sinde ise gaiter alanında yerleşimli idi.Hastalar ilk
başvurduklarında, debridman öncesi ülserden doku kültürü alındı ve mikrobiyolojik inceleme
için gönderildi. Üreme ve antibiyogram sonuçları değerlendirilerek, uygun antibiyotik
tedaviye eklendi.
Sonuçlar: Hastaların %93.6’sında inflamasyon bulguları, %89.4’ünde yoğun fibrin,
%31.9’unda kötü koku, %21.3’ünde ise ciddi eksuda belirlendi. Dokuz hastadan alınan
örneklerde üreme olmadı(%18.75). Öte yandan 18 hastada birden fazla mikroorganizma
ürediği tespit edildi(%37.5). Venöz ülserlerde en sık üreyen mikroorganizmalar sırasıyla
s.aureus, p.aeruginosa ve e.coli olmuştur. KVÜ alanı ile kültür sonucu arasında anlamlı bir
ilişki bulunamamıştır(p>0.05). Antibiyogram sonuçlarına göre duyarlı antibiyotikler tercih
edildi. En sık kullanılan iki antibiyotik siprofloksasin ve amoksisilin/klavulanattır(Tablo
1). Antibiyotiklerin kullanımı ile inflamasyon, eksuda ve kötü kokuda düzelme belirlendi.
Ortalama 12 haftalık(3-23 hafta) sürede ülserlerin %48’i tamamen kapanırken, %24’ünde
granülasyon ve ülser alanında küçülme sağlandı.
Tartışma: Mikroorganizmaların venöz ülser patogenezindeki rolü henüz kesinlik
kazanmamıştır. Bu sebeple tedavide antibiyotik kullanımı kılavuzlarda henüz netleşmemiştir.
Yüzeyde masum kolonizasyon yapan mikroorganizmalar KVÜ’de derin dokulara
ilerleyerek ciddi enfeksiyonların sebebi olabilirler. Literatürdeki çalışmalarla benzer
oranlarda bizim çalışmamızda da ilk üç sırada yer alan mikroorganizmaların yara
iyileşmesini geciktirdiği görülmektedir. Fakat doku yıkımı yapan beta hemolitik
streptokoklar, yara iyileşmesini geciktirdiği konusunda yayınlar bulunan proteus
spp. ve iyileşmede bir prognostik faktör olarak kabul edilmeyen corynebacterium
spp.’nin hastalarımızda tespit edilme oranları literatürden daha düşük bulunmuştur.
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Üreme belirlenen venöz ülserlerde yara iyileşmesini hızlandırmak için sistemik antibiyotik
kullanılabilir. Klinisyen antibiyogram sonucu gelinceye kadar siprofloksasin ve/veya
amoksisilin/klavulanat ile hemen tedaviye başlayabilir ve antibiyogram sonucu geldiğinde
tedaviye bunlarla devam etme ihtimali yüksektir.

Kültürlerde üreyen mikroorganizmalar

Kültür sonucuna göre kullanılan antibiyotikler
Kullanılan Antibiyotik
Siprofloksasin
Amoksisilin-Klavulanat
Siprofloksasin+Amoksisilin-Klavulanat
Ampisilin-Sulbaktam
Seftazidim
Siprofloksasin+Ampisilin
Piperasilin-Tazobaktam
Sefaperazon-Sulbaktam
Piperasilin-Tazobaktam+Teikoplanin
Levofloksasin
Tigesiklin
Kolonizasyon olarak değerlendirildiğinden antibiyotik kullanılmadı.
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Yüzdesi(%)
17,9
15,4
12,8
12,8
10,3
5,1
5,1
2,6
2,6
2,6
2,6
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SB014
Orak Hücreli Anemiye Bağlı Bacak Ülserlerinde
Hiperbarik Oksijen Tedavisi
Elif Ebru Özer1, Berrak Akşam2
1
2

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp, İzmir
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, İzmir

Giriş: Orak hücreli anemi (OHA) eritrositlerde anormal Hemoglobin S formu ile karakterize
genetik bir hastalıktır. OHA hastalarında ağrılı bacak ülserleri sık karşılaşılan bir problemdir.
OHA’da bacak ülserleri patofizyolojisinde vazokonstriksiyon, mekanik dolaşım obstüksiyonu,
nitrit oksit inhibisyonu, anemi, venooklüzif krizler ve venöz yetmezlik bulunur. Bacak
ülserleri tedaviye dirençli olabilir, ağrılı ve kronik olması nedeniyle psikososyal problemler
yaratabilir. Tedavide orak hicreli anemi krizlerinin kontrolü, aneminin tedavisinin yanı sıra
ülsere yönelik topikal, sistemik, cerrahi birçok tedavi modalitesi önerilmiştir.
Olgu: 46 yaşında erkek hasta ayağında 1 aydır iyileşmeyen yara şikayetiyle başvurdu. Fizik
muayenesinde sol ayak medial malleol seviyesinde 4x1 cm, aşil seviyesinde 3x1 cm ülserler
ve çevresinde önceki ülserlere ait skarlar mevcuttu. Öyküsünde 2 yaşındayken kol ve bacak
ağrıları nedeniyle başvurduğu merkezde OHA tanısı alan hastanın, erişkin dönemde sırt ve bel
ağrıları ile birlikte akut göğüs sendromu geliştiği ve hidroksiüre tedavisi aldığı, tekrarlayan
bacak ülserleri olan hastanın ilk kez 2008 yılında ortaya çıkan ağrılı ülserine tedavi olarak
anestezi altında yara debritmanı ve negatif basınçlı yara kapama tedavisi uygulandığı; en
son 2015 yılında sağ lateral malleolde gelişen ülser yara bakımı ile kapanmayınca kısmi
kalınlıkta deri grefti yapıldığı öğrenildi. Kliniğimize başvurusundaki fizik muayenesinde
sol ayak medial malleol seviyesinde 4x1 cm, aşil seviyesinde 3x1 cm ülserlerve çevresinde
önceki ülserlere ait skarlar mevcuttu. Daha önceki yaralarının kronikleşmesi ve uzun iyileşme
süresi olması nedeni ile hastaya hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) planlandı. Takiplerinde
düzenli debridman uygulanan hastaya 20 seans HBOT sonrasında yeterli granülasyon
sağlandı. Epitelizasyon için yapay dermis eşleniği Pelnac ® uygulandı. 36.seans HBOT
sonrasında yaraların tamamen epitelize olduğu gözlendi. Vizüel ağrı skalasına göre yapılan
ağrı değerlendirmesi ise 10.seans HBOT sonrasında 8/10 dan 1/10 puana geriledi.
Tartışma: Literatürde OHA de iyileşmeyen bacak ülserlerinde topikal yara bakımının yanı
sıra, büyüme faktörü enjeksiyonları, yapay dermis, keratinosit ve platelet uygulamaları,
lokal oksijen uygulaması, kök hücre transplantasyonu önerilmiş ve başarı ile tedavi edilmiş
vakalar bildirilmektedir. HBOT özellikle vazo-oklüsif krizlerle ilişkili kemik ağrılarında,
santral retinal arter tıkanıklığı ve priapizmde başarı ile kullanıldığına dair yayınlar
mevcuttur fakat OHA’ya bağlı deri ülserlerinde uygulanmamış olması dikkat çekicidir.
Günümüzde yara iyileşmesi için kullanılan yöntemler, flep/greft cerrahisi, sosyoekonomik
yük düşünüldüğünde, ülkemizde uygulanan HBOT nin maliyet etkinliği nedeni ile kullanımı
akıllıca olacaktır.
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Olgu 1

Olgunun HBOT ve dermis eşleniği tedavisi öncesi ve sonrası

98

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

SB015
Dekübit Yarası Cerrahisinde Yeni Bir Modifiye
Rotasyon-İlerletme Flebi
Enver Arpacı

Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi
Giriş: Dekübit ülserleri cilt ve ciltaltı dokularda uzun süreli bası nedeni ile oluşan dolaşım
bozukluğu sonucu ortaya çıkar uygulanan tedavi yöntemlerine rağmen tekrarlama oranı
yüksektir. Tedavide birçok flep yöntemi uygulanmaktadır. Rotasyon flepleri en eski ve sık
başvurulan flep tekniklerinden biridir. Bu çalışmada; uygulanan klasik rotasyon flebine göre
daha küçük boyutta planlanan bir rotasyon flebi ile aynı zamanda cilt altı doku kalınlığını
arttıracak bir tekniği sunmayı amaçladık.
Hastalar ve Metod: Bu retrospektif çalışma Eylül 2014- Ekim 2016 arasında III. ve IV.
derece dekübit yarası olan sekiz hastada uygulandı. Hastalar yaş, cins, yaraya sebeb olan
hastalık, defekt hacmi, daha önceki işlemler, nüks, komplikasyonlar ve ameliyat sonrası
takipleri açısından analiz edildi. Teknik temel olarak debridman sonrası açığa çıkan yara ile
aynı hacme sahip bir rotasyon flebi planlanmasına dayanmaktadır. Bu rotasyon flebinin alt
veya üst polünde anatomik bölgenin uygunluğuna göre kenarları defekt çapına eşit olacak
şekilde planlanan eşkenar üçgen dezepitelize edilerek karşı tarafta defekt bölgesi subkutan
plan içine doğru ilerletilir. Üçgen flebin subkutan planda fiksasyonu sonrası, oluşan köşeler
birleştirilerek esas rotasyon flebi defekt bölgesine doğru rotasyon yaptırılarak yara bölgesine
adapte edilmektedir.
Bulgular: Tüm hastalara aynı cerrah tarafından aynı flep tekniği uygulandı. 6 hasta
iyileşmeyen primer yara, 3 hasta daha önce uygulanmış cerrahi işlem sonrası nüks nedeni
ile opere edildi. Ortalama 18 aylık takip süresi sonunda 7 hastada nüks görülmedi. Nüks
oluşan hastalardan biri için debridman sonrası sekonder iyileşme ile takip, diğeri için tekrar
operasyon uygulandı.
Sonuç: Bu çalışmada sunduğumuz flep; uygulanması kolay ve standart rotasyon fleplerine
göre daha az alanda disseksiyon gerektirmektedir. Defekt ile aynı çaptaki flebin rotasyonunu
kolaylaştıran ve cilt altı doku kalınlığının artmasını sağlayan dezepitelize üçgen flep nüks
açısından tekniğe avantaj kazandırmaktadır.
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tekniğin planlanması ve uygulanması

a. defekt ile aynı çapta bir rotasyon flebi ve flebin bir tarafında kenar uzunlukları
defekt çapına eşit bir eşkenar üçgen planlanır. b. üçgen flep dezepitelize edilerek karşı
taraf subkutan plan içine ilerletilir. c. rotasyon flebi defekt bölgesine çevrilerek köşeler
birleştirilir. d. ameliyat bölgesinin sütürasyon sonrası görünümü.
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SB016
Femoral Arter Girişimleri Sonrası Oluşan
İnguinal Defektlerde Negatif Basınçlı Tedavinin
Yeri
Melekber Çavuş Özkan, Fatma Nihal Kocaaslan, Özhan Bekir Çelebiler

TC Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik EAH; Plastik Rekons.ve
Estetik Cerrahi, İstanbul
Giriş: Femoral arter üzerindeki cilt ince olup doku iskemisine dayanıksızdır. Ana vasküler
yapıların üzerinde sağlıklı doku bulunmalı, üzerindeki nekrotik dokular uzaklaştırılmalı
ve enfeksiyon engellenmelidir. Aksi taktirde hayati tehdit eden spontan rüptürler
gözlenebilmektedir. Negatif basınç tedavisi kısıtlanmalarından biri de ana vasküler yapıların
üzerine uygulanamamasıdır. Biz bu çalışmamızda gerekli önlemler alındıktan sonra
uygulamanın güvenli olduğunu gösterdik.
Yöntem: Çalışmamızda, 2016-2017 yılları arasında inguinal doku defekti nedeniyle
bölümümüze başvuran 11 hasta geriye dönük incelendi. Dördü kadın 7 ‘si erkek idi. Sekiz
hastada periferik arter hastalığı nedeniyle fermoral artere greft uygulama, 2 hastada femoral
arter kan gazı alma ve 1 hastada inguinal lenf nodu biyopsisi sonrası femoral arter yaranması
ve takip eden sürede boyutları 15*10 ila 8*10 arasında değişen nekroz gelişimi öyküsü mevcut
idi. Hasta yaşları 20-75 yaş arasındaydı. Nekrotik dokulara seri debridmanlar uygulandı.
Femoral arter ve ven üzerine parafin ve klorheksidin asetat emdirilmiş tül yara bakım
örtüsü(Bactigras, Smith&Nephew, İngiltere ) ve üzerine polivinil alkol emdirilmiş sünger
(WhiteFoam Dressing Kit, KCI, ABD) uygulandı. Granülasyonu sağlamak ve enfeksiyonu
kontrol altına almak için başlanan negatif basınçlı tedavi, önce 25 mmHg ile başlanıp ana
vasküler yapıların üzerinde bir miktar granülasyon sağlandıktan sonra 75mmHg’ya kadar
çıkarıldı. Böylece ana vasküler yapıların korunması amaçlandı.
Bulgular: Tüm hastalarda lokal yara yeri enfeksiyonu kontrol altına alınıp fermoral arter ve
ven üzerinde yeterli granülasyon sağlandıktan sonra onarım yapıldı. Beş hastanın onarımı
kısmi kalınlıkta deri grefti ile 6 hastanın onarımı is lokal flepler ile yapıldı. Femoral arter ve
ven’de rüptür gözlenmedi. Tüm hastalar sorunsuz olarak taburcu edildi.
Tartışma: Ana vasküler yapılar üzerindeki doku eksiklikleri, spontan rüptürlere neden
olabildikleri için, geciktirilmeden tedavi edilmesi gereken durumlardır. Yaranın örtüme uygun
olmadığı durumlarda yeterli granülasyonu sağlamak ve enfeksiyonu kontrol altına almak için
negatif basınç tedavisi uzun süredir uygulanmaktadır. Ancak ana vasküler yapıların üzerine
uygulanması alışılmış bir durum olmayıp bazı durumlarda yara bakımını kısıtlamaktadır. Biz
bu çalışmamızda, arter ve venin üzerine parafin ve klorheksidin asetat emdirilmiş tül yara
bakım örtüsü( Bactigras, Smith&Nephew, İngiltere) ve polivinil alkol emdirilmiş sünger
(WhiteFoam Dressing Kit, KCI, ABD) ile düşük basınçta negatif basınçlı tedavinin yeterli
granülasyonu sağlayarak yaranın kapatılmaya uygun hale getirilebileceğini gösterdik.
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SB018
Venöz Ülserlerin Dörtlü Kompresyon Bandajları
ile Tedavisi
Alp Togan Kıraç, Ezgi Akgün, Cemile Sazak, Hakan Uncu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
Giriş: Alt ekstremite ülserleri içerisinde ilk sırada yer alan venöz ülserlerin oluşumunda,
derin venlerde staz ve artmış hidrostatik basınç suçlanmaktadır.Tedavide aşağıda göllenmiş
kanı yukarıya gönderebilmek amacıyla çeşitli kompresyon bandajları ve çorapları
kullanılmaktadır. Bu enstrümanlardan birisi olan dörtlü bandajlar, tanımlandığı 1988 yılından
bu yana geniş kabul görmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Bölümümüzde venöz ülser
tedavisinde tercihen kullandığımız dörtlü bandaj uygulamalarımızın etkinliği ve sonuçlarını
bildiriyoruz.
Materyal-Metod: Bu çalışmamızda Ocak 2014–Temmuz 2017 tarihleri arasında venöz
ülser tanısı alarak yara ünitemizde dörtlü bandaj ile tedavi edilen ve takiplerini düzenli
yapabildiğimiz 30 hastamızı bildiriyoruz. Başka tedaviler uyguladığımız veya dörtlü bandaj
tedavilerinde takiplerine gelmeyen hastalar dahil edilmemiştir. Hastalarımızın tedavi süreleri
ortama 18 hafta (3-101 hafta) idi. Hastalara haftada iki kere dörtlü bandaj uygulandı.
Tedaviye başlamadan önce tüm hastalara ABI ölçüldü ve 0,9’un altında olanlara dörtlü
bandaj uygulanmadı.
Sonuçlar: Hastalar 27 ile 91 yaşları arasında idi (ortalama yaş 51,4). Hastaların %83 ‘ünün
(25 hasta) erkek olması dikkat çekmektedir. Tümü gün boyu ayakta görev yapan mesleklere
mensup olan hastalardan %40,6 işçi, %22,7’si esnaf, %18,1’i ise öğretmen, şantiye mühendisi
gibi ayakta kalan memurlardı.
Venöz ülserlerin 19’u malleol üzerinde, 11’i ise gaiter alanında idi. Venöz ülserlerin etyolojik
olarak %86,6’sında geçirilmiş DVT öyküsü belirlendi. Yüzeyel veya perforan ven yetmezliği
sebebi ile ülser açılan ve cerrahi ile tedavi edilen hastalar zaten bu çalışmada yer almamaktadır.
Tedavi ile 19 hastanın ülserleri (%63) tamamen kapanmıştır. Bu kapanan gruptaki hastaların,
başvurduğunda ülser boyutları 1,5x1cm ile 14x9cm (ortalama 18,8cm2) idi. Hastaların
%37’sinde ise anlamlı düzelme sağlanmış, başvuruda 2,5x0,8cm ile 26x16,5cm (ortalama
113,9cm2) olan ülser alanı tedavi sonrasında 1x0,5 ile 18x14cm’ye (ortalama 26cm2) ‘ye
kadar küçülmüştür.
Tartışma: Dörtlü bandaj uygulamasında ilk kat sekresyonu absorbe etmektedir.Bariyer
görevi yapan ikinci kattan sonra, üçüncü kat 17 mmHg, dördüncü kat ise 23 mmHg
basınç sağlamaktadır. İyileşme süresinde, ülserin yaşından daha önemli olan faktörün
ölçüm boyutları olduğu anlaşılmıştır. Çalışmamızdaki %63 tam iyileşme oranı literatür ile
uyumludur. Etyolojide post-trombotik hasta oranı ne kadar çoksa, iyileşme oranı aynı oranda
düşük olmaktadır. Çalışmamızda tam kapanmayıp, %77 oranında anlamlı küçülme kaydeden
ülserlerin, başvurularındaki ortalama boyutları kapanan gruptakilere oranla 6 kat daha büyük idi.
Dörtlü bandaj uygulamasının, venöz ülserlerin iyileşmesinde başarılı bir kompresyon
yöntemi olduğu görüşündeyiz.
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Dörtlü bandaj uygulaması

Uygulama örnek resmi
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SB019
2. Basamak Sağlık Kuruluşunda oluşturduğumuz
diyabetik yara takımı, tedavi algoritmamız ve
sonuçlarımız
Mehmet Onur Öztürk

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İzmir
Diabet sık görülen ve toplum sağlığı için ciddi tehdit oluşturan bir hastalıktır. Ülser
enfeksiyon ve gangren ile giden diabetik ayak hastalığı diyabetin hastayı en kısıtlayıcı
komplikasyonlarından biridir. Diabetin artan morbidite ve mortalite sebeplerinin başında
gelir. AYnı zamanda hastada depresyon, sosyal izolasyon ve fiziksel yetersizlik durumu
yaratır. Diabet için temel risk faktörleri yaş, ırk, cinsiyet, diyabetin süresi, biyomekanik
faktörler, kan glikoz seviyesi ve tütün kullanımıdır. Uluslararası standartalara göre diyabetik
ayak yaralarına sıradan bir takım ya da tek bir hekimin bakması yerine multidisipliner bir
takımın bakması tedavi başarısını arttırmaktadır. Ülkemizde diyabetik ayak yarası olan
hastalar için ise multidisipliner imkan ve takımların olduğu merkez sayısı çok azdır. Biz 1
yıldır 2. basamak bir sağlık kuruluşu olan İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde diyabetik
ayak yarası olan hastalar için her hafta cuma günü toplanan ve hastaların bir plastik cerrah,
endokrinolog, dermatolog, kalp damar cerrahı, ortopedist ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı
tarafından değerlendirildiği bir konsey yapmakta ve hastaları değerlendirmekteyiz. Bir yıldır
200 ün üzerinde hasta değerlendirildi. Bu bildiride 2. basamak bir hastanede mevcut imkanlar
ve basit algoritmalar ile işleyen bir diyabetik ayak konseyinin verimli olabileceği, major
amputasyon sıklığını azaltabileceği ve bölge coğrafyasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek
potansiyele sahip olabileceğini hasta verilerimiz ve sonuçlarımız üzerinden iyi uygulama
örneği olarak paylaşmayı amaçladık. Bu sözlü bildiride bu konseyin üyelerini, hastaların nasıl
değerlendirildiği, tedavi algoritmalarımızdan bahsetmeyi ve aynı zamanda konseyimizin
eksik yönlerini ve mevcut imkanlar dahilinde nasıl geliştirilebileceğini tartışmayı hedefledik.
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SB020
Akut diyabetik ayak yarasında yağ doku kaynaklı
kök hücre kullanımı
Yusuf Kenan Çoban

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya
Yağ doku kaynaklı kök hücreler 2001 yılından beri tanınmaktadır.Konu ile ilgili pek çok
deneysel ve klinik araştırma yapılmıştır.Kolay elde edilmeleri ve kemik iliği kök hücrelere
göre daha bol bulunmaları avantajları vardır.Bu sunumda, akut enfekte klinik tablo ile gelen
iki diyabetik ayak yarasının medikal, cerrahi ve kök hücre ile tedavisi sunulacak ve erken 3
aylık takip sonuçları tartışılacaktır.

vaka 1

enfekte birinci metatarsal bölge fistul sağ ayak
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SB021
Topikal Growth Faktör ile Yanık Tedavisi;
Ülkemizde İlk Olgu
Miraç Barış Erzincan, Cemile Sazak, Sibel Işık, Hakan Uncu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
Giriş: Diyabetik yaraların tedavisinde kullanılmakta olan topikal human growth faktörler
ratlarda oluşturulan yanıklardaki olumlu etkilerini ortaya koyan çalışmalar yayınlandıktan
sonra, insanlarda da alev, sıcak su ve elektrik yanıklarının tedavisinde bu faktörler kullanılmaya
başlanmıştır. Yanık yaralarının iyileşmesinde growth faktörlerin fibroblast fonksiyonlarını ve
protein sentezini arttırarak iyileşme sürecine olumlu katkı yaptığı belirlenmiştir.Burada ayak
sırtındaki üçüncü derece yanığın epidermal growth faktör (EGF) ile tedavisini ülkemizde ilk
olgu olarak sunmaktayız.
Olgu: Kırk sekiz yaşında BMI’sı 54.7 olan kadın hasta, elektrik sobasına temasla sol ayak
sırtında oluşan yanık sebebiyle başvurdu. Hastanın anamnezinde tip II diyabet, sağ alt
ekstremitede geçirilmiş derin ven trombozu, bilateral alt ekstremitede lenfanjit, koroner arter
hastalığı, üreter basısına bağlı sol hidronefroz, hipotiroidi ve hiperürisemisi olduğu öğrenildi.
Fizik muayenesinde ayaklarda buffalo hump bulgusu, onikomikozis, bilateral lenfödem ve
sensoriyel nöropatisi olduğu belirlendi.
Hastanın 17.04.2017 tarihindeki ilk başvurusunda sol ayak sırtında 5,4x4,8cm boyutlarında
üçüncü derece yanık yarası mevcuttu. Yaranın serum fizyolojik ile temizliği ve uygun
debridmanı sonrasında, yaraya gün aşırı bir kez topikal EGF uygulanarak tedaviye başlandı.
Ayrıca ayak ikinci parmak distalinde siyah nekroz mevcuttu. Günaşırı topikal uygulamalar
ile yara 31.07.2017 tarihinde 1,5x0,7cm boyutlarına geriledi ve 21.08.2017 tarihinde
kenarlardan gelişen deri ile skar dokusu oluşmaksızın iyileşti. Nekroze ikinci parmak ise
ampute edildi.
Tartışma: Literatürde ikinci derece yanıkların iyileşmesinde growth faktörlerin
olumlu yönde etkilerinin olduğu bilinmektedir ve bu konuda en önemli çalışmaların
Çin’den yayınlandığı görülmektedir. Cochrane 2014 sonuçlarında ve üç farklı growth
faktörle yapılan toplam 13 çalışmanın meta analizinde EGF’nin yara iyileşme süresini
kısalttığı ve skar dokusu oluşumunu azalttığı görülmüş, yara iyileşmesindeki bu
etkilerinden dolayı yanıklarda güvenilir bir uygulama olabileceği bildirilmiştir. Vücut
yüzeyinin %40’ından fazlasını kapsayan yanıklarda dahi başarı ile kullanılmıştır.
Yeni tedavi yöntemlerine rağmen üçüncü derece yanıkların iyileşme süreçleri halen
çok uzun sürmekte ve yanık yaraları kötü skar dokusu ile iyileşmektedir. Çünkü üçüncü
derece yanıklarda derinin tüm tabakaları etkilenmekte, deriyi yenileyecek deri ekleri hasar
görmektedir. Bu olgumuzda üçüncü derece yanık yarasının, topikal EGF kullanımı ile
hipopigmente fakat çok sağlıklı bir skar dokusu ile iyileştiği görüldü. Bu olgu ülkemizde
topikal EGF ile tedavi edilen ilk yanık hastası olması yanı sıra, EGF’nin üçüncü derece
yanıklarda da başarıyla uygulanabileceğini göstermiştir.
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Yanık iyileşme süreci
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SB023
Majör yanıklı hastalarda erken dönem
fizyoterapinin biyokimyasal parametreler
üzerine etkisi
Murat Ali Çınar1, Kezban Bayramlar1, Ahmet Erkılıç2, Ali Güneş2, Yavuz Yakut1

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü, Gaziantep
2
Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi, Yanık Merkezi, Gaziantep
1

Amaç: Çalışma, majör yanıklı hastalarda erken dönem fizyoterapinin biyokimyasal
parametreler üzerine etkisini araştırmak amacıyla planlandı.
Yöntem: Çalışmaya, Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Merkezi bölümünde
yatarak tedavi gören, yaşları 21-47 arasında değişen 10 kadın (%50), 10 erkek (%50) toplam
20 hasta alındı. Çalışmamız için Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulundan 11.10.2016 tarihinde 2016-12 numaralı
gerekli izin ve onay alındı. Çalışmamıza katılan bireyler, tedavi ve kontrol gurubu olmak
üzere 2 gruba ayrıldı. Tedavi grubuna normal tedavilerine ek olarak fizyoterapi programına
alınan hastalar dahil edildi. Tedavi grubundaki hastalar, hastaneye yattıkları ilk günden
itibaren rutin tedavilerine (medikal, cerrahi vs.) ek olarak haftada 4 gün olmak üzere
fizyoterapi programına alındılar. Fizyoterapi programı; erken mobilizasyon ve ambulasyon
eğitimi, pulmoner fizyoterapi, aktif ve pasif normal eklem hareketi egzersizleri gibi
parametreleri içermekteydi. Tedavi günleri salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü olarak
belirlendi. Pazartesi ameliyat günü olduğundan hastalara tedavi yapılamadı. Kontrol grubu,
fizyoterapi almak istemeyen hastalardan oluşturuldu. Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların
hastaneye yatışlarından itibaren 6 hafta boyunca haftalık olarak değerlendirmeleri yapıldı.
Değerlendirmede demografik bilgiler, yanık hasarının özellikleri, total protein, c-raktif
protein, fibronektin, transferrin ve prealbumin gibi parametrelere bakılarak kaydedildi.
Bulgular: Çalışmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında; tüm biyokimyasal parametrelerde
tedavi grubu lehine anlamlı olduğu gözlendi (p<0.05). Çalışmada tedavi grubunda bulunan
hastaların transferrin değerlerinin 1. haftadan itibaren kontrol grubuna göre daha yüksek
seviyelerde seyrettiği görüldü (p<0.05). Özellikle yanık hastalarında, hastalığın klinik
seyri ve hastanın mortalitesi üzerinde direk etkili olduğu düşünülen prealbuminde tedavi
grubunda 2. haftadan itibaren anlamlı bir yükselme görüldü (p<0.05). Yara iyileşmesinin
tüm fazlarında yer alan akut yara iyileşmesi hakkında da bilgi veren fibronektin de tedavi
grubunda 4. haftadan itibaren anlamlı bir artış gözlendi (p<0.05).
Tartışma: Majör yanık sonrası görülen hipermetabolik cevabın etikisinin azaltılmasında,
erken dönem fizyoterapinin mutlaka tedavi planı içinde yer alması gerektiği görüşündeyiz.
Özellikle hipermetabolik cevabın ilk 48 saat içinde başladığını düşünürsek, hastanın hastaneye
yatışından itibaren mümkün olan en erken dönemde fizyoterapi programına alınması
gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca çalışmamızda 20 hastanın literatüre ve güç analizine göre
yeterli olduğunu düşünsek de, hasta sayısının artmasının daha güvenilir sonuçlar vereceği
görüşündeyiz.
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Fizyoterapi programının özellikleri
Fizyoterapi Programının
Parametreleri

Fizyoterapi protokolü

Tedavinin durasyonu

30-45 dakika

Haftada kaç gün

4 gün

Fizyoterapiye başlanılan
gün

İlk günden itibaren

Greft sonrası fizyoterapi

3. günden sonra aktif
hareket

Pulmoner Fizyoterapi

Egzersizler

Mobilizasyon ve
Ambulasyon

Fizyoterapi Protokolünün içeriği

İlk 3 gün greft harici yerlere
NEH egzersizleri ve solunum
egzersizleri
Bronşiyal hijyen teknikleri,
Etkilenim durumuna göre öksürme eğitimi, 45 derece
solunum egzersizleri
optimal pozisyon, diyafragmatik
solunum
Distal eklem hareketi egzersizleri,
tüm üst ve alt ekstremitelere yatak
Hastanın durumuna
içi izometrik egzersizler, izotonik
göre aktif, pasif NEH
kuvvetlendirme egzersizleri,
egzersizleri
postür egzersizleri
Hastaneye yattıkları ilk
günden itibaren
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SB024
Ayak dorsumunda tendon ve kemiğin ekspoze
olduğu geniş yarası olan diyabetik hastalarda,
greft ile ince rekonstruksiyon yapılması için
negatif basınçlı terapinin kullanılması
Erkan Orhan1, Enver Arpacı2
1
2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, Tekirdağ
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

Amaç: Diyabet hastalarda vaskülopati ve nöropati nedeni ile ayaklarında diyabetik ayak
ülseri adı verilen yaralar oluşmaktadır. Diyabetik ayak ülserlerinin tedavisine iyi bir glukoz
kontrolü, tüm nekrotik, fibröz ve enfekte dokuların temizlenecek şekilde debridman yapılması,
enfeksiyonun tedavi edilmesi ve ekstremitede vaskularizasyonun sağlanması gerekmektedir.
Tedavi için yapılan debridmanlar sonrası ayaklarda rekonstrüksiyon gerektiren geniş defektler
oluşmaktadır. Ayak defektlerinin rekonstrüksiyonunda amaç, uygun genişlik ve kalınlıkta
yumuşak doku ile hastanın yürümesine olanak sağlayacak şekilde yaraların kapatılmasıdır.
Geniş defektlerde, uygun kalıklıkta doku sağladıkları için serbest flepler en uygun yöntemdir.
Ayak dorsumu derisi, tabana göre çok daha incedir bu nedenle ayak dorsumunda serbest
flep ile rekonstuskiyon yapıldığında flep kalınlığı çoğunlukla defekt kalınlığından çok daha
fazla olmakta, fleptekş bu aşırı doku uygun ayakkabı giymeye engel olmaktadır ve bu durum
hastanın yürümesinde kısıtılılığa neden olmaktadır. Ayak dorsumunda greftler.çok daha ince
şekilde rekonstrüksiyona yapılabilmektedir fakat ayak dorsumu defektlerinde çoğunlukla
tendon ve kemik ekspoze olduğu için deri grefti ile rekonstruksiyona uygun değillerdir.
Negatif basınçlı terapi (NBT) granülasyon dokusunu oluşumu arttıran bir tedavi yöntemidir.
Bu çalışmada ayak dorsumunda tendon ve kemiğin ekspoze olduğu geniş yarası olan
diyabetik hastalarda negatif basınçlı terapi yardımı ile tendon ve kemiğin granülasyon
dokusu kapanmasının sağlandığı ve bu şekilde greft ile çok ince rekonstrüksiyon yapılabilen
hastalar sunulmaktadır.
Metod: Kasım 2013- Haziran 2016 yılları arasında ayak dorsumundaki defektlerine NBT
uygulanan ve daha sonra greft ile rekonstrüksiyon yapılan hastalar retrospektif olarak izlendi.
Bulgular: Ayak dorsumu defektlerinde NBT uygulanan 18 diyabetik hasta olduğu tespit
edildi.Hastalardaki ortalama defekt alanı 25.28 cm2 olarak hesaplandı. Hastalara ortalama
5.9 seans NBT uygulanarak tendon ve kemiklerin üzeri tamamen granülasyon dokusu ile
kaplandı. Tüm hastaların defektleri greft ile rekonstruke edildi. Greftler ortalama %91.1
oranında tutulumu sağlandı. Post operatif 1 yıllık takiplerde herhangi bir problem olmadı.
Hastaların hepsi mobil ve rahatlık ile ayakkabı giyebildiler.
Sonuç: Bu çalışmada NBT tedavisi ile ekspoze kemik ve tendonların üzeri granülasyon
dokusu ile tamamen kapatılmış ve greftlemeye uygun hale gelmiştir ve bu sayeda ayak
dorsumu defektleri, deri greftleri ile uygun incelikle rekonstrüksiyon sağlanmıştır.
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SB025
Diyabetik ve Kronik Yara Zeminindeki Alt
Ekstremite Amputasyonlarında Güdük
Sorunlarını ve Tedavi Yaklaşımlarımız
Zeki Taşdemir1, Gaye Taylan Filinte2, Gültekin Sıtkı Çecen1

Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve
Travmatoloji, İstanbul
2
Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve
Rekonstürüksiyon Cerrahisi, İstanbul

D
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Amaç: Diyabetik ve kronik yara nedeni ile yapılan amputasyonların güdüklerinde gelişen
yara sorunları ve çözümlerine ışık tutmak. Hasta bazlı yaklaşımlarımızı geliştirmek.
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Materyal-Metod: 2016 -2017 yılları arasında kliniğimizde diabetik ve kronik yaraya bağlı
ayak bileği üzerinde yapılan amputasyonları değerlendirdik.
48 ayak bileği üstünden amputasyonlu hastanın 14 tanesi diğer alt ekstremetesi son 1 sene
içersinde opere olmuş.
48 hastanın 14 tanesi yara konseyinde görülmüş, 5 tanesine hiper barik oksijen tedavisi (hbo)
tedavisi verilmesi kararı alınmış. Bunlardan 1 olgu konjestif kalp yetmezliğinden dolayı hbo
verilememiştir. 3 hastaya güdükte problem nedeniyle postoperatif Hbo tedavisi verilmiş olup.
Damar grefti bulunan 1 olgu önce diz üstü sonra kalça dezartikulasyonu yapılmış ve hasta 7
seans hbo alabilmiş. Bu olgu son ameliyatından sonra yoğun bakımda 22 günde ex olmuştur.
Amputasyon güdügünde yara problemi olan 18 hasta mevcuttu. Bunların 11 tanesi debritman
ve pansuman ile kapanmış. 2 tanesine vac,1 tanesine hbo tedavisi eklenmiştir. Kalan 7 olgudan
4’ü diz üstü amputasyondan kalça dezartikulasyonuna; 4’ü diz altı amputasyondan diz üstü
amputasyona çıkılmış. (1 olgu önce diz üstü sonra kalça dezartikulasyonu uygulanmıştır.)
Diz üstü amputasyon güdügünde sorun olan 3 hastaya Kalça dezartikulasyonu yapıldı. Bunların
2 sinde vaskuler greft mevcut olup yara yerinde e.coli ve pseudomonans aeuroginoza dirençli
üremiştir; diğeri yoğun bakım hastası olup yara yerinde MRSA ve acinobacter üremiştir.
Üst seviyeye çıkılan 6 hastanın hba-1 i 8 üstü olup şeker kontrolü yapılamayan olgulardır.
Diğer hasta dm hastası olmayıp KKY ve periferik damar hastalığı mevcuttu.

SU

Sonuç: Vaskuler gref uygulanmış ve yaşlı diabet kontrolü olmayan hastalarda güdük problemi
görülmesi sıktır. Operasyon öncesi vaskuler cerrahi yapılan merkeze konsulte edilerek ön
görülenden bir üst seviye planlanması, postopoperatif antibioterapinin yara kültürlerine göre
mutlak devamı gerekmektedir.
Yine Hbo tedavisine uygun olanların Hbo tedavinin planlanması faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Güdük Problemi Yaşanan Hastalar
DA
DÜ
KD
T HASTA SAYISI

DEBRİTMAN
6
2
1
9

HBO
1
1
2

VAC
1
1
1
3

ÜST SEVİYE
4
4
PELVEKTOMİ=0
7
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SB026
İki Olgu Üzerinden Sakrektomi Yapılan
Hastalarda Yara Yerine Yaklaşımın
Değerlendirilmesi
Melekber Çavuş Özkan1, Fatma Nihal Kocaaslan1, Bülent Erol2,
Özhan Bekir Çelebiler1

TC Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik EAH; Plastik Rekons.ve
Estetik Cerrahi, İstanbul
2
TC Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik EAH; Ortopedi ve
Travmatoloji Kliniği, İstanbul
1

Sakrektomi operasyonu ortopedik onkoloji pratiğinde sık yapılan operasyonlardan
olmayıp multidisipliner yaklaşım gerektirmektedir. Cerrahi bölgenin karmaşıklığı
rekonstrüksüyonunun da dikkatli yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Üç boyutlu planlama
ile ölü boşluk bırakmadan hem kemik hem de yumuşak doku onarılmalıdır. Çeşitli onarım
yöntemleri tanımlanmıştır. Bunlardan biri de alt ekstremitenin omurgaya sabitlenmesini
sağlamak için serbest fibula kemik flebi ve rot kullanmasıdır. Biz bu çalışmada tedavinin
etkin bir şekilde sonlanması için yara yerine yaklaşımı iki olgu üzerinden tartıştık.
Olgu 1: Otuzyedi yaş erkek hastaya, sağ lomber bölgede olan ve sakrum sağ tarafını tutan
kitle nedeniyle sakrektomi uygulandı. Sakrektomi sonrası L5 vertebra ve ilium arasına üç
boyutlu modüler rot ile destekleme yapıldı. Kesiler katlarına uygun sütüre edildi. Ameliyat
sonrası 1. haftada gayta bulaşı sonrası olduğu düşünülen, yara yerinden kötü kokulu akıntı
olması üzerine insizyonlar açılarak debridman ve irrigasyon yapıldı. BOS akımını önlemek
için kullanılan bone-wax ‘ın yetersiz olduğu ve BOS kaçağının olduğu gözlendi ve fasya
ve kas ile obliterasyon yapıldı. Gümüş içerikli sünger kullanılarak negatif basınç tedavisi
başlandı. Gayta kontaminasyonundan kaçınmak için kolostomi açıldı. Tedaviye rot etrafında
granülasyon oluşana kadar 3 ay devam edildi ve nihai olarak lokal flep ile kapatıldı.
Olgu2: Ondokuz yaş erkek hastaya sakrum sağında kondrosarkom nedeniyle sakrektomi
uygulandı. Lomber vertebra ve supraasetabuler bölge arasına 2 adet lineer rot yerleştirildi.
Spinal kanal, spinal kanal açıklığı BOS akımını önlemek üzere kas ve fasya ile kapatıldı.
Gluteus medius, maksimus kasları rotların arasında ölü boşluk gelmeyecek şekilde transpoze
edildi. Lateral abdominal duvar fasyası onarıldı. Cilt insizyonlarının kapatılmasını takiben
insizyon kapama sistemi uygulandı. Dışkı kontaminasyonunu önlemek için rektal tüp
uygulandı. Ameliyat sonrası sorun olmadan hasta taburcu edildi.
Sonuç: İki sakrektomi olgusunda komplikasyonları önlemek için yapılan değişiklikler
değerlendirildiğinde şu sonuçları çıkardık:
1. BOS kaçağı olmadığından emin olunmalı
2. Kullanılan rijit fiksasyon yönteminin ölü boşluk bırakmadığından emin olunmalı
3. Yumuşak dokular ölü boşlukları doldurmak için kullanılmalı
4. Yara yeri gerimi minimuma indirilmeli
5. Kesi yerinin rektuma yakın olması nedeniyle gayta bulaşını engellemek için önlemler
alınmalı
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SB027
Diyabetik Ayak Hastalarında Majör Ampütasyon
Sıklığı Ve Klinik Özellikler
Yahya Utlu1, Şevki Öner Şavk2, M. Bülent Ertuğrul3

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Aydın
3
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı, Aydın
1
2

Giriş ve Amaç: Travmatik olmayan amputasyonların yarısından fazlasından diyabetik
ayak enfeksiyonları sorumludur. Alt ekstremite major ampütasyonu sonrası 3 yıllık yaşam
beklentisi ise %50 ile bazı kanser türlerinden bile daha düşüktür. Bu çalışmadaki amacımız
kliniğimizde diyabetik ayak tanısıyla takip edilen hastaların major amputasyon oranları ile
demografik verileri ve kronik komplikasyonlarını değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmamızda 01.09.2016 – 30.04.2017 tarihleri arasında Adnan Menderes
Üniversitesi Hastanesi Kronik Yara ve İnfeksiyonları Bakım Ünitesi’ ne başvuran hastaların
verileri geriye yönelik olarak irdelenmiş; istatistiksel analiz için PASW Statics 18.0 programı
kullanılmıştır.
Sonuçlar: Çalışmaya 49’u erkek (%63,6) 77 hasta alınmıştır. Hastaların yaş ortalaması±SD
59,53±11,71 idi. Hastaların 68’inde (%88,3) ağır enfeksiyon bulguları (PEDİS 3-4), 54’
ünde (%70,1) osteomyelit, 38’inde (%49,4) yara yeri kültüründe dirençli bakteri üremesi,
49’unda (%63,6) kritik düzeyde PAH tespit edilirken; majör ayak ampütasyon oranı %7,8
(n:6) bulunmuştur (Tablo 1).
Tartışma: Tüm dünyada diyabetik ayağa bağlı majör ampütasyon oranları %20’ lerde
olup, ülkemizde daha yüksek oranlar da bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda bu oranın % 7,8
bulunması umut vericidir.

Hastaların demografik ve tıbbi özellikleri
Majör ampütasyon oranı
Erkek
PAH
Osteomyelit
Ağır enfeksiyon
Hipertansiyon
Sigara
Yaş ortalama
Diyabet süresi

% 7,8 (6)
% 63,6 (49)
% 63,6 (49)
%70,1 (54)
% 88,3 (68)
% 50,6 (39)
% 48,1 (37)
59,53±11,71
15,6±9,80
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SB028
Ülkemizde Topikal EGF İle Tedavi Edilen İlk Venöz
Ülser Olgusu
Cemile Sazak, Alp Togan Kıraç, Ömer Arda Çetinkaya, Hakan Uncu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Venöz yetmezliğin klinik olarak son evresi (C6) olan venöz ülserler doku
dejenerasyonu, aşırı inflamasyon ve fibrozisle seyreden patolojik bir tablodur. Etyolojisi
ve anotomik sınıflaması da tedavi planında çok önemli yer tutmaktadır. En sık uygulanan
tedavi yöntemleri, kompresyon ve uygun yara bakımı olmakta, fakat iyileşme süreci çok
uzayabilmektedir. Growth faktör uygulamaları ise son yıllarda kronik yara tedavisinde yeni
bir aktör alarak rol almakta, özellikle diabetik yaralarda kullanılmaktadır. Kronik yaraların
iyileşme fazlarında uyarıcı etkisi bilinen epidermal growth faktörü (EGF) topikal olarak
kullanarak tedavi ettiğimiz venöz ülser hastamızı ülkemizde ilk olgu olarak bildirmek
istiyoruz.
Olgu: Erkek, 56 yaşında ve mesleği aşçılık olan hastanın BMI:29,5 olup hipertansiyon
öyküsü vardı. Anamnezinde 4 yıl önce sol menisküs ameliyatı, 3 yıl önce aynı ekstremitede
travma ve sonrasında DVT öyküsü mevcuttur. Venöz dilatasyon ve ödem için başvurduğu
merkezde stripping ameliyatı yapıldıktan sonra venöz ülser açılmış, sonrasında gümüşlü
pansuman ürünleri ile tedavi uygulanmıştır. 30.05.2017 tarihinde başvurduğunda sol
ekstremite iç malleolde fibrin ve eksudalı 11x8,5 cm ülser,dış malleol ve Achilles tendonu
bölgesinde 16,5x7 cm siyah nekrotik ağrılı ülser mevcuttu. Debridman sonrası EGF tedavisi
başlanan hastada 19.07.2017 tarihinde 4,7x2,4 cm ‘e küçülen medial malleol ülseri 3.10.2017
tarihinde tamamen kapandı. Diğer ülserde iyi granülasyon sağlandı, Achilles tendonu bölgesi
kapandı ve ülser 13x6 cm boyutuna geriledi.
Tartışma: Hastamızdaki gibi venöz yetmezliğin sebebi derin venlerde geçirilmiş tromboz
olduğunda, yüzeyel venlere stripping veya ablasyon yapılırsa tablo çok daha ağırlaştırmakta
ülser açılmaktadır. Venöz ülserde intersitisiyel lökositoz dermal fibroblast hakimiyeti ve
yaranın remodeling sürecinde bozulma olduğu bilinmektedir. Son yıllarda farklı growth
faktörler yapılan hayvan deneylerinde, bu faktörlerin yara iyileşmesinin ikinci ve üçüncü
evresinde etkili olarak iyileşmeye olumlu etkileri ortaya konmuştur. Klinik çalışmalar ise
çoklukla diabetik ülserlerde yapılmıştır. Litaratürde venöz ülser tedavisine ilişkin önemli iki
çalışmanın ilkinde Falanga % 35 tam iyileşme, %73 boyutlarda küçülme bildirmiş, Doerler
de 25 hastada benzer olumlu veriler açıklamıştır.
Burada bildirdiğimiz ülkemizdeki ilk olguda uzun olmayan bir sürede aynı ekstremidedeki
bir ülser tamamen kapanırken, diğerinde başarılı granülasyon ve küçülme sağlanmıştır.
Topikal EGF uygulaması venöz ülser tedavisinde ümit veren bir tedavi seçeneği olabilir.
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Tedavi öncesi - sonrası
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SB029
Periferik arter hastalığının eşlik ettiği
yara hastalarında endovasküler girişim
ve hiperbarik oksijen tedavisinin kombine
etkilerinin değerlendirilmesi
Yavuz Aslan1, Ali Burak Binboğa2, Mehmet Ali Kaplan1, Mehmet Onay2

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Ünitesi, Gaziantep
2
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Gaziantep
1

Giriş: Ülkemizdeki son dönemdeki diyabetes mellitus sıklığındaki artışla beraber uzun
süredir tedavi gören hastalarda özellikle nöropati ve vaskülopatinin de eşlik etmesiyle
ampütasyon gerektiren diyabetik ayak enfeksiyonu sayısı hızla artmaktadır. Bu çalışmada
periferik arter hastalığının(PAH) eşlik ettiği yara olgularında endovasküler girişim ve
Hiperbarik Oksijen(HBO) tedavisinin ampütasyondan koruyucu etkilerini prospektif olarak
gözlemlemek amaçlandı.
Yöntem: 1-Ekim-2016 ile 1-Ekim-2017 tarihleri arasında hastanemiz Hiperbarik Tıp
Ünitesinde tedavi gören PAH için Fontaine evre-IV ve diyabetik ayak için Texas Üniversitesi
sınıflamasına göre Evre I-II-III ve C-D yaraya sahip arteriyal Doppler ultrasonografide
monofazik veya tam tıkalı akım tespit edilen olgular çalışmaya dahil edildi. Yaş ortalaması
64,3 olan 16 kadın ve 46 erkek toplam 62 hasta değerlendirmeye alındı. Renal fonksiyon
bozukluğu olmayan tüm hastalara Girişimsel Radyologlar tarafından endovasküler olarak
önce tanısal sonra tedavi amaçlı girişim uygulandı. Kontrendikasyonu bulunmayan bütün
hastalara HBO tedavisi ve yara bakımı uygulandı. Hastaların klinik bulguları, HBO seans
sayıları, iyileşme oranları, ampütasyon kayıtları ve sağkalım değerlendirildi. İstatiksel olarak
Mann-Whitney-U ve ki-kare testi kullanıldı.
Bulgular: Beş hasta Buerger Hastalığı ve 57 olgu diyabetik ayak tanılı idi. Hastaların
29’una(46,77) başvuru öncesi ampütasyon önerisinde bulunulduğu tespit edildi. Bir hastaya
renal kontrendikasyon nedeni ile anjiografi(DSA) uygulanamadı. Altı olguda(%9,67) tanısal
DSA’da anlamlı stenoza rastlanmadı. Beş(%8,06) hastaya fayda görmeyeceği düşünülerek
tedavi amaçlı DSA uygulanmadı. Tedavi amaçlı DSA uygulanan 50 hastanın 34’ünde(%68)
balon anjiyoplasti ile en az bir damarda akım sağlandı. İki hasta hariç tüm hastalar HBO
tedavisine alındı. İyileşen hastalarda ortalama HBO seans sayısı damar açıklığı sağlanan
olgularda 27,3 iken diğerlerinde 41,6 idi(p<0.001). Damar açıklığı sağlanan ve HBO tedavisi
alan hastalardan üçüne diğerlerinden ise 9 olguya ampütasyon uygulandı. İki hasta takip
süresinde ex oldu. 17(%58,62) hasta daha önceki ampütasyon kararından korundu.
Sonuç: PAH’nın tek başına veya eşlik ettiği diyabetik yara hastalarında, seçilmiş olgularda
öncelikle başarılı endovasküler revaskülarizasyon ve sonrası uygulanan HBO tedavisi yara
iyileşmesinde daha az invazif ve güvenli bir tedavi kombinasyonudur.
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SB032
Kronik yara olgularında Klorheksidin ve
Sodyum Pentaborat Pentahidrat preparatının
topikal kullanımı
Özdinç Acarlı, Bengüsu Mirasoğlu, Şamil Aktaş

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim
Dalı, İstanbul
Giriş: Kronik yaralar için sürekli, güvenilir, etkili yeni tedavi ajanları geliştirilmeye
çalışılmaktadır. Klorheksidin el hijyeni, cerrahi öncesi cilt dezenfeksiyonu, dirençli
mikroorganizmaların dekolonizasyonu gibi alanlarda kullanılmaktadır. Borun, bitki
fizyolojisinde yeri 100 yıldır bilinmekle birlikte hayvan ve insanlarda etkisini araştıran
az sayıda çalışma mevcuttur. Borun embriyogenezde, kemik gelişiminde, immün yanıtta,
hormonal dengede, beyin ve psikolojik işlevlerde rol aldığı bildirilmiştir. Son yıllarda obezite
tedavisinde, tekstil ürünlerinde antimikrobiyal olarak ve kanser tedavisinde ilaçların etkinliğini
arttırmak için kullanılabilirliği araştırılmaktadır. Birkaç çalışmada da yara iyileşme hızını
ve granülasyon dokusu oluşumunu arttırdığı gösterilmiştir. Bu çalışmada infekte görünümlü
kronik yaralarda klorheksidin ve sodyum pentaborat pentahidrat kombinasyonunu içeren
preparatın yara iyileşmesindeki etkinliğini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Yöntem: Haziran-Temmuz 2017 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran, son 1ay
içerisinde uygun debridman, mantibiyoterapi tedavileri düzenlenerek ıslak pansumanla
takip edilen, yara boyutunda değişiklik olmayan 6 hasta çalışmaya alındı. Preparat topikal
yolla uygulanarak tedaviye yanıtı, klinik gidişat gözlendi. Tedaviye başlamadan önce kan ve
yara kültür örnekleri alınıp yara boyutları fotoğraflandı. Uygun antibiyotik tedavileri ile 1ay
boyunca haftalık olarak takip edildi. Her kontrolde yara fotoğrafları kaydedildi. Dördüncü
haftanın sonunda kontrol kan incelemeleri ve yara kültürü örnekleri alındı.
Bulgular: Çalışmada 6 hasta (3erkek, 3kadın) takip edildi. Hastaların yaş ortalaması 58idi.
Üç hasta diyabetik ayak enfeksiyonu, bir hasta kronik venöz ülser, 2 hasta iyileşmeyen yara
tanılarıyla takip edilmekteydi. Mevcut yaraları,3hastada 9ay, 2 hastada 6ay, 1hastada 13yıldır
mevcuttu. Hastaların tedaviye başlamadan önce alınan doku kültürü örnekleri ve kan tetkik
sonuçları Enfeksiyon Hastalıkları birimine danışılıp tedavileri düzenlendi. Hastaların başvuru
anında ortalama yara boyutu 21cm2saptandı. Takip sonunda bir hastada yara boyutunda
büyüme, beş hastada yara boyutunda ortalama %31küçülme saptandı. Hastalarda herhangi
bir yan etki gözlemlenmedi ve hastalar tedaviye uyumda zorluk yaşamadı.
Sonuç: Borun yara iyileşme sürecine etkileri ile ilgili çeşitli çalışmalar mevcuttur. 2000
yılında Benderdour insan fibroblastlarını kullanarak yaptığı in vitro araştırmada ekstraselüler
matriksi aktive ederek yara iyileşmesini hızlandırdığını, 2002 yılında Nzietchueng ise yaptığı
in vitro çalışmada, borun bu faydalı etkilerinin, fibroblastlarda bulunan elastaz, kollajenaz ve
alkali fosfataz enzimlerinin doğrudan etkisine bağlı olduğunu ortaya koymuşlardır. DzondoGadet yaptığı çalışmada bor tedavisinin VEGF ve TGF-β ekspresyonlarını arttırdığını
göstermiştir. TGF-β inflamasyon, anjiogenezis, hücre proliferasyonu ve hücre dışı matriks
üretimi dahil yara iyileştirme sürecinin neredeyse her aşamasına aracılık eden hayati bir
117

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

büyüme faktörüdür. Çalışmamızda gözlemlediğimiz epitelizasyon, granülasyonda artış ile
akıntıda azalmanın fibroblastlar ve çeşitli sitokinlerin etkisine bağlı gerçekleşmiş olması
mümkündür. Bu tedavi cerrahi debridman veya sistemik antibiyotik kullanımı gerekliliğini
ortadan kaldırmamakla birlikte 2 hastada tedavi sonrası alınan kültür örneklerinde üreme
saptanmamıştır. Olguların karakteristiğindeki farklılıklar, örneklem sayısının azlığı, kontrol
grubunun olmaması nedeniyle, uygulanan tedavinin kronik yaraların tedavisindeki etkinliğini
değerlendirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
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SB033
Nekrotizan Fasiit’te Alışılmadık Olgular: Klinik
Tecrübemiz ve Literatür Taraması
Emin Kapı1, Zeynep Deniz Akdeniz Doğan2, Tamer Seyhan3, Nihal Kılınç4

Adana Devlet Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Adana
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim
Dalı, İstanbul
3
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Kliniği, Adana
4
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
1
2

Giriş: Nekrotizan fasiit (NF) nadir görülen, cilt ve cilt altından başlayıp derin dokulara
doğru hızla ilerleyen, destrüktif bir yumuşak doku enfeksiyonudur. Etiyolojide travma,
cerrahi girişim, perineal abse, yumuşak doku enfeksiyonu, minör invaziv prosedürler,
abrazyon, kontüzyon, yanık, laserasyon, ısırık, penetran hasar gibi faktörler yer alır. Bu
hastalıkta enfeksiyon etkeni olan aerobik ve anaerobik mikroorganizmalar, deri altı yağ
dokusu ve yüzeyel fasyaya yerleşirler. Başlangıçta ciltte eritem, şişlik, sonrasında da deri
iskemisi neticesinde blister ve bül gelişimi gözlenir. Bakteri toksinleri küçük subkutan
damarlarda tromboz oluşumuna neden olurlar. Etkilenen dokularda defans sisteminin
bozulması ile süreç kısır döngü şeklinde ilerler. Enfeksiyon derin fasyaya doğru ilerleyerek
yaygın doku hasarı ve nekroz oluşturur. Bu süreç oldukça agressif seyredebilir. Bu
özelliğinden dolayı, erken tanı ve yakın monitörizasyonun önemi büyüktür. Tedavide erken
debridman, geniş spektrumlu antibiyotik ve destekleyici yaklaşımlar esastır. Tedavisinin
geciktiği durumlarda septik şok ve multipl organ yetmezliği gelişebilir. Predispozan faktör
varlığında hastalığın mortalitesi artabilir. Bu faktörler arasında diyabet, hipertansiyon,
immün yetmezlik, öz bakım yetersizliği, alkolizm ve ileri yaş gibi etmenler sayılabilir.
NF›nin klinik prezentasyonu çeşitlilik gösterebilir. Hastalık en sık 50 yaşın üzerindeki
erkekleri etkilemektedir ve literatürde tanımlanan az sayıda bayan olgu mevcuttur.
Lokalizasyon olarak sıklıkla abdominal bölge, alt ekstremite, perineal, perianal, skrotal ve
genital bölgede gözlenir.
Materyal ve Metod: Bu çalışmada acil servise nekrotik doku defekti nedeniyle başvuran
13 olgu değerlendirmeye alındı (Tablo 1). Olguların 10›u kadın, 3›ü erkek idi. Defektlerin
lokalizasyonları 1 olguda gluteal (Resim 1), 1 olguda trokanterik, 2 olguda torakal, 3 olguda
üst ekstremite, 2 olguda alt ekstremite ve 4 olguda da perineal bölge idi. Olguların etiyolojik
incelemesinde bası yarası, böcek ısırığı ve perineal enfeksiyonlar saptandı. Olgularda mevcut
komorbid durumlar ve predispozan faktörler değerlendirildi ve NF tanıları kondu. Tüm
olgulara acil debridman ve geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi uygulandı.
Bulgular: Yara yeri enfeksiyonları kontrol altına alınan 1 olgu sekonder iyileşmeye bırakıldı,
8 olguya greftleme ve 2 olguya fleple onarım uygulandı, 2 olgu ise sepsis ve multiorgan
yetmezliği nedeniyle kaybedildi.
Sonuç: Çalışmamızdaki olgular cinsiyet, yaş, etiyoloji ve lokalizasyon açısından nadir
gözlenen özellikler taşımaktadır. Bu nedenle NF’nin sıradışı özellikler gösterebileceği, bu
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hastalığın diğer yumuşak doku enfeksiyonlarıyla karışabileceği, tanı aşamasında ayrıntılı ve
titiz bir değerlendirmenin yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Resim 1

Tablo 1
Olgu no

Cins

Yaş
(yıl)

Etiyoloji

Predispozan faktör

Anatomik lokalizasyon

1

K

66

Bası yarası

Malnütrisyon, debilite (parapleji
ile ilişkili)

Gluteal

2

K

70

Bası yarası

Malnütisyon (parapleji ile ilişkili)

Trokanterik

3

E

59

Böcek ısırığı

Sigara, alkol tüketimi

Torakal

4

E

12

Böcek ısırığı

-

Alt ekstremite

5

K

52

Böcek ısırığı

Sigara, NSAİİ kullanımı

Alt ekstremite

Hijyen yetersizliği, NSAİİ
kullanımı

Vulva, perine

6

K

22

Bartolin absesi

7

K

60

Perineal abse

DM

Perine
Perine
Perine

8

K

41

Vulvar enfeksiyon

Malnütrisyon, debilite (kızamık
sekeline bağlı), immün yetersizlik

9

K

48

Vulvar enfeksiyon

DM, böbrek yetmezliği, immün
yetersizlik

10

K

53

Travma

-

Üst ekstremite

11

E

55

Travma

-

Üst ekstremite

12

K

56

Yumuşak doku
enfeksiyonu, sepsis

Otoimmün hepatit

Üst ekstremite

13

K

60

Cerrahi sonrası
yara enfeksiyonu

DM

Torakal

120

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

SB034
Perkutan Endoskopik Gastrostomi Çevresinde
Gelişen Nekrozun Lokal N-Asetil Sistein ile
Tedavisi
Hilal Özkaya1, Satı Sena Çoraoğlu2, Ali Ramazan Benli3

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune EAH Palyatif Bakım Merkezi, İstanbul
Kayışdağı Darulaceze Tıp Merkezi, İstanbul
3
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği, İstanbul
1
2

Amaç: Perkutan Endoskopik Gastrostomi (PEG), yutma refleksi kaybolmuş kronik nörolojik
hastalarda uygulanılan bir enteral beslenme metodudur. PEG işlemi nispeten güvenli bir
metod olup, işlem sonrası hastalar uzun süre konforlu olarak enteral yoldan beslenirler. PEG
tüpünün yerleştirilmesinden sonra komplikasyon görülme insidansı %8-30 arasında tesbit
edilmiştir. Bu komplikasyonlardan biri de gastrik içeriğe bağlı lokal nekroz gelişimidir.
N-asetil sistein, bir glutatyon prekürsörü olup, klinikte sıklıkla kronik obstruktif akciğer
(KOAH) hastalarında ve pnömonide mukolitik olarak ve parasetamol intoksikasyonunda
kullanılan antienflamatuar bir ajandır. Yara tedavisinde lokal veya sistemik olarak kullanımına
dair çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.
Olgu: Hastamız 67 yaşında kadın cinsiyette, cerebral palsy, demans ve kronik hastalık
anemisi tanıları olup, hastamızın yutma refleks kaybına bağlı PEG işlemi uygulanmıştır.
PEG yerleştirildikten 15 gün sonra gastrik içeriğin cild yüzeyine sızıntısı ve mide asiditesine
bağlı enflamasyon ve nekroz geliştiği gözlenmiştir. Hastanın yakınlarından onam alınarak
hastaya lokal ıslak pansuman uygulanmış, ıslak pansuman ile beraber lokal olarak N-asetil
sistein uygulanmıştır. Hastaya ek bir yaklaşım veya tedavi uygulanmamış olup, pansuman
tedavisinin 6. gününde enflamasyonun ve nekrozun tamamen gerilediği tesbit edilmiştir.
Sonuç: Islak pansuman metodu uygulanan hastalara lokal olarak n-asetil sistein kullanılması,
yara tedavisinde umut verici bir gelişme olabilir.
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SB035
Diabetik ve Kronik Alt Ekstremite Yaralarında
Hiberbarik Oksijen Tedavisi Nerede ve Ne Zaman
Zeki Tasdemir1, Tuna Gümüş2, Gültekin Sıtkı Çecen1, Gamze Sümen2

Sağlık Bakanlığı Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve
Travmatoloji, İstanbul
2
Sağlık Bakanlığı Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hiperbarik ve
Oksijen Tedavi Merkezi, İstanbul
1

Amaç: Retro spesifik olarak 2016-2017 yılları arasında kliniğimizde amputasyon yapılmış
veya amputasyon için polkliniğimize yönlendirilen diyabetik ayakların daha önce ortopedi
uzmanı tarafından görülüp merkezimize yönlendirilen hastaların ne kadarına ek tedaviye(hbo,
plastik cerrahi) ihtiyaç duyulduğunu araştırmaktı.
Materyal-Metod: Hastanemize sevk edilen diabetik ve kronik yara hastaların 61 i parmak
ve ayak bileği seviyesinden, 34 diz altı, 11 dü ve 3 kalça dezartikulasyon amputasyonu
uygulanan toplam 109 hasta tarandı.
Kalça dezartikulasyonu yapılan hastaya 1 olguya, diz üstü amputasyon yapılan 1 olguya,
ayak ve parmak amputasyonu yapılan 11 hastaya hbo tedavisi eklenmiştir.
Kalça dezartikulasyonu uygulanmış 1 hastaya, diz altı amputasyon güdügünde sorun olan 2
hasta vac tedavisi uygulanmıştır.
Amputasyon yapılmamış 20 polklinik hastasımın 6 tanesi hbo tedavisi almış 4 tanesi plastik
cerrahi tarafından vac ve grefleme yapılmıştır.
Hastaların hepsi amputasyon öncesi kalp damar cerrahisi tarafından değerlendirilip, gerekirse
müdahale edildiği için postoperatif kalp damar cerrahisi konsultasyonu gerek kalmamıştır.
Sonuç: Özellikle ayak bileği altında amputasyon gerektiren veya gerektirmeyen hastaların
hbo tedavisinden fayda gördüğü. Diz altı ve üstünde ampute edilen 48 hastadan, yara problemi
yaşayan 18 hastanın sadece 3 hbo tedavisi alabildiği gözlenmiştir.

Diyabetik ve Kronik Yaralarda HBO ve VAC Tedavi Edilen Hasta Sayıları
HBO VAC

Toplam Hasta

Amputasyon Yapılmayan

6

20

Ayak Bileği Altı

11

Ayak Bileği Üstü

2
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SB036
Primer kapama mı sekonder iyileşme mi? İşte
bütün mesele bu
Ayşegül Ercengiz, Zehra Yazıcı Mutlu, Mesut Mutluoğlu

Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Servisi, İstanbul
Giriş: Diyabetik ayak ile ilgili yaralarda amputasyon riski yüksektir (1). Uzuv kurtarıcı en
önemli müdahalelerden bir tanesi minör amputasyon olarak nitelendirilen, ayak bileğinin
distalinde gerçekleştirilen girişimlerdir. Bu seviyedeki cerrahi uygulamalarda, yaranın primer
kapatılması ya da sekonder iyileşmeye bırakılması konusu tartışmalıdır (1).
Olgu: Elli-beş yaşında erkek hastanın 15 yıldır tip2 diyabetes mellitus ve hipertansiyon
tanıları mevcut. Beş ay önce bilateral alt ekstremite balon anjiyoplasti yapılan hasta üç gün
önce ani başlayan sağ ayak 5. parmakta siyahlaşma nedeniyle merkezimize başvurdu. Yapılan
fizik muayenesinde sağ ayak 5. parmak nekroze, 5. metatars distali dorsalde nekrotik, eskarla
kapalı ülser ve ayak dorsalinde krusa uzanım gösteren sellülit görüldü (Resim 1A). Pedal
nabızları bilateral palpable idi. Tetkiklerinde beyaz küre 15.3 10^3/mm^3, CRP:168 mg/
dl, ESR:73mm/h, HbA1C: %11.5 olan hastaya ampirik piperasilin tazobaktam 3x4.5gr IV
başlandı. Yatışında yapılan sağ alt ekstremite arteryel doppler USG; ADP trifazik akım, PTA
da yaygın aterosklerotik duvar değişiklikleri, iç malleolde pulsus parvus et tardus şeklinde
raporlandı. Hastaya 2.4 ATA’da 120 dk/gün Hiperbarik oksijen tedavisi başlandı. Yara
debridmanı sırasında nekrotik olan 5. parmağı ampute edildi (Resim1B). Doku kültüründe
Corynebacterium xerosis ve Staphylococcus haemolyticus üredi. Nekrotik dokuların
yönetiminde yatak başı ardışık cerrahi debridmanlar, otolitik debridman için hidrojel ve
sonrasında ülser zeminindeki balçığımsı nekroz için Maggot debridman tedavisi(MDT)
planlandı. İki uygulamadan sonra nekrotik dokuların kısmen temizlendiği izlendi (Resim1C).
Yara konseyinde Ortopedi uzmanına danışılan hastaya 4. Parmak ile 4. ve 5. metatars
amputasyonu planlandı (Resim1D). Postoperatif 5. günde sütürler ayrıldı, naviküler kemik
ve 3. metatarsın ekspoze olduğu görüldü. Yara yönetimine 2 uygulama MDT ile devam edildi
(Resim1F-G). Derinliği ve çapı azalan, zemini granüle olan yara hipokloröz instilasyonlu
NBYT ile takip ediliyor.
Sonuç: Dikkatlice seçilmiş hastalarda primer kapama güvenilir bir cerrahi seçenektir
ancak enfeksiyon kontrolünün sağlanamadığı hallerde, ya da vasküler bir cerrahi girişim
gerektirecek kadar iskemisi ön planda olan vakalarda kademeli kapama ya da sekonder
iyileşmeye bırakma daha uygun olabilir. Bu konuda geniş serili kıyaslamalı çalışmalara
ihtiyaç vardır.
Kaynaklar:
1.Berceli, S. A., Brown, J. E., Irwin, P. B., & Ozaki, C. K. (2006). Clinical outcomes after
closed, staged, and open forefoot amputations. Journal of vascular surgery, 44(2), 347-352.
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Resim 1.

Resim 1:(A) ayağın başvurudan üç gün önceki, (B) 5. parmak ampütasyonu ve debridman
sonrası, (C) MDT sonrası ve (D) postoperatif 1. gün görünümü, (E) postoperatif 5. gün
yarada açılma ve yara zemininde yaygın nekrotik dokular izleniyor (F-G) ikinci MDT
uygulaması sonrası yara yatağının görünümü (H) instilasyonlu NBYT sonrası yaranın son
görünümü.
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SB037
Bistüri Kadar Keskin: Nekrotizan Fasiitte Topikal
Bakteriyel Kollajenaz Uygulamaları
Kevser Uzunoğlu, Rıfat Bezirci, Tayfun Bayraktar, Rifat Kuşabbi,
Marlen Süleyman

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi
Kliniği, Ankara
Giriş-Amaç: Nekrotizan fasiit (NF); hızlı ilerleyen, mortalitesi yüksek yumuşak doku ve
fasya enfeksiyonudur. Cerrahi debridman hayat kurtarıcıdır. Peki kaç kere tekrarlanmalıdır?
Tekrarlayan debridman ihtiyacında cerrahi girişime alternatif olarak bakteriyel kollajenaz
kullanımının klinik etkinliğinin olgular üzerinden sunulması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: NF tanısı konularak acil cerrahi girişim ile debridmanı yapılan uygun
antibiyoterapi başlanan hastalarda topikal olarak bakteriyel kollajenaz içerikli krem uygulandı.
Sonuç: İlk cerrahi debridman yapılan hastaların takibinde tekrar cerrahi uygulanmaksızın
tekrarlayan bakteriyel kollajenaz uygulamaları ile hastaların cerrahi debridman ihtiyacı
ortadan kaldırıldı.Kısa sürede bakteriyel kollajenaz sayesinde yaraların debridmanı
tamamlanarak, lokalizasyon ve yara boyutuna bağlı olarak lokal veya genel anestezi altında
yaralar kapatıldı.

bakteriyel kollajenaz uygulaması öncesi ve sonrası

olgulardan seçilen bir hasta
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SB038
Yanık Sonrası Boyun Kontraktülerinin
Açılmasında Asellüler Dermal
Matrix(Matriderm) in Etkinliği ve Fonksiyonel
Sonuçları
Bilgehan İlker, Perçin Karakol, Oğuzhan Demirel, Can Uslu, Tevfik Balıkçı,
Burak Ergün Tatar
S.B.Ü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbıl

Giriş: Yanık sonrası gelişen boyun kontraktürleri rekkurens oranlarının yüksekliği,
fonksiyonel kazanımın azlığı, geçirilen operasyon sayısı, hayat kalitesindeki ileri derecede
yarattığı kısıtlılık ile tedavisi güç bir tıbbi sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Greft, lokal
flepler ve free flepler yaygın kullanılan tedavi seçenekleridir. morbiditesinin az olması
nedeniyle greft kullanımı daha ön planladır. bununla birlikte greftin kontrakte olarak iyileşmesi
ve greft konulan sahanın kalitesinin yetersiz olması fonksiyonel kazanımı azaltmakta birden
çok cerrahinin yapılmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte günümüde asellüler dermal
matriks- Matriderm(Dr. Suwelack Skin and Health Care AG, Almanya) kullanımı oldukça
artmıştır. Kollajen-elastin içeriği ile greft için daha sağlıklı bir yatak oluşturmaktadır. Bu
mekanizma ile cilt elastikiyetini arttırdığı ve rekkürens riskini azalttığı düşünülmektedir.
Metod: 2014-2017 yılları arasında elektirik, alev, sıcak sıvı nedeniyle yanmış toplam 48
hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Ortalama takip süresi 15 aydır(6ay-27 ay). hastaların boyun
kontraktürleri fotoğrafik olarak belgelenmiştir. Sternomental uzaklık ölçülmüştür. Boyun
kontraktürleri kısmi kalınlıkta deri grefti ve matriderm ile onarılmıştır. V.A.C.(negatif
basınçlı vakum) ile pasnuman yapılmıştır. Post operatif 3.günde greft açılmıştır.
Bulgular: 22 hastanın 3 ünde hematom nedeniyle kısmi greft kaybı görülmüştür. Greft kaybı
yaşanan hastalar için tekrar greft düşünülmemiş olup sekonder olarak iyileşmiştir. Hastaların
hepsinde ekstansiyon fonksiyonunda iyileşme gözlenmiştir. Cilt pliabilitsinde artış tespit
edilmiştir. Takip süresince ortalama cerrahi sayısı 3 olarak gözlenmiştir.
Tartışma: Boyun kontraktürleri rekkurens oranlarının yüksekliği ile tedavisi zor bir yanık
komplikasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. İçerdiği elastin ve kolajen üniteleri ile dermal
matriks kullanımı greft kontraksiyonu azaltması ve elastikiyetini arttırması ile rekkurens
oranlarını azaltmakta ve cilt kalitesini arttırmaktadır.
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Resim 1

Matriderm ile boyun kontraktürü açılan hastan anterior görüntüsü. Cilt kalitesi,esnekliği,
normal cilt ile uyumu belirgin bir şekilde görülmektedir.
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SB039
İleri derecede hipertorifk skar gelişen yanık
olgularında stromal vaskuler fraksiyon ve
fibroblast hücre kültürü tedavisinin etkinliği
Bilgehan İlker, Perçin Karakol, Oğuzhan Demirel, Tevfik Balıkçı, Can Uslu,
Burak Ergün Tatar, Mehmet Bozkurt
S.B.Ü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: İleri derece, şiddetli hipertrofik skar gelişen yanık hastaların tedavisi zor bir durum
olarak karşımıza çıkmaktadır. tatmin edici sonuçlara ulaşmak için genellikle kombine
tedaviler uygulanmaktadır. Hücresel tedavilerin birçok tıbbi durumda başaralı kullanımı
liaterturde yer bulmuştur. Bu çalışmanın amacı iki farklı hücresel temelli tedavisi olan
stromal vaskuelr fraksiyon (svf) ve otolog fibroblast hücre kültürü(fıbrocell) tedavisinin ileri
derecede yanık skarı ile birlikteki yanık olgularında etkinliğini araştırmaktadır.
Metodlar: Çalışmaya 7 hasta dahil edilmiştir. 3 hasta FIBROCELL tedavisi grubunu ve 4
hasta SVF tedavi grubu olarak belirlenmiştir. Ortalama takip süresi 18 ay olup, her hastaya 3
seans hücresel tedavi uygulanmıştır. Değerlendirme için POSAS(The Patient and Observer
Scar Assemble Scale) skorlama sistemi kullanılmıştır.
Sonuçlar: Boyun, gövde ve üst ekstremite sıklıkla tutuklan bölgelerdir. sıcak sıvı yanığı
en sık sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. FIBROCELL grubu ile karşaılaştırıldığında
SVF grubunda daha iyi skar kalitesi sağlanmıştır. tüm hastalara skar kalınlığında azalma ve
pliabilitede artma gözlenmiştir. kaşınma ve renk parametlerinde belirgin bir değişim tespit
edilmemiştir. Ağrıda azalma SVF ile tedavi edilen olgularda anlamlı olarak gözlenmiştir.
Tartışma: Fıbrocell otolog fibroblast hücre kültürü olup konnektif dokuda kollajen ve elastin
sentezini indüklemektedir. bununla birlikte SVF ise birçok farklı indükleyici hücre serilerini
içermektedir. bu özellik SVF un yara iyileşmesi üzerine daha etkili olduğunu düşündürebilir.
Bu çalışma özellikle SVF tedavisinin hipertorfik skar modulasyonunda etkin bir tedavi olarak
kullanılabileceğini göstermektedir.

Resim 1

29 Yaşında Erkek Hasta, Alev ile Temas Yanığı. Üst Sırada Pre-Op ve Alt Sıra Post-Op
Görüntüler
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SB040
Kronik yaralarda epitelizasyon sürecini
hızlandırmak için epidermal mikrogreft
uygulamalarımız
Alper Aksoy1, Mustafa Narmanlı2, Dağhan Dağdelen3

Konur Hastanesi Plastik Rekontruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Bursa
Medikabil Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Bursa
3
Balıkesir Devlet Hastanesi Plastik Rekontruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Balıkesir
1
2

Giriş: Doku defekti onarımda deri greftleri plastik cerrahların en önemli silahlarından biridir.
Kısmi kalınlıkta deri grefti(KKDG) en çok kullanılan deri greftidir. KKDG alınması için
anestezi ve ameliyathane şartları gerektirmektedir. Donör sahada skar olması ve hem donör
saha ağrısı hastalar için oldukça dezavantajlıdır. Cellutome cihazı kullanılarak yardımı ısı
(40 derece üstü) ve negatif basınç(400-500mmHg) kombinasyonu ile epidermal mikrogreft
uygulamaları poliklinik şartlarında uygun vakalarda uygulanabilmektedir.
Materyal Metod: 2016-2017 yıları arasında toplam 5 hasta epidermal mikrogreft uygulaması
ile tedavi edildi. Hastaların 3’ü erkek ve 2’si kadın olup yaş ortalaması 59,2 idi.Bu hastalarda
defekt etyolojisi n 3 hastada venöz ülser, 1 hastada diyabetik ayak ve diğer 1 hastada ise
bası yarası idi. Hastaların defekt boyutları en büyüğü 2.5x2.5 ile en küçük 1.4x2.1cm idi.
Ameliyat olamayacak medikal problemi olan hastalarda bu yöntem tercih edildi. Poliklinik
müdahale odasında işlemler gerçekleştirildi. Lokal yara bakımı ile ile defekt alanına da
granulasyon geliştikten sonra hastanın uyluk on yüzünün temizlenmesini takibendikten sonra
Cellutom cihazı uyluk önyüze yerleştirildi. Yaklaşık 30 dakikalık işlem sonrası epidermal
mikrogreftler transparan bir yara bakım malzemesi ile defekt alanınaa yerleştirildi. Donör
alan su geçirmez yara bakım malzemesi ile kapatıldı.kondu. 5 gün sonra greft donör alan
açılarak klasik greft bakımı yapıldı. Operasyon sonrası 48. saatte sonra donör alan açık
bırakıldı. Hastalar hastanede kalış süreleri ölçüldü. Postoperatif ağrılarını 1 den 10 kadar bir
sayı vererek değerlendirilmesi istendi.
Sonuç: Tüm defekt alanları sorunsuz iyileşti. Hastaların hastanede kalış süreleri yaklaşlık
1 saat dakika 15 dakika civarında idi. idi.(56 dakika dk -1 saat 15 dakika). Post –op ağrı
sorguladığımızda 3 hasta işlemin çok az acı hissettiğini belirterek 1 puan, 1 hasta biraz acı
hissettiğini belirterek 2 puan bir hastada yanma hissettiği belirterek 4 puan verdi. Post-op
takiplerinde donör alan ile ilgili bir problem görülmedi.
Tartışma: Tıbbi sorunlar nedeniyle opere edilemeyen hastalar da poliklinik şartlarında
uygulanan epidermal mikrogreftler iyi bir alternatiftir. Donör saha skarı bırakmayan bu
sistemde en büyük dezavantajlardan biri sınırlı sayıda ve büyüklükte greft alınabilmesidir.
Diğer dezavantaj cihazın kullanımının tedavi masraflarına ek bir bir maliyeti getirmesidir.
Bu cihaz bizce opere olamayan, akut yada kronik yaralarda basit, hızlı ve düşük riskli tedavi
alternatifi sunmaktadır.
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SB041
Obez Hastalarda Sık Görülen Lenfödem
Yaralarında Yara Bakımı Hemşireliği Olgu
Sunumu
Gülsen Aksu, Cihan Sivrikaya

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Stoma ve Yara Bakımı
Hemşireliği
Giriş: Lenfödem, lenfatik sistemdeki yetersizliğe bağlı olarak proteinden zengin interstisiyel
sıvı birikimidir. Kronik, tedavisi zor bir durumdur ve ekstremite de şişlik, ağırlık, sıkılık hissi
ve ağrı oluşturur. Lenfödem toplumda oldukça sık rastlanan ve hayat kalitesini ciddi şekilde
düşüren bir hastalıktır. Obez hastalar, normal kilodaki hastalara göre, deri bütünlüğünün
bozulması açısından daha fazla risk altındadır. Bu hasta grubunda derinin bariyer fonksiyonu,
ter bezleri, lenfatik dolaşım, kollajenin fonksiyonlarında bozulma, yara iyileşmesinde
gecikme, mikro ve makrodolaşımın etkilenmesi ve subkutan yağ dokusunda, değişime bağlı
olarak farklı cilt hastalıkları ortaya çıkmaktadır.
Amaç: Açık, bilateral lenfödem yaraları bulunan morbid obez hastaların tedavisinde en
önemli unsur, etkin yara bakımı ve kompresyon tedavisinin doğru bir şekilde uygulanmasıdır.
Çalışmamızda Yara Bakımı Hemşireliğinin, lenfödem yaralarında etkinliği amaçlanmıştır.
Olgu: Uzun zamandır morbid obez olan 61 yaşında kadın hasta gastrointestinal hemoraji
nedeni ile hastanemiz acil servisinde dahiliye gözlem birimine yatışı yapılmış, her iki bacakta
7 yıllık açık yaralar nedeniyle de yara bakımı hemşireliğinden konsultasyon istenmiştir. Hasta
150 kg olarak ölçüldü. Sağ bacak malleol üstünde 13x9 cm lik açık ülsere alan ve sol bacakta
malleol üstü ve diz altı mesafesinde bacağı tamamen çevreleyen, bir kısmı nekrotik, kalan
kısmı ise kanamalı frajil dokuya sahip iki ülserli alan mevcuttu. Alınan yara sürüntü kültürü
ve doku parçalarında enfeksiyon üremesi olan hasta, tarafımızca dört ay boyunca dahliye
kliniğinde takip edildi. Nutrisyon ve diyetisyen işbirliği ile hipoalbuminemisi olan hastanın
beslenmesi ve diyeti yeniden düzenlendi. Yara bakımında hastanın açık yara alanlarına
hipokloröz asit solusyonu ile günlük yıkama yapıldı. Enfeksiyon olduğu dönemlerde gümüş
içerikli yara örtüleri kullanıldı. Enfeksiyon gerilediğinde ise yıkama solüsyonuna ek olarak
saf vazelin ile yaralar günlük kapatıldı. Hastaya düşük seviyeden başlayıp orta seviyeye
kadar çıkan kompresyon tedavisi de uygulanmaktadır.
Sonuç: Yara bakımı önerileri ile 5. ayda sağ bacak yara alanı kapandı sol bacak yarasında
ise yara granülasyon ve epitelizasyon gelişerek kapanmaya başladı. Her iki bacak çapı aynı
dereceye geldi. Hasta doğru beslenme ve diyet ile 40 kg verdi. Açık lenfödem yaralarında etkin
yara bakımı için doğru yöntemlerin ve bakımın belirlenmesinde yara bakımı hemşireliğinin
anlamlı bir seçenek olduğunu düşünmekteyiz.
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Sol bacak
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SB042
Amputasyon Güdüğünde Yara İyileşmesi
Problemli Hastalarda Üreyen Etken
Mikroorganizmalar
Zeki Tasdemir1, Öznur Ak2, Nazire Aladağ3

Sağlık Bakanlığı Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve
Travmatoloji, İstanbul
2
Sağlık Bakanlığı Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon
Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3
Sağlık Bakanlığı Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği,
İstanbul
1

Amaç: Amputasyon güdüğünde yara problemi yaşayan hastaların yara kültürlerinde izole
edilen etkenlerin dağılımının araştırılması
Materyal Metot: 2017 yılında ortopedi kliniğinde ayak bileği üst seviyesinden amputasyon
yapılan 48 hastanın 18’inde yara yerinde problem saptandı. 18 hastanın antibiotikleri
kesildikten 3 günden sonra 3 ayrı noktadan derin doku kültürleri alındı. 18 hastanın 9’unda
(%50) üreme tesbit edildi. Üreme olan olguların 8’ i erkek 1 i kadın, yaş aralığı 50-75, yaş
ortalaması 62.89 olarak bulundu. 7 hastada (%77.8) diabet, 2 hastada periferik arter hastalığı
zemininde ayak ülser ve enfeksiyonu gelişmişti. Diabeti olan hastaların 2’ sinde KBY, 2’
sinde de tiroid fonksiyon bozukluğu eşlik eden hastalıklardı. Bir hasta operasyon öncesi
ve sonrası yoğun bakım ünitesinde izlendi. (tablo 1) iki hastanın derin doku kültüründe 2
bakteri üredi. YBÜ’de izlenen hastada eş zamanlı olarak kan kültüründe de K. pneumoniae
bakteriyemisi mevcuttu. Antibiyotik duyarlılıklarına bakıldığında A. baumanii ve YBÜ’sinde
izlenen hastanın P.aeruginosa ve K.pneumoniae izolatında kolistin hariç, tüm antibiyotiklere
direnç, bir hastanın yara kültüründen izole edilen E.coli de GSBL (genişlemiş spektrumlu
beta laktamaz ) pozitifliği saptandı.
Sonuç: Amputasyon güdüğü yara yeri iyileşmesi problemi olan ve tekrar operasyon
yapılan hastalarımızın çoğunda diabetik ayak infeksiyonuna bağlı ampütasyon yapılmış
olup, etkenlere bakıldığında Gram negatif bakterilerin, ülkemiz diyabetik ayak infeksiyonu
çalışmalarına benzer şekilde özellikle P.aeruginosanın ilk sırada etken olduğu görülmektedir.
Bu hastaların sık hastane başvurusu, antibiyotik kullanımlarının sık olması gibi faktörlere
bağlı olarak dirençli mikroorganizmalarla infekte olma sıklığı da yüksektir. Üç izolatta
çoklu antibiyotik direnci saptanmıştır. Derin ülser ve nekrozlu infekte yaralarda antibiyotik
tedavisi, yara bakım tedavileri, infekte dokunun debridmanı, ampütasyon yapılmasına
rağmen güdük yerinde gelişen enfeksiyonlar gelişmekte ve tekrar üst düzey ampütasyonlara
ilerleyebilmektedir.
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Yara Kültürlerinde Üreyen Etkenler
HASTA
1
2
3*
4
5
6
7
8
9

Yaş,Cins
57,E
67,E
75,E
70,K
50,E
62,E
56,E
60,E
69,E

Eşlik eden hastalık
PAH
DM
DM,Tiroitdit,KKY
DM,KBY,Tiroidit
DM
DM,KBY
DM
DM
PAH

Etken 1
E.Coli
P.Aeruginosa
P.Aeruginosa
P.Aeruginosa
Proteus ssp
Proteus mirabilis
E.Faecalis
A.Baumannii
P.Aeruginosa

Etken 2
MRSA
K.Pneumoniae

(DM: Diabetes mellitus, PAH: Periferik arter hastalığı, KBY Kronik böbrek yetmezliği,
MRSA metisilin dirençli Staphylococcus aureus)
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SB043
Diabetik Ayak Ülserlerinde İntradermalİntralezyonel Epidermal Growth Faktör
Uygulaması Sonuçlarımız
Gökhan Temiz, Murat Sarıcı, Sultan Yalçın, Cem Berkay Sınacı,
Gaye Taylan Filinte

SBÜ Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD, İstabul
Giriş: Diabetes mellitus (DM) ve komplikasyonlarının prevelansı tüm dünyada hızla
artmaktadır. DM hastalarının %20’sinde ayak problemleri görülmektedir, bunların %510’unda diabetik ayak ülserleri gelişmektedir (1). Diabetik ayak ülserlerinin (DAÜ) tedavisi
zor ve komplekstir. Nörapati, yüksek plantar basınç, kan glikoz düzeylerinde bozulma
DAÜ’lerinin başlıca sebepleridir (2). Epidermal büyüme faktörü (EGF) gibi büyüme
faktörleri hücre büyümesi, farklılaşması ve çoğalmasının regülasyonunda rol oynarlar (3).
Topikal EGF’nin düşük dereceli nöropatik ülserlerde iyileştirici etkisi kanıtlanmıştır (4).
Yüksek dereceli ülserlerde ise proteaz aktivitesi ileri derecede arttığından topikal EGF
uygulamasının etkisinin sınırlı olduğu görülmüştür (5). Güncel çalışmalarda intralezyonel
olarak EGF uygulamasının bu sorunu ortadan kaldırdığı gösterilmiştir (6).Çalışmamızda
intralazyonel EGF uygulamasının diabetik ayak ülserlerinde sonuçlarını irdeledik.
Materyal-Metod: Aralık 2014 – Ekim 2017 arasında kliniğimizde diabetik ayak ülseri
nedeniyle takip edilen Wagner Grade 1-2, uygun vasküler perfüzyonu olan (ABI>0.7), DM
harici ülser etyolojisi bulunmayan 21 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara cerrahi veya
kimyasal debridmanı takiben haftada 3 seans olacak şekilde toplam 4 hafta intralezyonel
ve intradermal perilezyonel EGF uygulaması yapıldı. Çalışma başlangıcında ve 2’şer hafta
aralıklarla yara kültürü alındı. Çalışma başında tüm hastalardan biyopsi alınarak histopatolojik
değerlendirme yapıldı. Tedavi öncesi ve sonrası yara büyüklüğü fotoğraflanarak alan ölçümü
yapıldı ve karşılaştırıldı. İyileşme kriteri olarak yara alanının 4 haftada % 50’den fazla
azalması veya 3 ay sonunda tamamen yara kapanması alındı.
Bulgular: Çalışmaya 17 erkek, 4 kadın 21 hasta dahil edildi. Hastaların yaşları 29 ile 80
arasındaydı (ortalama 63). Yara genişliği ortalama 5,25 cm2’idi. Bir hastada tam kapanma
gözlendi. 4 hastada 4 haftada tam iyileşme sağlandı. 13 hastada 4 hafta sonunda %50’den
fazla azalma tespit edildi. 5 hastanın yara kültüründe üreme olması nedeni ile tedaviye
ara verildi. Histopatolojik incelemede herhangi bir neoplaziye rastlanmadı, yara iyileşme
paterninde bozulma olduğu görüldü. Üç ay sonunda yara genişliği ortalama çapı 2.50 cm2
olarak bulundu. Tedavi sonunda kapanmamış yarların % 47 sinde takip eden 3 ay içinde
yarada tam kapanma tespit edildi
Tartışma: DAÜ’lerinde ana tedavi hedefi olabildiğince hızlı bir şekilde yara kapanmasının
sağlanmasıdır. EGF infiltrasyonu kötü granüle yaralarda hızlı bir cevapla iyileşme sağlar,
hastane yatışını ve tedavi süresini kısaltır.
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SB044
SBÜ Kartal Dr. Lutfi KIrdar EĞitim AraŞtIrma
Hastanesi Kronik Yara Konseyi vakalarInIn
retrospektif olarak deĞerlendirilmesi
Tuna Gumus1, Selin Gamze Sumen1, Gaye Taylan Filinte2, Oznur Ak3,
Zeki Tasdemir4, Nazire Aladag5, Engin Ersin Simsek6

SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğt.Arş.Hst. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kliniği,
İstanbul
2
SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğt.Arş.Hst. Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul
3
SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğt.Arş.Hst. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4
SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğt.Arş.Hst. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
5
SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğt.Arş.Hst. İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
6
SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğt.Arş.Hst. Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul
1

Giriş: Kronik yara, dünyada gittikçe artan önemli bir sağlık sorunu haline gelmektedir.
Üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlarda kronik yara konseyleri ile farklı
kliniklerin bütüncül ve interdisipliner yaklaşım ile yara iyileşmesini hızlandıran ortak
stratejiler belirlenebilmektedir.
Amaç: Retrospektif olarak kronik yara konseyine son bir yılda başvuran olguların ilk
başvurularındaki değerlendirmeleri ile konseydeki kararların sonuçları karşılaştırılmıştır.
Metod: Haziran 2016-2017 tarihlerinde kronik yara konseyine yönlendirilen 121 vakada;
komorbidite, biyokimyasal ve metabolik parametreler, vasküler yetmezlik, ülser evreleri,
amputasyon seviyeleri ve oranları gibi kriterlere bakıldı. Konseyde değerlendirilmeden önce
vasküler yetmezlik, yara yerinde enfeksiyon varlığı, diğer biyokimyasal ve laboratuar tetkikler,
hiperbarik oksijen tedavisi uygunluğu, cerrahi işlem ihtiyacı açısından değerlendirilmişlerdir.
Sonuç: Konseyde değerlendirilen 121 olgu çalışmaya alınmıştır. Hastaların % 56’sı erkek,
% 44’ü kadındı. Hastaların % 70’inde Diyabetes Mellitus tanısı vardı. Bu olgularda yaranın
Wagner sınıflamasına göre değerlendirmesi şöyleydi; % 12 evre 2, % 44 evre 3, % 43 evre 4,
% 1 olgu evre 5 idi. Diğer etyolojik sebepler; kronik venöz yetmezlik, lenfödem, hemipleji,
parapleji, operasyon sonrası yara (koroner arter bypass greft operasyonu cruris donör sahası),
diastometamyeli, burger hastalığı, vaskülit, skleroderma, radyoterapi, kemoterapi, trombofili
ve travmaya sekonder vakalardı. 68 hastada arteryel yetmezlik renkli doppler ultrasound ve
anjiografi yöntemleriyle tespit edildi. Genelikle arteryal darlıklar ileri ve birden fazla seviyede
lokalizeydi. 36 hastanın radyolojik görüntüleme değerlendirmeleri kronik osteomyelit
tanısını destekliyordu. Osteomiyelit ve Charcot ayağı ayrımı klinik olarak en az 6 ay süren
aktif yara ve sedimentasyon yüksekliğiyle yapıldı. Cerrahi müdahale olarak 41 olguya minör
(interfalengeal, ray, transmetatarsal), 12 olguya majör (dizaltı, dizüstü) amputasyon, 2 olguya
güdük revizyonu, 12 olguya greftleme operasyonu önerildi.
Karar: Kronik yara hastalarının erken evrede profesyonel tıbbi yardım alması uzuv kurtarımı
açısından önemlidir. Ekstremite kurtarımında; arteryel yetmezlik, kronik böbrek yetmezliği,
yüksek HbA1c, yara yeri enfeksiyonu, osteomiyelit varlığı negatif prognostik; kan şekeri
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regülasyonu, antibiyoterapi ile enfeksiyon kontrolü, revaskülarizasyon, uygun vakalarda
hiperbarik oksijen tedavisi, negatif basınçlı yara tedavisi ve greftleme ise pozitif prognostik
faktörler olarak değerlendirilmiştir. Başvuran hastalarda özellikle diyabetlilerde gerekli
koruyucu tedbirlerin alınmadığı, sadece hastalarda değil sağlık profesyonelleri arasında da
ciddi eğitim ve bilinç eksikliği olduğu tespit edilmiştir.
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SB045
Amputasyon Önerilen Diyabetik Ayak Yaralarında
Yara Bakımı Hemşireliğinin Etkinliği Olgu
Sunumu
Gülsen Aksu, Cihan Sivrikaya

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara Bakımı Hemşireliği,
İzmir
Giriş: Diyabetik ayak yaralarında multidisipliner bir bakım gereklidir. Yara bakımı
hemşireliği, multidisipliner ekibin ve bakımın bir parçası olmalıdır.
Amaç: Amacımız; amputasyon düşünülen diyabetik ayak yaralarında yara bakımı
hemşireliğinin etkin bakımı ile hastanın extremite kaybının önüne geçmek, sağlıklı ve
konforlu bir yaşama yardımcı olmak.
Olgu 1: 69 yaşında kadın, bilinen tip 2 diyabet hastası, sağ ayak metatars altında ve lateralinde
nasır öyküsü ile başlayan iki ayrı yara ile 5 ay önce tarafımıza yönlendirildi. Yara yerleri
nekrotik ve kötü kokulu akıntısı mevcuttu. Yara konseyinde amputasyon önerisi yapıldı fakat
osteomyelit bulgusu olmadığı için tarafımıza, yara bakımına alınması önerildi. Debridman
yapılarak yara kültürü alındı. Antibiyoterapi başlanan hastaya evde 6 seans instilasyonlu
negatif basınç terapisi (İNBT) uygulandı, sonrasında kalsiyum alginatlı yara örtüsü ile
bakımına devam edildi. Yara yıkama solüsyonu olarak hipokloröz asit kullanıldı. 3. Ayın
sonunda ayak tabanındaki yara kapandı. Lateralde ki yara küçüldü ve derinlik kayboldu.
Olgu 2: 68 yaş kadın hasta bilinen tip2 diyabet hastası, 5 ay önce ön metatars yüzeyinde
iki adet tekrarlayan açık yara; şişlik, ısı artışı ve ödem bulguları ile yara konseyinde
değerlendirildi. Hastaya amputasyon önerisinde bulunuldu fakat osteomyelit bulgusunun
olmaması nedeni ile hasta yara bakımı için tarafımıza yönlendirildi. Doku parçası almak
için yara bakımına başlanan hastanın yara yerinden bol miktarda apse boşaltıldı. Üreme
sonucu antibiyoterapi başlanan hastanın yara etrafında ki dokuların, apse boşaltma sırasında
daha fazla zarar görmemesi için, evde 4 seans İNBT uygulandı. Sonrasında hipokloröz asit
solüsyonu ile günlük yıkama devam edildi. 2. Ayın sonunda yara yeri tamamen iyileşti.
Olgu 3: 74 yaşında kadın hasta bilinen tip2 diyabeti mevcut. 8 ay önce sol ayak başparmak
lateralinde gelişen diyabetik ayak enfeksiyonundan sonra hastaya chopar amputasyon
yapılmış. Bir ay sonra güdük yerinde tekrar eden enfeksiyon ve nekroz bulgusu ile yeniden
ameliyatı yapılan hastanın debridman sonrası sağlıklı dokuların olduğu görülerek güdük
kapatılmış. Yara bakımı hemşireliğinin önerisi ile takibe alınan hasta 4 seans İNBT aldı
ve sonrasında gümüş örtü uygulaması ile yara yeri tamamen kapandı. Yıkama solüsyonu
hipokloröz asit kullanıldı.
Sonuç: Yara bakımı hemşireliği, özellikle osteomyelit bulgusunun olmadığı diyabetik ayak
enfeksiyonlarında (DAE), güncel rehber ve kanıta dayalı uygulamalarla DAE’na bağlı
amputasyonların önüne geçmek için multidisipliner ekibin parçası olarak görülmeli ve
seçenek olarak değerlendirilmelidir.
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SB046
Vaskülitik Deri Ülserlerine Alternatif Yaklaşım;
Hiperbarik Oksijen Tedavisi
Elif Ebru Özer1, Berrak Akşam2

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp, İzmir
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, İzmir

1
2

Giriş: Üç aydan fazla süren tedaviye cevap vermeyen kronik yaralar önemli bir moribidite
ve mortalite sebebidir. En sık karşılaşılan kronik yaralar olan alt ekstremite ülserlerinin
%80’inde vasküler etiyoloji belirginken; %20’sinde vaskülit, pyoderma gangrenozum, diğer
otoimmün hastalıklar gibi nedenler vardır. Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT), kronik
yarada lokal hipoksinin koşullarını değiştirerek, yara iyileşmesinin proliferasyon fazına geçiş
süreçlerini kolaylaştırır. Vaskülitik deri ülserlerinde HBOT’un yara iyileşmesine pozitif
etkisi vurgulanmaktadır.
Olgu: 42 yaşında kadın hasta bacağında iyileşmeyen yara nedeniyle başvurdu. Öyküsünde
2007 yılında hastaya, bacaklarda yoğun ağrı ve kızarıklık yakınması ile başvurduğu
hastanede yapılan tetkiklerde ANA 1/80 granüler, Anti Ro(+) olması üzerine deri biyopsisi
yapılmış ve kutanöz vaskülit tanısı konulmuş. Hastaya immünsupresif tedaviler başlanmış
ve idame dozda devamı önerilmiş. Nisan 2016’da sağ ayak lateral malleoldeki nekrotik cilt
lezyonları nedeniyle 3 gün 250mg iv bolus steroid tedavisi almış ardından idame tedavisine
geçilmiş. Hastanın Kasım 2016’da kliniğimize başvurusunda sağ lateral malleolde 3x4cm,
sağ alt bacak ön yüzde 2x4cm siyah nekrotik lezyonları saptandı. HBOT 2,4 ATA’da haftada
5 gün, günde tek seans olmak üzere uygulandı. Ağrılı nekrotik yaraların debridmanda
kollajenaz ve hyaluronik asit içeren HYALO4 Start 30 gr ® merhem kulanıldı. Yirmi beşinci
seansından sonra hastanın sağ lateral malleoldeki ülseri 2x2cm, sağ alt bacak ön yüzdeki
ülseri ise 3x2cm, 45.seans sonrasında ise sağ lateral malleoldeki ve alt bacak ön yüzdeki
ülserleri 0.5cm’e kadar geriledi. Takiplerinde 2.haftada ülserler tamamen epitelize oldu.
Ağustos 2017’de sağ ayak lateral malleolde 3x2cm ülserle tekrar başvuran hastanın steroid
dozu artırıldı, yeterli iyileşme olmaması üzerine tekrar HBOT başlandı. Onuncu seansında
ülseri 1x1.5cm’e geriledi. (Hastaya halen kliniğimizde HBOT uygulanmaktadır ve sonuçları
kongrede sunulacaktır.)
Tartışma: Vaskülit, iyileşmeyen cilt ülserlerinin nadir bir nedeni olmasına rağmen,
yarattığı komorbidite, mortalite ve tedavi maliyeti nedeniyle önemlidir. Konvansiyonel
immünsupresyon tedavilerine yanıtsız vaskülitik ülserler için, literatürde birçok çalışma
yapılmıştır. HBOT iyileşmeyen cilt ülserlerine sahip vasküler enflamasyonun ön planda
olduğu otoimmün hastalıklarda da diyabet ve periferik arter hastalıklarında olduğu gibi etkili
ve güvenli bir tedavidir. Polimorf nüveli lökositlerin yuvarlanma ve tutunmasını azaltarak
inflamatuar süreçlere olumlu etkisi birçok yayınla bildirilmiştir, antiinflamatuvar etkisi
nedeni ile kullanılması önerilmektedir. Vaskülitik deri ülserlerinde multidispliner yaklaşım
ile birlikte HBOT, etkili bir yara iyileşme sağlamaktadır.
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SB047
Geriatrist gözü ile bası yarası: Ne yapmalıyız? Ne
yapıyoruz?
Sevgi Aras, Fahriye Gözütok, Murat Varlı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı, Ankara
Tüm dünyada yaşlı nüfusun artışı; yaşlanmaya bağlı sağlık problemlerinin sık görülmesine
neden olmaktadır. Yaşlıda yaşam kalitesini bozan; ciddi morbiditelere hatta mortaliteye
neden olan «Geriatrik Sendromlar» diye tabir edilen klinik durumlar bu problemlerin başında
gelmektedir.
Bası yaraları da önemli geriatrik sendromlardandır. Sağlık harcamalarında artış, artan bakıcı
yükü ve hastaların konforunun azalması nedenli önem verilmelidir. Bası yaraları özellikle
hareket kısıtlılığı olan, yatağa bağımlı hastalarda görülmekle beraber; vakaların %70‘i 70 yaş
üzerindedir. Bu orana göre geriatristlerin pratiğinde bası yaralarının yeri ve önemi aşikardır.
Bası yarasında hastaya bağlı ve dış faktörler ile ilgili riskler mevcuttur. Risk faktörlerini ortadan
kaldırmak, bası yarasına yaklaşımda en önemli basamaktır. Geriatri branşının asıl görev yeri
bu basamaktır. Fakat günlük pratiğimizde yaşlılardaki diğer dahili komorbiditelerden dolayı
başvuru sırasında mevcut olan bası yarasının tedavi basamağında da yer almaktayız.
Unutmamalıyız ki bası yaraları engelli ve yaşlıda bakım kalitesinin en önemli
belirleyicilerindendir. Bası yarası ile mücadele; sağlık ekibi, hasta ve yakınları ile uyumlu ve
organize çalışma ile yürütülmelidir.
Bu sunumda, kliniğimizde rutin pratikte bası yarasına nasıl yaklaştığımız ve mevcut vakalar
paylaşılacaktır.
Evre 4 Bası yarası

Kliniğimize yoğun bakımdan aldığımız Evre 4 bası yarası olan hasta
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SB048
İnfantlarda Periost ile Kemik Dokunun da Yandığı
Geniş Skalp ve Yüz Yanıklarında Yanık Alanların
Kapatılması ve Karşılaşılan Zorluklar
Kaan Gideroğlu, Gaye Taylan Filinte, Murat Yaman, İrfan Taşdelen, Sultan Yalçın
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Kliniği, İstanbul

Giriş: İnfantlarda baş bölgesi yaklaşık olarak vücut yüzey alanının %17’sini oluşturmaktadır.
Bu da yaklaşık olarak vücut yüzey alanının 1/5’ine karşılık gelmektedir ve oransal olarak
erişkinin iki katı fazladır. Geniş yüzeyleri etkileyen tam kat cilt yanıklarında altta sağlam
fasya, kas veya periost dokusu mevcut ise her ne kadar estetik ve fonksiyonel sonuçlar
iyi olmasa da tek başına kısmı kalınlıkta deri grefti, tam kalınlıkta deri grefti veya dermis
iskeletleri ile birlikte kısmı kalınlıkta deri greftiyle nispeten komplike olmayan bir şekilde
yara kapatılması sağlanabilmektedir. Ancak periost ve kemiğin etkilendiği derin yanık
vakalarında flep ile onarım gerekmektedir.
Çalışmamızda 2014 – 2017 yılları arasında yanık merkezimizde periost ve kemik dokuyuda
içeren geniş skalp ve yüz yanığı gelişmiş üç infantda yanık yarası onarımının nasıl
gerçekleştirildiği ve yaşanan zorlukları anlatmayı planladık. Hastaların tamamında periost
ve kemik dokuyu da içine alan derin yanıklar mevcuttu. Hastaların tamamına debridman
yapıldı. Granülasyon dokusu gelişmemesi üzerine turla internal tubulaya kadar debridman
yapıldı. Sonrasında granülasyon dokusu oluşuncaya kadar takip edildi. Yeterli granülasyon
dokusu oluşunca, defekt alanları kısmi kalınlıkta deri greftleri ile kapatıldı.
İnfanttaki geniş skalp ve yüz yanıklarında rekonstrüksiyonu karşılayacak büyüklükte lokal,
bölgesel hatta uzak flep seçeneği bulunmamaktadır. Yine bu vakalarda inhalasyon hasarı
yanık travmasına eşlik ettiğinden hastaların genel durumu genellikle uzun ve karmaşık bir
cerrahi gerektiren serbest flep uygulamalarına olanak vermemektedir. Hastalarda granülasyon
dokusunun oluşması uzun takip ve hastane yatışı gerektirmektedir. Yukarıda sayılan nedenler
bu tür hastalarda yanık yarasının kapatılması büyük zorluklara sebep olmaktadır. Bizler de
çalışmamızda bu hastalarda yaşadığımız deneyimler meslektaşlarımızla paylaşmayı istedik.
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SB049
Yara ve Basınç Yarası Tanılanması, Önlenmesi ve
Bakımı ile ilgili Sağlık Profesyonellerinin Bilgi
Düzeyinin Dğerlendirilmesi
Dilek Kesin Alagöz

Medicalpark Göztepe Hastanesi, Eğitim & Gelişim Hemşiresi, İstanbul
Yöntem/Araç ve Gereçler: Temmuz-Eylül ayları arasında, rastgele bölümler seçilerek
uygulanan değerlendirme anketinde “Demografik özellikler, Ek-1/Yara ve Basınç Yarası
ile ilgili literatür sorgulaması (24 soru), Ek-2/Yara Bakımı ve kullanılan ürün bilgisi
sorgulaması(34 soru) «5’i Likert ölçeği kullanılarak yapılmıştır. Anket sonuçları SPSS 24
programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmamıza 9 bölüm ve toplam 90 kişi katılmıştır.
İlgili bölümler; Ameliyathane, Acil Servis, KYB, Çocuk Hematoloji, Pediatrik ve Erişkin
Kit, Beyin ve Omurga Cerrahisi Servisi, Organ Nakli Servisi ve Karma Cerrahi Servisi.
Sonuçlar: Ankete katılan kişiler ile ilgili demografik sonuçlar; % 40 ı “18-22 yaş
aralığında”, %51.1 i “SML”, %55.6 sının “0-2 yıl kurumda çalışma süresi olduğu,
%63.3 ünün toplam çalışma süresinin “0-5 yıl arasında” olduğu tespit edildi. Ayrıca %60
ının basınç yarası eğitimi aldıkları,%76.7 sının basınç yarası olan bir hasta baktıkları
ve %91.1 inin de basınç yarası bakımında kendilerine güvendikleri tespit edilmiştir.
Ek-1 ve Ek-2 değerlendirilmesinde; daha önce eğitim almış kişilerin her iki Ek teki
bilgileri değerlendirildiğinde “yetersiz bilgi” düzeyinin olduğu; daha önce basınç
yarası olan hastaya bakım verenler incelendiğinde özellikle “yara bakım ürünlerinin”
kullanımı ile ilgili büyük oranda “yetersiz bilgiye” sahip oldukları tespit edildi.
“Çocuk Hematoloji, Pediatrik Kit, Acil Servis ve Beyin/Omurga Cerrahisi” bölümlerinde
çalışan sağlık profesyonellerinin eğitim gereksiniminin daha fazla olduğu tespit edildi.
Beyin ve Omurga Cerrahisi Servisi ile Acil servis bölümlerinde çalışanların” basınç yarası
bakımında” %100 kendilerine güvendikleri ve %80-%100 daha önce basınç yarası olan hasta
baktıkları yönünde tespit edilmiş olup genel değerlendirme sonucu ile ters orantılı olduğu
tespit edilmiştir. Pediatrik Kit çalışanlarının %83.3 hasta bakımında kendilerine güvendikleri
ve %50 oranında daha önce hasta baktıkları sonucuna ulaşılmıştır. Çocuk Hematoloji
çalışanlarının %81.3 oranında kendilerine güvendikleri, daha önce hasta bakma durumlarının
%62.5 oranında olduğu tespit edilmiş olup genel anket değerlendirme sonucu ile doğru
orantıda çıkmıştır.
Öneri: Sağlık profesyonellerine verilen eğitimlerin bölüm ihtiyacına göre tekrarlanması ve
eğitim içeriğinin major eksik olarak tespit edilen konular açısından güncellenmesi.
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SB050
Kronik Yara İyileşmesinde Plateletten Zengin
Plazma Etkisi
Cemil Işık, Abdullah Ünlü, Nuh Evin, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı,
Konya
Giriş: Plateletten zengin plazma (PRP) kandaki plazmanın plateletten zengin kısmını içerir.
Trombositler aktifleştikten sonra yara iyileşmesinde önemli olan birçok büyüme faktörünü
salarak yara iyileşmesine katkı sağlar. Bu çalışmada kronik yaralarda PRP uygulama
tecrübelerimiz aktarılmıştır.
Hasta ve Yöntem: 2014-2017 yılları arası, konservatif yara bakımıyla iyileşmeyen kronik
yarası bulunan 8 hasta çalışmaya dahil edildi. 4 hasta dekübit, 2 hasta kimyasal yanık, 2
hasta diabetik ayak ülserine sahipti. Hastalar en az üç aydır yara bakımı yapılarak takip
edilen; debritman, negatif basınçlı yara tedavisi (V.A.C), seri greftleme, flep cerrahisi ve
epidermal growth faktör uygulanmış fakat yeterli granülasyon dokusunun oluşmadığı ya da
kapatılamayan yaralardı. Hastalara yara bakımı ile birlikte haftada 2 gün PRP uygulandı.
Yeterli granülasyon sonrası deri greftlemesiyle eş zamanlı ya da flep ile rekonstrüksiyon
yapıldıktan sonra yara dudaklarına PRP enjeksiyonu yapıldı. Hastalar 5-14 ay takip edildi.
Bulgular: Tüm hastaların hematolojik ve biyokimyasal parametreleri (hemoglabin, albümin,
beyaz küre) normal sınırlarda olup 2 diabetik hasta dışında ek hastalıkları yoktu. Hastanın
post op takiplerde yapılan pansumanlarda greftin %90 üzerinde tuttuğu ve flep cerrahilerinde
dehisens olmadığı görüldü.
Tartışma ve Sonuç: PRP, içeriğindeki salınan pekçok büyüme faktörü sayesinde akut ve
kronik yara iyileşmesine olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Diyabetik yaralarda, dekübit
ülserinde sıklıkla kullanılmakla birlikte yanıkta kullanımı sınırlıdır. Literatürde yanık
hayvan modellerinde yanık iyileşme zamanının PRP enjeksiyonun sonrasında kısaldığı ve
hemostatik antimikrobiyal pozitif etkilerinden de yararlanıldığı gösterilmiştir. Bu çalışmada
seri debritman sonrası deri grefti ve flep ile onarılan fakat başarılı olunamayan hastalarda
PRP’nin yara iyileşmesine olumlu etkisi olduğu gözlenmiştir. PRP son yıllarda kronik yara
tedavisinde alternatiftedavi seçenekleri arasında yerini almaktadır.
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SB051
Elde Yüksek Basınçlı Hayvan Aşısı İle Enjeksiyon
Yaralanmaları
Nuh Evin, Cemil Işık, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı,
Konya
Giriş: Elin yüksek basınçlı enjeksiyon yaralanmaları nadir görülen ve acil cerrahi müdahale
gerektiren yaralanmalardır. Tedavide edilmezse elde kalıcı fonksiyon bozukluğuna ve
amputasyona neden olabileceği için erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Bu çalışmada hayvan
aşısı ile yüksek basınçlı yaralanma olguları sunulmaktadır.
Hastalar ve Yöntem: 2015-2017 yılları arasında parmak pulpasında hayvan aşısı ile yüksek
basınçlı yaralanma ile başvuran 5 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortak özellikleri
veteriner kliniğinde hayvan aşılama esnasında oluşan yaralanmalardı. Hastalar kliniğimize
ilk başvuru yaptıklarında acilen yatırılarak tedavi başlandı. Tetanoz profilaksisi ve genişspektrum antibiyotikler başlandı. El grafisi çekildi ve cerrahi dekompresyon yapıldı.
Perfüzyon arttırıcı medikal tedaviler verilerek takip edildi. Günlük ameliyathane şartlarında
debritman ve pansumanlar yapıldı. Takiplerde 1 hastada distal falanks nekrozu gelişti, distal
falanks ampute edildi. Granülasyon sonrası yaralar sütüre edildi. Fizik tedavi başlandı ve en
az 6 ay takip edildi.
Bulgular: Hastaların yaşları 22 ve 54 arasındaydı. Tahmini enjeksiyon miktarı aşı tabancası
ile 1-4 cc aralığındaydı ve enjeksiyon süresi bir saniyeydi. Aşıların biri CL.perfringens Tip A
anatoksini; dördü ise kanatlı vektör aşısı içermekteydi. İlk başvuru süreleri yaralanma sonrası
1,1,2, 4,10 gündü. Cerrahi sonrası 6. ayda parmak fonksiyonlarının normale yakın düzeye
döndüğü ve kol-omuz-el sorunları hızlı anketinde anlamlı fonksiyon kaybı olmadığı görüldü.
Tartışma ve Sonuç: Yüksek basınçlı enjeksiyon yaralanmaları, erken dönemdeki hafif
bulgular ve semptomlar nedeniyle hastalar tarafından önemsenmemesi sonucu tedaviler
genellikle gecikir. Bu yaralanmalar sonrası oluşan sekeller enjekte edilen materyale ve
hacmine, enjeksiyon yerine ve basıncına ve debridman için geçen süreye bağlıdır.
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Resim 1

Sol el 2. parmak enjeksiyon yaralanması
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SB052
Diyabetik kronik yarası olan hastalarda
Rekombinant İnsan Epidermal Büyüme Faktörü
deneyimimiz
Hakan Yiğitbaş, Mehmet Atasoy, Yunus Emre Aktimur, Fikret Çalıkoğlu,
Erkan Yavuz, Candaş Erçetin, Osman Bilgin Gülçiçek, Atilla Çelik

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel
Cerrahi Kliniği, İstanbul
Diyabetik ayak uzun süren diybetik kontrolün düzgün olmadığı hastalarda görülen, hasta
ve çevresindekiler için sıkıntılar yaratan, hastanın bu sıkıntılara rağmen alıştığı ve önem
vermediği bir komplikasyondur. Hastalar enfeksiyonun ilerleyerek osteomiyelit ve sonucunda
ampütasyon gereksinimi olana kadar genellikle göz ardı etmektedirler. Osteomiyelit olmayan
diyabetik ayaklı hastaların tedavisinde kullanılan Rekombinant İnsan Epidermal Büyüme
Faktörü (HEBERPROT-P) tedavisi deneyimimizi sunmayı amaçladık.
Materyal-Metod: 1 Kasım 2016 ve 30 Kasım 2017 arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Bağcılar Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Klinik Ostomi ve Yara
Bakım Ünitesinde İç hastalıkları ve Ortopedi klinikleri tarafından refere edilen 8 hasta (Wagner
Sınıflaması Evre I) Rekombinant İnsan Epidermal Büyüme Faktörü (HEBERPROT-P)
tedavisi uygulandı.
Bulgular: Hastaların 7 si erkek 1 i kadın idi. Yaş ortalaması 56.3(45-74) idi. 4 hasta tip I DM
iken 4 hasta Tip II DM idi(tüm hastalar insülin kullanıyor). 12 seans kullanım sonrası hasta
yaraları yeniden değerlendirildi, hastaların 5 inde daha fazla uygulamaya gerek kalmadan
yara epitelize olmuş idi. Bir hasta daha fazla uygulamayı kabul etmeyerek tedaviyi yarıda
bıraktı. Bir hastanın yarası 24. Seansta epitelize oldu. Diğer hastada 24. Seans sonunda spinal
kordda kemik tümörü tespit edilmesi üzerine işlem sonlandırıldı.
Tartışma: İnsan kaynaklı rekombinant EGF hücre çoğalmasında ve farklılaşmasında etkili
olduğu gösterildikten sonra diyabetik ayak kronik nöropatik ülserlerinde kullanılma fikri
ortaya çıkmıştır.
Diyabetik ayak ülserlerinde hEGF’ün rekombinant formunun intralezyonel infüzyon şeklinde
kullanılması özellikle ileri derece yaralardaki proteaz aktivitesinden kaçarak, etkinliğinin
artmasını sağlamaktadır. Bu sayede hem granülasyonun oluşumunda, hem de yaranın tam
kapanmasında etkili olmaktadır.
Sonuç: Hebertrot uygulaması ile diyabetik hastalarda gelişebilecek ampütasyonların
azaltılması için multidispliner yaklaşımları uygulamanın hasta sağlığı ve memnuniyeti
açısından önemli olacağı kanaatindeyiz.
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SB053
BASINÇ ÜLSERLERİ TEDAVİ MALİYETLERİ ETKİLİLİK
ANALİZİ; KONVANSİYONEL VE MODERN YARA BAKIM
TEDAVİ MALİYETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Zehra Esin Gencer1, Erdinç Ünal2

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya
Okan Üniversitesi Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul

1
2

Yataklı tedavi kurumları için basınç ülseri; kalite indikatörü ve önemli bir maliyettir. Tedavi
ve hastanede kalış süresinin uzaması, özel bakım gerektirmesi maliyeti artırır. Çalışmanın
amacı, basınç ülserinin tedavi maliyetlerine olan etkisini analiz etmek; tedavi yöntemlerini,
evrelerine göre maliyetleri karşılaştırarak önleyici faaliyetlerin önemini vurgulamaktır.
Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın kapsamını, Mayıs 2012-Mayıs 2013 tarihleri arasındaki
bir yıllık dönemde, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi klinikleri ve yoğun bakımlarında takip
edilen basınç ülserli hastalar (N:569) oluşturmuştur. Hastalarla ilgili dokümanlardan ve
elde edilen veriler sınıflandırılarak SPSS 16 Windows, Microsoft Excel programlarına
aktarıldı. Hastaların demografik özellikleri tanımlayıcı istatistik olarak analiz edildi. Ayrıca
karşılaştırmalı analizler için t testi, varyans ve post hoc yöntemleri uygulandı.
Basınç ülserlerinde vaka başına toplam maliyet $ 4615; 569 vakanın toplam maliyeti ise $
2.630.917 olarak hesaplanmıştır. Hastanede kalış gün sayısı, modern yara bakım ürünleri
kullanılanlarda konvansiyonel tedavi alanlara göre 2 gün daha kısadır. Modern yara bakım
ürünleriyle tedavi maliyetinin ortalama $ 67; konvansiyonel tedavi maliyetinin $ 19 olduğu
tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen insidans oranına göre Türkiye’de yılda 308.796
hastada basınç ülseri gelişebileceği; maliyetinin ise yaklaşık $ 1 milyar 425 milyon US
Dollar olacağı tahmin edilmektedir. Önleyici faaliyetlerin geliştirilmesi ve vakaların erken
tespiti basınç ülserlerinden kaynaklanan mali kayıpları oldukça azaltacaktır.
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P001
Negatif Basınçlı Yara Kapama Kullanılan
Hastalarda Yara Bakım Hemşireliğinin Rolü Olgu
Sunumu
Meral Karakaya, Aslı Akcan Atasoy

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Stoma ve Yara Bakım Ünitesi, Balıkesir
Giriş: Ateşli silah yaralanmaları ayakta tedavi edilebilecek basit bir sıyrıktan başlayarak
ölümcül sonuçlara ulaşabilecek çeşitlilikte olabilir. Yaralandıktan sonra yaşamını sürdürmekte
olan yaralının hayatını tehdit eden unsurlar kanama veya vücut sıvılarının kaybı nedeniyle
meydana gelen şok durumu ile yaralı enfeksiyon oluşması halleridir. Yüksek morbidite ve
mortaliteye sahip olabilirler.
Amaç: Genç hastamızda gelişen ateşli silah yaralanmasında yara bakımında kullanılan
negatif basınçlı yara kapama sürecine aktif olarak yara bakım hemşirelerinin katılması ve
yara yatağının kenarlarının eksudanın ve enfeksiyon bulgularının erken dönemde tespiti ve
değerlendirilmesi gerekli girişimlerin yapılması amaçlanmıştır.
Olgu: 26 yaşında M. Ö. yakın arkadaşının kardeşi tarafından ateşli silah yaralanması, dış
merkezde opere olup 3. basamak yoğun bakım ünitemize yara bakımı ve hemodinamik
stabilizasyon için yatırılıp takibi yapılmıştır.
Yara bakımı: Hastaya yaklaşık 15 seans negatif basınçlı yara kapama uygulanmış olup bu
sürece her evresine yara bakım hemşireliği katılmıştır. yaklaşık 5,5 hafta sonra modern yara
bakım ürünleriyle hasta ve ailesine taburculuk eğitimi verilmiştir.
Sonuç: Negatif basınçlı yara kapama bulunan hastalarda yara yatağının her seansta yara
bakım hemşireleri tarafından değerlendirilmesi yara iyileşmesini hızlandırıldığı hatta tam bir
iyileşmenin sağlanabileceğini bildirmek isterim.
Ateşli Silah Yaralanması

Sol torakanterde 12*15*11 cm2 ebatında parçalı yara Sırtın sol lateralinde 15*15*12 cm2
ebatında parçalı yara
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P002
Yanık Merkezinde Uyguladığımız Enfeksiyon
Kontrol Önlemlerinin Enfeksiyon Hızına Etkisi
Derya Çetinoğlu1, Emine Güngör Özdemir2, Reyhan Acar Kuzu1, Nuriye Tuncay1,
Mustafa Turan1, Önder Önen1, Atilla Çelik3, Ahmet Baş4, Fatma Ekşi Polat2,
Talar Vartanoğlu3, Seda Uysal1, Hakan Yiğitbaş3
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yanık Merkezi, İstanbul
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul
3
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
4
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul
1
2

Amaç: Yanık merkezleri klinikler arasında yüksek mortalite ve morbiditeye sahip hastalara
hizmet vermektedir. Erken dönemde uygulanan tedavi girişimleri ile ölümlerin %75
nedenini hipovolemik şok ya da ozmotik şok yerine enfeksiyonlar almıştır. Enfeksiyonların
önlenmesinde enfeksiyon kontrol önlemlerine uyum son derece önemlidir. Çalışmamızın
amacı yanık merkezinde uyguladığımız enfeksiyon kontrol önlemlerinin enfeksiyon hızına
etkisini görebilmektedir.
Gereç-Yöntem: 2016-2017 yıllarında yanık merkezine yatan hastalara uygulanan hemşirelik
bakımları, hastanenin bilgi sistemi Health Information Systems (HIS) ve hasta bakım
formlarından alınmıştır. Enfeksiyon ve el hijyeni verileri ise ulusal hastane enfeksiyonları
sürveyans ağı İNFLİNE sisteminden alınmıştır.
Bulgular: 2016-2017(9 aylık)veriler İNFLİNE sisteminden retrospektif incelendiğinde
hastane enfeksiyonu(HE)tanısı almış hastalar 2016 da %4,5(18/393), 2017 de %2,3
(7/304);el hijyeni uyumları ise 2016 da %94,2017 de %98 olarak gözlemlenmiştir(Tablo1).
Yanık hastalarına mikroorganizma bulaşı sıklıkla sağlık çalışanının eli ile direkt olabileceği
gibi indirekt temas (ortak banyo ve tedavi alanları, ortak pansuman yapılan alanlar,
pansuman setleri, hasta yatakları vb)yoluyla gerçekleşmektedir. Yanık hastaları ortamda
yaygın olan ve epidemi özelliği taşıyan bakterilerin çoğu ile kolonize olabilmektedir.
Merkezimizdeki enfeksiyon kontrol önlemleri: Pansumanlar steril olarak yapılır.
Pansumanlarda maksimum koruyucu ekipmanlar kullanılır. Koruyucu ekipmanlar önlükler
dahil tek kullanımlıktır. Pansumanlar ameliyathane ortamında bazı durumlarda hastanın tek
kaldığı kendi odasında steril olarak yapılır. Pansumanlar her gün en geç bir gün ara verilerek
yapılır. Pansumanlar sırasında debritman yapılır ve uygun görülürse doku kültürü gönderilir.
El hijyeninde beş durum kuralına maksimum düzeyde dikkat edilir. Standart önlemlere ve
bulaş yoluna yönelik izolasyon önlemlerine dikkat edilir. Yanık hastalarımıza çoğunlukla
temas izolasyonu uygulanmaktadır. Temas yolu ile bulaşan mikroorganizmalar sıklıkla
Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter spp.dir (Grafik1). Ortak kullanılan tıbbi ve cerrahi
malzemeler, hidroterapi tankları, pansuman alanları her hastadan sonra dezenfekte edilir.
Hasta odaları günde en az bir kez dezenfekte edilir, gün içerisinde gerektikçe dezenfeksiyon
işlemi tekrar edilir. Çocuk hastalarımızın yoğunluğu olması sebebi ile oyun odasında yer
alan oyuncaklar her gün dezenfekte edilir. Hasta ve yakınlarının servise giriş çıkışı yasaktır.
İhtiyaç halinde kontrollü giriş çıkış yapılır. Hastaların enfeksiyon takibi Enfeksiyon Kontrol
Ekibi (EKE)nin rutin yaptığı sürveyanslar ile takip edilir ve antibiyotikleri düzenlenir.
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Tartışma ve Sonuç: Türkiye’de yanık merkezlerinden enfeksiyon hızına yönelik sonuçlar
yer almamaktadır. Rutin yaptığımız sürveyans çalışmaları sayesinde de enfeksiyon oranları
takip edilmekte ve kıyaslanma yapılmaktadır. 2016 yılında enfeksiyon oranımız %4,5, 2017
yılında ise bu sayı enfeksiyon koruma önlemleri ile %2,3 e gerilemiştir. Çalışmamızda
görüldüğü gibi enfeksiyon korunma yöntemlerine uyulduğu durumlarda enfeksiyon hızının
düşebileceği görülmüştür.
Enfeksiyonlardan İzole Edilen Mikroorganizmalar

KNS:Koagülaz-negatif stafilokok (S.epidemidis,S.haemolyticus,S.hyicus,S.lugdunensis,S.
saprophyticus)
Enfeksiyon Oranları ve El Hijyeni Uyum Oranları
Enfeksiyon
Enfeksiyon
Sayısı
Hızı
2016 393
3520
18
4,58
2017 304
2725
7
2,3
*Not: El hijyeni gözlemleri CDC tanı kriterlerine göre haberli yapılmıştır.
Yıl

Hasta Sayısı

Hasta Günü

*El Hijyeni
Uyumu
%94
%98
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P003
Alev Yanığı Sonrası Amputasyonu Yapılan Bir
Hastanın Protez Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Murat Ali Çınar1, Kezban Bayramlar1, Ahmet Erkılıç2, Ahmet Günay3, Ali Güneş2
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü, Gaziantep
2
Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi, Yanık Merkezi, Gaziantep
3
Ottobock Medikal Hizmetleri, Ankara
1

Giriş ve Amaç: Yanık travmaları amputasyona neden travmaların başında gelir. Hastanın
fizyoterapi programı en erken dönemde başlamalı ve uygun protez seçimine de en erken
dönemde karar verilmelidir. Bu çalışma, alev yanığı sonrası bilateral alt ekstremite
amputasyonu yapılan olguda protez rehabilitasyonu yaklaşımlarını belirlemek için yapıldı.
Olgu: 26 yaşındaki erkek hasta alev yanığı sonucu 11.05.2016 tarihinde Gaziantep 25 Aralık
Devlet Hastanesi Yanık Merkezine başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda hastaya
sağ transfemoral ve sol transtibial amputasyon cerrahisi uygulandı. Hasta, ameliyatı takiben
ilk günden itibaren haftada 4 gün olmak üzere fizyoterapi programına alındı. Fizyoterapi
programı; erken mobilizasyon ve ambulasyon eğitimi, pulmoner fizyoterapi, aktif ve pasif
normal eklem hareketi egzersizleri gibi parametreleri içermekteydi. Tedavi günleri salı,
çarşamba, perşembe ve cuma günü olarak belirlendi. (Tablo-1). Hasta 2 hafta yoğun bakım
ünitesinde yattı. Servise alındıktan sonra genel fizyoterapi programına devam edildi. Dikişleri
alındıktan sonra elastik bandaj uygulaması yapıldı. Hasta 3 ay boyunca rehabilitasyon
programına alındı ve taburcu edildi. Hasta taburcu edildikten sonra protez komponentleri
açısından değerlendirildi ve preprostetik döneme yönelik güdük dinamik egzersizleri
fizyoterapi programına ilave edildi (Tablo-1). Hastanın sağ tarafına, hidrolik eklemli karbon
ayaklı silikon liner sistemli diz üstü protezi yapıldı. Sol tarafa vakumlu karbon ayaklı diz altı
protezi uygulandı. Hasta 3 hafta boyunca protez eğitimine alındı. Protez eğitimi sırasında
hastanın sol güdük ucunda yara oluşumu gözlendi. Bu nedenle soket değişimi yapıldı. Özel
malzeme ile soft soket uygulaması gerçekleştirildi. Hasta protez eğitimine alındıktan 3 hafta
sonra bağımsız yürümeye başladı. 1 yıldır da protezini aktif olarak kullandığı görülmektedir.
Tartışma: Yanık sonrası görülen amputasyonlarda diğer travmalara bağlı olarak yapılan
amputasyonlardan daha fazla yara dokusu ve güdüğün daha geç iyileşmesi görülebilir. Ayrıca
iyileşen dokunun gerilim kuvveti sağlam dokunun gerilim kuvvetinin %80 inden daha azına
ulaşabilir. Bu durum da güdükle tam uyum sağlayacak bir protezi zorlaştırabilir. Özellikle
yanık travması sonrası yapılan amputasyonlarda güdük, protez eğitiminin her aşamasında
değerlendirilmelidir. Yapılan protezlerde hastanın durumuna göre yeniden komponent
değişimine gidilebilir. Hastanın protez eğitimi tamamlandıktan sonra bile güdük ve protez
açısından kontrol sıklığı arttırılmalı, değerlendirilmeye devam edilmelidir. Amputasyon
sonrası hastanın rehabilitasyon programı en erken dönemde başlamalıdır (Şekil-1)
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Şekil-1
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Fizyoterapi programının özellikleri
Fizyoterapi Programının
Parametreleri

Fizyoterapi Protokolü Fizyoterapi Protokolünün içeriği

Tedavinin durasyonu

30-45 dakika

Haftada kaç gün

4 gün

Fizyoterapiye başlanılan
gün

İlk günden itibaren

Greft sonrası fizyoterapi
Pulmoner Fizyoterapi

3. günden sonra aktif
hareket
Etkilenim durumuna
göre solunum
egzersizleri

Egzersizler

Hastanın durumuna
göre aktif, pasif NEH
egzersizleri

Mobilizasyon ve
Ambulasyon
Postoperatif
rehabilitasyon egzersizleri

Hastaneye yattıkları
ilk günden itibaren
yoğun bakımdan
çıktıktan sonra

Preprostetik
rehabilitasyon egzersizleri
Protez eğitimi
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Taburcu olduktan
sonra

İlk 3 gün greft harici yerlere NEH
egzersizleri ve solunum egzersizleri
Bronşiyal hijyen teknikleri, öksürme
eğitimi, 45 derece optimal pozisyon,
diyafragmatik solunum
Distal eklem hareketi egzersizleri,
tüm üst ve alt ekstremitelere yatak
içi izometrik egzersizler, izotonik
kuvvetlendirme egzersizleri, postür
egzersizleri

elastik bandaj uygulaması
Postoperatif rehabilitasyon
egzersizlerine ek olarak güdük
dinamik egzersizleri
Protezi giyip çıkarma, paralel bar
eğitimi,paralel bar dışında eğitim,
ambulasyon eğitimleri
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P004
Ayakta oluşan bası ülserinin tedavi yönetimi:
olgu sunumu
Hakan Aygün1, Cem Ece1, Abdullah İnal2

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir
Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

1
2

Giriş: Düşük ayak nedeniyle oluşan stepaj yürüyüşü zaman içerisinde kronik irritasyon
ile ayak parmak ucu bölgesinde bası ülseri oluşumuna neden olabilir. Bu ülserlerin erken
müdahalesi önemlidir. Çalışmamızda Lomber Disk Hernisi nedeniyle opere olan hastada
oluşan bası yarasının pasif kapama yöntemi ile tedavisi sunulmuştur.
Olgu: 66 yaşında kadın hasta yirmi yıl önce Lomber Disk Hernisi (LDH) nedeniyle L4-5
ve L5-S1 seviyesinden iki kez opere olmuş ve sonrasında sağ alt ekstremitede düşük
ayak ve sonrasında stepaj yürüyüşü gelişmiş. On yıl önce de sol koksartroz nedeniyle
kalça protezi olan hastada operasyon sonrasında sağ ve sol ayak uzunlukları arasında dört
santim uzunluğunda fark oluşmuş. Bu operasyon sonrasında yürüyüş bozukluğu artmış.
Kronik irritasyon sonrasında hastanın sağ ayak başparmağı altında distal falanksa uzanan
bası yarası oluşmuş. Bası yarası nedeniyle birçok kez genel cerrahi polikliniğine başvuran
hastaya antibiyotik tedavisi, AFO(ankle-foot orthosis), topikal kremler verilmiş. Yaranın
ilerlemesi ve kötü kokulu yara yeri akıntısı olması sonrasında(şekil-1) hastanemiz genel
cerrahi polikliniğine başvuran hastaya yara yerinden kültür ve antibiyogram alınarak oral
ampisilin sülbaktam başlandı. Eş zamanlı olarak hidrojel ile otolitik debritman uygulanarak
yara kavitesi aljinat ile dolduruldu. Basıncı azaltmak amacıyla hidrokolloid yara örtüsü ile
pansuman yapıldı. 6 hafta sonra yara yerinde belirgin iyileşme gözlendi(şekil-2)
Tartışma: Ayak bileği dorsal fleksiyonunda tek veya iki yanlı zaafa yol açan lezyonlarda,
örneğin n. fibularis felcinde ayak burnu aşağıya düşer. Buna düşük ayak (foot drop)
denir. Aynı şey, L5 medulla segmenti veya motor köklerinin hastalıklarında ve periferik
nöropatilerde de görülür. Hasta, ayağını dorsifleksiyona getiremediğinden, adımını atarken
bacağını lüzumundan fazla yukarı kaldırarak ayak burnunun yere sürtmesini önlemeğe
çalışır. Adımını öne attığı zaman önce ayak ucu yere değer. At yürüyüşüne benzetilen bu
yürüyüşe stepaj adı da verilir Stepaj yürüyüşüne sahip hastalarda bası nedeniyle yara gelişimi
görülebilir. Bu yaraların önlenmesinde yara bakım pansumanları ve antibiyoterapi önemlidir.
Sonuç: Son yıllarda hasta bakımındaki gelişmelere rağmen, bası yaraları bakımı, tedavisi
ve tedavi sonrası rehabilitasyonu zor olan cerrahi sorunların başında gelir. Bası yaralarında
hangi tedavi yöntemi seçilirse seçilsin rekürrens sık karşılaşılan bir problemdir. Bası
yaralarını önlemeye yönelik girişimler ve hasta eğitimi her olgunun tedavisinin bir parçası
olması gerektiği kanısındayız.
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Şekil-1
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P005
Warfarin Doz Aşı Sonrası Ekstremitede Gelişen
Hematom Olgusu
Nuh Evin, Cemil Işık, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı,
Konya
Giriş: Warfarin özellikle kardiyovasküler hastalıklar başta olmak üzere çeşitli tedavilerde ve
profilakside kullanılmaktadır. Terapötik aralığı dar olup genellikle International Normalized
Ratio (INR) düzeyi 2-3 arası olacak şekilde doz ayarlaması yapılır. Düşük değerlerde etkin
olmazken, yüksek değerlerde ise kanama yapma riski vardır. Warfarin toksisitesine bağlı
oluşan kanamaların çoğu minör kanamalardır. Majör ve hayatı tehdit edici kanamalar ise çok
nadirdir. Bu çalışmada warfarin doz aşımına bağlı oluşan hematom olgusu sunulmaktadır.
Olgu Sunumu: 54 yaşında bayan hasta, sağ bacak üst 1/3 anteriorda şişlik, ekimoz,
ağrı şikayetiyle başvurdu. Yapılan muayanede 10x8cm genişliğinde, cilt altı yerleşimli,
fluktuasyon vermeyen, sınırları düzensiz kitle vardı. Hastanın öyküsünde koroner cerrahi
öyküsü olup düzenli kan sulandırıcı (warfarin 2x10 mg) ve antihipertansif ilaç kullandığı
öğrenildi. Travma öyküsü belirtmedi. Labaratuvar tetkiklerinde INR’nin 5.6 olduğu gözlendi.
Ultrasonda cilt altı yerleşimli 9x8x3 cm genişliğinde yarı organize hematom görüldü. Hastada
öncelikle warfarin kullanımı kesildi. Lokal anestezi altında hematom drene edildi. Hematom
üzerindeki cildin inceldiği ve frajil hale geldiği gözlendi. Drenaj sonrası yara alanından
yaygın sızıntı şeklinde kanama olduğu gözlendi. Dren yerleştirilerek, pansuman ve elastik
bandaj ile baskı uygulaması yapıldı. Eş zamanlı INR değeri kardiyoloji ile konsülte edilerek
kontrollü düşürüldü. 1 hafta baskılı elastik bandaj uygulaması sonrası takiplerde seroma,
hematom gözlenmedi.
Tartışma ve Sonuç: Kan sulandırıcı ajanlar hem terapötik hem profilaktik amaçlarla oldukça
yaygın kullanulmaktadır. Ancak istenilen etki ve yan etki arasındaki denge iyi sağlanmalıdır.
Warfarin gibi antikoagülanların kullanımında en az 4 haftalık aralıklarla INR düzeyi takip
edilmesi literatürde önerilmektedir. Yaşlılarda warfarin kullanımına bağlı kanama daha fazla
görülmektedir. Bunun nedeni yaş ile komorbid hastalıklar, çoklu ilaç kullanımı, vasküler ve
endotel frajilitenin artmasıdır. Kadın cinsiyet, GİS kanaması, hipertansiyon, serebrovasküler
hastalık, atrial fibrilasyon, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, alkolizm ve kronik karaciğer
hastalığı diğer risk faktörleri olarak tanımlanmaktadır. Warfarine bağlı en önemli mortalite
sebebi kanamadır. Warfarin aşırı doz olgularında öncelikle ilaç kesilmeli, hastanın risk
durumu ve kanamanın varlığına göre K vitamini, taze donmuş plazma transfüzyonu ve
protombin kompleks konsantrelerinin verilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bizim olgumuzda
literatürle uyumlu olarak risk grubunda olan INR monitorizasyonu son 2 aydır yapılmamış,
antihipertansif tedavi alan kadın hastaydı.bizim olgumuzda warfarinin kesilmesiyle INR
düzeyi kontrollü olarak düşürülebildi ve abondan kanama olmadığı için ek tedavilere gerek
kalmadı.
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Resim 1

Sağ bacak anteriorda cilt altı hematom
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P006
Basınçsız bası yarası
Ali Barutçu, Deniz Cenan

Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Yara Bilim Dalı, İzmir
55 yaşındaki bayan hasta ortopedi kliniğinde diz cerrahisi sonrası dizi fleksiyonda sabitlenip
hareketsiz bırakılmıştır. Obez olan hastanın ilk pansumanında poplitealde yara görülmesi
üzerine bilim dalımıza sevk edilen hastanın yarası immobilite ve obesiteye bağlı bası yarası
olarak tanımlanarak konvensiyonel tedavi ile iyileştirildi.
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P007
Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Osteomiyeliti
Olan ve Olmayan Olgularda Dirençli Bakteri
Oranları Nasıl?
Yahya Utlu1, Füruzan Bozkurt Kozan2, Okay Başak1, Ş. Barçın Öztürk3,
M. Bülent Ertuğrul3

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kronik Yara ve
İnfeksiyonları Bakım Ünitesi, Aydın
3
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı, Aydın
1
2

Giriş ve Amaç: Diyabetik ayak infeksiyonları majör ampütasyon oranlarının yüksekliği
nedeniyle önemli bir toplumsal sorundur. Diyabetik ayak infeksiyonunun ampütasyona
gidişini belirleyen en önemli faktörlerden ikisi ayakta osteomiyelit olması ve infeksiyonun
dirençli bir etken tarafından oluşturulmasıdır. Bu çalışmanın amacı diyabetik ayak
infeksiyonu olup osteomiyeliti olan ve olmayan olgularda infeksiyona yol açan dirençli
etkenleri karşılaştırmaktır.
Yöntem: Çalışmamız 01.09.2016 – 30.04.2017 tarihleri arasında hastanemiz “Kronik Yara
ve İnfeksiyonları Bakım Ünitesi”nde yatarak ya da ayaktan izlenen hastaların verilerinin
geriye yönelik olarak araştırılmasını kapsamaktadır. Çalışmada üniteye başvuran her hasta
için doldurulan standart form kullanılmıştır. İstatistiksel analiz PASW Statistics(SPSS) 18
programında yapılmıştır.
Sonuçlar: Çalışmaya 51’i erkek (%64) 80 hasta alınmıştır. Hastaların yaş ortalaması±SD
60,19±11,96 idi. Hastaların yara yerlerinden alınan örneklerin 62’sinde üreme saptandı.
En sık infeksiyon etkenleri sırası ile Pseudomonas spp. (n:15, %24) ve Koagulaz negatif
stafilokoklardı (n:12, %19). Tüm hastaların etkenleri dikkate alındığında dirençli etken oranı
%50 (n:31) olarak bulundu. Osteomiyeliti olmayan hastalarda dirençli bakteri oranı %47
(n:8) iken ostemiyeliti olanlarda bu oran %51 (n:23) idi ve aralarında istatistiksel olarak fark
yoktu (p>0.05) (Tablo 1).
Tartışma: Ülkemizde yapılan çok merkezli bir çalışmada bu oran %33 olarak bulunmuştur.
Bizim çalışmamızda bu oranın %50 olarak çıkması kliniğimize başvuran hastaların
büyük bölümünün daha önce başka merkezlerde tedavi edilmeye çalışılan ve bu nedenle
sık antibiyotik kullanımı olan ileri evre ayak infeksiyonlu hastalar olması olabilir. Ancak
osteomiyeliti olan ve olmayan hastaların etkenlerinde dirençli bakteri oranı açısından fark
bulamamasının nedeni olarak da yine osteomiyeliti olmayan hastaların da osteomiyeliti
olanlar gibi ileri evre ayak infeksiyonu olmasıdır.
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Tablo 1. Etken bakterilerin osteomiyelite göre dağılımı
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P009
Emme ve Yıkama Etkisine Sahip Emici Yara Pedinin
Basınç Ülserine Etkisi
Ayten Güreşci Zeydan, Canan Kandemir, Tükezban Atilla, Hülya Şahindokuyucu,
Birgül Ödül Özkaya

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği,
İstanbul
Birçok sağlık tesisinde uzun süre yatağa bağımlı hastalarda basınç ülserini önlemeye veya
tedavisini sağlamaya yönelik ürün çeşitliliği her yaraya özel bir yaklaşım gerektirmektedir.
Emme ve yıkama etkisine sahip emici yara pedlerinin yara tedavisinde etkinliğini göstermek
amacıyla bu çalışma planlanmıştır.
09.03.2017’de sol bacak lateral bölgede 10x4x0.2 cm ebatında olan 3. derece basınç
ülseri serum fizyolojik ile yıkandı. Yara çevresi çinko içerikli bariyer krem ile çevrilip,
otolitik debridman özellikli jel ile tabaka oluşturuldu. Transparan film örtü ile kapatıldı.
27.03.2017’ de aynı bölgede 12x4.5x2 cm ebatında genişleyen 3. derece basınç ülseri steril
şartlarda cerrahi debridman yapıldıktan sonra serum fizyolojik ile yıkanıp yara çevresi
çinko içerikli bariyer krem ile çevrilip, 7.7*7.5 cm ebatında 2 adet emme ve yıkama
etkisine sahip emici yara pedi ile kapatılıp transparan film örtü ile tespit yapılmıştır.
08.06.2017’ de aynı bölgede 9x4x4 cm ebatında genişliği azalan ancak derinliği
artan 3. derece basınç ülseri serum fizyolojik ile yıkanıp yara çevresi çinko içerikli
bariyer krem ile çevrilip, 7.7*7.5 cm ebatında 2 adet emme ve yıkama etkisine
sahip emici yara pedi ile kapatılıp transparan film örtü ile tespit yapılmıştır.
24.07.2017’de aynı bölgede 6x4x3.5 cm ebatında genişliği azalan ancak derinliği artan 3.
derece basınç ülseri tedavisine vakum aspirasyon kapama pedi ile devam edilmiştir.
resim 1
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P010
Sukralfat İçeren Solüsyon İle Pansumanın Basınç
Ülserine Etkisi
Canan Kandemir, Ayten Güreşci Zeydan, Hülya Şahindokuyucu, Tükezban Atilla,
Birgül Ödül Özkaya

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği,
İstanbul
Birçok sağlık tesisinde uzun süre yatağa bağımlı hastalarda basınç ülserini önlemeye veya
tedavisini sağlamaya yönelik ürün çeşitliliği her yaraya özel bir yaklaşım gerektirmektedir.
Sukralfat içeren solüsyonlu pansumanın yara tedavisinde etkinliğini göstermek amacıyla bu
çalışma planlanmıştır
13.03.2017’de sakral bölgede 15x10x0.2 cm ebatında olan 3. derece basınç ülseri serum
fizyolojik ile yıkanıp yara çevresi çinko içerikli bariyer krem ile çevrilip, otolitik debridman
özellikli jel ile tabaka oluşturulup transparan film örtü ile kapatılmıştır.
29.03.2017’ de aynı bölgede 8x10x4 cm ebatında, derinliği artan 3. derece basınç ülseri steril
şartlarda cerrahi debridman yapıldıktan sonra serum fizyolojik ile yıkanıp yara çevresi çinko
içerikli bariyer krem ile çevrilip her 5 ml’ sinde 1 gr sukralfat içeren solusyon ile steril gazlı
bezler emdirilip yara kapatılmış ve transparan film örtü ile tespit yapılmıştır.
12.04.2017’ de aynı bölgede 10x8x3.2 cm ebatında 3. derece basınç ülseri nekrotik ve fibrin
alanlardan arınmış olup vakum yardımı ile yara kapama tedavisine devam edilmiştir.
13.04.2017’ de 203. günde Genel Cerrahi kliniğine nakil edilen hastanın vakum yardımı ile
yara kapama tedavisine devam edilmiştir.
Sukralfat içeren solüsyonlu pansuman basınç ülseri tedavisinde yaranın özelliğine göre gözle
görülür iyileşme sağlamıştır
resim 1
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P011
İyot Yanığı Gelişen Hastada Hemşirelik Bakımının
Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Elif Akyüz1, Ziyafet Uğurlu2, Çiğdem Üstündağ1

Başkent Üniversitesi Hastanesi, Ankara
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

1
2

Hemşireler, hasta bireyin bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlık gereksinimlerini bütüncül
bir yaklaşımla belirler, bireyin ihtiyaç duyduğu bakımı planlar ve uygular. Hastalar bazen
gereksinimlerini açık olarak ifade edemeyebilir. Hemşirenin amacı; etkili bir kişiler arası
iletişim kurarak, hastanın ifade edemediği gereksinimleri belirlemektir. Hemşirelerin
hasta bireye uygulanacak her uygulamada hasta güvenliğini korumaya odaklanması
gerekmektedir. Hastalar yapılan uygulamalarda birçok komplikasyonla karşılaşabilmektedir.
Bu komplikasyonların hemşire tarafından bilinmesi, komplikasyon gelişmeden önlem
alınması, hasta bireyin komplikasyonlardan korunması hasta güvenliği kapsamında oldukça
önemlidir. Bu olgu sunumunun amacı iyot yanığı gelişen hastada hemşirelik bakımının
değerlendirilmesidir.
Olgu: Hasta, 54 yaşında, evli, bir çocuk sahibi bayan hastadır. Rektum kanseri tanısı ile Ocak
2017 tarihinde başka bir sağlık kuruluşunda kolostomi açılan hastada yapılan tetkikler sonucu
karaciğer metastazı saptanmış, karaciğer segmentektomi amaçlı kurumumuza başvurmuştur.
Hastaya 19.07.2017 tarihinde kurumumuzda karaciğer segmentektomi yapılmıştır. Ameliyat
sonrası hastanın sol alt abdomen, stoma alt bölgesinde geniş çaplı kızarıklık saptanmış, bir
gün sonra kızarıklığın daha da ilerlediği belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmede, peristomal
alan alt bölgesinde daha önce stoma torbası kullanımına bağlı hassasiyet olduğu ve ameliyat
sırasında iyotlu solusyon kullanımına bağlı yanık oluştuğu belirlenmiştir.
Bakım: Hemşirelik bakım planına göre hastanın gereksinimleri doğrultusunda hastaya toplam
14 hemşirelik tanısı koyulmuştur. Başlıca hemşirelik tanıları; deri bütünlüğünde bozulma,
enfeksiyon riski, beden imgesinde bozulma, ağrı, anksiyete, aktivite intoleransı, etkisiz
baş etme olarak belirlenmiş, tanılar doğrultusunda hastaya yönelik girişimler uygulanmış
ve sonuçları değerlendirilmiştir. Hastanın iyot yanığı oluşan bölgenin yapılan pansuman ve
farklı stoma ürünleri kullanılarak 10 günlük bakım ve tedavi sonrası iyileşmesi sağlanmış,
hastaya yara bakım konusunda eğitim verilerek taburcu edilmiştir.
Sonuç: Hasta ile etkin iletişim kurularak gereksinimleri saptanmış, belirlenen hemşirelik
tanıları doğrultusunda uygulanan girişimlerle sorunları çözüme ulaşmıştır. Hastanın verilen
hemşirelik bakımlarından memnun olduğu tedavi süreci boyunca iletişiminin, bakımlarına
katılımının ve tedavi sürecine uyumunun arttığı gözlenmiştir.
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P012
İkinci Derce Derin Yanığı Olan Hastanın
Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri
Modeline Göre Hemşirelik Bakımının
Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Elif Akyüz1, Cem Aydoğan2, Nigar Türkmen1, Çiğdem Üstündağ1

Başkent Üniversitesi Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara
Başkent Üniversitesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

1
2

Yanıklar, yol açtıkları mortalite ve morbidite nedeni ile toplumlar için büyük problem
teşkil etmektedir. Yanık hastasının multidisipliner yaklaşımla tedavi ve bakımının
sağlanması iyileşme süreci açısından önemlidir. Hastanın gereksinimlerine özel bakımın
sağlanmasında, iyileşme sürecinin takibinde, uygulanan girişimlerin değerlendirilmesinde
yanık konusunda eğitimli hemşireler primer görevli kişilerdir. Hemşirelik bakımının etkin
şekilde sağlanabilmesi için bireye özel verilerin toplanması gerekmektedir. Hastanın sistemli
ve kapsamlı şekilde verilerinin toplanmasında birçok hemşirelik modeli kullanılmaktadır.
Bu modeller hemşirelik bakımının bilimsel, planlı ve sistematik olarak verilmesini
sağlayarak hemşirelere veri toplamada, planlamada ve uygulamada rehberlik etmektedir.
Hemşirelik modelleri arasında sıklıkla Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli
kullanılmaktadır. Bu olgu sunumunda ikinci derece derin yanığı olan hastanın Gordon’un
Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne göre hemşirelik bakımı yer almaktadır.
Diyapetik nöropatisi olan hasta 07.01.2017 tarihinde ayaklarını ısıtmak için sıcak suya
sokması sonucu her iki ayağında yanık gelişmiş, yanık yoğun bakım ünitemize yatırılmış,
her iki ayak dorsum ve palmar bölgede derin %4 ikinci derece haşlanma yanığı tanısı
koyulmuştur. Sekiz yıldır diyabet tanısı ve yatışında anemi sorunu olan hastaya debritman
yapılarak, greft uygulanmış, üç gün aralıklarla debritmanı yapılmıştır. Hastaya derin ven
trombozu profilaksisi olarak antikoagülan, vitamin desteği olarak A,C,E vitamini ve çinko
tedavileri uygulanmış, enteral beslenme destek ürünü başlanmıştır. Kan şekerine uygun
insülin dozu ayarlanmış, yara yerinde gelişen enfeksiyona yönelik antibiyotik tedavisi,
kontraktür gelişiminin önlenmesi amacı ile fizik tedavi uygulanmıştır. Herhangi bir
komplikasyon gelişmeden tedavisi ve bakımı planlanan hastaya taburculuk eğitimi verilerek
23 günlük tedavi sonrası pansuman planı yapılarak taburcu edilmiştir. Hastanın taburculuk
sonrası kontrolünde sol ayak topuk alanında tespit edilen diyabetik ülsere yönelik tekrar
debritman ve greft uygulanmış, haftada üç kez epidermal büyüme faktörü uygulanarak iki
aylık pansuman ve bakımları sonrası hastanın iyileşme süreci başarılı şekilde tamamlanmıştır.
Hemşirelik Bakımı: Hastanın verileri Fonksiyonel sağlık Örüntüleri Modeli’ne göre
toplanmıştır. Bu süreçte hastaya yönelik toplam 14 hemşirelik tanısı konulmuştur. Başlıca
hemşirelik tanıları; doku bütünlüğünde bozulma, ağrı, enfeksiyon, aktivite intoleransı, korku,
anksiyete, beden imajında değişiklik, özbakım eksikliği sendromu, rol performansında
etkisizlik, travma riski olarak belirlenmiş, bu doğrultuda hemşirelik girişimleri uygulanmış
ve değerlendirilmiştir.
Hemşirelik modeli kullanılarak uygulanan hemşirelik bakımı ile hastanın gereksinimleri
karşılanmış, komplikasyonlar açısından belirti ve bulgular erken sürede değerlendirilmiş,
hastanın tedavi ve bakım sürecine katılımı sağlanarak iyileşme süreci tamamlanmıştır.
167

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

P013
Evde bakım hastalarında negatif basınçlı
pansuman tedavisi ve yönetimi
Murat Burç Yazıcıoğlu1, Çağrı Tiryaki1, Kamil Aydın2, Fatma Varlı Elmas3

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kocaeli
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Evde Bakım Hizmetleri, Kocaeli
3
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yara Bakım Hemşiresi, Kocaeli
1
2

Amaç: Evde bakım hastalarında yara yönetimi ve negatif basınç tedavisi etkisi gösterilmek
istendi. Evde bakım hizmetleri, yatağa bağımlı ve kronik hastalığı olan hastaların ihtiyacı
olan sağlık hizmetlerini ev ortamında ve konusunda uzman bir ekip tarafından sunar. Bu
hizmetle, tanısı konulmuş hastaya düzenlenen tedavinin takibi ve uygulanması sağlanır. Bu
hizmet ile hastanın günlük olağan aktivitelerini sürdürmesine katkıda bulunularak hastanın
yaşam kalitesini yükseltmesi hedeflenir.
Bu hizmet, tedavisi evde yapılan, bakımı devam eden hastalar için gereklidir.
Olgu 1: Hasta R. Ç.73 yaşında alzheimer tanısıyla evde bakım hizmetleri tarafından takip
edilmektedir. Trakeostomi ve peg mevcut, home vent ile takip edilmektedir. Sakrumda
4x3x2cm grade 3 bası yarası mevcut.
Olgu 2: Hasta H.İ., 79 yaşında NG ve trakeostomi mevcut. Sakrumda grade 4 5x8cm bası
yarası mevcut.
Olgu3: Hasta A.Y., 51 yaşında, kemik CA tanısı olan ve evde bakım tarafından takip edilen
hastanın sağ alt eksremitede tümöre bağlı yarası bulunmaktadır.
Sonuç: Hastada negatif basınçlı tedavi neticesinde granülasyon dokusu oluştuğu görüldü.
Tedaviler devam etmektedir.
bası yarası

168

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

P014
Pulpa Yaralanmalarının Tenar Flep İle
Rekonstrüksiyonu
Fatih Kılıç, Tuğba Hilal Güçlü, Polat Yiğit

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği, Ankara
Giriş: Parmak ucu yaralanmaları el yaralanmaları içerisinde büyük bir kısmı oluşturmaktadır.
Oluşan defekti onarmak için vakit kaybetmeden en uygun tekniğin uygulanması
gerekmektedir. Bu çalışmamızda parmak ucu yumuşak doku defektlerinde uyguladığımız
tenar flep ile onarımlar sunulmaktadır.
Materyal-Metod: Kliniğimize 2015-2017 yılları arasında parmak ucu yaralanması ile
gelen 15 erkek 5 kadın olmak üzere 20 hastaya tenar flep ile onarım yapıldı. Hastaların yaş
ortalaması 19,6 (5-61) idi. Yaralanma mekanizması kapıya sıkışma, bıçak ve balta gibi kesici
aletlerle yaralanma, zincire sıkışma ve ateşli silah yaralanması idi.
Cerrahi Teknik: Hastaların cerrahi işlem öncesi onam formu alındı ve fotoğrafları
çekildi. Donor alan genellikle parmak ucunun denk geldiği tenar eminens bölgesidir. Flep
genişliği defekten büyük olacak şekilde ayarlandı ve tam kat deri flebi tenar kas fasyası
üzerinden kaldırıldı. Defekt debritmanını yapıldıktan sonra flep defekt alanına süture edildi.
Operasyondan ortalama 3 hafta sonra flep ayrılması yapıldı.
Bulgular: Tüm yaralanmalar kemiği açıkta bırakacak şekilde gerçekleşen pulpa
amputasyonlarıdır. Ortalama hasta takip süremiz 6.6 aydır (2-9 ay). Erken dönem
komplikasyonu hiç bir hastada görülmezken geç dönemde 61 yaşındaki bir hastada minimal
fleksiyon kontraktürü gelişmiş olup erken fizik tedavi ile düzelmiştir. Tüm hastalarda parmak
uzunluğu korundu. Tüm hastalarda normal tırnak büyümesi ve parmak ucu kontürü sağlandı.
Tüm hastalarda dokunma, ağrı ve ısı duyusunun korunduğu görüldü.
Tartışma: Parmak ucu yaralanmalrı özellikle çocuk yaşta sık görülen bir yaralanmadır.
Çoğu yaralanma konservatif olarak takip edilebilmekle beraber pulpa defektinde ve
kemiğin açıkta olduğu durumlarda rekonstrüksiyon gerekebilmektedir. Onarımda tırnağın
korunması, genişlik ve uzunlığun korunması ve doğala yakın görünmesi önemlidir.
Defekti onarmak için birçok yöntem denenmiştir. Bunlar arasında sekonder iyileşmeye
bırakma, kemiği kısaltıp primer kapatma, greft ile onarım, lokal doku ilerletmeleri, serbest
ve perferatör flep uygulamaları sayılabilir.
Tenar flep parmak ucu rekonstrüksiyonunda doğal bir pulpa sağlaması, tırnak yatağını
koruması, parmak ucu hissi sağlamsı, beslenmesi bakımından güvenli olması, ek morbiditeye
sebep olmaması, serbest flep olarak da uygulanabilmesi yönünden avantajlıdır. Daha önceki
yapılan çalışmalarda da bu doğrultuda olumlu sonuçlar alınmıştır.
Sonuç: Bu teknik parmak ucu onarımında mükemmel fonksiyonel ve estetik sonuçlar
göstermiştir. Anlamlı bir fleksiyon kontraktürünün olamaması ve parmak ucu duyusunun iyi
olması, flep kaybı riskinin düşük olması nedeni ile kullanışlı bir yöntemdir.
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Resim

pulpa defektinin tenar flep ile onarımı
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P016
Palyatif Bakım Hastalarında Negatif Basınç
Tedavisi ve Yara Yönetimi
Faruk Gülümser1, Reyhan Aydın1, Fatma Varlı Elmas2

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ali Kahya
Yerleşkesi, Kocaeli
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli
1

Amaç: Palyatif bakıma dış merkezden yara ile gelmiş hastaların ağrılarının giderilmesi.
Palyatif bakım ağrı ve diğer rahatsız edici semptomların giderilmesini sağlarken,yaşamı
desteklemekle hastaların son ana kadar mümkün olduğunca aktif bir yaşam sürmelerinde
destek sağlar. Hasta, ailesi ve sağlık personeli bu süreçte ekip olarak birlikte hareket eder.
Olgu: Hasta M.K.,84 yaşında erkek hasta,hipertansiyon,epilepsi,gastro özofajial reflü
tanıları ile palyatif bakım kliniğine yatırılmış. Sakrumda 6x4 cm grade 3 bası yarası mevcut.
Yara kültüründe pseudomonas aeruoginosa üremiş. CRP:18,4(23.07.17), Cipro 500 mg 2x1
başlanmış. CRP:5,8(30.07.17). KŞ:114mg/dl oral besleniyor. Yatağa bağımlı. Hastaya dört
adet yıkamalı,on adet yıkamasız negatif basınç pansuman üç günde bir değiştirilerek yapıldı.
Bası yarası tamamen kapandı.Hasta taburcu edildi.
Sonuç: Palyatif bakım hastalarında negatif basınç tedavisinin ağrı kontrolünü sağlarken
genel bakımı da desteklediği görülmektedir.
Bası yarası

Palyatif bakım hastalarında negatif basınçlı pansuman katkısı gösterilmek istendi.
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P017
Yara bakımı ve interdisipliner yaklaşım-İlk
deneyimlerimiz
Taylan Önder, Ebru Doğan, Muhammet Rıdvan Dumlu, Alper Şener

Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı, Çanakkale
Komplike yumuşak doku enfeksiyonları; diyabetik yara enfeksiyonları, venöz staz ülserleri,
periferik arter hastalığı sonrası gelişen yumuşak doku enfeksiyonları, insan veya hayvan
ısırıklarına sekonder gelişen yara enfeksiyonları, delici-kesici alet travması sonrası gelişen
yumuşak doku enfeksiyonları gibi birçok hastalığı kapsamakta, tanı ve tedavisi uzun bir
süre almakta ve takibi interdisipliner yaklaşım gerektirmektedir. İnterdisipliner yaklaşımda
hastaların takipleri yara bakım merkezlerince yapılmakta olup, sistemik antibiyoterapitopikal tedaviler, ardışık yara debridmanları, anti-koagülan tedaviler ve gerekliyse cerrahi
tedaviler ilgili branşların ortak kararıyla planlanmakta ve uygulanmaktadır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi; Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Polikliniği başta olmak üzere, ilgili tüm polikliniklere başvuran ve
servislerde takipli yara bakım ihtiyacı olan hastaların yumuşak doku enfeksiyonları ile ilgili
cerrahi ve dahili bölümlerin fikir alış-verişi ile ortak paydada verdiği kararlar sayesinde daha
uygun ve etkin bir şekilde tedavi edilmesini kendine misyon edinmiştir.
Çalışmamızda Ağustos 2017-Kasım 2017 tarihleri arasında Enfeksiyon Hastalıkları
polikliniğimizde takip ve tedavisi yapılan hastalardan elde edilen bilgilerden yararlanılmıştır.
Çalışmaya dahil edilen 5 hastadan 2›si diyabetik ayak enfeksiyonu, 1›i hayvan ısırığı sonrası
yumuşak doku enfeksiyonu, 1›i erizipel, 1›i de kesici-delici alet travması sonrası ayak
apsesi idi. Hastaların 2 sinde DM bulunmaktaydı, DM›li hastaların 1›inde venöz yetmezlik
bulunmaktaydı ve bu hastamızın wagner evresi 3 idi, diğer DM hastamızın wagner evresi
4 idi. Hastalarımızın yaş ortalaması 56,8 idi, tedavi başlangıcında wbc değerleri ortalaması
14.864 idi, crp değerleri ortalaması 16,9 idi, hastaların özelliklerine, komorbiditelerine,
yaranın durumuna göre uygun olarak seçtiğimiz sistemik antibiyoterapi rejimleri ve topikal
tedaviler sonrası ortalama wbc değeri 8058, ortalama crp değeri ise 1,7 idi. Hastalarla ilgili
demografik veriler, tedavi öncesi ve sonra yara görüntülerini sizlerle paylaşmaktayız.
Şehirimizde ve ülkemizde oldukça fazla sayıda olan bu hastalara öncelikle sağduyulu
yaklaştığımız, yara bakımı ile bilgi birikimimizi artırdığımız ve tecrübelerimizi paylaştığımız,
sorunları çözmek adına interdisipliner olarak ortaklaşa karar verdiğimiz takdirde, uzun
zamandır yeterince ilgilenilememiş ve doğru bir şekilde yaklaşılamamış bu hasta grubunun
tedavisinde büyük bir aşama kaydedeceğimizi düşünmekteyiz.
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Yara Görüntüleri

Diyabetik ayak enfeksiyonu ve hayvan ısırığı sonrası gelişen yumuşak doku enfeksiyonu
tanılı hastalarımızın tedavi öncesi ve sonrası yara görüntüleri
Hastaların demografik verileri
TEDAVİ
TEDAVİ
BAŞLANGIÇ BAŞLANGIÇ
WBC
CRP

TEDAVİ
BAŞLANGIÇ
ESH

ETKEN

TEDAVİ
SONU
WBC

TEDAVİ
SONU
CRP

TEDAVİ
SONU
ESH

ANTİBİYOTERAPİ VE
DOZAJ

VENÖZ
YETMEZLİK

12460

15,1

106

X

7160

1,21

65

Meropenem ıv 1 gr
SF+H2O2+NaHOCL
3x1+Metronidazol ıv 500
Solüsyonu+Hidrojel
mg 2x1+Vankomisin ıv
uygulaması
500 mg 4x1

32 GÜN

YOK

18380

16,7

71

Eikenella
corrodens+Streptococcus
9460
Intermedius+Porphyromonas
spp

0,4

15

İmipenem ıv 500 mg
SF+H2O2+NaHOCL
4x1+Metronidazol ıv 500
Solüsyonu+Gümüşlü
mg 2x1+Vankomisin ıv
yara örtüsü
500 mg 4x1

60 GÜN

28

Vankomisin ıv 500 mg
4x1+Siprofloksasin ıv 400
mg 2x1+Klindamisin ıv
900 mg 3x1

SF+H2O2+NaHOCL
Solüsyonu+Hidrojel
uygulaması+Çinko
oksit krem

14 GÜN

SF+H2O2+NaHOCL
Solüsyonu+Hidrokolloid 14 GÜN
örtü+Klorheksidin jel

OLGULAR

YAŞ

CİNSİYET DM

WAGNER
VASKÜLER
GRADE(DM) YETMEZLİK

OLGU 1

65

ERKEK

VAR

3

OLGU 2

65

ERKEK

YOK

X

OLGU 3

47

ERKEK

YOK

X

YOK

11580

0,6

22

X

8420

0,6

TOPİKAL TEDAVİ

TEDAVİ
SÜRESİ

OLGU 4

59

ERKEK

YOK

X

YOK

12620

6,97

55

X

7790

5,26

39

Seftriakson ıv 1 gr
2x1+Metronidazol ıv
500 mg 2x1

OLGU 5

48

ERKEK

VAR

4

YOK

19280

45,3

88

X

7460

1,05

22

Meropenem ıv 1 gr
SF+H2O2+NaHOCL
3x1+Metronidazol ıv 500
Solüsyonu+Klorheksidin 150 GÜN
mg 2x1+Vankomisin ıv
jel
500 mg 4x1
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P019
Atipik Yerleşimli Hidradenitis Suppurativa
Kamil Manav1, Dilek Şenen Demirez1, Mehmet Ali Korkmaz1, Abdullah Sürücü1,
Emine Handan Şimşek Turan1, Altan Tekin1, Fevzi Kunter Erten1, Atalay Şahin1,
Ümran Muslu2, Abdullah Erkan Orhan3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çorum
3
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tekirdağ
1
2

Hidradenitis suppurativa, genelde aksiller ve inguinal alanların inflamasyonuyla seyreden
kronik bir deri hastalığıdır. Bu inflamasyon bölgelerindeki ağrılı lezyonlar, nodüller ve akıntılı
yaralarla ilerlemektedir. Ayrıca apokrin bezlerinin bulunduğu; memelerin altı, kalçalarda ve
uylukların içi yüzü olmak üzere ciltte sürtünmenin olduğu yerlerde bulunur. Daha nadir olarak
saçlı deride, göz kapaklarında, retroauriculer ve postauriculer ciltte görülebilmektedir. Oluşan
lezyonlar son derece rahatsızlık verici ve ağrılı olabildiğinden bu hastalıkla yaşayanların
yaşam kalitesi çoğu zaman bozulmaktadır. Kesin bir etyoloji belirlenmemiş olmasına rağmen
bir enfeksiyondan kaynaklanmadığı ve yetersiz hijyene bağlı olmadığı kabul edilmektedir.
Potansiyel unsurlar arasında; 20-50 yaş aralığı, kadın cinsiyet, aile öyküsü varlığı, sigara
kullanımı, obezite ve hiperhidroz varlığı yer alır. Hidradenitis suppuriativanın sebep olduğu
semptomlar, buna maruz kalanlar için her gün fiziksel ve duygusal bir problem oluşturarak
yaşam kalitesini düşürmektedir. Olgumuz 37 yaşında erkek hasta, son 3-4 aydır her iki kasık
bölgesinde ağrılı, zaman zaman akıntılara neden olan şişlik şikayeti ile başvurdu. Hastanın fizik
muayenesinde sol scrotal alana uzanan ve sağ inguinal alanda aktif enfeksiyon bulgularının
mevcut olduğu hidradenitis suppurativa ile uyumlu lezyonları mevcuttu. Yapılan genel bakıda
glabellar alanda, bilateral nazolabial olukta daha yoğun olmak üzere yüzde derin skar dokuları
mevcuttu. Aktif dönemde bulunan abselere yönelik olarak antibiyoterapiye başlandı.Medikal
tedaviye ek olarak bölgesel hijyene dikkat edilerek günlük kapalı pansumanla takip edildi.
Antibiyoterapi tamamlandıktan sonra operasyon planlandı. Genel anestezi altında sol scrotal
alana uzanan lezyondaki fistül uçlarından metilen mavisi verilerek lezyon sınırları belirlendi.
Boya rehberliğinde etkilenen tüm dokular eksize edildi.Oluşan defekt sol uyluktan alınan
kısmi kalınlıktaki deri grefti ile onarıldı. Sağ inguinal alandaki lezyona da aynı şartlarda
eksizyon yapıldı.Oluşan defekt primer olarak onarıldı. Takipleri sırasında defekt alanlarında
kür sağlandı ancak sol uyluktaki greft donör alanında akıntılı püstüllerle seyreden açık yarası
oluştu. Tedaviye rağmen şikayetlerinde gerileme olmaması üzerine hasta tekrar operasyona
alındı. Donör alan debride edildekten sonra meşli pansuman ile sekonder iyileşmeye bırakıldı.
Debridman sırasındaki eksize edilen dokuların patolojisi hidradenitis suppurativa ile uyumlu
olarak raporlandı. Postoperatif 3. haftada greft donör alanın epitelize olduğu gözlendi. Sonuç
olarak kronik ve rekürren lezyonlara neden olması yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemesi
nedeniyle ciddi bir sağlık sorunu haline gelen bu hastalık bazen atipik yerleşimleriyle de
karşımıza çıkabilmektedir. Atipik bölgelerdeki hidradenitis suppurativa, hem klinik hem de
patolojik diğer koşulları taklit edebilir, bu nedenle yanlış tanı ve tedavi mümkün olabilir.

hidradenitis suppurativa
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P020
İyileşmeyen Yara Tedavisine Koopere Yaklaşım
Abdullah Sürücü1, Dilek Şenen1, Ümran Muslu2, Abdullah Erkan Orhan3,
Mehmet Ali Korkmaz1, Kamil Manav1, Emine Handan Şimşek Turan1,
Altan Tekin1, Fevzi Kunter Erten1, Atalay Şahin1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekontrüktif
ve Estetik Cerrahi Kliniği, Antalya
2
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD, Çorum
3
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim
Dalı, Tekirdağ
1

Giriş: İyileşmeyen yara şikayeti ile başvruan bir hastada lokal ve sistemik faktörlerin detaylı
bir şekilde irdelenmesi gerekir. Yaranın bir bütünün sadece bir parçası olduğu gerçeği akılda
tutulmalıdır. Bu amaçla detaylı bir anamnez ve hastayı tepeden tırnağa muayene etmek,
yaranın sadece lokal yerleşimi ve kompozisyonunun ötesine gitmek iyileşmeyen bir yaranın
tedavisinde atılması gerekn ilk adımdır.
Yaranın nasıl ve ne zaman oluştuğu, eşlik eden sistemik hastalıklar, geçiriilmiş operasyonlar
sorgulanarak bu amaçla tanısal testler yapılmalıdır.
İyileşmeyen yarası olan hastada yara iyileşmesini bozan üç temel unsur olan; yaş,iskemi ve
enfeksiyon hemen her zaman eşlik eder.
Bu vaka takdiminde 70 yaşındaki bir kadın hastamızın sol bacağındaki iyileşmeyen yarasının
tedavi aşamalarına değineceğiz.
Vaka Takdimi: 70 yaşındaki kadın hastamız bir yıldır olan ve giderek genişleyen sol bacak
½ distalinde yerleşimli geniş nekrotik,ülsere akıntılı ve kokulu yara(resim 1 ve 2) nedeniyle
Eylül 2017 de ayaktan polikliniğimize başvurdu. Hastanın alınan anamnezinde yarasının
ilk olarak bacağını kaşıması nedeniyle oluştuğunu, bu yaranın giderek büyüdüğünü, evde
pansumanlarını kendilerinin yaptığı ancak yara bakımının kötü olduğu anlaşıldı. Hastada 20
yıldır hipertansiyon olduğu ve bu nedenle kandesartan ve hidroklorotiazid kullandığı öğrenildi.
Ek sistemik hastalığı olmayan hasta yara bakımı ve tedavisi amacıyla klinğimize yatışı yapıldı.
Yatışında hastanın alt ekstremite dolaşımını değerlendirmek amacıyla doppler usg yapıldı.
Arteryel akım ve venöz drenajında patoloji saptanmadı. Hastanın geniş biyokimya örneklemesi
yapılarak böbrek ve karaciğer hastalıkları, vaskülit, diyabet araştırması, beslenme durumu
değerlendirmesi ve sistemik inflamasyon düzey takibi yapıldı
Hastaya debridman yapılııp kültür alınarak ampirik antibiyoterapi başlandı. Nutrisyon
önerileri ile hastanın beslenmesi düzenlendi. Hastanın doku kültür sonucu ile birlikte
enfeksiyon hastalıkları görüşü alınarak hastaya uygun antibiyoterapi uygulandı. Yarası
greftlenen hastanın yarası erken dönemde( postop 1. gün) pansumanı açılarak değerlendirildi.
Grefti iyi durumda olan hastaya gün aşırı pansuman yapılarak grefttin sağ kalımı için uygun
çevresel ortam sağlandı.
Sonuç: Bu tür vakalarda hastayı bir bütün olarak değerlendirmek, sorunun altında yatan tüm
nedenleri titizlikle araştırmak, hastadaki doku defektinin bir puzzle nin bir parçası olduğunu
ve resmin bütününü görerek gerekli tanısal testler ve müdahaleleri yapmak, diğer bıranşlar ile
koopere olarak çalışarak hasta için elde edilmesi mümkün olan optimum sonuca ulaşılabilir.
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P021
Otolitik Debritmanın Nekrotik Dokulu Basınç
Yarasındaki Etkisi
Ayper Önal Alkan, Cem Nazikoğlu, Emine Kale, Özlem Memiş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Kritik Yoğun Bakım
Kliniği, İstanbul
Basınç Yarası: Tek başına, basınç ya da yırtılma ile basıncın bir arada sebep olduğu, genellikle
kemik çıkıntılar üzerinde ortaya çıkan lokalize deri ve / veya deri altı doku hasarıdır.
Evre 3-4 basınç yaralarında oluşan nekrotik dokuların kaldırılmasında hidrojel kullanımının
etkinliğini göstermektir.
Basınç yaralarında nekrotik dokular yaygın olarak görülmektedir. Nekrotik doku ölü hücre
ve debrisi içerirken, kabuk veya fibrinöz materyal fibrin, cerahat ve protein içerir.
Basınç yaralarında yara iyileşmesini zorlaştıran önemli faktörlerden biride biyofilm tabakadır.
Biyofilm yapısı, konağın bağışıklık sistemi elementlerinin ve antibiyotiklerin organizmalara
ulaşmasını engelleyen bir bariyerdir.
Evre 3 basınç yaralarında bulunabilen nekrotik dokuların tedavisinde etkili bir yöntem olan
otolitik debritman için hidrojeller, hidrokolloidler ve köpüklü pansumanlar kullanılmaktadır.
Biz hastamız için hidrojelleri kullandık.
Pansuman tekniğimiz; yara uygun yara yıkama solüsyonu ile yıkandıktan sonra spançla
tamponlanarak temizlenir. Yaranın üzerine hidrojel sürülür, yaranın çevresine eksudanın
zarar verici etkisini önlemek için bariyer krem sürülür. Yaranın üzeri emici olmayan
hidrofobik bir örtü ile kapatılır. Nekrotik dokunun üzeri bistüri ile kanamayacak şekilde
yatay çizgiler çizilerek biyofilm tabakanın daha çabuk parçalanması sağlanır. Nekrotik
dokudaki parçalanmalar oldukça akıntılar oluşur, oluşan akıntılarda kültürler alındı ve kültür
sonuçlarına göre uygun antibiyotiklerle enfeksiyon kontrol altına alındı.Pansuman bütünlüğü
bozulmaya başladığında pansuman yenilenir, ortalama pansuman değişim süresi 1 gündür.
Olgu: N. Ö.,Erkek Hasta, 36Y,
Tanı: Kardiak Arrest Sonrası Gelişen Hipoksik Ensefalopati
Muayene Bulguları; Bilinç açık, gözler spontan açık, kooperasyon yok, trakeostomize,
bilateral üst ve alt ekstremitelerde kontraktürleri mevcut, yatağa bağımlı, multiple basınç
yaraları olan hastanın yara boyutları farklıdır.
Sonuç ve Öneri: Nekrotik dokuların toplam 7 hafta da kalktığı izlendi.1. haftada nekrotik
dokuda erimeler, 2. haftada yara kenarlarında kollejen liflerin aktifleştiği ve yara kenarlarının
daha sağlıklı bir hal aldığı, 3. Haftada siyah nekrotik dokunun sadece yaranın orta kısmında
kaldığı yara da anjiogenezisin ve granülasyon dokusunun geliştiği tespit edildi. 4. haftada
yara çapında belirgin küçülmelerin yanında orta hatda sarı fibrin dokular kaldı. 5. haftada
yaralardaki granülasyon dokusunun yaygınlaştığı ve yara kenarlarında epitelizasyonun
ilerleyerek yara çapının küçüldüğü, 7. haftada nekrotik dokunun tamamen kalktığı, scar
dokunun yoğunlaştığı ve sekonder pansuman yöntemleriyle yara iyileşmeye bırakıldı. Sonuç
olarak basınç yaralarındaki nekrotik dokuların kaldırılmasında hidrojellerin kullanımı etkin
bir yöntemdir ve cerrahi müdahale gerekliliğini azaltır, bu amaçla kullanımını öneririz.
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resim 1

sağ torakanter, evre 3 basınç yarası, (pansuman uygulama tekniği fotoğrafı)
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P022
Peristomal alanda allerjik dermatit gelişen
hastada hemşirelik bakımının değerlendirilmesi:
Olgu sunumu
Elif Akyüz1, Ziyafet Uğurlu2, Çiğdem Üstündağ1

Başkent Üniversitesi Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara
Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara

1
2

Allerjik dermatit cildin herhangi bir alerjene karşı verdiği immünolojik yanıt olarak
tanımlanmaktadır. Peristomal alanda gelişen alerjik dermatit sıklıkla kullanılan
torbanın/adaptörün yapıştırıcılarına karşı gelişmekte, bakım ve tedavi süreci uzun
sürmektedir. Yara ve stoma bakım hemşiresi peristomal alanda gelişen komplikasyonların
değerlendirilmesinde, bireye yönelik tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin etkin bir şekilde
yerine getirilmesinde primer sorumlu özel dal hemşiresidir. Hemşirelerin hastaya
uygulanan her girişimin hasta üzerindeki etkisini ve gelişebilecek komplikasyonlar
yönünden hastayı değerlendirme sorumlulukları vardır. Bu olgu sunumunda
peristomal alanda alerjik dermatit gelişen hastanın hemşirelik bakımı yer almaktadır.
Hasta 62 yaşında, evli, 1 çocuk sahibidir. Hastaya over ca, pelvik kitle, kolonda kitle tanıları
ile Total Abdominal Histerektomi Bilateral Salpingo Ooferektomi, Bilateral Lenf Nodu
Diseksiyonu, Splenektomi, Distal Pankreatektomi ve Kolon Rezeksiyonu ameliyatı yapılmış
ve kolostomi açılmıştır. Ameliyat öncesi doktor tarafından hasta bilgilendirilmiş, ameliyat
süreci içerisinde kolostomi açılmasının gerekliliği anlatılmış, yara ve stoma bakım hemşiresi
tarafından hastanın bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Hastanın stoma açılması konusunda
korkularının olduğu ve özellikle beden imajına yönelik endişe yaşadığı gözlenmiştir.
Ameliyat sonrası 25. günde peristomal alanda kızarıklık geliştiği tespit edilen
hastanın, kızarıklığın hızlı ilerlemesi, giderek yayılması değerlendirilerek yakın
takip altına alınmış, değerlendirmeler sonucu alerjik dermatit tanısı koyularak
tedavisi planlanmıştır. Hastanın stoması için kullanılan adaptör ve torbada
ürün değişikliğine gidilmiş, ürün değişikliği sonrası 10. gününde peristomal
alanda alerjik dermatitin gerilediği tespit edilerek bakımlarına devam edilmiştir.
Hastadan alınan veriler doğrultusunda hastanın gereksinimleri belirlenmiş, girişimler
planlanmış, uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Hemşirelik bakım planına göre hastaya
toplam 15 hemşirelik tanısı koyulmuş bu doğrultuda gereksinimleri karşılanmıştır.
Hemşirelik bakım planına göre başlıca hemşirelik tanıları; deri bütünlüğünde
bozulma, enfeksiyon riski, beden imgesinde bozulma, ağrı, anksiyete, diyare, sosyal
izolasyon, ümitsizlik, aktivite intoleransı, etkisiz baş etme olarak belirlenmiş, tanılar
doğrultusunda hastaya yönelik girişimler uygulanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.
Hastanın 42 günlük takipten sonra peristomal alanda iyileşme süreci tamamlanmış, gerekli
eğitimler verilerek taburcu edilmiştir. Tedavi süreci içerisinde özellikle hastanın stomasına
uyum sağlayabilmesi için gerekli psikolojik destek sağlanmış, stoması olan diğer hastalarla
görüştürülmüştür. Taburculuk sonrası hasta ile iletişim kurulmuş, peristomal alanda herhangi
bir probleminin olmadığı, ürün kullanımına yönelik sorun yaşamadığı öğrenilmiştir.
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P024
Venöz Ülserde Kompresyon Bandajının Önemi
Abdullah Sürücü1, Dilek Şenen1, Ümran Muslu2, Abdullah Erkan Orhan3,
Emine Handan Şimşek Turan1, Mehmet Ali Korkmaz1, Kamil Manav1,
Altan Tekin1, Fevzi Kunter Erten1, Atalay Şahin1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekontrüktif
ve Estetik Cerrahi Kliniği, Antalya
2
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD, Çorum
3
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD,
Tekirdağ
1

Amaç: Alt ekstremite venöz yetmezliği ve buna bağlı oluşan varisler, toplumda oldukça sık
rastlanan, yaşam kalitesini bozan ve ciddi komplikasyonlara yol açabilen önemli bir sağlık
problemidir. Kronik bacak ülserlerinin %75 i venöz, %8 i arteriyel,%17 si mikst (arteriyel
ve venöz ) ve çok azı diğer sebeplere bağlıdır. Kronik venöz yetmezlikle ilgili bacak
ülserlerinin toplumdaki sıklığı %0.3 tür. Kadınlarda daha sık görülür.(3:1) İleri yaş, obezite,
hipertansiyon, diyabet, geçirilmiş venöz tromboz öyküsü, alt ekstremite travması, konjestif
kalp yetmezliği venöz ülser oluşumundaki risk faktörleridir.
Tedavide amaç venöz basıncı ve bacaktaki ödemi azaltmak, yara çapını küçültmek,
ülseri iyileştirmek ve nüksünü önlemektir. Konservatif ve cerrahi yaklaşım uygulanabilir.
Konservatif tedavide kompresif tedavi, lokal yara bakımı yapılmalıdır. Cerrahi tedavide en
önemli yöntem retrograd akışı bulunan perforan damarların subfasyal olarak bağlanmasıdır.
Bu sunumda venöz ülser nedeni ile kliniğimize başvuran olguyu takdim edeceğiz.
Olgu: 42 yaşında kadın hasta, sol bacakta iyileşmeyen yara şikayeti ile kliniğimizce kalp ve
damar cerrahisi kliniğinden devralındı.
Hastanın anamnezinde 5 yıl önce sol bacakta şişlik başladığı ardından pretibial bölgede ve
medial malleol etrafı yara oluştuğu öğrenildi.
Hastada 15 paket/yıl sigara kullanım öyküsü vardı, alt ekstremite travma öyküsü yoktu.
Diyabet, hipertansiyon,konjestif kalp yetmezliği mevcut değildi.
Fizik muayenede sol pretibial bölge 1/3 distalinde 15
X10 cm boyutlarında venöz ülser mevcuttu. (Resim 1 ).
Hastanın yarası debride edilerek bir süre pansumanla takip edildikten sonra yara kısmi
kalınlıkta deri grefti ile rekonstrükte edildi.( Resim 2 ) Dörtlü kompresyon bandajı ile bacak
sarılıp ve eleve edildi. Kompresyon bandajı ile sarılmasının ardından sol bacaktaki ödem
belirgin ölçüde azaldı ve takibinde greft kaybı yaşanmadı.Yeni ülser odakları izlenmedi.
Sonuç: Konservatif tedavide dörtlü kompresyon bandajının öneminin yadsınmayacak ölçüde
olduğu ve buna ek olarak iyi bir yara bakımı ile başarı oranını arttırılabileceği
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P025
Malign Melanoma Bağlı Lenfadenektomi Yapılan
Hastada Lenfödem Yönetimi
Abdullah Sürücü1, Dilek Şenen1, Ümran Muslu2, Abdullah Erkan Orhan3,
Fevzi Kunter Erten1, Mehmet Ali Korkmaz1, Kamil Manav1, Altan Tekin1,
Atalay Şahin1, Emine Handan Şimşek Turan1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi Kliniği, Antalya
2
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD, Çorum
3
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD,
Tekirdağ
1

Giriş: Malign melanom (MM) insidansı en hızlı artan kanser türlerinden biridir ve deri
kanserlerine bağlı ölümlerin önde gelen nedenidir. Melanom herkeste görülebilmekle
birlikte açık ten rengi, yoğun ultraviyole maruziyeti, belirli bir genetik zemin (CDKN2A
gen mutasyonu) bulunması, çok sayıda melanositik nevus bulunması ve displastik nevus
varlığı başta olmak üzere bazı risk faktörleri olanlarda daha sıktır. Melanositler ve nevus
hücrelerinin malign tümörü olan malign melanomun (MM) en önemli yerleşim yeri deridir.
Nadiren mukozalar, meninksler, göz ve iç organlardan da kaynaklanabilir. MM tüm deri
kanserlerinin yaklaşık %2’sini oluşturmakla beraber deri kanserlerine bağlı ölümlerin önde
gelen nedenidir. MM bazı bölgelerde daha sık olmak üzere derinin her yerinde yerleşebilir.
MM açısından yapılan bir muayenede saçlı deri dahil olmak üzere tüm vücut derisi ile
oral ve anogenital mukozalar muayene edilmelidir. Tedavisinde Geniş ve Derin eksizyon,
Lenfadenektomi, Kemoterapi ve Radyoterapi kullanılır.
Olgu: 58 yaşında malign melanom tanılı kadın hasta servisimize sartorius kas ve inguinal
lenf nodu metastazı bulgularıyla yatırıldı. Hastanın sol inguinal bölge yerleşimli kitlesi eksize
edilip. Tensor Fascia Lata flebi ile rekonstrüksiyon yapıldı. Kitle patolojisi Malign melanom
metastazı olarak raporlandı. Hasta servisimizde takip edilirken hastanın bacağında lenfödem
gelişti ve buna bağlı olarak flep distali nekroza uğradı. Debridman yapılarak lenfatik drenajı
arttırması amacıyla Negatif Basınçlı Yara Tedavisi(NBYT) uygulandı. Lenfödem için hastaya
sıkı bandaj ve elevasyon uygulandı. NBYT ile takip edilen hastanın yarasında iyileşme ve
lenfödeminde gerileme görüldü.
Sonuç: Negatif Basınlı Yara Tedavisi(NBYT)’nin bu vakada bize hem yaranın iyileşmesinde
hem de lenfödemin gerilemesinde fayda sağladığını gözlemledik.
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P026
Komorbiditesi Yüksek Hastalarda Poliklink
Koşullarında Greftleme
Abdullah Sürücü1, Dilek Şenen1, Ümran Muslu2, Abdullah Erkan Orhan3,
Atalay Şahin1, Mehmet Ali Korkmaz1, Kamil Manav1,
Emine Handan Şimşek Turan1, Altan Tekin1, Fevzi Kunter Erten1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi Kliniği, Antalya
2
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD, Çorum
3
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD,
Tekirdağ
1

Giriş: Graft-versus-host hastalığı (GVHD), donörden alınıp hastaya kök hücrelerle birlikte
verilen sağlıklı T-lenfositlerin aracılık ettiği şiddetli immünolojik reaksiyon sonucu organ
fonksiyon bozukluğu ile giden kompleks bir klinik sendromdur. Allojenik Kök Hücre
Nankli(KHN)›inden sonra en önemli mortalite ve morbidite sebebi olarak kabul edilir.
Genelde KHN›den sonra ortaya çıkış zamanına göre akut ve kronik GVHD diye ikiye ayrılan
bu hastalığın önlenmesinde önemli gelişmeler kaydedilmesine rağmen, tedavisi konusundaki
ilerlemeler maalesef sınırlı kalmıştır. Nakil sonrası ilk üç ay içinde ortaya çıkabilen akut
GVHD esas olarak cilt, karaciğer ve barsakları tutar. Kronik GVHD genel olarak nakil sonrası
3. aydan sonra görülmeye başlanır. Bu tür GVHD›nin tedavisi de yüksek doz immünsüpresif
içerdiğinden ve uzun süre devam ettiğinden tanının biyopsi ile konfirme edilmesi önemlidir.
Allojenik Kök Hücre Nakli(KHN) ini takiben geç dönem relaps haricinde mortalitenin en
önemli nedeni olan kronik GVHD, multidisipliner bir tedavi yaklaşımı gerektirir. Tedavide
altın standart steroid ve siklosporindir. İnfeksiyon, kronik GVHD›li hastaların en sık ölüm
nedenidir.
Olgu: 62 yaşında erkek hasta daha önceden AML M0 (1989) tanısı almış.1999 yılında uygun
donör bulunup KHN yapılmış. 2 sene sonra GVHD gelişmiş.Çeşitli immünsupresif tedaviler
sonucu iyileşme ve relaps dönemleri birbirini takip etmiş.Biz de kliniğimizde bu hastanın ilk
resimdeki açık yarasına celllutome greft cihazı ile kapatmaya karar verdik.
Sonuç: Cellutome ile greftleme yaptığımız bu vakada yeterli destek sağlayacak dermal doku
içermediğinden kısmı kalınlıkta veya tam kalınlıktaki grefte kıyasla daha stabil kapama
sağlayamadığını ancak poliklinik koşullarında dahi yapılabilecek kadar pratik olması ve
anestezi gerektirmemesi özellikkle eşlik eden komorbid hastalığı olan hastalarda güvenle
kullanılabilleceğini, ve donör alan iyileşmesi bakımından hem estetki sonuç hem de iyileşme
süresi(2-4 günde) bakımından kısmı ve tam kalınlıktaki greftlemeye üstlük sağladığını
tecrübe ettik.
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P027
Alt Ekstremite Arteryel Emboli Vakasında
Hiperbarik Oksijen Kullanımı
Ayşegül Ercengiz1, Zehra Yazıcı Mutlu1, Taliha Öner2, Mesut Mutluoğlu1

Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Servisi, İstanbul
2
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk
Kardiyoloji Servisi, İstanbul
1

Giriş: Akut arter oklüzyonu çoğunlukla yaşlı hastalarda periferik arter hastalığına bağlı
oluşur. Bu raporda iyatrojenik emboli nedeni ile akut arteryel tromboz gelişen 20 aylık bir
bebekte Hiperbarik oksijen tedavisi uygulaması sunulmaktadır.
Olgu: Yirmi aylık kız bebek; fallot tetralojisi nedeniyle çocuk kardiyoloji servisinde takip
edilirken yapılan diagnostik anjiyografi sonrası ikinci günde farkedilen sağ bacakta ödem,
siyanoz ve nabızların palpe edilememesi ile arteryel emboli tanısı almış (Resim 1A).
Tromboemboli etyolojisi için yapılan tetkiklerde Protein C(-), Protein S(-), Anti-trombin(-),
LDH:1160U/L, AST:452U/L, ALT:195U/L tespit edilmiş, hemogram ve diğer biyokimyasal
tetkikleri normalmiş. Saatler içinde periferik anjiyografi ile trombolizis yapılarak ekstremitede
dolaşım sağlanmış. Yirmi-dört saat sonra artan ödem nedeniyle krus medial yüze fasyotomi
yapılmış (Resim 1B). TPA, heparin tedavisi alan ve mekanik ventilatör desteği verilerek yoğun
bakımda takip edilen hasta HBO tedavisi için tarafımıza danışıldı. Fizik muayenede sağ krus
medialde açılmış fasyotomi zemininde ödemli, gergin nekroze görünümde kas yapısı, ayakta
yaygın siyanoz ve hemorajik büller, tüm bacakta yer yer ekimoz alanları izlendi (Resim 1C).
Pedal nabızlar palpable idi. Hasta günde bir kez 2 ATA’ da 90 dakikalık protokolle toplam 10
seans HBO tedavisi aldı. HBO tedavisi sonrası cilt altı ve derin dokularda ödemde azalma,
kaslarda ve çevre yumuşak doku kanlanmasında artış ve cilt bulgularında gerileme görüldü
( Resim 1D). Yara pansumanı ile takibi sonrası plastik cerrahi tarafından kısmi kalınlıklı
deri grefti ile kapatıldı (Resim 1E-F). Amputasyon tehdidi ortadan kalkan hasta düşük ayak
tedavisi için fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alındı.
Sonuç: Akut arteryel tromboz, hayatı tehdit eden ve ekstremite kayıplarına neden olabilen
vasküler aciller arasındadır. Erken dönemde tedavi stratejisine HBO tedavisi eklenmesi ile
daha başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.
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Resim 1.

Resim 1: (A) Diyagnostik anjiyografi sonrası görünüm, sağ bacakta ödem ve yaygın
siyanoz, nabızlar nonpalpable, (B) Fasyotomi sonrası görünüm, (C) HBO tedavisi öncesi
fasyotomi zemininde izlenen ödemli, gergin kas yapısı, ayakta hemorajik büller, tüm
bacakta yer yer ekimoz alanları, (D) 10 seans HBO tedavisi sonrası ayağın ve bacağın
görünümü (E), (F) tam kat olmayan deri grefti sonrası ayağın görünümü.
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P028
Tam Temaslı Alçı Uygulamasına Bağlı Gelişen
Pseudomonas Enfeksiyonu
Ayşegül Ercengiz, Zehra Yazıcı Mutlu, Mesut Mutluoğlu

Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Servisi, İstanbul
Giriş: Tam temaslı alçı (TTA), nöropatik diyabetik ülserlerde yükten arındırmada altın
standart tedavi yöntemidir. Fakat maliyet, komplikasyon korkusu ve uzmanlık eksikliği,
uygulamanın zahmeti ve kontrendike faktörlerin (iskemi veya enfeksiyon gibi) varlığı gibi
birçok nedenle, TTA günlük pratikte gerektiği kadar kullanılmamaktadır. Yapılan çalışmalarda
TTA bağlı komplikasyon oranı %23-30 dur (1). En sık komplikasyon yeni ülser oluşumu iken
bül, maserasyon, abrazyon, ülserin kötüleşmesi hatta amputasyon oluşabilmektedir.
Olgu: Elli-dokuz yaşında 20 yıldır diyabetes mellitus tanılı erkek hastanın dört ay önce
açılan sağ ayakta diyabetik ülser nedeniyle kliniğe yatışı yapıldı. Diyabet nedeniyle insülin
kullanan hasta 40 yıldır sigara kullanıyor, üç yıl önce sol bacak diz altı amputasyonu
yapılmış. Hastaya bir ay önce kalp damar cerrahisi tarafından sağ alt ekstremite arterlerine
yönelik DSA balon dilatasyon yapılmış. Fizik muayenede sağ ayak ortası lateralde 3x3
cm boyutlarında granüle, enfekte olmayan, çevresinde kallus oluşmuş ülser görüldü
(Resim 1A). Pedal nabızlar palpabl idi. Semmes-Weinstein 10-g monofilaman testi ile
ileri derecede duyusal nöropati saptandı. Laboratuvar değerleri WBC:13.5 103 /mm3
ESR:96mm/h CRP:147mg/L HbA1c:%13.7 olan hastaya Ampisilin+sulbaktam 3x1gr
IV tedavi başlandı. Hiperbarik oksijen tedavisi 2.4ATM 2saat/seans almaya başladı. Yara
debridmanı yapılan hastaya etkin bir yükten arındırma için tam temaslı alçı yapıldı. Alçı
yapımından beş gün sonra kontrol amaçlı alçı açıldığında yaranın komşuluğunda kötü
kokulu, yeşil akıntının eşlik ettiği masere bir alan izlendi (Resim 1B). Bu alandan alınan
doku kültüründe Pseudomonas aeruginosa üredi, uygun antibiyoterapi başlandı. Yara yeri
granülasyonu sağlanan hasta greft yapılmak üzere plastik cerrahi kliniğine sevk edildi.
Sonuç: TTA uygulamasında iyatrojenik komplikasyon oranları klinisyeni sınırlamaktadır. P.
aeruginosa nemli ortamları seven bir mikroorganizma olduğu için, ayağın uzun süre kapalı
kaldığı TTA gibi uygulamalarda hızla prolifere olabilir ve enfeksiyona neden olabilir (2). Bu
nedenle TTA enfekte olmayan, pürülan ya da seröz akıntısı bulunmayan kuru yaralarda, yara
çevresine maserasyondan koruyucu bariyer krem kullanılarak uygulanmalıdır.
Kaynaklar: 1.Owings TM, Nicolosi N, Suba JM, Botek G. Evaluating Iatrogenic
Complications of the Total-Contact Cast: An 8-Year Retrospective Review at Cleveland
Clinic. Journal of the American Podiatric Medical Association. 2016 Jan;106(1):1-6.
Mutluoglu M, Uzun G. Pseudomonas infection in a postoperative foot wound. Canadian
Medical Association Journal. 2011 May 17;183(8):E499-.
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Resim 1.

(A) Sağ ayak ortası plantar lateralde 3x3 cm boyutlarında granüle, enfekte olmayan,
çevresinde kallus bulunan nöropatik ülser. (B) TTA uygulaması sonrası 5. günde yaranın
komşuluğunda kötü kokulu, yeşil akıntının eşlik ettiği masere alan.
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P029
Hiperbarik Oksijen Tedavisi İle Hızlı Küçülen
Yumuşak Doku Radyasyon Nekrozu
Ali Memiş1, Ayşegül Ercengiz2, Zehra Yazıcı Mutlu2, Mesut Mutluoğlu2

Deniz Tıbbı Araştırma Merkez Başkanlığı, İstanbul
Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Servisi, İstanbul

1
2

Giriş: Radyoterapi terapotik kullanımda neoplastik hücreler, endotel hücreleri, osteoblastlar,
kemik iliği hücreleri gibi sık üreyen hücreleri etkileyerek reprodüktif ölüme neden olur.
Yüksek duyarlılıktaki hücrelerde gelişen reprodüktif ölüm nedeniyle erken dönemde epitel
hücrelerinde meydana gelen yıkım yumuşak doku radyonekrozunun başlıca nedenidir.
Olgu: Hipertansiyon dışında bilinen kronik hastalığı olmayan, altmış-iki yaşında kadın hasta
sağ uyluk medialinde oluşan 16x5x4 cm büyüklüğünde kitle nedeni ile ortopedi tarafından
opere edilmiş, insizyon bölgesi sütüre edilerek kapatılmış. Liposarkom tanısı alan hastaya
operasyondan bir ay sonra günde bir kez olmak üzere toplam 25 seans radyoterapi uygulanmış.
Radyoterapi tedavisinden 10 gün sonra sütür hattında açılma, kızarıklık gelişmiş ve akıntı
başlamış. Hastaya lokal ve sistemik antibiyotik tedavisi ile günlük pansuman uygulaması
yapılmış. Toplamda altı ay kadar süren takiplerinde hastanın yarasında küçülme olmaması
üzerine hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi açısından servisimize danışıldı. Başvurusunda
yapılan muayenesinde uyluk medialinde lineer 12 cm uzunluğunda 1 cm genişliğinde 1 cm
derinliğinde çevresi hiperemik, akıntılı yara tespit edildi (Resim1A). Akut radyasyon nekrozu
tanısı ile yatışı yapılan hastanın laboratuvar tahlillerinde Hb;11,1g/dl, WBC;3,94 103/mm3
Sedimantasyon;109mm/h CRP;11,9mg/dl olarak tespit edildi. Yatışının 25.gününde doku
kültüründe Acinetobacter spp. üremesi üzerine Enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu ile
yedi gün süre ile IV tigesiklin 2x50 mg kullanıldı. Hastaya yatışında günde bir kez yara
bakımına ek olarak 2,4 ATA’ da 120 dk, toplam 30 seans HBO tedavisi uygulandı. Tedavi
ile tedrici olarak yara boyutunda ve derinliğinde küçülme saptandı.
Sonuç: Radyoterapide tüm gelişmelere rağmen iyonizan radyasyon normal dokularda da
hasara neden olmaktadır. Hastalar radyoterapi sonrası iyileşmeyen yara, dermatit, doku
bütünlüğü bozulmasına sekonder şekil ve fonksiyon bozuklukları, kötü kokulu akıntı ile
başvurabilmektedir (1). HBO tedavisinin yumuşak doku radyonekroz yaralarında; neovaskülarizasyonu indüklemesinin yanında, antioksidan sistemin aktivasyonu üzerinden
fibrozisi de baskılayıcı etkileri vardır (2). HBO tedavisi radyonekroz vakalarında standart
yara bakımı protokollerine kombine edilebilir.
Kaynaklar: 1.Uzun G, Candas F, Mutluoglu M, Ay H. Successful treatment of soft
tissue radionecrosis injury with hyperbaric oxygen therapy. BMJ case reports. 2013 Jul
10;2013:bcr2013009555.
2.Feldmeier JJ. Hyperbaric oxygen therapy and delayed radiation injuries (soft tissue and
bony necrosis): 2012 update. Undersea Hyperb Med 2012;39:1121–39.

186

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

Resim 1.

(A) Yaranın ilk başvuruda görümünde, uyluk medialinde, lineer çevresi hiperemik, akıntılı
yara izleniyor, (B),(C),(D) HBO tedavisi sırasında yaranın tedrici olarak küçüldüğü
görülüyor. (E) 30 seans HBO tedavisinden sonra yaranın tamamen epitelize olmuş
görüntüsü.
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P030
Venöz Staz Ülseri Bulunan Hastalarda İnsizyonel
Negatif Basınçlı Yara Tedavisi
Zehra Yazıcı Mutlu, Ayşegül Ercengiz, Mesut Mutluoğlu

Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Servisi, İstanbul
Giriş: Venöz ülserler alt ekstremite ülserlerinin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Tedavide
medikal seçeneklerin yanında, yara bakım ürünleri, kompresyon uygulaması ve venöz
yetmezliğe yönelik cerrahi yaklaşımlar mevcuttur. Negatif basınçlı yara tedavisinin (NBYT)
yara yönetiminde kullanım alanı ve sıklığı artmakta olup standart sünger yanı sıra gümüşlü,
instilasyonlu, insizyonel gibi çeşitleri klinik pratikte yaygınlaşmaktadır. Venöz ülserlerde
insizyonel NBYT kullanımı, diğer yara modellerine göre daha nadirdir. Burada paylaşılan
vakalar, kompresyon tedavisi uygulanmaksızın insizyonel NBYT ile iyileşen hastalardır.
Vaka 1. Kırk-sekiz yaşında erkek hasta, venöz yetmezlik nedeniyle iki yıl önce safen ven
ligasyonu yapılmış, cerrahi müdahaleden kısa süre sonra yaraları açılmış ve bu sürede aldığı
tedavilere rağmen yara boyutunda büyüme olmuş. Ek hastalığı olmayan hastanın yarada
şiddetli ağrı nedeniyle sosyal hayatı kısıtlanmış, günlük aktivitelerinde çevresine bağımlı
hale gelmiş. Hasta negatif basınçlı yara tedavisi uygulanmak üzere kliniğimize yatırıldı.
Fizik muayenede sağ krus anteriorda birbiri ile birleşmeye eğilimli, en büyüğü 7x4 cm
olan, granüle, çevresi nekrotik kabuklu 3 adet ülser görüldü (Resim1-Vaka1A). Labarotuvar
tetkikleri WBC:3.87 103 /mm3 CRP:14.2 mg/dl ESR:28mm/h. Kültüründe Enterecoccus
faecalis üredi. Siprofloksasin 2x500mg ve fusidik asit 3x500mg başlandı. Tek kullanımlık
insizyonel negatif basınçlı yara kapama tedavisi ile beş pansuman sonunda plastik cerrahi
tarafından greft ile kapatılarak, başvurusundan 24 gün sonra, tam iyileşme sağlandı.
Vaka 2. Otuz-bir yaşında erkek hasta venöz yetmezlik ve buna bağlı üç yıldır sol bacakta
iyileşmeyen yara şikayetiyle başvurdu. Geçmişte variköz venlere yönelik köpük skleroterapi
tedavisi olmuş, zaman içinde yarası büyüyüp küçülen hastada tam iyileşme görülmemiş.
Fizik muayenede sol krus medialde 7x4cm boyutlarında nekrotik, akıntılı ülser ve ülser
çevresinde venöz staz dermatiti mevcut idi (Resim1-Vaka2A). Laboratuvar tetkikleri
WBC:11.7 x103 /mm3 CRP:5.78 mg/dl ESR:13mm/h. Kültüründe Escherichia coli üremesi
nedeniyle siprofloksasin 2x500mg tablet başlandı. Venöz doppler USG’de sağ VSM,
safenofemoral bileşkede 17mm ölçülmüş, valsalva ile yüksek seviyede reflü akımı raporlandı.
Tek kullanımlık insizyonel negatif basınçlı yara kapama tedavisi ile dört pansuman yapıldı
ve yara boyutunda belirgin küçülme görüldü. Kalp damar cerrahisi tarafından VSM RF
ablasyonu ve lokal pake eksizyonu yapıldı. Operasyon ardından basınçlı çorap kullanan
hastanın yarası ilk başvurudan 35 gün sonra tamamen epitelize olarak iyileşti.
Sonuç: İnsizyonel NBYT, venöz ülser bulunan seçilmiş hastalarda, tedavi seçeneği olarak
değerlendirilebilir.
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Resim 1.

Vaka 1: (A) sağ krus anteriorda birbiri ile birleşmeye eğilimli, en büyüğü 7x4 cm olan,
granüle, çevresi nekrotik kabuklu 3 adet ülser, (B-C) insizyonel NBYT ile yara boyutunda
küçülme ve yara zemininde granülasyon, (D) başvurusundan 24 gün sonra greft uygulaması
sonrası tam iyileşme. Vaka 2: (A) sol krus medialde 7x4cm boyutlarında nekrotik, akıntılı
ülser ve çevresinde venöz staz dermatiti, (B-C) insizyonel NBYT ile yara boyutunda
küçülme, (D) başvurudan 35 gün sonra yaranın tamamen epitelize görünümü.
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P031
Wagner Sınıflamasına Göre Evre 1 ve 2 Diyabetik
Ayak Yaralarında Topikal Epidermal Büyüme
Faktörü Regen-D®’nin Etkinliğinin Araştırılması;
Çalışma Ön Verileri
Nur Yapar1, Bülent M Ertuğrul2, Emre Özker3, Arife Polat Düzgün4,
Meltem Taşbakan5, Murat İlkar Gelişen6, Şamil Aktaş7, Volkan Öztuna8,
İlker Şenses9, Başar Kaya10, Işık Şenkaya Sığnak11, Mevlüt Türe2

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın
3
Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, İstanbul
4
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
5
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
6
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji ve Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara
7
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
8
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin
9
Özel Medifema Hastanesi, İzmir
10
Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
11
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa
1
2

Diyabetik ayak yarası, diyabetik hasta sayısı arttıkça toplumsal önemli bir sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu hastaların tedavisinde temel amaç, ayak yarasının ileri evre
olduğu hastalarda ayağın kurtarılması, erken evrede ise büyümeden yaranın kapatılmasıdır.
Bu çalışmada ülkemizde yeni onay almış olan topikal epidermal büyüme faktörü (TEBF)
Regen -D jelin Wagner sınıflamasına göre evre 1 ve 2 ayak yarası olan erken evre infeksiyonu
olmayan ya da kontrol altına alınmış infeksiyonu olan diyabetik ayak yaralarında etkinliğinin
araştırılması amaçlanmıştır.
Çalışmaya 11 merkez katılmış ve çalışma prospektif, açık ve randomize şekilde yapılmıştır.
Çalışma iki grup şeklinde planlanmış, birinci grupta standart tedavi alan hastalar ikinci
grupta ise standart tedavi ile birlikte günde iki kez yara üzerine uygulanan TEBF tedavisi alan
hastalar yer almıştır. Yapılan güç analizine göre %90 güç için her iki gruba 81 hasta olacak
şekilde 162 hastanın çalışmaya alınması planlanmıştır. Her iki grupta 8 hafta tedavi ve 8 hafta
tedavi sonrası izlem yapılmış, hasta giriş bilgileri, tedavi süreci gelişmeleri ve izlem bilgileri
hazırlanan forma kaydedilmiş, tedavi sırasında ve izlemde yara değerlendirmesi fotoğraf
çekilip bilgisayar programında alan ölçüm programı kullanılarak yapılmıştır. Sonuçlar her iki
grup arasında istatistiksel olarak karşılaştırılmış ve p<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir.
Bu ön verilerin analizi 28 standart ve 32 standart tedavi ile birlikte TEBF uygulanan hasta
olmak üzere tedavi ve izlemi tamamlanan 60 hastada yapılmıştır. Her iki grup hastanın
demografik verileri arasında (yaş, cinsiyet dağılımları, vb.) istatistiksel fark bulunmamıştır.
Başvuru sırasındaki yara yüzölçümü açısında da iki grup arasında fark yoktu. Ancak tedavi
ve izlem vizitlerinde yara yüzölçümlerinin karşılaştırılmasında Regen-D uygulanan grupta
yara yüzölçümlerinin diğer gruba göre istatistiksel olarak daha küçük olduğu ve sonuç
tedavi değerlendirmesinde de yine Regen-D grubunda yarada kapanma ve küçülme oranının
diğer gruba göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha iyi olduğu bulunmuştur (Tablo 1).

190

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

Sonuç olarak çalışmamızın ön verilerine göre erken dönem, infeksiyonu olmayan ya da
kontrol altına alınmış infeksiyonu olan diyabetik ayak yaralarında standart tedaviye TEBF
eklenmesi yara iyileşmesini hızlandırmaktadır.
Gruplar arasında başlangıçta ve izlemde yara yüzölçümleri ve tedavi sonu
değerlendirmesi
Yara yüzölçümü ölçüm zamanı
(cm2)
Başvuru (ortanca %25 – 75)
1. vizit (ortanca %25 – 75)
2. vizit (ortanca %25 – 75)
Sonuç viziti (ortanca %25 – 75)

Standart tedavi
(N=28)
9.73 (4.17 – 23)
7.22 (4.2 – 15.74)
3.98 (1.53 – 5.6)
4.6 (2.1 – 10.27)

Standart tedavi ve
Regen-D 150 (N=32)
7.12 (2 – 12.95)
2.18 (1 – 8.6)
0.94 (0.46 – 4.73)
0.34 (0.1 – 2)

Tedavi Değerlendirmesi

Hasta Sayısı

Hasta Sayısı

Yarada küçülme

4 (%14)

11 (%34)

Yarada kapanma

18 (%64)

20 (%63)

Yanıtsız

6 (%22)

1 (%3)

p
0.083
0.002
0.03
<0.001

0.013
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P032
Basınç Yarasında Enzimatik Debridman Tedavisi:
Olgu Sunumu
Elif Lale Aktürk1, Nilüfer Ertürk1, Hüseyin Karagöz2

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdürlüğü Yara Bakım Birimi, İstanbul
2
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi,
İstanbul
1

Amaç: Basınç yaralarında sık uygulanan debridman tekniklerinden birisi de enzimatik
debridmandır. Bu çalışmamızda kliniğimizde enzimatik debridman uygulayarak elde
ettiğimiz sonucu sunmayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: 83 yaşında erkek hasta dış merkezde yapılan anjiografi uygulamasından sonra
gelişen enfektif komplikasyon nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi almaya başlamış. 2
ay kadar yoğun bakım ünitesinde yatan hastada hemorajik ve iskemik serebrovasküler olay
gelişmiş. Vücudunun farklı bölgelerinde oluşan çoklu basınç yaraları nedeni ile birimimiz
tarafından takip edilmeye başlandı. Sol torakanterde 10x15 cm, sağ torakanterde 10x12 cm
kötü kokulu eksütatif, nekrotik “evrelendirilemeyen evre” basınç yarası, sakrum bölgesinde
5x7 cm boyutunda “evre 3” akıntılı basınç yarası mevcuttu (Resim1, A,C,E). BKİ: 20kg/
m2, N/G ile beslenme, mesane kateterizasyonu, periferik venöz katateri mevcuttu.
Braden Skalası:12, genel durumu: orta-kötü idi. Hastanın ilk başvurusunda genel durumu
musade etmediği için cerrahi müdahale yapilamadı. Yaralardan kültür alındı. Yara bakımı
için kollajenaz enzimi ve eşlik eden proteazları içeren ajan kullanılmasına karar verildi.
Takibinde nekrotik doku içeren basınç yarasında kollajenazın yara iyileşimine olan etkileri
gözlemlendi. Yara serum fizyolojik ile temizlendi yara etrafına bariyer krem uygulandı, yara
yatağına kollejenaz içeren bir pomad ile pansuman yapıldı. Yaraların akıntılı durumuna göre
pansuman sıklığı günlük ya da iki güne bir yapıldı. Sol ve sağ torakanterde ki yaralara ilk hafta
yoğun nekrotik doku ve enfekte bölgeleri uzaklaştırmak için cerrahi debridman uygulandı.
Hastadan bilgilendirilmiş onam ve kurumdan izin alındı. Veriler “Hemşirelik Gözlem Formu
” ve “Basınç Yarası Değerlendirme ve İzlem formu ” ile toplandı.
Bulgular: Sağ ve sol torakanterdeki yaralar 3. hafta “evre 3” olarak değerlendirildi. 54.
günde negatif basınçlı yara tedavisine başlandı (Resim1, B,D). Sakrumdaki basınç yarası 2.
hafta “evre 2” olarak değerlendirildi. Kollejenaz pomad ile yapılan pansumana son verildi.
Pansumana aljinatlı bir yara örtüsü ile devam edildi.
Sonuç: Basınç yaralarında enzimatik debridmanının yara iyileşimin de hızlı ve etkili bir
yöntem olarak kullanılabilineceği gözlemlenmiştir.
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Resim 1

(A) Sol torakanter ilk başvuru, (B) Sol torakanter 54. gün, (C) Sağ torakanter ilk başvuru,
(D) Sağ torakanter 54. gün, (E) Sakrum ilk başvuru, (F) Sakrum 7. hafta
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P033
Bir eğitim araştırma hastanesinde kronik yara
biriminin haftalık performansı
Serdar Gökay Terzioğlu, Ufuk Utku Göktuğ, Ilgaz Kayılıoğlu, Hakan Ataş
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Amaç: Kronik yara biriminin bir haftalık performansı kapsamında hastalar için öneminin
vurgulanması
Metod: Bir haftalık sürede sosyokültürel özellikleri kaydedilen poliklinik ve servisde izlenen
hastalara verilen hizmetler dokümante edildi.
Bulgular: Kronik yara birimimize bir haftalık sürede yaşları 37 ile 87 arasında değişen 96
hasta başvurdu. Bunların %16 si kadın, %84’ü erkek idi. Hastaların % 20 ‘si 65 yaş üzeri, %
80’i 65 yaş altı olup ortalama yaş 54 saptandı. Hastaların biri ücretli iken 95 hastada SGK
başvurusu oldu. Ortalama gelir düzeyi düşükdü. % 12’si yüksek okul mezunu idi. 14 hasta
kendisi, 82 hasta en az bir refakatçiyle başvurdu. Hastaların % 65’i diabetik ayak, %21’si
periferik venöz yetmezlik %2 Burger hastalığı nedeniyle, % 5’i cerrahi sonrası % 5 rutin
kontrol amaçlı gelirken % 2 hastaya tanı konulamadı. Yatış endikasyonu olan 24 hastadan
6 hospitalizasyon sağlanırken 18 hasta diğer hastanelere yönlendirildi. Diabetik ayak tanılı
hastalar %38 parmak tutulumu, %15.8 plantar fasia tutulumu, %17.7 topuk yarası, %11 kuru
nekroz, % 2 hastada güdük fistülü, % 4 charcot eklemi, % 6.5 septik ayak, %5 metartars
altı kallus içeren kuru açık yara ile geldi. Periferik venöz yetmezlik tanılı hastaların sadece
%13’ünde açık yara izlenmezken %87’si alanı 3 cm2 ile 40 cm2 olan açık yara ile başvurdu.
%10 hasta tek taraflı iken %90 bilateral venöz yetmezlik izlendi. Belirtilen sürede servisdeki
21 hastanın 2’sine diabete vasküler patoloji eşlik etmesi nedeniyle diz altı amputasyon,
5 osteomyelit ve septik ayak nedeni ile parmak amputasyonu, 9 genel anestezi altında
debridman yapıldı. Granülasyon doku gelişmesini sağlamak üzere 9 hastaya negatif basınçlı
pansuman uygulanırken kontrendikasyonu olmayan 7 hasta hiperbarik oksijen tedavisi aldı.
Ortalama yatış süresi 24 gün iken poliklinikte bir hastaya ortalama 18 dakika ayrıldı. Kronik
yara biriminde 3 uzman, bir asistan ve bir poliklinik hemşiresi ile hizmet verilirken, servisde
4 hemşire mevcuttu.
Sonuç: Kronik yara birimi ağır iş yükü, dirençli ve kolay enfekte olabilen uzun sürede
iyileşen yarası olan, özellikle düşük gelir düzeyindeki ve eğitim düzeyi düşük diabetik
hastaların bakım ve tedavileri için sigorta kapsamında mümkün olan her hastanede kurulması
önemlidir.
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P034
Kronik venöz yetmezlikte enfeksiyon
kontrolünde Dakin solüsyonunun etkinliği
Serdar Gökay Terzioğlu1, Ilgaz Kayılıoğlu1, Ufuk Utku Göktuğ1,
Murat Özgür Kılıç2
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Eskişehir Devlet Hastanesi, Eskişehir

1
2

Amaç: Septik ayakda lokal enfeksiyon kontrolünde Dakin solüsyon etkisinin gösterilmesi
Olgu: 45 yaşında kronik venöz yetmezlikli erkek hastayı sunuyoruz. Bilateral alt
ekstremitelerde yaygın, kanamalı, eksudası olan, kenarları hiperpigmente, düzensiz kenarlı
pis kokulu, ayak bileğinde ve ayak tabanında 1 cm den derin düzensiz sınırlı açık yara ile
kronik yara servisinde takipli hastanın 3 yıldır devam eden enfeksiyon pansumanlar ve
kas atrofisi neden ile yürüme güçlüğü çekmekte ve bilateral amputasyon isteği mevcuttu.
Uykuya eğilimli olan hastanın yara kültüründe staph aureus, 4 haftalık tedavi sonrasında
pseudomanas auroginoza üredi. Arteriel dopler ultrasonografide bilateral alt ekstremitede
yapısal ya da hemodinamik patoloji saptanmadı. Venöz dopler ultrasonografide venöz
yetmezlik bulguları mevcuttu Yatışının 14. haftasında klasik yara bakımı ve pansumanlar
ve kültür uyumlu antibiyotik tedavisine rağmen enfeksion eradike edilememesi üzerine
%0.125 sodyum hipoklorit içeren dakin solüsyonu içinde günde 2 sefer 15 dakika bekletilen
hastanın 1. haftada yaralarında akıntının gerilediği açık yaraların yer yer epitelize olmaya
başladığı, 2.hafta sonunda epitelizasyonun ilerlediği derin yaraların kapandığı gözlendi.
Enfeksiyonun kontrolü kültür negatif sonuçla kanıtlandı. Uykuya meyil ortadan kalktı ve
walker ile mobilizasyon sağlandı. Açık yara alanı azalması ve enfeksiyon kontrolü sonrası
dörtlü bandaj uygulamasına geçildi. Hiçbir olumsuz etki kaydedilmedi.
Tartışma: Dakin çözeltisi olarak bilinen sodyum hipoklorit (NaOCl) çözeltileri, 100 yıldır yara
bakımında kullanılmıştır. Antiseptiklerin yarada fibroblastlara, lökositlere, epitel hüçrelerine,
toksik etkisinin olduğunu, bunların rejenerasyonunu, migrasyonunu engellediğine dair pek
çok yayın olduğu doğrudur. Ancak NAOCl ile mikrobik kolonizasyonun azaltılmasının yara
iyileşmesine yardımcı olduğu düşünülmektedir. Sodyum hipoklorit (NaOCl), endodontik
uygulamada sulanma çözeltisi olarak yaygın olarak kullanılır. Enfeksiyonun çözülmesi
ve yara iyileşmesinin iyileştirilmesiyle ilgili olarak, HOCl kullanımı ile diyabetik ayak
yaralarında güçlü kanıtlar bulunmuştur. Septik cerrahi yaralarda kanıtlar orta derecededir;
venöz bacak ülserleri veya kronik yaralarda düşük kanıt vardır. TIME algoritması ve
agresif debridmana ilaveten HOCl kullanılmasını öneren yayınlar vardır. Bu olgu topikal
antiseptiklerin yara iyileşmesini mutlaka bozduğu efsanesini - “Grabb and Smith” (1997) “...
only place on a wound what one would place on eye.(..sadece gözümüze koyduğumuz şeyleri
yarada kullanıyoruz - bir kez daha ortadan kaldırmaktadır.
Sonuç: Dakin solüsyonu günümüzde lokal enfeksiyon kontrolünde yardımcı bir pansuman
yöntemidir. Tedavisi zor, karmaşık ve ağır yaralar için bir seçenek olarak düşünülebilir.
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dakin solüsyon öncesi ve sonrası (2 hafta)
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P035
Bası Yaralarının Önlenmesinde Pozisyon Veren
Havalı Yatak Kullanımı: İki Olgu Sunumu
Yeliz Tekmen, Mehmet Yürüyen

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Giriş: Bası yaraları (BY) yaşlı hastalarda önemli morbidite ve mortaliteye neden olabilen
ancak gerekli ve uygun tedbirler alındığı takdirde önlenebilir bir geriatrik sendromdur.
Bası yarasının önlenmesi için immobil hastalarda 2 saat aralarla pozisyon verilmesi ve
basınç azaltıcı destekler önerilmektedir. Ancak pozisyon değişikliği, bakıcı sorunu yaşayan
hastalarda zorluklara yol açmaktadır. Bu sebeple geliştirilen hastaya pozisyon veren havalı
yataklar (PVHY) bu önemli sorunu gidermeye yönelik yaklaşımlar gibi görünmektedir.
Amaç ve Yöntem: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım
Merkezi’nde takip edilen ve yatağa bağımlı, bakıcısı olmayan ve/veya yeterli bakıcı bakımı
alamayan iki hastamızda PVHY kullanımının etkinliği gözlemlenmiştir.
Olgu Sunumu:
Olgu-1: 90 yaşında, serebrovasküler hastalığı (SVH) olan 5 aydır yatağa bağımlı kadın
hasta beslenme desteği amaçlı yatırıldı. İlk vizitte sakral bölgede Evre 2, 8x3 cm bası
yarası vardı. Braden Skalasına (BS) göre bası yarası risk puanı 11 (yüksek riskli) idi. BY
tedavisi için yara pansumanı ve protein destekli beslenmeye ek olarak hasta 30 gün boyunca
PVHY ile takip edildi. İzlem sonunda BY halen Evre 2 ve çapı 6x3 cm’e gerilediği görüldü.
Olgu-2: 82 yaşında, SVH olan 14 yıldır yatağa bağımlı erkek hasta pnömoni tanısıyla yatırıldı.
BS risk puanı 12 idi. Hasta antibiyotik, proteinden zengin beslenme ve yara pansumanına ek
olarak 38 gün boyunca PVHY ile takip edildi ve gelişinde sakral bölgede Evre 2 olan bası
yarası, izlem sonunda Evre 1 olarak kaydedildi.
Tartışma ve Sonuç: BY özellikle yatağa bağımlı yaşlı hastalarda önemli bir sağlık
sorunudur. Yapılan çalışmalarda bası yaralarının %80’i hastaneye kabulden sonraki ilk
2 hafta içinde, %96’sı ise ilk 3 hafta içinde geliştiği saptanmıştır. BY bir kez oluştuğunda
tedavisi son derece güçtür. En etkin tedavi risk altındaki hastaların tanınması ve BY
açılmasının önlenmesidir. Riskli hastayı tanımladıktan sonra, koruyucu tedbirlerin
en önemlilerinden biri de hastaya yatışı boyunca 2 saatte bir pozisyon vermektir.
BY için yüksek riskli olan bu iki hastamızda normalde pozisyon verilemediğinde yatış süresi
boyunca yeni BY oluşması ve var olan BY kötüleşmesi kaçınılmaz iken, takip sonunda yeni
BY gelişmediği ve mevcut BY gerilediğini gözlemledik. Sonuç olarak, BY’nı önlemek
için özellikle pozisyon vermede sorun yaşayan hastalarda mevcut koruyucu yaklaşım ve
tedavilerin yanında pozisyon veren havalı yatak kullanılması etkili olabilir.
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olgu 2 havalı yatak sonrası

38 gün havalı yatak ile takip sonrası.
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P036
Plantar Diyabetik Ülserlere Cerrahi Onarım
Öncesi VAC ve EGF Tedavisi
Fatih Kılıç, Tuğba Hilal Güçlü, Polat Yiğit

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği, Ankara
Giriş: Ayak ülserleri diyabetli hastalarda en sık rastlanan komplikasyonlardan biridir Bu
çalışmada plantar bölgede diyabetik ülser gelişmiş olan vakalara klinik yaklaşımlarımız
anlatılmıştır.
Olgu: Kliniğimize 2017 yılı içerisinde diyabetik ayak ülseri ile gelen 7 hasta çalışmaya dahil
edildi. Hastaların cinsiyeti, yaşı, diyabet süreleri, diyabetik ülserin ne zamandır olduğu ve
daha önce tedavi alıp almadıkları sorgulandı (Tab).
Cerrahi debritman öncesi yara yeri kültürü alındı. Debritman sonrası 1.günde yara açılarak
vakum destekli kapama pansumanı kuruldu. Bir sonraki vakum tedavisi 3.günde tekrar
yapıldı. Üreme olamayan hastalara 3. günde EGF tedavisi intra lezyonel uygulanarak vakum
tedavisi yapıldı. Her 3 pansumanda bir (yaklaşık 10 gün) granülasyon oluşmasına rağmen
yara kenarları en az 5mm genişliğinde tekrar debride edildi. Yara çevresinde kallus dokusu
görülmeyene kadar bu şekilde pansumanlara devam edildi ve kasıktan alınan tam kat deri
grefti ile defekt rekonstrüksiyonu yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 58,2, ortalama diyabet süreleri
13,1 yıl, diyabetik ülserin süresi ortalama 15,2 ay olarak bulundu. Bir hasta hariç tüm hastalar
daha önceden medikal veya cerrahi tedavi aldığını belirtti. Hastalardan alınan yara yeri
kültürlerinden 3 hastada üreme gözlendi. Bunlardan ikisi P aeruginosa, diğeri ise Klebsiella
idi.Hastalara ortalama 7,2 (6-10) VAC tedavisi uygulandı. Uygulanan EGF sayısı ise her
hastada sabit olmak üzere 6 enjeksiyon olarak belirlendi. Yaraların ortalama kapatılma süresi
25,5 (20-32) gün, ortalama takip süresi ise 6,8 (2-11) ay idi.
Tartışma: Motor nöropati, ayaktaki küçük kasları etkileyerek yürüme sırasında yük binen
noktaları değiştirmektedir. Bu yeni ağırlık noktalarında kolaylıkla cilt kalınlaşmaları
oluşmakta yani kallus gelişmektedir. Nitekim bizim hastalarımızda da benzer şekilde yara
oluşumu mevcuttur. Granulasyon dokusu zeminde oluşsa da çevrede tekrarlayan kallus
dokusunun eksize edilmesi önem arz etmektedir. Bu şekilde greft sağkalımı daha yüksek,
nüks daha az olacaktır.
Vakum destekli kapama (VAC) lokal kan akımında artışa, dolayısı ile yara perfüzyonunun
artışına olanak sağlar. Her VAC pansumanından önce cerrahi olarak yapılan debritmanlar
hücre proliferasyonunu ve yara granülasyonunu artırmaktadır. EGF’nin spesifik hücre
membran reseptörlerine bağlandığı ve mitojenik aktiviteyi uyardığı bilinmektedir.
VAC tedavisi ile birlikte kullanımı yara iyileşmesine olumlu yönde etki etmektedir.
Sonuç olarak diyabetik ayak olgularında iyi glisemik kontrol hedeflenmelidir. Ayrıca hastanın
ayak bakımı konusunda eğitimi ve özel ayakkabıların seçimi önemlidir.
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Resim

Tekrarlayan debrtimanlar, EGF ve VAC tedavisi sonucu
tablo
CİNSİYET
1. hasta E
2. hasta E
3. hasta E
4. hasta K
5. hasta K
6. hasta K
7. hasta E
Hastalara ait veriler
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YAŞ
65
56
58
62
48
55
64

DM SÜRESİ
(YIL)
21
12
10
18
6
10
15

ÜLSERİN
SÜRESİ (AY)
20
9
14
12
6
30
16

Tedavi alıp
almadığı
almış
almış
almış
almış
ALMAMIŞ
almış
almış
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P037
Koroner Arter By-Pass Ameliyatı Sonrası Erken
Dönemde Bartolin Kisti Rüptürüne Bağlı
Nekrotizan Fasiit: Olgu Sunumu
Melekber Çavuş Özkan, Fatma Nihal Kocaaslan, Özkan Bekir Çelebiler

TC Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik EAH; Plastik Rekons.ve
Estetik Cerrahi, İstanbul
Giriş: Nekrotizan fasiit, fasya ve subkutan dokunun geniş nekrozu ile giden, kas ve cilde
de yayılabilen ciddi bir enfeksiyondur(1). Seri debridmanlara rağmen ölüm oranı %34’ü
bulmaktadır(2). Bartolin kisti kadınlarda %2 oranında görülür(3). Literatürde, Bartholin
kistine bağlı gelişen nekrotizan fasiit yalnızca 3 olguda bildirilmiştir(4-6). Biz bu olgu
sunumu ile majör cerrahi girişim öncesi kadın genital organ muayenesinin ihmal edilmemesi
gerektiğini vurgulamak istedik.
Olgu: Elli üç yaşında kadın hastaya koroner arter hastalığı nedeniyle koroner arter bypass cerrahisi uygulandı. Ameliyat sonrası 7. günde genital bölgede ağrı ve genel durumda
bozulma şikayeti olan hastanın muayenesinde ateş yüksekliği, perine bölgesinde ve sağ labia
majorda kızarıklık ve ısı artışı olduğu gözlendi. Laboratuar bulgularında lökositoz, CRP
yüksekliği mevcuttu. Bir gün sonra ısı artışının mons pubise yayıldığı ve ciltte yer yer mor
renk değişikliği olduğu gözlendi. Öyküsünde 2 yıldır sağ labia major’da ele gelen kitlesi
olduğu ve Bartolin kisti saptanmış olmasına rağmen tedavi görmediği öğrenildi. Ön tanıda
Bartolin kist enfeksiyonuna bağlı nekrotizan fasiit olduğu düşünlerek hasta debridmana
alındı. Alt abdominal bölgeye, her iki inguinal bölgeye ve sağ labia majora yapılan insizyonlar
ile fasyadaki nekroz debride edildi. Gümüş içerikli negatif basınçlı vakum tedavisi 3 hafta
boyunca, haftada 3 defa uygulandı. Yeterli granülasyonun oluşmasını takiben perine, inguinal
ve abdomendeki flepler ilerletilerek kapatıldı. Sütür hatlarına insizyon kapama sistemi
uygulandı.
Tartışma: Bartolin kistleri kadın popülasyonda %2 sıklıkla gözlenir(3). Literatürde Bartolin
kist enfeksiyonu sonrası nekrotizan fasiit gelişen 3 olgu bildirilmiştir. Perinenin Nekrotizan
fasiiti ilk olarak 1764 yılında Baurienne tarafından tanımlanmıştır(7). Perinenin nekrotizan
fasiiti sinerjistik polimikrobial bir enfeksiyondur(2). Mortalite oranı ortanca %34 olup oldukça
yüksektir(2). Bizim olgumuzda, predispozan faktörler arasında sayılan obezite, diabetes
mellitus ve vasküler yetersizlik mevcut idi. Seri debridman ve geniş spektrumlu intravenöz
antibiyoterapi ile hastalık kontrol altına alındı. Bu olgu ile genellikle ihmal edilen genital
bölge muayenesinin özellikle major ameliyatlar öncesi, ameliyat sonrası komplikasyonları
en aza indirmek için rutin olarak yapılması gerektiğini vurguladık.
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Bartolin kist enfeksiyonu sonrası nekrotizan fasiit
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P038
Wagner Evre 3-4 Diyabetik Ayak Olgularında
Uygun Tedavi Yaklaşımı İle Sağlanan İyileşme
Eylem Koca, Neriman Tulca

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Kliniği, Sakarya
Giriş: Diyabetik ayak alt ekstremitede nörolojik anormallikler ve çeşitli derecelerde
periferal vasküler hastalıklarla ilişkili olarak derin dokuların infeksiyon, ülserasyon ve/veya
destrüksiyonu olarak tanımlanabilir. Diyabetik ayakta Ayak ülserleri Diyabetes Mellitus’un
yüksek morbidite, mortalite ve maliyet oranlarına sahip majör bir komplikasyonudur.
Diyabetik ayak ülserlerinde tedavi stratejisi ve prognozu belirlemede Wagner, Teksas
Üniversitesi San Antonio (UTSA), PEDIS, SAD, SINBAD gibi sınıflandırma sistemlerinden
faydalanılmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde yapılan ampütasyon sayısının
yılda 12 000 dolaylarında olduğu ve bunun da önemli bir kısmının diyabet komplikasyonları
nedeniyle gerçekleştirildiği bildirilmiştir. Diyabetik ayak tedavisi sıkı glisemik kontrol,
dikkatli bir debridman, uygun ve yeterli miktarda antibiyotik tedavisi, ayak bakım bilinci
ve bütün canlı dokuların korunması esasına dayanmaktadır. Hiperbarik Oksijen Tedavisi
(HBOT), diyabetik ayak yaralarında sistemik bir tedavi opsiyonu olarak kullanılmaktadır.
Olgu: Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
kliniğine, Diabetes Mellitus öyküleri 9-26 yıl, yaşları 37-72 arasında değişen, fizik muayene,
laboratuvar ve radyolojik görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilerek Wagner evre 3-4
diyabetik ayak yarası tespit edilen 8 olguda hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT), enfeksiyon
varlığında uygun antibiyotik kullanımı, gerekli koşullarda debridman ve minör ampütasyon
ihtiyacı için cerrahi değerlendirme, negatif basınçlı yara tedavisi (NPWT), yara bakımı ve
beraberinde hasta eğitimi ile daha önce önerilmiş olan ampütasyonların engellenmesiyle
uzuv kurtarma sağlanmıştır. Hastalar taburculukları sonrası da izleme alınmış ve fonksiyonel
ambulasyonlarının iyileştiği gözlenmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Diyabetik ayakta erken ve etkili tedavinin amacı majör ampütasyonlardan
kaynaklanan uzuv kaybından kaçınarak uzvun kurtarılmasını sağlamaktır. HBOT’un iyileşme
oranlarını artırdığı ve ampütasyon oranlarını düşürdüğü yapılmış çalışmalarla gösterilmiştir.
Diyabetik ayak enfeksiyonunda NPWT tedavisiyle iyileşme oranlarının arttığı, iyileşme
süresinin kısaldığı, ampütasyon oranlarının azaldığı ve ampütasyon güdük iyileşmesinin
daha hızlı olduğu yapılmış randomize kontrollü çalışmalarla gösterilmiştir. Çalışmamızda
da olgularımıza daha önce önerilmiş olan majör ampütasyonlardan kaçınılarak uzuv
fonksiyonlarının mümkün mertebe korunması amaçlanmıştır. Gerektiği durumda Ortopedi
kliniğine konsulte edilerek redebridman ve minör ampütasyon uygulanmış sonrasında
hastalar tekrar takibe alınarak beraberinde HBOT, uygun antibiyotik tedavisi, yara bakımı,
NPWT ve hasta eğitimi ile iyileşme sağlanmıştır. Diyabetik ayak problemleri varlığında
tedavi hedefi hasta için risk oluşturmayacak şekilde uzuv fonksiyonlarını mümkün mertebe
korumaya çalışmak olmalıdır. Hasta eğitimi, erken başvuru, zamanında cerrahi müdahale,
HBOT fonksiyonel uzuv kurtarmada kabul edilebilir sonuçlar doğurabilir.
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P039
Diyabetik ayakta yeni ve farklı deneyimler
Zeynep Şahin, Hüliya Yağcioğlu, Erbil Aydın

S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Diyabetik hastalarda en önemli komplikasyonlardan biri yüksek oranda amputasyonla
sonuçlanan ayak ülserleri sıklıkla karşılaşılan sağlık problemidir
Hastanın yaşam kalitesini ve süresini düşüren en önemli komplikasyonlardan biridir.
Hasta R. Y. 63 yaş erkek 25 yıldır D. M. sol ayak diz üstü ampute,günde 2 paket sigara
kullanımı sağ ayakta 17x7x? fibrinli, akıntılı, kötü kokulu, enfekte yara ile enfeksiyon
kliniğinde hasta görüldü. Hastaya diz altı major amputasyona karar verilmiş.
Röntgen, arteriyal doppleri sonuçları değerlendirildi. Osteomyelit düşünülmedi.
Doppler sonucu: Sağ ayak iliak arter orijininde akım hızında 408cm/sn düzeyine artışa neden
olan ciddi stenotik segment mevcut. Sağ alt ekstremitede arteryel sistemde yaygın kalsifiye
atenom plakları izlenmiştir. Sağ ana femoral arter,yüzeyel femoral arter, derin femoral arterin
proksimal kesimi, popliteral arter ile ayak bileği düzeyinde posterior tibial arterler açık olarak
izlenmiş. Sağ yüzeyel femoral arter 1/3 orta kesiminde akım hızlarında 50 cm/sn den180 cm/
sn’ye artışa neden olan stenotik seğment saptandı.(<%50 stenoz)
Ayak bileği düzeyinde posterposterior tibial arter akım hızlarında 40cm/sn den150cm/sn›ye
artışa neden olan stenotik segmentsaptandı.(>%50 stenoz) Tüm seviyelerde akım deseni
monofozik izlenmiştir. Posterior tibial arter ayak bileği düzeyinde parvus tardus monofazik
akım izlenmiştir. Alteriol tibiral arter distal 1/3 kesimde kronik oklude olarak izlendi.
Ayak bileği düzeyinde alterior tibial arter kolleteral daldan gelen akımla porvus tardus akım
deseninde dolmaktadır.
sedim:120 crp:295 wbc:20.3 HbA1c:14.3 kan kültürü: kuagülaz staff negative
CT Anjio hidrate edilen hastaya PTA yapıldı. Negatif basınçlı yara tedavisi uygulanan
hastanın yara boyuları17x7x2.5cm den 15x5x0.5cm oldu. Plastik cerrahiye grefleme
açısından danışılan hasta yer olmadıgında poliklinik kontrolü ile takiple farklı ve yeni bir
deneyim olan yağ bazlı solüsyonla pansumanla 1 ay sonra yara boyutları 7x2 cm düştü.
Sonuç: Diyabetik yaralarda iyileşme çok geç olmasına rağmen grefleme işlemi
uygulanamayan hastalarda hızlı epitelizasyon sağlamak için yağ bazlı solüsyon kullanımı
tedavi süresini düşürmektedir.
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P040
Sosis Parmak Diyabetik Ayak Osteomiyelitinin
Patognomonik Bulgusu Olabilir mi?
Mesut Mutluoğlu1, Ayşegül Ercengiz1, Zehra Yazıcı Mutlu1, Ali Memiş2

Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik
Tıp Servisi, İstanbul
2
Deniz Tıbbı Araştırma Merkez Başkanlığı, İstanbul
1

Giriş: Diyabetik ayak osteomiyeliti (DOM) diabetes mellitusun (DM) tedavi edilmesi en zor
komplikasyonudur; yara iyileşmesini geciktirir, hastanede yatış ve antibiyoterapi süresinin
uzamasına neden olur ve çoğu kez amputasyonla sonuçlanır (1). DOM tanısının erken ve
doğru bir şekilde konması ile bu komplikasyonların oranı azaltılabilmektedir. Tanıda altın
standart kemik biyopsisinin histopatolojik ve mikrobiyolojik incelenmesidir (2) ancak bu
yönteme hem invaziv olduğu için hem de tecrübe gerektirdiğinden özellikli merkezler
hariç neredeyse hiç başvurulmamaktadır. Tanıya çoğunlukla bazı fizik muayene (sosis
parmak), kemik temas testi, laboratuvar (özellikle sedimantasyon değerleri) ve görüntüleme
yöntemlerinin (direkt grafiler, işaretli lökosit sintigrafileri, MR görüntüleri) kombinasyonu
kullanılarak gidilmektedir (2).
Olgu: Altmış yaşında erkek hasta 21 yıldır tip 2 DM hastası, 11 yıldır insülin kullanıyor, sağ
ayak başparmağında 1 aydır geçmeyen şişlik nedeni ile kliniğimize müracaat etti. Sağ ayak
başparmak, hiperemik, ödemli sosis parmak görünümünde idi (Resim1A). Pedal nabızları
palpable idi. İlk muayenede WBC:9.4x103/mm3, Sedimantasyon:51mm/h, CRP:14.4 g/dl,
HbA1c:%9.1 olarak tespit edildi. Hastanın çekilen direkt grafisinde sağ ayak başparmak
distal kısmında eroziv değişiklikler, kemik fragmantasyonu ve komşu yumuşak dokuda
kalınlaşma ile osteomiyeliti düşündüren medüller heterojenite izlendi (Resim1B). Hastaya
DOM tanısıyla antibiyoterapi uygulandı. Takiplerinde osteomiyelit ile ilişkili bulguların
ortadan kalktığı izlendi (Resim 1C-D).
Sonuç: Diyabetik ayak osteomiyelitine işaret eden bir dizi klinik bulgu vardır. Kemiğin
ekspoze olması ya da metal bir prob ile temas edilmesi tanıyı destekler (2). Bununla birlikte
fizik muayenede kolayca tanımlanabilen parmakta şişlik, eritem, gode bırakmayan ödem ve
parmağın normal konturlarında kayıp olarak tanımlanan “sosis parmak” da çoğunlukla DOM
ile ilişkili bulunmuştur (2). DOM tanısı erken konduğunda cerrahisiz antibiyoterapi ile tedavi
edilme şansı daha yüksektir, bu nedenle diyabetik ayak bulunan hastalarda, sosis parmak
görünümü DOM için uyarıcı olmalı, tanıyı destekleyici görüntüleme yöntemlerine erkenden
başvurulmalıdır (3).
Kaynaklar:
1.Mutluoglu M, Sivrioglu AK, Eroglu M, Uzun G, Turhan V, Ay H, Lipsky BA. The
implications of the presence of osteomyelitis on outcomes of infected diabetic foot wounds.
Scandinavian journal of infectious diseases. 2013 Jul 1;45(7):497-503.
2.Mutluoglu M, Lipsky BA. Diabetic foot osteomyelitis. Canadian Medical Association.
Journal. 2016 Dec 6;188(17/18):E535
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3.Mutluoglu M, Lipsky BA. Non-surgical treatment of diabetic foot osteomyelitis. The
Lancet Diabetes & Endocrinology. 2017 Jan 18
Resim 1.

Resim 1: (A) Sağ ayak başparmak, hiperemik, ödemli sosis parmak görünümünde,
(B) direkt grafide sağ ayak başparmak distal kısmında eroziv değişiklikler, kemik
fragmantasyonu ve komşu yumuşak dokuda kalınlaşma ile osteomiyeliti düşündüren
medüller heterojenite, (C,D) İlk başvurudan bir yıl sonra parmaktaki sosis parmak
görünümünün kaybolduğu ve grafisinde osteomiyelit bulgularının düzeldiği görüldü.
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P041
Mesh ile Karın Ön Duvar Defekti Onarımı Yapılan
Hastaların Negatif Düşük Basınçlı Vakum Tedavisi
ile Enfekte Mesh Çıkartılmadan Enfeksiyon ve
Yara Tedavisi; Özel Bir Olgu Sunumu
Mustafa Taygun Oluklu, Fatma Nihal Durmuş Kocaaslan, Melekber Çavuş Özkan,
Özhan Bekir Çelebiler
Marmara Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş-Amaç: Mesh ile karın ön duvar defektlerinin onarımı özellikle büyük defektlerde oldukça
sık kullanılan cerrahi bir prosedürdür. Ancak bu operasyonun en zorlayıcı komplikasyonu
mesh enfeksiyondur. Bu tür bir komplikasyonda enfekte mesh›in çıkartılması genellikle
başarılı olan bir tedavi protokolüdür. Ancak bu tür bir tedavi ile abdominal defekt tekrar
oluşturmuş olacak ve büyük çaplı rekonstrüksiyon prosedürlerinin gereklilikleri doğacaktır.
Bu olgumuzda ağır cerrahi prosedürlerden kaçınarak enfekte mesh çıkartılmadan negatif
basınçlı vakum tedavisi ile hem defektin kapatılması hem de enfekte mesh›in çıkartılmadan
enfeksiyonun tedavi edilebileceğini göstermiş olduk.
Olgu: Ülseratif kolit tanısı ile total kolon rezeksiyonu operasyonu geçirmiş olan 71 yaşında
erkek hastada operasyona bağlı karın ön duvarı orta hatta insizyonel herni gelişmiştir.
İnsizyonel herni operasyonu sonrası 4. günde ileus gelişen hasta acil opere edilerek nekroz
nedeni ile ileum rezeksiyonu yapılmış ve karın ön duvarında oluşan defekti mesh ile
onarılmıştır. Operasyon sonrası hastada Kısa Bağırsak Sendromu gelişmiştir. Operasyon
sonrası mesh enfeksiyonu ve sepsis gelişen hastaya antibiyoterapi ve karın ön duvar orta
hatta yukarıdan aşağıya doğru 3x2 cm, 4x2 cm ve 7x3 cm defektleri negatif basınçlı vacum
ile takibe alınmıştır. Kısa Bağırsak Sendromu olması,preranal böbrek yetmezliği bulgularının
olması, cerrahi komplikasyon riskinin yüksek olması nedeni ile tekrar bir cerrahi girişimin
güçlüğü nedeni ile mesh çıkartılmadı. ESBL Escherichia coli üremsi olan hastaya IV
Ertapenem tedavisi başlandı. Hastaya ilk 6 pansuman abdominal kapama, son 9 pansuman
gümüşlü sünger ile uygulandı. Pansumanlarda 50 mm Hg basınç değeri aşılmadı. Hastada
Kısa Bağırsak Sendromu olması nedeni ile hipoalbuminemi ve sıvı alım sorunları nedeni
ile prerenal böbrek yetmezliği gelişti. Bu sebepler ile yara iyileşme sorunları ortaya çıktı.
Proteinden zengin diyet ve günlük 3000 cc total sıvı alımı ve aldığı-çıkarıdığı takibi günlük
+500 cc olacak şekilde düzenlendi.
Sonuç: 62 gün süren negatif basınçlı abdominal kapama tedavisi ve Ertapenem tedavisi
altında hastanın enfeksiyon parametreleri tamamen gerilemiş ve karın ön duvar orta hattaki
defektleri tamamen kapatılmıştır. Hastanın Kısa Bağırsak Sendromu nedeni ile protein
eksikliği ve sıvı alım azlığına bağlı prerenal böbrek yetmezliği agresif şeklide tedavi edilerek,
besin desteğinin sağlanması yara iyileşme sorunlarının önüne geçmiştir. Bu sayede hastanın
enfekte mesh çıkartılmadan hem mesh enfeksiyonu tedavi edilmiş oldu hem de karın ön
duvar defekti onarıldı.
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P042
Diyabetik Ayak Hastalarının Yakınlarındaki
Bakım Yükü: Bir Hastane Örneği
Yiğithan Ündey, Yahya Utlu, Serpil Demirağ

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aydın
Giriş-Amaç: Günümüzde hastalıkların tedavi yöntemlerinin gelişmesi,etkinliğinin artması
ve teknolojik gelişmeler hastanede kalış sürelerini kısaltmaktadır. Bu durum evde bakım
verilen hasta sayısını da arttırmakla beraber, buna bağlı olarak profesyonel olmayan
bakım vericilere duyulan ihtiyacın da artmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada diyabetik
ayak hastalarının yakınlarındaki bakım yükü durumu,bakım yükü ile ilişkili faktörleri ve
hasta bakımının üzerindeki etkilerini araştırdık. Bu çalışma sonucunda diyabetik ayak
hastalarının yakınlarındaki bakım yükü hakkındaki bilincin artacağını ve bütüncül yaklaşım
açısından bakım verenlere biyopsikososyal destek verilmesi gerektiğine dikkat çekeceğini
düşünmekteyiz.
Yöntem: 01.06.2017 – 31.08.2017 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama
Ve Araştırma Hastanesi Kronik Yara ve İnfeksiyonları Bakım Ünitesine başvuran ve diyabetik
ayak tanısıyla takip edilen, soruları anlayıp cevaplayabilen, çalışmanın amacı hakkında
bilgilendirilip, katılım rızası alınan tüm hasta yakınları örneklem olarak alındı. Katılımcılara
sosyodemografik ve tıbbi özgeçmiş veri formuyla beraber, ‘Zarit bakım verme yükü ölçeği’
yüz yüze görüşme yöntemiyle uyguladık. İstatistiksel analizler SPSS 21.0 ile yapılmış olup,
bağımsız gruplar ki kare testi ve non parametrik testler ile karşılaştırıldı.Anlamlı bulunan
veriler lojistik regresyon ile analiz edildi.
Bulgular-Sonuç: Çalışmaya toplam 42 olgu katıldı. Olguların 25›i (%59.5) kadın, 17’si
(%40.5) erkekti. Ankete katılanların 31’i evli (%73.8) olduğu görüldü. Bakım verenlerin
25’inin (%59.5) gelir düzeyi asgari ücretin altında olup, geri kalanın tamamı yoksulluk
sınırının altında olduğu gözlendi. Bakım veren kişilerin Zaritt bakım yükü ölçeği ile
yapılan değerlendirmesinde 34 kişide (%81) bakım işinin yük olmaya başladığını
görmekteyiz. Çocuk sayısı, aynı evde yaşayan kişiler, bakım verme süresi, haftada
bakım saati, aydaki bakım günü, hastanın diyabet tanısının kaç yıldır mevcut olduğu
ve Zaritt puanı karşılaştırıldı. Bunun sonucunda Zaritt bakım yükü artışı ile aydaki
bakım günü (p: 0.003) ve diyabet tanısının kaç yıldır mevcut olduğu (p: 0.037) arasında
anlamlı ilişki gözlenmesine rağmen bu iki faktör birbirinden bağımsız olarak etki
etmekteydi. ROC analizinde aylık bakım günü için kesme değeri 13 gün bulunmuştur.
Yakın zamanda aynı hastane onkoloji servisinde yapılan bir çalışmaya göre de bakım
süresinin bakım yükü üzerine arttırıcı etkisi olduğu bulunmuştur. Bizim çalışmamız da bakım
yükünü azaltmak adına yapılabilecek en somut değişikliğin mümkünse aylık bakım verilen
gün sayısının azaltılması olduğunu göstermiştir.
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P043
Modern Yara Örtüleri İle Basınç Yarası Bakımı
Zekiye Ökmen Abaoğlu, Fatma Şahin, Reyhan Dilber Gökçe, Aygül Bulut

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara
Giriş: Modern anlayışta iyi ve başarılı yara tedavisi, yaranın ideal nemli bir ortam
oluşturulmasına dayanmaktadır. Etkin yara tedavisi ve ideal yara örtüsü hastaya en
az rahatsızlık vererek en kısa sürede yara iyileşmesini gerçekleştirmelidir. Hücrelerin
yenilenmesine, kapiller kan akışını sağlayacak, otolitik debridmanı desteklemeye yardımcı
olacak şekilde etkili oksijen sirkülasyonuna izin vermelidir.
Olgu: 77 yaşında erkek hasta. Bilinen DM +KOAH tanısı olan hasta, hastanemiz acil kliniğine
başvurmuştur. Pnömoni tanısı ile servise yatışı yapılmıştır. Hastanın servise kabulünde yapılan
genel ve sistemik muayenesi esnasında sakral bölgede 4. evre basınç yarası olduğu görülerek
yara bakım hemşiresi tarafından değerlendirilmesi istenmiştir. Braden skalası kullanılarak,
hastanın risk değerlendirilmesi ve basınç yarası evrelendirilmesi yapılıp, yara evresine uygun
bakım planlanarak kayıt altına alınmıştır. Hastanın kan şekeri regülasyonu sağlanmış ve
beslenme desteği için nütrisyon konsültasyonu istenerek beslenmesi düzenlenmiştir.
Yöntem: Hastanın servise kabulünde sakral bölgede 10*7*2 cm. boyutunda 1cm. tüneli olan,
etrafı masere, sarı nekrozlu, kötü kokulu ve exudalı basınç yarası olduğu gözlemlendi.Yara
yatağı değerlendirilerek, yara serum fizyolojik ile yıkandı. Nekrotik dokular için hidrojel
kullanıldı. Tünel, enfeksiyon ve exuda kontrolü de multifonksiyonel membran matrix (kavite
doldurucu) ile sağlandı. Yara etrafını maserasyondan korumak ve epitelizasyonu sağlamak
amacıyla çinko içeren bariyer krem kullanıldı.Yara ikincil bir köpük örtüyle kapatıldı.
Böylece yara yönetiminde nemli yara bakımı kullanılmış oldu. Yara pansumanı iki günde bir
tekrarlandı. Daha sonra exuda durumuna göre pansuman aralığı uzatıldı. Nekrotik dokular
temizlenerek, enfeksiyon kontrol altına alındı ve yaranın granülüzasyonu sağlandı.10 gün
sonra sakral bölgede 7*5*1 cm. boyutunda olan ve 0,5cm tünel boyutuna gerileyen yaranın
etrafında maserasyonda azalma görüldü. Genel durumu düzelen hastanın 10 gün sonra
taburculuğuna karar verildi. Hasta ve hasta yakınlarına gerekli açıklamalar yapılarak taburcu
edildi.
Sonuç: Bütüncül hemşirelik anlayışıyla hareket edildiğinde en kolay ve ucuz tedavi şeklinin
basınç yaralarının önlenmesi olduğu görülmüştür. Multidisipliner bakımda hasta ve hasta
yakınlarının eğitimi, düzenli ve doğru kayıt sistemi oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra çağın
gerektirdiği modern yara örtülerinin basınç yaralarının iyileşmesinde efektif rol oynadığı
kanıtlanmıştır. Özetle; Tüm dünyada önemli bir sağlık problemi haline gelen basınç yaraları,
hastalar için uzun süren bakım ve işgücü kaybına neden olmakla beraber mali sorunları da
beraberinde getirmektedir.

211

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

sakral bölgede basınç yarası

212

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

P044
Kolay mangal yakma araçlarıyla oluşabilecek
ciddi yanıklar: Olgu sunumu
Talar Vartanoğlu Aktokmakyan, Önder Önen, Reyhan Acar Kuzu, Derya Çetinoğlu,
Nuriye Tuncay, Erkan Yavuz, Riza Kutaniş, Fatih Çelebi, Atilla Çelik,
Mustafa Turan
SBÜ İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Son yılların gelişen kimya biliminin en pratik ürünlerinden biri olan Reşo yakıtı piyasada iki
farklı alkol türünden geliştirilerek elde edilir. Metanol veya etanolun jel hale getirilmesiyle
elde edilen jölemsi kıvamda bir kimyasal olup halk arasında mangal jeli olarak bilinmekte
ve cuzi fiyatlarda marketlerde bulunmaktadır. Metil alkolden elde edilen reşo yakıtı daha
ekonomik olmasına karşın metil alkolün zararlı olmasından ötürü ciddi güvenlik tedbirleri
altında kullanılmayı ve korunmayı gerektirmektedir. Yakıtın pratik taşınabilir ekonomik ve
güvenli kullanım özellikleri nedeniyle hemen hemen her alanda kullanıldığı görülür
Özellikle evlerde ve piknik alanlarında barbekü veya mangal kömürü tutuşturmada kullanılır.
Bu olguda bilinçsiz kullanım sonucu yanan ve kliniğimizde takip ve tedavisi yapılarak şifa
ile taburcu edilen 52 yaşında bayan hastayı tartışacağız. Bilateral bacaklarda %9 + %9, gövde
de %10, yüzde %5, bilateral kollarda %9 +%9 olmak üzere toplamda %50’ye yakın yer
yer 2. ve 3. derece alev yanığı mevcut idi. ABSI skoru 8 olarak hesaplanan hasta ybü ve
servisimizde toplamda 60 gün yatarak düzenli debridman ve pansumanlar ile yakından takip
edildi. Hastaya ait resimler aşağıda görülmektedir.
Kolay erişilebilir bu kimyasal ürünlerin tehlikelerinin bilinmesi, tüketicilerin
bilinçlendirilmesi ve örneklerinin göz ardı edilmemesi önem arz etmektedir. Sonuç olarak
ihmalkar kullanımlarının sonuçlarının tüketiciler ve yanık ile ilgilenen sağlık personelleri
tarafından bilinmelidir.
resim 1
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P045
Nekrotizan fasiitli Hastada Yara Bakımı
Deneyimlerimiz
Birgül Ödül Özkaya, Kamer Çorba, Abdulsamet Bozkurt, Mehmet Emin Güneş
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş: Nekrotizan fasiit temel olarak fasya ve subkutan dokuları tutan, hızlı ilerleyen yıkıcı
bir yumuşak doku enfeksiyonudur. Yüksek mortalite riski nedeni ile erken tanı ve tedavi
hayati önem taşımaktadır. Nekrotizanfasiit (NF), ilk kez 1952 yılında Wilson tarafından
tarif edilen ve yüzeyel fasiyayı tutan, “hastane gangreni”, “Fournier gangreni” gibi değişik
isimlerle de anılan bir hastalıktır. Diabetes mellitus, kronik alkol kullanımı, böbrek yetmezliği
ve immünsüpresyon NF için belirlenen risk faktörleridir. Tedaviye rağmen olguların %30’u
hayatını kaybetmektedir.
Amaç: Biz bu çalışmada agresif bir cerrahi olan, uzun süre yatması gereken nekrotizan
fasiitli bir hastanın hemşirelik bakımının önemini sunmayı amaçladık.
Olgu: 39 yaşında bayan hasta, eşi ve dört çocuğuyla birlikte yaşıyor. Özgeçmişinde herhangi
bir özelliği olmayan hastada rahim içi araç çıkarılırken uterüs rüptürü gelişir ve fark edilmeden
evine gönderilen hastada bir ay sonra şiddetli karın ağrısı, ateş, bulantı,kusma idrar yapamama
şikayeti başlar.Karın ön duvarının 20x10 cm genişliğinde siyah görünümünde nekroz olması
sebebiyle hasta acil kliniğimize başvurmuş. Batın ön duvarının nekroz olmasından dolayı
açık batına negatif basınçlı vakum yardımlı kapama uygulaması (vac) yapılmıştır. Kilo kaybı
için total parenteral nutrisyon ve enteral beslenme başlanmıştır. Alınan kültür sonucunda yara
yeri enfeksiyonu tedavisi için enfeksiyon hekiminin uygun gördüğü üçlü antibiyoterapiye
başlanmıştır. Açık batına vakum yardımlı kapama uygulaması bir ay sürmüş üç günde bir vac
değiştirilmiştir. Yara yeri enfeksiyonu minimal seviyeye gelmesi ve açık batının ölçülerinin
küçülmesi (7X12) cm nedeniyle vac uygulaması sonlandırılmıştır.Islak pansumana
geçilmiştir.Bir ay sonrayara boyutlarının 5x7 olması sebebiyle hasta taburcu eilmiştir.
Sonuç: Nekrotizan fasiit sonrasında uzun süre yatan hastada gelişebilecek sorunlar ve bu
sorunların önlenmesinde kapsamlı hemşirelik bakımı ve multidisipliner bakım sunulması
gerekmektedir.
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P046
Diyabetik Ayak Yaralı Hastaların Tamamlayıcı
Alternatif Tedavi Kullanım Durumlarının
Araştırılması
Çiğdem Martin, Bekir Selim Bağlı, Serap Yücel

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa
Giriş: Türk erişkin toplumunda diyabet sıklığının %13.7’ye ulaştığı günümüzde
(TURDEP II) diyabetik yara bakımında hastalar modern tıbbın yanı sıra tamamlayıcı
alternatif tedavi (TAT) yöntemlerine de başvurmaktadır. Bunlar arasında çeşitli yağlarla
yapılan pansumanlar, bal uygulaması, kupa tedavisi, sülük ve karvakrol sayılabilir.
Bu çalışmada diyabetik ayak hastalarının yara bakım/pansuman aşamasında TAT yöntemlerini
kullanım durumları araştırıldı.
Yöntem: SBÜ Bursa YİEAH Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kliniği’nde tedavi alan
diyabetik ayak yaralı hastalara oluşturduğumuz “Diyabetik Ayak Hastalarında TAT Kullanımı
Anketi” uygulandı.
Bulgular: Kliniğimizde tedavi alan 12’si kadın 18’i erkek 30 hastada anket formu dolduruldu.
Hastaların %60 ‘ı ayak yaralarında TAT yöntemlerini kullandıklarını belirtti. Hastalar
kullandıkları TAT yöntemleriyle ilgili önerileri, %50 diğer hastalardan, %27,8 aile büyükleri/
eski inanışlardan ve %22,2 internet ve televizyondan aldıklarını bildirdi.
Hastalar eğitim durumları ve yaş kriterine göre kıyaslandığında 50 yaş üstü DM’li ilkokul
mezunlarının tamamının TAT yöntemlerinden en az birini kullandıkları görüldü. TAT
uygulama oranları hastaların yaşıyla doğru, eğitim düzeyleri ile ters orantılı bulundu.
Hastaların birimimize başvurmadan önce kullandıkları TAT yöntemleri hacamat, bal ve
domuz yağı olarak görüldü. Alternatif tedavi yöntemlerinden olan yağ uygulamalarından
sığla yağının ve ozonlanmış zeytin yağının etkinliğini savunan çalışmalar mevcut.
Fakat bizim hastalarımız bu iki yağın haricinde %67 oranında domuz yağı kullanmıştı.
Yara tedavisinde balın etkinliğiyle ilgili birçok çalışma yapılmıştır. 2006’da
Özpolat ve arkadaşları balın, bası ve diyabetik yaralarda başarılı bir alternatif olarak
kullanılabileceğini göstermiştir. 2015 yılında Yusoff ve arkadaşlarının Malezya’da 102
hastada yaptıkları çalışmada bal sargısı ile % 100 başarı elde ettikleri görülmüştür.
Bununla birlikte alternatif tedavinin bilinçsiz kullanımından kaynaklı olumsuz sonuçlar
da mevcuttur. 2006’da Karabekmez ve arkadaşları kontrolsüz uygulanan solüsyon sonrası
kimyasal yanık meydana geldiğini bildirmiştir. 2010’da İnan ve arkadaşları, ısırgan otunun
bilinçsiz kullanımı sonucu ölümle sonuçlanan bir vaka bildirmiştir.
Sonuç: Hastaların en yüksek şifayı elde etmek ümidiyle çeşitli TAT yöntemlerine
başvurdukları görüldü. Yanlış uygulamaların doğuracağı kayıpları önlemek amacıyla sağlık
profesyonelleri ve hastaların konu hakkında bilgilenmesi önemlidir. Diğer taraftan etkin bir
tedavi olabileceği düşünülen TAT’larla ilgili kontrollü çalışmalara da ihtiyaç vardır.
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P047
Diyabetik Ayak Yaralarında Doğru Yaklaşım ve
Tedavi Yöntemlerimiz İle Olan Deneyimlerimiz
Serap Yücel, Çiğdem Martin, Bekir Selim Bağlı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa
Giriş: Diyabetik ayak yaraları hastaların yaşam kalitesini fiziksel, psikolojik ve sosyal
yönden etkiler. Aynı zamanda sağlık hizmetlerine de büyük yük oluşturmaktadır. Bu nedenle
diyabetik ayak yaraları hasta hayatında önemli kayıplar oluşturmadan fark edilip doğru
tedavi, pansuman ve uygulamalarla önlenmelidir.
Olgu 1: 56 yaşında kadın hasta yaklaşık 18 senedir tip II diyabet hastasıdır. 4 aydır sol ayak
sırtından ayak bileğine kadar olan alanda yara açılmış. Çeşitli kurumlarda ortopedi ve plastik
cerrahi tarafından diz altı ampütasyon önerilen hastaya 60 gün boyunca ıslak pansuman,
antibiyoterapi ve 60 seans Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) uygulamalarıyla yaranın
tamamen iyileşmesi sağlanmıştır.
Olgu 2: 51 yaşındaki erkek hasta yaklaşık 20 yıldır tip II diyabet hastasıdır. Kronik böbrek
yetmezliği ve Hipertansiyon öyküsü olan hastanın sol ayak başparmak altı yarasıyla
başlayıp ayak tabanının yarısına kadar gelen nekrotik yarası mevcuttu. Diz altı amputasyon
önerilen hastanın yarasına öncelikle hidrojelli yara ürünleriyle debridman yapılıp sonrasında
yeterli granülasyonu sağlamak amacıyla Negatif Basınçlı Yara Kapama (NBYK) örtüsü ile
pansumanı uygulanmıştır. Belirli düzeydeki granülasyon oluştuktan sonra gümüşlü yara
örtüleriyle pansumana devam edilmiştir. Tedavi sürecinin tamamı 8 ay süren hastanın bu
süre içinde 2. parmağı ampute edilmiş ve yarası tamamen kapanmıştır.
Sonuç: Yaptığımız çalışmalarda görüldüğü gibi diyabetik ayak yaralarına erken dönemde
doğru müdahale edildiğinde özellikle yarayı tanıyıp doğru pansuman yöntemini kullanıp
uygun antibiyoterapi ve şeker regülasyonlarıyla iyileşme sürecinde önemli sonuçlar elde
edilebilir. Aynı zamanda HBOT ve NBYK tedavisi gibi destekleyici yöntemlerle tedavi
hızlandırılabilir. Aldığımız bu sonuçlar aslında doğru tanılama, doğru yöntem, doğru
yaklaşım ve doğru uygulamanın önemini bir kere daha vurgulamaktadır. Deneyimlerimizden
de görüldüğü gibi diyabetik ayak yaralarının tedavilerinin uzun zaman aldığı, tedavi sürecinde
sabırlı olmak gerektiği anlaşılmaktadır.
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P048
Yüksek Basınçlı Tiner Yaralanmalarında
Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Kullanımı
Serap Yücel, Çiğdem Martin, Bekir Selim Bağlı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa
Giriş: Sanayide yaygın kullanım alanı olan selülozik tinerin son yıllarda dikkatsiz kullanımına
bağlı birçok yaralanmalara yol açtığı görülmektedir. Selülozik tinerin içinde bulunan organik
solventlerin hücre hasarındaki toksik etkilerini reaktif oksijen ürünleri oluşumu yolu ile
gösterdikleri anlaşılmış ve bu hasarın doku nekrozuna kadar gidebildiği görülmüştür.
Yüksek enerjili travmaya bağlı olarak oluşan yaralarda Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT)
kullanılmaktadır. HBOT yüksek basınçlı ortamda %100 oksijen inhalasyonuyla yapılmakta,
doku oksijenizasyonundaartış sağlanmaktır. Yara iyileşmesi için gerekli inflamatuar hücre
fonksiyonlarını ve neoanjiogenezi artırmaktadır.
Bulgular: 39 yaşındaki erkek hasta 2 hafta önce boya tabancasını temizlediği sırada
sol el 2. parmağının distalfalanksını yüksek basınçlı tiner maddesiyle yakmış, hastanın
parmağında yanık oluşmuş. Farklı kurumlarda pansumanla takip edilen hastanın
yarasında nekrotik dokular oluşmaya başlamış. Özel bir kurumda el damarları
için anjiografi yapılan hastanın yanık bölgesinde herhangi bir akım izlenmemiş.
Polikliniğimize başvuran hastanın yapılan muayenesinde parmağının orta kesimine kadar
nekrotik doku oluşumu görüldü.. Acil olarak HBOT tedavisi başlandı, gün aşırı pansuman ve
debridmanlarla hasta takip edildi. 30 seans HBOT ve planlı debridman ve nemli pansuman
sonunda hastanın yarasında granülasyon dokusu oluştuğu görüldü. Hastada uzuv kaybı
yaşamadan şifa ile taburcu edildi.
Sonuç: En sosyal organlardan olan el ve parmaklarımız hem işlev hem görünüm olarak
insan hayatında önemli yere sahiptir. Bu nedenle yaralanmalarda en kısa sürede doğru
müdahalelerle hastalar tedavi edilmelidir. Hastalar sosyal hayatlarına devam ederken
aktivitelerinde herhangi bir zorluk yaşamamaları önemlidir. Bizim olgumuzda da HBOT
tedavisinin yüksek basınçlı kimyasal madde yaralanmalarında ki tedavi süreçlerinde önemli
ölçüde etkili olduğu ve neoanjiogenezi artırdığı görülmüş, başarılı bir sonuç elde edilmiştir.
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P049
Yüksek Gerilime Bağlı Elektrik Yanığı Olan
Hastaya Hemşirelik Yaklaşımı,Olgu Sunumu
Nuriye Tuncay1, Reyhan Acar Kuzu1, Şükran Kahraman1, Mustafa Dişbudak1,
Derya Çetinoğlu1, Ahmet Baş3, Önder Önen1, Mustafa Turan1, Atilla Çelik2,
Fatih Çelebi2, Talar Vartanoğlu2, Ayla Tunç1
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yanık Merkezi, İstanbul
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul
1
2

Olgu: 14 yaşında erkek M.E. arkadaşlarıyla gitmiş olduğu tren istasyonunda oyun olarak
çıktığı vagonun üzerinde yüksek gerilime maruz kaldı. Vücudunda elektrik ve alev
yanığı oluşan hastanın yapılan fizik muayenesinde; boyun, üst ekstremiteler, ön gövdenin
tamamı, sırtı, sol bacak uyluktaki 2. Ve 3. Derece (Berkow Formülü) %60 total yanık alanı
hesaplanmıştır. Hasta yapılan ilk müdahalenin ardından yanık yoğun bakım ünitemize
kabulü yapılmış olup 56. günde genel durum stabilize olması ile yanık servisine alınmıştır.
Hastanın yanık servisinde tedavi ve rehabilitasyon süreci devam etmektedir.Fonksiyonel
sağlık örüntülerine göre hastanın hemşirelik anamnezi alınmış ve NANDA ‘nın hemşirelik
tanılarına göre bakım planı hazırlanmıştır.hastanın bakım sürecinde en önemli potansiyel
hemşirelik tanıları şunlardır;
• Debritman ve invaziv işlemlere bağlı ağrı
• Enfeksiyon riski(yanık nedeniyle bozulmuş immün yanıt ve invaziv işlemlere bağlı)
• Mevcut enfeksiyona bağlı hipertermi
• Sıvı elektrolit dengesinde bozulma
• Yanık travmasına bağlı cilt bütünlüğünde bozulma
• Fiziksel stres, sekonder artmış metabolik talebe bağlı beslenme defisiti
• Aktivite intoleransı
• Özbakım defisiti
• Uyku düzeninde bozukluk
• Bası yarası gelişme riski
• Beden imajı ve benlik saygısında değişim
Uygulanan hemşirelik bakımı dinamik ve interaktif olarak sürdürülmüştür, hastanın değişen
ihtiyaçlarını karşılamak için disiplinler arası etkileşim sağlanmıştır.
Sonuç: Elektrik ve aleve maruz kalma sonucu yanık oluşan hastamız 120. gününde
yaralarının tamamının greftlenmesi ile birlikte tedavi ve rehabilitasyonu devam etmektedir.
Kliniğimizde takip edilen hastamızın hemşirelik bakım sürecinde bütüncül bir yaklaşım
kullanılarak; hasta odaklı bakım hizmeti sunulmuştur. Yanık, tüm sağlık profesyonellerinin
multidisipliner çalışması ile tedavi edilebilecek, zaman alıcı, hastaları sadece fiziksel
olarak değil aynı zamanda da psikolojik olarak etkileyen bir travmadır. Hasta bakımında
primer rol alan hemşire yanık tedavisi ve bakım sürecinin her aşamasında hastayı çok iyi
değerlendirmeli, gereksinimleri uygun şekilde karşılamalı ve sonuçlar sistematik biçimde
sürdürmelidir. Yanıklı hastanın etkin tedavisinin yanı sıra verilecek bütüncül hemşirelik
bakımı hastanın hayatta kalmasını ve prognozunu önemli ölçüde etkilemektedir.
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P050
AÜTF Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Bilim Dalına Başvuran Diyabetik Ayak
Hastalarının Genel Özellikleri
Şule Canlar, Murat Cinel, Nuran Metinarıkan, Dilek Bayram, Birgül Yurdakul,
Demet Çorapçıoğlu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı,
Ankara
Giriş: Diyabetik ayak, diyabetin önemli ve yıkıcı komplikasyonlarından biridir. Diyabet
hastasında yaşam süresi boyunca ayak ülseri gelişme riski %5-15 civarındadır ve diyabetik
hastalarda hastaneye yatış nedenlerinin %20-25 kadarı ayak ülserlerine bağlı olmaktadır.
Amaç: Bu çalışmada AÜTF Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’na son
1 yılda diyabetik ayak nedeniyle başvuran hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
Bilgi işlem sisteminden ve dosya kayıtlarından hastalarla ilgili demografik bilgiler, diyabet
süresi, diğer diyabetik komplikasyon varlığı, diyabetik ayak oluşum ve gelişim süreci ile
ilgili bilgiler ve HbA1c düzeyleri gibi bilgilerin toplanması amaçlanmıştır.
Bulgular: Ayaktan başvuran 18 ve yatan 36 olmak üzere toplam 54 diyabetik ayak hastasının
verileri incelenmiştir. Bilim dalımızda takip edilen diyabetik ayak hastaları ağırlıklı olarak
Tip 2 diyabet hastalarından oluşmaktadır (%96).
Hastaların çoğunu erkek hastalar oluşturmaktadır (% 62.9). Hastaların ortalama yaşı >60
yaş olup diyabet süresi ortalama 20 yıl olarak saptanmıştır. Ortalama HbA1c düzeyi hem
ayaktan hem de yatan hastalarda >%9 olarak görülmüştür. Özellikle yatan hastaların
%50’sinde sigara kullanımı olduğu saptanmıştır. Periferik arter hastalığı başta olmak üzere
mikro-makrovasküler olarak tüm kronik komplikasyonlar diyabetik ayak hastalarında
yüksek oranda saptanmıştır. Hastaların %34’ünde travma, %10.6’sında yanık tetikleyici
faktör olarak saptanmıştır. Ortalama diyabetik ayak gelişim süresi yatan hastalarda 150 gün,
ayaktan takipli hastalarda 60 gün olarak görülmüştür.[?]Ayaktan takipli hasta grubunda
beklenildiği üzere Wagner 1 daha çok oranda görülmüşken (%55.6), yatan hastaların %50’si
Wagner 3-4-5 evresinde saptanmıştır.
Sonuç: Diyabetik ayak değerlendirilmesi, tedavisi ve izlemi multidisipliner yaklaşım
gerektirmektedir. Diyabetik ayak gelişiminin önlenmesi birinci öncelik olmalıdır. Bu,
periferal nöropati, periferik vasküler hastalık, ayak deformiteleri ve kallus varlığı gibi yüksek
riskli kişilerin belirlenmesi, uygun tedavi planının hayata geçirilmesi ve ailenin desteği ile
başarılabilir.
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P051
Kimyasal Yanık ile Sonuçlanan Uyku Testi: Vaka
Sunumu
Erkan Orhan

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, Tekirdağ
Giriş: Uyku testi (polysomnografi), uyku bozukluklarını ölçmek için yapılan bir testtir. Uyku
testi hastanelerdeki uyku odasında yapılmaktadır. Uyku testi için hastalar gece boyunca bu
odalarda kalmakta ve uykuları sırasında vücud bölgelerine konulan sensörler yardımı ile
gerekli ölçümler yapılmaktadır. Uyku testi herhangi bir komplikasyonu olmayan noninvazif
bir tekniktir.
Uyku testi yapılan hastalıklardan biri de uyku apnesi bozukluğudur. Bu hastalık için yapılan
testtte ağız ve burnu kapatacak şekilde dizayn edilmiş bir maske içine konulan sensörler
aracılığı ile ağız ve burundan geçen hava akımı ölçülür. Bu ekipmanlar kullanılmadan
dezenfeksiyon işlemine maruz bırakılmaktadır. Kliniğimizde dezenfektan olarak cidex OPA
kullanılmaktadır. Bu çalışmada uyku testinde kullanılan maske üzerindeki dezenfektana
bağlı olarak yüzünde kimyasal yanık oluşan bir hasta sunulmaktadır.
Vaka: 55 yaşında erkek hasta uyku apnesi şikayeti ile göğüs hastalıkları bölümüne başvuran
hastaya uyku testi yapıldı ve test sırasında gece boyunca hastanın yüzüne maske uygulandı.
Ertesi gün test sonlandırıldığında, maskenin yüz ile temas ettiği bölgelerde yüzeyel yanık
olduğu görüldü. Maske incelendiği zaman, maskenin silikon yüzeylerinin dezenfeksiyon
için kullanılan cidex OPA’ın uygun şekilde maskeden uzaklaştırılmadığı tespit ve tüm gece
hastanın maske zerindeki cidex OPA’ya maruz kaldığı anlaşıldı. Hastanın yanık yarası
thiocilin göz pomadı ile takip edildi. 2 hafta içinde yarası tamamen epitelize oldu. 6 aylık
takiplerinde herhangi bir hiperpigmentasyon ile karşılaşılmadı
Tartışma: Uyku testi sırasında kullanılan ekipmanların hastalarda kullanılmadan önce
dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Hastanemizde Cidex® OPA solusyonu dezenfektasyon
için kullanılmaktadır. Cidex OPA, ısıya duyarlı hasassa medikal cihazların dezenfeksiyonu
için kullanılan yüksek antimikrobiyal etkisi olan kimyasal maddedir. Uyku testi sırasında
kullanılan ekipmanların dezenfeksiyon için 12 dakika süre ile cidex OPA içine batırılması ve
daha sonra ardışık 3 dakika temiz suya ile durulanması ve hiçbir şekilde deri ve mukoza ile
temasının olmaması gerekmektedir.
Çalışmamızda sunduğumuz hastada kullanılan maske üzerinde dezenfeksiyon sonrası uygun
şekilde su durulama yapılmadığı için cidex OPA maddesi kalmıştır ve maskenin deri ile
temas eden bölgelerinde cidex OPA gece boyu deri ile temas etmiş ve bu nedenle kimyasal
yanık oluşmuştur.
Sonuç: Çalışmamız, cilt ile temas eden ekipmanlar dezenfekte edilirken daha titiz davranılması
ve dezenfeksiyonda kullanılan maddelerin mutlaka ekipmanlardan uzaklaştırılmasını
gerektiğini göstermektedir.
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Resim 1

Hastanın uyku testi sonra erdikten sonraki görünümü
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P052
Travmatik penil nekrozda hiperbarik oksijen
tedavisinin etkinliği; olgu sunumu
Yavuz Aslan1, Mehmet Ali Kaplan1, Mehmet Sinan Atkın2

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Ünitesi, Gaziantep
2
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Servisi, Gaziantep
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Giriş: Ülkemizde yüksekten düşme trafik kazalarından sonra en sık travma nedeni olarak
göze çarparken çocukluk çağında ise düşmeler, en sık travma sebebi olarak izlenmektedir.
Türkiye’nin Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde evlerin damından düşmek oldukça yaygındır.
Bu bildiride, Bitlis ilinde evinin damından düşme sonucu, genital bölgesini taşa çarpma
nedeniyle glans penis bölgesinde iskemi ve nekroz gelişen beş yaşındaki çocuk olguya
uygulanan hiperbarik oksijen (HBO) tedavisinin etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Olgu: Beş yaşında erkek hasta, Bitlis’te evinin damından düşme sonucu travma ile devlet
hastanesi acil servisine başvurmuş. İlk muayenesinde penis bölgesinde oluşan kanamalı yara
dışında herhangi bir patolojik bulguya rastlanmamış. Üroloji uzmanı tarafından değerlendirilen
hastanın, kanama kontrolü sağlandıktan sonra yara etrafındaki yüzeyel ölü dokular temizlenip
yara pansumanı yapılmış ve, yatarak serviste takibe alınmış. Travmadan 7-8 saat sonra glans
penis bölgesinde iskemi ve morluk gelişmeye başladığı izlenmiş. Daha sonra glans penis
bölgesinde nekroz gelişmeye başlamış. Hasta travma sonrası 20. saat civarında HBO tedavisi
için tarafımıza konsülte edildi. Hastanın anamnezi ve yara görüntüleri ile HBO tedavisinden
fayda göreceği öngörülerek kliniğimize kabul edildi. Kliniğimize kabulünde olgunun anlamlı
derecede iskemik, zayıf perfüze olan ve neredeyse siyaha yakın renk değişikliği olan bir
glans penise sahip olduğu izlendi. Hastanın miksiyon fonksiyonunda bir sorun olmadığı
görüldü. HBO tedavisi almasında bir kontrendikasyon olmadığı izlendikten sonra olası bir
gelişebilecek üretral stenozu engellemek için foley sonda uygulanıp, hemen HBO tedavisine
başlandı. İlk 24 saatte üç kez ve sonrasında günde iki kez olmak üzere HBO seanslarına
alındı. 7. HBO seansı sonrası tama yakın iyileşme izlenen hasta dördüncü gün taburcu edildi.
Sonuç: Çocukluk çağı penil iskemi ve nekroz en sık sünnet cerrahisi sonrası bir komplikasyon
olarak görülmektedir. Glans nekrozunda, tedavi tercihi henüz tam olarak netlik kazanmamıştır.
Çeşitli tedavi yöntemleri bildirilmiş ve başarılı şekilde uygulanmaktadır. Tedavinin amacı
iskemik dokuların revaskülarizasyonuna izin vererek arteriyel akışı ve venöz drenajı artıran
vazodilatasyon olmalıdır. Yara bölgesindeki oksijenasyon arttırılmalıdır. Hiperbarik Oksijen
tedavisi bu olguda olduğu gibi iskemik ve nekrotik penil yaralarda güvenli ve etkili bir tedavi
yöntemi olarak kullanılabilir.
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Resim 1

Tedavi öncesi ve 7. HBO seansı sonrası glans penis
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P053
Venöz Ülserlerde ve Bası Yaralarında hızlı
sonuçlar
Zeynep Şahin, Alp Dolgun, Hüliya Yağcıoğlu

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Venöz ülserli hastalarda ve bası yaralarında yara yüzeyinin tamamen kapanması aylar hatta
yılları bulan bir süreçtir. Literatürler genelde (Sargılar açıldığında yara steril su yada izotonik
solüsyon ile yıkanır. Yaraya antiseptik yada antibiyotikli krem sürülmez ve yara kuru gazlı
bez ile kapatılıp, elastik bandaj ile sarılır. Yaraya antibiyotik sürülmesi egzama ve dermatit
gibi cilt sorunlarına yol açar. Araştırmalarda özel pansuman ürünlerinin yara iyileşmesine bir
faydası olduğu gösterilememiştir. Bu nedenle yaranın kuru pansumanının yapılması yeterlidir.
Sadece yara bakımı yarayı iyileştirmeye yetmez. Mutlaka tercihen birkaç kat elastik bandaj
yada özel varis çorabı ile bacağa dışarıdan baskı yapılmalıdır) şeklindedir.
Olgu 1: 73 yaş M.Y. Erkek hasta 7x7cm 2 yıldır yarası olan hasta 5 aydır takip edilen hastanın
yarasında hiç küçülme olmadığı gibi yeni lezyonlar gelişti. Hastanın 4 lü bandaj uygulaması
ve yarayı temiz tutmaktaydık. Bizim için farklı olan 15 gün önce yağ bazlı solüsyonla
kapatılmaya başlandığında iki haftanın sonunda %100 epitelizasyona ulaşılmasıdır.
Olgu 2: 17 Yaş erkek yoğun bakımda takip edilen omurilikten şarapnel yaralanması sonucu
paraplejik hastanın 3 ay öncesi 4 evre 5x5x5cm yarası mevcut. Havalı yatak kullanıyor, plastik
cerrahi fleple kapatıyor. Fakat flep yerlerinden tekrar açılıyor. Yara 12x10x6 cm boyutlarına
ulaşıyor. Tarafımıza danışılan hastanın suturları alınıp, hidrojel ve multifonksiyonel membran
matrixle pansumana başlandı. 10x10x3cm boyutlara ulaşılan yaraya yeni deneyimimiz
olan yağ bazlı solüsyonla pansuman yapılmaya başlanıyor. Yara boyutları hızla küçülmeye
başladı. 1 ay sonra skarsız %100 epitelizasyona ulaşıldı.
Sonuç: Kronik yaralarda iyileşme süresi uzun olup bu ülserler sürekli tekrar etmektedir.
Hastanın yaşam kalitesini düşürmekte, sağlık bakım maliyetini arttırmaktadır. Bu süreçte
hastanın yaşam kalitesini yükseltmek ve sağlık bakım maliyetini düşürmek için bu yaraların
hızla kapanması ÖNEMLİDİR.
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P054
Ampütasyon Öngörülen Diyabetik Ayak
Enfeksiyonlu Bir Hasta; Başarılı Kombine
Tedaviler
Rıza Aytaç Çetinkaya, Burak Sarıkaya, Deniz Eray Gökçe, Ercan Yenilmez,
Asım Ülçay, Gürkan Mert, Levent Görenek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Diyabetin ayak (DA) travmasız alt ekstremite amputasyonlarının en sık sebebidir.
Dünyada her yıl binlerce hastada ayak kaybına neden olmaktadır.
Olgu: 81 yaşında bayan hasta polikliniğimize sol ayak metatars medialinde ağrılı
yara şikayeti ile başvurdu (Resim 1.A). 20 yıldır bilinen tip 2 diyabet tanısı bulunan
ve dış merkezlerde 3 aydır nonspesifik geniş spektrumlu antibiyotik kullanmasına
rağmen devam eden sol ayak metatars medialinde 5x3x4 cm ebatlarında eksüda vasıflı
akıntı ve kemik temasının bulunduğu ağrılı yara şikayeti ile polikliniğimize başvurdu.
Doku biyopsi kültürü alınarak iv antibiyoterapi verilmek üzere kliniğimize yatırıldı.
Ampirik olarak piperasilin/tazobaktam 3x4.5 gr iv ve daptomisin 500 mg iv başlandı.
Yatışının 2.gününde hastanemiz diyabetik ayak konseyince lisfranc amputasyona
gidebileceği düşünüldü. Hastanın son bir kez amputasyon dışı tedavileri istemesi üzerine
IV antibiyoterapiye ve ayak pansumanına (Yara dezenfektanı, bariyer krem, ballı krem,
antibakteriyel örtü) devamı kararlaştırıldı (Resim 1.B). Hastanın doku biyopsi kültüründe
Enterococcus faecalis üredi. Tedavi başlangıcında WBC:8.01/mm3, sedimantasyon:118 mm/
saat, C-reaktif protein: 80 mg/dl olarak tespit edildi (Resim 2.).
Ayak MRI: 1.metatarsofalangeal eklemde enfektif artrit, bu alana komşu proksimal falanksta
ve metatars gövdesinde osteomyelit ile uyumludur. Osteomyelite yumuşak doku nekrozu
eşlik etmekteydi.
Hastaya yatışının 20.gününde toplamda 15 seans (üç günde bir değiştirilerek) gümüşlü
negatif basınçlı tedavi uygulanmaya başlandı (Resim 1.C). Hastanın yatışının 22.gününde
antibiyoterapisi siprofloksasin 2x750 ve linezolid 2x600 mg tb po olarak değiştirildi.
Toplam antibiyoterapinin 37.gününde bulantı-kusma oluşması nedeniyle antibiyoterapisinin
amoksisilin/klavunat 2x1 gr BID tb po gün olarak değiştirildi. Toplamda 15 seans gümüşlü
negatif basınçlı tedavi uygulandı. Seri şekilde alınan doku kültürlerinde bakteri izole edilmedi.
Yatışının 70.gününde İntralezyonel Epidermal Growth Faktör (EGF) (Heberprot-p®) 3 günde
1 uygulanmaya başlandı (Resim 1.C). Toplamda 13 seans EGF uygulandı. Antibiyoterapi
80.günde stoplandı. Tedavi sonunda WBC:6.12/mm3, sedimantasyon:22 mm/saat, C-reaktif
protein: 2 mg/dl ye geriledi (Resim 2.).
Sonuç: DA infeksiyonu, diyabeti olan hastalarda önemli ve tedavisi güç bir hastalıktır. İş
gücü kaybına, sakatlıklara, psikososyal travmaya ve sağlık bakım maliyetinin artmasına yol
açar. DA yarası ve infeksiyonlarının uygun tanı, etkin tedavi ve izlemlerinin yapılabilmesi
ve ayak korumasının sağlanabilmesi için tanımlayıcı, multidisipliner tedavi yaklaşımlarına
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ihtiyaç vardır.
Resim 1. Diyabetik ayak yarası olan hastanın tedavilere göre yarada değişim resimleri

A:Yatış günü, piperasilin/tazobaktam 3x4.5 gr ve daptomisin 500 mg iv başlandı.
B:Yatışın 4.günü. C:Yatışın 7.günü; D:Yatışın 21.günü, gümüşlü negatif basınçlı tedavi
başlandı. Siprofloksasin 2x750 ve linezolid 2x600 mg tb po olarak tedavi değiştirildi.
E:Yatışın 65.günü, gümüşlü negatif basınçlı tedavi 15 seans tamamlandı, amoksisilin/
klavunat 2x1000 mg BID tb po olarak tedavi değiştirildi. F:Yatışın 76.günü, 3’üncü seans
İntralezyonel Epidermal Growth uygulanma resmi, G:Ayaktan 10’uncu seans İntralezyonel
Epidermal Growft Faktör uygulanma resmi, antibiyoterapi almıyor. H:Ayaktan 13’üncü
seans İntralezyonel Epidermal Growft Faktör uygulanma uygulanma resmi, antibiyoterapi
almıyor.
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P055
Osteomiyeliti olmayan diyabetik ayak
enfeksiyonlarında daptomisin tedavisi: çok
merkezli çalışma
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Amaç: Diyabetik ayak enfeksiyonları polimikrobiyal enfeksiyonlar olmasına karşın, bu
olgularda gram pozitif mikroorganizmalar çoğunluğu oluşturmaktadır. Uzun süre hastanede
yatan, öncesinde uzun süre ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanan veya cerrahi girişim
uygulanan hastalarda direnç sorunları da akılda tutulmalıdır. Özellikle metisilin dirençli
Staphylococcus spp. neden olduğu diyabetik ayak enfeksiyonlarında tedavi seçenekleri
azalmakta ve başarısızlık artmaktadır. Daptomisin, çoklu ilaca dirençli gram-pozitif patojenler
için yeni bir ajandır. Bu çok merkezli çalışmada, daptomisin ile tedavi edilen diyabetik ayak
enfeksiyon olan olgular retrospektif olarak değerlendirildi.
Yöntemler: Ülkemizde diyabetik ayak enfeksiyonlarını tedavi eden merkezlere telefon veya
e-posta aracılığı ile ulaşıldı. Bu merkezlerden çalışmaya katılmayı kabul eden hekimlere
e-posta ile 4 sayfalık hasta takip formu gönderildi. Forma sosyo-demografik veriler,
S.aureus’a ait risk faktörleri, tedavi ve klinik sonuçların kayıt edilmesi istendi. Önceki
antibiyotik tedavisine yanıt alınamayan, MRSA için risk faktörü olan ve takipte daptomisin
tedavisi kullanılan diyabetik ayak enfeksiyonu olguları çalışmaya dahil edildi. Ülke genelinde
11 merkez çalışmaya katıldı.
Bulgular: Daptomisin tedavisinin sonunda toplam 46 (30 erkek, 16 kadın) hasta klinik olarak
değerlendirildi. Ortalama yaş 61.09 ±11.82(min:31-max:81) yıl ve ortalama diyabet süresi
13±8.2 yıl idi. Amerika infeksiyon Hastalıkları Derneği “Infectious Diseases Society of
America (IDSA)” enfeksiyon skorlamasına göre tanımlanan hafif, orta ve şiddetli enfeksiyon
sayıları sırasıyla 12 (26.1%), 25 (54.3%) ve 9 (19.6%) idi. Daptomisin tedavisinin süresi
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17.5 ± 9.3 gün ve genel daptomisin başarı oranı % 82.6 (n=38) idi. Sekiz hastada daptomisin
tedavisi öncesinde MRSA’ya etkili antibiyotik kullanım öyküsü mevcuttur. Yan etkiler iki
hastada %4.3 gelişti.
Sonuç: Diyabetik ayak enfeksiyonlarında daptomisin etkinliğini değerlendiren bu çalışma,
ülkemizde diyabetik ayak enfeksiyonlarında daptomisin kullanımı ile ilgili çok merkezli geniş
bir seridir. Daptomisinin, daha önceki antibiyotik tedavisi ile başarısız olan ağır vakalarda
bile güvenli bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyoruz.
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P056
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde, “Oksipital
Bölgede (8 aylık bebek) Evrelendirilemeyen
Basınç Yarası”Deneyimimiz
Dilek Kesin Alagöz1, Büşra Karakaya2, Rumeysa Altunbüker2, Büşra Aluç2,
Ayşenur Kılıç2, Resmigül Beşli2, Kübra Tatar2, Fatmanur Şark2, Yasemin Bursa2,
Emine Kandemir2, Fatma Selda Önen2,Yeşim Coşkun3
Medicalpark Göztepe Hastanesi, Eğitim & Gelişim Hemşiresi, İstanbul
Medicalpark Göztepe Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireleri, İstanbul
3
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Doğduğu günden itibaren varolan Konjenital Hastalığı nedeniyle Yenidoğan Yoğun Bakım
Ünitesi’nde tedavi ve bakımı devam eden 8 aylık hastamızda hemodinamik unstabilite ve
trakeostomi açılması sonrası mobilizasyon kısıtlamasına gidilmesi ihtiyacı doğmuştur. 48
saatlik kritik sürecin ardından tekrar pozisyon planlaması başlatılmış olmasına rağmen,
oksipital bölgede Evrelendirilemeyen Basınç Yarası 20.09.2017 tarihinde tespit edilmiştir.
Uygun hemşirelik bakımı ve doğru yara bakım ürünleri kullanımı ile 3.11.2017 tarihinde
basınç yarası tama yakın iyileşme göstermiştir.
Evrelendirilemeyen Basınç Yarası
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P057
Pyoderma Gangrenosum Ülseri Yönetiminde
Negatif Basınç Tedavisi
Büşra Aydın1, Alper Erkin2

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Sakarya
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Sakarya
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Pyoderma gangrenosum ilk defa 1916 yılında Brocq tarafından tanımlanmış vakülitsiz bir
nötrofilik dermatozdur. Patogenezde immün kompleks aracılı olduğu düşünülen nötrofil
kemotaksisi ile karakterli vasküler reaksiyonların rolü olduğu kabul edilmektedir. Genellikle
bacaklarda yerleşen etrafında mor bir kenar olan derin ağrılı ülserlerle ortaya çıkar. Tedavide
kortikosteroidler, siklosporin, tetrasiklin, siklofosfamid, izotretinoin, TNF alfa inhibitörleri
kullanılabilir. Paterji fenomeni nedeniyle yara bakımı en az sistemik tedavi kadar önemlidir.
57 yaşında bayan hastanın sol pretibial bölgede 23 x 12 cm çaplarında biyopsi ile piyoderma
gangrenosum tanısı alan ülsere lezyonu için başka bir merkezde sistemik kortikosteroid
tedavisi almaktayken ülserde yeterli düzelme olmaması üzerine kliniğimizde sistemik
siklosporin tedavisine geçilip kortikosteroid dozu azaltılarak kesildi. Yara bakımı amacıyla
herhangi bir uygulama öyküsü olmayan hastaya negatif basınçlı yara bakımı başlandı.
Yaklaşık 3 haftada belirgin epitelizasyonla ülserde küçülme elde edildi. Nadir görülen
piyoderma gangrenozum hastalığında sistemik tedaviyle birlikte doğru yara bakımının yerini
ve önemini vurgulamak için olgumuzu sunmayı uygun bulduk.
Negatif basınç tedavisi uygulanan piyoderma gangrenosum ülseri
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P058
Ekstragenital Ülserler ile Seyreden Bir Behçet
Olgusu
Alper Erkin1, Büşra Aydın2

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Sakarya
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Sakarya
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2

Behçet hastalığı 1937 yılında Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından göz inflamasyonu, oral
ve genital ülserlerden oluşan klasik triad olarak tanımlanan; etyolojisi bilinmeyen sistemik
vaskülitik bir hastalıktır. Mukokutanöz tutulumun yanısıra vasküler sistem, gastrointestinal
sistem ve eklem tutulumu da görülebilir. Patogenezi net bilinmemekle beraber en güçlü görüş
T hücre aracılı immun aktivasyondur. Tanı kriteri olarak Uluslararası
Çalışma Grubunun düzenlediği kriterler kullanılır. Tekrarlayan oral ülserasyon zorunlu
bulgudur ve genital ülserasyon, göz hastalığı, cilt lezyonları ve pozitif bir patoloji testi
bulgularından iki bulgu bulunması gerekir. Tedavide kortikosteroidler, kolşisin, siklosporin,
azatiyopürin, siklofosfamid tutulum yeri ve klinik tabloya göre seçilen ilaçlardır.
Behçet hastalığında nadir görülen ekstragenital ülserler klinik olarak genital ülserlere benzer
ve sikatris formasyonu ile iyileşir.
Bacak ülserleri en sık vasküler nedenlerle ortaya çıkmaktadır ancak Behçet hastalığı,
inflamatuar barsak hastalıkları, kollajen doku hastalıkları gibi vaskülitle birlikte olabilen
otoinflamatuar durumlara bağlı da ortaya çıkabilir.
35 yaşında erkek hasta sağ ayak bileğinde 2 aydır olan yara şikayetiyle başvurdu.
Muayenesinde, sağ lateral malleolün üst kısmında 3*2 cm boyutlarında keskin sınırlı ülser
mevcuttu. Doppler ultrasonda venöz yetmezlik ile uyumlu bulgular saptanan hastaya venöz
yetmezlik tedavisi ile birlikte yara temizliği yapılıp lokal yara bakımı başlandı. Ancak ülserde
gerileme olmadı ve yeni ülserler çıkmaya devam etti. Alınan punch biyopsi sonucu lenfositik
vaskülitle uyumlu raporlanması üzerine alınan ayrıntılı anamnezde hastanın tekrarlayan oral
aft öyküsü olduğu ve daha önceden akut üveit atağı geçirdiği öğrenildi. Fizik muayenede
skrotumda ülser saptanması üzerine hastaya Behçet hastalığı tanısı koyuldu. Bacaktaki
tedaviye yanıtsız ülserlerin Behçet hastalığında nadir görülen ekstragenital ülser olduğuna
karar verildi
Sistemik metilprednizolon ve kolşisin tedavisi ile lezyonlarında dramatik gerileme izlendi.
Biz de olgumuzu ayrıntılı anamnez ve klinik takip sonucu bacak ülserlerinden yola çıkarak
Behçet hastalığı tanısı almasından dolayı sunmayı uygun bulduk.
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Behçet Hastalığının Tedavi ile Gerileyen Ekstragenital Ülseri

233

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

P059
Trombositten Zengin Fibrin (PRF) Tedavisi
Komorbite ile birlikteki diyabetik ayak
olgularında etkinliği
Bilgehan İlker, Perçin Karakol, Oğuzhan Demirel, Can Uslu, Tevfik Balıkçı,
Burak Ergün Tatar
S.B.Ü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Diyabetik ayak günümüzde sıklık ve tedavi etkinliği açısından önemini korumaktadır.
Tedavinin güçlüğü, hasta uyumsuzluğu sıklıkla yaraların büyümesi ve sonuç olarak uzuv
kaybı ile sonuçlanmaktadır. Fiziksel (orotopedik ayakkabılar, pansuman ile yara bakımı),
sistemik düzenlemeler (şeker regülasyonu) ve cerrahi gibi geleneksel tedaviler ile
birlikte hücresel tedavilerin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu tedavilerden biri olarak
trombositten zengin fibrin (platellet rich fibrin-PRF) tedavisi karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmadaki amaç komorbite ile birlikteki kronik diyabetik yaralarda PRF tedavisinin
etkinliğini ortaya koymaktır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya tip 2 DM tanısı olan ve ortalama 18 aydır diaybetik
ayak yarası olan 6 hasta dahil edilmiştir. 2 hasta koroner arter hastalıkğı, 3 hasta kronik
böbrek yetmezliği ve 2 kronik obrtuktif akciğer hastalığı ile birliktedi. Hastaların takip
süresi ortalama 6 aydır. Yatak başı debridman sonrasında 1 hafta aralıklar ile 3 seans PRF
uygulaması yapılmıştır. İyileşme yara boyutlarında küçülme olarak tanımlanmıştır.
Sonuçlar: Hastaların hepsinde yara boyutunda anlamlı bir küçülme gözlenmiştir. Buna
karşın takip süresince tam iyileşme görülmemiştir.
Tartışma: PRF birçok sitokin ve büyüme faktörlerini içermesi nedeniyle kronik yara
iyileşmesini tetiklediği ileri sürülmektedir. Yüksek konsantrasyondaki trombosit ve lökosit
içeriği ile yara iyileşme sürecine modüle ettiği gösterilmiştir. Bu çalışmada kronik diyabetik
yarası olan ve komorbidite ile birlikteki hastaların tedavisinde PRF nın önemli bir rolü
olabileceği ortaya konmuştur.

234

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

Resim 1

Koroner Arter hastalık ile birlikteki kronik diyabetik yarası olan hastada PRF tedavisi
alınan sonuç
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P060
İndosiyanin-Yeşil Laser Floresan Anjiografi
(SPY ELITE) ile perfüzyonun gösterilmesi ve
hipertrofik skar oluşumunun öngörülmesi
Bilgehan İlker, Perçin Karakol, Oğuzhan Demirel, Tevfik Balıkçı, Can Uslu,
Burak Ergün Tatar
S.B.Ü Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş: SPY ELITE ®( SPY imaging system (Novadaq, Ontario, Canada)) laser floresan
anjiografi günümüzde doku viabilitesi ve perfüzyonunu gösterme konusundaki sensivite
ve spesifitesi ile birlikte belirli tıbbi endikasyonlarda kullanımı ile litaretürde öndemli
bir yer almıştır. Meme kanseri rekonsturksiyonu sonrasında doku viabilitesini, flep
ve transplantasyonda vaskuler perfuzyonun ve herhangi bir nedenle oluşmuş doku
hasarının ciddiyetinin gösterilmesi gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Yanık morbidite
ve mortalitesi yüksek bir tıbbi antite olarak önemini korumaktadır. 2. Derece ve daha
derin yanıkların patolojik skar formasyonu ile iyileşmeye eğilimi hastaların fonksiyonel
olarak kısıtlanması ve sosyal hayata katılmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle doku
viabilitesinin ön görülmesi ve gerekli akut cerrahi ve rekonsturksiyon cerrahisinin
önceden planlanması oldukça önem taşınmaktadır. SPY laser floresan anjiografinin doku
perfuzyonunu selektif ve sensitif olarak gösterebilmesi akut yanık ile birlikteki hastalarda
doku viabilietesinin ve yanık derecesinin değerlendirebilmesinde önemli bir yer alabilir.
Bu çalışmada akut yanık ile başvurmuş hastalarda SPY görüntüleme ile hipertrofik skar
oluşumunun ön görülmesindeki etkinliği araştırılmıştır.
Metod: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık ünitesine başvurmuş 5 hasta çalışmaya
dahil edilmiştir. Yaş aralığı 4-48 yıldır. Hastaların ikisi sıcak sıvı, üçü alev yanığı olmakla
birlikte ilk muayeneye göre 2.derece veya daha derin yanıkları mevcuttu. Yanık bölgeleri yüz,
gövde ve üst ekstremiteyi kapsamaktaydı. Her bir hastaya intravenöz 2.5 mg indosiyanin-yeşil
kullanılarak floresan anjiografi uygunlandı. Doku kanlanımı ve yanık alanlarının perfuzyon
yüzdeleri sağlam doku ile karşılaştırıldı. Her hastaya ortalama 3 seans görüntüleme yapıldı.
Hastaların ortalama takip süresi 14 ay olup, tüm hastalar fotoğrafik olarak belgelendi.
Sonuçlar: Tüm hastalarda laser floresan anjiorafi ile doku perfüzyonun düşük olduğu
bölgelerin hipertorfik skar formasyonu ile iyileştiği tespit edilmiştir. Yanık alanlarının daha
önceden tespit edilen perfuzyon oranları ile korele bir şekilde farklı doku kalitesi ile iyileştiği
dikkat çekmiştir.
Tartışma: Spy anjiografi günümüzde doku viabilitesinin ve vaskuler perfüzyonun
gösterilmesinde önemli bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Yanık ile birlikteki hastalarda
hipertrofik skar oluşumunu öngörmede etkinliği tedavinin akut ve rekonstruksiyon aşamasının
erken dönemde planlanmasında umut verici olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Resim 1

Floresan anjiografi ile perfüzyonün düşük olduğu bölgelerin gösterilmesi ve kronik
dönemde aynı bölgelerin hipertrofik skar oluşumuna eğilimi görülmektedir.
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P061
Epidermoliz Bülloza Zemininde SCC Gelişen
Hastalarda Radyoterapi Öncesi Doku Kalitesini
Arttırmada Stromal Vasküler Fraksiyon
Tedavisinin Etkinliği
Perçin Karakol, Bilgehan İlker, Oğuzhan Demirel, Burak Ergün Tatar,
Tevfik Balıkçı, Can Uslu, Mehmet Bozkurt
S.B.Ü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş: Stromal Vasküler Fraksiyon(SVF) kaynaklı kök hücre tedavisi günümüzde
birçok alanda kullanılmaktadır; ekstermite iskemi tedavisi, dupuytren hastalığı gibi
el cerrahisinde, kardiyomiyoptilerde, kıkırdak ve kemik rejenerasyonunda, otoimmın
ensefalomiyelit gibi otoimmun hastalıklarda. Kemik iliği veya yağ kaynaklı SVF un
pre-adiposit, pre-endotelyal, hematopoetic hücreler, perisit ve immun hücreler gibi
birçok progenitör hücre grubunu içerdiği bilinmektedir. Bu progenitör hücreler ile
birlikte osteogenesis, adipogenesis, kondrogenesis, myogenesis ve fibrogenesis gibi
birçok kaskatı uyardığı gözlenmiştir. Epidermolisis bullluosa temel olarak immünoloji
doktorlarının ilgi alanına girmek ile birlikte, cilt tutulumu ve iyileşemeyen açık yaralar
ile prezente olabilmektedir. Bununla birlikte özellikle resesif epidermoliz bulloza ile
birlikteki hastalarda skuamoz hücreli deri kanseri (SCC) gelişmesi sıklıkla gözlenmektedir.
Bu çalışmada scc gelişen epidermolisiz bülluza hastalarının radyoterapi öncesinde doku
kalitesi ve rejenerasyonunu arttrımada SVF un etkinliği araştırılmıştır.
Metod: Epidermoliz bulloza ile birlikte SCC tanısı bulunan 5 hasta çalışmaya dahil
edilmiştir. Hastalar radyoterapi öncesinde 3 seans ve sonrasın 3 seans kemik iliği kaynaklı
SVF kök hücre tedavisi uygulanmıştır. RT öncesi ve sonrası hasta takipleri fotoprafik olarak
yapılmıştır. Ortlama takip süresi 42 aydır.
Sonuçlar: Hastaların takibi süresince 2 hastada RT sonrasında açık yara meydana gelmiş
olup, 3 hastada herhangi bir açık yara gözlenmemiştir. RT sonrasında oluşan açık yaraların 3
seans SVF sonrasından anlamlı küçülme gözlenmiştir.
Tartışma: Epidermoliz bulloza ile birlikteki hastalar cilt tutulumu ile prezente olabilmektedir.
Bunula birlikte özellikle resesif alt tipinde SCC gelişebilmektedir. SVF kök hücre tedavisi
içerdiği sitokinler, proinflamatuar hücreler ve progenitör hücreler ile doku rejenerasyonu
üzerine etkileri bilinmektedir. SCC gelişen epidermolizs bulloza hastalarında RT öncesi
doku kalitesinin arttırılması ve RT sonrası oluşabilecek açık yaraların tedavisinde SVF
tedavisi oldukça etili olduğu gözlenmiştir. Kök hücre tedavilerinin otoummin hastalıklardaki
kullanımı artması ile umut verici sonuçlar elde edilebilir.
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Resim 1

Stromal Vaskuler Fraksiyon Terdavisi Sonrasında Açık Yaradaki Total İyileşme
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P062
Fibroblast hücre kültürü uygulamasında
kolay bir püskürtme yöntemi “Tısseel Easy Spray
System®”
Perçin Karakol, Bilgehan İlker, Oğuzhan Demirel, Burak Ergün Tatar, Can Uslu,
Tevfik Balıkçı, Mehmet Bozkurt
S.B.Ü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Fibroblast hücre kültürü (recell)otolog cilt dokusunun çeşitli işlemlerden geçirilmesi ile elde
edilen hücresel tedavi yöntemidir. Keratinosit, fibroblast, melanosit,langerhans hücreleri,
immun hücreler gibi birçok hücre grubunu içermektedir. Yanık, açık yara tedavisi, kozmetik
amaçlar gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle açık yara ve yanık tedavilerinde tedavi
edilen alanın geniş olması Recell in etkin bir şekilde kullanılmasını gerektirmektedir.
Bu çalışmada Recell in geniş alanlarda kullanılması için kolay bir püskürtme yöntemi
tanımlamak amaçlanmıştır.
Metod: Recell hücresel tedavisi için püskürtme (sprey) amacıyla “Tısseel Easy Spray
System”(Baxter Corp, USA) kullanılmıştır. Bu sistem basınçlı gaz yardımı ile sprey etkisinin
sağlanması temeline dayanmaktadır. Sistem gaz tüpü, easy spray basınç regülatörü ve iki
lümenli çıkarılabilinir steril tısseel spray setinden oluşmaktadır.
Sonuçlar: Tısseel® uygulamasında kullanılan sistemin Recell ile adaptasyonu ile geniş
yanık alanına sahip hastada etkili ve kolay bir püskürtme (sprey) gerçekleştirilmiştir.
Tartışma: Recell tedavisinin günümüzde önem kazanmaktadır. Maliyetinin yüksek olması
özellikle geniş alanların tedavisinde maliyet –etkinlik konusunda limitasyona neden
olmaktadır. Çalışmada tanımlanan kolay ve etkili püskürtme yöntemi ile geniş alanların
kolay, homojen ve etkili tedavisi mümkün olmaktadır.
resim 1

Tisseel spray sistemi ile enjektöre alınmış fibroblast hücre kültürünün uygulama için
hazırlanmış şekli
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P063
Hydroteraphy ile Otolitik Debridman “Vaka
Örneği’’
Hatice Küçüker

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Reanimasyon Yoğun Bakım Kliniği, İzmir
Giriş: Doku bütünlüğünün herhangi bir nedenle bozulmasına yara denir. Türü ne olursa
olsun tüm yaralarda amaç, en kısa sürede ve komplikasyon oluşmadan yaralanan dokunun
iyileştirilmesidir. Yaraların üzerinde ve kenarındaki canlılığını kaybetmiş, kontamine ve
yabancı maddelerin kaldırılması işlemine debridman denilir. Yaradaki nekrotik (ölü) dokular
normal yara iyileşmesini engeller, bakteri üremesi için uygun bir ortam oluşturur.
Debridmanın doku iyileşme sürecinde önemli rolü vardır; bakteriyel yükü azaltır, enfeksiyon
kontrolünü ve önlenmesini sağlar, yara duvarının ve canlı dokunun görülebilmesine olanak
sağlar. En etkili ve hızlı debridman yöntemi cerrahi debridman olarak kabul edilse de
bazen uygulanması mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda en sık kullanılan debridman
yöntemlerinden biri de otolitik debridmandır. Markofajlar tarafından proteinleri parçalayan
kollejenaz ve proteaz üretilmektedir ve sonuçta debridman sağlanmaktadır. Bu amaca hizmet
eden otolitik debridman jel ve pedleri mevcuttur. Hydroterapy de ölü dokuların atılması için
gerekli olan su ve enzimlere sahip olduğu için nemli yara ortamı sağlar ve otolitik debridmanı
kolaylaştırır.
Olgu: M.K 28 yaşında erkek hasta. Ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak sol bacak uylukta
gelişen kompartman sendromu sonucu cilt insizyonu şeklinde fasyatomi yapılan hastanın
yara yeri pansumanları günlük olarak yapıldı. 12. günde ameliyathanede sınırlı debridman
sonrası karşılıklı dudakları sütüre edilen yaranın üst yanında 3.günde açılma oluştu.
1.Gün, 8x12cm çaplı,kaviteli,akıntılı,nekrotik alanları olan bir yara yeri ile karşılaşıldı.
Otolitik debridman,yıkama ve abzorbsiyon amaçlı Hydroterapy özellikli Otolitik Debridman
Pedi(HydroClean) uygulanması planlandı. Yara, SF ile yıkandı. Etraf dokulara bariyer krem
uygulandı. Yara yatağına HydroClean konularak kapamayla fiksasyon sağlandı.
3.Gün, İşlem günlük tekrarlandı. Pansuman değişimleri sırasında hastanın ağrı şikayeti olmadı.
Granülasyon başladığı, nekroze alanların azaldığı gözlemlendiğinden tedaviye devam edildi.
10.Gün,10.günde, yarada kaviteli alanın dolduğu,yara çapının 6x9m ye gerilediği,eksudanın
azaldığı,nekrotik dokuların yok olduğu, granülasyonun arttığı ve epitelizasyonun hızlandığı
gözlemlendi ve tedavi sonlandırıldı. 10. gününde yara çevresindeki hafif beyazlaşma
maserasyon olarak değerlendirilmedi. Tedavi sonlandırıldığında ringer solüsyonun
buharlaşma özelliği nedeniyle ortadan kalktı.Yara bakımına, nemlendirme ve abzorban
özelliği olan yara örtüsüyle devam edildi.
Sonuç: Yaradaki nekrotik dokular ve kontrolsüz eksuda, yara iyileşmesini engeller ve
bakteri üremesi için uygun ortam sağlar. Efektif yara temizliği ve debridman özelliği ile yara
iyileşmesini hızlandırıcı, bakteriler ile mücadele edici, abzorbe edici bir ürünün kullanımı
önemli ve etkili bir yaklaşımdır.
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Hydroterapy ile otolitik debridman, ağrısız ve selektif karakterde olması nedeniyle; nekrotik
ülserlerde çok etkili ve avantajlı bir yöntemdir.
yaranın 1.günü
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P064
Venöz bacak ülser tedavisinde 4’lü bandaj
deneyimlerimiz
Mustafa Narmanlı1, Alper Aksoy2, Dağhan Dağdelen3

Medikabil Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Bursa
Konur Hastanesi Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Bursa
3
Balıkesir Devlet Hastanesi Plastik Rekontruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Balıkesir
1
2

Amaç: Kronik venöz yetmezlik sık görülen, toplumda iş gücü kaybı ve hasta yaşam
kalitesi üzerine olumsuz etkisi olan alt ekstremite ülserlerinin baskın sebebidir. Toplumda
sıklığı %0,3 dür. Kronik venöz yetmezliğe bağlı gelişen ülserlerinin oluşum mekanizması
tam olarak bilinmememkle birlikte temel olarak venöz hipertansiyonun rol oynadığı
düşünülmektedir. Kronik venöz yetersizliğe bağlı bacak ülserlerinin tedavisi halen önemli
bir sorundur. Bu ülserlerde temel tedavi yaklaşımı kompresyon tedavisi, lokal yara bakımı ve
cerrahi uygulamalardır. Venöz ülser tedavisinde kesin bir tedavi algortima olmaması hastalar
acısından iş gücü kaybı nedeni ve hasta yaşam kalitesi sorunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada
4 lü bandaj tuygulaması sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Haziran 2015 ile Haziran 2017 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 11
hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Tüm hastalara CEAP sınıflandırılması yapıldı.
Tüm hastalara kalp damar cerrahisi değerlendirilmesi yapıldıktan sonra 4 lü bandaj tedavisi
uygulandı. Hastalar yara iyileşmesi ve sekonder girilşimler ve nüks açısından değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya toplam 13 adet venöz ülseri (9 olguda 1’er, 2 olguda 2’şer ülser)
olan 11 hastada (9’i erkek, 2’i kadın) dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 42.2 idi. Ülser
boyutları 5-12 cm2 arasında ölçüldü. Hastaların ülserlerinin 6’sı medial malleol üzerinde, 4’ü
lateral malelol üzerinde, 3’ü bacak ön yüzünde bulunmaktaydı. Hastalar CEAP sınıflaması
C6,Ep,As2,3-P18 seklindeydi. Hastalar 8 hafta 4 lü bandaj tedavisi uygulandı. Bandaj sonrası
varis çorapları ile idame tedavileri yapıldı. 3 hastada eplitilazasyon tamamlanmadı bu üç.
hastaya epitelyal mikrogreftleme yapıldı.
Sonuç: Venöz ülserlerde tedavisinde 4‘lü bandaj yöntemi uygulamaları venöz ülser tedavisinde
etkili olmaktadır. Etkisi kısa sürede başlayan düşük maliyetli bu tedavi yönteminin venöz
ülser yaralarında ilk tedavi seçeneği olarak değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.
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P065
Parmak TAMAİ ZON 1 replantasyonlarda
eksternal kanatma ve hiperbarik oksijen
tedavisinin birlikte kullanımının parmak
yaşabiliriliği üzerine etkisi
Alper Aksoy1, Mustafa Narmanlı2, Dağhan Dağdelen3

Konur Hastanesi Plastik Rekontruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Bursa
Medikabil Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Bursa
3
Balıkesir Devlet Hastanesi Plastik Rekontruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Balıkesir
1
2

Amaç: Parmak amputasyonlarında standart tedavi replantasyondur. Parmak
replantasyonlarında en zor grup tırnak yatağından başlayıp parmak ucuna kadar olan
amputasyonlardır(Tamai Zon 1). Gerek damar çaplarının küçülmesi gerekse venöz onarımın
zor ve venöz damar bulunmasının güç olması nedeniyle başarı oranları düşüktür. Son yıllarda
mikrocerrahide gelişmeler daha yüksek büyütmeli mikroskoplar ve mikrocerrahi aletler
sayesinde bu seviyede replanatasyonlar ile ilgili başarılı yayınlar bulunmaktadır.
Parmak ucu replantasyonlarında en önemli sorun venöz anastomoz yapılamamasından dolayı
yaşanan kayıplardır. Venöz drenaj açısından tırnak yatagından kanatma ve pulpada kesi
ve sülük gibi yöntemler tanımlanmıstır. Ancak bu tür işlemler hastaların hastanede kalma
süreleri uzatmaktadır. Hiperbarik oksijen tedavisi özellikle mikrovasküler düzeyde dolaşım
bozukluklarının tedavisinde etkin olduğu bilinen bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmamızda
tamai zon 1 replantasyonlarda eksternal kanatma ve hiperbarik tedavisi ile takip ettigimiz
hasta sonuçlarını degerlendirmeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: Ocak 2017 ile Ekim 2017 tarihleri arasında 5 adet tamai zon 1 replantasyon
yapılan hasta geriye dönük degerlendirildi. Venöz anastomoz yapılmayan bu hastalara tırnak
yatagında kanatma ve hiperbarik oksijen tedavisi yapıldı. Hastalar operasyon sonrası 1.
Gün taburcu edildi. Hastalar günlük olarak tırnak yatagından kanatıldıktan sonra hiperbarik
oksijen tedavisine alındı. Hastalara 10-20 seans 2.4 atmosfer basıncında 90 dakika süreyle
%100 oksijenle HBO tedavisi uygulandı.Tedavi süresince tüm parmaklara günlük olarak
“tulle gras”ile pansuman yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 5 adet tek arter anastomuzu yapılan tamai zon 1 replantasyon
hastaları dahil edildi. Hastaların yaralanmaları 2 adet 4. Parmak, 1 adet 2. Parmak, 1 adet 3.
Parmak,1 adet 5. parmak idi. 5 hastanın 4’ü erkek, 1’i kadın idi. Hastaların yaş ortalaması
31.2 idi. Hastalar 1 tanesi 10 seans diğer 4’dü 20 seans hiperbarik oksijen tedavisi aldı.
Hastalar düzenli olarak pulpada renk değişimi ve kanama varlığı ile takip edildi. 1 hastada
parsiyel nekroz izlendi. Diğer hastalar da parmaklar yaşayabilirliği tamdı..
Sonuç: Distal uç replantasyonlarında parmak uzunluğunun ve tırnağın korunması hem
fonksiyonel hem de estetik açıdan başarılıdır. Venöz anastomoz yapılamayan hastalarda
günlük kanatma ve hiperbarik oksijen tedavisi ile parmak sağ kalım oranının artırabileğini
düşünmekteyiz.
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P066
Fournier Gangrenine Bağlı Scrotopenil Doku
Defektinin Gracilis Flebi İle Onarımı
Dağhan Dağdelen1, Alper Aksoy2, Mustafa Narmanlı3

Balıkesir Devlet Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Balıkesir
Konur Hastanesi Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Bursa
3
Medikabil Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Bursa
1
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Giriş: Skortum ve penis şaft defektlerinin en sık sebepleri arasında, travma, enfeksiyon ve
onkolojik patolojiler yer alır. Enfeksiyona bağlı sebepler arasında Fournier Gangreni sık
karşılaşılan bir tablodur. Erken tanı, geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması ve zamanlı
yapılan cerrahi debridmanlar ile hastalığın mortalitesi anlamlı olarak azaltılır. Fournier
debridmanı sonrası oluşan defektlerin onarımı için defekt büyüklüğünede bağlı olarak, deri
greftlemesinden, lokal fasyokutan fleplere, rejyonel kas fleplerinde serbest fleplere uzanan
yelpazde çok sayıda onarım tanımlanmıştır. Biz de onarımını pediküllü gracilis kas flebi ve
tam kalınlıkta deri grefti ile gerçekleştirdiğimiz, Fourier gangreni sonrası gelişen skrotopenil
defekti olgusunu paylaşmak istedik.

N

U

Olgu: Altımış yedi yaşında erkek hasta, diabates mellitus zemininde gelişen Fournier Gangreni
sebebi ile üroloji kliniğince acil debridmana alındı. Operasyon sırasında, sağ skrotopenil
bileşke seviyesinde absenin spontan drene olduğu gözlendi ve defekt genişletilerek skrotal
absenin tamamı buradan debride edildi. Debridman sonrası 3.haftada hastaya defekt onarımı
ipsilateral gracilis kas flebi ve sağ inguinal alandan alınan tam kalınlıkta deri grefti ile onarım
uygulandı. Spinal blok altında, uyluk abdüksiyonda, planlanan insiyon hattıdan girilerek
gracilis kasına ulaşıldı ve klasik teknik ile, pes ancerinusa katıldığı noktada serbestlendi ve
medial circumflex femoral arterin çıkan dalı bazlı olarak kaldırıdı. Donör saha ve defekt
arasında ki sağlam cilt korundu ve kas bu cilt köprüsünün altından tünelize edilerek defekt
ölü boşluğuna adapte edildi. Uyluk abduksiyon postüründe hasta beş gün takip edildi. Beşinci
gün greft pansumanı açılan hasta, greftin salim olduğunun gözlenmesini takiben mobilize
edildi.

SU

Tartışma: Rekonstrüktif cerrahi prensipleri dahilinde, gerçekleştirilecek bir onarımın
fonksiyon ve estetik açıdan memnun edici bir sonucu olmalıdır. Özellikle genital bölge
defetklerinde tek başına kullanılan deri greftleri uygulama kolaylığı açısından sık tercih edilse
de, iyileşme sonrası kontraktür ve spermatogeneze olumsuz etkileri yönünden kullanımı,
seçilmiş olgular haricinde ilk seçenek olarak tercih edilmemelidir. Burada paylaştığımız
olguda gracilis kas flebini cilt adasıyla kullanmama sebebimiz özellikle distal 1/3’lu kısmında
cilt adası dolaşımının güvenli kabul edilmeyişidir. Estetik açıdan da tatminkar bir sonuç elde
ettiğimiz bu olguda da kullanıldığı üzere, özellikle skrotum ve penis cildi onarımında, tam
kalınlıkta deri grefti kullanılmasının daha uygun olduğunu savunuyoruz.
Sonuç: Skrotum defektlerinde, uygun hastalarda, hevesli cerrahi ekip ile, bu tekniğin
memnun edici sonuçları olduğunu ve akılda bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz
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P067
hiperpigmente yanık skarlarında laser sonrası
topikal endotelyal büyüme faktörü uygulaması
Perçin Karakol, Bilgehan İlker, Oğuzhan Demirel, Can Uslu, Tevfik Balıkçı,
Burak Ergün Tatar, Mehmet Bozkurt
S.B.Ü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş: Fasyal derin yanık sonrası skarlarda pigmentasyon değişiklikleri oldukça sık
görülmektedir. Melanosit sistemde değişikliklere bağlı bu pigmente skarlarda değişik soyma
yöntemleri, konvansiyonel cerrahi, UV tedavi gibi tedaviler dışında lazer uygulamalarıda
kullanılabilmektedir. Fraksiyonel CO2 lazer, uygulama sahasında suyu buharlaştırarak,
değişen kalınlıklarda soyucu etki gösterir. EGF(epidermal growth factor), konvansiyonel
olarak hücre göçünü arttırıp yeniden bölünmeyi uyaran protein yapıda bir büyüme
faktörüdür. Değişik formları mevcut olup, toz şeklindede uygulanabilir formu zaman içinde
geliştirilmiştir.
Materyal-Metod: Kliniğimizde 2017 yılı içerisinde, yüz yanığı sadece hiperpigmente skarla
iyileşmiş, 18-38 yaş aralığında, ek deformiteleri olmayan 30 hastaya fraksiyonel CO2 lazer
uygulaması yapıldı. Lazer uygulaması ile ciltler 250 mikrometre derinliğinde soyuldu. Eş
seanslı deri yenilenmesini arttırmak için sahalara toz şeklinde EGF(epidermal growth factor)
topikal uygulanıp kapalı pansumana alındı. İşlem sonrası 3. Gün ve 21. Gün fotoğrafları
kayda alındı. 3. Gün fotoğraflarında hiperemik izlenen sahaların, 21. Günde işlem öncesi
duruma göre pigmentasyonun azaldığı, hasta memnuniyetinin arttığı izlendi.
Sonuç: Lazerler içinde içinde fraksiyonel CO2 lazer, dermabrazyon yada kimyasal peeling
uygulamalarına göre daha destekli gidilmesine, aynı deri katmanını sabit tutarak ilerlenmesine
imkan tanıyan, atım süresi kısa, ısı etkisi daha yüzeyel ve uzun süreli kızarıklık riski oldukça
az olan lazerdir. Uygulaması için anesteziye ihtiyaç duyulmaması özellikle daha önce
yanık gibi travmaya maruz kalan yada anestezi almak istemeyen hastalar için avantaj teşgil
etmektedir. Eş seanslı topikal EGF uygulaması, iyileşme sürecinin dahada kısalmasına yol
açması açısından önemlidir. Fasyal yanık hastalarının sosyal olarak mümkün olduğunca
az etkilenmesi için, kamuflaj yöntemlerininde az olduğu dakkate alınarak, pigmentasyon
değişikliklerine müdahale edilmesi gerektiği kanısındayız.
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P068
Ekspoze olmuş kalp pillerinin fasyakütan lokal
flep yardımı ile kurtarılması
Dağhan Dağdelen1, Alper Aksoy2, Mustafa Narmanlı3

Balıkesir Devlet Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Balıkesir
Konur Hastanesi Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Bursa
3
Medikabil Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Bursa
1
2

Amaç: Dünyada her yıl yaklaşık 600.000 yeni kalp pili’in yerleştirildiği bildirilmiştir Kalp
pilleri komplikasyonları arasında, ciltten ekspozisyon oranı %0 ile %12,6 arasında olduğu
bildirilmiştir. Ekspozisyonun mekanik kuvvetler yada enfeksiyon neticesinde geliştiği kabul
edilmektedir. Bu çalışmada kalp pili takılan hastalarda ekspoze olmuş kalp pillerinin cep
değişikliği ve lokal flep yardımı ile kurtarılmasının etkinliği araştırıldı.
Materyel Metod: Ocak 2015 - Ocak 2017 tarihleri arasında kalp pili ekspozisyonu nedeni ile
tedavi edilen hasta (3 kadın, 1 erkek; ort. yaş 63.2 yıl) retrospektif olarak incelendi. Ekspoze
kalp pili ve kabloları dikkatlice diseke edilerek kalp pili unitesine total kapsullektomi
uygulandı. Ekspozisyonun yaşandığı cilt üçgen şeklinde eksize edildi. Loj Rifamisin içiren
solusyon ile irrige edildi. Kalp pili bulundu planda bir değişiklik yapılmaksınız, Planlanan
rotasyon flebi, pektoral kas fasyası da dahil edilecek şekilde, fasiyokutan flep olarak kaldırıldı
ve örtüm tamamlanmış oldu.Çıkartılan kapsülden mikrobiyoloji kültürü için örnek yollandı.
Bulgular: Hastanın kapsül materyallerinden kültüren üreme olmadı. Yalnızca bir hastada
erken dönemde hematom görüldü ve revizyon yapıldı. Hastaların tümü başarılı bir şekilde
tedavi edildi. Takip döneminde herhangi bir komplikasyon gözlenmedi.
Tartışma: Ekpoze bir kalp pili değerlendirilirken öncelikli olarak klinik enfeksiyon varlığının
dışlanması gerekir. Pürülan akıntının eşlik ettiği olgularda, kablolar üzerinden ilerleyebilecek
bir endokardit riski vardır.Klinik enfeksiyonun eşlik etmediği ekspozisyon olgularında,
literatürde farklı yaklaşımlar mevcuttur. Kalp pili ve kabloların, oluşturulan fasya altı
yada kas altı bir cebe alınması ve cildin primer onarımı yaygın kullanılan bir yöntemdir.
Kas altı yerleşimde, pektoral kasta oluşan seyirmelerin hastalar için oldukça rahatsız edici
olduğu belirtilmiştir. Parisyel latissimus dorsi kasının cilt adası ile birlikte torakoakromial
pedikül üzerinden cilt altı bir tünelden geçirilerek kalp pili örtümünün sağlandığı bir seri de
bulunmaktadır. Uzun operasyon süresi ve ikincil cerrahi saha kullanılıyor olması bu yöntemin
olumsuz tarafları olarak değerlendirilebilir. Kronik osteomyelit ve diabetik ayak yaralarında,
kas fleplerinin kullanımı tartışmaya açılmış, serbest/perforatör fasiyokutan fleplerin güvenli
bir örtüm ve enfeksiyona direnç gösterebileceği savunulmuştur.
Sonuç: Artan yaşlı populasyon ve enstürmantasyon uygulanan hasta sayıları ile, bu tarz
olguların plastik cerrahi pratiğinde ki sıklığı da artacaktır. Bu eğilimlere paralel olarak
ekspoze kalp pillerinin örtümünde de fasiyokutan fleplerle örtümün güvenli olabileceğini
düşünüyoruz.
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P069
Skalpte Defektif Sahalarda Prp Enjeksiyonu ve
Fakir Plazmanın Şampuan Şeklinde Kullanılması
Perçin Karakol, Bilgehan İlker, Oğuzhan Demirel, Tevfik Balıkçı, Can Uslu,
Burak Ergün Tatar, Mehmet Bozkurt
S.B.Ü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş: PRP( Platelet rich plasma) otojen kaynaklı insan trombositlerinin az içerikli plazma
ile kombin şekline verilen isimdir. PRP elde edilirken ayrıştırılan PPP( Platelet poor plasma)
ise daha çok fibrinojen, çok az trombosit içeren formudur. PRP nin, içeriğindeki büyüme
faktörleri, başta PDGF, TGF-B olmak üzere doku kanlanması ve fibroblast proliferasyonunu
arttırdığı gözlemlenmiştir. PPP ise, fibrinojenden zengin olduğu için doku yapıştırıcı jel olarak
kullanılabilmekte olup bizim çalışmamızda otojen kaynaklı rejeneratif etkisinden uzun süre
faydalanmak adına PRP enjeksiyonunu takiben topikal olarak hastanın kendi tarafındanda
kullanılabilecek şekilde şampuan içine katılmıştır.
Gereç-Yöntem: Kliniğimizde skalpte aynı tip yanık yaralanması sonrası minimal defekti
oluşmuş 15-25 yaş arası, açık pansumanla izlediğimiz 20 hastaya, mekanik debritmanı
takiben defekt sahalarına PRP enjeksiyonları yapıldı. PRP hazırlamak için her hastadan
test tüpüne 27 şer cc kan alındı, membran bütünlüğünü korumak adına 3 er cc antikoagulan
eklenerek double spin ile 2 kez santrifüj edildi. Trombositler ayrıştırılarak elde edilen 4 cc
buffycoat, defektlerin dermoepidermal bileşke hizasına papuler şekilde enjekte edildi. Ayrı
bölmede toplanan yaklaşık 6 cc lik PPP ise, çevre saçlı derinin ve defekt sahasının temizliği
için kullanılan, sıradan, alkol ve paraben içermeyen şampuan içine katılarak kullanıldı. PRP
enjeksiyonu 1 er hafta ara ile 2 kez tekrarlandı. Hastaların defekt sahası, 10. Ve 21. günde
fotoğraflanarak kayda alındı. Karşılaştırmalı sonuçlarda, yara iyileşmesinin topikal PPP
kullanılarak arttığı ve hipertrofik skara eğilimin azaldığı gözlendi.
Tartışma: Yara iyileşmesinde PRP kullanımı, son günlerde rejeneratif tıp sahasında yerini
bulmuş olmasına rağmen aynı şey PPP için geçerli değildir. Topikal kullanım şeklinde,
kolay uygulanabilecek, kişiye özel solusyonların (şampuan, tonik vs) hazırlanması suretiyle
kullanımı yaygınlaştırılarak, yara iyileşmesinin desteklenmesi, rejenerasyon süresinin
kısaltılması ve hipertrofik skara gidişin azaltılması olasıdır.
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P070
kardiyotorasik cerrahiye sekonder defekt
sahasında ayarlanabilir insizyon yönetim sistemi
kullanımı
Perçin Karakol, Bilgehan İlker, Oğuzhan Demirel, Can Uslu, Tevfik Balıkçı,
Burak Ergün Tatar, Mehmet Bozkurt
S.B.Ü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş-Amaç: Koroner bypass cerrahisi gereken hastaların %60 kadarı çeşitli komorbidite
faktörleri içermektedir. Diabet, Hipertansiyon,Obezite, Albumin düşüklüğü vs. Midsternal
deri insizyonu normal RSTL (relaxed skin tension line) hatlarına ters olup, insizyonun
sekonder açılması gerektiği seroma, hematoma, mediastinit gibi durumlar sonrasında,
yeniden kapatılması dahada zor olmaktadır. İnsizyonun açık bırakılması, enfeksiyon ve
mortalite riskini arttırmaktadır. Amacımız, bu tip sekonder kardiyotorasik defekt hastalarının
hızlıca kapatılarak, hospitalizasyon sürelerinin ve dolaylı olarak morbidite ve mortalite
risklerinin azaltılmasını sağlamaktır.
Olgu: 52 yaşında diabetik, uzun süreli sigara kullanım hikayesi olan, obez erkek hasta, 1
ay önce yapılan koroner by-pass cerrahisi sonrasında erken dönemde sternumda labilite,
dispne ve sternal baskı hissi gelişmesi üzerine kalp damar cerrahisi kliniğine başvurmuş.
Kalp Damar Cerrahisi Kliniği tarafından reoperasyona alınan hasta, sternum plak vidalar
ile fikse edilip, sternum açıklığı ve defekt sahası onarımı için kliniğimizden görüş alındı. Eş
seanslı olarak tarafımızca yaklaşık 15x14 cm lik sternum açıklığı kısmi debritmanı takiben,
bipektoral ilerletme flebi yapılarak sekonder insizyon hatlarına, ayarlanabilir insizyon
yönetim sistemi 125 mmHg basınçla, gümüş içerikli arabirim katmanı konularak kapatıldı.
Hastanın pansumanı 5. Gün açıldığında dehisans hattı görülmedi. Sigara içimi, obezite, diabet,
albumin düşüklüğü gibi multifaktöryel komorbid hastanın mevcut takiplerinde mediastinit ve
sternal enfeksiyon ekarte edilmek suretiyle sütürleri 10. Gün alındı, eksterne edildi.
Sonuç: Standart defekt kapama yöntemleri arasında, sütürasyon, stapler uygulamaları, doku
yapıştırıcıları, deri greftleri, deri eşdeğerleri ile onarım ve kombine uygulamalar varken,
komorbiditesi yüksek hastalarda, sekonder kardiyotorasik defektler gibi gergin ve enfeksiyon
riski yüksek defekt onarımlarında, Ayarlanabilir İnsizyon Yönetimi Sistemi kullanılması
dehisans olasılığını, gümüş içeriği sayesinde enfeksiyon riskini düşürmesi açısından, güçlü
alternatifler arasında düşünülebilir.
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resim 1

soldaki resim, sternal açık yara sağdaki resim, bilateral pektoral kas rotasyon flebi iel
rekonstruksiyon sonrası insziyon hattı üzerine ayarlanabilir insizyon yönetim sisteminin
kullanılması
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P071
Hemşirelik standartları ile modern yara bakım
ürünlerinde doku epitelizasyonu
Çiğdem Güler, Selin Ekici, Tuğçe Kara
Medicalpark Hastanesi, İzmir

Giriş: Basınç ülseri,tek başına,basınç yada yırtılma ile basıncın bir arada sebep olduğu,
genellikle kemik çıkıntılar üzerinde ortaya çıkan lokalize deri ve/veya deri altı doku
hasarıdır. Basınç ülserinin iyileştirilmesi evresinde modern ürünlerce hemşirelik bakımının
önemi European Pressure Ulcer Advisory Panel(EPUAP) tarafından 2014 yılında yayınlanan
basınç ülseri rehberinde de vurgulanmıştır. Bu rehberde basınç ülseri 4 evre olarak belirtilmiş
olup, basınç ülseri ile karşılaştığınızda ilk değerlendirmeyi yapın ve ülseri haftada en az bir
kez tekrar değerlendirin, bulguları kaydedin. (Kanıt Gücü=C).Bizde yarasında hızla ilerleme
kaydettiğimiz hastanın sürecini paylaşmak istiyoruz.
Amaç: Basınç ülseri tedavisi süreci uzun sürmesi beklenirken kaliteli,duyarlı hemşirelik
bakımı ile iyileşme sürecini göstermek.
Olgu Özeti: 67 yaşındaki A.G.isimli hastaya aittir. Hasta ateş yüksekliği ve Gdb şikayeti
ile acil servise başvurmuş olup ürosepsis ön tanı ve mekanik ventilasyon ihtiyacı sebebi
ile 31.7.17 tarihinde Medicalpark Hastanesi Genel Yoğun Bakım birimine yatışı yapılmıştır.
(Hasta yakınlardan izin alınmıştır). Hastanın KOAH+KKY tanıları mevcuttur. Yatışından
itibaren yara bakım hemşireleri tarafından fotoğrafı çekildi; arşivlendi. Evre, ebat ve derinlik
tespiti yapıldı, gözleme kaydedildi. Enfeksiyon riski açısından yara bakım kültürü alınarak
hekim bilgilendirilmiş sonucuna göre uygun antibiyotik başlanmış ve süreci hakkında modern
yara bakım ürünleri ile bakımı planlanmıştır. İleri hemodinamik olan ve entübe takip edilen
2 organ yetmezliği olan hastaya 3.basamak yoğun bakım hizmeti veriliyor.Yatışı itibariyle
yapılan genel durum muayenesinde basınç ülseri evrelendirilmesi yapılmış olup 4.derece
olduğu belirlenmiştir. Antibiyotiğine başlandıktan sonra ilk olarak fibrinli ve enfekte dokuyu
yok etmeyi amaçlayarak hydroclean+hydrosorbgel+gümüşlü örtü+sorbalgon ile bakımı
günaşırı yapımına başlandı, ayrıca hastaya otomatik her 2 saatte bir pozisyon veren yatak
kullanıldı. 4 hafta ve 15 pansuman sonrası yara yerindeki tüm nekrotik, seröz, enfekte ve
fibrinli dokuların uzaklaştığı görüldü. 4.hafta sonunda yarada granüle dokunun arttığı ve
epitelizasyon oluşum hızının arttığı gözlemlenmiştir.
Sonuç; Multidisipliner bir yaklaşım ile tedavileri yapılan hastanın kısa sürede fonksiyonel
iyileşmesi açısından olumlu sonuç aldık. Hemşireliğin profesyonel bilgi ve beceri ile
yapılması sonucunda yaraya daha az invaziv işlem ile kollajen yara örtüleri hastanın etkin
bakımı ve hospitalizasyon süresinde kısaltılabildiğini gözlemledik.
Kaynaklar; European Pressure Ulcer Advisory Panel(EPUAP)
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P072
Konvansiyonel Yöntemlerle Kapatılamayan
Kronik Yaraya Farklı Bir Yaklaşım; Serbest Flep
Altına Vakum Yardımlı Kapama Uygulaması: Olgu
Sunumu
Süleyman Köken, Alper Derviş, Ersin Akşam, Mustafa Durğun

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı,
İzmir
Giriş-Amaç: Vakum yardımlı yara kapama sistemi (VAK) diyabetik ülser, staz ülseri, dekübit
yarası ve travmatik doku defektlerinde doku rejenerasyonunun arttırılması, granülasyonun ve
defektin kontraksiyonunun sağlanması gibi geniş bir endikasyon yelpazesine sahiptir. Bu
sunumda amacımız serbest flep altına VAK uygulayarak enfeksiyon kontrolünün ve flep
adezyonunun sağlanarak flep sağ kalımının elde edildiği bir olgunun sunulmasıdır.
Olgu: İnsülin bağımlı tip 2 diyabetes mellitus tanılı ve 60 paket/yıl sigara kullanımı olan elli
yaşındaki erkek hasta yanık sonrası prepatellar bölgede iki aydır var olan 5*5cm büyüklüğünde
kronik akıntılı ve enfekte yara nedeniyle tarafımıza başvurdu. Hasta ileri tetkik ve tedavi
amacıyla kliniğimize yatırıldı. Hastaya geniş spektrumlu ampirik sistemik antibiyoterapi
başlandı (piperasilin/tazobaktam). Hastaya seri debridman işlemi uygulandı. Operasyon
sırasında patellar osteomiyelit ile uyumlu litik kemik lezyonları görüldü. Uygun kemik ve
yumuşak doku debridmanları yapıldı. Yara yeri enfeksiyonu kontrol altına alındıktan sonra,
defekt alan bilateral vertikal bipediküllü lokal fasyokütan flepler ile onarıldı. Takiplerinde
enfeksiyonun yenilemesi ve yara ayrışması gelişmesi üzerine tekrardan debride edilip VAK
tedavisi başlandı. Rekonstrüksiyon basamağında bir ileri basamak olan serbest doku nakli
planlandı. Sağ anterolateral uyluk flebi (ALT flep) ile defekt onarımı yapıldı. Takiplerinde
flebin süperior üst yarısında enfeksiyona bağlı progresif bir şekilde ilerleyen nekrotik alan
oluştu. Enfeksiyonun kontrolü için acil debridman yapıldı. Debridman sırasında flebin tabana
yapışmadığı görüldü. Postoperatif dönemde flebin tabana yapışması ve yara yeri enfeksiyon
kontrolü için flep altına VAK uygulandı. Takiplerinde enfeksiyonun kontrol altına alındığı ve
flebin tabana yapıştığı olduğu görüldü.
Sonuç: VAK uygulaması kronik yara tedavisi için geliştirilmiş bir yöntemdir. Endikasyon
çeşitliliği son 10 yılda giderek artmıştır. Bası yaraları, staz ülserleri, diyabetik ayak yaraları,
kemiğin ekspoze olduğu ekstremite yaraları gibi birçok endikasyonu bulunmaktadır. Bu
olguda farklı bir yaklaşım olarak serbest flep ile onarım sonrası; inatçı enfeksiyonun kontrol
altına alınması ve flebin tabana yapışması ile flep sağ kalımının arttırılması amacıyla VAK
tedavisi kullanılmıştır. Böylece flep sağ kalımı elde edilmiş ve ek bir cerrahi işlem gereksinimi
ortadan kalkmıştır.
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Resim 1

A: Defektin bipediküllü fasyokütan flepler ile kapatılmasından sonra gelişen yara ayrışması
B: Serbest ALT flebi ile onarım C: Enfeksiyona bağlı flep nekrozu D: VAK uygulaması
sonrası temiz granüle yara
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P073
Serbest Flep Kaybı Her Zaman Kötü mü
Sonuçlanır?
Alper Derviş, Süleyman Köken, Ersin Akşam, Önder Karaaslan

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı,
İzmir
Giriş-Amaç: Serbest flep ile onarım sonrası arteriyel ya da venöz yetmezlik ile flep kaybı pek
de nadir değildir. Bu durum tekrardan rekonstrüksiyon gereksinimi, uzamış hospitalizasyon,
dönor saha morbiditesi gibi sorunlara yol açmaktadır. Geç dönemde meydana gelen serbest
flep kayıplarında ise flebin tabana tutunmuş olan yumuşak doku desteğinin korunması
ve korunmuş bu doku sayesinde yara yerinde granülasyonun sağlanması bu hastalarda
rekonstrüksiyon planlanmasını son derece kolaylaştırmaktadır. Bu sunumda serbest flep
ile onarım yapılan, sonrasında flep kaybına rağmen yumuşak doku desteğinin korunması
sayesinde deri greftlemesi ile yaralarını tamamen kapattığımız olguları ele aldık.
Olgu: Travmatik venöz yetmezliği olan 41 yaşındaki erkek hastanın sol ayak medial malleol
üzerinde 10*13cm boyutlarında ülseri mevcuttu. 43 yaşındaki erkek hastada ise sağ ayak
bileğinde 9*11cm boyutlarında tibianın ekspoze olduğu travmatik doku defekti mevcuttu.
Her iki hastaya da anterolateral uyluk flebi (ALT flep) ile onarım yapıldı. Her iki hastada
da postoperatif ikinci hafta içerisinde venöz yetmezliğe bağlı flep nekrozu gelişti. Nekrotik
alanların debridmanı sonrası yeterli yumuşak doku desteğinin korunduğu ve ekspoze
kemik alanlarının tamamen bu yumuşak doku desteği ile kapandığı gözlemlendi. Hastalara
yumuşak doku üzerinde yeterli granülasyon dokusu oluşana kadar vakum yardımlı kapama
ile yara bakımı uygulandı. Yeterli granülasyon dokusu oluşunca defektler kısmı kalınlıkta
deri greftleri ile onarıldı. Bu sayede başka bir serbest flep ihtiyacı gibi daha komplike
tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulmadan rekonstrüksiyon merdiveninin ilk basamaklarıyla
defektlerin onarımı sağlanmış oldu.
Sonuç: Serbest flep ile onarım rekonstrüksiyon merdiveninin en üst basamağında yer
almaktadır. Flep kaybı ise bu ameliyatların nadir olmayan bir komplikasyonudur. Erken
dönemde görülen serbest flep kaybı yeniden serbest flepler ile onarımı gerektirebilir. Ancak
flep kaybının uzun sürede gerçekleştiği venöz yetmezlik gibi durumlarda Crane prensibinde
de olduğu gibi flebin yumuşak dokusu alıcı sahadan beslenmeye başlayabilir. Tabandan
beslenen yumuşak doku üzerine deri grefti uygulaması ile rekonstrüksiyon sağlanabilir.
Kaynak: 1. Millard DR. The crane principle for the transport of subcutaneous tissue.
Plast Reconstr Surg. 1969 May;43(5):451-62.

255

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

Resim 1

A: Tibianın ekspoze olduğu doku defekti B: ALT flep elevasyonunun intraoperatif görüntüsü
C: Alt flebinin venöz yetmezlik sonrası nekrozu ve debridmanı D: Defektin granülasyonu ve
deri grefti ile onarıma uygun hale geldiğinin gösterilmesi
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P074
Elektrik Yanıklarında Hiperbarik Oksijen
Tedavisi Uygulaması:3 Olgu Sunumu
Münire Kübra Özgök Kangal1, İclal Karatop Cesur2, Cesur Üstünel1,
Kemal Şimşek1

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim
Dalı, Ankara
2
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı,
Ankara
1

Giriş: Elektrik yanıkları, akut travmatik iskemidir. Hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT), akut
travmatik iskemilerde endikasyonu olan bir tedavidir ancak elektrik yanıklarında HBOT’ye
ilişkin az sayıda yayın mevcuttur. Bu yazıda elektrik yanığı gelişen 2 hastada HBOT sonuçları
değerlendirilecektir.
Olgu
Olgu 1: 26 yaşında erkek hastada 03.04.2017’de elektrik kablosuna basması nedeniyle
elektrik yanığı gelişmiştir. İki gün sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GEAH)
Yanık Ünitesine sevki yapılmıştır. Vücut yüzeyinin %38›inde 2-3. derece yanık mevcuttu.
Bilateral diz altı amputasyon uygulanan hasta; 31.05.2017’de sağ güdük ucunda akıntı ve
göğüste tutmayan greft nedeniyle HBOT açısından danışılmıştır. HBOT’e olaydan 2 ay sonra
başlanabilmiştir. 01.06.2017-23.06.2017 arasında 17 seans HBOT uygulanmıştır. Göğüsteki
lezyonların grefte hazır olması, güdük ucundaki akıntının kesilmesi nedeniyle HBOT
sonlandırılmıştır. Bir hafta sonra göğüsteki lezyonlara başarılı şekilde greft uygulanmıştır.
Olgu 2: 26.04.2017’de elektrik direğinin inşaat iskelesine düşmesiyle elektrik çarpan 36
yaşında erkek hastanın 9 gün sonra GEAH Yanık Ünitesine sevki yapılmıştır. Her iki el-kolda
2.-3. dereceden yanık, sağ kolda el bileği-dirsek arası fasyotomi mevcuttu. DSA sonucunda
sol el bileği distaline kadar normal olan arteriyal akımın el bileği distalinde olmadığı
raporlanmıştır. İv. iliprost ve düşük molekül ağırlıklı heparin başlanmıştır. 06.05.2017’de
HBOT açısından danışıldığında sol el siyanotik ve soğuktu; hızla HBOT’ne başlanmıştır.
09.05.2017’de son 72 saatte hızlı nekroz geliştiği ve sol elin tümüyle nekroza gittiği
görülmüştür.Kalp-Damar Cerrahisi, seviyesine intraoperatif karar verilmek üzere amputasyon
önermiştir.10.05.2017’de el bilek üzerinden amputasyon yapılmıştır. 06.05.2017-29.05.2017
arasında 14 seans HBOT uygulanan hastanın amputasyon alanındaki yaranın küçülmesi
üzerine HBOT sonlandırılmıştır. 30.05.2017’de güdük ucundaki 3 cm’lik yarası kürete
edildikten sonra süture edilmiş ve taburcu edilmiştir.
Tartışma: HBOT; hipoksiyi düzeltir, yara iyileşmesini hızlandırır, enfeksiyonlara karşı
tedavide yardımcıdır. Ödemi azaltır, iskemi reperfüzyon hasarına karşı koruyucudur. İskemik
crush hasarlarında, canlı doku sınırlarının hızla tanımlanmasını sağlar. Bu 2 olguda erken
dönemde HBOT uygulanamamıştır (ilk olguda 2 ay, 2. olguda 10 gün gecikme). HBOT
sonrasında ilk olguda re-amputasyon gerekmeden yaralar kapanırken; son olguda nekrotik
alanlar 72 saat içerisinde demarke olmuş ve başarılı amputasyon uygulanmıştır. Özellikle,
elektrik yanıklarında erken HBOT uygulaması, ödemin ve iskeminin geri dönüşümsüz
değişikliklerinin engellenmesine yardımcı olmakta ve enfeksiyon riskini azaltmaktadır.
Vakalarımızda, geç dönemde de HBOT’nin re-amputasyonu engellediği, tekrarlanan
debridmanları azalttığı ve hastanede kalış sürelerini azalttığı değerlendirilmiştir.
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P075
Gövdede Alev Yanığı Sonrası Gelişen Skar Üzerine
TUR-Prostat Operasyonu Esnasında Açılan
İnsizyonun Kronik Yara ile Sonuçlanması ve
Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulaması: Olgu
Sunumu
Münire Kübra Özgök Kangal1, İclal Karatop Cesur2, Cesur Üstünel1,
Kemal Şimşek1

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim
Dalı, Ankara
2
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı,
Ankara
1

Giriş: İyileşmiş bir yanık hastasında değişken derecelerde skarlar kalabilir. Skar ancak
matur hale geldikten sonra kontraktürlere karşı cerrahi yapılabilir; cerrahide uygulanacak
insizyonlar skarsız dokular boyunca derinleştirilmelidir. Çevredeki sağlam/skarlı dokuyu
zayıflatacak hiçbir girişim yapılmamalıdır. Bu yazıda klasik kapalı (TUR) prostat operasyonu
esnasında darlık nedeniyle pubis üzerindeki eski yanık skarı üzerine açılan insizyon hattında
kronik yara gelişen bir olgu anlatılacaktır.
Olgu: 59 yaşında erkek hastanın gövdesinde 4 yaşındayken alev yanığına bağlı yanık skarı
gelişmişti. Ek hastalığı olmayan hasta, benign prostat hiperplazisi nedeniyle 08.06.2017’de
klasik kapalı (TUR) prostat ameliyatı olmuş. Operasyon esnasında darlık nedeniyle pubis
bölgesine 3 cm’lik insizyon açılmış. Post-operatif dönemde abse gelişimi ve insizyon hattının
iyileşmemesi nedeniyle hasta Plastik Cerrahi tarafından takibe alınmış. Antibiyoterapi,
debridmanlar, pansuman takibi yapılan hastaya 07.07.2017’de VAC (vacuum assisted closure)
başlanmıştı. 19.07.2017’de iyileşmeyen yara nedeniyle kliniğimize başvuran hastanın pubis
üzerinde yaklaşık 4*6 cm boyutlarında, 1 cm derinliğe sahip, granüle lezyonu mevcuttu
ve VAC tedavisinin 12. günündeydi. Antibiyoterapi sonlandırılmıştı. Hastaya 19.07.201716.08.2017 arasında 20 seans hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) uygulandı. Bu süreçte,
HBOT ile eş zamanlı olarak Plastik Cerrahi tarafından debridmanlara ve VAC tedavisine
devam edildi. 16.08.2017’de VAC tedavisi sonlandırılan hastaya hemen arkasından greft
uygulandı. Greft sonrası immobilizasyon önerilmesi nedeniyle HBOT’ne gelemeyen hasta,
1 hafta sonra kontrole geldiğinde, yaranın tamamen kapanmış olduğu görüldü ve HBOT
sonlandırıldı.
Tartışma: Normal ve patolojik tamir süreçlerinde kutanöz inervasyon da rol oynamaktadır.
Yanık esnasında kutanöz sinir liflerinin lokal hasarı ani nöropatiye yol açabilir. Sinir lifleri
rejenere olabilse bile, yoğunlukları genellikle daha azdır. Periferal sinir sistemindeki hasar,
yara iyileşmesinde gecikmeye sebep olabilir. Örneğin, lepramatöz lepra, spinal kord hasarı
ve diyabet gibi periferal nöropatili hastalarda yara iyileşmesi bozuktur. Olgumuzda insizyon
hattının eski yanık skarı dokusuna yapılmış olması haricinde yara iyileşmesini olumsuz
etkileyen hiçbir ek hastalık veya ilaç kullanımı yoktur. Yanık skarı bulunan hastalarda
girişimsel işlemlerden önce bu dokularda periferal nöropatinin eşlik edebileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu hastalarda yara iyileşmesinin gecikebileceği unutmamalı ve hastalar
yakın takip edilmelidir. Yara iyileşmesinde gecikme görülen olgumuzda yaranın grefte
hazırlanması amacıyla 20 seans HBOT ve 15 defa VAC tedavisi uygulamasının ardından
greft uygulanmış ve yara tamamen kapanmıştır. Yanık skar dokusunda yara iyileşmesinde
gecikme saptanan hastaların HBOT’e yönlendirilmesi faydalı olacaktır.
258

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

P076
Skleroderma dijital ülser yarasının Hiperbarik
Oksijen ve Elektriksel Uyarı ile tedavisi: Olgu
sunumu
İrem Tezer

Hiperox Özel Ayak Sağlığı ve Zor Yara Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, Antalya
Giriş: Sistemik skleroz enflamasyon, vasküler yıkım, fibroblast çoğalması, tromboz,
vasospazm ve iskemi gibi döngülerden kaynaklanan nihai doku fibrozu ve hedef organ
hasarına yol açan nadir bir otoimmün bozukluktur. Kutanöz iyileşmeyen ülserasyon vaskülitin
tehdit edici bir bulgusudur. Tüm sistemik skleroz hastalarının% 35-50›sinin ülserleri var.
Bu hastaların tedavisi üç ana kategoriye ayrılabilir: farmakolojik olmayan, farmakolojik ve
cerrahi veya girişimsel. Hiperbarik oksijen tedavisinin (HBOT) sıklıkla iskemik ülserlerin
vasküler inflamatuar yanıtını iyileştirdiği bildirilmiştir (1,2). Olgumuz 36 yaşında, kadın,
sistemik skleroz ve Raynaud hastası idi. Üniversite hastanesinde 3 ay süreyle yatarak tıbbi
tedavi gören hastaya asetil salisilik asit, kalsiyum kanal blokerleri, kortikosteroidler, heparin,
ilioprost ve bosentan ile «konvansiyonel» tedavi uygulanmasına rağmen sol el 2. ve sağ
el 3. el distal falanks nekrotik hale gelmişti. VAS ağrı skoru 7 olan hastanın falankslarının
amputasyonuna karar verilmişti. Yara merkezimize başvuran hastaya amputasyon öncesi
preadjuvan tedavi planlandı.
Araç ve yöntemler: Tedavi protokolü şunları içermektedir:
Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT): 2.5 ATM›lik basınçta % 100 oksijen inhalasyonu,
haftada 6 gün, her biri 2 saat olmak üzere 60 seans uygulanmıştır.
Elektriksel Uyarı: PBK tekniği ile elektrik uyarımı, düşük voltajlı elektriksel uyarıları kullanır,
cilt elektrotları vasıtasıyla biyolojik-humoral bir reaksiyon elde etmek amacıyla uygulanır.
Haftada 6 gün, her biri yaklaşık 20 dakika olmak üzere 40 seans uygulanmıştır.
Sonuçlar: Sol el ülseri, 25 seans HBOT ve elektriksel uyarı tedavisi sonra iyileşti. Hasta 29
seanstan sonra ağrı çekmedi. 60.seansta tüm ülserler iyileşmişti. Amputasyon ihtiyacı kalmadı.
Skleroderma gibi bazı otoimmün bozuklukları olan hastalarda, yara iyileşmesi zordur. Bu
kompleks yaraların etkili şekilde iyileşmesi için bu hastalar mümkün olduğunca çabuk
yara merkezlerine yönlendirilmelidir. Açıklanan vakada olduğu gibi tercih edilebilecek
tedavilerden biri elektriksel uyarı ile kombine edilmiş HBO tedavisidir.
tedavi öncesi
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P077
Kronik Diyabetik Ayak Ülserinde Gelişen
Enfeksiyonların Akut Döneminde Hiperbarik
Oksijen Tedavisi Uygulaması: Olgu Sunumu
İclal Karatop Cesur1, Münire Kübra Özgök Kangal2, Cesur Üstünel2,
Kemal Şimşek2

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı,
Ankara
2
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim
Dalı, Ankara
1

Giriş: Diyabet hastalarının %15’inde ayak ülseri gelişmekte; bunların %14-24’ü amputasyonla
sonuçlanmaktadır. Bu yazıda, diyabetik ayak ülseri olan bir olguda gelişen enfeksiyonun,
akut döneminde hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) uygulaması anlatılacaktır.
Olgu: 48 yaşında 15 yıldır diyabeti olan kadın hasta, sol ayak 1. parmak altında 10 ay önce
yara, 3-4 gün önce başlayan ayak medialinde kızarıklık ve ısı artışı şikayetiyle başvurdu.
Yara Wagner evre 2, Texas Evre 1B olarak değerlendirildi. Nabızlar elle palpabldı. Nöropatik
komponentli diyabetik ayak enfeksiyonu(DAE) olan hastanın ayak grafisi doğaldı.
31.05.2017’deki laboratuvar; ESR 87mm/sa, CRP 358,WBC 19.46 x103μL, Hba1c %11.7
idi. Hastanın nabızlarının palpabl olması ve enfeksiyonunun akut dönemde olması nedeniyle
öncelikle antibiyoterapi ve yara bakımı önerilmiştir. Bu süreçte, Endokrin bölümünde yatış
verildi; iv. tazocin-tekosit tedavisi başlandı. 6 gün sonraki laboratuvar sonuçları ESR 106
mm/sa, CRP 257,WBC 18.81 x103μL şeklindeydi. Ayağındaki kızarıklık ve ısı artışında
ilerleme olan hasta tekrar HBOT açısından danışıldı. Hastaya 09.06.2017’de HBOT başlandı.
14.06.2017 tarihli MRG ‘’Ayağın medial ve orta kompartmanını ilgilendiren, bir trakt
aracılığı ile cilde ulaşan geniş enfektif kolleksiyonları yanı sıra 1. parmak distal flanksında
ana raporda bahsi geçtiği üzere osteomiyelit olasılığı’’ olarak raporlandı. 29.06.2017 tarihinde
ESR 36mm/sa, CRP 13, WBC 6 x103μL idi. 09.06.2017-30.06.2017 tarihleri arasında 14
seans HBOT uygulanan hastanın yarasının kapanması, kızarıklık ve ısı artışının düzelmesi
üzerine tedavisi sonlandırıldı.
Tartışma: DAE, çok yönlü sorunları nedeniyle multidisipliner yaklaşımla tedavi edilmelidir.
UHMS (Undersea and Hyperbaric Medical Society) derneğinin GRADE (grading of
recommendations assessment development and evaluation) çalışma grubunun yaklaşımına
göre yürütülen bir sistematik derlemeye göre Wagner evre 2 ve altında olan diyabetik
ayak ülserlerinde HBOT’nin kullanımıyla ilgili yetersiz veri olduğu kanaatine varılmıştır.
Ayrıca Wagner Evre 3 ve üzeri olan diyabetik ayak ülserlerinde 30 gün standart tedaviye
yanıt görülmediyse HBOT’nin faydalı olacağı görüşüne varılmıştır. Olgumuzda kronik
yarada akut enfeksiyon bulguları olması ve iskemik karakterli olmaması nedeniyle öncelikle
iv. antibiyoterapi ve standart yara bakımıyla takip önerilmiştir. Ancak 10 gün sonra kan
tablosunda düzelme görülmemesi ve klinik enfeksiyon bulgularında kötüleşme olması
nedeniyle HBOT başlanmıştır. Mevcut tedavisine HBOT eklendikten sonra, hastanın klinik
ve kan tablosundan hızla düzelme olmuştur. Seçilmiş diyabetik ayak enfeksiyonlarında akut
dönemde yakın takip önemlidir. Takibinde iyileşme olmayan vakaların HBOT’den fayda
görebileceği düşünülmektedir.
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P078
Dekompanze Konjestif Kalp Yetmezliği
Hastasında Açık Yara Şikayetinin Takip Ve Tedavisi
Abdullah Sürücü1, Dilek Şenen1, Ümran Muslu2, Abdullah Erkan Orhan3,
Fevzi Kunter Erten1, Mehmet Ali Korkmaz1, Kamil Manav1, Altan Tekin1,
Atalay Şahin1, Emine Handan Şimşek Turan1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekontrüktif
ve Estetik Cerrahi Kliniği, Antalya
2
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı,
Çorum
3
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim
Dalı, Tekirdağ
1

Olgumuzda 57 yaşında kadın hasta, sağ skapular bölgede 15*20cm boyutunda kenarları
menekşe rengi, hiperemik ve fluktasyon gösteren şişlik gösteren yarası nekrotizan fasiit,
pyoderma gangrenosum ön tanısıyla debride edilmiş ve sonrasında sırtındaki açık yaranın
rekonstruksiyonu aşamasında tarafımıza konsulte edildi. Hasta 3 yastık ile yatıyor ortopnesi
mevcut aynı zamanda her iki alt ekstremitede 3+ pretibial gode bırakan ödemi vardı. Hasta
vücudunun değişik bölgelerinde yaygın tarzda folikuler lezyonlar çıkıyormuş. Bu lezyonlar
daha çok gövde ön ve arka bölümünde multipl değişik çaplarda ortası belirgin çevreye doğru
solan şişlikler şeklindeymiş. Ocak 2017 de genel cerrahide debridman sonrası vac tedavisi
uygulanmaya başlanmış. İntra-op alınan doku kültüründe MRSA üremesi olduğuğundan
seftriakson başlandı. Özgeçmişinde diabetes mellitus tip 2 ve hipertansiyonu mevcut.
Servisimizde yatışında hastanın solunum sıkıntısı (dispne ve ortopne) ve alt ekstremitelerde
belirgin 3+ gode bırakan ödemi olması nedeniyle kardiyolojiye konsulte edildi. Kardiyoloji
muayenesi ve trastorasik EKO neticesinde; ejeksiyon fraksiyonu %20, ciddi sol
ventrikül disfonksiyonu, ciddi mitral yetmezlik, orta-ciddi trikuspit yetmezlik, pulmoner
hipertansiyon, bilatrial dilatasyon olduğu anlaşıldı. Hasta aynı zamanda nefrolojiye elektrolit
düzensizliğinin olması nedeniyle, MRSA nedeniyle intaniyeye, solunum sıkıntısı nedeniyle
göğüs hastalıkları, yıllardır tekrarlayan vücudunun çeşitli yerlerindeki abse formasyonları
açısından dermatoloji ve romatoloji bölümü, oral kavitedeki candidiyazis nedeniyle K.B.B,
diyetinin düzenlenmesi açısından nutrisyon, kan şekeri regulasyonu açısından düzenli olarak
endokrin bölümüne danışılarak tedavisi düzenlendi. Hastanın genel durumu operasyona izin
vermediği için hastanın yarası VAC tedavisi ile takip edildi.
Hastanın genel durumundaki düzelmeyi takiben anestezi hazırlığı yapılıp ASA4 ile sedasyon
ve Lokal anestezi altında split deri grefti ile rekonstrüksiyon yapıldı. Komplikasyon olmadan
hasta şifa ile taburcu edildi.
Hastanın taburculuğundan 2 hafta sonra SVO (akut inme) nedeniyle nörolojide 10 gün yatışı
olan hasta taburculuk sonrası bilinçte bozulma, kendine zarar verme davranışı olan hasta vücut
sıcaklığı 39,1’C olması yapılan LP ile MSS enfeksiyonu lehine olması üzerine enfeksiyon
hastalıklarına yatışı oldu. Serviste yatışı sırasında hastanın takipnesi ve hipoksemisi olması
üzerine anestezi bölümü önerisi doğrultusunda yoğun bakıma yatışı uygun görüldü. Hastanın
sepsis tanısı ile izole yoğun bakımda yatışı sırasında ex oldu.
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P079
Lale Temasına Bağlı Kontakt Dermatit
Şeyda Güray Evin, Cemil Işık, Nuh Evin, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı,
Konya
Giriş: Çiçekli ve göze hoş gelen bir bitki olan lale, yıllık büyüme ve gelişme döngüsü
içerisinde çok kez elle işlenir. Lale soğanları Haziran veya Temmuz ayında çıkarılır, dişi
soğanları uzaklaştırılır, Ağustos ve Eylül aylarında paketlenir ve Eylül ayı sonundan Kasım
başında tekrar ekilir. Nisan ayı sonunda ve mayıs ayının başında laleler çiçek açar ve özellikle
şehirlerin peyzajı ve güzelleştirilmesinde sıklıkla kullanılır. Bu aşamaların herhangi bir
aşamasında lale bitkisiyle temas sonrası hassasiyet gelişebilir. Lale bitkilerinden kaynaklanan
kontakt dermatit literatürde daha önce bildirilmiştir. Bu çalışmada lale ile temasa bağlı gelişen
kontakt dermatit olguları sunulmaktadır.
Hastalar ve Yöntem: 2015-2017 yılları arasında tedavi edilen 5 hasta çalışmaya dahil
edildi. Hastaların hepsi yerel yönetimlerin çevre düzenleme işlerinde çalışan, nisan ve mayıs
aylarında ellerde kızarıklık, kaşıntı, şişlik şikayetleriyle başvuran hastalardı. Anamnez
derinleştirildiğinde hastaların semptomlar başlamadan önce lale düzenleme işimde çalıştıkları
öğrenildi. Hastalara patch yama testi yaptırılarak kontakt dermatit tanısı koyuldu. Hastalara
etkenden uzak durmaları tavsiye edildi, kortizon içerikli krem, üre içerikli yumuşatıcı krem
ve antihistaminik tablet başlandı. Takip edildi.
Bulgular: Hastaların yaşları 34 ve 63 yaş arasında olup 3 kadın, 2 erkekti. Hastalarda
izole el tutulumu vardı. 4 hasta akut evrede olup eritem, ödem, papulovesiküller,
erozyonlar, gözlenirken (Resim 1a); 1 hasta kronik evrede olup likenifikasyon, fissürler ve
hiperpigmentasyon görülmekteydi (Resim 1b). Şikayetlerin tedavi sonrası 2. gün gerilemeye
başladığı ve ortalama 10. gün düzeldiği gözlendi.
Tartışma ve Sonuç: Bitkiler veya bitki ürünlerinden kaynaklanan temas dermatitleri sık
gözlemlenmekte ve dermatit için başvuran hastaların yaklaşık% 5-10›unu oluşturmaktadır.
Mesleki ve mesleki olmayan maruz kalma, bahçıvanlar, ormancılar, ahşap işçileri, çiftçiler
ve aşçılarda yaygın olan bitki dermatiti görülebilr. Mesleğe duyarlı hale getirilmiş kişilerde
lale kontakt dermatitinin klinik özellikleri literatürde «lale parmağı» olarak bilinir ve
çatlak, hiperkeratoz, zaman zaman ağrılı olan ve ilk üç parmak pulpasını içerien, yıllarca
süren tekrarlayan mevsimlik çalışmaların ardından gelişebilir. Ayrıca bu durum iş sağlığı ve
güvenliği müfredatında da yerini almıştır.
Resim 1

Resim 1a: Akut evrede kontakt dermatit, Resim 1b: Kronik evrede kontakt dermatit.
262

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

P080
Yanık skarında gelişen nekrotik yara sonrası
restorasyonda aldehid cross-linked porcine
dermis kullanımı: Olgu sunusu
Hakan Yiğitbaş, Mehmet Atasoy, Candaş Erçetin, Aytaç Biricik, Elif Binboğa,
Önder Önen, Mustafa Turan, Atilla Çelik
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel
Cerrahi Kliniği, İstanbul

Amaç: Geniş yanıklar, yara iyileşmesinin gecikmiş olduğu sistemik hastalıklar (Diyabet
v.b.) gibi durumlarda hastaların sağlığına hızlı kavuşmaları, sosyal ve ekonomik yaşama
hızlı geri dönmeleri günümüz koşulları için çok önemlidir. Rekonstrüksiyon için çeşitli
biyolojik ve biyolojik olmayan ürünler geliştiriliştir. Yanık skarında gelişmiş nekrotik yara
rekonstrüksiyonu için kullanmış olduğumuz aldehid cross-linked porcine dermisin (EZ DermMölnlycke Healthcare) diyabetik hastadaki iyileştirme kuvvetini göstermeyi amaçladık.
Olgu: 69 yaşında Tip 2 Diyabetli erkek hasta koroner by-pass ameliyatına alındı. Greft amacıyla
alınan sol vena tibiales anterior bölgesinde 6 yaşında geçirilmiş olan yanık sonrası ciltte
skar mevcuttu. Postoperatif dönemde kardiyak problen gözlenmez iken postop 3. Gün greft
bölgesindeki deride renk değişikliği ve 5. Günde nekroz ortaya çıktı. Nekrotik doku debride
edildi ve ıslak pansuman alındı takiben gelişen nekrotik enfeksiyon için 30 seans hiperbarik
oksijen uygulandı. Bu seansların 20.sinde hastaya otojen greftleme önerildi ancak hasta vücudun
başka bir bölgesinde açık yara istemediği için hastaya aldehid cross-linked porcine dermiş ile
greftleme önerildi. Alınan onam sonrası hastaya lokal anestezi alıdında aldehid cross-linked
porcine dermis (E-Z Derm) ve üstüne silikon yara koruyucu (Mepitel-SafetaC) uygulandı.
Takiplerde 30. Seans sonrası epitelizasyonun tamamen gelişmiş olduğu gözlendi.
Sonuç: Otojen gerftlemenin uygun olmadığı hastanın vücudunun başka bölgesinde yara
istemediği koşullar gibi pek çok faktörün etkilediği yanık, kronik yara gibi rekonstrüksiyonun
önemli olduğu koşullarda aldehid cross-linked porcine dermis hastalar için faydalıdır.
Yapılacak çalışmalar ile insan derisine en uygun Xenogreftin geliştirileceğine inanmaktayız.
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P081
Diyabetik Ayak Yönetiminde Yeni Teknolojiler:
İnstilasyonlu (Yıkamalı) Negatif Basınç Yara
Tedavisi
Fatih Yanar, Sercan Yüksel, İbrahim Fethi Azamat, Cemil Burak Kulle,
Damla Okan Ercan, Selçuk Baktıroğlu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
Giriş: Diyabetik hastalarda otonom nöropati; terlemenin azalmasına hatta kaybolmasına ve
cildin ileri derecede kurumasına yol açar, bu da çatlamalara, fissürlere, ciltte sertleşmelere
ve giderek yaraların açılmasına neden olur. İmmun sistemleri zayıf diyabetik hastalarda
mikroorganizmalar buralardan girerek infeksiyona neden olurlar. Son yıllarda topikal
negatif basınç (TNB) tedavisindeki gelişmelerle yıkamalı vakum yardımlı kapama sistemleri
gündeme gelmiştir.
Olgu Sunumu: 52 yaşında erkek hasta yaklaşık 1 aydır sol ayak tabanında çok sayıda
orifis, pürülan akıntı, ateş ve ağrı şikayeti ile başvurdu (Resim 1). Hipertansif nefropatiye
bağlı KBY nedeniyle 3/7 diyalize girmekteydi. Koroner arter hastalığı tanısıyla 2 yıl önce
tek damar stent uygulanan hastanın 12 yıldır Tip 2 Diyabet tanısı mevcuttu. Kan glukoz
düzeyleri 400 gr/dL düzeyindeydi, HbA1c:9.2, Lökosit: 32.00010^3/µL, CRP: 412mg/L,
Hb:5.2 g/dL, Htc: %15.8 idi. Hasta ameliyata alınarak ayak tabanı açıldı, abse deren edildi,
nekrotik dokular debride edildi (Resim 2). Kültür antibiyogram için örnek alındı. Sonraki
debridmanda 1.parmak amputasyonu yapıldı krus laterali boyunca kompartman açıldı. 4
hafta süreyle instilasyonlu (yıkamalı) VAC uygulandı (Resim 3). Kültüründe Enterobakter
ve Enterokok üreyen hasta infeksiyon hastalıkları ile konstülte edilerek 21 gün süreyle IV
İmipenem ve Teikoplanin tedavisi uygulandı. Sonrasında granülasyon dokusuyla iyileşen
ayaktaki yaraya (Resim 4-5) ve tüm krusa sol uyluk anterolateralinden alınan kısmi kalınlıklı
deri grefti ile kapama yapıldı(Resim 6-7). Donör saha sorunsuz iyileşti. Takiplerinde lökosit,
CRP değerleri gerileyen hastanın kan glukoz düzeyi regülasyonu sağlandı.
Tartışma ve Sonuç: Diyabetik ayak enfeksiyonu agresif seyir gösteren bir hastalıktır.
Tedavisinde cerrahın agresif davranıp çekinmeden bütün kompartmanları açması ve
gerektiğinde fasyatomiyi de eklemesi gerekmektedir. Uygun antibiyoterapi, drenaj ve
debridman sonrası yıkamalı vakum yardımlı kapama sistemleriyle granülasyon dokusunun
oluşumu hızlandırıldıktan sonra hızlı yara iyileşmesi sağlanarak, erken dönemde greftleme
yöntemleriyle yara başarılı bir şekilde kapatılabilir. İnfekte doku kütlesinin fazla olduğu
dolayısıyla infeksiyon riskinin yüksek olduğu olgular, kaviteli - zor lokasyonlu yaralar,
yoğun viskoziteli yaralar, sık debridman ihtiyacı gereken olgular, standart vakum yardımlı
kapamaya yanıtsız ya da yara iyileşmesinin geciktiği durumlarda instilasyonlu TNB
uygulaması tercih edilebilir. Periyodik instilasyonla yaranın temizlenmesi sonucu infeksiyöz
maddelerin uzaklaştırılması, kontaminasyon veya biyofilm kaynaklı yara iyileşmesinde
gecikmenin azalması, cansız ve sfasel dokuların çözülmesi, eksuda hacminin ve yoğunluğunun
azaltılmasının sağlandığı yönünde görüşler mevcuttur.

264

12. Ulusal Yara Kongresi
14-17 Aralık 2017

1

Yıkamalı negatif basınç sistemi uygulaması
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P082
İskemik Ekstremitede Minimal İnvaziv
Yöntemlerle Revaskülarizasyonun Sağlanması
Ve Yara Yönetimi: Olgu Sunumu
Fatih Yanar, Sercan Yüksel, İbrahim Fethi Azamat, Tarık Kantarcı,
Selçuk Baktıroğlu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
Giriş: Ayak ülseri olan diyabetli hastalarda periferik arter hastalığı tedavi sonucunu etkileyen
önemli bir prediktördür. Diyabetik hastalarda gerçek periferik arter hastalığı prevelansını
tesbit etmek zordur. Çünkü diyabetik hastaların çoğu asemptomatiktir veya periferik nöropati
nedeniyle ağrı duyusu azaldığı için semptomlarını fark edemezler. Bu nedenle diyabetik
hastalar ülser ve gangren ile başvururlar. Ayak lezyonları diyabetik hastalarda hastaneye
yatışın en sık sebebi olmakla birlikte en yüksek mortalite ve morbiditeye yol açan durumdur.
Olgu Sunumu: 70 yaşında erkek hasta altı haftadır sol ayakta iyileşmeyen yara şikayetiyle
başvurdu. Fizik muayende sol ayak 5. parmak proksimali ve ayak lateralinde gangrene alan
mevcuttu. (Resim1 ) Hikayesinde son 6 aydır kısa mesafe klodikasyo tarifleyen hastanın
günde 2 paket sigara içme anamnezi mevcuttu. Hastanın konjestif kalp yetmezliği, kronik
obstiriktif akciğer hastalığı, kronik börbrek yetmezliği (3/7 diyaliz) ve Tip 2 diyabeti
mevcuttu. Ayak bileği kol basınç indeksi 0.4 idi. Hastaya girişimsel radyoloji biriminde
angiografi uygulandı. Anjiografisinde bilateral common iliyak arterde, sol eksternal iliyak
arterde darlık ve sol süperfisiyal femoral arterde(SFA) oklüzyon mevcuttu. (Resim 2a-b)
Hastanın sol eksternal iliyak arter ve SFA‘ya perkütan translüminal anjiyoplasti (PTA) işlemi
uygulandı (Resim 3a-b), heparinizasyon yapıldı. Takiplerinde indeksi 0.8 olarak ölçüldü.
Revaskülarizasyonu takiben ayak lateralindeki nekrotik dokular debride edilerek ayak
5.parmak ampüte edildi. (Resim 4) Dört seans topikal negatif basınç uygulandı. (Resim 5)
Yeterli granülasyon dokusunun oluştuğu düşünülen hastada yara yeri kısmi kalınlıklı deri
grefti ile kapatıldı. (Resim 6)
Tartışma ve Sonuç: Periferik arter hastalığında öncelikle iskeminin düzeyi belirlenip
özellikle çok sayıda komorbid hastalığı olanlarda revaskülarizasyon sağlandıktan sonra
yaraya multidisipliner ekiplerce bakım yapılmalıdır. Aksi takdirde iskemik ekstremitede yara
iyileşmesi mümkün olmayacaktır, bu da hem hasta hem de hekim açısından oldukça yıpratıcı
bir süreci beraberinde getirecektir. Revaskülarizasyon çoğu zaman gerekli ancak tek başına
yetersiz bir tedavi şeklidir. Olgumuzda olduğu gibi önce revaskülarizasyon sağlanıp sonra
debridman ve sonrasında topikal negatif basınç ile yara iyileşmesi sağlanıp greftle başarılı bir
biçimde kapatmak mümkün olmuştur.
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Sol ayak 5. parmak ve ayak dorsolateralinde iskemik yara
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P083
Ekstremiteyi Tehdit Eden Nekrotizan Fasiit
Yönetimi: Olgu Sunumu
Fatih Yanar, Sercan Yüksel, İbrahim Fethi Azamat, Baran Mollavelioğlu,
Selçuk Baktıroğlu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
Giriş: Nekrotizan fasiit; fasya ve cilt altı dokunun nekrozu ile seyreden nadir görülen ilerleyici
ve mortal seyredebilen bakteriyal bir infeksiyondur. Sıklıkla ekstremiteleri, gövde ve perine
bölgesini tutabilir. Ekstremitelerde travma, injeksiyon ya da böcek ısırıklarından sonra
görülebilmektedir. Nekrotizan fasiit her yaş ve cinsiyette rastlanmakla birlikle çoğunlukla
50-60 yaş grubundaki erkeklerde görülür. Lokalize bir infeksiyon şeklinde başlayıp daha
sonra mikroorganizmaların sinerjistik etkileri ve bazı risk faktörlerinin katkısıyla fasyal
planlar boyunca hızla yayılıp eksteremiteyi tehdit edebilir.
Olgu Sunumu: 36 yaşında erkek hasta 2 aydır sağ ayak ve bacakta ağrı, akıntılı açık
yara şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Tip 1 Diyabet anamnezi olan hastanın fizik
muayenesinde distal nabızları non palpabl idi, ayak dorsolateralinde 4x4 cm’lik açık yarası
mevcuttu. Ayaktan dize kadar tüm krus boyunca yaygın selülit-lenfanjit görünümü mevcuttu
(Resim 1). Ayak bileği kol basıncı indeksi 0.9 idi. Başvuru anında ateş: 38.9°C, lökosit: 26.400
10^3/µL, ESR: 61, CRP: 236 mg/L, HbA1c: 9.4, Albumin: 2.1g/dL, Hb: 6.3 g/dL, Htc: 18.9.
Hasta ameliyata alınarak ayak dorsumundan krus proksimaline kadar kompartmanlar açıldı,
nekrotik dokular debride edildi, kültür antibiyogram için örnekler alındı (Resim 2). Üçüncü
debridman sonrası hastaya topikal negatif basınç (TNB) uygulandı (Resim 3). Kültüründe
Psödomonas ve Metisiline dirençli koagülaz negatif Stafilokok üreyen hastaya sırasıyla
ampisilin sülbaktam, meropenem ve vankomisin, klindamisin tedavisi 21 gün süreyle
uygulandı. Kontrol lökosit: 16.800 10^3/µL, CRP: 112mg/L, ESR: 34’e geriledi. Dört seans
TNB uygulanan hastada granülasyon dokusunun oluşumunu (Resim 4) takiben STSG (kısmi
kalınlıklı deri grefti) ile yara kapatılarak hasta taburcu edildi (Resim 5).
Tartışma ve Sonuç: Yüksek mortalite ve morbidite ile seyreden nekrotizan fasitte erken tanı
ve infekte kompartımanların geniş cerrahi drenaj ve debridmanı hızlı bir şekilde ilerleyen
infeksiyöz süreci durdurmada etkindir. Bu hasta grubunda cerrahi debridman, yoğun
antibiyoterapi ve uygun zamanda TNB uygulamasının iyi bir tedavi seçeneği olacaktır.
Ödem ve eksudanın kontrol altına alınması, granülasyon dokusunun gelişiminde hızlanma,
lokal kan akımında artış ile yara iyileşmesini hızlandırıp hastanede kalış süresini kısalttığını
düşünmekteyiz.
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Debridman ve fasyatomi sonrası nekrotizan fasiit
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P084
Diyabetik Ayakta Ekstremite Kurtarılması:
Topikal Negatif Basınç Uygulaması Ve
Rekonstrüksiyon
Fatih Yanar, Sercan Yüksel, İbrahim Fethi Azamat, Aykhan Abbasov,
Selçuk Baktıroğlu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
Giriş: Tüm dünyada yaşam tarzındaki değişimle birlikte diyabet sıklığı giderek artmaktadır.
Diyabetik hastalardaki ayak problemleri hastanede yatışın ve travmatik olmayan alt
ekstremite amputasyonlarının en sık nedenidir. Tip 2 Diyabetli hastaların yaklaşık %15’inde
ayak ülseri gelişir ve bunların %15-25’i amputasyonla sonuçlanır. Topikal negatif basınç
(TNB) uygulaması akut ve kronik yaralarda iyileşmeyi hızlandırmak için yara üzerine
kontrollü ve lokalize negatif basınç kullanımını sağlayan non-invaziv bir yöntemdir. TNB
uygulamasının yara yatağının fizyolojik ve kimyasal ortamında değişiklikler meydana
getirerek etki ettiği düşünülmektedir. Lokal kan akımında artış, fibroblast proliferasyonu
ve yara perfüzyonunu uyararak yara boşluğunun granülasyon dokusu ile dolmasını ve yara
kenarlarının retraksiyonunu sağlamaktadır. Ödem ve eksüdanın kontrol altına alınmasıyla
yaranın bakteriyel kolonizasyonu kontrol edilerek daha hızlı ve etkin yara iyileşmesi
gerçekleşir.
Olgu Sunumu: 54 yaşında erkek hasta bir ay kadar önce sağ ayak tabanına çivi batması
hikayesi ile başvurdu. Fizik muayenede sağ ayak 5.parmak, ayak tabanı ve dorsolateralinin
gangrene olduğu görüldü. (Resim 1a-1b) Distal nabızlar palpabl idi. Ayak bileği kol basınç
indeksi: 1 idi. Başvuru anında lökosit: 12.800 10^3/µL, CRP: 16mg/L, Hb:8.9 g/dL, Htc:
%27.6 idi. Ateşi yoktu, vital bulguları stabildi. Hasta ameliyata alınarak 1 ve 5. Parmak
amputasyonu yapıldı, nekrotik dokular debride edildi, (Resim 2) kültür antibiyogram için
örnek alındı. Kültüründe Klebsiella Pneumonia ve Acinetobacter spp. üreyen hastaya 21 gün
süreyle intravenöz meropenem ve Sefoperazon-Sülbaktam tedavisi uygulandı. Takibinde
dört seans topikal negatif basınç uygulandı. (Resim 3) Granülasyon sağlandıktan sonra 2,3 ve
4. parmakların cildi korunarak ampute edildi. (Resim 4) Sol uyluk anterolateralinden alınan
kısmi kalınlıklı deri greftiyle yara kapatıldı. (Resim 5) Donör saha tül-gre ile kapatılarak ve
günlük kurutularak iyileşmesi sağlandı. (Resim 6)
Tartışma ve Sonuç: Dış merkezde diz altı amputasyonu önerilmesi sonrası tarafımıza
başvuran hastada lokal yara bakımı, debridman, minör ampütasyonlar sonrası topikal negatif
basınçlar ile granülasyon dokusu sağlanan hastanın yarasını kısmi kalınlıklı deri grefti
ile başarılı bir şekilde kapatıldı. Majör amputasyon öncesi hastaların özellikle bu konuda
deneyimli yüksek volümlü tersiyer merkezlerle konsülte edilmesi yararlı olacaktır.
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Ayak tabanı ve 5. parmakta gangren
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P085
Kollajen Membran ve Hyaluronik Asit
Kullanımının Kronik Yaralara Etkisi
Canan Balcı1, Osman Civil2, Ali Çiftçi2, Abdullah Güneş2, Hatice Uzun3,
Fatma Varlı Elmas4

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Anabilim Dalı, Kocaeli
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi
Anabilim Dalı, Kocaeli
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Yoğun Bakım, Kocaeli
4
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yara Bakım
Hemşiresi, Kocaeli
1

Amaç: Kronik yaralarda kollajen membran ve hyaluronik asit etkisini göstermek.
Ekstraselüler matriks yeniden yapılandırma ve yumuşak dokunun yeniden yapılandırılmasında
katılımcıdır. Granülasyon dokusunun yenilenmesi, devamlılığı ve epitelizasyonun
hızlandırılmasında yardımcıdır. Enfekte olmayan yaralar, eranülasyon fazında sekonder
yara iyileşmesi olan yaralar epitelyum fazındaki yaralar (örneğin, ülser, dekübitus ülser,
bölünmüş cilt, yanıklar, sekonder iyileşme yaraları...) kullanılmaktadır. Hyaluronik asit,doku
onarımında yüksek derece öneme sahip fizyolojik hücresel süreçlerin koşullarının oluşmasını
sağlar. Lokal kullanımı yeni doku oluşumunda hücre çoğalmasını ve migrasyonunu oluşturur,
makrofajların fagositer aktivitelerini tetikler.Hyaluronik asit hızlı ve gelişmiş bir iyileşme
sürecini tetikler.Kollajen liflerinin oluşumu ve bakımına yardımcı olur.
Olgu: Hasta S.E. 16 yaşında suda boğulma ve epilepsi tanıları ile anestezi ve reanimasyon
yoğun bakımda trakeostomi ile takip edilen hastanın sağ torakanterdeki 3.derece 5x3cm bası
mevcut. Hastaya kollajen membran 10x10cm 2 günde bir değiştirilerek uygulandı. Hastanın
sol torakanter 3 ve sakrumdaki 2. derece bası yarası için hyaluronik asit krem 2 günde bir
uygulandı.
Sonuç 1: kronik yaralarda kollajen membran kullanımı neticesinde granülasyon dokusu
artmış, iyileşmenin hızlandığı görülmüştür.
Sonuç 2: Hyaluronik asitin epitelizasyonu hızlandırdığı görülmektedir.
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sol torakanter bası yarası
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