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I

ÖN SÖZ

Derimiz vücudumuzun bütünüyle ilişkili büyük bir organımızdır ve travmanın 
ilk giriş noktasıdır. Bu kitap Türkçe literatürdeki  travma ve deri ilişkisi inceleyen 
kaynaklardaki eksikliği gidermek amacıyla yazılmıştır. Kitapta travmanın geniş 
kapsamlı tanımı, derinin yapısı ve fonksiyonları konularının yanı sıra sistemik 
etkiler ve deri travmasına birçok farklı disiplinin yaklaşımlarını içeren ilgi çekici 
bölümler bulunmaktadır. Ayrıca travma ile ilişkili deri hastalıkları ve bunları 
taklit eden tıbbi durumlar, insan ve hayvan ısırıklarına yaklaşım ve çocuk 
istismarında görülen deri belirtileri konuları da ele alınmıştır. Deride travmayla 
oluşabilecek birkaç bölümde farklı yönleriyle incelenmiştir. Deri travmalarının 
plastik cerrah gözüyle tamiri, özellikli bölgelerdeki deri travmaları ve fetal 
dönem gibi özellikli yaş gruplarındaki travmatik deri lezyonlarına yaklaşım 
ve tedavi de işlenmiştir. Okuyuculara farklı bir bakış açısı kazandıracağını ve 
günlük pratiğinizde yararlı olacağını düşündüğümüz bu kitabı zevkle okumanızı 
dileriz.

Editör Kurulu
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B Ö L Ü M  I

DERİNİN YAPISI VE 
FONKSİYONLARI 

STRUCTURE AND FUNCTIONS OF THE SKIN

Hüsna GÜDER
(Dr. Öğr. Üyesi), Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Kliniği,

e-mail: husnaguder@gmail.com
Orcid: 0000-0001-8604-022X

1.  Giriş

Deri vücudumuzu kaplayan, dış ortama karşı bir bariyer olan en büyük 
organımızdır. En üstte çok katlı keratinosit tabakalarından oluşan bir 
epidermis; ortada kolajen ve elastik liflerin arasında kıl folikülleri, ter ve 

yağ bezlerinin bulunduğu bir dermis ve altta yağ dokusu olan bir hipodermisten 
oluşan karmaşık bir epitel ve mezenkimal dokudur (1).

Deri embriyolojik olarak ektoderm ve mezodermden gelişir. Ayrıca 
melanositler nöral krestden köken alır (2).

Dış çevre ve vücut arasında bulunan deri sürekli olarak fiziksel travmaya 
maruz kalır ve kendini yaralanmalara karşı onarmak için hazır olmalıdır. 
Deri, kök hücrelerini kullanarak epidermal dengeyi, kıl yenilenmesini ve yara 
onarımını sağlar (3). Deri, farklı embriyonik kökenlere sahip yetişkin kök 
hücreler için bir rezervuardır (4).

2.  Epidermis

İnsan epidermisi tabakalı bir yassı (skuamöz) epiteldir (5). Derinin en dış 
tabakasıdır. Epidermisin %95’ini keratinositler oluştururken kalan %5’ini 
melanositler, Langerhans hücreleri ve Merkel hücreleri oluşturur (1).  
Keratinositler epidermisin mekanik ve su bariyeri işlevinden sorumluyken, 
melanositler deri pigmentasyonu, Langerhans hücreleri bağışıklık tepkisi ve 
Merkel hücreleri duysal işlevlerden sorumludur (5).
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Keratinositler; keratohiyalin ve keratin filamentleri oluşturan keratin 
proteinleri eksprese eden hücrelerdir. Her bir epidermal tabakanın keratinositleri, 
genellikle bir bazik ve bir asidik keratin proteini olan spesifik bir keratin 
protein çiftinin ekspresyonu ile karakterize edilir. Örneğin, stratum bazalenin 
keratinositleri keratin 5 (K5, bazik keratin) ve K14 (asidik keratin) proteinleri 
üretirken, stratum spinozumdaki keratinositler K1 (bazik keratin) ve K10 
(asidik keratin) üretir. Spesifik keratin protein çifti, zorunlu heterodimerleri 
oluşturur ve keratin ara filamentinin temel alt birimini oluşturur. Keratin ara 
filamentleri, keratinositlerin sitoplazması boyunca uzanır ve epidermise gerilme 
mukavemetini, şeklini ve mekanik hasara karşı direncini verir (5).

Epidermis, keratinosit farklılaşma durumuna bağlı olarak katmanlara 
ayrılır. Memeli epidermisi en içten en dışa doğru stratum bazale (bazal), 
stratum spinozum (dikenli), stratum granülozum (granüler) ve stratum korneum 
(kornifiye) olmak üzere 4 ana tabakadan oluşur (6). Sadece avuç içi ve ayak 
tabanlarında ekstra bir tabaka olarak stratum lusidum bulunur (7). Keratinositlerin 
bazal tabakadan stratum korneuma ulaşması 2 hafta ve stratum korneumdan 
dışarı doğru atılmaları ise 2 hafta kadar sürer. Keratinositlerin yaralanma sonrası 
proliferasyon ve maturasyon kapasiteleri daha yüksektir (8).

2.1. Stratum Bazale

Stratum bazale (bazal tabaka), bazal keratinositler olarak bilinen tek bir bazal 
epiderm tabakasından oluşur. Bazal keratinositler, nispeten büyük çekirdeğe 
sahip küboid hücrelerdir (5).  Bu hücrelerin çoğalmasıyla oluşan yavru hücreler 
stratum korneum oluşumuyla sonuçlanan terminal farklılaşmaya yönlendirilir 
(1). Bazal keratinositler içinde K5/K14 ara filamentler deriye dik uzanır. Bazal 
keratinositler bazal tabakaya hemidezmozomlarla, birbirlerine ve stratum 
spinozumdaki keratinositlere ise dezmozomlarla bağlanmışlardır. Normal 
homeostaz sırasında bazal keratinositler epidermisteki tüm keratinositleri üreten 
yerleşik epidermal kök hücrelerdir (5). 

Keratinositlere ek olarak, iki tip epitelyal olmayan hücre, melanositler ve 
Merkel hücreleri de stratum bazalede bulunur (5).

Melanositler nöral krestten köken alırlar ve deri pigmentasyonu için 
melanin üretirler. Melanositlerde üretilen melanin melanozomlarda paketlenir, 
dendritler yoluyla stratum spinozumdaki keratinositlere taşınır. Bu melanozomlar 
keratinosit çekirdeğini sararak UV ışınları karşı koruma sağlar. Güneş maruziyeti 
ve genetik, üretilen melanin miktarını belirler, ancak herkeste yaklaşık aynı 
sayıda melanosit bulunur. Dikkat çekici bir grup melanosit de saç foliküllerine 
göç eden ve orada bulunan melanositlerdir. Saç folikülüne yerleşik melanositler 
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saç pigmentasyonuna katkıda bulunur ancak epidermal pigmentasyona katkıda 
bulunmazlar (5).

Merkel hücreleri, stratum bazalede bulunan oval şekilli modifiye 
epidermal hücrelerdir. Bu hücreler, hafif dokunuş için mekanoreseptörler olarak 
duyusal bir işlev görürler. Avuç içi, ayak tabanları, ağız ve genital mukozada 
bulunmakla birlikte en çok parmak uçlarında bulunurlar. Dezmozomlarla bitişik 
olarak keratinositlere bağlanırlar. Keratin ara filamentleri içerirler ve hücre 
zarları derideki serbest sinir uçlarıyla etkileşime girer (7). Merkel hücreleri 
dermiste de bulunur ve burada periferik sinir uçlarının Schwann hücreleriyle 
birliktedir (9).

2.2. Stratum Spinozum

Stratum spinozum bazal tabakanın üstündeki tabakadır ve adını dikenli 
görünümünden alır. Poligonal şekilli 8-10 katmanlı keratinositlerden oluşur. 
Stratum spinozumun dikenli görünümü, keratinositlerini birbirine bağlayan 
dezmozomların yaptığı çıkıntılardan kaynaklanır. Stratum spinozumdaki 
keratinositler K1 ve K10 ara filament proteinlerinin spesifik ifadesi ile bazal 
keratinositten ayırt edilebilir. K1/K10 dimerleri, radyal olarak uzanan, 
sitoplazmayı kapsayan ve hücre çevresindeki dezmozomlara giren ara filamentler 
oluşturur. Spinöz keratinositler hidrofobik glikolipidler üretir. Stratum spinozum 
derinin güç ve esnekliğine katkıda bulunur. Keratinositlere ek olarak, stratum 
spinozumda Langerhans hücreleri bulunur (5).

Langerhans hücreleri dendritik hücrelerdir. Derinin ilk hat savunucularıdır 
ve antijen sunumunda önemli bir rol oynarlar. Bu hücreler, kemik iliğinin 
CD34 pozitif kök hücrelerinden türetilen mezenkimal kökenli hücrelerdir ve 
mononükleer fagositik sistemin bir parçasıdır. Birbeck granülleri adı verilen 
tenis raketi şeklinde sitoplazmik organeller içerirler. Bu hücreler hem MHC I 
hem de MHC II moleküllerini eksprese eder, derideki antijenleri alır ve lenf 
noduna taşırlar (7). Langerhans hücreleri, epidermiste yatay bir düzlem boyunca 
uzayan yassı dendritlere sahip hücrelerdir. Hücre gövdesi ve uzatılmış 
dendritleri ile Langerhans hücreleri deri yüzeyinin %25'ini kaplar. 
Langerhans hücreleri, epidermisteki antijenleri ve diğer yabancı maddeleri 
tanıma ve yakalamada etkilidir (5).

2.3. Stratum Granülozum

Stratum granülozum granülleri ve kalın hücre membranları olan daha düz 
keratinositlerden oluşur. Keratinizasyon bu katmanda başlar; keratinositlerde keratinler 
ve keratohiyalin tarafından granüler görünüm oluşur. Keratohiyalin granülleri, ~400–
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500 kDa olan profilaggrinden oluşur.  Granüler hücrelerde sıkı bağlantılar vardır ve 
bariyer işlevine katkıda bulunurlar (5). Granüler tabakanın kalınlığı stratum korneum 
kalınlığı ile orantılı olarak 1-10 kat arasında değişebilmektedir. Bu tabakada K1/K10 
keratin dimerleri K2/K11’e dönüştürülür (9).

2.4. Stratum Lusidum

Bu tabaka sadece avuç içleri ve ayak tabanlarında bulunur. 2-3 hücre katmanından 
oluşan ince ve şeffaf bir tabakadır (7). Lusidum keratinositleri, keratohiyalinden 
türetilen lipid açısından zengin bir madde olan eleidin ile yoğun bir şekilde 
doludur. Su bariyeri işlevine katkıda bulunur (5).

2.5. Stratum Korneum

Çekirdeksiz skuamöz hücreler olan ölü keratinositler ve keratinin oluşturduğu 
pullardan oluşan 20-30 sıralı en üst katmandır. Bu, özellikle nasırlı deride, 
kalınlığı en çok değişen katmandır. Bu katman içinde ölü keratinositler ilk 
bağışıklık savunmamızın bir parçası olan defensinleri salgılar (7).

Stratum granülozumdan stratum korneuma geçen keratinositlerde 
profilaggrin filagrinlere bölünür ve keratinositler nükleuslarını kaybederek 
korneositlere farklılaşır.  Stratum korneum veya kornifiye tabaka, deride su 
bariyerine katkıda bulunan ana tabakadır. Stratum korneum yaklaşık 10-20 μm 
kalınlığındadır. Bu katmandaki keratinositler terminal olarak farklılaşmıştır ve 
korneositler olarak da bilinirler. Korneositlerde keratinler, filaggrin, lorikrin, 
involukrin ve birkaç başka protein, ~10–15nm kalınlığında kornifiye bir zarfta 
bir araya gelmiştir.  Bu proteinler transglutaminazlarla çapraz olarak bağlanırlar. 
Bu kornifiye zarf hem hücre içi keratinlerin hem de hücreler arası lipidlerin 
bağlandığı yapı haline gelir. Stratum korneumun en dış tabakası sürekli olarak 
pul pul dökülürken, stratum bazaledeki epidermal kök hücrelerin çoğalması ile 
daima bir denge içinde yenilenir (5).

3. Bazal Membran

Epidermis ve dermis fiziksel olarak bir bazal membran ile ayrılır. Epidermal-
dermal bileşke, dermisin epidermise parmak benzeri çıkıntıların olduğu bir 
şekilde yapılanmıştır. Bazal membran, epidermisin bağlandığı hücre dışı matriks 
bileşenlerinden oluşur; bu tür bağlanma epidermisi mekanik olarak destekler. 
Parmak izleri, parmak uçlarımızın altında dermal papillaların oluşturduğu 
çıkıntıların sonucudur (5).

Bazal membran epitel hücrelerinin bağ dokuya yapışmalarını sağlar; hücre 
yüzey reseptörleri ile ekstrasellüler matriks (ECM) proteinlerinin etkileşimini 
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sağlayarak hücresel organizasyon ve farklılaşmada rol alır ve permeabilite 
bariyeri fonksiyonu görür (10).

Bazal membran yara iyileşmesinde ve kanser yayılımında önemli bir rol 
oynar. Kolajen tip IV, nidojen, heparin sülfat, perlekan gibi proteoglikanlar ve 
lamininler tipik olarak bazal membranda bulunan proteinlerdir. Kolajen tip VII 
hem tip IV kolajen hem de tip I kolajeni bağlayarak kolajen fibrillerini sabitleyen 
bazal membranın başka bir bileşenidir (11). 

4. Dermis

Dermis, epidermisin derinliklerinde ve hipodermis yüzeyinde yer alan 
mezenkimal kökenli bir bağ dokusu tabakasıdır. Dermisin bileşimi kolajen ve 
elastik liflerden oluşan lifli bir yapıdadır. Lifli bileşenler arasında hiyaluronik 
asit(HA), proteoglikanlar ve glikoproteinler gibi glikozaminoglikanlar içeren 
amorf bir hücre dışı “zemin maddesi” bulunur (5). Dermis kan damarlarını, sinir 
uçlarını, kıl foliküllerini, yağ ve ter bezlerini barındırır.  Dermisin bağ dokusunda 
fibroblastlar, makrofajlar, adipositler, mast hücreleri, Schwann hücreleri ve kök 
hücreler dahil olmak üzere birçok hücre tipi bulunur. Fibroblastlar dermisin 
ana hücresidir. Mast hücreleri tipik olarak dermal kılcal damarları çevresinde 
bulunur (12). 

Dermis epidermise yapısal ve beslenme desteği sağlar (8). Dermisin 
kalınlığı anatomik bölgeye göre farklıklık gösterir ve epidermisin 15-40 katı 
kadardır (9).

Dermis iki katmana ayrılır: Papiller dermis ve retiküler dermis. Papiller 
dermis, epidermisin derinliklerinde uzanan yüzeysel tabakadır. Papiller dermis, 
oldukça vasküler olan gevşek bağ dokusundan oluşur. Retiküler tabaka, 
dermisin kütlesini oluşturan kalın bir yoğun bağ dokusu tabakası oluşturan derin 
tabakadır (5).

Papiller dermis bol kan kılcal damarları ile beslenir, ayrıca sinir 
lifleri, Meissner cisimcikleri olarak bilinen dokunma reseptörleri ve lenf 
damarlarından oluşur. Retiküler dermis de duyusal ve sempatik sinirlerle iyi 
donanmıştır. Dermisteki kan damarları, stratum bazalenin altına uzanan geniş 
ağlar oluşturur. Bu kan damarı ağları deriye besin sağlar; ayrıca topikal olarak 
uygulanan veya deriye enjekte edilen harici maddeler için sistemik dolaşıma 
erişim sağlar. Genel olarak dermis, deriye elastikiyet, esneklik ve gerilme 
kuvveti verir (5). 

Kolajen, dermisin ana bileşenidir. Spesifik olarak, tip I ve tip III kolajen 
bol miktarda bulunur. Elastik lifler ayrıca dermiste önemli bir yapısal rol oynar. 
Elastik lifler, elastin ve fibrillin mikrofibrillerinden oluşur. Kolajenin aksine, 
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elastinin biyokimyasal konfigürasyonu liflerin kaymasına, gerilmesine ve geri 
tepmesine izin verir. Retiküler dermis, kalın elastik liflerden oluşur. Elastik 
liflerin iki alt tipi önemlidir. Elaunin lifleri, papiller ve retiküler dermisin birleşim 
yerinin yakınında bulunan yatay olarak düzenlenmiş elastik liflerdir. Oksitalan 
lifleri, papiller dermiste bulunan dikey elastik liflerdir (5).

Hücreler dermis içeriğinin sadece %10'unu oluşturur. Dermisteki ana 
hücre tipi mezodermden köken alan iğ şeklindeki fibroblastlardır. Fibroblastlar 
ara filament olan vimentini eksprese ederler. Dermal fibroblastlar zemin 
maddesi, kolajen ve elastinleri sentezler ve hücre dışı boşluklarda biriktirirler. 
Zemin madde içinde kolajen ve elastin liflerinden oluşan bir ağ oluşur. Kolajen 
lifler dermisin kuru ağırlığının %70’ini oluştururken, elastin lifleri %1’den 
azını oluşturur. Kolajen lifler yüksek gerilme kuvveti sağlarken, elastin lifler 
dış kuvvetler tarafından deformasyon üzerine cildin orijinal şekline dönme 
kabiliyetini verir. Zemin maddesi dermisin kuru ağırlığının yaklaşık %0,2’sini 
oluşturur, ancak dermal hacmin çoğunu oluşturur. Zemin maddenin ana bileşimi 
glikozaminoglikanlardır. Zemin maddesi su, elektrolitler ve plazma proteinleri 
gibi diğer bileşimleriyle birlikte tuzlu su dengesinde önemli rol oynar ve 
dermisteki diğer bileşenlere destek sağlar (5). 

Bölünme çizgileri olarak da bilinen Langer çizgileri, retiküler dermisteki 
kolajen ve elastik liflerin hizalanmasına karşılık gelen cildin gerilimini 
tanımlamak için kullanılan topolojik çizgilerdir. Bu hatlar boyunca yapılan 
cerrahi kesilerde daha az iz oluşur (7).

Dermisteki makrofajlar dermal dendrositler olarak da adlandırılır. 
Özellikle papiller dermis ve üst retiküler dermiste yoğundurlar. Fagositik 
aktiviteleri yüksektir, antijen sunucu olarak immün cevabın başlamasında rol 
alırlar (9).

Mast hücreleri kan damarları, sinirler ve deri eklerinin çevresinde 
yerleşmişlerdir. Başta histamin olmak üzere heparin, serin proteazlar ve çeşitli 
sitokinleri içeren çok sayıda granülleri bulunur. Mast hücreleri IgE ile çapraz 
bağlanma; P maddesi gibi endojen maddelere maruziyet; kalsiyum iyonoforu, 
morfin sülfat gibi ekzojen maddelere maruziyet; ayrıca nonspesifik mekanik 
veya termal uyaranlarla degranüle olurlar (9). Mast hücreleri bilindiğinin aksine 
alerjik yanıt dışında birçok immün yanıtta, yara iyileşmesi, anjiyogenez ve 
tümör gelişimi olmak üzere birçok olayda rol alır (13).

Glomus cisimciği retiküler dermiste bulunan özel yapılı bir arteriyovenöz 
şanttır. Çok sayıda sinir lifi ile ilişkilidir. Termoregülasyonda rol oynar. El, 
ayaklar, kulaklar ve yüzde bulunurlar ama en çok parmak uçları ve tırnak 
yataklarında yoğunlaşmışlardır (9).
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5.  Hipodermis

Hipodermis lipositlerden oluşur ve birbirinden fibröz septalarla ayrılan yağ 
lobülleri halinde düzenlenmiştir (1). Hipodermis dermisi alttaki fasyaya bağlar. 
Hipodermis iyi vaskülarizedir; dermise uzanan bazı kan damarlarının kökenidir. 
Hipodermiste bulunan Pacini cisimcikleri olarak bilinen mekanik duyusal 
reseptörler dermisin yakınında lokalizedir (5). Obez olmayan bireylerde, tüm 
vücut yağının yaklaşık %80’i hipodermis içinde bulunur. Yağın ayrıca, iştahın 
düzenlenmesine ve metabolik enerji kontrolüne katkıda bulunan leptin gibi 
hormonlar üreten bir endokrin işlevi vardır (1). Hipodermis ısı izolasyonu sağlar 
ve ayrıca bir besin deposudur (9).

6.  Deri Ekleri

Başlıca deri ekleri kıl kökleri, yağ bezleri, ekrin bezler (ter bezleri) ve apokrin 
bezlerdir ve dermiste bulunurlar. Kıllar sıcaklık sağlar; yağ bezleri tüyleri ve 
epidermisi yağlamak için sebum salgılar ve ekrin bezler ter salgılar, böylece 
su buharlaşması deri üzerinde bir soğutma etkisi oluşturduğundan vücut ısısını 
düzenler (5). Ayrıca bir ünite olan tırnak da deri eklerindendir.

6.1.	 Kıl	Folikülü

İnsan vücudunda doğumdan hemen sonra dökülen lanugo, çoğunlukla vücuda 
dağılmış bulunan ince kıllar olan vellus ve saç gibi daha uzun ve kaba olan 
terminal kıllar olmak üzere 5 milyona yakın kıl vardır.

Kıl folikülü veya kıl kökü, kıl folikülü ekinin deri yüzeyinin altında yer 
alan kısmıdır, kıllar ise kıl folikülü şaftlarının deri üzerinde kalan kısmıdır. Bir kıl 
folikülü, bu kıl folikülü epitelinin tabanında bir grup dermal fibroblast kümesi ile 
birlikte, farklılaşmış epitel hücrelerinin yedi eş merkezli organize edilmiş tübüler 
katmanından oluşur. Bu dermal bileşen aynı zamanda dermal papilla olarak da 
adlandırılır. Kıl folikülü dıştan içe dış kök kılıfı, iç kök kılıfı ve kıl şaftından oluşur. Kıl 
folikülü epitelinin en alt kısmı, aktif olarak çoğalan kıl epitelyal progenitörlerinden 
oluşan kıl bulbusudur. Kıl folikülü olgunlaştıkça kıl şaftı, farklılaşmış kıl folikülü 
epitelinin oluşturduğu bir kanal aracılığıyla deri yüzeyinin ötesine uzanır. Saç derisi 
kılları kadar fark edilmese de dudaklar, avuç içi, ayak tabanı ve kulak arkası hariç, 
insan vücudunun diğer birçok kısmı kıllarla kaplıdır (5).

Kılların büyümesi birbirini takip eden anagen, katagen ve telogen 
fazlardan oluşur. Bu fazların geçiş süreleri vücudun farklı yerlerindeki 
kıllarda farklılık göstermektedir. Kirpiklerde 4 ayda biten süre saçlar için 4 yıl 
olabilmektedir (9).
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Anagen faz aktif büyüme fazıdır ve 2-6 yıl sürer. Anagen fazdan sonra 
kıl aktif büyümenin durduğu apoptoz aracılı hücre ölümü görülen katagen faza 
girer. Bu faz yaklaşık 2-3 hafta sürer. Son olarak hücresel aktivitenin en az 
olduğu telogen faza girer ve bu fazda kıl folikülden atılır. Telogen faz yaklaşık 
3 ay sürer ve sonra yeni bir kıl folikülü döngüsü başlar (14).

6.2.	 Yağ	Bezleri

Yağ bezleri kıl folikülünün dış kök kılıfından bir çıkıntı olarak gelişir. Puberte 
ile birlikte fonksiyonel olarak aktif hale geçerler. Yağ bezi, kıl folikülünün üst 
kısmında yer alır; ikisi birlikte pilosebase birimler olarak adlandırılır. Yağ bezi, 
lipidlerle dolu küçük çekirdekli ve soluk sitoplazmalı polihedral hücrelerden 
oluşur. Saç folikülüne açılan ve sebum salgılayan, saç ve deri için yağlı bir 
kaplama oluşturan lobüllere sahiptir. Errektör pili kası, yağ bezinin altındaki bir 
pozisyonda kıl folikülüne yapışır ve kıl folikülü kılıfını dermise bağlar. Errektör 
pili kasının kasılması, kıl kökünü daha dik bir konuma getirerek tüylerin diken 
diken olmasına neden olur (5). Yağ bezleri yüz, saçlı deri, sırt ve perinede 
yoğun olarak bulunurken, avuç içi ve ayak tabanında bulunmazlar. Sebumun 
su geçirgenliğini önleme ve mikroorganizmaların üremelerine karşı koruyucu 
özellikleri olduğu düşünülmektedir (9).

6.3. Ter Bezleri

Ter bezleri epidermisin dermise doğru inerek özelleşmesi yoluyla gelişir ve tüm 
deride yaygın olarak bulunurlar. En yoğun olduğu yerler avuç içi, ayak tabanı, koltuk 
altı ve alındır. Yağ dokuları ile çevrilidirler ve sinir lifleriyle yakından ilişkilidirler. 
Ter bezleri termoregülasyonun düzenlenmesinde çok önemli rol oynarlar (15).

Ekrin ter bezi, üst bölgede düz olan ancak derin dermiste alt kısımda 
oldukça kıvrımlı olan tek uzun bir tüptür. Ekrin ter bezi, miyoepitelyal 
hücrelerle çevrili bir kat küboidal hücrelerden oluşur. Tuz ve su bez tarafından 
üretilir ancak kanal tuzu emer, bu nedenle salgılanan ter hipotoniktir. Ekrin 
bezi deri yüzeyine bağımsız bir açıklığa sahiptir. Terin salgılanmasından sonra 
buharlaşması vücudun soğumasına yardımcı olur (5).

Apokrin ter bezi koltuk altı, anogenital bölge ve meme areolasında bulunur. 
Ter bezi olarak anılsa da apokrin bezi daha çok bir koku bezidir. Apokrin bez, 
kıl folikülünden köken alır ve üst kıl köklerine açılan tek bir kanala sahiptir. 
Çocukluk çağında küçük olan bu bezler puberte ile büyürler ve aktif hale 
geçerler. Salgı yapan kısımları subkutan tabakada (hipodermis) bulunur ve 
ekrin bezlerinden daha büyüktür. Apokrin bezleri, viskoz, sütlü ve kokusuz 
olan ürünlerini salgılamak için hücre dekapitasyonuna uğrarlar. Salgı, bakteriler 
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tarafından parçalandığında ve vücut kokusu oluşturan kısa zincirli yağ asitleri 
ürettiğinde kokulu olur (5, 9).

6.4.	 Tırnak

Parmaklar üzerinde epidermisin dermisin içine girmesiyle oluşmuşlardır. 
Tırnak keratinize epitelyal bir yapıdır. Tırnak plağını oluşturan özel bir grup 
keratinositlerden oluşan tırnak matriksi; keratinize hücrelerden (onikositler) 
oluşan dikdörtgen bir dışbükey bir plaka olan tırnak plağı; tırnak plağının 
dayandığı tırnak yatağı; tırnak plağı kenarlarındaki proksimal ve lateral tırnak 
kıvrımları tırnak ünitesini oluşturur.  El tırnakları daha yavaş uzayarak yaklaşık 
4-5 ayda bir tamamen değişirken ayak tırnakları daha yavaş uzayarak 12-18 
ayda bir tamamen değişirler. Tırnak, parmağın yumuşak ucunun travmalardan 
korunmasını sağlar (1, 9).

7.  Derinin Damar Yapısı

 Deri damarlar açısından zengin bir dokudur. Derideki damarlar biri retiküler 
dermisin üst kısmında ve diğeri hipodermiste bulunan iki vasküler ağ (pleksus) 
oluştururlar. Pleksuslar çıkan bir arteriyol ve inen bir venöz koldan oluşur. 
Yüzeyel kapiller sistem epidermis ve eklerini besler. Derideki kan damarlarının 
duvarları diğer organların damarlarına göre daha kalındır. Deri ekleri çevresinde 
damar yoğunluğu artmıştır (16).

Deri kan akımı hipotalamus tarafından kontrol edilir. Kan akımının 
düzenlenmesi termoregülasyonda çok önemli rol oynar. Ayrıca derideki 
damarlar kan basıncının ayarlanması, yara iyileşmesi ve immünolojik olaylarda 
da rol alırlar (9).

Dermiste yoğun bir lenfatik damar sistemi de bulunur. Yüzeyel lenfatik ağ, 
valvleri olmayan damarlar şeklinde dermal papillalarda başlar. Vertikal olarak 
aşağı inen ince lenf damarları alt dermis ve üst subkutan dokudaki daha kalın lenf 
damarları ile birleşirler. Derin lenf pleksusundaki lenf damarlarında bulunan çift 
valvler geri akımı ve stazı önler. Lenfositler, makrofajlar ve dentritik hücreler 
lenfatik yolla deriden çıkarlar (9). 

8.  Derinin Sinir Yapısı

Derinin sinirleri hem somatik hem de otonom sinirleri içerir. Otonomik 
innervasyon, damar sisteminin tonusunun, kıl kökündeki pilomotor 
stimülasyonun ve terlemenin kontrolünden sorumludur. Serbest sinir uçları 
epidermise uzanır ve ağrıyı, sıcağı ve soğuğu hisseder. En çok stratum 
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granülozum tabakasında bulunurlar ve çoğu saç folikülünü çevrelerler. Merkel 
diskleri hafif dokunuşu algılar ve stratum bazale tabakasına ulaşır. Derin basıncı 
algılayan Pacini cisimciği, düşük frekanslı uyarımı algılayan Meissner cisimciği 
ve basıncı algılayan Ruffini cisimcikleri vardır (7). Pacini cisimcikleri palmar 
ve plantar bölgeler, parmakların dorsal yüzleri ve genital organların çevresinde 
hipodermiste; Meissner korpüskülleri el, ayaklar ve ön kol ön yüzünde dermal 
papillalarda yerleşmişlerdir (9).

Derinin dermatomları, beslendikleri afferent sinirlere göre bölünen 
ve kaynaklandıkları spinal vertebral seviyesine göre numaralandırılan deri 
segmentleridir. Yedi servikal, on iki torasik, beş lomber ve beş sakral dermatom 
vardır. Varisella zoster infeksiyonunun neden olduğu zona gibi bazı hastalıklarda 
ağrı hissi ve dermatomal dağılım içeren döküntüler vardır. Dermatomlar, 
vertebral spinal yaralanma düzeylerinin tanısında faydalıdır (7).

9.  Deri Florası

İnsan derisi deri florası adını verdiğimiz mikrobik elemanlarla sarılmış 
durumdadır. Her santimetre karede 1 milyondan fazla bakteri ve yüzden fazla tür 
tanımlanmıştır. Yaş, cinsiyet, vücut bölgesi ve hastalıklar gibi endojen faktörler 
ve ısı, meslek, ilaçlar, sabun, dezenfektan, kozmetikler, hastaneye yatış gibi 
ekzojen faktörlere bağlı deri florasında değişiklikler görülür (17).

Derinin epidermal tabakası normal floramızın çoğunu içerir ve 
epidermisin mikrobiyomu vücut bölgesine göre değişir. Deri yüzeyimizde 
yaşayan mikroorganizmalar normalde patojenik değildir. Baskın olma 
eğiliminde olan bakteriler Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, 
Cutibacterium acnes, Corynebacterium spp. sayılabilir. Koruyucu deri bariyeri 
değiştiğinde enfeksiyon yapabilirler (7).  Deri florasının mantar elemanları olan 
Pityriosporum türleri sebase alanlarda ve Candida albicans ise vulvovajinal 
bölge gibi nemli alanlarda kolonize olurlar. Viral deri florası olarak Human 
papilloma virüs serotiplerinin sağlıklı deride de bulunabileceği gösterilmiştir. 
Yüz, saçlı deri, boyun ve kulaklarda yerleşen Demodex türleri deri florasının 
paraziter elemanlarıdır (17).

Deri florasının en önemli görevi sebumdaki esterleri hidrolize ederek 
patojen bakterilerin infeksiyonundan koruyan doymamış serbest yağ asitlerini 
ortaya çıkarmaktır. Derinin nem oranı ve pH’sı floranın değişimini etkileyen 
en önemli faktörlerdir. Nemli ve sebase bezlerden zengin bölgelerde bakteriyel 
kolonizasyon artmıştır. Normal deri pH’sı 5,4-5,9 arasında asidiktir. Aksilla ve 
inguinal bölge deri pH’sının en yüksek olduğu yerlerdir ve bu alanlarda bakteri 
kolonizasyonu daha fazladır (10).
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10. Derinin Homeostazı

Deri, kök hücrelerini kullanarak epidermal dengeyi, kıl yenilenmesini ve yara 
onarımını sağlar. Epidermiste proliferasyon potansiyeline sahip tek katman olan 
bazal hücreler sürekli olarak dışarı doğru hareket ederek ölü yassı skuamların 
üretimi ile sonuçlanan bir farklılaşma yolculuğu geçirirler. Terminal farklılaşma 
süreci morfolojik ve moleküler olarak dört aşamaya ayrılabilir. Proliferatif 
bazal progenitörler, geniş bir filamentli ağ oluşturarak mekanik direnç sağlayan 
K14 ve K5 keratinleri eksprese eder. Spinöz suprabazal hücreler, K14 ve K5 
ekspresyonunu yerine daha yüksek sıralı kablolar oluşturan K1 ve K10 eksprese 
ederler. Ayrıca spinöz hücrelerde hücreler arası temasları güçlendiren ve diken 
benzeri morfoloji sağlayan dezmozomlar oluşur. Dikenli hücreler yukarı doğru 
itildikçe filaggrin açısından zengin keratohiyalin granülleri ve lipid çift tabakaları 
ile paketlenmiş lamelli granüller ortaya çıkar ve granüler tabakayı oluştururlar. 
Hem spinöz hem de granüler hücreler plazma zarının altında biriken lorikrin ve 
involukrin dahil olmak üzere glutamin ve lizinden zengin proteinler üretirler. 
Terminal farklılaşması son noktasına yaklaşırken kornifiye zarfı oluşturan 
y-glutamil-ε-lizin çapraz bağlarını oluşturmak için transglutaminazlar aktive
olur. Nükleusları ve hücre organelleri kaybolarak lamellar granüller lipidlerini
çıkarırlar ve kornifiye keseler olan ölü skuamlara dönüşürler. İnsan epidermisinde
bazal tabakadan çıkan hücrelerin deri yüzeyine dökülmesi yaklaşık 4 hafta sürer.
Epidermis, stratum korneumda kaybedilen hücrelerin bazal tabakada hücre
bölünmesi ile telafi edildiği doku homeostazı adı verilen bir süreçle kendini
yeniler. Doku homeostazı, bazal tabaka içinde yer alan kök hücreler aracılığıyla
sağlanır. Epidermal kök hücrenin tam sayısı ve özellikleri hala belirsiz olsa da
bunların varlığı ve altta yatan hücre dışı matrikse dayandığı uzun zamandır
bilinmektedir. Şimdiye kadar keratinosit kültürleri ile elde edilen epidermiste
hiçbir deri eki geliştirilememiştir. Bu dermal komşulukların ve mikro çevredeki
karşılıklı etkileşmelerin ne kadar önemli olduğunu gösterir (3).

11. Derinin Fonksiyonları

Derinin temel olarak bariyer, su ve elektrolit homeostazını ve termoregülasyonu 
koruma fonksiyonları vardır. Derinin fonksiyonel kararlı durumu yaş, cinsiyet, 
anatomik konum ve deri fototipi gibi endojen değişkenlerden ve ortam hava 
sıcaklığı, bağıl nem ve mevsimsel değişiklikler gibi eksojen faktörlerden 
etkilenir. Anatomik bölgeye göre fonksiyonel kutanöz parametreler değişkenlik 
göstermektedir (18).

Fiziksel bir bariyer olarak deri, çevresel tehlikelere karşı ilk savunma 
hattını sağlar. Deri, vücudumuzu ultraviyole (UV) hasarına, kimyasal ve 
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mekanik saldırılara, yaralanmalara ve mikroorganizmaların istilasına karşı 
korur (5).

Derinin bariyer fonksiyonunun çoğunu mekanik direnç oluşturan bir 
protein bileşeni bulunan korneositler ve aşırı su, elektrolit kaybına karşı bariyer 
oluşturan çok katmanlı lipitler bulunan hücre dışı matriksi olan stratum korneum 
sağlar (18).

Deri, dendritik epidermal T lenfositleri olan ve adaptif bağışıklık 
sisteminin bir parçası olan epidermisteki Langerhans hücrelerinin etkisiyle 
immünolojik savunmanın ilk bölgesidir (7). Ayrıca deride antimikrobiyal 
peptitler yapılmaktadır (5).

Dehidratasyonu önlemesi ve terleme sayesinde, su ve elektrolit dengesinin 
korunmasına ve vücut ısısının düzenlenmesine yardımcı olur (5). Deri vücut 
ısısını terleme, vazodilatasyon ve vazokonstrüksiyon yoluyla sağlar (8).

Endokrin işlevi, güneşten gelen UV ışığının yardımıyla epidermisteki 
7-dehidrokolesterolün D vitaminine dönüştürülmesinden sorumlu olan 
keratinositlerde D vitamini üretimidir. Keratinositler D vitaminini aktif formu 
olan 1,25 dihidroksi D vitaminine dönüştürür ve D vitamini reseptörünü (VDR) 
eksprese ederler. VDR, keratinositlerin proliferasyonunda ve farklılaşmasında 
rol oynar. Ter ve yağ bezleri, derinin ekzokrin fonksiyonlarını yürütür (7).

Derinin bir diğer önemli rolü de duyu fonksiyonudur (7). Derinin 
kutanöz sinir lifleri ile sinir iletişimi; sitokin ve hormonlar yoluyla hücreler 
arası iletişim ve dendritik hücrelerin hareketi ile immün iletişim fonksiyonları 
vardır (8).

Genel görünüm, turgor tonusu ve diğer nitelikler de vücudun genel sağlığı 
hakkında fikir verir (7).

Derinin kozmetik bir fonksiyonu da vardır. Deri yapısı, pigmentasyonu ile 
görünüşümüzü ve dolayısıyla sosyal hayatımızı etkiler. Ayrıca cinsel çekicilikte 
rol alır. Deri pigmentasyon bozuklukları, derideki lezyonlar ve yara izleri, yine 
deri eklerinden özellikle saçlardaki değişiklikler günlük hayatı çok etkileyen 
faktörlerdir.

12.  Derinin Anatomik Bölgelere Göre Farklılıkları

Deri homojen yapıda bir organ değildir, anatomik bölgeye göre kalınlığı, hücre 
ve hücre dışı elemanlarının kompozisyonu, deri ekleri açısından farklılıklar 
gösterir. Ayrıca bu farklılıklar etnik köken, cinsiyet, yaş, çevresel faktörlerden 
de etkilenerek çok daha fazla bir çeşitlilik oluşturur.

Kafa derisi, sayısız terminal saç folikülü tarafından kolayca tanınır; aksine 
palmoplantar deride kıl folikülü yoktur ancak çok sayıda ekrin bezleri ve stratum 
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korneum’un kompakt hiperkeratozu ile karakterizedir. Deri gelişimi çalışmaları, 
epitelin bölgeye özgü farklılaşmasının epitelyal-mezenkimal etkileşimlere 
bağlı olduğunu göstermiştir. Kıllar ve diğer deri ekleri, epidermal hücreler ve 
fibroblastlar arasında bir dizi karmaşık karşılıklı etkileşim yoluyla gelişir. Farklı 
anatomik bölgelerdeki dermal fibroblastların morfolojik olarak benzer olmasına 
rağmen gen ekspresyon paternlerinin çarpıcı biçimde farklı olduğu tespit 
edilmiştir. Dermal fibroblastlar arasındaki farklılaşma temel olarak anatomik 
orijin bölgesi tarafından belirleniyor gibi görünmektedir (19).

İnsan derisi, deri kompozisyonu, epidermal kalınlık ve epitel tabakalarına 
göre kalın deri ve ince deri olarak kategorize edilebilir, ancak en önemli etken 
epidermal kalınlıktır. Avuç içi, ayak tabanları, parmaklar ve ayak parmakları 
dahil olmak üzere aşınmanın sıklıkla meydana geldiği bölgelerde kalın deri 
bulunur. İnce deri vücudun büyük bir bölümünü kaplar, ince derilerin çoğunda 
tüyler bulunur, bu nedenle ince deriye tüylü deri de denir. Buna karşılık, kalın 
deride kıl kökleri ve yağ bezleri yoktur. Ancak kalın deri ince deriden daha fazla 
ter bezi ve duysal reseptöre sahiptir (5).

Deri en ince olduğu yerde 1-2 mm civarındayken, en kalın olduğu yerde 
6 mm kalınlığa ulaşabilir. Kalın derininin epitel katmanları, ince derideki 
katmanlardan, özellikle de en dış katman olan stratum korneum başta olmak 
üzere daha kalındır. Kalın derinin diğer bir özelliği, stratum korneumun altında 
belirgin bir stratum lusidum ile beş epitel tabakasına sahip olmasıdır. Epidermisin 
altında, kalın derideki dermal papilla, ince deridekinden daha düzenli ve daha 
derindir, ancak kalın derinin dermisi nispeten daha incedir (5). 

Dermisin kalınlığına göz önüne alındığında ise üst sırt en kalın olarak 
kabul edilmektedir. Ancak histolojik olarak “ince deri” olarak kabul edilir çünkü 
epidermal kalınlık stratum lusidum tabakasından yoksundur ve tüysüz deriden 
daha incedir (7).

İnsan derisinin kalınlığı vücudun farklı yerlerinde değişiklik gösterir. 
En ince deri göz kapaklarında bulunur: Göz kapaklarının epidermisi 0,04 
mm, dermisi ise 0,3 mm kalınlığındadır. Buna karşılık, avuç içi ve ayak 
tabanlarının epidermisinin kalınlığı 1,6 mm’dir, sırttaki dermis ise 3 mm 
kalınlığa ulaşır (5).

İnsanlarda deri kalınlığı etnik kökene göre de değişir. Bir çalışmada 
Anadolu insanının dermis ve epidermisinin literatürde bildirilen diğer etnik 
gruplara göre daha kalın olduğu tespit edilmiştir (20).

Plastik cerrahide kullanılan bölünmüş kalınlıkta deri greftleri aynı 
bölgeden birçok kez alınabilir. Greft çıkarmanın en büyük sınırlaması dermis 
kalınlığıdır. Her greft operasyonu sırasında bir miktar dermis alındığından, kalın 
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bir dermis tekrarlayan bölünmüş kalınlıkta greft donör alanındaki önemli bir 
kaynaktır. Özellikle geniş yanıkları olan hastalarda tekrarlanan deri greftleri 
çok önemlidir. Artmış dermal kalınlığın geniş skar oluşumu için bir risk faktörü 
olduğu iddia edilmektedir.  Kafa derisi, göz kapakları ve ön alt bacakta çok 
nadiren hipertrofik skarlar oluşur. Buna karşılık, sternum, omuzlar, üst kollar, 
kulak memeleri ve yanaklar keloid ve hipertrofik skar oluşumuna en duyarlı 
bölgelerdir (20).

Korneosit boyutu ve organizasyonu ile bariyer fonksiyonu arasında bir 
ilişki olduğu varsayılmaktadır. Korneosit boyutu vücut bölgesine bağlıdır ve 
hücre tabakalarıyla doğrusal olarak ilişkilidir. Ek olarak, stratum korneum 
proteazları tarafından düzenlenen korneosit dökülmesi, daha ince bir stratum 
korneum ve geçirgenlik artışı ile ilişkili olabilir (18).

Transepidermal su kaybı değerlerinin en yüksek olduğu deri bölgeleri 
koltuk altı, avuç içleri ve ayak tabanlarıdır. Oklüzyon, ekrin ter bezi aktivitesinin 
artışı gibi kofaktörlerin, yüksek transepidermal su kaybına büyük ölçüde katkıda 
bulunduğu iddia edilmiştir. El dorsali, ventrali, önkol ventrali, baldır ve ayak 
arkı orta derece transepidermal su kaybı olan bölgelerdir. Transepidermal su 
kaybını etkileyen faktörler stratum korneum hidrasyonu, yağ bezi salgısı ve 
stratum korneum kalınlığı olarak bildirilmiştir (18).

Derinin kıvrım bölgelerinde (İntertrijinöz bölgeler) deri yüzeyi 
pH’ı fizyolojik olarak daha yüksektir. Bu durum, Candida türleri gibi 
belirli mikroorganizmalar tarafından intertrigo ve kolonizasyon gelişimini 
destekleyebilir (18).

  UV’ye maruz kalan deri bölgeleri, beklendiği gibi daha yüksek 
eritem ve melanin indeksleri sergilemektedir. Yanak ve alın derisi en yüksek 
eritem indekslerini gösterir. UV'ye maruz kalmanın ötesinde, bu bölgelerdeki 
eritem cevabı, kan damarı ağlarının daha yoğun olmasının bir sonucu olabilir 
(18). Melanositlerin bazal hücrelere oranı anatomik bölgeye göre değişkenlik 
göstermektedir. Yanakta bu oran 1/4 iken kollarda 1/10’dur (9).

13. Deride Yaşa Bağlı Değişiklikler

Deri zamanla biriken biyokimyasal, mekanik ve çevresel değişikliklerin etkisiyle 
yaşlanır. Yaşa bağlı bu değişiklikler deriyi travmaya daha duyarlı hale getiren ve 
iyileşme sürecinde bozulmalara neden olabilecek görsel değişiklikler ve işlevsel 
eksikliklerle sonuçlanır.

Yaşla birlikte epidermal membran villusları geri çekilerek dermal 
papilla ve epidermal rete ridgelerin düzleşmesine neden olur. Keratinositlerin 
yaşlanma ile proliferatif potansiyeli azalmaktadır. Epidermis yaşlılarda incelir. 
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Korneositler arasındaki oluklar veya boşluklar yaşla birlikte derinleşir ve cildin 
yaşlı görünümüne katkıda bulunur. Derinin birincil oluklarının derinliği yaşla 
birlikte artarken, Langer çizgileriyle ilişkili ikincil olukların sayısı azalır. İleri 
yaşla birlikte dermoepidermal bileşkedeki rete sırtlarının incelmesi, düzleşmesi 
ve glikozaminoglikanlardaki azalma derinin viskoelastik iyileşmesindeki 
gecikmeye katkıda bulunur (21). 

Dermis büyük ölçüde yetişkinlerde %70-90 tip I kolajenden oluşan 
ekstraselüler matriksten oluşur ve kalan bileşenler elastin lifleri, proteoglikanlar 
ve HA içerir.  Derideki kolajen ve HA miktarı yaşla birlikte azalır. Ekstraselüler 
matriks ile hücreler arasında mekanik kuvvetlerin ve sinyalleşmenin 
iletilmesine yardımcı olan fokal yapışma bölgelerinin sayısı yaşla birlikte 
azalır. Yapışma bölgelerindeki bu azalma, fibroblastların ekstraselüler 
matriks ile etkileşime girme kabiliyetini sınırlar ve yaşlanan fibroblastların, 
çevrelerindeki kolajen ağları üzerinde göç etme kabiliyetini azaltır. Yaşla 
birlikte kolajen liflerini bozan matriks metalloproteinazları (MMP) artarken, 
doku matriks metalloproteinaz inhibitörlerinin (TIMP) seviyeleri yükselmez, 
bu da MMP’lerin daha fazla birikmesine ve kolajen matriks bozulmasında bir 
artışa sebep olur. Toplu olarak, fibroblastlardan kolajen üretimindeki azalma, 
MMP ekspresyonundaki artış ve değişmeyen TIMP seviyeleri, yaşlanmış 
deride matriks kompozisyonunda ve organizasyonunda değişikliklere yol açan 
sürekli bir bozulma döngüsüne neden olur. Yaşlı hastalardaki granülasyon 
dokusundaki ekstraselüler matriksin azalması ve  matriks metalloproteinaz 
aktivitesinin artması nedeniyle gecikmiş veya yetersiz gerilim olduğundan 
yara iyileşmesi gecikmektedir (21).

Hipodermis esas olarak yağ dokusundan oluşur ve yaşla birlikte hacmi 
azalır. Bu durum deri gerginliğinin azalmasına, sarkmasına ve kırışmasına yol 
açar.  Deri altı yağ ayrıca kemikli dokular üzerinde yoğunlaşan yüksek mekanik 
streslerden korumaya da yardımcı olur. Bu nedenle yaşlı hastaların derisi yüksek 
mekanik basınçlara, lokal doku iskemisine ve ülser oluşumuna daha yatkın hale 
gelir (21).

14.  Sonuç

Deri vücudun farklı bölgelerinde kalınlığı, pigmentasyonu, deri ekleri farklılıklar 
göstermekle birlikte temel olarak dıştan içe epidermis, dermis ve hipodermis 
(subkutan doku) olmak üzere 3 ana katmandan oluşan bir organdır (22). En dış 
katman olan insan derisi, alttaki dokuları ve iç organları korumanın yanı sıra bir 
duyu organıdır. Dokunma, termal ve ağrı sensörleri ile beyni yakın çevredeki 
değişikliklerden haberdar eder.  Böylece tehlike ve travmalardan kaçınmamıza 
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yardımcı olur (5). Deride herhangi bir cismin çarpmasına bağlı keskin ve künt 
travmalar; UV ışığına bağlı yanıklar, sıcak bir cisim ya da ateşe bağlı termal 
yanıklar; alttaki vasküler beslenmenin herhangi bir sebepten kesilmesine 
bağlı yaralanmalar; kimyasal maddelerin temasına bağlı yaralanmalar 
oluşabilir. Derinin bariyer fonksiyonu, immün fonksiyonu, D vitamini sentezi, 
termoregülatuar fonksiyonu, sıvı-elektrolit homeostazı yanında yara iyileşmesi 
de önemli bir görevidir.
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1.  Giriş

Bir canlının potansiyel olarak yaşam fonksiyonlarını devam ettirebilme 
açısından tehdit, stres altında olduğu; buna uzuv hasarı/kaybı ve /veya ek 
vücut yaralanmalarının eşlik ettiği, sağlık kurumunda tedavi gerektiren 

tıbbi durumu “Travma” olarak tanımlayabiliriz. Global olarak ölümlerin %10 
kadarının nedeni yaşanmış olan travmalardır. 45 yaşına kadar olan ölümlerin en 
önemli nedeni travmalardır (1,2).

Travma sonrası ölümlerin yaklaşık %50’si travmadan hemen sonra 
dakikalar içerisinde görülmektedir. Bu ölümcül travmaların büyük çoğunluğunu 
santral sinir sistemini içeren yaralanmalar ve kanamalar oluşturmaktadır (3). 
Ölümle sonuçlanan ve sakatlık bırakan travmalar total olarak ülkelerin sağlık 
ekonomilerine oldukça yük oluşturmaktadır. Travmaları künt ve penetran olarak 
kabaca iki gruba ayırabiliriz.

Künt travmalar arasında trafik kazaları, yüksekten düşmeler, silahsız 
saldırılar sayılabilir. Penetran travmaların ise büyük çoğunluğunu ateşli 
silahlar ile yaralanmalar, kesici delici aletlerle yaralanmalar oluşturmaktadır. 
Ölümle sonuçlanan travmaların yaklaşık yarısını trafik kazaları ve ateşli silah 
yaralanmaları meydana getirmektedir. Bu tür travmaların görülme sıklığı 
azaltabilen tek çözüm travmaların meydana gelmemesi için gerekli önlemlerin 
alınarak güvenlik koşullarının sağlanması ve topluma bu konularla ilgili gerekli 
eğitimin sağlanmasıdır.

Travma varlığında sağlık personelinin acil müdahale kapsamında 
sistematik ve hızlı hareket etmesi hastanın sağ kalımı açısından büyük önem 
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taşımaktadır. Travma geçirmiş bireyi değerlendirirken literatürdeki ilk yardıma 
ait klasik ABCDE formatı kullanılmaktadır.

Airway (Havayolu kontrolü)

Breathing (Solunum kontrolü)

Circulation (Dolaşım/nabız kontrolü)

Disability (Hareket kabiliyetinin kontrolü)

Exposure (Vücudun tümünün ek yaralanma açısından kontrol edilmesi)

İkincil olarak bilinci açık bir hastada hastanın travmasının nasıl meydana 
geldiği, ek hastalık öyküsü, kullanmakta olduğu ilaçlar, son olarak ne zaman 
yemek yediği sorgulanmalıdır. 

Glasgow Koma Skoru (GKS) (Tablo 1), Yaralanma Ciddiyet Skoru 
(Injury Severity Score) (ISS) (Tablo 2) gibi anatomik skorlama sistemleri ve 
Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu Skoru (Systemic Inflammatory Response 
Syndrome Score) (SIRSS) gibi fizyolojik skorlama sistemi travmalı hastanın 
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Glasgow Koma Skoru santral sinir 
sistemine yönelik travma etkisinin değerlendirilmesinde kullanılırken, SIRSS 
ise dolaşım, solunum oranları, vücut ısısı ve lökositleri içeren fizyolojik bir 
skorlama sistemidir. Yaralanma Ciddiyet Skoru baş, boyun, yüz, toraks, 
abdomen, pelvis, ekstremiteleri kapsayan anatomik bir travma skorlama 
sistemidir.  Evrensel olarak kabul gören tek bir genel travma skorlama sistemi 
bulunmamaktadır.
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Tablo 1: Glascow koma skalası

Göz hareketleri Spontan
Sözlü uyarana karşı
Ağrılı uyarana karşı
Yanıt yok

4
3
2
1

En iyi sözel yanıt Oryantasyonu mevcut
Konfüzyon
Anlamsız sözler
Anlamsız sesler
Yanıt yok

5
4
3
2
1

En iyi motor yanıt Komutlara uyma
Ağrı ile hareket etme
Ağrıya karşı fleksör yanıt
Anormal fleksiyon
Anormal ekstensiyon
Yanıt yok

6
5
4
3
2
1

Total skor En iyi yanıt
Komatöz
Yanıt yok

15
8 ve <8
3

Tablo 2: Yaralanma Ciddiyet Skoru

Vücut bölgesi Skor

Baş 1 Minor

Yüz 2 Orta

Boyun 3 Ciddi

Toraks 4 Önemli

Abdomen 5 Kritik

Omurga 6 Yaşamla bağdaşmayan

2.  Acil Servisteki Yaklaşım ve Yaşam Desteği

Detaylı, tanımlayıcı araştırmalara kıyasla yaşamı tehdit eden yaralanmaların 
öncelikli ve hızlı olarak değerlendirilmesine dikkat edilmelidir. Bu koşullarda 
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travmalı hastaya ileri yaşam desteği uygulaması içerisinde “Primerbakı” ve 
“Sekonderbakı” kavramları yer almaktadır.

Primer	bakı hastadaki yaşamı tehdit eden travma bulguları saptanmaya 
çalışılırken eş zamanlı olarak ve hızlıca tedavi ve gerekliyse resusitasyon da 
uygulanır.  Hastanın klinik durumu her an değişiklik gösterebileceğinden 
ABCDE değerlendirmesi sık sık tekrarlanmalıdır. En sık yaşamı tehdit edici 
travmalar baş, göğüs ve abdomen travmalarıdır. Pelvis bölgesinin erken 
radyolojik değerlendirilmesi oldukça değerlidir. Açık bir kırık ya da pelvis 
kırığı gibi ciddi hemorajinin oluşabileceği travmalar dışındaki kemik travmaları 
çoğunlukla yaşamı tehdit edecek derecede risk yaratmamaktadır. Kanamalı 
yarayı temizleyip doğrudan üzerine baskı uygulamak dışarı kanamayı kontrol 
altında almak için yararlı olmaktadır. Kırık hattından oluşan kanamalarda 
erken kapalı redüksiyon ve atel uygulamaları ile immobilizasyon ve elevasyon 
uygulanarak pıhtı oluşması elde edilebilir ve kanama azaltılabilir. Bu noktada 
hastanın hipotermiye girmesi engellenerek koagulasyon mekanizmalarının aktif 
olarak görev yapması sağlanmalıdır. Gerekirse taze donmuş plazma, trombosit 
süspansiyonu gibi kan ürünleri uygulanmalıdır. 

Sekonder	 bakı hastanın stabil hale gelmesinden sonra; hastanın saçlı 
derisinden ayak parmağına kadar olan her anatomik bölgesini kapsayan 
detaylı bir sistematik değerlendirme olup bu aşamada hastanın anamnezinin 
alınması da mümkündür. Vital bulguların düzeldiğine kanaat getirildiğinde 
ileri radyoloji inceleme ve laboratuar tetkikleri bu periyotta uygulanmalıdır. 
Tek tek her bir uzuvdaki hassasiyet, renk değişikliği, stabilite kontrol edilmeli, 
nörovasküler değerlendirme yapılmalıdır. Açık yaralar serum fizyolojik ile 
irrigasyon uygulanmalı steril olarak kapatılmalıdır. Acil serviste küçük cerrahi 
girişim kapsamında kabul edilemeyecek geniş yaralar hastanın vital bulguları 
stabil durumu gelince cerrahi ekip tarafından ameliyathane koşullarında 
değerlendirilmelidir. Klavikula hattı üzerinde olan travmalarda bilinç kaybı 
varlığında servikal omurga yaralanmalarından şüphelenilmelidir. Boyun ve baş 
stabilize edilerek desteklenmeli ve hareket ettirilmemelidir.

Travma hastalarında bir diğer önemli ve sık görülen klinik tablo 
hipovolemik şoktur. Uzuvlarda deride solgunluk, soğukluğun eşlik ettiği 
taşikardi ile bulgu vermektedir. Bilinç durumundaki dalgalanmalar beyin 
hasarının sonucu tespit edilebilmekte olup sekonder beyin hasarı hipotansiyon 
ve hipoksiye bağlı olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Şokla ilgili bulgular 
arasında tek başına kan basıncı ölçümündeki düşük değerler yanıltıcı olabilir 
çünkü vücuttaki kan kaybı %30 oranına yükselip hasta hipotansif duruma 
gelene kadar kompansatuar fizyolojik mekanizmalar tarafından bulguların 
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ortaya çıkması engellenebilmektedir.  Diğer yandan nabız basınçları %15’lik 
bir kan kaybında hızlıca düşebilmektedir (4).

Şok durumunda 2 litre Kristaloid sıvı bolus şeklinde i.v. uygulanmalıdır. 
Sıvı replasmanına yanıt veren hastalarda genellikle %10-20 civarında volüm 
açığı bulunmaktadır.

İlk radyolojik değerlendirme vital bulgular stabil olarak tespit edildikten 
sonra uygulanmalıdır. PA akciğer grafisi, servikal grafiler ve ön-arka Pelvisgrafisi 
öncelikli incelemelerdir. Günümüzde konvansiyonel röntgenogramlara kıyasla 
radyolojik olarak tüm önemli anatomik yapıların analizini aynı anda ve hızlı 
olarak sağlayabilen tüm vücut bilgisayarlı tomografi görüntülemeleri de acil 
servislerde hekimlerin tanı koymalarını hızlandırmaktadır.

Travmaya Odaklanmış Ultrasonografik Değerlendirme (Focused 
Assesment for the Sonographic Evaluation of theTrauma patient) (FAST) ile 
acil servis içerisinde kanama şüphesi olan hastalar acil tıp uzmanı tarafından 
ultrason ile hızlıca değerlendirilebilmektedir. Özellikle intraperitoneal sıvı ve 
batın içi kanamalarda tanı koymada FAST oldukça önem arz etmektedir.

3.  Travma ve Ortopedi

Ölümcül olmayan travmaların ise yaklaşık %50’si uzuvları ilgilendiren 
travmalar tarafından meydana gelmektedir. Uzuvları ilgilendiren ölümcül 
olmayan travmalar sıklıkla hastanede yatarak tedavi gerektirmektedir. 
Uzuvlarda görülen travmalar sıklıkla yumuşak doku travması ve kırıklar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Kırık tanım olarak kemik bütünlüğünün bozulduğu 
yumuşak doku travmasıdır. Kırık hattı ya da kırık kemik parçalarının deri 
dışına çıkmadığı yani cildin zarar görmediği kırık tiplerinde abrazyon, ekimoz, 
yanık gibi deri problemleri karşımıza çıkabilmektedir. Düşük enerjili travmalar 
sonrasında genellikle kapalı tipte kırıklar meydana gelmektedir. Bunlar sıklıkla 
ayak bileği bölgesindeki malleol kırıkları, el bilek bölgesindeki radius distal 
uç kırıkları; yaşlı populasyonda kalça bölgesinde trokanterik femur kırıkları, 
femur boyun kırıkları, humerus proksimal uç kırıkları; trafik kazaları sonrasında 
tibia diafiz, femur diafiz, humerus diafizi gibi uzun kemikleri ve bunların ilişkili 
eklemlerini ilgilendiren kırıklar; yüksekten düşme sonrası kalkaneus ve omurga 
kırıkları şeklinde oluşmakta ve hastanelerde tedavi gerektiren durumlar olarak 
bilinmektedir.(Şekil 1,2,3)
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Şekil 1,2: Yüksekten düşme sonrası parçalı kalkaneus kırığı meydana gelmiş 
bir hastada travmatik deri bulguları ve radyolojik görüntüsü

Şekil 3: Trafik kazası nedeniyle açık ayak bileği kırığı meydana gelmiş olguda 
travmatik deri defekti görüntüsü

Olgularda morbidite ya da mortaliteye neden olabilen bazı travmalar ilk 
müdahale ve tedavi anlamında önem taşımaktadır.

Pelvis bölgesindeki travmalarda intraperitoneal ve/veya retroperitoneal 
kanamalar eşlik edebilmektedir. Anstabil pelvis kırığı varlığında pelvik ring 
bandaj ya da en basit olarak yatak çarşafı kullanılarak acil periferal tespit 
sağlanması hayati önem taşımaktadır. Bu uygulama devam etmekte olan 
kanamanın yavaşlayıp durmasına yardımcı olacağı gibi pubik diastaz varlığında 
simfizis pubis ligamanının da redükte olmasını sağlayabilmektedir. Yüksek 
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enerjili travma (yüksekten düşme, araç dışı trafik kazası vb.) geçirmiş bir 
hastanın ameliyathaneye transportunun yapılamadığı, acil medikal ve girişimsel 
uygulamalarla vital bulguların sağlanamadığı pelvis kırıklı hastalarda acil 
ortopedik yaklaşım çerçevesinde Pelvis Fixatörü uygulaması acil serviste 
yapılabilir. Bu uygulamada iliak kemikler üzerindeki spina iliaca anterior 
superior bölgelerinden metal şanz vidaları ile iliak kemik kanatları tespit 
edilebilmekte ve üzerine uygulanan karbon rodlar aracılığıyla transvers planda 
pelvise kompresyon uygulanarak; travma sırasında kırılarak ayrılmış kemik 
blokları kapatılmakta ve dolayısıyla bu bölgelerden kanama oranı ve dolayısıyla 
mortalite azaltılabilmektedir. Bu uygulamada ortopedi uzmanının tecrübe ve el 
becerisi ön planda olmaktadır, çünkü uygulama anında radyolojik görüntüleme 
desteği çoğunlukla mümkün değildir. Pelvis travması olan hastanın beraberinde 
sıklıkla mesane yaralanması da bulunduğu düşünüldüğünde bu uygulama bandaj 
ile pubik bölgenin kapatılmasına kıyasla ürolojik girişimler açısından da daha 
uygun görünmektedir.

Ateşli silah yaralanmaları ülkemizde sık görülen acil servise başvuru 
nedenlerindendir. Kurşun ya da patlayıcı madde ateşleme sonrasında ya vücut 
içerisinde kalmış, girdiği dokulara zarar vermiştir ya da dokulara zarar verdikten 
sonra çıkış bölgesinden vücudu terk etmiştir. Giriş yara bölgesi genellikle düzgün 
sınırlı nispeten çıkışa göre daha küçüktür. Çıkış yara bölgesi daha düzensiz, 
parçalanmış ve daha geniştir. Yabancı cisim vücutta kaldıysa sahip olduğu kinetik 
enerjinin tamamını girdiği çevre dokulara aktarmıştır. Yaralanmanın olduğu 
anatomik bölgeler dikkatle incelenmeli olası nörovasküler travma tespit edilmeli 
ve gerekirse acil cerrahi girişim ile kan kaybı ve nörolojik defisit oluşumu en aza 
indirgenmeye çalışılmalıdır. Tetanoz proflaksisi uygulanmalı, devitalize dokular 
debride edilmelidir. Kurşun maddesinin eklem içerisinde kaldığı durumlarda 
sinoviyal sıvılardan emilim sonucu kurşun intoksikasyonu gelişebileceğinden 
cerrahi girişim uygulanmalıdır (5). Ateşli silahla yaralanmalardan sonra %5 
oranına kadar enfeksiyon görülebilmektedir. Bu yüzden antibiyoterapi önem 
teşkil etmektedir.

3.1.	 Açık	Kırıklar

Açık kırık tanımı kemik bütünlüğünün bozulduğu yumuşak doku travması 
durumunda kırık kemik parçasının deride meydana gelmiş olan travmatik 
boşluktan dış çevreyle temaslı hale gelmiş olmasıdır. Yani derideki yırtılmış 
dokular arasından kemik parçası dışarıdan görülür durumdadır. Dış ortamla 
kemik dokusunun teması, enfeksiyon özellikle osteomiyelit komplikasyonunun 
gelişmesi açısından oldukça riskli bir klinik durumdur. Açık kırık varlığında 
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acil olarak diğer uzuvların da olası ek kırıklar açısından değerlendirilmesi 
ve açık kırık bölgesinde steril ortamın derhal tekrar sağlanması gereklidir. 
Kırık bölgesindeki derideki toz, çamur, yabancı cisimler temizlenmeli, yara 
bölgesi irrigasyonu sağlanmalı acil serviste ya da mümkünse ameliyathanede 
steril koşullarda yara debridmanı yapılarak kırık redüksiyonu sağlanmalı, 
deri kapatılmalı, atel uygulaması ya da eksternal fiksasyon sağlanmalıdır; 
yani açık kırık kapalı hale getirilmelidir. Antibiyoterapi, tetanoz proflaksisi 
uygulanmalıdır. 

Deplase ve dolaşım problemi oluşturabilecek acil serviste kapalı redüksiyon 
sağlanamayan eklemle ilişkili parçalı kırık varlığında eksternal fiksatör 
uygulamalarıyla kırık dizilimi sağlanabilmektedir. Bu elektif operasyondan 
önce ödemin azalması ve periferik dolaşım takibi açısından oldukça değerlidir. 
Uzuvlardaki her kırık tipinde olduğu gibi açık kırıklarda da iskemi-reperfüzyon 
hasarına bağlı olarak kompartman sendromu riski bulunmaktadır. Atel, alçı ya da 
eksternal fiksasyon uygulamaları hastanın akut travma sonrası klinik tablosunun 
stabil hale gelene kadar geçen zaman diliminde kullanılan geçici kırık tespiti 
yöntemleridir. Bu yaklaşım “Hasar Kontrollü Cerrahi” olarak tanımlanmaktadır. 
Hasar kontrollü yaklaşım özellikle hemodinamik açıdan anstabil olan ya da 
anormal baz açığı olan, pıhtılaşma sorunu olan, hipotermi gelişen hastalarda 
mutlaka uygulanmalıdır. Hastanın immunolojik durumu tedavi açısından yol 
gösterici kabul edilmelidir (6).

Travmadan sonra yaklaşık 5-10 günlük bir dönemde yara iyileşmesi ve 
enfeksiyon tablosunun gelişmediğinden emin olunduğunda yani “pencere 
dönemi”’nde elektif operasyonla kalıcı kemik tespit işlemleri yapılmaktadır. Bu 
yaklaşımla travmadan hemen sonra erken kesin cerrahi tespit uygulamalarına 
göre daha az komplikasyonla karşılaşılmaktadır (7).

3.2.	 Diz	Eklemi	Çıkığı

Tüm ortopedik travmalar içerisinde binde iki oranından az görülmekle birlikte 
ciddi morbiditeye neden olacak komplikasyonların gelişebileceği önemli bir 
travmadır. Olguların yaklaşık yarısında travma sırasında bu eklem kendiliğinden 
redükte olabilmektedir. Diz eklemi çıkıklarının önemi bu bölgenin anatomik 
özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Popliteal arter hiatus adductorius’tan 
geçerek distalde soleus kasının fibrotik arkına ilerlemektedir. Peronel sinir 
biceps femoris kasından distale doğu fibula başına doğru seyretmektedir. 
Tibial sinir popliteal fossanın ortasından distale uzanmaktadır. Bu bölgede 
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popliteal arter ve peroneal sinir daha az mobil durumdadır. Bu göreceli rijidite 
travma varlığında bu yapıların daha kolay zedelenmesine yol açmakta ve 
nörovasküler komplikasyonlara neden olabilmektedir. Yine anterior/posterior 
krusiat ligamanlar, medial/lateral kollateral bağlar, eklem kapsülü, menisküsler 
travmadan etkilenen diğer anatomik yapılar olup yaralanmaları durumunda 
rekonstrüktif cerrahi tedavi gerekebilmektedir. Radyografik inceleme, MR 
görüntüleme ve anjiografi diz eklemi çıkıklarında yaygın kullanılan radyolojik 
tetkiklerdir. Popliteal arter yaralanması sonrası periferik dolaşım bozukluğu 
komplikasyonu görülen ve uzuv amputasyonu uygulanmak zorunda kalınan 
vakalar literatürde bildirilmiştir.

3.3. Politravma

Birden çok yaralanmanın birlikte görüldüğü, ISS(Injury Severity Score) 16 
puanın üzerinde hesaplandığı eşzamanlı ve ardışık sistemik reaksiyonlarla 
organların disfonksiyonu ya da yetmezliğine yol açabilen klinik durum olarak 
tanımlanabilir.

Özellikle deri bütünlüğü bozulmuş olan bir kırık kemik bölgesi inflamasyon 
açısından hücreler için odak noktası haline gelmektedir. Yara çevresindeki 
iskemik alana ait ölü dokular ya da kısmi perfüzyonun sağlanabildiği hipoksik 
dokular buna neden olmaktadır. Bu ortam endokrin bir organ gibi davranış 
göstererek sitokinleri, mediatörleri ve makrofajları salarak sistemik reaksiyon 
meydana gelmesini tetiklemektedir. Böylece sistemik defans mekanizmaları 
aktive olmakta ve doku defektlerinin temizlenmesi ve onarımı mümkün 
olabilmektedir. Vücutta immunolojik, nöroendokrin ve metabolik yanıtlarında 
ağrı ve stres potansiyel uyarıcılar olarak bilinmektedir(8). 

Travmalı hastada kanama, iskemi-reperfüzyon hasarı, kırık ve 
kontaminasyon birlikteliği durumunda vücutta sistemik inflamatuar yanıt 
sendromu (SIRS) meydana gelebilmektedir (9). Oluşan bu hiperdinamik 
hemodinamik tablo metabolizmada yüksek enerji tüketimi gerektirir. Oluşan 
yüksek metabolik yük ile kas, azot kaybı ve hızlanan protein yıkımı ortaya 
çıkarak hipermetabolik bir klinik durum yaratır. Hipotalamusta termal 
disregulasyon sonucu artan vücut ısısı sıklıkla durumu eşlik etmektedir. 
Bu koşullar altındaki travmalı bir hastaya medikal ve girişimsel yaklaşımla 
yeterli kalitede destek sağlanamazsa, resusitasyondan sonuç alınamazsa 
klinik tablo immün sistemin etkileriyle akut faz proteinlerinin salınması 
sonucu immünsupresyon, sepsis, multiple organ yetmezliği ve ölüme kadar 
ilerleyebilmektedir (10,11,12).
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3.4.	 Erken	Total	Bakım	

Politravmalı hastalarda tedavinin meydana gelmiş uzun kemik kırıklarında definitif 
olarak cerrahi stabilizasyon uygulanması erken aşamada uygulanabilmektedir.  
Böylece kırık tespiti sağlanan hastalarda erken rehabilitasyon aşamasına 
geçilebilmekte ve pulmoner komplikasyonlar azaltılabilmektedir. Ancak bu 
hastaların seçimi yapılırken akciğer ve iç organ travması olmayan grup özenle 
belirlenmelidir. Cerrahi planlanan hastaların kan gazı tetkikleri, pıhtılaşma 
testleri, vücut ısıları normal sonuçlanmış olmalıdır. Test sonuçları yetersiz olan, 
toraks travma bulguları olan hastalara erken total bakım uygulanmamalıdır 
(13). Erken total bakım kapsamında cerrahi düşünülen hastaların klinik durumu 
yakından takip edilmeli; olası bir Hasar Kontrollü cerrahi plana geçiş için 
dikkatli olunmalıdır.

Sonuç olarak travma basit bir cilt kesisi olabileceği gibi trafik kazası 
sonrası bilinci kapalı bir olgu olarak ciddi medikal/cerrahi tedavi gerektiren bir 
olgu olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bu uygulamaların tedavi algoritmaları 
ışığı altında deneyimli sağlık personeli ile optimum zamanlama, dikkat ve 
özenle yapılması olguların morbidite ve mortalitelerinin azaltılmasında büyük 
önem taşımaktadır.
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1. Giriş

Yenidoğan derisi irritanlar için bariyer fonksiyonu görmesinin yanında 
infeksiyon kontrolü, mekanik travmalara karşı korunma, sinir iletimi, 
termal düzenleme ve sıvı kaybı için de kritik öneme sahiptir. Sağlıklı 

term bebeklerde deri fonksiyonel olarak etkindir, işlev gören kalın bir epidermis 
ve iyi şekillenmiş stratum korneum katmanı vardır. Verniks yeterlidir hem 
fiziksel bariyer görevi görür hem de antimikrobiyal aktif elemanlar içerir. 
Prematüre doğan bebeklerde ise verniks kazeosa yetersizdir, mekanik travmalara 
karşı daha korunmasızdır, derinin asiditesi ve ek olarak dermal proteinlerin 
miktarı ve yapısı yetersizdir. Ekzojen ajanlara ve infeksiyon etkenlerine karşı 
derinin artmış geçirgenliği nedeniyle deri yaralanmalarına daha yatkındırlar. 
Yenidoğan ve fetüslerin derisi hassas ve kolay yaralanabilir olduğu halde skar 
oluşumu erişkilerden daha az görülür (1). Yenidoğan deri yaralanmalarının 
çoğunun sebebi iyatrojenik olup önlenmesi mümkündür (Tablo 1). Özenli ve 
nazik deri bakımı uygulamaları yenidoğan derisinin yeni çevreye uyumunu 
kolaylaştırır. Deri yaralanmalarını iyi bakımla önlemek mümkün olmadığında da 
yaralanmasının hızlı tanınarak uygun tedavinin başlanması komplikasyonların 
daha az olmasını sağlar. 
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Tablo 1: Yenidoğanda deri yaralanması nedenleri.

Yenidoğanda deri yaralanması nedenleri

Mekanik yaralanmalar: Basınç yaralanmaları, ülser ve sıyrıklar, cerrahi 
girişimler ve kesiler, doğumdaki yaralanmalar

Termal yaralanmalar: Işık kaynakları, ısıtıcı ve soğutucu cihazlar, 
monitorizasyon probları ile olan yaralanmalar

Kimyasal yaralanmalar: Ekstravazasyon ile ilaç yaralanmaları, sabun ve 
kremler, feçes ve idrara bağlı deri yaralanmaları

İnfeksiyona bağlı yaralanmalar: Kesi yerinde yara infeksiyonları, 
sekonder bakteriyel infeksiyonlar.

Vasküler yaralanmalar: Tromboz ve iskemiye bağlı gelişen deride dolaşım 
bozukluğu, ülser ve nekroz

2. Deri Embriyolojisi

Deri iki ana embriyolojik unsur olan ektoderm ve mezodermden gelişir. 
Melanositler nöral krestden kaynaklanır. Fetal yaşamın yaklaşık üçüncü 
haftasında, epidermis, tek bir farklılaşmamış, glikojenle dolu hücre katmanıdır.  
4-6 haftalık bir fetüste stratum germinativum ve periderm olmak üzere iki
hücre tabakası oluşur (2). 8-11 hafta arasında bir orta tabaka oluşmaya başlar
ve peridermin yüzeyinde birkaç mikrovillus çıkıntısı meydana gelir. Bazal
tabaka hücreleri çoğalır ve periderm altında bir ara hücre tabakası oluşturur. Kıl
folikülü ilk olarak  9. haftada mezenkimal epitelyal etkileşimle gelişmeye başlar.
Aynı zamanda mezenkimal hücreler ve fibroblastlar, kıl germinin altındaki
kıl papillasının esasını oluşturmak üzere sayıca artar. 12-16 haftaya kadar bir
veya daha fazla ara katman vardır. Bu hücreler mitokondri, golgi kompleksleri
ve birkaç tonofilamentin yanı sıra hücrelerin içinde ve arasında bol miktarda
glikojen içerir. Mikrovilluslar artar (2). İnsanlarda, yağ bezleri gebeliğin 13-14.
haftaları civarında gelişir. Deriyi yağlamak ve memelilerde kılın su geçirmez
özelliğini korumak için sebum salgılayan bir pilosebase birimin ayrılmaz bir
parçasıdır (3).

 Ekrin ter bezleri yaklaşık 3 ayda avuç içi ve tabanlarda gelişmeye başlar, 
ancak beşinci aya kadar vücudun geri kalanında gelişmez. Tırnaklarda ise 
üçüncü ayda gelişmeye başlar. 16-18 haftalık fetüslerde hem dorsal hem de 
ventral matrislerden keratinize hücreler ayırt edilebilir (2). 16-26 hafta arasında 
ara katmanların sayısı artar ve 21 haftaya kadar en üst katmanda keratohiyalin 
granülleri ortaya çıkar. Periderm amniyotik sıvıya dökülmeye başlar ve 24 
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haftaya kadar periderm hücreleri embriyodan ayrılmaya başlar. Lanugo, sebum 
ve diğer materyallerle birlikte verniks kaseosayı oluştururlar (2).

3. Yenidoğan Derisinin Fizyolojisi

Yenidoğan derisi 3 major katmandan oluşur: Stratum korneum, epidermis ve 
dermis. Stratum korneum dış çevre ile ana temas eden katmandır, sıvı kaybı 
açısından da esas bariyeri oluşturur. Dokuz ay boyunca amniotik sıvıya maruz 
kalmış term yenidoğan derisi doğumda fonksiyonel olup kalın bir epidermis ve 
iyi gelişmiş stratum korneum katmanlarından oluşur. Hem infeksiyonlar, fiziksel 
ve kimyasal irritanlar ile ışığa karşı bariyer görevi görür, ısı regülasyonunu, 
taktil uyaranları sinirler yoluyla almayı sağlar (1). 

Son trimesterde %80 su, %10 protein ve %10 lipitlerden oluşan sonunda 
kompleks ve hidrofobik bir yapı olan verniks kazeosa tüm vücudu kaplar (4). 
Lizozim ve laktoferrin gibi antimikrobial ajanlar sayesinde antibakteriyel ve 
antifungaldir (1). Derinin asit pH oluşumunda etkili olduğu düşünülmektedir. 
Stratum korneumun bariyer fonksiyonunu yerine getirmede yardımcı olur, 
Dünya Sağlık Örgütü term bebeklerde postnatal ilk 6 saatte verniksin deriden 
uzaklaştırılmamasını önermektedir (5).

4. Yenidoğan Derisinin Postnatal Adaptasyonu

Deri kalınlığı, asiditesi (pH) ve hidrasyonu doğum sonrası yaşamın ilk haftasında 
deri adaptasyonunun önemli adımlarını oluşturur. Derideki sıvı miktarı ilk 
gün hızla azalır, ardından 14 gün boyunca hem nem tutma kapasitesi hem de 
derideki sıvı miktarı artar. Yenidoğan derisi daha büyük bebeklere göre daha 
kurudur. Hidrasyon ve sıvı tutma kapasitesindeki bu değişiklikler yeni çevreye 
uyumdaki anahtar mekanizmaları oluşturur. Deride kuruluk ve soyulmalar 
özellikle postterm bebeklerde sıklıkla görülür. Gestasyonel haftası 41-42 hafta 
olan bebeklerde doğumdaki verniks miktarı daha erken haftalara göre belirgin 
olarak azdır (6). 

5. Preterm Bebek Derisi

Gestasyon haftası 32 haftadan küçük olan prematüre bebeklerde stratum korneum 
tabakası çok ince olduğu için özellikle bariyer fonksiyonu zayıftır. Ekzojen 
materyallere geçirgenlik artmıştır. Doğumdan sonra özellikle ilk 2 haftada 
derinin bariyer fonksiyonunun yetersizliği ve subkutan dokuların miktarının az 
oluşu preterm bebekleri deri yaralanmaları ve nekroza daha yatkın hale getirir 
(1). Stratum korneum oluşumu doğum sonrası kuru çevreye adapte olurken artar. 
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Stratum korneumun bütünlüğündeki yetersizlik, elektrolit dengesizliği, aşırı sıvı 
ve ısı kaybı açısından risk oluşturur. Bebeğin gestasyonel haftası küçüldükçe bu 
risk artar. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde nemlendirilmiş kuvöz kullanımı 
ile stratum korneumun matürasyonu hızlanmış olur.

6. Fetal Dönemde ve Doğumda Oluşan Deri Yaralanmaları

Günümüzde artan oranda kullanılan fetal tanısal girişimler veya tedavi edici 
cerrahi müdahalelere bağlı olarak travmatik deri lezyonları da daha sıklıkla 
karşımıza çıkmaktadır. Olgun deride yara iyileşmesi tipik olarak inflamasyon 
ile başlar ve reepitelizasyon, anjiogenezis, kollajen üretimi ile devam edip 
kalıcı bir skar oluşumu ile sonlanır. Gebeliğin ilk iki trimesterinde ise bu 
durum farklıdır. Erken fetal hayatta hemen hiç inflamasyon olmadan hızlı 
bir rejenerasyon ve reepitelizasyon ile skar oluşmadan veya minimal skar 
ile hızlı bir iyileşme gerçekleşir (7). Erişkin dönem ve fetal hayat arasındaki 
farklılıklar yara iyileşmesinde önemli etken olabilir. Öncelikli olarak fetüs ılık, 
steril ve büyüme faktörlerinden zengin bir sıvı olan amniyotik sıvının içinde 
bulunmaktadır. Büyüme faktörlerinden zengin bir ortam oluşturan bu yapı 
skarsız yara iyileşmesinde rol oynayabilir. Ayrıca fetüs erişkinlere göre görece 
hipoksik ortamda bulunmaktadır. Tam mekanizması anlaşılamamış olmakla 
birlikte fizyolojik olarak düşük oksijen konsatrasyonu fetal deride endotelyal 
bir büyüme faktörü olan vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) uyarısını 
tetikleyerek skarsız yara iyileşmesine katkı sağladığı düşünülmektedir (8). Ek 
olarak fetal serumda yüksek düzeyde bulunan insülin benzeri büyüme faktörü 
-2 ve hiyalüronik asit uyarıcı büyüme faktörünün de bu iyileşmeden sorumlu
olduğu düşünülmektedir (9). Fetüste görülen skarsız kutanöz rejenerasyonun
TGF-β1 azalmış ekspresyonu ve ektrasellüler matriksteki yüksek düzeyde
saptanan hyalüronan ile ayrıca fibromodülin de bağlantılı olabileceği ile ilgili
yayınlar mevcuttur (10).

6.1.	 Emme	Kabarcığı	

Tipik olarak tek, enflame görünümde olmayan, oval ve kalın duvarlı, steril 
sıvı ile dolu olabilen, el parmakları, bilekler ve kolların dorsal yüzünde 
görülebilen intrauterin fetal emmeye bağlı veziküler veya büllöz görünümdeki 
lezyonlardır. Neonatal herpes, kandida, büllöz impetigo ve neonatal lupus ile 
ayırıcı tanı yapılmalıdır. Öykü bu lezyonların ayırıcı tanısında önemlidir (11). 
Her hangi bir tedaviye gerek olmadan kendiliğinden düzelen selim seyirli deri 
yaralanmalarıdır.
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6.2.	 Dimple	(deride	çukurlaşma)

Ultrasonografi eşliğinde yapılan amniyosentez sonrası veya başka bir nedenle 
olan fetal mekanik travmalarda az sıklıkla da olsa görülebilmektedir. Deri 
yüzeyinde, deri ile aynı renkte, küçük, yuvarlak bir çukur şeklinde görülür. 
Fistülleşme, sıvı toplanması veya endürasyon genellikle gözlenmez. 
Asemptomatik ve selim seyirlidir.

6.3. Laserasyon 

Sezaryen doğum ile görülen en sık yaralanmadır. Sezaryen sonrası yaklaşık %3 
sıklıkla görülür (12). Acil sezaryen sonrası sıklığı artar. Çoğunlukla yüzde veya 
saçlı deride görülür. Hafif olanlarda steril bant ile kapatmak yeterli olurken bu 
yaralanmaların yaklaşık %3’ü ciddi olup oküler alanda veya yüzde görülebilir. 
Bu bebeklerde plastik cerrahi ile onarım gerebilir.

6.4.	 Ezilme	ve	Ekimoz

Bebeğin vücudunun herhangi bir bölümünde olabilir. Makat doğum sonrası 
genelde bebeğin genital bölgesinde görülür. Kendi kendini sınırlayan bir 
lezyondur. Takip eden günlerde bebekte sarılık gelişimi açısından dikkatli takip 
gerektirir.

6.5.	Peteşi

Deri yüzeyinde özellikle baş ve boyun bölgesinde görülen, toplu iğne 
başı büyüklüğünde, noktasal, basmakla solmayan kanama odaklarıdır. 
Normal spontan vajinal doğum sonrası sık görülür. Genellikle ilerlemez, ek 
kanama bulgusu eşlik etmez ve kendiliğinden birkaç günde düzelir. Eşlik 
eden kanama bulgusu olması durumunda tam kan sayımı ile trombosit 
sayısının doğrulanması gerekir.

6.6.	Saçlı	Deri	Yaralanmaları/	Kaput	Suksedaneum

Ödematöz ve bazen hemorajik de olabilen, laserasyonun eşlik edebildiği saçlı 
derinin travmatik lezyonudur. Doğum sırasında bebeğin doğum kanalında 
kalması veya vakum/forseps uygulanması sonrası gelişebilir. Saçlı deride sütur 
hatlarını geçer, genellikle benign olup birkaç gün içinde tedavi gereksinimi 
olmadan düzelir. Yaralanan bölgede ilerleyen dönemde nekroz gelişimine bağlı 
skar oluşumu, hipopigmentasyon veya lokal alopesi görülebilir (13). Enfekte 
olması durumunda sistemik infeksiyona yol açabilir (14).
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7. Yenidoğan Döneminde Görülen Deri Yaralanmaları

7.1. Kalsinozis Kutis

Her yaş grubunda özellikle sistemik hastalıklara ikincil görülebilmekle birlikte 
yenidoğan döneminde genellikle ektravazasyonla birlikte gelişir. Eritematöz, sert 
ve katı, makül, papül veya plaklar şeklinde gözlenir. Öyküde medikal girişim, 
damar yolu kullanımı vardır. Milia ile ayırıcı tanı yapılmalıdır. Ülserasyon 
gelişebilir. Tedavide cerrahi müdahale gerekebilir.

7.2. Diaper Dermatit 

Bebeklik çağında en sık görülen deri lezyonlarındandır. Sıklığı %7-40 arasında 
değişir. Postnatal ilk haftada dahi ortaya çıkabilir (15). Tüm gelişmelere rağmen 
irritan diaper dermatitten bebekleri tamamen korumak mümkün olmamaktadır. 
Bezle direkt teması olan derisin konveks yüzeyinde ortaya çıkar. Alt abdomen, 
kalça ve genital bölge en riskli alanlardır.  Aşırı sıvı teması, idrar ve feçes 
maruziyeti, artmış deri pH’ı ve enzimatik aktivite, epidermal inflamasyona ve 
derisinin bariyer fonksiyonunda bozulmaya yol açabilir. Stratum korneumun 
normal asidik pH (asit örtü) hem bariyer fonksiyonun sağlanmasında hem 
antimikrobiyal aktivitede çok önemlidir (16). Ayrıca feçesteki enzimler stratum 
korneumdaki proteinleri bozarak inflamasyonu tetikler. Derideki bütünlüğün 
kaybı ve bu durumu tamir sırasında gerçekleşen hiperproliferasyon ve yetersiz 
hidrasyon ile deskuamasyon normal homestazis bozulduğu için deri hasarını 
arttırır. Bez bölgesindeki yüksek nem oranı, bezin kapalı ve havasız ortam 
yaratması, idrar ve feçes ile temas deride maserasyona yol açarak stratum 
korneuma hasar verir. Deri bariyerindeki bu bozulma ile kimyasal irritanların ve 
mikroorganizmaların cilde geçişi kolaylaşır (17). Feçes ve idrardaki enzimler 
deri pH’ını arttırmada sinerjistik etki eder. Fekal bakteriler üreaz enzimiyle 
idrarla etkileşime girer ve derisinin pH seviyesini arttırırır, bu artmış pH seviyesi 
diğer fekal enzimleri (proteaz ve lipaz) aktive eder ve direkt olarak deride 
inflamasyona yol açar. Ayrıca bu artmış pH seviyeleri kutanöz mikrobiomda 
değişiklik yapar ve deri yüzeyindeki mikroorganizmaların kolonizasyonunu 
kolaylaştırır (18). Epidermal bariyerde hasarla dermal absorbsiyon artabilir. 

İrritan dermatit tedavi edilmezse Candida albicans veya daha az sıklıkla, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes ile sekonder infeksiyon 
gelişebilir (19). Tanı klinik olarak bez bölgesinde konveks yüzeylerdeki 
eritematöz lezyonların görülmesiyle konur. Bez bölgesinde oluşan deri hasarının 
tedavisinde pek çok molekül kullanılmış olmakla birlikte sistemik toksisite riski 
nedeniyle topikal kortikosteroid gibi ajanların dikkatle kullanılması gerekir (20). 
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Bez bölgesindeki derinin nem ile temasını azaltmak sağlıklı deriyi korumak 
için gereklidir. Nazik ve özenli deri temizliği, sık bez değiştirme, bez bölgesini 
açık bırakarak havayla temasını sağlama gibi önlemler dışındatopikal bariyer 
kremler (çinko oksit gibi) sekonder infeksiyon eklendiyse buna yönelik tedavi 
yeterlidir. 

8.  Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Görülen Deri Yaralanmaları

Yenidoğan bakımındaki tüm gelişmelere rağmen iyatrojenik deri yaralanmaları 
görülmeye devam etmektedir. Ciddi yaralanmalar gelişen tekniklere bağlı 
olarak azalmakla birlikte deri yaralanmalarını tamamen elimine etmek mümkün 
olmamıştır (21). Bu yaralanmalarda major risk faktörleri gestasyonel yaş, 
hastanede kalış süresi, santral damar yolu varlığı, mekanik ventilasyon, düşük 
doğum ağırlığı olarak sayılabilir. Gestasyonel haftası 24-27 olan bebeklerde bu 
tür yaralanmaların görülme sıklığı yaklaşık %57 iken term bebeklerde sıklık %3 
kadardır (22).

Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki invaziv işlemler nedeniyle deride 
delinme, kesilme, soyulma, termal yanıklar ve damar içinden uygulanan ilaçlara 
bağlı kimyasal yanıklar görülebilir. İyatrojenik gelişen deri yaralanmalarını 
önlemek sepsis riskini azaltmak açısından da önem taşır.

8.1.	 Yanıklar

Transkutanöz oksijen monitorizasyonu, fototerapi cihazları, nabız oksimetri 
cihazları, infrared ısıtıcılar, elektrotlar, sıcak su torbaları, elektrotlara bağlı 
fiziksel, kimyasal yanıklar olarak karşımıza çıkabilir (23). Ciddi yanıklarda 
hipotermi, aşırı sıvı kaybı, sepsis, renal yetmezlik, deride skar ve depigmentasyon 
oluşabilir, tüm bunlara ek olarak ağrı ve stres beyinde nöronal matürasyonu 
negatif etkileyebilir.

Nabız oksimetrisi bebeklerde oksijen satürasyonunu gösteren hızlı ve 
kolay bir yöntemdir. Özellikle 30 hafta altındaki bebeklerde probun uzun süre 
aynı bölgede takılı kalması termal yanıklara yol açabilir (24). 

Fototerapi yenidoğanlarda indirekt hiperbilirubinemi tedavisinde kullanılan 
etkili bir yöntemdir. Geçici eritamatöz, purpurik ve veziküler erüpsiyonlar dışında 
nadiren ultraviyole ışığa bağlı yanıklar görülebilmektedir. Prematüre bebeklerde 
özellikle yaşamın ilk 2 haftasında fototerapi verilirken pleksiglas örtü kullanımının 
fototerapiye bağlı yanıkları önlemede etkili olduğu bildirilmiştir (28).

İnvaziv işlemler öncesinde yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde alkol 
bazlı deri antiseptikleri sıklıkla kullanılmaktadır. Umblikal ven kateterizasyonu 
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öncesi uygulanan klorheksidin glukonat sonrası ciddi ve yaygın abdominal yanık 
bildirilmiştir (29,30). Alkol solüsyonları, uzun süreli povidon iodine maruziyeti 
ve işlemin bitiminde antiseptiğin deriden yeterince temizlenmemesi yenidoğan 
derisinde ikinci derece yanığa sebep olabilen kimyasal yanıkların iyi bilinen 
sebeplerindendir.

8.2.	 Subkutan	Yağ	Nekrozu	

Hipoksik iskemik ensefalopati nedeniyle hipotermi tedavisi uygulanan 
bebeklerle, diyabetik anne bebeklerinde, hipotiroidisi veya hipertansiyonu ya 
da preeklampsi tanısı olan anne bebeklerinde görülebilir. Genellikle 37 hafta 
üzerinde doğan hipoksi öyküsü term bebeklerde görülmekle birlikte nadir de 
olsa prematüre bebeklerde de bildirilmektedir (25). 

Hipoksik iskemik ensefalopati düşünülen bebeklerde hipotermi tedavisi 
uygulanabilir, bu tedavide bebeğin vücut ısısı uygun sıvı içeren battaniyelerle 
33.5-34.5°C arasında 72 saat tutulmaktadır. Bu tedavinin az sıklıkla görülen 
yan etkilerinden biri subkutan yağ nekrozudur (26). Lokal doku hipoksisi ve 
mekanik bası etkisi ile görülebilen pannikülit durumudur. Kırmızı-kahverengi, 
endurasyonu olan plaklar şeklinde basınca maruz kalan kalça, sırt gibi bölgelerde 
görülür. Kendi kendini sınırlayan ve spontan düzelen bir durum olmakla birlikte 
birkaç hafta içinde gelişebilecek hiperkalsemi ve buna bağlı komplikasyonlar 
açısından dikkatli olunmalıdır (27). 

8.3.	 Yapıştırıcılara	Bağlı	Deri	Yaralanmaları

Endotrakeal tüpleri, damar yolunu, monitorizasyon ekipmanlarını sabitlemek 
için yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla yapıştırıcı bant kullanılır. 
Gün içinde yapıştırılıp yeniden çıkarılmaları gerekebilir. Yapıştırıcı bandın tek 
bir kez çıkarılmasının bile epidermisin %70-90’ında yaralanma yapabildiği 
gösterilmiştir. Tekrarlayan çıkarılmalar daha derin deri travmasına yol açabilir 
(31). Bantların cilde yapıştığı bölgeye koruyucu silikon örtü ile koruma yapılması, 
sık bant değişiminden kaçınmak gibi basit önlemlerle yaralanma henüz ortaya 
çıkmadan gerekli özeni göstermek bakımın temel ilkesini oluşturur.

8.4.	 Ektravazasyona	Bağlı	Deri	Yaralanmaları

Periferik intravenöz kateterlerden sıvının uygunsuz şekilde subkutan dokuya 
geçişi yaklaşık %23-63 arasında değişen bir sıklıkla görülebilmektedir (Şekil 
1) (32). Bu deri yaralanmasını takiben 26 hafta veya düşük haftalarda doğmuş
bebeklerde daha sıklıkla deri nekrozu gelişebilmektedir (33).
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İntravenöz sıvıların ektravazasyonu parsiyel veya tam katmanlı deri 
kaybına hatta bazı bebeklerde kas ve sinir hasarına yol açarak kalıcı kozmetik 
ve fonksiyonel kayıpla sonuçlanabilir. Bu nedenle en sık sorun yaratan medikal 
tedaviler kalsiyum, lipit ve parenteral beslenme solüsyonları (34) ile kardiyojenik 
ilaçlar ve lokal vazokonstrüksiyon ve doku iskemisine yol açabilen dopamin, 
epinefrin gibi vazopresörlerdir (35).

Ekstravazasyon sonrası yönetimle ilgili görüş birliği yoktur. Hiyalüronidaz, 
normal salin, hidrokolloid, topikal nitrogliserin uygulaması denenmiş olmakla 
birlikte bebeğe spesifik tedaviye yaralanmanın derecesine göre karar verilmesi 
gerekir (36-38). 

Şekil 1: Ekstravazasyona bağlı cillte kimyasal yanık (kalsiyum).

8.5.	 Topuk	Yaralanmaları

Topuktan kan alınması yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde en sık yapılan 
girişimsel işlemlerdendir. Özelikle çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde 
deri yaralanması inflamatuvar değişikliklere yol açabilir. Tekrarlayan örnek 
alımlarında topukta kalsifiye nodüller bildirilmiştir. Bu nedenle otomatik 
lansetlerin kullanımı ile derinlik ve hasar bölgesinin minimalize edilmesi term 
ve preterm bebeklerde önerilmektedir (39). Bu yöntemin kullanılması manuel 
kan örneği alımlarına göre ağrı ve travma riskini azaltır (40).

Kalkeneus kemiğinin yüzeye en yakın olduğu posterior topuk alanından 
kan alımından kaçınılmalıdır. Tüm topuk alanı kullanıldıysa en az travmaya 
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uğramış alanın seçilmesi uygun olabilir. Yapılan çalışmalarda 2.4 mm derinliğin 
küçük bebeklerde bile güvenli olduğu ve kan alımı sırasında en son kullanılan 
alanın tekrar delinmesinden kaçınmanın daha güvenli olduğu bildirilmektedir 
(41). Epidermoid kist gelişimi ve kemik ya da kartilaja penetrasyon ile 
osteomiyelit gelişimi topuktan kan alımı sonrasında gelişebilecek korkulan 
komplikasyonlardır. 

8.6.	 Nazal	Deri	Yaralanmaları

Nazal CPAP (devamlı pozitif havayolu basıncı) yoluyla non-invaziv mekanik 
ventilasyon desteğinin daha yaygın kullanımıyla birlikte sıklığı artmıştır 
(42). Cihazın uygun olmayan kullanımı, derinin yetersiz korunması, uygun 
olmayan maske ya da nazal kanül kullanımı ile deri yaralanması riski artar. 
Kullanılan materyal ve cihazların dizaynlarındaki iyileşmelere rağmen 
özellikle 1000 gramın altındaki prematüre bebeklerde cilde uygun boyutu ve 
basınç dağılımını sağlayabilmek oldukça güçtür. Bu duruma bağlı görülebilen 
travmatik deri lezyonları deride ülserasyon, filtrumda basınç nekrozu, nazal 
septum, burun deliklerinde şekil bozuklukları olarak sayılabilir. Nazal 
deformiteler hem kozmetik hem de fonksiyonel anormalliklere yol açabilir. 
Yol açan faktör uzaklaştırıldığında hızlıca iyileşme gerçekleşmekle birlikte 
bebeğin var olan solunum desteğine ihtiyacı nedeniyle bu her zaman mümkün 
olmaz. Cerrahi girişim genellikle gereksizdir. Cerrahi tedaviye deformitenin 
ciddiyetine ve fonksiyonel yetersizliğin düzeyine göre karar verilir. Bu 
deformitelerin yakın gözlem ve iyi hemşirelik bakımıyla baştan önlenmesine 
çalışılmalıdır.

8.7.	Göğüs	Tüplerine	Bağlı	Deri	Yaralanması

Göğüs tüpleri pnömotoraks veya plevral efüzyon gibi durumlarda ikinci 
interkostal aralık ile midklaviküler hattın kesiştiği bölgeden takılır. 
Pnömotoraksta anterior aksiller hat tercih edilir. Anterior göğüs tüplerinde en 
ciddi komplikasyon meme dokusuna kalıcı hasar gerçekleşmesi ve buna bağlı 
adölesan dönemdeki meme deformiteleridir. Yenidoğanlarda anterior aksiller 
hat ile beşinci interkostal aralığın meme dokusunun 4-5 cm altından deri 
kesisi yapmak tercih edilir. Tüp tespitinde dikiş yerine steril yapıştırıcı bant 
kullanılması deri yaralanmasını önleyebilir (43).

8.8.	 Umblikal	Arter	Kateteri	İlişkili	Deri	Yaralanmaları

Umblikal arter kateterleri (UAK) tüm doğumların yaklaşık %2’sinde takılırken, 
yenidoğan yoğun bakım ünitesinde %60’a varan oranda kullanılabilir (44). 
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Venöz kan veya topuktan kan alma ve buna bağlı deri yaralanması riskini azalttığı 
için özellikle küçük prematürelerde daha sıklıkla kullanılmaktadır.  UAK ilişkili 
komplikasyonlar %1,5-30 olarak bildirilmektedir (45). Deride vazospazma 
bağlı soluklaşma, periferal iskemi, trombotik veya embolik olaylar ve distal 
ekstremitelerde morluk en sık rastlanan komplikasyonlardır. Özellikle kateter 
takılırken bacaklarda veya ayaklarda iskemi, renk değişikliği, işlem uzadığında 
cerrahi gerektirecek düzeyde nekroz ve doku kaybı olabilir (46). Trombotik 
hadiseler arterde tıkanıklığa yol açarak endotelyal hasar yoluyla spazm, iskemi, 
deri ve kas nekrozu, sinir paralizisi ve etkilenmiş bölgede avasküler nekroza yol 
açabilir (47). İskemik yaralanmalarda kataterin çıkarılması ve diğer ekstremitenin 
ısıtılması faydalı olabilir. Nitrogliserin (%2) kullanımının konservatif tedaviye 
cevap alınamadığı durumlarda yararlı olabileceği bildirilmektedir (48). UAK 
takılan her bebeğin yakın takip edilmesi hızlı tedavi ve daha iyi prognoz 
açısından önem taşır.

8.9.	 Periferik	Arter	Kateteri	Kullanımı	ile	İlişkili	Yaralanmalar

Radial, posterior tibial, temporal arterler gibi periferik arterlerin perkutan 
kateterizasyonu umblikal kateterizasyona göre daha güvenli ve kolay olmakla 
birlikte deride nekroz, parmak uçlarında ve ellerde iskemik nekroz, kataterin 
yerleştirildiği ekstremitenin distalinde gangren gibi komplikasyonlar görülebilir 
(49,50). Vasküler yetersizliğe sekonder mavi renk değişikliği, beyazlaşma, 
kapiller geri dolum zamanında uzama, ısı farkı, zayıf nabızlar gibi bulguların 
olması kateterin yakın takibini gerektirir. Vasküler yetersizlik, pıhtı veya sinir 
yaralanması düşünüldüğünde periferik arter kateteri çıkarılmalıdır. 

Nitrogliserin uygulanmasının bu bebeklerde de vasküler yetmezlik 
bulgularını düzeltmede yardımcı olabileceği bildirilmektedir (48).

9. Son

Fetüs ve yenidoğanların derisi, taşıdığı eşsiz özellikler ve içinde bulunduğu 
nemli ortam nedeniyle diğer yaş gruplarına göre travmatik deri lezyonlarının 
gelişimi açısından daha risklidir. Bu yaş grubunda tedavi güç ve tedaviye bağlı 
görülebilecek yan etkiler fazla olabileceği için travmaya bağlı deri hasarının 
oluşmadan önlenmesi için gereken hassasiyetin gösterilmesi önem taşır.

Kaynaka

1. Visscher MO, Adam R, Brink S, Odio M. Newborn infant skin: physiology,
development, and care. Clin Dermatol. 2015;33 (3):271-80.



42    Deri ve Travma

2. McGrath J, Eady R, Pope FJRstod. Anatomy and organization of human 
skin. 2004;1:3.2-3.80.

3. Liu S, Zhang H, Duan EJIjoms. Epidermal development in mammals: key 
regulators, signals from beneath, and stem cells. 2013;14(6):10869-95.

4. Pickens WL, Warner RR, Boissy YL, Boissy RE, Hoath SB. Characterization 
of vernix caseosa: water content, morphology, and elemental analysis. J 
Invest Dermatol. 2000;115(5):875-81.

5. Newborn care until the first week of life: Clinical practice pocket guide. 
World Health Organization. http://www.wpro.who.int/ immunization/
documents/newborncare_final.pdf

6. Visscher MO, Chatterjee R, Munson KA, Pickens WL, Hoath SB. Changes 
in diapered and nondiapered infant skin over the first month of life. Pediatr 
Dermatol. 2000;17(1):45-51.

7. Kishi K, Okabe K, Shimizu R, Kubota Y. Fetal skin possesses the ability 
to regenerate completely: complete regeneration of skin. Keio J Med. 
2012;61(4):101-8.

8. Namazi MR, Fallahzadeh MK, Schwartz RA. Strategies for prevention of 
scars: what can we learn from fetal skin? Int J Dermatol. 2011;50(1):85-93.

9. Lorenz HP, Adzick NS. Scarless skin wound repair in the fetus. West J Med. 
1993;159(3):350-355

10. Zheng Z, Zhang X, Dang C, Beanes S, Chang GX, Chen Y, Li CS, Lee KS, 
Ting K, Soo C. Fibromodulin Is Essential for Fetal-Type Scarless Cutaneous 
Wound Healing. Am J Pathol. 2016;186(11):2824-2832.

11. Adam R, Schroten H. Picture of the month. Congenital sucking blisters. 
Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161(6):607-8.

12. Dessole S, Cosmi E, Balata A, Uras L, Caserta D, Capobianco G, Ambrosini 
G. Accidental fetal lacerations during cesarean delivery: experience in an 
Italian level III university hospital. Am J Obstet Gynecol. 2004;191(5):1673-7.

13. Tanzi EL, Hornung RL, Silverberg NB. Halo scalp ring: a case series and 
review of the literature. Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156:188–190.

14. Rawal S, Modi N, Lacey S, Keane M. Escherichia coli septicaemia arising 
as a result of an infected caput succedaneum. Eur J Pediatr. 2006; 165(1):66-
7.

15. Ward DB, Fleischer AB Jr, Feldman SR, Krowchuk DP. Characterization 
of diaper dermatitis in the United States. Arch Pediatr Adolesc Med. 
2000;154(9):943-6.

16. Ali SM, Yosipovitch G. Skin pH: from basic science to basic skin care. Acta 
Derm Venereol. 2013;93(3):261-7.



FETÜS VE YENİDOĞANDA TRAVMATİK DERİ LEZYONLARINA YAKLAŞIM     43

17. Atherton DJ. A review of the pathophysiology, prevention and treatment of 
irritant diaper dermatitis. Curr Med Res Opin. 2004;20(5):645-9.

18. Buckingham KW, Berg RW. Etiologic factors in diaper dermatitis: the role 
of feces. Pediatr Dermatol. 1986;3(2):107-12. 

19. Wolf R, Wolf D, Tüzün B, Tüzün Y. Diaper dermatitis. Clin Dermatol. 
2000;18(6):657-60. 

20. Weston WL, Lane AT, Weston JA. Diaper dermatitis: current concepts. 
Pediatrics. 1980;66(4):532-6

21. Sardesai SR, Kornacka MK, Walas W, Ramanathan R. Iatrogenic skin 
injury in the neonatal intensive care unit. J Matern Fetal Neonatal Med. 
2011;24(2):197-203. 

22. Kugelman A, Inbar,Sanado E, Shinwell ES, Makhoul IR, Leshem M, Zangen 
S, Wattenberg O, Kaplan T, Riskin A, Bader D. Iatrogenesis in Neonatal 
Intensive Care Units: Observational and Interventional, Prospective, 
Multicenter Study. Pediatrics 2008;122:550–555.

23. Mirowski GW, Frieden IJ, Miller C. Iatrogenic scald burn: a consequence of 
institutional infection control measures. Pediatrics 1996;98:963–965.

24. Wright IMR, Puntis JWL. A case of skin necrosis related to a pulse oximeter 
probe. Caution in the very-low-birth-weight infant. Br J Intens Care 
1993;3394–398.

25. Mitra S, Dove J, Somisetty SK. Subcutaneous fat necrosis in newborn-an 
unusual case and review of literature. Eur J Pediatr. 2011;170(9):1107-
10. 

26. Hogeling M, Meddles K, Berk DR, Bruckner AL, Shimotake TK, Cohen RS, 
Frieden IJ. Extensive subcutaneous fat necrosis of the newborn associated 
with therapeutic hypothermia. Pediatr Dermatol. 2012;29(1):59-63.

27. Hicks MJ, Levy ML, Alexander J, Flaitz CM. Subcutaneous fat necrosis of 
the newborn and hypercalcemia: case report and review of the literature. 
Pediatr Dermatol. 1993;10(3):271-6.

28. Siegfried EC, Stone MS, Madison KC. Ultraviolet light burn: a cutaneous 
complication of visible light photo-therapy of neonatal jaundice. Pediatr 
Dermatol 1992;9:278–282.

29. Watkins AM. Alcohol burns in the neonate. J Paediatr Child Health 
1992;28:306–308.

30. Reynolds PR, Banerjee S, Meek JH. Alcohol burns in extremely low 
birthweight infants: still occurring. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 
2005;90:F10.



44    Deri ve Travma

31. Hoath SB, Narendran V. Adhesive and emollients in the preterm infant. 
Semin Neonatol 2000;5:112–119.

32. Franck LS, Hummel D, Connell K, Quinn D, Montgomery J. The safety and 
efficacy of peripheral intravenous catheters in ill neonates. Neonatal Netw 
2001;20:33–37. 

33. Wilkins CE, Emmerson AJB. Extravasation injuries in regional neonatal 
units. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2004;89:F274–F275. 

34. Chiang MC, Chou YH, Wang CR. Extravasation of calcium gluconate 
concomitant with osteomyelitis in a neonate. Acta Paediatr Taiwan 
2004;45:35–37.

35. Maggi JC, Angelats J, Scott JP. Gangrene in a neonate following dopamine 
therapy. J Pediatr 1982;100:323–325.

36. Wong AF, McCulloch LM, Sola A. Treatment of peripheral tissue ischemia 
with topical nitroglycerin ointment in neonates. J Pediatr 1992;121:980–
983.

37. Denkler KA, Cohen BE. Reversal of dopamine extravasation injury with 
topical nitroglycerin ointment. Plast Reconstruct Surg 1989;84:811–813.

38. Subhani M, Sridhar S, DeCristofaro JD. Phentolamine use in a neonate 
for the prevention of dermal necrosis caused by dopamine: a case report. J 
Perinatol 2001;21:324–326. 

39. Fitzgerald M, Millard C, McIntosh N. Cutaneous hypersensitivity following 
peripheral tissue damage in newborn infants and its reversal with topical 
anaesthesia. Pain 1989;39:31–36.

40. Harpin VA, Rutter N. Making heel pricks less painful Arch Dis Child 
1983;58:226–228.

41. Jain A, Rutter N. Ultrasound study of heel to calcaneum depth in neonates. 
Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1999;80: 243–245.

42. Shanmugananda K, Rawal J. Nasal trauma due to nasal continuous 
positive airway pressure in newborns. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 
2007;92:F18.

43. Rainer C, Gardetto A, Fru¨hwirth M. et al Breast deformity in adolescence as 
a result of pneumothorax drainage during neonatal intensive care. Pediatrics 
2003;111:80–86.

44. Cohen RS, Ramachandran P, Kim EH, et al Retrospective analysis of 
risks associated with an umbilical artery catheter system for continuous 
monitoring of arterial oxygen tension. J Perinatol 1995;15:195.



FETÜS VE YENİDOĞANDA TRAVMATİK DERİ LEZYONLARINA YAKLAŞIM     45

45. Bryant BG. Drug, fluid, and blood products administered through the 
umbilical artery catheter: complication experiences from one NICU. 
Neonatal Netw 1990;9:27.

46. Esterly NB. Iatrogenic and traumatic injuries. Text book of neonatal 
dermatology. Philadelphia, PA: WB Saunders 2001;103–116.

47. Hogan MJ, Neonatal vascular catheters and their complications. Radiol Clin 
N Am 1999;37:1109–1125.

48. Baserga MC, Puri A, Sola A. The use of topical nitroglycerin ointment to 
treat peripheral tissue ischemia secondary to arterial line complications in 
neonates. J Perinatol 2002;22:416–419.

49. Hack WW., Vos A, Okken A. Incidence of forearm and hand ischaemia 
related to radial artery cannulation in newborn infants. Intensive Care Med 
1990;16:50–53. 

50. Randel SN, Tsang BHL, Wung JT, Driscoll JM Jr, James LS. Experience 
with percutaneous indwelling peripheral arterial catheterization in neonates. 
Am J Dis Child 1987; 141:848–851. 





47

B Ö L Ü M  I V

DERİ TRAVMALARINA PLASTİK 
CERRAHİ YAKLAŞIMI

PLASTIC SURGICAL APPROACH TO SKIN 
TRAUMAS

Emre GÜVERCİN
(Dr. Öğr. Üyesi), Maltepe Üniversitesi Tıp 

Fakültesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
estetikdokunus@gmail.com

Orcid: 0000-0003-3393-9472

1.  Giriş

Travma kavramı kaza veya darbe sebebiyle vücut bütünlüğünde meydana 
gelen ciddi bozulmaları ifade eder. Travmaya bağlı deri hasarları 
karşımıza abrazyonlar, kontüzyonlar, laserasyonlar, derin doku kayıpları 

ve degloving (eldiven) tarzı derin doku sıyrılmaları olarak çıkar. Travmanın 
şiddetine göre deri travmalarına sistemik yaralanmalar ve fraktürler de eşlik 
edebilmektedir. Plastik cerrahi travma yönetiminde ana branşlardandır (1). 

Deri ve yumuşak doku hasarı olmaksızın bir travma hasarı oluşması 
düşünülemez. Her ne kadar direk hayati tehdit oluşturmasa da deri hasarı 
ve sonucunda meydana gelen deri defektleri vücudun koruyucu örtüsü 
yokluğunda infeksiyöz ajanlara açık hedef haline gelmesine ve sepsise varan 
ölçüde sistemik infeksiyonlara; geniş defektler ve geniş yanıklar gibi vücut 
yüzey alanının çoğunluğunda oluşabilecek bütünlük bozulmalarında sıvı-
elektrolit dengesizliği sonucu sistemik patolojilere ikincil olarak hayati risk 
yaratabilmektedir.  

Travma ile meydana gelen yüzeysel deri lezyonları abrazyon (sıyrık) olarak 
tanımlanır. Abrazyonlarda epidermis bütünlüğü bozulur ve dermis açığa çıkar. 
Dermisten oluşan sıvı kaybı efekt bölgesinde kurutlara sebep olur. Kurut altında 
oluşan ölü boşluk zamanla dermisten sızan hücreler arası sıvıyla dolarak büllere 
ve infeksiyona sebep olabilir. Abrazyonlarda akut dönemde deri serum fizyolojik 
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ve sabunla yıkanarak ölü epidermis ve kontamine materyal uzaklaştırılmalıdır. 
Asfalt sürtünmesi gibi travmalarda yaralanma alanında bulunan pigmentler 
uzaklaştırılmazsa geç dönemde deride tatuaj görünümü oluşabilir. Geç 
dönemde başvuran hastada abrazyon zemininde kurut uzaklaştırılarak yıkama 
yapılmalı, eğer infeksiyon düşünülüyorsa oral antibiyoterapi başlanmalıdır. 
Abrazyonda yara bakımı düzenli yapıldığında genellikle minimal skarlı veya 
skarsız iyileşme oluşur. Tedavide antibiyotik içerikli pomadlar ve epitelizan 
pomadlar epitelizasyon tamamlana kadar günlük pansumanda kullanılır. 
Antibiyotikli pomad kullanımında lokal alerjik reaksiyon riski göz önünde 
bulundurulmalıdır; varlığında antibiyotikli pomad tedavisi sonlandırılır. Deri 
nemi iyi ayarlanmalıdır; aşırı pansuman deride masserasyona sebep olarak 
epitelizasyonun gecikmesine sebep olabilir. 

Künt travmalar sonucunda deri bütünlüğü bozulmaksızın deride 
yaralanma oluşabilir. Subdermal alandaki kapillerler basınç artışı etkisi ile 
açılarak deri altında hematoma sebep olabilirler. Oluşan hematomun etkisi ile 
deride morarma ve travmanın etkisi ile ezilme görülebilir. Bu durum kontüzyon 
olarak adlandırılır. Hematom büyürse subdermal ve dermal pleksusta dolaşım 
bozulabilir. İskeminin etkisi devamında subakut dönemde deride kaybı ve 
defektlerle sonuçlanabilir. Hematom infeksiyöz ajanların üremesi için uygun 
bir yaşam alanı da sağlar ve abse formasyonu oluşumuna neden olabilir. Erken 
dönemde buz uygulaması ve mukopolisakkarit polisülfat içerikli kremlerle 
hematomun sınırlanması beklenir. Eğer hematom deriye bası yapacak kadar 
büyürse gecikmeden drene edilmelidir. Kontüzyonlarda geç dönemde hematom 
oluşan bölgede seroma meydana gelebilir. Seroma tedavisinde aralıklı drenaj ve 
bası uygulaması ile takip önerilir. 

Basit penetran travmalar deride laserasyonlara sebep olur. Laserasyon 
basit bir kesi şeklinde olabileceği gibi deride primer kapatılması gereken bir 
defekt şeklinde de karşımıza çıkabilir. Basit laserasyonlarda kesi dudakları 
biraraya gelicek şekilde striple kapama yeterli olacaktır. 5-7 gün boyunca 
takip edilen hastada yara dudakları birbirinden ayrılmamışsa ek tedaviye gerek 
olmadan iyileşme gerçekleşir. Çocuklarda ve ekstremite yaralanmalarında 
striple kapama çok mümkün olmadığından primer sütürasyon ile tedavi daha 
uygun olacaktır. Laserasyon sonucu deri kenarları birbirinden uzaklaşarak 
defekt oluşmuş ise deri-deri altı doku anatomik planda primer sütürasyon ile 
kapatılmalıdır. 

Geniş doku kayıplarının ve degloving tarzı yaralanmaların yönetimi özellikle 
ekstremiteler ve vital organ/yapıların sağ kalımında önem arz etmektedir. Majör 
damarların, tendon ve sinir yapılarının mutlaka deri ile veya geçici deri eşleniği 
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örtülerle kapatılması ve dış ortamla temaslarının kesilmesi gerekir. Hızlı bir 
rekonstrüksiyon planlaması yapılarak mevcut travmatize dokunun ne kadarının 
sağ kalabileceği öngörülerek greft ve/veya fleple nihai onarım yapılarak vital 
yapılar örtülmelidir. Hastanın travma nedeniyle genel durum bozukluğu varsa 
ve acele/elektif operasyon için çok riskli ise defekt geçici olarak pansumanla 
kapatılarak kontaminasyon engellenir ve yaralanma ortamında iyileşme için 
uygun ortam sağlanır. Bu aşamada vital yapıların dolaşımını bozmayacak 
şekilde vakum yardımlı yara kapama da uygulanarak (50-75 mmHg başınçla) 
ortamdaki ciddi eksuda ve nekrotik debris hızlıca uzaklaştırılabilir. Geniş ve 
komplike (birden çok yapıyı içeren) doku kayıplarında rejyonel ve serbest 
çoklu doku içeren fleplerle onarım uygun olacaktır; onarımda sıklıkla kas-deri 
fleplerinden yararlanılır.

2.  Yara İyileşmesi

Yara iyileşmesi inflamasyon, proliferasyon ve remodeling fazlarını içeren 
kompleks ve bu fazların iç içe geçmesiyle oluşmuş devamlı bir süreçtir. 
Travma sonrası deride meydana gelen yara iyileşmesinin ana nedenlerinden 
biri daha fazla hasarın veya infeksiyonun önlenmesi amacıyla derinin bariyer 
fonksiyonunun restorasyondur (2). Bu durum çok sayıda hücre ve faktörün 
etkileşimini gerektirir. Travma sonrası yara bölgesine bir kemokin akımıyla 
beraber nötrofiller gelir ve birçok sitokin salgılarlar (3). Lökositlerin yanında 
proinflamatuvar makrofajların birikmesi yoluyla doku inflamasyonu düzenlenir, 
bu duruma epidermal büyüme faktörü (EGF) reseptör yoları aracılık ettiği 
varsayılmaktadır (4).

İnflamasyon fazından proliferasyon fazına geçişte kilit hücre 
makrofajlardır. Yara iyileşmesinin erken fazında makrofajların M1 alttipi 
yer alırken; bu hücreler fagositoz, proinflamatuvar mediyatörlerin üretimi 
ve süpürücü hücreler olarak görev alırlar; ilerleyen safhalarda M2 alttipine 
dönüşerek ekstrasellüler matriksin üretimini ve fibroblast üretiminin 
uyarılmasını sağlarlar (5,6). M1-M2 dönüşümü gerçekleşmediğinde 
iyileşmeyen ve kronik yaralar ortaya çıkar (7). Yapılan bir çalışmada bu 
durumun aksine yapılan makrofaj eksikliği olan farelerde deri yaralarının 
benzer zamanda iyileştiği ve bununla beraber neredeyse skarsız iyileşme 
görüldüğü bildirilmiştir. Bu da birçok inflamatuvar aktivitenin makrofaj dışı 
hücrelerle de yürütülebildiğini göstermektedir (8). 

Migrasyon öncesinde yara kenarında bulunan keratinositler hücre-matriks 
adezyonlarını değiştirirler. Bu adezyonlar önceden epidermal hücreleri bazal 
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membrana bağlarken onarım aşamasında yaraya özgün olan fibrinden zengin 
matrikse yönelirler (9). Hücre-hücre bağlantıları da modifiye olur. Epidermisin 
yara üzerine ilerlemesi için integrinler ve kollajenler arası bağlantıları kesmek 
gereklidir, bu proçesde birçok matris metalloproteinazlar rol oynarlar (10). 
Epitelizasyon insanlarda ekrin ter bezleri, kıl folikülleri ve sebase bezlerden 
köken alan keratinositlerin farklılaşması ve migrasyonu ile başlar (11). 
Keratinosit aktivasyonunda EGF, fibroblast büyüme faktörü (FGF) gibi birçok 
büyüme faktörü rol oynamaktadır (10). Aktive olan keratinositler hücre iskeletini 
oluşturarak pıhtı elemanları (fibrin, fibronektin, vitronektin) üzerinden yara 
kenarı boyunca yara matriksine ilerlerler (12). Yara ortasına geldiklerinde artık 
tüm yara kenarından ilerleyen hücreler tamamen birbirine temas eder ve kontakt 
inhibisyon ile hücre bölünmesi ve keratinosit ilerleyişi durur (13).  Yara kenarında 
bulunan fibroblastlar da yapım projesine katılırlar, transforming büyüme faktörü- 
beta (TGF-b) aracılığıyla kontrakte olabilen miyofibroblastlara dönüşürler (14). 
Bununla beraber mezenşimal kök hücrelerden köken alan fibroblastlarda da yara 
dokusunda mevcuttur; yara iyileşmesinde mezenşimal kök hücrelerden faydalana 
bilineceğine dair birçok çalışma yapılmıştır. Mezenşimal kök hücreler en çok 
yağ dokusunda bulunurlar, liposakşınla alınan periumblikal yağ dokusundan 
izole edilebilirler (15). TGF-B, IL-1B, IL-6 salgılayarak makrofaj kemotaksisine 
ve M1-M2 dönüşümüne aracılık ederler (16). Endotelyal progenitör hücrelere 
farklılaşarak ve makrofajlarla etkileşime girerek MCP-1 ve VEGF sekresyonu 
aracılığıyla anjiyogeneze katkı sağlarlar (17).

Anjiyogenez yara iyileşmesinde hayati öneme sahiptir. Yara dokusunun 
beslenmesi ve yeterli oksijenizasyonu yeni damar ağları ile optimal düzeye 
ulaşacaktır. Vasküler yapılanma ve endotel stabilizasyonunda perisitler görev 
alır. Perisitler bununla beraber ICAM-1, VCAM-1, E-selektin gibi nötrofil 
kemotaksisini uyaran moleküller de salgılarlar (18). Aşırı anjiyogenez hipertrofik 
skarla sonuçlanabilir. Fetal deri ve oral mukozada daha az skar formasyonu 
oluşumunun nedenlerinden birisi de inflamasyonun daha az olması ve yeni 
oluşan damarların hızlı olgunlaşmasıdır (19).  

Yara iyileşmesinin son fazı remodelling fazıdır. Fetal yara iyileşmesi 
skarsız sonuçlanır; epidermis, dermis ve deri ekleri normal yapıdadır. 
Postnatal dönemde yara iyileşmesi mutlak skarla olur. Yara oluşumunu 
takiben yara kenarında bulunan fibroblastlar miyofibroblastlara farklılaşırlar. 
Miyofibroblastlar yaranın kontrakte olarak kısalmasını sağlarlar, eklemlerde 
oluşan skarlarda bu nedenle hareket kısıtlılığı oluşabilir. Bu safhada PDGF 
ve TGF-B gibi büyüme faktörlerinin etkisiyle yeni ekstraselüler matriks 
oluşturulur, kollajen sentezi stimüle olur, ekstraselüler matriks yıkımı 
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yavaşlar. Bu aşamada eğer sinyal yolaklarında durma olmazsa aşırı kollajen 
üretimi ve hipertrofik skar/keloid oluşumu ile sonlanır (20). Hipertrofik skar 
tedavisinde silikon tabakalar ve jeller, intralezyoner steroid uygulaması, 
cerrahi skar revizyonu gibi klasik yöntemlerin yanında hücresel tedaviler, 
yağ doku enjeksiyonları ve fraksiyonel CO2 lazer, pulse dye lazer ve nd:YAG 
lazer uygulamaları gibi güncel tedavilerin kombinasyonları kullanılmaktadır. 
Keloidler kulak haricinde cerrahi tedaviye iyi yanıt vermezler. Tek başına cerrahi 
nüksü %45-100’ü bulmaktadır. Intralezyonel steroidle kombine cerrahi nüksü 
<%50’dir. Silikon jel örtülerin günde en az 12 saat 6-12 ay arası kullanılması 
önerilir. Dirençli vakalarda radyoterapi uygulaması da kullanılabilir. Nükslerin 
önlenmesinde ek olarak tropikal imiquimod %5 gibi immünmodulatör ajanlar 
da denemiştir (21). 

Yara iyileşmesinde hücresel tedaviler popülerleşmiş ve yaygınlaşmıştır. 
Ekstrasellüler matriks elemanları ve deri eklerini içeren allojenik ve ksenojenik 
deri, 3D biyoyazılım ile oluşturulmuş deri ve deri benzeri iskeletler de tedavide 
yeni ufuklar açacaktır (22). Hücresel tedaviler yardımıyla gelecekte belki de 
skarsız yara iyileşmesi mümkün olabilecektir. 

3.  Deri Travmalarında Kullanılan Onarım Teknikleri 

3.1.	 Vakum	Yardımlı	Yara	Kapama	(VAK)	Tedavisi

Negatif basınçlı yara kapama tedavisinde amaç yara alanının granülasyonunun 
arttırılması ve hızlandırılması ile yaranın küçültülmesi ve kapamaya uygun 
duruma getirilmesidir. Özellikle akut olarak kapatılmayan ve tam kat deri 
defekti; kemik, implant ekspozisyonu gibi geçici olarak kapatılması gereken 
yaralarda kurtarıcı tedavidir. Sıklıkla 125 mmHg basınç uygulanır. Hasta 
eğer ağrıyı tolere edemezse basım azaltılabilir. Negatif basım etkisi ile yara 
yatağında lokal kan akımı artar, bakteriyel yük azalır. Yara kontrakte olarak 
kapanmaya hazırlanır. Öncesinde fleple kapatılması gereken efektler VAK 
tedavisi ile greftle veya bazen sekonder olarak kapanabilmektedir. Akut 
travmalarda özellikle ekstremitelerde geniş defektlerin kapatılmasında ciddi 
başarı sağlamıştır (23).

3.2. Deri Greftleri

Deri greftleri temel olarak alıcı canlı ve kalınlıklarına göre sınıflandırılırlar. Alıcı 
canlıya göre deri grenleri otogreft (hastanın kendisinden alınan greft), allogreft 
(başka insan alınan greft) ve ksenogreft (insan dışında bir canlıdan alınan greft) 
olarak sınıflandırılabilir. 



52    Deri ve Travma

Kalınlıklarına göre deri greftleri kısmi kalınlıkta deri greftleri (epidermisin 
tamamını ve dermisin bir kısmını içerirler) ve tam kalıklıkta deri greftleri 
(epidermis ve dermisin tamamını içerirler) olarak sınıflandırılırlar. Tam kalıkta 
deri greftleri genellikle <10 cm2 defektlerde kullanılabilir. Donör sahası primer 
olarak veya bir deri flebi yardımıyla kapatılmalıdır. En sık donör saha alanları 
preauriküler, postauriküler, supraklavikuler ve inguinal bölgedir. Bunun yanında 
el ve parmaklardaki defektler için el bileği ve önkol cildi de kullanılabilir. 
Tam kalınlıktaki deri greftlerinden primer kontraksiyon kısmi kalınlıktaki deri 
greftlerine göre daha fazla olduğundan (%40’a %10) planlama yapılırken defekt 
alanından daha büyük olacak şekilde greft planlanmalıdır. Tam kalınlıkta deri 
greftlerinde dermis elemanları daha yoğun olduğundan deri yapısına daha benzer 
ve elastik bir sonuç elde edilir. Kısmi kalınlıktaki deri greftleri genellikle daha 
büyük defektlerin onarımında kullanılmaktadır. Bunun yanında parmak ucu gibi 
küçük bölgelerde tenor/hipotenar bölgeden alınan kısmi kalınlıkta deri greftleri 
kullanılabilir. Yine defekti büyüklüğünden bağımsız olarak iyi granüle olmuş 
yaralarda da kısmi kalınlıkta deri greftleri kullanılmaktadır (Resim 1). Donör 
saha olarak en sık alt ekstremite proksimali kullanılır. Donör saha sekonder 
iyileşmeye bırakılır. Çok geniş defektlerde, özellikle yanık travmalarında donör 
saha yetersizliği varlığında greftler meşlenerek alanları genişletilebilir, defekti 
kapatmada etkindir ancak estetik sonuç tatmin edici olmamaktadır (24). Kısmi 
kalınlıkta deri greftlerinde sekonder kontraksiyon oranı yüksek olduğundan 
(%25’e %10) ve yeterli esneklik sağlanamadığından özellikle eklem bölgelerinin 
onarımında tercih edilmezler (25). Bu bölgelerde kısmi kalınlıkta deri grefti 
uygulaması yapılacaksa dermis eşlenikleriyle kombine onarım yapılabilir 
(Resim 2).

Greft bakımı için güneşten korunma hiperpigmentasyonun azaltılmasında 
önemlidir. Greftin yağ ve ter bezleri aktif hale gelen kadar (ortalama 6 ay) 
greft epitelizan pomadlarla nemli tutulmalıdır. Yeterli koruyucu duyunun 
oluşması 2 yılı bulabildiğinden travma hususunda dikkatli olunmalıdır. 
Hipertrofik skar eğilimi varsa silikon jel, silikon tabakalar ve bası giysileri 
kullanılabilir.
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Resim 1: Alt ekstemitede doku defektine kısmi kalınlıkta deri grefti uygula-
ması. 2 ay sonra deri greftinin cilde entegre olduğu gözlenmektedir. 

Resim 2: El bileği yanık skarının çıkarılması sonrasında kısmi kalıklıkta deri grefti 
ile kombine dermis eşleniği uygulamasını müteakiben el bileği hareketlerinde, 

derinin elastikiyetinde ve estetik sonuçta gözle görülür iyileşme saptanır. 
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3.3. Deri Flepleri

Deri flepleri öncelikle beslenme paternlerine göre pedikürlü ve random (rastgele 
damarlı) flepler olarak sınıflandırılırlar. Pedikülllü fleplerin bilinen bir arter-ven 
sistemi vardır ve bu sistem kullanılarak flepler planlanır. Random flepler kendi 
içlerinde hareket kalibiyetlerine göre sınıflandırırlar. Random flep çeşitleri 
aşağıda sıralanmıştır:

Rotasyon flepleri bir pivot nokta etrafında hareket eden kısmi daire şekilli 
fleplerdir. Sıklıkla skalpte ve gluteal bölgede meydana gelen deri defektlerinde 
kulanılırlar. Donör saha primer veya kısmi kalınlıkta deri grefti ile kapatılır. 
Flebin rotasyon arkının uzatılması gerektiği durumlarda back-cut yapılabilir; 
flebin vasküler tabanı bu işlemle daraldığı için dikkatli olunmalıdır.  

İlerletme flepleri sıklıkla parmak ucu efektlerinin onarımında V-Y ilerletme 
flebi olarak karşımıza çıkarlar. Rotasyon hareketi yoktur. Flep tüm kenarlarında 
komşu deriden serbestlenir ve tabanındaki subkutan perforatörlerden beslenir. 

Transpoziyon flepleri hem rotasyon hem de ilerletme hareketinin beraber 
olduğu fleplerdir. Limber flebi, duformental flep, bilobe flepler ve Z-plasti 
flepleri bu grupta değerlendirilir. En sık kullanılan fleplerdir. Özellikle küçük 
defektlerin kapatılmasında başarılıdırlar. Donör sahaları primer onarılır. 

İnterpolasyon flepleri kendisine komşu olmayan bir defekti kapatılması 
için kullanılan köprü şeklinde bir pedikülü olan ada fleplerdir. En sık kullanılan 
interpolasyon flepleri deltopektoral flep ve nazolabial fleptir. Bu flepler deri 
altından demekte tünelize edilebilir veya sağlam deri üzerinden pedikülü köprü 
şekilde kullanarak adapte edilebilir. Köprü şeklinde uygulandıklarında 3-4 hafta 
sonrasında 2. Aşama cerrahi ile pedikülleri ayrılabilir. 

Z-plasti özellikle deride meydana gelen kontraksiyonlar sonucunda oluşan 
deri kısalmalarında dokuyu bir yönde uzatmayı ve gerimi azaltmayı sağlayan 
bir onarım tekniğidir. Z plastik ile skar dokusu kırılarak yara izinin yönü 
değişir. Birçok Z-plasti tekniği tanımlanmıştır. Basit ve çoklu Z-plasti sıklıkla 
ekstremitelerde kullanılır. Z-plasti flepleri planlanırken üçgenlerin ucunun çok 
dar planlanmaması uç nekrozu açısından önemlidir. 

Pediküllü flepleri bölgesel ve uzak (serbest) flepler oluşturular. Fasyokutan 
ve muskulokutan   olarak planlanırlar. Pediküllü fleplerin elevasyonunda 
besledikleri deri alanı gözetilir, bu alanlara anjiyozom denir. Birden fazla 
anjiyozomu içeren büyük flepler planlanabilir. Pediküllü fleplerde akut iskeminin 
azaltılması amacıyla delay (geciktirme) fenomeni uygulanabilir. Delay fenomeni 
flebe giden kan akımının azaltılarak lebin son adaptasyonundan önce iskemiye 
dirençli hale gelecek şekilde flepte neovaskülarizasyonun başlamasına, hipoksiye 
adaptasyonuna yardımcı olur. Cerrahi veya kimyasal olarak uygulanabilir. 
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Flep delay işlemi sonrası 1. haftasında eleve edilerek defekte adapte edilebilir. 
İnterpolasyon fleplerinde de aynı şekilde pedikül 1. haftadan başlanarak kısa 
kısa insize edilerek ayrılarak delay fenomeni oluşturulabilir. Serbest fleplerde 
pedikül tamamen ayrılarak defekt alanında bir arter-ven alıcı damara anastamoz 
yapılır. (Resim 3) Genellikle 1 arter- 2 ven anastomozu yapılır. Serbest fleplerde 
rejyonel fleplerden farklı olarak seçenek çok geniştir, flep iyi takip edilmelidir; 
anastomoz işlevsiz hale gelebilir ve kısmi/tam flep kaybı gözlenebilir. Flep 
takibinde en sık Doppler USG ile pedikül atımı değerlendirilir. Klinik olarak 
lebin rengi, ısısı, turgoru, kabiller dolumu değerlendirilir (26).

 

Resim 3: Ayak tabanında derin ve geniş doku defekti için grasilis serbest kas 
flebi ile kısmi kalınlıkta deri grefti uygulaması 

3.4.	 Doku	Genişleticiler

Doku genişleticiler rejyonel flep donör sahasının yetersiz olduğu durumlarda 
geç rekonstrüksiyonda kullanılırlar. Özellikle saçlı deri defektlerinin kapatılması 
ve meme rekonstrüksiyonunda kullanılırlar. Ekspande edilen deride epidermis 
kalınlaşır, bunun dışında tüm histoloji yapılarda incelme ve birbirinden 
uzaklaşma gözlenir. Deri eklerinde değişiklik olmaz. Doku genişleticiler 
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defekt komşuluğunda genellikle subkutan veya subfasyal alana yerleştirilirler. 
Üzeri tamamen örtülür ve 2 hafta sonra portu vasıtasıyla şişirilmeye başlanır. 
Genellikle 6-8 hafta sonra yeterli doku hacmine erişilerek şişirme tamamlanır, 
bir ekspander kendi hacminin 2 katına kadar şişirilebilmektedir. Ekspanse 
edilen deri genellikle rotasyon ve transpozisyon flepleri şeklinde doku defektine 
ilerletilir. Bası vakalarda serbest pediküllü ve serbest fleplerin alanını arttırmak 
amacıyla flep altına yerleştirilebilirler. 

Doku genişleticilerin komplikasyonları arasında ekspozisyon, infeksiyon, 
hematom, rüptür, yerdeğiştirme sayılabilir. Çocuklarda ve ekstremize 
ekspansiyonunda komplikasyon oranları daha yüksektir (27). Son yıllarda 
kendiliğinden şişebilen osmotik ekspanderlar da yaygın kullanıma girmişlerdir, 
Genellikle 8 hafta içinde yavaş yavaş son hacme ulaşırlar, 6 ay kadar 
çıkarılmadan vücutta kalabilirler. Ekspansiyon kontrol edilemediğinden olası 
komplikasyonlar konusunda daha dikkatli olunmalıdır (28). 
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1.  Giriş

Vücudun dış faktörlere karşı koruyucu en büyük bariyeri olan 
derinin, bütünlüğünün bozulması flora elemanları ya da dış ortam 
mikroorganizmaları için giriş kapısı oluşturmaktadır (1). Deri ve 

yumuşak doku infeksiyonları, hafif infeksiyondan yaşamı tehdit eden ciddi 
nekrotizan infeksiyonlara kadar çok geniş klinik spektruma sahiptir. Hastaların 
yaşadığı coğrafi bölge, seyahat öyküsü, travma varlığı, hayvan teması, 
ameliyat öyküsü, bağışıklık sisteminin durumu hem klinik tablonun hem de 
tanı ve tedavi şeklinin belirlenmesinde önemlidir (2). Travmatik yaralar tipik 
olarak hem cilde hem de alttaki dokulara zarar veren kesikler, yırtılmalar veya 
delinme olarak tanımlanır. Zamanında tedavi edilmezlerse deriteki yumuşak 
dokularda ciddi hasarlara neden olabilir. Travma ilişkili deri ve deri altı 
infeksiyonlarında bulgu, tanı, etken ve tedaviler değişiklik gösterebilmektedir. 
Travmatik yaralar, çevresel faktörler, yol kazaları, her türlü termal veya 
kimyasal maruziyet ve hayvan ısırıkları gibi bir dizi farklı koşuldan dolayı 
meydana gelebilir. Başarılı travmatik yara bakımı tedavisi geçici pansuman 
uygulaması, intravenöz sıvı tedavisi, oksijen, proflaktik antibiyotikler ve daha 
fazlasını içeren multidispliner yaklaşım gerektiren hastanın erken teşhisini ve 
değerlendirmesini gerektirir. 



60    Deri ve Travma

Çeşitli sebepler travmatik yaralara neden olabilir:
1. Bıçakların neden olduğu her türlü kesi. Bu tür kesik yaraları genellikle temiz 

kenarlıdır.
2. Derinin kazınmasından kaynaklanan sıyrıklar genellikle çakıl, kum, metal 

veya cam vb. gibi bazı döküntü türlerinden oluşur.
3. Vücut bölümlerinin aşırı derecede yaralandığı ve derite çeşitli yırtılmalar ve 

kesik yaraları olan yol kazaları gibi kaza sonucu oluşan travmalar.
4. Ateşli silah yaralanmaları hem giriş hem de çıkış yaralarına yol açabilir.
5. Deriye ve alttaki dokulara nüfuz eden şiddetli hayvan/insan ısırıkları.
6. Cerrahi operasyonlar
 Travmatik yaralar, deride ve altındaki dokularda, kaslarda ve kemik 

yapılarında meydana gelen yaralanmalardır. Derinin derin kesiklerin olduğu 
tıbbi bir durum olarak tanımlanabilir. Travmatik yaraların erken tedavi 
edilmesi gerekir, aksi takdirde daha ciddi kronik, iyileşmeyen yaralara yol 
açabilir. 

 Yara iyileşmesini geciktiren lokal faktörler;
 - Yaranın altında yatan neden ve ciddiyet
 - Tıbbi müdahale için başvuran hastanın gecikmesi
 -  Yarada nekrotik doku varlığı (bakterilerin, özellikle anaerobların 

çoğalmasına    neden olabilir) 
 - Yarada yabancı cisim varlığı
 - Yerel dolaşımın bozulması
 -  Yaranın yeri (örn. anal bölgeye yakın yaralar yüksek kontaminasyon 

riski altındadır)
 -  Bir yaradaki hematom veya herhangi bir “ölü boşluk” (bakteri üremesi 

için ideal bir ortam sağlayabilir)
 - Yarayı çevreleyen dokularda ödem
 - Devam eden travma veya yara bölgesine baskıdır.
  Yara iyileşmesini geciktiren sistemik faktörler;
 - Predispozan tıbbi durum (Diyabet vb.)
 - İleri yaş 
 - Obezite
 - Kötü beslenme 
 - Sigara içmek 
 -  Herhangi bir hastalıkla ilişkili immünosupresyon, örn. AIDS veya tıp, 

ör. kemoterapi, kortikosteroidler (3).
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Travmatik yaralarda en yaygın risklerden bazıları şunlardır:
1. İnfeksiyon 
2. Kangren
3. Yara çevresinde şişkin skar dokuları
4. Zayıf bağışıklık
5. Ani kilo kaybı
6. İnflamasyon

Travmatik yaralarda infeksiyon riskini arttıran durumlar; artan hasta yaşı, 
diabetes mellitus öyküsü, pürüzlü yara kenarları, yıldız şekli, görünür 
kontaminasyon, subkutan dokudan daha derin yaralanma, yabancı cisim varlığı, 
kirli cerrahi operasyonlardır. Baş/boyun dışındaki laserasyonlarda infeksiyon 
riskinin arttığını gösteren çalışmalar da olup travma yerinin de infeksiyon 
gelişimi ile ilgili olduğu söylenebilir (4).

2.  Yarada İnfeksiyon Bulguları

Yara infeksiyonu insidansı, travma sonrası yüzde 2 ila 17,5 arasında değişmektedir 
(5). Yara infeksiyonları, ağrılıdır ve yara iyileşmesinde başarısızlığa veya 
gecikmeye ve kötü kozmetik sonuçlara yol açabilir.

Yaralanma yoluyla deri bütünlüğünde bozulma, bakterilerin vücuda girmesi 
ve çoğalmaya başlaması için açık bir giriş oluşturur. Tüm açık deri yaraları 
bakteriler tarafından kolonize edilir, ancak bu tüm yaraların infekte olduğu 
anlamına gelmez. İnfekte olup olmadığına bakılmaksızın iyileşme sırasında 
tüm yaralarda inflamasyon meydana gelir ve bölgede belirli bir düzeyde şişlik, 
eritem ve sıcaklık artışı normaldir ve klinik infeksiyon ile karıştırılmamalıdır. 
Deri bütünlüğü bozulduğunda koruyucu savunma mekanizmaları bozulur ve 
ortam sayısı artan bakteriler için daha elverişli hale gelir. Bu bakteriler üç ana 
kaynaktan gelir; çevre (örneğin toz, yabancı cisimler, ellerde, giysilerde ve 
ekipmanda bulunan bakteriler), çevreleyen deri (normal deri, kommensal olarak 
adlandırılan kolonize edici bakteriler) ve mukoza zarlarından (gastrointestinal, 
oral ve genitoüriner). Yara infeksiyonu, şiddet sıralamasına göre beş aşamadan 
oluşan bir spektrumda sınıflandırılabilir:

1. Kontaminasyon; çoğalmayan bakteriler yaraya girdiğinde kontaminasyon 
meydana gelir.

2. Kolonizasyon; bakteriler çoğalmaya başladığında ve yara bölgesine 
yapıştığında meydana gelir, ancak doku hasarına neden olmaz. Yaranın 
iyileşme süreci tek başına kolonizasyonla geciktirilmez ve bazı durumlarda 
kolonizasyon iyileşme sürecini hızlandırabilir.
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3. Lokal infeksiyon veya kritik kolonizasyon; bakteri sayısı büyük ölçüde 
arttığında ve konakçı bağışıklık sistemini bunaltmaya başladığında meydana 
gelir. Yara iyileşmez, ancak doku invazyonu henüz gerçekleşmemiştir. Bu 
aşamada yaradaki granülasyon yatağı sağlıksız görünür. Atrofik, koyu 
kırmızı veya gri renk değişikliği, artan akıntı ile birlikte görülebilir. Ancak 
çevre dokulara invazyon belirtisi yoktur. Gecikmiş iyileşme tek klinik işaret 
olabilir.

4. Yayılan istilacı infeksiyon; bakteriler hastanın bağışıklık sistemini 
bastırdığında ve çevreleyen dokuyu istila etmeye ve hasar vermeye 
başladığında meydana gelir. Eritem, ağrı ve pürülan akıntı gibi infeksiyon 
belirtileri ve semptomları ortaya çıkar.

5. Septisemi, infeksiyon kan dolaşımı yoluyla vücuda yayıldığında ve ateş, 
titreme ve taşikardi gibi sistemik semptomlara neden olduğunda ortaya 
çıkar3. 

Yara infeksiyonun ilk belirtilerini tanımak, sağlık profesyonellerinin hızlı bir 
şekilde müdahale etmesini sağlar. Yara infeksiyonuyla ilişkili en yaygın belirti 
ve semptomlardan bazıları şunlardır:
·	 Kızarıklık
·	 Isı 
·	 Ağrı
·	 Şişme 
·	 Eksüda (pürülan, seröz veya seroanginöz) 
·	 Koku 
·	 Kötü iyileşme
·	 Temas kanaması 
·	 Epitelyal     
 köprülenme
·	 Doku yıkımı 
·	 Sağlıksız granülasyon dokusunun varlığı 
·	 Başka infeksiyon odağının yokluğunda sistemik semptomlar (6)

Deri ve yumuşak doku infeksiyonları ciddiyetine göre tablo 1’de 
sınıflandırılmıştır
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Tablo 1. Ciddiyetine göre deri ve yumuşak doku infeksiyonları

Komplike olmayan Komplike

İmpetigo Nekrotizan infeksiyonlar

Ektima Nekrotizan fasit

Folikülit Fournier gangreni

Karbonkül Anaerob gangren

Erizipel Derin apse

Selülit Perianal infeksiyon

Deri apsesi Diyabetik ayak infeksiyonu

Travmaya bağlı infeksiyon İnfekte dekübitis ülseri

Ağır selülit

İnsan/hayvan ısırığı ilişkili

Travma sonrası gelişen yara infeksiyonunun şiddeti deri ve deri altı katmanların 
tutulum yerine, etken mikroorganizmaya, hastanın komorbidetelerine bağlı 
olarak değişebilir. Yara infeksiyonları, derin dokulara invaze olup komplike 
yumuşak doku infeksiyonlarına da sebep olabilir. Nekrotizan infeksiyonlar 
ciddi seyirli olup sistemik bulguların da eşlik ettiği, erken müdahale edilmemesi 
halinde mortal olabilecek infeksiyonlardır. Nekrotizan infeksiyon bulguları 
erken ve geç bulguları olarak aşağıda sıralanmıştır (7).

Erken bulguları;
- Ağrı (klinik ile uyumsuz)
- Selülit
- Yara akıntısı
- Endurasyon
- Deri anestezisi
- Ateş, taşikardi

Geç bulgular;
- Şiddetli ağrı
- Deri renk değişikliği (mor-siyah)
- Hemorajik bül
- Krepitasyon
- ‘Bulaşık suyu’ sıvı deşarjı
- Ciddi sepsis
- Multiorganyetmezliği
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Yara infeksiyonu bulguları olan hastaların klinik şiddeti değerlendirilir. 
Mikrobiyolojik çalışmalar için hastadan örnek alınacak numuneler belirlenir. 
Ciddi infeksiyonu ve sistemik infeksiyon bulguları olan hastalara kan kültürü 
alındıktan sonra ampirik antibiyoterapi başlanması geciktirilmemelidir. 
Mikrobiyolojik değerlendirme, infekte yaraların yönetiminde önemlidir. 
Mikrobiyolojik örnekleme swab ile ya da derin doku kültürü alınarak gram 
boyama, kantitatif/ semikantitif kültür çalışılarak etken izole edilir. İzole 
edilen mikroorganizmanın antibiyotik duyarlılık testine göre hedefe yönelik 
antibiyoterapi düzenlenmesi başarılı tedavi sağlayacaktır. Bununla birlikte, bu 
sonuçlar yalnızca infekte olmuş bir yara bağlamında yorumlanırsa önemlidir, 
çünkü patojenik olmayan, kolonize eden bakteriler de tespit edilebilir. Özellikle 
yüzeysel alınan sürüntü örneklerinde kolonize mikroorganizmanın izolasyonu 
daha olasıdır, her zaman daha derin dokuları istila eden patojenik organizmaları 
temsil etmez. Sürüntü örnekleri, kolay elde etme, hızlı sonuç nedeniyle 
çoğunlukla tercih edilen yöntem haline gelmiştir. Diğer yöntemler püy 
ponksiyonu, doku biyopsi kültürleri olup etken mikroorganizmayı yansıtması 
açısından doğru yöntemlerdir. Ancak alım zorluğu, invazif işlem gerektirmesi 
sebebiyle daha az tercih edilmektedir (6).

3.  Yara İnfeksiyonlarında Olası Etken Mikroorganizmalar

3.1.	 Akut	Yumuşak	Doku	İnfeksiyonları

Akut yumuşak doku infeksiyonları kutanöz apseleri, travmatik yaraları ve 
nekrotizan infeksiyonu içerir. Selülitin en yaygın nedeni beta-hemolitik 
streptokoklardır (A, B, C, G ve F grupları), en yaygın olarak grup A 
Streptococcus veya Streptococcus pyogenes; S. aureus (metisiline dirençli 
suşlar dahil) dikkate değer ancak daha az yaygın bir nedendir. Gram-negatif 
aerobik basiller, vakaların az bir kısmında tanımlanır. Selülitin daha az yaygın 
nedenleri arasında Haemophilus influenzae tip b (bukkal selülit), clostridia ve 
spor oluşturmayan anaeroblar (krepitan selülit), Streptococcus pneumoniae ve 
Neisseria meningitidis bulunur. Bağışıklığı baskılanmış hastalarda, potansiyel 
patojenlerin spektrumu çok daha geniştir (8). Mikrobiyolojik araştırmalar, S. 
aureus’un kutanöz apselerin yaklaşık %25-30’unda tek neden olan bakteri 
olduğunu göstermiştir ve aynı organizmanın hastanelerde görülen yüzeyel 
infeksiyonlarda en sık görülen izolat olduğu da kabul edilmiştir (9). 

Nekrotizan yumuşak doku infeksiyonları, farklı derecelerde şiddet ve 
ilerleme hızı ile ortaya çıkar; deriyi (örn., klostridial ve klostridial olmayan 
anaerobik selülit), kas fasyasına giden deri altı dokusunu (nekrotizan fasiit) 
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ve kas dokusunu (streptokokal miyozit ve klostridial miyonekroz) içerirler. 
Tip 1– polimikrobiyal, tip 2– monomikrobiyal olarak sınıflandırılır. Tip 1’de 
genellikle Peptostreptococcus spp., S. pyogenes, B. fragilis, C. perfringens, E. 
coli ve Prevotella spp. diğerlerinde S. aureus ve S. pyogenes gibi aeroblar ve 
spor yapmayan anaeroblar etken olarak görülmüştür (10).

Monomikrobiyal (tip II) nekrotizan infeksiyona genellikle grup A 
streptokoklar veya diğer beta-hemolitik streptokoklar neden olur. İnfeksiyon, 
S.aureus’ un bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Açık bir giriş kapısı olmadan 
gerçekleşen infeksiyonun patogenezinde muhtemelen GAS’ın boğazdan 
(asemptomatik veya semptomatik farenjit) künt travma veya kas gerilmesi 
bölgesine hematojen translokasyonu rol oynamaktadır (11).

3.2.	 Isırık	Gonrası	gelişen	Deri	ve	Yumuşak	Doku	İnfeksiyonları

Genellikle aerop ve anaerop bakterilerin neden olduğu polimikrobiyal 
infeksiyonlardır. Köpek ve kedi ısırığı sonrası en sık Pasteurella türleri etken 
olmaktadır. Ayrıca S. aureus ve streptokoklar da etken olabilir. Capnocytphaga 
canimorsus ısırık sonrası aspleni ve karaciğer yetmezliği olan olgularda sepsis 
ve bakteriyemi nedeni olabilir. Bacteroides türleri, anaerop streptokoklar ve 
peptostreptokoklar da etken olabilir. 

İnsan ısırığı sonrası ağız florası bakterileri olan viridans streptokoklar, 
S. aureus, Haemophilus spp., Eikenella corrodens, Fusobacterium spp., 
peptostreptokoklar, Prevotella türleri gibi bakteriler etken olur. İnsan ısırığı 
olgularında ayrıca herpesviruslar, HIV, HBV ve HCV gibi virusların bulaşması 
açısından da risk bulunmaktadır. Hayvan ısırıkları ayrıca kuduz riski yönünden 
de değerlendirilmelidir. İnfeksiyondan kuşkulanılıyorsa aerop ve anaerop kültür 
için örnek alınması gereklidir. Asplenik hasta, immün yetmezlikli hasta, ileri 
düzey karaciğer yetmezlikli hasta, etkilenen bölgede ödem olan hasta,periost 
veya eklem kapsülüne etki eden yaralanmalar, yüz veya el gibi bölgelerden olan 
yaralanmalardan biri varsa 3-5 gün süreyle preemptif antimikrobiyal tedavi 
yapılmalıdır (2).

3.3.	 Yanık	Yarası	İnfeksiyonları

İnfeksiyon yanık yaralarında önemli bir komplikasyondur ve yanık yaralanmasını 
takiben ölümlerin %75›inin infeksiyona bağlı olduğu tahmin edilmektedir. 
Maruz kalan yanık dokusu, gastrointestinal ve üst solunum yollarından gelen 
mikroorganizmalar tarafından kontaminasyona duyarlı olmasına rağmen, 
birçok çalışma P. aeruginosa, S. aureus, E. coli, Klebsiella spp., Enterococcus 
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spp, ve Candida spp. gibi etkenleri bildirmiştir (12). Daha sıkı mikrobiyolojik 
teknikleri içeren diğer çalışmalarda, anaerobik bakterilerin yanık yaralarından 
elde edilen toplam mikrobiyal izolat sayısının %11 ila %31’ini temsil ettiği 
gösterilmiştir. Sonraki çalışmalarda izole edilen aeroblar daha önce bildirilenlere 
benzerken, baskın anaerobik yanık yarası izolatları Peptostreptococcus spp., 
Bacteroides spp. ve Propionibacterium acnes idi. Septik şok gelişen hastaların 
%82’sinin yaralarında Bacteroides spp.’nin yanık yarası sepsisinde önemli bir 
rol oynayabileceği sonucuna varmıştır (13). Yanık yaralarında infeksiyonun 
yönetimi, topikal ve sistemik antimikrobiyal ajanların kullanımını, ölü dokunun 
agresif debridmanını, bağışıklık tepkisinin maksimize edilmesini ve yeterli 
beslenmenin sağlanmasını içerir (9).

3.4.	 Cerrahi	Yara	İnfeksiyonları

İnfeksiyon riski genellikle cerrahi yaranın mikrobiyal kontaminasyon riskine 
bağlıdır. Temiz cerrahi, postoperatif yara infeksiyonu için %1 ila %5 risk taşır 
ve endojenkontaminasyona önemli ölçüde daha duyarlı olan kirli prosedürlerde, 
%27 infeksiyon riski olduğu tahmin edilmektedir. Hastalık Kontrol ve Önleme 
Merkezleri tarafından yayınlanan Cerrahi Alan İnfeksiyonunu Önleme 
Kılavuzu, cerrahi yara infeksiyonlarını insizyonel (deri, deri altı doku veya 
daha derin fasya ve kas dokusu dahil) veya herhangi bir iç organı içeren organ/
boşluk veya anatomik boşluklar olarak sınıflandırmıştır. İkincisinin örnekleri 
arasında, geniş endojen yara kontaminasyonunun ve dolayısıyla daha yüksek 
bir yara infeksiyonu olasılığının muhtemel olduğu kalın bağırsak ve baş- boyun 
ile ilişkili ameliyatlar yer alır. Temiz ameliyat prosedürleri dışında, cerrahi 
yara infeksiyonlarının hem aerobik hem de anaerobik mikroorganizmaları 
içeren polimikrobiyal bir etiyolojiye sahip olduğu kabul edilmektedir ve 
karın içi infeksiyonlar normalde rezeke edilen organın mikroflorasını yansıtır. 
Cerrahi yara infeksiyonlarında endojen anaerobların sıklığı ve prevalansına 
rağmen cerrahi alan infeksiyonunun önlenmesine yönelik CDC kılavuzunda S. 
aureus, koagülaz negatif stafilokoklar, Enterococcus spp., Escherichia coli, P. 
aeruginosa ve Enterobacter spp. en sık izole edilen patojenlerdir (14).

3.5.	 Diyabetik	Ayak	Ülseri	İnfeksiyonları

Çoğu yara tipinde olduğu gibi, S. aureus, S. epidermidis, Streptococcus spp., P. 
aeruginosa, Enterococcus spp. ve koliform bakterileri  dahil olmak üzere diğer 
aeroblarla birlikte diyabetik ayak ülserlerinde yaygın izolatlardır. İyi mikrobiyolojik 
tekniklerle anaeroblar diyabetik yaraların %95’ine kadar izole edilmiştir (baskın 
izolatlar Peptostreptococcus, Bacteroides ve Prevotella spp) (9). 
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4.  Önleme

4.1.	 Yara	İnfeksiyonunun	Önlenmesi	ve	Yönetimi

Açık yaralanmalar, gazlı kangren ve tetanoz dahil olmak üzere ciddi 
bakteriyel yara infeksiyonları potansiyeline sahiptir ve bunlar da uzun süreli 
sakatlıklara, kronik yara veya kemik infeksiyonuna ve ölüme yol açabilir. Yara 
infeksiyonlarının olasılığını azaltmak için yaralanmaların uygun yönetimi 
önemlidir. Aşağıdaki temel ilkeler ve protokoller, infekte yaraların uygun 
şekilde önlenmesi ve yönetimi için rehberlik sağlar.

Temel prensipler
·	 İnfekte yaraları kapatılmaması gerekir. Yara tamamen temizlenene kadar 

cerrahi debridman ve salin irrigasyon döngüsüne devam edilir.
·	 Kontamine yaralar kapatılmaması ve altı saatten eski yaraların 

temizlenmemesi önerilir. Bunlar cerrahi yıkama sonrası açık bırakılır ve 48 
saat sonra kapatılır. Bu, gecikmiş birincil kapanma olarak bilinir.

·	 Yara infeksiyonunu önlemek için:
·	 Mümkün olan en kısa sürede (mümkünse 8 saat içinde) yara yıkaması ve 

debridmanı yapılır.
 -  Polividon-iyodin %10 solüsyonu seyreltilmeden günde iki kez 

uygulanır.
	 	 		Büyük açık yaralara uygulama sistemik yan etkilere neden olabilir.
 - Setrimid %15 + klorheksidin glukonat %1,5
   Not: Klorheksidin glukonat %5’in taze hazırlanmış sulu çözeltisi 

(%0.05) acil durumlarda tavsiye edilmez (su kalitesine göre pullanma 
riski)

·	  Yara bol miktarda sabun ve kaynamış su ile 10 dakika yıkanır ve ardından 
yara salinle durulanır.

·	 Debridman; kir parçacıkları ve diğer yabancı maddeler yaradan mekanik 
olarak çıkarılır, hasarlı ve ölü dokuyu kesilir. Kesildiğinde ölü doku 
kanamaz. Yara tekrar yıkanır.  

·	 Yara açık bırakılarak nemli tuzlu su ile dezinfekte edilmiş veya temiz gazlı 
bezle hafifçe sarılır ve paketlenmiş yara kuru pansumanla kapatılır. Ambalaj 
ve sargı her gün ya da kirlendikçe değiştirilir.

·	 İnfeksiyon bulaşını önlemek için evrensel önlemlere uyulur.
·	 Antibiyotikler yara infeksiyonunun kaynağına yeterli miktarda ulaşamaz, 

uygun debridman ve yara banyosu ile birleştirilmelidir.
·	 Topikal antibiyotik kullanımı ve yaraların antibiyotik solüsyonlarla 

yıkanması önerilmez.
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Topikal antiseptikler, topikal antibiyotiklere göre avantajlıdır. Hem topikal 
hem de sistemik antimikrobiyal ilaçlar ve ürünler, yara infeksiyonlarının 
önlenmesinde ve tedavisinde önemli bir rol oynar. Topikal antiseptik ajanlar 
genellikle birden fazla etki mekanizmasına ve geniş bir antimikrobiyal aktivite 
spektrumuna sahiptir ve nadiren direnç gösterir veya alerjik reaksiyonlara 
neden olur, ancak insanlarda sistemik kullanım için çok toksiktir (15). Topikal 
antiseptik ajanlar arasında yüksek konsantrasyonlu etanol, hidrojen peroksit, iyot, 
klor-heksidin, sodyum hipoklorit, süper oksitleyici solüsyonlar, poliheksanid 
bulunur. Bakteriler, örneğin 50 yılı aşkın bir süredir kullanılmasına rağmen iyot, 
gümüş veya poliheksanide karşı direnç geliştirmemiştir. Buna karşılık, topikal 
antibiyotik ajanlar –örneğin mupirosin, fusidik asit, gramicidin, klindamisin, 
neomisin, siprofloksasin, sülfadiazin, kloramfenikol ve metronidazol– hem 
daha dar bir antimikrobiyal aktivite spektrumuna sahip olup hem de dirençten 
muzdariptirler ve bazen çapraz dirence yol açarlar. Antiseptik ajanlardan daha 
sık alerjik reaksiyonlara neden olurlar. Ancak, birçoğu insanlarda sistemik 
kullanım için güvenlidir (16).

Kontamine, penetran yaralar, karın travması, bileşik kırıklar, 5 cm’den 
büyük laserasyonlar, cansız dokuya sahip yaralar, el veya ayak gibi yüksek riskli 
anatomik bölgelerdeki yaralara antibiyotik profilaksisi verilir (17).

4.2.	 Cerrahi	Alan	İnfeksiyonları	Proflaksisi

Yara infeksiyonlarını önlemede genel prensipler dışında proflaktik antibiyotik 
kullanımı yukarıda belirtilen durumlar dışında özellikle cerrahi alan 
infeksiyonlarını (CAİ) önlemek için kullanılır. Genel olarak, CAİ profilaksisi 
için antimikrobiyal seçimi maliyet, güvenlik, farmakokinetik profil ve 
antimikrobiyal aktiviteye dayanmaktadır. Cerrahi profilaksi için antibiyotiklerin 
karşılaştırmalı çalışmaları sınırlıdır. Bununla birlikte, geniş spektrumlu 
antimikrobiyal ajanların, daha dar spektrumlu antimikrobiyal ajanlara kıyasla 
daha düşük postoperatif CAİ oranları ile sonuçlandığını gösteren çok az kanıt 
vardır.

Sefazolin birçok prosedür için tercih edilen bir ilaçtır; antimikrobiyal 
profilaksi için kanıtlanmış etkinliği ile en çok çalışılan antimikrobiyal ajandır. 
Sefazolin, ameliyatta yaygın olarak karşılaşılan organizmalara karşı arzu edilen 
bir etki süresine, aktivite spektrumuna ve mükemmel bir güvenlik profiline ve 
düşük maliyete sahiptir. Streptokoklara, metisiline duyarlı stafilokoklara ve 
birçok gram negatif organizmaya karşı etkilidir.
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İkinci kuşak sefalosporinler (sefuroksim gibi) teorik olarak gram-negatif 
organizmalara karşı sefazolinden daha geniş kapsama alanına sahiptir, ancak bu 
antimikrobiyallere direnç artmaktadır. Sefoksitin ve sefotetan da bazı anaerobik 
aktiviteye sahiptir (18).

İlk insizyon sırasında yeterli ilaç dokusu seviyelerini optimize etmek 
için cerrahi insizyondan 60 dakika önce antimikrobiyal tedavi başlatılmalıdır. 
Antibiyotiğin yarı ömrü dikkate alınmalıdır; vankomisin veya bir florokinolon 
uygulaması, bu ilaçlar için gereken uzun süreli infüzyon süreleri nedeniyle 
cerrahi insizyondan 120 dakika önce başlamalıdır (19). Antimikrobiyal direnç 
ve C. Difficile infeksiyonu gelişme riskinin artması nedeniyle yara kapatıldıktan 
sonra tekrarlayan antimikrobiyal dozlarına gerek yoktur. Randomize 
çalışmaların incelemesinde, 24 saatten daha kısa veya daha uzun süre verilen 
çoklu doz rejimleri ile karşılaştırıldığında tek doz ile CAİ oranında bir fark 
yoktur (18). İnsizyon kapatılıncaya kadar sürdürülmelidir. Postoperatif dönemde 
sürdürülmemelidir. Tek doz profilaksi yeterlidir, 24 saati geçmemelidir. Drenler 
çekilinceye kadar sürdürülmesi yanlıştır. Kardiotorasik cerrahide ve protez 
yerleştirilen ortopedik operasyonlarda uzman önerileri ile 48 saate kadar 
sürdürülebileceği bildirilmiştir.

Cerrahi profilakside antibiyotikler intravenöz verilmelidir. Elektif kolon 
cerrahisinde barsak temizliği için ve bazı ürolojik cerrahiler oral kullanım 
gerektiren durumlardır. Göz ameliyatlarında topikal damla ve subkonjuktival 
enjeksiyon, şant ameliyatlarında ventrikül içi uygulamalar da lokal kullanım 
gerektiren durumlardır. 

Cerrahi antibiyotik profilaksisi hiçbir zaman cerrahın titiz tekniği, cerrahi 
el yıkama, cerrahi alanın hazırlığı-asepsisi, aletlerin sterilizasyonu, ameliyathane 
havalandırması, steril alanda uyulması gereken kurallar gibi diğer faktörlerin 
yerini alamaz. Bunlara ek olarak uygulanır (20).
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Tablo 2: Cerrahi yara sınıflaması

Yara 
Sınıflaması 

Yara Tanımı
İnfeksiyon 
riski (%)

Temiz Elektif yapılan travmatik olmayan ameliyatlardır. 
İnflamasyon bulunmaz.  Solunum, orofaringeal, 
sindirim ve genitoüriner sisteme ait bir girişim 
içermez.  Ameliyat tekniğinde hata yoktur

<2

Temiz/ 
kontamine

Gastrointestinal, solunum, genitoüriner veya 
orofaringeal sistemlerin bu dokularda infeksiyon 
olmaması koşuluyla kontrollü olarak açıldığı ve 
major bir kontaminasyonun ya da teknik sorunun 
olmadığı ameliyatlar

< 10

Kontamine Gastrointestinal kanaldan, ya da infektegenitoüriner 
kanaldan önemli kontaminasyonvardır. Akut, pürülan 
olmayan inflamasyonbulunur.Cerrahi teknikte önemli 
hatalar vardır.     4 saatten eski olmayan penetran 
travma ya da kronik açık yara vardır.

~ % 20

Kirli / 
İnfekte

Solunum, gastrointestinal ve genitoürinerperforasyon 
ya da 4 saatten eski travmatik yara vardır. Pürülan 
akıntı saptanır

~ % 40

Temiz ameliyatlarda profilaksi genellikle önerilmez. Ancak, oluşacak infeksiyon 
hayati öneme sahipse önerilir. Genel olarak temiz kontamine ve kontamine 
operasyonlarda profilaksi gerekir. Bazı kontamine ve tüm kirli ameliyatlarda 
profilaksi değil tedavi gereklidir (19). Cerrahi yara sınıflaması yukarıda tablo 
2’de özetlenmiştir.

5.  Tedavi

Travma sonrası gelişen yaranın infekte olması halinde antimikrobiyal tedavi 
seçimi öncelikle hastanın klinik şiddetine göre yapılmalıdır. Yukarıdaki 
bölümde travma tipine göre olası etkenler anlatılmış olup ampirik tedavide 
bu mikroorganizmalar ve direnç profili göz önüne alınarak seçim yapılmalıdır 
(Tablo 3’te yara tipine göre antibiyotik seçimi gösterilmiştir). Sistemik bulgusu 
olan, bakteriyemik olduğu düşünülen, nekrotizan ya da selülit ile seyreden yara 
infeksiyonlarında ampirik olarak antibiyotik başlanmalıdır. Ampirik başlanacak 
ajanın seçiminde hastane yatış öyküsü, MRSA taşıyıcılığı öyküsü, sağlık 
bakımı hizmetinden faydalanma, antibiyotik kullanım öyküsü ve çeşidi, önceki 
kültür sonuçları, altta yatan diabetesmellitus gibi hastalıklar ve yaranın akut/
kronik, pürülan/nonpürülan oluşu önem arz etmektedir. Klinisyenler nekrotizan 
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infeksiyonlar açısından uyanık olmalı, sistemik bulgusu olan, tipik olarak 
klinik ile uyumsuz ağrı ve yara üstünde anestezisi olan hastalarda nekrotizan 
fasiitten şüphelenmelidir. Hastanın hayatta kalımı için acil antibiyotik ve cerrahi 
debridman gerektirir ve en ciddi yara infeksiyonlarıdır. Klinik şiddetine göre 
tercih edilebilecek yaklaşım ve antimikrobiyal tedavi tablo 3’de, izlenecek 
algoritm ise şekil 1’de verilmiştir.

Ampirik tedaviyi belirleyici faktörlerden biri yaranın tipidir. Yaranın 
tipine göre seçilebilecek ampirik antimikrobiyal tedavi seçenekleri tablo 
4’te verilmiştir. Mikrobiyolojik incelemeler tedaviyi yönlendirmede 
son derece önemlidir. Alınan kan, yara, apse, doku kültürlerinde üreyen 
etkenin antibiyogramı göz önüne alınmalıdır. Etken izole edildikten 
sonra antimikrobiyal tedavi rasyonelize edilerek hedefe yönelik olması 
sağlanmalıdır. Yumuşak doku infeksiyonunun en sık etkenlerinden stafilokokal 
ve streptokokal yumuşak doku infeksiyonlarında önerilen tedavi seçenekleri 
tablo 5’de verilmiştir.

Yanık, ısırık yara tedavileri kitabın diğer bölümlerinde ayrıntılı 
anlatılmıştır.

Tablo 3: Klinik tablosuna göre tedavi ve yaklaşım

Sınıf Klinik tablo Yaklaşım Tedavi
1 İnfeksiyon bulgusu 

var, sistemik bulgu 
yok, komorbidite yok

Ayaktan takip
Oral antibiyotik

Amoksisilin-klavulanik asit/
sefaleksin/klindamisin

2 Sistemik bulguları 
iyi ya da kötü, 
komorbidite var

Kısa süreli 
hastaneye 
yatış,başlangıç 
parenteral, sonra 
oral tedavi

Ampisilin-sulbaktam/sefazolin/
klindamisin/Seftriakson (baş-
boyun)

3 Genel durum bozuk, 
toksik, ateş,taşikardi, 
takipne ve/veya 
hipotansiyon

Hastaneye 
yatış,parenteral 
tedavi

Ampisilin-sulbaktam/
sefazolinseftriakson veya 
klindamisin Penisilin alerjisi veya 
MRSA olasılığı varsa vankomisin 
veya MRSA’ya etkili antibiyotik

4 Sepsis sendromu veya 
yaşamı tehdit eden
infeksiyon 
(nekrotizanfasiiti 
dışla)

Yüksek 
olasılıkla YBÜ 
takibi
Acil cerrahi 
değerlendirme

Vankomisin veya MRSA’ya etkili
antibiyotik
Parenteral antibiyotik +
Piperasilin-tazobaktam veya 
karbapenem
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Pürülan olmayan yumuşak doku infeksiyonu Pürülan yumuşak doku infeksiyonu

Şiddetli Orta ŞiddetliHafif Orta

Acil 
cerrahi 
muayene / 
debridman
Nekrotizan 
süreci dışla

İV tedavi 
Penisilin G 
Seftriakson 
Sefazolin 
Klindamisin

Oral tedavi 
Penisilin V 
Amoksisilin 
Sefaleksin 
Klindamisin

Ampirik tedavi 
•  Vankomisin 

veya MRSA'ya 
etkili ajan + 
Piperasilin-
tazobaktam veya 
Karbapenem

Rasyonel tedavi (Nekrotizan infeksiyonlar) 
Monomikrobiyal AGBHS: Penisilin G + Klindamisin 
Clostridium spp.: Penisilin G + Klindamisin
Vibrio vulnificus: Doksisiklin + Seftazidim
Aeromonas hydrophila: Doksisiklin + Siprofloksasin • 
Polimikrobiyal; Vankomisin veya MRSA'ya etkili ajan + 
Piperasilin-tazobaktam veya Karbapenem

İnsizyon, 
drenaj, kültür ve 

antibiyogram

Ampirik tedavi 
•   Vankomisin 

veya MRSA'ya 
etkili ajan

Ampirik tedavi 
TMP-SMZ 
Doksisiklin

Şekil 1: Yumuşak doku infeksiyonlarına yaklaşım algoritmi.Tedavi şekli, 
infeksiyonunpürülan-nonpürülan ayrımına göre değişebilir (21).

AGBSH: A grubu β-hemolitik streptokoklar, MRSA: metisiline dirençli 
Staphylococcusaureus, TMP-SMZ: trimetoprim-sülfametoksazol

Tablo 4: Yara tipine göre seçilebilecek ampirik antibiyotikler

Yara tipi Antibiyotik
Isırık yarası Amoksisilin-klavulanik asit
Cerrahi yara Sefuroksim+ metronidazol/Amoksisilin-klavulanik asit
Diabetik yara Amoksisilin-klavulanik asit+ siprofloksasin
Nekrotizan yara Antipseudomonal penisilin/karbapenem+ klindamisin+ 

MRSA etkinlikli antibiyotik
Yanık yarası Amoksisilin-klavulanik asit+ siprofloksasin

Not: Tabloda kabaca olası etkenler göz önüne alınarak önerilen antibiyotikler 
bulunmaktadır. Tedavi seçimi hasta bazında değerlendirilerek önceki kültür 
sonuçları, kullanılan antibiyotikler, olası etkenler, hastane lokal surveyans 
verileri de göz önüne alınarak yapılmalıdır(6). 
MRSA: metisiline dirençli Staphylococcus aureus
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Tablo 5: Stafilokok ve Streptokoklara Bağlı  
Yumuşak Doku İnfeksiyonlarında Tedavi Önerileri

MSSA 
infeksiyonu

Sefazolin 3×1 gr, İV
Sefaleksin 4×250 mg, oral
Klindamisin 3×600 mg, İV ya da 4×300 mg, oral
Doksisiklin 2×100 mg, oral
TMP-SMZ 2×2 ya da 2×1 fort tablet, oral
Amoksisilin-klavulanikasid 2x1 gr, oral

MRSA 
infeksiyonu

Vankomisin 2×15 mg/kg, İV
Linezolid 2×600 mg, İV veya oral
Daptomisin 1×4 mg/kg, İV
Tigesiklin 2×50 mg, İV (100 mg yükleme dozu)
Klindamisin 3×600 mg, İV ya da 4×300 mg oral
Doksisiklin 2×100 mg, oral
TMP-SMZ 2×2 tablet ya da 2×1 fort tablet, oral
Fusidik asid 3×500 mg tablet, oral

Streptokok 
infeksiyonu

Penisilin G 4-6×2 milyon ünite, İV
Klindamisin 3×600 mg, İV
Sefazolin 3×1 gr, İV
Penisilin V 4×250-500 mg, oral (sadece hafif infeksiyonda)

MSSA: metisiline duyarlı Staphylococcus aureus, MRSA: metisiline dirençli S. 
aureus, TMP-SMZ: trimetoprim-sülfametoksazol.

6.  Sonuç

Travmatik deri infeksiyonları ciddi morbidite ve mortaliteye sebep olabilmektedir.
Yara infeksiyonlarının olasılığını azaltmak için yaralanmaların uygun yönetimi 
önemlidir. Yara infeksiyonu gelişmesi halinde ise uygun tedavinin hastanın 
klinik şiddeti, yaranın tipi, olası ya da kesin etken mikroorganizmaya yönelik 
düzenlenmesi gerekmektedir.
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1.  Giriş 

Deri travmalarındaki etkiler; hasarın büyüklüğüne, kişinin yaşına ve 
komorbit hastalıklarına (tüm otoimmün ve pro-inflamatuar hastalıklar, 
diyabetes mellitus, haşimato, karaciğer hastalıkları, hipertansiyon, 

alkol veya ilaç kullanımı gibi) bağlı olarak değişim gösterir ve oksidatif hasar 
ile lipit peroksidasyonu yaparak, hücre duvar yıkımı sonucunda multi organ 
yetersizliğine yol açar (1,2).

İlave olarak reaktif nitrojen salınımı, T hücre disfonksiyonu, yara üzerinde 
oluşan kolonizasyon sonrası gelişen bakteriyel translokasyon ve endotoksin 
salınımı sonucunda immün sistem baskılanır. Buna bağlı olarak sistemik 
inflamatuar yanıt sendromu (SIRS) veya sepsis meydana gelir ve multi organ 
yetersizliğine neden olur (3,4).

Travma yerinde ve tüm damar sisteminde akut dönemde hipovolemiyle 
kan akımı azalır, kapiller permiabilite azalır, Perivasküler damar direnci artar. 
Hipermetabolik fazda kan akımı artar, ödematöz değişiklikler (inflamasyon 
aktivatörleri ile) başlar. Doku hasarı, inflamasyon, imnün sistem baskılanması ile 
yara yerinin büyüklüğüne göre lokal veya sistemik tutulum gerçekleşir (2,5,6).

Deri travması ile, tehlike sinyalleri [hasarla ilişkili moleküler paternler 
(DAMP’ler)] olarak hareket eden endojen mediatörlerin kontrolsüz lokal 
ve sistemik salınımı oluşur. Travmadan sonra salınan sayısız DAMP’nin 
bazıları, inflamatuar olarak adlandırılan hücre içi multiprotein komplekslerinin 
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birleşmesini tetikler. Bir ligand tarafından aktive edildiğinde, iltihaplanmalar 
kaspaz 1’in aktivasyonuna yol açar. Aktive edilmiş kaspazlar interlökin-1β ve 
interlökin-18’in olgun formlarının salınmasına izin verir ve piroptoz adı verilen 
spesifik bir pro-inflamatuar hücre ölümünü tetikler. Biriken veriler, başta NOD 
benzeri reseptörler (NLRP3, NLRP1) ve absent in melanoma-2 (AIM2) olmak 
üzere inflamazonların, travma sonrası doku hasarı ve immün disfonksiyon 
oluşumunda rol oynadığını göstermektedir (9). 

Hirsiger S. ve arkadaşları da bu yolak için ayrıca şunları ifade etmişlerdir. 
Enflamasyon aktivasyonu iki sinyal gerektirir. İlk sinyal nihayetinde proIL-18 
ve proIL-1β ekspresyonunu desteklemek için NFκB transkripsiyon faktörünün 
translokasyonuna yol açar. İkinci sinyale nod benzeri bir reseptör (NLRP3, 
AIM2 veya NLRP1) aracılık eder. Aktivasyon üzerine, NLR, adaptör protein 
ASC’nin alımı ile veya olmadan kaspaz-1’i aktive eder. Aktive edilmiş kaspaz-1, 
iltihaplanma oluşumuna, IL-18 ve IL-1β’nin olgun formlarının salgılanmasına 
ve yüksek mobilite grup içeren protein HMGB1’in salınmasına yol açar. Ek 
olarak, inflamasyonlar, çeşitli hücresel alt tiplerde doku hasarına katkıda 
bulunan piroptoz adı verilen spesifik bir proinflamatuar hücre ölümünü teşvik 
eder (10,11).

Yapılan çalışma ve gözlemlerde ciddi deri travmalarında sistemik nitrat 
seviyesinin yüksekliği de gösterilmiştir. İndüklenebilir nitrik oksit seviyesi 
(İNOS) makrofaj aşırı yanıtının en önemli göstergelerindendir. Lokal ve sistemik 
vasküler hiperpermabiliteye yol açarak etkisini gösterir. Gastroenterohepatik 
organlarda ve tüm dokularda bariyer fonksiyon bozukluğuna neden olarak 
kritik önem taşımaktadır. Hastanın hasarına veya immün yanıtına bağlı olarak 
gelişecek yüksek İNOS seviyesi mortaliteyi etkileyecektir (7,8).

IL-1β çeşitli biyolojik aktivitelerde inflamasyon cevabının 
düzenlenmesinde, akut faz proteinlerinin salınmasında, T ve B hücrelerin, 
granülositlerin aktivasyonunda rol oynar. Aynı şekilde IL-6 da benzer şekilde 
özellik gösteririr. Bu mediatörlerin aşırı yükseklikleri aşırı immün baskılanmayı 
oluşturarak, sepsis ve mortalite neden olur (7). 

Doku büyüme faktörü beta (TGF β) monositler, nötrofiller ve fibroblastları 
etkiliyerek doku onarımını sağlar. Aynı zamanda sitotoksik T hücresi 
salınımını, T ve B hücrelerini diferansiyasyon ve proliferasyonunu baskılayarak 
immünsüpresif etki gösterir (7).

Derinin sitemik etkilere yol açabilecek kadar büyük oranda hasar aldığı 
ve literatürde yaygın deri travmasının sistemik etkileri açısından incelendiği 
en önemli durumun yanıklar olması dolayısıyla bu bölümde deri travmasının 
sistemik etkileri yanıklar üzerinden tartışılacaktır. 
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2.  Yanıklar 

Yanıklar; termal, kimyasal, radyasyon veya elektriksel temasın neden olduğu cilt 
veya diğer doku yaralanmalarıdır. Yanıklar derinliğe göre (yüzeysel ve derin) 
ve hasarlı vücut yüzey alanının yüzdesine göre sınıflandırılır. Komplikasyonlar 
arasında hipovolemik şok, inhalasyon hasarı, infeksiyon, yara izi ve kontraktürler 
bulunur (12,13).

Termal yanıklar, herhangi bir harici ısı kaynağından (alev, sıcak sıvılar, 
sıcak katı nesneler veya bazen buhar) kaynaklanabilir. Lokal hücre hasarı, 
periferik dolaşımın bozulması, doku içerisine su birikimi, derinin incelmesi 
ve perfüzyonunun bozulması, inflamasyon aktivatörlerinin etkilerinin 
(inflamasyon aktivatörlerine bağlı) lokal veya genel etkilerinin görülmesine 
neden olur. Yangınlar ayrıca zehirli duman solunmasına bağlı karbon monoksit 
zehirlenmesineneden olabilir (13,14).

Radyasyon yanıkları en yaygın olarak güneş ultraviyole radyasyonuna ( 
güneş yanığı ) uzun süre maruz kalmaktan kaynaklanır, ancak diğer ultraviyole 
radyasyon kaynaklarına (örneğin solaryum) uzun süreli düşük seviye veya 
yoğun maruziyetten veya x-ışını kaynaklarına maruz kalmaktan kaynaklanabilir 
(12,14). 

Kimyasal yanıklar, güçlü asitler, güçlü alkaliler (örn.; sodalı su, çimento), 
fenoller, kresoller, hardal gazı, fosfor ve bazı petrol ürünlerinden (örn.; 
benzin, tiner) kaynaklanabilir. Bu ajanların neden olduğu deri ve daha derin 
doku nekrozu birkaç saat içinde ilerleyebilir. Maruz kalınan maddeye göre 
deri korozyonu, oksidasyonu, kollajen ve protein denaturasyonu ve doku 
bütünlüğünün bozulması ile lokal veya genel sistemik etkileri görülür (13,15).

Elektrik yanıkları büyük elektron akımları ile hücre zarlarının ısı üretimi 
ve elektroporasyonundan kaynaklanır. Yüksek voltajlı (1000 volt üstü) elektrik 
yanıkları, minimal görünür kutanöz yaralanmaya rağmen, genellikle kaslar, 
sinirler ve kan damarları gibi elektriksel olarak iletken dokularda kapsamlı derin 
doku hasarına neden olur. Elektriğin vücuda giriş yeri, voltajı, amperi ve kişinin 
kondisyonu hasarın büyüklüğünü belirleyen faktörlerdir (13,15).

Bir yanıkla ilişkili olaylar (örn. yanan bir binadan atlama, enkaz çarpması, 
motorlu taşıt çarpması) başka yaralanmalara da neden olabilir. Küçük çocuklarda 
ve yanıklı geriatrik hastalarda istismar düşünülmelidir.

Vücut tutulum yeri, yaş, yara yerinin büyüklüğü, komorbiditeve genel vücut 
kondisyonu oluşacak hasarın düzeyini belirlemektedir. Toplam vücut yüzey 
alanının (TVYA) yüzdesi ne kadar büyükse sistemik komplikasyon geliştirme 
riski de o kadar fazladır. Şiddetli sistemik komplikasyonlar ve mortalite için risk 
faktörleri aşağıdakilerin tümünü içerir:
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·	 TVYA’nın ≥ %40’ı olan ikinci ve üçüncü derece yanıklar
·	 Yaş> 60 yıl veya <2 yıl
·	 Eş zamanlı majör travma veya duman inhalasyonu varlığı

En sık görülen sistemik komplikasyonlar; hipovolemi ve infeksiyonun eklendiği 
multi organ yetersizliğine bağlı olarak, mortalite riskini artırır (12,15).

Yanık dokuda hipoperfüzyona ve bazen şoka neden olan hipovolemi, derin 
veya vücut yüzeyinin büyük kısımlarını içeren yanıklara bağlı sıvı kayıplarına 
neden olabilir; damar içi hacmin interstisyuma ve hücrelere kaçışından tüm 
vücutta ödem de gelişir. Ayrıca, hissedilmeyen sıvı kayıpları önemli olabilir. 
Yanmış dokunun hipoperfüzyonu, kan damarlarına doğrudan verilen hasardan 
veya hipovolemiyesekondervazokonstriksiyondan da kaynaklanabilir (3).

İnfeksiyon, küçük yanıklarda bile lokal komplikasyonların yanı sıra sepsis 
ve ölüm yaygın bir nedenidir. Bozulmuş immün savunma ve ölü doku, bakteri 
kolonizasyonu ve büyümesini arttırır. En yaygın patojenler ilk birkaç gün 
içinde streptokok ve stafilokok ve 5 ila 7 gün sonra gram negatif bakterilerdir; 
bununla birlikte, diğer flora bakterileri de bakteriyel kontaminasyon yapabilir 
(3,16).

Metabolik değişikliklerin en önemlisi kısmen hemodilüsyona ve 
kısmen hasarlı periferik damarlar yoluyla, ekstra vasküler boşluğa protein 
geçişine bağlı gelişen hipoalbüminemidir. Sıvı-elektrolit bozuklukları 
gelişebilir; hipomagnezemi, hipofosfatemi ve hipokalemiyi gibi. Metabolik 
asidoz şoktan kaynaklanabilir. Rabdomiyoliz veya hemoliz, derin termal 
veya elektriksel kas yanıklarından veya skarların daraltması nedeniyle kas 
iskemisinden kaynaklanabilir. Miyoglobinüriye neden olan rabdomiyoliz veya 
hemoglobinüriye neden olan hemoliz, akut tübüler nekroz ve akut böbrek 
hasarına yol açabilir (3,14,15). 

Hipotermi; geniş yanıkları olan hastalarda, büyük miktarda verilmiş ısı 
dengesi bozuk IV sıvılardan ve vücut yüzeylerinin serin bir acil servis ortamına 
yoğun şekilde maruz kalmasından kaynaklanabilir (12,15).

Termal hasar ile dokuda hücresel ve humoral bağışıklık cevabı gelişir.
1- Doku nötrofil birikimi 
2- Yanık yerinde kolonizasyon
3- Makrofaj hiperaktivitesine neden olur

Dokuda nötrofil birikimi hem makrofaj aktivitesini uyarır hemde direk 
inflamasyona neden olan aktivatörleri uyarır. Bu aktivatörler; reaktive oksijen 
metabolitleri, İnterlökin-1β (IL-1β), IL-6, IL-18, TNF-α, PGE2, Reactive 
Nitrojen İntermediatörleri (INOS) dur. Bu aktivatörler makrofaj ve nötrofiller 
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tarafından uyarılırlar. Bunlar T hücre inhibisyonuna, lokal veya genel oksidatif 
hasar ve reaktif nitrojen salınımına neden olur (1,16,17).

Yanıktaki travma; pıhtılaşma bölgesi, ödem bölgesi ve hiperemi bölgesi 
olarak üç yaralanma bölgesini içerir. Pıhtılaşma bölgesi, yaralanan ölü doku 
bölgesidir. Bu bölgede kontaminasyon ve düşük perfüzyon olur. Hiperemi 
bölgesi mikro sirkulasyonun bozulmadığı alandır. Staz alanı genişlemesiyle 
termal yaralanmayı takip eden ilk 48 saat içinde derinlik ve alan olarak nekrotik 
hale gelir (18,19,20). 

 Yanık yaraları, vasküler hasara bağlı tromboz, inflamatuar mediatörlerin 
upregülasyonu ve proapoptotik faktörleri içerir. Bir transkripsiyon aktivatör 
proteini olan nükleer faktör κB (NF-κB), ciddi yanık yarasıyla aktive olur 
ve tümör nekroz faktörü (TNF-α) dahil olmak üzere çeşitli inflamatuar 
mediatörleri uyarır. Travma alanındaki lökositler de aynı şekilde inflamasyonu 
uyarır (21). 

Tümör Nekroz Faktörü alfa (TNF-α), infeksiyon kontrolü, otoimmünite, 
alerjik hastalık gibi immünolojik süreçlerin yanı sıra adını aldığı anti-neoplastik 
aktivitede merkezi bir aracıdır. Çok sık olarak basitçe “iltihaplanma önleyici” 
olarak kategorize edilse de modern araştırmalar TNF-α sinyallemesinin karmaşık 
ve pleotropik doğasını tanımlamıştır. Bununla birlikte, iki ana TNF-α reseptörü 
(TNFR1 ve TNFR2) aracılığıyla sinyalleşmeyi veya bunlar arasındaki dengenin 
aşağı yöndeki sonuçları nasıl etkileyebileceği halen tam olarak bilinmemektedir. 
TNFR1 ve TNFR2 aracılığıyla TNF-α tarafından sinyallemenin aktivasyonu, 
hücre proliferasyonu, gen aktivasyonu veya hücre ölümü dahil olmak üzere 
çeşitli potansiyel sonuçları başlatır. Sadece iki reseptörden gelen bu çeşitli 
hücresel tepkilere aracılık etmek, hücre içinde sinyal iletiminin karmaşık 
kontrolünü gerektirir (22,23,24).

Belirli bir hücrenin TNF-α tarafından aktivasyona özel tepkisi, reseptör 
ekspresyonu ve sinyal kompleksinin yaygınlaşması ve kaspazların mevcudiyeti 
gibi hücre içi koşullar tarafından belirlenir (24).

TNF-α diğer sitokinleri ve humoral sistemin tetikleyecisidir. TNFR’nin 
epitelyal ve endotelyal hücreler üzerindeki etkisi Epitelden Mezenkimale Geçiş 
(EMT), endotelyal ve epitel hücrelerinde TNFR’nin yoğun olarak aracılık ettiği 
bir yoldur. EMT, normal doku onarımı için gerekli bir süreçtir; epitel hücreleri, 
adezyon proteinlerinin ve hücre içi filamentlerin karmaşık bir modülasyonu 
yoluyla göçerek bir mezenkimal fenotip alır (25,26). 

Yara iyileşmesi sırasında, hasarlı dokunun ön kenarındaki hücrelerin 
polarizasyonu, göç ve çoğalmanın bir kombinasyonu yoluyla hücresel boşlukları 
doldurmak için EMT ile ilgili yolları aktive eder (27,28). Müteakip mezenkimal-
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epitelyal geçiş (MET) hasarlı bölgeyi yeniden epitelize eder (25,27). Her iki 
reseptör de inflamatuar ve anti-enfeksiyon yanıtlarında yer alırken TNFR2; 
EMT ve hücre proliferasyonu için merkezidir (28).

Travma ile salınan ürünler iki reaksiyona neden olur.
İlk aşama, sistemik inflamatuar yanıt sendromu; makrofaj hücresi ve 

ondan salgılanan sitokinler, prostaglandin E2, reaktif nitrojen ara ürünleri 
(INOS), TNF-α ve interlökin-6’dır.Termal hasarla süperoksit anyonu, hidroksil 
radikali, hidrojen peroksit ve nitrik oksit gibi reaktif nitrojen türleri gibi reaktif 
oksijen türlerinin (ROS) oluşumunuyla hipermetabolizmaya neden olur. TNF-α, 
çeşitli hücre elemanlarının apoptozunun indüklenmesinden kısmen sorumludur. 
Proapoptotik faktörler, Bax, Bcl-xl ve kaspaz-3 aktivitesini uyarır (29,30).

TNF-α ayrıca nötrofillerin ve monositlerin aktivasyonu ile antimikrobiyal 
savunmaları içerir ve ayrıca IL-1 ve IL-6 dahil olmak üzere diğer proinflamatuar 
mediatörlerin salgılanmasını indükleme kapasitesine sahiptir. Bununla 
birlikte, bu proinflamatuar sitokinlerden sadece IL-6 sistemik olarak sürekli 
olarak yükseldiği gösterilmiştir. Çok yüksek IL-6 yanıkta erken dönem organ 
yetmezliğine yol açabilir (7,29).

İkinci aşama anti-inflamatuar dönemdir. Bu fazda, T hepler 2  
(Th-2) lenfositleri, IL-4/IL-10 ve TGF salınır. Bu aşama, anti-inflamatuar yanıt 
sendromu olarak bilinmektedir (29).

İnflamatuar mediatörler ve vasküler hidrostatik basıncın artması, 
sistemik mikrovasküler sızıntının ana nedenleridir. Bu vasküler değişiklikler, 
aktomiyosine bağlı aktin yeniden düzenlenmesini içerir. p38 mitojenle aktive 
olan protein kinazın hızlı ve kalıcı aktivasyonuyla paralel olarak, zamana 
bağlı bir şekilde endotelyal geçirgenlikte önemli bir artışla sonuçlandığını 
göstermektedir. p38 mitojenle aktive olan protein kinazın inhibisyonu, vasküler 
hasarı büyük ölçüde iyileştirir. Normal vasküler geçirgenliğin korunması, hücre 
içi bağlantıların etkileşimi, hücre-matriks yapışması ve hücre iskeleti kasılma 
kuvveti tarafından düzenlenen endotel bariyer fonksiyonunun bütünlüğüne 
bağlıdır. Ayrıca kininler; özellikle bradikinin, yanık yaralanma bölgesinde 
üretilir. Bradikinin, venüler dilatasyona, artmış mikrovasküler geçirgenliğe, düz 
kas kasılmasına ve ağrıya neden olan güçlü bir vazoaktif aracıdır (21,31,32,33).

Termal yaralanmadan sonra, doku adenozin trifosfat seviyeleri yavaş 
yavaş düşer ve artan adenozin monofosfat, ksantin oksidaz için substrat 
sağlayarak hipoksantine dönüştürülür. Ve süperoksit ve hidrojen peroksit gibi 
zararlı serbest radikaller oluşur. Serbest radikallerin antimikrobiyal etki ve yara 
iyileşmesi üzerinde faydalı etkileri olduğu gibi klinik yanıt, serbest radikallerin 
üretimi ile bunların detoksifikasyonu arasındaki dengeye bağlıdır. Artan serbest 
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radikal üretimi, süperoksit dismutaz, katalaz, glutatyon, α-tokoferol ve askorbik 
asit düzeylerinde yanık hastalarında azalma gösterilmiştir. INOS artması, 
periferik vazodilatasyona neden olur ve NF-κB’yi arttırır. NO ayrıca, doku 
hasarının oldukça reaktif bir aracısı olan peroksinitrit vermek üzere süperoksit 
radikali ile etkileşime girebilir. Serbest radikal ile hücre hasarı, konjuge dienler, 
tiyobarbitürik asit reaksiyon ürünleri veya malondialdehit (MDA) seviyeleri 
gibi lipid peroksidasyon ürünleri artar (34,35,36).

Yanık yaralanması, proinflamatuar hidrojen sülfürün karaciğer seviyesinde 
1,3 kat bir artış yapar (36). 

Diğer önemli immün belirteç doku hasarı ile artan eikozanoidlerdir. Bunlar 
araşidonik asit metabolitleri olup prostaglandinler, lökotrienler, tromboksanlardır. 
Bunların özellikle prostaglandinlerin hasarlı dokudaki immünsupresif etkisi 
çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Siklooksijenaz (COX) enzimi hasarlı dokuda 
artarak etkilerini gösterir (8).

 Eikanosoidler ve yakın zamanda keşfedilen “özel prorezolüsyon 
lipid mediatörleri” dahil olmak üzere lipit mediatörleri, inflamasyonun 
çözülmesinde anahtar sinyal molekülleridir, enflamatuvar profili düzenlemede 
ve yanığı takiben homeostaziye dönüşü teşvik etmede çok önemli bir rol 
oynarlar. Düzensizlikleri kronik inflamasyona ve doku hasarının artmasına 
neden olabilir. Ayrıca, bu moleküllerin bakterisidal peptitlerin mukozal 
üretimini artırarak ve polimorfonükleer hücreler ve makrofajlar tarafından 
bakteriyel fagositozu güçlendirerek antibiyotiklere yardımcı bir tedavi 
sağladığı gösterilmiştir (37).

Mast hücreleri, aktivasyon üzerine birçok aracıyı depolayabilen ve 
üretebilen alerjik reaksiyonun efektör hücreleri olarak kabul edilen her yerde 
bulunan yerleşik hücrelerdir. Mast hücreleri kan pıhtılaşmasında ve doğuştan 
gelen ve kazanılmış bağışıklıkta kilit katkıda bulunanlardır. Mast hücreleri 
başlangıçta iyileşmeyi teşvik ederken, kronik olarak uyarılırlarsa veya aynı anda 
çok fazla aktive olurlarsa zararlı olabilirler (37,38,39).

Termal travmanın mast hücreler üzerinde doğrudan etkisi vardır ve 
histamin salgılanmasına yol açar. Bu, artan bir ksantin oksidaz aktivitesine ve 
ROS üretiminin artmasına neden olur. ROS’un hücre zarları üzerinde zararlı 
etkileri olduğu gösterilmiştir (40).

3.  Sistemik etkiler

Şiddetli yanıklar, hemen hemen her organ sistemini etkileyen tepkiye 
neden olur. Enflamasyon, hipermetabolizma, kas kaybı ve insülin direnci, 
ciddi yanıklara verilen patofizyolojik yanıtın ayırt edici özellikleridir ve 
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metabolizmadaki değişikliklerin yaralanmayı takiben birkaç yıl sürdüğü 
bilinmektedir (41,42).

Yanıklar sadece cildin bariyer fonksiyonunu bozmakla kalmaz, aynı 
zamanda ağrı, sıcaklık ve dokunma algılarını da değiştirir.

Yanık resüsitasyonunun iki aşaması vardır. Önce “hipodinamik” bir 
resüsitasyon evresi meydana gelir ve yaklaşık 24 ila 72 saat sürer.  Bu fazdaki 
birincil amaç, hipovolemik ve hücresel şoktan kaynaklanan iskemiyi önlemek 
için doku perfüzyonunu düzeltmek ve korumaktır. Bu dönem, artmış vasküler 
geçirgenlik, intravasküler hacim azalmasına neden olan sıvı kaymaları ve 
ödem oluşumu ile karakterizedir. Yeni interstisyel partiküller, interstisyuma 
ilave sıvı çeken ve ödem oluşumuna neden olan bir ozmotik gradyan oluşturur. 
Hipoproteinemi, proteinlerin ödem sıvısına kaybından ve yaralanmış cilt 
yüzeyinden oluşur. %40’lık bir TBSA yanığından sonra 2 ila 3 saat içinde toplam 
plazma suyunun yarısına kadarı vasküler bölmeden kaybolabilir. İntravasküler 
hipovolemi ve bunun sonucunda yaralanmayı takip eden ilk 12 ila 24 saat 
içinde masif ödem oluşumuna bağlı olarak hemokonsantrasyon meydana gelir 
(21,43,44). 

Yaralanmadan yaklaşık 24 ila 72 saat sonra “hiperdinamik ve 
hipermetabolik akış fazı” başlar. Bu faz, vasküler geçirgenlikte azalma, kalp 
hızında artış ve kardiyak debide artışa neden olan azalmış periferik vasküler 
direnç ile karakterizedir. Kalp debisi,1,5 kat daha fazladır ve metabolik hız, 
bazal metabolizma hızının yaklaşık üç katı artar (21,45).

3.1. Kas Sistemi

Büyük bir yanıktan sonra, iskelet kası endojen bir amino asit deposu olarak 
işlev görür ve akut faz proteinlerinin sentezi ve yeni deri yapılanmasını sağlar. 
Ubikuitin/proteazom aracılı protein bozulması ve/veya apoptoz aracılı kas 
kütlesi kaybı oluşur (45,46). 

3.2.	 Kardiyovasküler	Sistem

Mitokondri, kalpteki kardiyomiyosit hacminin kabaca %35’ini oluşturur.  
Mitokondrideki lipid peroksidasyonu, yanık kaynaklı oksidatif stresi 
düşündürecek şekilde %30 ila %50 arttı. Antioksidan tedavi, lipit 
peroksidasyonunu ve sitokrom-C salınımını azaltarak, süperoksit dismutaz ve 
glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktivitesini artırarak ve sonuçta ortaya çıkan 
kardiyak fonksiyonu geliştirerek yanık kaynaklı kardiyak mitokondriyal hasarı 
önlemek için kullanılabilir (36,47).
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Spesifik olarak, yanık yaralanmasını takiben kardiyak disfonksiyonun 
makrofaj migrasyon inhibitör faktörü (MIF) ile ilişkili olduğu varsayılmıştır. 
MIF’in bir inflamatuar sitokin, bir nöroendokrin hormon ve katalitik enzim 
olarak adaptif ve doğuştan gelen bağışıklıkta rol oynadığı bulunmuştur. MIF, 
cilt ve kardiyomiyositlerden kaynaklanan yanık hasarına yanıt olarak salınır. 
Anti -MIF ile tedavi edilen fareler, 24 saate kadar tam iyileşme ile kardiyak 
fonksiyonun hızlı bir şekilde düzeldiğini gösterdi (21,48,49).

3.3.	 Böbrekler

Yanıkda akut böbrek yetmezliğinin tanımlanması; akut böbrek hasarının (AKI) 
teşhisi ve sınıflandırılması için bir standart geliştirildi. 

Erken AKI’nin erken çoklu organ disfonksiyonu ve daha yüksek 
mortalite riski ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Artan boyut ve yanık derinliği 
AKI’yi belirleyen temel faktörlerdir. AKI’nin önlenmesi, erken ve agresif 
sıvı resüsitasyonu ve normal böbrek perfüzyonunun korunmasını gerektirir 
(42,50,51).

Geç AKI’nin patofizyolojisi sistemik inflamatuar yanıtla ilgilidir ve 
böbrek perfüzyonunda azalmasıyla sonuçlanır. Sepsis veya septik şok, yanık 
yoğun bakım ünitesindeki akut böbrek yetmezliği vakalarının %87’sini 
oluşturur (42).

Sonuç olarak, renal replasman tedavisinin mortalite oranlarını azaltmada 
sadece marjinal olarak etkili olduğu gösterilmiştir ve önleme hala en etkili tedavi 
olarak hizmet etmektedir (42,51).

3.4. Pulmoner Sistem

Sistemik yanık yaralanması olan hastalarda sıklıkla duman inhalasyon 
yaralanması vardır. Solunum yaralanması, üst solunum yollarının aşırı şişmesi, 
alt solunum yollarının kimyasal tahrişi ve karbon monoksit ve siyanür gibi 
zararlı gazlardan kaynaklanan yaralanmalar ile vücuda oksijen tedarikini bozar. 
Duman inhalasyon yaralanması; akut üst hava yolu tıkanıklığı, bronkospazm, 
küçük hava yolu tıkanıklığı, pulmoner enfeksiyon ve solunum yetmezliği 
yapabilir (53,54).

Termal yaralanma ve irritanların üst solunum yollarına yapışması, 
inflamatuar mediatörlerin ve ROS’un salınmasına, vasküler geçirgenliğin 
artmasına ve ödem oluşumuna neden olur. İlk 24 saat içinde kanama, mukozal 
konjesyon, ülserasyon ve laringospazm da görülebilir. Hasarlı mukozal 
hücreler, protein, inflamatuar hücreler ve nekrotik kalıntılar açısından zengin 
aşırı eksudalar üretir (22).
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Şiddetli yanıklarda solunum yetmezliği meydana gelebilir ve genellikle 
akut akciğer hasarına veya akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) dönüşen 
hipoksemi ile karakterizedir. ARDS yanık hastalarında önde gelen ölüm 
nedenidir (19,55,56).

3.5.	 Nörolojik	Sistem

Hücresel hipoksi, kafa içi basıncında artışa ve serebral ödem oluşumuna yol 
açar. Ajitasyon, konfüzyon, ataksi, geçici bilinç kaybı, nöbetler yer alabilir.

Vagus sinir uyarılmasının, şok semptomlarını iyileştirdiğini göstermiştir.  
Ve Metabolik asidozun şiddetini ve TNF-a ve IL-6 gibi proinflamatuar 
sitokinlerin yükselmesi önemli ölçüde azaltmıştır (57,58).

3.6. Gastrointestinal Sistem

Termal bir yaralanmadan sonra, bağırsağa kan akışı, taban çizgisinin yaklaşık 
%60’ı kadar azalır ve 4 saate kadar azalmış kalır. İntraabdominal hipertansiyon 
(İAH) ve sekonder abdominal kompartman sendromu (AKS), yanık hastalarının 
%36 ila %70›inde ve %1 ila %20›sinde, özellikle de vücut yüzey alanı 
(BSA)’nın %60’ından fazla olan sistemik yanık yaralanmalarının da beklenen 
komplikasyondur (59,60,62). İleus gibi gastarointestinal komplikasyonlar da 
sistemik yanıklardan sonra görülür (14,15).  

3.7.	 Hepatik	Sistem

Aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferaz (ALT) seviyeleri 
yanık yaralanmalarından hemen sonra yükselir ve hepatosit hasarının en 
hassas göstergeleridir. ALT, hepatosit hasarı için daha duyarlı ve spesifik bir 
testtir (64).

Karaciğer hasarının artmış hepatik ödem oluşumu ile ilişkili olduğu 
gösterilmiştir. Karaciğer boyutu ve ağırlığı, ilk hafta boyunca önemli ölçüde 
artar ve yaralanmadan 2 hafta sonra zirve yapar. 12 ayda, ağırlık, öngörülen 
karaciğer ağırlıklarına kıyasla hala %40 ila %50 oranında artırılabilir (59,64).

4.  Tedavi  

Yanık hastalarında sıvı resüsitasyonu kritiktir. 1960’larda Baxter ve çalışma 
arkadaşları tarafından önerilen Parkland formülü bugün hala yaygın olarak 
kullanılmaktadır (IVF = yanmış total vucut alanı TBSA (%) × ağırlık (kg) × 4 
ml). 24 saate verilen sıvı hacmin oranı, hacmin yarısının ilk 8 saat ve kalanının 
sonraki 16 saat içinde verilmesiyle hesaplanır (42,55,65).



DERİ TRAVMALARININ SİSTEMİK ETKİLERİ      87

Dekstroz, yanık hastalarında beslenme desteğinin kullanılan ana kalori 
kaynağıdır ve yetişkinlerde önerilen karbonhidrat alımı, başlangıç   2 g/kg/gün 
ile ciddi yanıklı hastalarda glukozun asimile edilebileceği maksimum hız (7 
g/kg/gün) arasındadır. Protein gereksinimini günde 1 g/kg vücut ağırlığından 
günde 1,5 ila 2 g/kg vücut ağırlığına çıkarmanın faydalı olabileceğine dair 
kanıtlar vardır. Herhangi bir daha yüksek miktarda takviye, yağsız vücut 
kütlesi veya kas protein sentezinde iyileşme olmaksızın üre üretiminin 
artmasına neden olabilir. Çoğunluğu karbonhidrat içerikli diyetler tercih 
edilir, ancak Lipid emülsiyonları, aynı zamanda, TPN kalori önemli bir 
kısmını içerebilir. Yetişkin, sistemik yanıklardan sonra vücut ağırlığını 
ancak sürekli beslenme ile koruyabilir. Günlük vücut ağırlığının kilogramı 
başına 25 kilokaloriye ilave olarak günlük ihtiyacın yüzde 40’ı eklenmesi 
gerekemektedir (52,66,67). 

Ciddi yanık hastaları için optimal beslenme desteği en iyi şekilde 
enteral nütrisyonun erken başlatılmasıyla sağlanır, çünkü bu ciddi yanıkların 
hipermetabolik yanıtını modüle edebilir (52,66,67).

 Bir testosteron analoğu olan Oxandrolone›un net nitrojen dengesini 
iyileştirdiği, kilo kaybını azalttığı ve toplam hastanede kalış süresini kısalttığı 
gösterilmiştir. Kas metabolizması ve protein sentezindeki bu gelişmeler hem 
pediatrik hem de yetişkin yanık popülasyonlarında gözlenmiştir. Bu hiperdinamik 
dolaşımın ve artan metabolizma hızının insanlarda yanık yaralanmasını takiben 
2 yıla kadar devam edebileceği unutulmamalıdır (22,42,68).

Yanık yarasının bakteriyel kolonizasyonunu önlemek için ilk 
dekontaminasyondan sonra topikal antimikrobiyal ajanlar uygulanmalıdır. 
Sistemik ajanlar, damarların mikrotrombozu ve yara ödemi nedeniyle yanık 
yaralarına yüksek konsantrasyonlarda ulaşmadıkları için lokal enfeksiyonların 
tedavisinde daha az başarılıdır. Alan daha sonra yapışkan olmayan bir pansuman 
ile kaplanır (69). 

4.1. Güncel tedaviler

Yanık yaralanmasını takiben, ortaya çıkan oksidatif stres nedeniyle, yanık 
hastalarında görülen azalmış C vitamini kan düzeylerinin gösterdiği gibi, 
artan C vitamini gereksinimi vardır. Termal yaralanmayı takiben serum 
A ve C vitamini düzeylerinin düştüğünü bildirmiştir. Vitamin A serum 
seviyelerinin termal yaralanmadan sonra azaldığı ve 30 günden fazla 
sürdüğü gösterilmiştir, bu durum plazma transtirretin ve retinol bağlayıcı 
protein seviyelerindeki azalma ile bağlantılı bir fenomendir. Gözlenen düşük 
C vitamini seviyeleri, derideki askorbik asit kaybı ve daha fazla harcama, 
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serbest radikalleri nötralize etme ve E vitamininin yenilenmesine yardımcı 
olmasına bağlıdır (70,71).

Parenteral yüksek doz C vitamini, endotoksin kaynaklı endotelyal 
disfonksiyonu ve vazohiporeaktiviteyi inhibe eder, sepsis kaynaklı periferik 
vasküler dolaşımı düzeltir. Parenteral yüksek doz C vitamininin hem insanlarda 
hem de hayvanlarda gerekli resüsitasyon sıvısı hacimlerini önemli ölçüde 
azalttığı gösterilmiştir. Akut duman inhalasyon yaralanmasını azaltmak için 
parenteral yüksek doz C vitamini kullanımı tavsiye edilmiştir (70,73,74,75).

Yanık hastaları 24 saat boyunca 66 mg/kg/saat C vitamini dozu ile tedavi 
edilmiştir. Bu, 70 kg ağırlığındaki bir hastada 110 g C vitaminine karşılık 
gelir. Termal yaralanmadan sonraki ilk 24 saat içinde yüksek dozda C vitamini 
verilmesi ayrıca kilo alımını, yara ödemini ve solunum fonksiyon bozukluğunun 
şiddetinde azalmayı önemli ölçüde azaltmıştır (70,73).

Yüksek dozda C vitamini ile tedavi edilen hastalarda kan glukoz seviyeleri 
yüksek çıkabilir. Bu hiperglisemiye insülin ile müdahale edilirse ani hipoglisemi 
atakları oluşabilir (73,74).

Melatoninin endotelyal kavşaklardaki hasarı azalttığını ve mikrovasküler 
hiperpermeabiliteyi önlemeye yardımcı olduğunu gösterilmiştir. Melatonin’in 
hidroksil, peroksil ve süperoksit radikallerinin temizleyicisi olduğu gösterilmiştir. 
Ayrıca melatonin, glutatyon redüktaz, GSH-Px, katalaz ve süperoksit dismutaz 
gibi antioksidan enzimlerin aktivitesini uyarma yeteneğine sahiptir.  Ayrıca, 
melatonin ile tedavi, yüksek hepatik NF-kB aktivitesini ve TNF-α’yı azaltır ve 
plazma AST ve ALT düzeylerinin yükselmesini bastırır (47,77).

 N- asetilsistein (NAC) tedavisinin, yanık travmasının akut fazında 
endojen antioksidanların seviyesini arttırdığını ve interlökin üretimini azalttığını 
göstermiştir. Önerilen bir mekanizma, NAC›nin endotelyal ve epitelyal 
hücrelerde TNF-α, IL-1β ve IL-8 salınımının etkili bir inhibitörü olmasıdır. 
Yanıkların %3,0 NAC ile tedavi edilmesinin daha iyi yeniden epitelizasyon ile 
sonuçlandığını gösterilmiştir (80).

Yanık hastalarında insülin direnci hastaneden taburcu olduktan sonra en az 
9 ay ve 3 yıla kadar devam eder. Birkaç çalışma, peroksizom proliferatörü ile 
aktive olan reseptörler-α agonistleri ve yoğun insülin tedavisi gibi farmakolojik 
müdahalelerin, yanık sonrası iskelet kası mitokondriyal fonksiyonunu 
arttırmanın uygun bir yolu olduğunu göstermiştir. (41,82). 

Propranolol ve/veya oksandrolon tedavisinin her ikisinin de yanık sonrası 
iskelet kası katabolizmasını azalttığı gösterilmiştir ve bu ilaçların iskelet kası 
kalıntılarındaki mitokondri fonksiyonu üzerindeki etkilerini belirlemek için ek 
çalışmalara ihtiyaç vardır (41,83).
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Ghrelin’in büyüme hormonu salgılatıcı (GHS) reseptör tip 1a›nın 
(GHS-R1a) doğal bir ligandı olduğu gösterilmiştir. GHS reseptörü 
CNS›nin çeşitli alanlarında ve periferik dokularda bulunur, ciltte ve uzak 
organlarda yanık kaynaklı hasarı önleyen ve oksidatif organ hasarına 
karşı koruyan nötrofil bağımlı bir anti-inflamatuar etkiye sahip olduğu 
bulundu (30,84).

 Ulinastatin, yanık sonrası böbrek hasarını en aza indirmede faydalı 
etkileri olduğu gösterilen bir idrar tripsin inhibitörüdür. Ulistatinin kan üre 
nitrojeni ve serum kreatinin seviyeleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
etkisi olmamasına rağmen, renal interstisyel hasarı önemli ölçüde azaltabilir ve 
interstisyel kollajen birikintilerini baskılayabilir (85,86).

Yanıktan sonra 12 aya kadar devam eden plazma katekolaminleri ve 
kortikosteroid seviyelerinde 10 ila 50 kat artış vardır. Bu katekolamin artışını 
bloke eden ilaçların, ciddi yanıklardan sonra katekolamin kaynaklı sekellere 
karşı etkili olduğu gösterilmiştir. Katekolaminler miyokardiyal oksijen 
tüketimini artırır. Ağır yanık hastalarına düşük dozlarda propranolol (0,5–1,0 
mg/kg) uygulanması, oksijen dağıtımını olumsuz etkilemeden miyokardiyal 
oksijen gereksinimlerini azaltır. Ayrıca propranololün hem lokal hem de sistemik 
uygulamasının yara iyileşmesini hızlandırdığı ve deri grefti gerektiren yüzey 
alanını azalttığı gösterilmiştir (66,68,87).

Yeni bir ajan olarak, tedavilerde deri içindeki oluşan mekanizmaları bloke 
eden ajanlar artık kullanılmaktadır. SLE de TNFR1 blokeri, NFAT Nuclearfactor 
of activated T cells (NFAT) blokeri, CaMK IV Calcium/calmodulin-dependent 
protein kinasetype IV (CaMK IV), Tyrosine-protein kinase SYK inhibörleri ile 
deri lezyonları düzelmesine yardımcı olunmaktadır (29).

Alfa lipoik asit, piruvat ve alfa ketoglutaratın oksidatif dekarboksilasyonu 
için katalitik bir ajandır ve enerjik metabolizmadaki rolü ve ROS kaynaklı 
mitokondriyal disfonksiyondan korunmadaki rolü için kapsamlı bir şekilde 
çalışılmıştır (88).

Alfa-lipoik asidin oksidatif stresi azalttığı, akciğer yaralanmalarında MDA 
düzeylerini düşürürken katalaz, GSH-Px ve glutatyon düzeylerinde artışa yol 
açtığı bulundu. Lipoik asit tedavisinin ayrıca serum ALT ve AST seviyelerindeki 
artışları belirgin şekilde azalttığı ve karaciğer hasarı üzerinde koruyucu bir etki 
gösterdiği gösterilmiştir (89,90).

Leptin adipoz dokularından salınan bir hormon olup, akut doku hasarı 
sonrası ortaya çıkan immünsupresyon ve uzak doku hasarınıda ki koruyucu 
etkisi çalışmalarda gösterilmiştir. Çalışmalarda hasarlı dokuda; Leptin 
tedavisi sonucuilk 24 saate oluşacak makrofaj aktivasyonu, lökosit, nötrofil 
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sirkülasyonunu önleyerek mediatör salınımını engellediği ve koruyucu etkiye 
sahip olduğu yanık tedavisinde gösterilmiştir (28). 

Sürekli gelişen kök hücre araştırmaları ve yanık yaralanmalarının ciddiyeti 
ile birlikte, hasarlı derinin yapay deri eşdeğerleriyle kaplanması, genişletilmiş 
keratinositlerin topikal uygulanması veya kemik iliği kaynaklı hücrelerin 
aşılanması dahil olmak üzere çeşitli yaklaşımlar önerilmiştir (93).

 Epitel tabakaları, bölünmüş kalınlıkta otogreftleri daha hızlı ve aynı 
donör alanından birkaç kez hasat etmek için rejenerasyonlarını hızlandırmak ve 
iyileştirmek için donör sahalarına doğrudan aşılanabilir. 

 Sonuç olarak hem epidermisi hem de dermisi içeren, doku mühendisliği 
ile oluşturulmuş eksiksiz bir derinin rekonstrüksiyonu, iyileşme kalitesini 
artırma ve skar oluşumunu önleme hedefidir. Kültürlü epidermal otogreftlerin 
birkaç önemli dezavantajı vardır: kırılganlık, yüksek maliyet ve iyileşmiş 
bölgelerin kozmetik kalitesi, çoğunlukla altta yatan dermis eksikliği nedeniyle 
olgunlaşmamış bir dermal-epidermal bağlantı ile sonuçlanır (58,91,92).

Mezenkimal kök hücreler (MSC’ler), yanık ve travmalarda iyi bir cevap 
sağlayabilir. MSC’lerin çok sayıda farklı hücre soyuna farklılaşma ve önemli 
büyüme faktörleri ve sitokinler üretme yetenekleri vardır. Göbek kordonundan 
türetilen MSC›lerin, kemik iliğinden türetilen MSC›lerden daha yüksek koloni 
oluşturduğu gözlemlendi. Ancak MSC’lerin, hayvan modellerinde prokanserojen 
özelliği gösterilmiştir (85,92).

Makrofajlardan tarafından salınan PGE2 ve NO, T hücrelerini baskılayarak 
hasarlı dokuda immünsupresyona neden olur. Özellikle gama γ ve delta δ 
T hücrelerinin (tüm vücut doku-bariyer fonksiyonunda önemli yer tutan) 
fonksiyonunu bozarak etki gösterirler (15).

Yukarıda ayrıntılı bir şekilde anlatılan deri travmalarında gerçekleşen ve 
halen daha detaylı araştırmaların sürdüğü, yeni yolak ve mekanizmaların tespit 
edildiği aşikâr şekilde vurgulanmıştır.

5.  Sonuç

Deri travması sonrası oluşan sistemik etkiler kişinin yaşına, cinsiyetine, immün 
yanıtına, genetik alt yapısına (pro-inflamatuar genetik yatkınlık), mevcut 
komorbit hastalıklarına (oto-immün ve romatolojik hastalıklar, diyabetesmellitus, 
hipertansiyon, hemato-onkolojik hastalıklar, endokrin hastalıklar vb.), serum 
vitamin ve minerallerinin düzeyine göre ya aşırı reaksiyon veya nonreaktive 
durumlarına yol açacaktır. Derideki yaraların iyileşme hızı, lokal veya sistemik 
komplikasyonları da bu durumlara göre değişecektir. Örneğin Romatoid artritli, 
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Lupus’lu, malign kanser veya diyabet hastaların deri travmalarının çok yavaş 
iyileştiğini klinik olarak sık görmekteyiz.

Hastaklıklarının aktivasyon ve sistemik tutulum dereceleri, hastanın yaşı, 
infeksiyonlar, tromboemboliler, periferikvasküler dolaşım bozukluğu (venöz 
veya arteryel) veya permiabilite bozukluğu, periferiknöropatiler oluşan hasarın 
düzelmesini engellemektedir. 

Proinflamatuar sitokinler epidermis hasarı ile akut dönemde salınırlar. 
Genel olarak tüm reaksiyonları, pro-inflamatuar mediatörler belirlemektedir. 
Bunlar Prostaglandin E2, Reactive Nitrojen İntermediatörleri (INOS), IL-1β, 
IL-6, IL-18, TNF-α, PGE2 dir. Makrofaj aktivasyonuna bağlı olarak veya 
nötrofillerden direk olarak salınan bu mediatörler yanık sonrası immün 
disfonksiyonuna, T hücre disfonksiyonuna, T helper2 aktivasyonuna yol açar. 
Oluşan stres ile salınan semptatik sistem aktivasyonu sonrası glukokortikoidler, 
immün cevabın baskılanmasına neden olur. (6,7,11,95)

Ölümlerdeki en büyük nedeni; oluşan aşırı makrofaj aktivasyonu sonucu, 
aşırı salınan proinflamatuar mediatörler ile gelişen hücre ve doku hasarı 
ve immün baskılanma ile oluşan sepsis sonrası multi organ yetersizliğidir. 
(94,95)

Bizler için en zorlu süreç altta yatan romatolojik, onkolojik hastalıkların 
eşlik ettiği deri travmalarının tedavisidir. Bu süreçte hastaların kullandığı 
ilaçlar (streoidler, onkolojik ajanlar, biyolojik ajanlar) sürecinin yönetilmesini 
zorlaştırmaktadır.
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1. Giriş

Deri, insan vücudundaki en büyük organ olup birçok viral ve bakteriyel 
etkenlerin vücuda girişini engellemektedir. Deri bütünlüğünün 
bozulduğu durumlarda infeksiyon etkenlerin girişi kolaylaşmaktadır. 

Hastanede yatan hastalarda düşme, cerrahi, dekübitis yaraları vb. durumlar 
sonucunda cilt bütünlüğü bozularak çok ilaca dirençli bakteriyel etkenlere 
(metisiline dirençli Staphylococcus aureus, çok ilaca dirençli Pseudomonas 
aeruginosa, Acinetobacter baumannii v.b) bağlı lokal veya sistemik infeksiyonlar 
gelişebilmektedir. Hastanede gelişen deri bütünlüğünü bozan travmaların 
önemli bir kısmı ise çoğunlukla sağlık çalışanlarının maruz kaldığı; iğne ucu, 
bistüri, lanset gibi delici ve kesici medikal aletlerin kullanımı sırasında veya 
sonrasında ortaya çıkan mesleki yaralanmalardır. Bu durum mesleki perkütan 
temas olarak değerlendirilmekte ve viral etkenler başta olmak üzere kan yoluyla 
bulaşan sistemik infeksiyonların gelişmesine neden olabilmektedir. Sağlık 
hizmeti sırasında infeksiyon kontrolü için standart önlemlerin alınmasına, 
sağlık çalışanlarının bağışıklama çalışmalarına ve güvenlikli medikal aletlerin 
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kullanılmaya başlanmasına rağmen mesleki delici kesici alet yaralanmaları 
(DKAY) halen sıklıkla sağlık çalışanları için önemli bir risk ve psikolojik 
yönden stres kaynağı olmaya devam etmektedir.   

Bu bölümde deri bütünlüğünü bozan mesleki DKAY epidemiyolojisi, 
yaralanma sonucu gelişebilen infeksiyonlar, yaralanmaları azaltmak için 
alınabilecek önlemler ve sonrasında infeksiyon gelişimini önlemek için kabul 
gören yaklaşım ve profilaksi önerileri irdelenecektir.

2.  Epidemiyoloji

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yapmış olduğu modelleme çalışmalarına 
göre 2000 yılında tüm dünyada sağlık çalışanlarında perkütan yaralanmalara 
bağlı 66000 Hepatit B virüsü (HBV), 16000 Hepatit C virüsü (HCV) 
ve 1000 Human Immunodeficiency Virus (HIV) infeksiyonu geliştiği 
tahmin edilmektedir (1). Sağlık çalışanlarında gelişen HBV, HCV ve 
HIV infeksiyonlarının %37, %39 ve %4,4’ü mesleki yaralanmalara 
atfedilmektedir (1). Hastalıkları önleme ve kontrol merkezine göre Amerika 
Birleşik Devletleri’nde sağlık çalışanlarında yılda 385000 delici kesici alet 
yaralanması olduğunu öngörülmektedir (2). Dünyada ve ülkemizde yapılan 
çalışmalarda yaralanma oranları farklılık göstermektedir. 31 ülkeden 81 
çalışmanın dahil edildiği bir metaanalizde son bir yıl içerisinde en az bir kez 
perkütan iğne ile yaralanma oranı %3,5 ile 100 arasında bulunmuş olup global 
prevalans %44,5 olarak bildirilmiştir (3).  Yaralanma olması durumunda 
bildirim yapılma oranları da değişken olup literatürde yaralanmaların %22 
ile %82’sinin raporlanmadığı görülmektedir (4).

3.  Mesleki DKAY İçin Riskli Sağlık Çalışanları

Sağlık çalışanlarında mesleki yaralanmaya neden olabilen kesici aletler 
şırınga iğneleri, dikiş iğneleri, lanset, bistüri, hasta vücut sıvıları ile kontamine 
olmuş kırık flakon ve benzeri kesici malzemelerdir. Global yaralanmaların 
incelendiği bir metaanaliz çalışmasına göre kan ve vücut sıvılarına 
maruziyetin %82’si perkütan yaralanma ile olmakta ve yaralanmaların %41’i 
hemşireler, %30’u doktorlar tarafından raporlanmaktadır (5). Türkiye’den 
dokuz yıllık mesleki yaralanmaların derlendiği ve 545 yaralanmanın 
raporlandığı çalışmada raporlayanların %68,9’unun kadın, %44,5’inin 
stajyer hemşire, %22,2’sinin hemşire ve %19,8’inin temizlik görevlisi olduğu 
bildirilmiştir (6). Bu durum hemşirelerin klinikte daha sık invazif girişim 
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gerçekleştirmesi ve stajyerlerin yetersiz tecrübe ile hasta bakımı vermesi 
ile ilişkili olabileceği gibi doktorların daha az bildirimde bulunmasıyla da 
ilişkili olabilir. Burke and Maden doktorların sadece %9’unun DKAY’larını 
bildirdiğini göstermiştir (7). Delici kesici alet yaralanmaları bir diğer 
riskli grup diş hekimleridir.  Cheng ve arkadaşlarının anket çalışmasında 
diş hekimlerinin %23’ü haftada en az bir kez yaralanma tariflemişlerdir 
(8).  Avustralya’dan başka bir çalışmada diş hekimlerinin %78’i son bir 
yıl içinde eldivende delinme, %27,7’si delici kesici alet ile yaralanma 
tariflemiştir (9). Doktor grubunda bir diğer riskli birim cerrahi dallar olup 
stajyer cerrahlara uygulanan bir anket çalışmasında sıklıkla yaralanma 
nedeni olarak dikkatsizlik, yorgunluk, uzun çalışma saatleri ve hızlı çalışma 
vurgulanmıştır (10). Doğrudan hasta bakımı vermemelerine rağmen temizlik 
personelleri de hastane atıklarının uygun ayrıştırılmaması nedeniyle riskli 
yaralanmalara sıklıkla maruz kalmaktadır. Ülkemizden Erdem ve ark.nın 
çalışmasında 402 temizlik çalışanının %29,9’u son üç ay içerisinde DKAY 
tariflemiştir (11). Çöp toplama sırasında gelişen yaralanmalarda genelde 
kaynak hastanın belli olmaması temas sonrası profilaksi değerlendirmesini 
de zorlaştırmaktadır (12).

4.  Mesleki DKAY ile Bulaşabilen İnfeksiyonlar

Kontamine aletler ile HBV, HCV, HIV başta olmak üzere yirmiden fazla patojen 
bulaşabilmektedir. Sağlık bakımı ve laboratuar ortamında perkütan yaralanma 
ile bulaşabilen etkenler Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Perkütan yaralanma ile bulaşabilen infeksiyonlar

İnfeksiyon Sağlık 
bakımı

Laboratuvar 
/otopsi

   İnfeksiyon Sağlık 
bakımı

Laboratuvar 
/otopsi

Blastomikoz + Herpes +
Kriptokokkoz + Kayalık dağlar

benekli 
humması

+

Difteri + Kırım Kongo 
kanamalı ateşi

+ +

Ebola + Leptospiroz +
Gonore + Sıtma +
Hepatit B + + Streptococcus 

pyogenes
+

Hepatit C + + Sifiliz +
HIV + + Tüberküloz +

‘CDC- Sharps safety. A practical guide for establishing and evaluating a sharps 
injury prevention program’ kaynağından alıntılanmıştır.

Kan veya vücut sıvısı ile kontamine olmamış aletler kan ile bulaşan 
infeksiyonlar açısından risk oluşturmaz. Ancak bunlar da cildin bakteriyel 
infeksiyonları ve tetanoz gelişimi açısından riskli yaralanmalardır. Mesleki 
maruziyetlerin çoğu hastalıkla sonuçlanmamakla birlikte bulaşma riski kesici-
delici aletin tipi, inokulum türü, miktarı, temasın süresi, kaynaktaki virüs yükü, 
alınan bariyer önlemleri ve temas sonrası profilaksi gibi faktörlerden etkilenir. 
Perkütan travmalarda ve mukoza/bütünlüğü bozulmuş deri temaslarında potansiyel 
olarak enfeksiyöz kabul edilen vücut sıvıları Tablo 2’de görülmektedir (13).

Tablo 2. Potansiyel olarak enfekte kabul edilen vücut sıvıları

Kan 
Semen, vajinal sekresyonlar
Amniyon sıvısı
Beyin omurilik sıvısı
Pleral, perikardiyal, peritoneal sıvı

Dental işlem esnasında tükürük
Gözle görünür kan bulaşı olan tüm vücut sıvıları
Net olarak ayırt edilemeyen vücut sıvıları

OSHA’s Bloodborne Pathogens standard (29 CFR 1910.1030) (13).
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4.1.		Hepatit	B	Virüs	İnfeksiyonu

Mesleki DKAY ile en sık bulaşma görülen patojen hepatit B virüsüdür. 
Dünya genelinde 500 milyondan fazla kişinin HBV ile enfekte olduğu 
bilinmektedir (14). Akut infeksiyon sonrasında kronikleşebilme özelliğine 
sahip olup yıllar içerisinde kronik hepatit, siroz ve hepatosellüler karsinoma 
yol açabilmektedir. Akut dönemde asemptomatik olabileceği gibi ikterik 
ve fulminan seyir gösterebilir. Kronikleştiğinde ise asemptomatik inaktif 
form gelişebileceği gibi ciddi morbidite ve mortalite riskine de sahiptir. 
Özellikle akut dönemde kanda yüksek titrede (108-1010 virion/ml) viral 
replikasyon olması perkütan ve mukozal temas ile bulaşma riski yüksektir. 
HIV virüsünden 100 kat daha fazla bulaşma riski vardır (15). Yedi güne kadar 
çevresel ortamlarda canlı kalabilmesi kontamine iğne ile temasları riskli hale 
getirmektedir. Korunmada kullanılan hepatit B aşısı ilk gerçek kanserden 
koruma aşısı özelliğine sahiptir (16).

4.2.	 Hepatit	C	Virüs	İnfeksiyonu

Dünya genelinde 71 milyondan fazla kişi hepatit C ile enfekte olmuştur. Major 
bulaşma yolu perkütan kan temasıdır. Gelişmekte olan ülkelerde en sık bulaş 
yolu güvenli olmayan medikal uygulamalar iken gelişmiş ülkelerde intravenöz 
ilaç bağımlılığıdır (14). Cinsel yolla bulaş mümkün olmakla birlikte çok 
nadirdir. Akut hepatit genellikle asemptomatik olmakla birlikte bulantı, halsizlik, 
üst kadran ağrısı ve sarılık gözlenebilir. İnokulasyon sonrası günler içinde 
viral RNA saptanabilir hale gelip ardından karaciğer enzimlerinde yükselme 
görülebilir. İnkübasyon süresi oldukça değişken olup transfüzyon ile enfekte 
olan 94 hastanın izleminde 6 ile 112 gün arasında (median 46 gün) izlenmiştir. 
Bu vakaların sadece beşte birinde sarılık gelişmiştir (17). Akut hastalığı 
geçirenlerde tedavisiz kalma durumunda en az %75 oranında altı ay içerisinde 
virüs temizlenemez ve persistan viremi gelişir (14). Kronikleşme görülen 
hastalarda siroz, dekompenzasyon ve hepatosellüler karsinom başlıca morbidite 
ve mortalite nedenidir (14). Günümüzde direkt etkili antiviral tedaviler başta 
olmak üzere tanı ve tedavi alanında yaşanan gelişmeler ile HCV’nin önemli bir 
halk sağlığı sorunu olmaktan çıkacağı öngörülmektedir (18). Halen koruyucu bir 
aşısı geliştirilememiştir.

4.3.	 HIV	İnfeksiyonu

HIV ile enfekte bireyin kanı ile perkütan temas sonrası mesleki HIV bulaşma 
riski %0,3 olup bu risk HCV’den (%3) ve HBV’den (%30’a kadar) oldukça 
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düşüktür (19). Bu risk oranları hastanın antiretroviral tedavi almasıyla, 
viral yükü, hastalığının evresi, iğnenin lümenli olup olmaması, kişisel 
koruyucu ekipman varlığı, temas sonrası profilaksi alınıp alınmaması ile 
değişebilmektedir. Temas sonrası HIV bulaş riskini belirleyen birçok faktör 
tanımlanmıştır. Mesleki HIV infeksiyonu ile sonuçlanan 33 yaralanma ile 
665 kontrol yaralanmanın irdelendiği Amerika Hastalıkları Kontrol ve 
Önleme Merkezi’nin sürveyans çalışmasında yaralanmanın derin olması 
(OR:15), yaralanmaya neden olan alet üzerinde görünür kan olması (OR:6,2), 
arter veya vene giren iğne ile yaralanma (OR:4,3), geniş lümenli iğne ile 
yaralanma ile kaynağın son dönem hasta olması (OR:5,6) risk faktörleri 
olarak saptanmıştır (20). HIV ile yaşayan bireylerde etkili antiretroviral 
tedavi (ART) alma sonucunda HIV RNA’nın saptanamaz hale gelmesi 
bulaşıcılığı azaltmaktadır. PARTNER çalışmasında ART almakta olan ve 
belirlenemeyen viral yükü olan HIV ile yaşayan bireylerin kondomsuz cinsel 
ilişki ile virüsü bulaştırmadığı gösterilmiştir. B=B yani Belirlenemeyen = 
Bulaştırmayan (Undetectable = Untransmittable) tanımlaması bu çalışmaya 
dayanmakta ve sadece cinsel temas ile risk olmadığını ifade etmektedir. 
Perkütan temas söz konusu olduğunda ise hasta ART alıyor ve HIV RNA 
belirlenemeyen seviyede de olsa en kısa zamanda (saatler içerisinde) temas 
sonrası profilaksi (TSP) başlanması gerekmektedir. HIV RNA sadece 
kanda dolaşan hücre dışı virüsleri göstermekte iken tedavi almakta olan 
hastalarda latent olarak enfekte periferal mononükleer hücrelerde virüs 
izole edilebilmektedir, bu da perkütan teması riskli hale getirmektedir 
(21). TSP’de amaç HIV replikasyonunu azaltarak hücresel bağışıklığa 
zaman kazandırıp sistemik infeksiyon gelişiminin önlenmesidir. Mukoza 
ve derideki dendritik hücreler HIV’in yakalanması için ilk hedef olarak 
kabul edildiğinde, TSP için fırsat penceresi olarak tanımlanan dönemin 
bu hücrelerin rejyonel lenf nodlarına göçtüğü 24-48 saatlik dönem olduğu 
söylenebilir. Bu önleyici etkiye teorik olarak, virüsün nispeten lokalize 
kaldığı süre boyunca ciltteki dendritik hücrelerde veya bölgesel lenf 
düğümlerindeki T hücrelerinde virüsün çoğalmasının sınırlandırılması 
neden olur (22,23). Hayvan deneylerinde 24 saat içinde temas sonrası 
profilaksinin başlatıldığı hayvanlarda infeksiyon gelişmediği, 48 saat 
sonra başlatılanlarda %50, 72 saat sonra başlatılanlarda ise %25 oranında 
korunma sağlanabildiği gösterilmiştir (23). Bu çalışmalara dayanarak sağlık 
çalışanlarına HIV riskli temas sonrası saatler içerisinde TSP başlanması 
önerilmektedir.



HASTANEDE GELİŞEN MESLEKİ DELİCİ KESİCİ ALET TRAVMALARINA YAKLAŞIM     105

4.4.	 Kırım	Kongo	Kanamalı	Ateşi	

Nadir görülen bir hastalık olmakla birlikte ülkemiz için ölümle sonuçlanan 
mesleki DKAY varlığı nedeniyle önemlidir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
(KKKA) başlıca ana vektörü olan Hyalomma türü keneler ile bulaşan, özellikle 
bahar ve yaz aylarında ateş ve kanama bulguları ile prezente olan zoonotik 
hastalıktır. Her yıl Güneydoğu Avrupa ve Batı Asya’dan 1000’den fazla vaka 
insan vakası bildirilmektedir (24). KKKA hastaların kan ve vücut sıvılarına 
mukozal temas veya delici kesici alet yaralanması ile sağlık çalışanlarına 
bulaşabilmektedir. Hastaların üçte birine yakınında kene teması tariflenmemesi 
ve hastalığın başlangıcında semptomların grip benzeri, nonspesifik olması 
klinik şüphenin önemini göstermektedir (25). Endemik bölgede KKKA şüpheli 
hastaların takibinde sağlık çalışanları standart, temas, damlacık izolasyon 
önlemlerini uygulamalı, aerosol çıkaran işlemlerde N95 maske takmalıdır. 
Güvenli enjeksiyon, kesici-delici aletlerin uygun uzaklaştırılması gibi standart 
önlemlere özen göstermeli ve laboratuar hastalık şüphesi olan hastanın 
materyalleri konusunda uyarılmalıdır.

5.  Mesleki DKAY ile İnfeksiyon Gelişiminin Önlenmesi

Sağlık çalışanlarına kanla bulaşabilen infeksiyonların önlenmesinde temel 
prensip riskli temasın önlenmesi olmalıdır. Bu amaçla alınacak önlemler 3 
başlıkta incelenebilir:

Primer önlemeye yönelik standart önlemler
Temas öncesi bağışıklama
Temas sonrası değerlendirme

5.1.	 Primer	Önleme	Yaklaşımları	

·	 Tehlikenin ortanın kaldırılması: Tablet, inhaler, transdermal yama vb 
tedavilerin tercih edilerek enjeksiyonların azaltılması 

·	 Endüstriyel kontrol: Yaralanmayı önleyen güvenlikli ürünlerin kullanılması, 
güvenlikli enjektör, kateter, iğnesiz damar içi sistemler, kör bıçak vb. 

·	 Yönetimsel kontrol: Üniversal önlemler ve yaralanmayı azaltacak-atıkların 
uygun uzaklaştırılmasını içeren sürekli hizmet içi eğitim programları, DKAY 
önleme komitesi vb çalışma gruplarının oluşturulması, bu komitelerde 
yaralanma bildirimlerinin incelenerek kök-neden analizi yapılması ve 
düzeltici faaliyetlerin başlatılması (26).
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·	 İşyeri kontrolleri: İğne ucu kapaklarının kapatılmadan delici alet kutularına 
atılması, bu kutuların kolay erişebilir yerlerde hasta bakım alanında 
bulundurulması ve ¾’ü dolmadan boşaltılması

·	 Üniversal önlemler ve Kişisel koruyucu ekipman kullanımı: Tüm hastaların 
kan, vücut sıvıları, ter dışında vücut salgılarının, bütünlüğü bozulmuş deri ve 
müköz membran teması için risk oluşturduğu prensibine dayanır. Standart 
önlemler el hijyeni ile maruziyet riskine göre gerekli durumlarda eldiven, 
önlük, koruyucu gözlük, yüz siperi, maske kullanımını içerir. Yapılacak 
tibbi işleme göre gereklilik değişir.

·	 Ameliyathane için ek öneriler: Ameliyat esnasında kesici aletlerin elden ele 
geçirilmemesi, kesici aletler için nötral zon oluşturulması, künt uçlu bıçak 
ve güvenlikli malzeme kullanımı önerilir (27). Makama ve ark.’nın yaptığı 
çalışmada çift eldiven giyilmesinin cerrah ve hasta için %90’ın üzerinde 
koruyucu olduğu saptanmıştır (28).

5.2.	 Temas	Öncesi	Bağışıklama

Kanla bulaşan infeksiyonlara karşı korunmada temas öncesi bağışıklama 
sadece HBV için yapılabilmekte olup HCV ve HIV’e karşı koruyucu aşı henüz 
geliştirilmemiştir. Sağlık bakımı veren, hastaya ait vücut sıvıları ile temas 
riski olan tüm çalışanların HBV’ye karşı bağışıklanmış olması, maruziyet 
riski yüksek birimlerde çalışanların aşı programı bittikten 1-2 ay sonra antikor 
yanıtının kontrolü önerilmektedir (27,28). ABD’de sağlık çalışanlarının rutin 
HBV aşılanma programına alınması ve standart önlemlerin kullanılması ile 
1983’ten 2010’a kadar sağlık çalışanları arasında HBV infeksiyonlarında 
%98’lik bir düşüş sağlanmıştır (28). Deri bütünlüğünü bozan travmalardan 
korunma amaçlı olarak tetanoz aşılanması, 10 yılda bir rapel uygulaması 
önerilmektedir.

5.3.	 Temas	Sonrası	Değerlendirme

-	 Yara bakımı: İğne batması veya kesi olan bölge sıkılmamalı, bol su 
ve sabun ile akan su altında yıkanmalıdır, müköz membranlar bol su ile 
yıkanmalıdır. Çamaşır suyu vb. kostik ajanlar kullanılmamalıdır. Antiseptik 
uygulamanın (%2-4 klorhekzidin) bir zararı olmamakla birlikte ek faydası 
gösterilememiştir (28).

-	 Hastanın değerlendirilmesi: Daha öncesinden bilinen hasta değilse kaynak 
hastadan HBsAg, antiHCV, antiHIV istenir ve yüksek riskli hastalarda 
(damar içi ilaç bağımlılığı, yüksek riskli cinsel aktivite gibi) HCV RNA 
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ve HIV RNA bakılabilir. Eğer yaralanan kişi tam doz aşılı ve antikor yanıtı 
oluşturmuşsa kaynak kişide HBsAg bakılması gerekmez.

-	 Sağlık çalışanının değerlendirilmesi: HBV, HCV, HIV öyküsü, 
Hepatit B ve tetanoz aşılanma durumu, tarihleri, aşı sonrası antiHBs 
kontrolü, aşıya cevabı etkileyebilecek ek hastalık ve kullandığı ilaçlar 
sorgulanmadır.

Yaralanmanın ayrıntıları, kaynak hasta ve çalışanın bilgileri kayıt altına alınmalı, 
takip şeması oluşturulmalıdır.

6.  Temas Sonrası Viral Etkenlere Özel Takip ve Öneriler

6.1.	 HBV	Yönünden	Travma	Sonrası	Takip	ve	Öneriler

Sağlık çalışanlarınlarında hepatit B bağışıklanma durumuna göre kan ve vücut 
sıvılarına perkütan ve mukozal temas sonrası aşı, Hepatit B immunoglobulin 
(HBIG) ve test önerileri Tablo 3’te verilmiştir.  HBV teması esnasında bağışıklığı 
olmayan sağlık çalışanına temas sonrası takip test 6 ay sonra HBsAg ve antiHBc 
total ile yapılmalıdır. Aşılama başlandıysa tamamlandıktan 1-2 ay sonra 
antiHBs kontrolü önerilmektedir. HBIG uygulamasının 3-6 boyunca hepatitten 
koruduğu kabul edilmektedir. Yaralanmadan sonra etkinliği ilk 24 saat içinde 
uygulandığında en yüksek olmakla birlikte en geç 7 gün içerisinde uygulanması 
halinde %75 koruyuculuğu olduğu kabul edilmektedir (27).
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Tablo 3. Sağlık çalışanının hepatit B bağışıklanma durumuna göre kan ve 
vücut sıvılarına perkütan ve mukozal temas sonrası değerlendirilmesi

Sağlık çalışanının 
bağışıklanma 
durumu

Temas sonrası test 
sonucu

Temas sonrası 
profilaksi

Aşılama 
sonrası 
serolojik 
test**

Kaynak 
hasta 
(HBsAg)

Sağlık 
çalışanı
(anti-
HBs)

HBIG* HBV Aşı

Tamamlanmış aşılama 
sonrası antikor yanıtı 
oluştuğu gösterilmiş 
(≥3 doz)
Geçirilmiş infeksiyona 
bağlı doğal bağışıklık 
/kronik infeksiyon 
varlığı

Hiçbir müdahale gerekmez

6 doz aşıya rağmen 
antikor yanıtı olmayan

Pozitif/
Bilinmeyen

— HBIG 

x2 bir ay 
arayla

— Hayır

Negatif Müdahale gerekmez
3 doz aşılı, antikor 
yanıtı bilinmiyor

Pozitif/
bilinmeyen

<10mIU/
mL**

HBIG x1 Aşı şeması 
tekrar 
başlatılır

Evet

Negatif <10mIU/
mL

Gerek
mez

Farketmez ≥10mIU/
mL

Müdahale gerekmez

Aşısız/ aşılama 
tamamlanmamış 

Pozitif/
bilinmeyen

—** HBIG x1 Aşı şeması 
başlatılır/ 
tamamlanır

Evet

Negatif — Gerek
mez

Aşı şeması 
başlatılır/ 
tamamlanır

Evet

HBsAg = hepatitis B surface antigen; anti-HBs = antibody to hepatitis B surface 
antigen; HBIG = hepatitis B immune globulin.
* HBIG verilmesi gereken durumda temas sonrası en kısa süre içinde intramusküler 
uygulanmalıdır. Perkütan temastan yedi günden sonraki uygulamaslarda etkinliği 
bilimemektedir. HBIG dozu= 0.06 mL/kg.
** Test (antiHBs) son aşı dozundan 1-2 ay sonra ve HBIG uygulandıysa 4-6 ay sonra 
yapılır. 
CDC Prevention of Hepatitis B Virus Infection in the United States: Recommendations 
of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR Recomm Rep 
2018;67:1. Kaynağından adapte edilmiştir.(31)
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6.2.	 HCV	Yönünden	Travma	Sonrası	Takip	ve	Öneriler

HCV’den korunma amaçlı temas sonrası profilaksi uygulaması yoktur (29). 
Serolojik takip ile tanı ve infeksiyon gelişmesi durumunda tedavi önerilmektedir. 
Eğer kaynak belli, temas esnasında HCV RNA bakılmış ve negatif ise sağlık 
çalışanında HCV yönünden ek takip gerekli değildir. Kaynak bilinmiyor veya 
antiHCV ile taranmışsa çalışanın serolojik takibi 6 ay, eğer kaynak HIV pozitif 
ise 9 ay sürdürülmelidir. İlk temas durumunda sağlık çalışanına antiHCV ile 
tarama yapılıp pozitif bulunması halinde HCV RNA bakılması refleks test 
yöntemi olarak önerilmektedir. Bazı rehberler ilk temas anında sağlık çalışanının 
bazal durumu tayin etmek için antiHCV ve HCV RNA ile taranmasını birlikte 
önermektedir. 

HCV teması sonrası inokulumun miktarına, yaralanma türüne göre değişen 
şekilde HCV RNA günler-8 hafta içerisinde pozitifleşebilir 30. ELISA (Enzyme 
linked immunosorbent assay) ile antiHCV saptanması ise en erken 8 hafta ile 
sıklıkla 2-6 ay içerisinde olmaktadır (30,31).
İlk testler negatif olması halinde kaynakta hepatit C infeksiyonu varsa veya risk 
yüksekse

·	 3-6 hafta sonra Alanin aminotransferaz(ALT), Aspartat aminotransferaz 
(AST), HCV RNA 

·	 3-4 ay sonra ALT, AST, HCV RNA, antiHCV
·	 6 ay sonra HCV RNA ve antiHCV ile tarama önerilir.

İlk testler negatif ve kaynak hasta negatifse veya risk düşükse
·	 3-6 hafta sonra ALT, AST
·	 3-4 ay sonra ALT, AST, antiHCV
·	 6 ay sonra antiHCV ile tarama yapılıp refleks test olarak antiHCV 

pozitifleşmesi halinde HCV RNA istenebilir. 

Karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme olması rutin önerilerden daha erken 
dönemde HCV RNA kontrolü için uyarıcı olur. Yeni jenerasyon testlerle daha 
düşük oranda olmakla birlikte immunsupresif bireylerde (ileri dönem HIV 
infeksiyonu, diyaliz hastaları vb.) antikor cevabı gelişmeyebilir. Bu grup 
hastalarda temas sonrası takip HCV RNA ile yapılabilir.

HCV RNA pozitifleşmesi görülen sağlık çalışanları akut HCV 
infeksiyonu olarak değerlendirilir. Günümüzde HCV RNA pozitif olan akut 
veya kronik infeksiyonu olan tüm bireylerde direk etkili antiviraller ile 
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tedaviye başlanması önerilmektedir (29). Tedavinin ertelenmesi, spontan 
viral klirensi beklemenin tercih edilmesi durumunda 12 hafta sonra HCV 
RNA bakılmalıdır.

6.3.	 HIV	Yönünden	Travma	Sonrası	Takip	ve	Öneriler

Avrupa AIDS Klinik Derneği (EACS) HIV pozitif olduğu bilinen veya yüksek 
riskli olan hastaların kanı ile kontamine olan perkütan yaralanmalarda ve HIV 
pozitif olduğu bilinen hastanın kan veya potansiyel enfekte kabul edilen vücut 
sıvıları ile 15 dakikadan uzun mukoza temaslarında sağlık çalışanlarına temas 
sonrası üç antiretroviral ile profilaksi önermektedir (32,33).
Önerilen rejimler:

1. Tenofovir disoproksil fumarat/emtrisitabin+ Raltegravir
2. Tenofovir disoproksil fumarat/emtrisitabin+ Darunavir/c
3. Tenofovir disoproksil fumarat/emtrisitabin+ Dolutegravir
4. Tenofovir alefenamid fumarat+Emtrisitabin+Bictegravir

Yaralanma durumunda kaynak bilinmiyorsa (örneğin atık kutusundan/
poşetinden iğne batması veya toplanan çarşafların arasından iğne batması), olası 
hasta profili göz önüne alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Yaralanmaya yol 
açan kesici aletlerden HIV testi yapılmamalıdır.

Temas sonrası profilaksi 28 gün boyunca kullanılır. Saatler içerisinde 
başlanmalıdır. İlk 72 saat içerisinde etkinliği bilinmekle birlikte bulaşma riski 
yüksek temas tarifleyen sağlık çalışanında daha geç başvurularda da endikasyon 
yönünden bireysel değerlendirme yapılmalı, uzman görüşü alınmalıdır (33). 

Antiretroviral ilaçlarla profilaksi yapılan sağlık çalışanlarında kullanılan 
ilaçlar sorgulanmalı, ilaç etkileşimleri gözden geçirilmeli, gerekli ise doz 
ayarlamaları yapılmalıdır. Takipte oluşabilecek yan etkiler ve takip zamanları ile 
ilgili bilgilendirme yapılmalıdır. Gebelik veya emzirme durumu antiretroviral 
ile profilaksi uygulamalarına engel değildir, endikasyon varlığında uygun 
ilaçlar kullanılmalıdır. Gebe veya çocuk doğurma çağındaki sağlık çalışanlarına 
Dolutegravir içeren rejim, gebeliğin ilk haftalarında kullanıldığında fetuste 
nöral tüp defekti riski nedeniyle önerilmemektedir (32-34). 

Yaralanan sağlık çalışanından anti-HIV testi, maruziyetten hemen sonra, 
ART profilaksisi bitiminde ve bir ay sonra istenmelidir (33). Eğer sağlık 
kuruluşunda içerisinde p24 antijenine de bakılabilinen kombine anti-HIV 
4. Kuşak ELISA testi kullanılıyorsa, sağlık personelinin izlemi 4 ay sonra 
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sonlandırılabilir (33).  Sağlık çalışanına özellikle ilk 6-12 hafta olmak üzere 
serokonversiyon takibi boyunca bariyer kontrasepsiyon yöntemleri, kan, doku 
bağışı, gebelik ve mümkünse emzirmeden kaçınması önerilmelidir.

6.4.	 KKKA	Yönünden	Travma	Sonrası	Takip	ve	Öneriler

Temaslı kişi iki hafta boyunca KKKA semptomları açısından takibe alınmalıdır. 
Haftalık veya günaşırı hemogram takibi yapılması önerilmektedir. Kişisel 
koruyucu ekipman kullanımı ve eğitim ile KKKA maruziyetinin sağlık 
çalışanlarında düşük olduğu Cumhuriyet Üniversitesi’nde yapılan bir serolojik 
çalışma ile gösterilmiştir. Bu çalışmada 10 yıllık süreçte 1284 KKKA hastasının 
takip edildiği ve riskli sağlık çalışanlarında seroprevalansın %0,53 olduğu 
gözlenmiştir. Sadece 2 çalışanda perkütan yaralanma ve iki çalışanda mukoza 
teması olması yüksek riskli maruziyetin azaltılabildiğini göstermiştir (35).

KKKA hastasının kan/potansiyel enfeksiyöz vücut sıvıları ile perkütan veya 
mukozal temas sonrası ribavirin ile profilaksi konusu tartışmalı olmakla birlikte 
özellikle erken dönemde fayda sağlayabileceğini gösteren ve kuvvetle öneren 
yayınlar mevcuttur (36-38). Ribavirin için temas sonrası profilakside kullanım 
dozu net olmamakla birlikte genelde 2g/gün 7 gün şeklinde kullanılmaktadır (36).
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1.  Giriş

Yanık travması deri bütünlüğünün kısmen veya tamamen bozulduğu 
geniş spektrumda yaralanmalardır. Popülasyonun yaklaşık %1’i yanığa 
maruz kalırken bunların %10’u hastane yatışı gerektirir ve hastane 

yatışı gerektirenlerin %10’u hayati risk taşır (1).   
Yanık yarası ilk yarım saatte soğutulmalı hasta ise aksine ısıtılmalıdır. 

Soğutma mast hücrelerini de stabilize ederek inflamatuvar mediatörlerin 
salınımını azaltır (2). Buzlu su vazospazm yapabileceği için kaçınılmalıdır. Islak 
bez ve hidrojeller kullanılabilir.  Klasik olarak havayolu açıklığı sağlanır. Ağız 
içi yabancı cisimler uzaklaştırılır. Solunumu baskılayan sirküler yanık varsa 
acilen eskaratomi yapılır. Tercihen geniş lümenli kanülle 2 adet damar yolu 
yanık olmayan ekstremiteden açılır. 

Hasta stabilize edildikten sonra yanık merkezine sevk endikasyonu 
değerlendirilir (Tablo 1). Çocuk ve yaşlı hastalar, %20’den büyük yanığı olan 
erişkinler, inhalasyon yaralanması olan hastalar, çoklu travma hastaları yoğun 
bakım ünitesinde takip edilirler. 
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• %10’dan büyük 2. derece yanık

• 3. derece yanıklar

• Yüz, el, ayak, genital bölge, perine veya büyük eklemleri içeren yanıklar

• Elektrik yanıkları (yıldırım dahil)

• Kimyasal yanıklar

• İnhalasyon yanıkları

• İyileşmeyi ve mortaliteyi etkileyecek ek hastalık

• Eşlik eden travması

• Çocuğa uygun ekipman ve kalifiye elemanın olmaması

• Özel sosyal, duygusal yada rehabilitasyon gerektiren yanıklı hastalar

Tablo1: Yanık merkezine sevk endikasyonları

Yanık yüzdesinin hesaplanmasında ‘Dokuzlar Kuralı’ kullanılır. Çocuk ve 
erişkinlerde baş-gövde-ekstremite oranları farklı olduğundan hesaplamada 
dikkate alınmalıdır. Pratik bir yöntem olarak hastanın el yüzey alanı toplam 
vücut yüzey alanının %1’i kabul edilerek de hesaplama yapılabilir. Yaşa göre 
yanık yüzeyinin hesaplanabildiği Lund&Browder kartları yanık genişliğinin 
hesaplanmasında en doğru sonucu vermektedirler (3). 

Yanık yarasının derinliği iyileşme için önemli bir parametredir. Yüzeyel 1. 
derece yanıklar sadece epidermisi etkilerler; eritem ve ağrı eşlik eder. Topikal 
epitelizan kremler ve oral ağrı kesicilerle ortalama 5 günde kolayca tedavi 
edilebilirler. 

Kısmi kalınlıktaki 2. derece yanıklarda epidermisin tamamı ve dermisin 
bir kısmı etkilenmiştir. Yüzeyel olan formlarında eritemli ve ağrılıdırlar. 
Ortalama 14 günde tropikal tedavi ile iyileşirler. Skar formasyonu nadirdir, 
pigmentasyon görülebilir. Derin 2. derece yanıklarda retiküler dermise kadar 
olan tüm tabakalarda yanık hasarı vardır. Daha kuru ve koyu renktedirler. 
Skar formasyonu görülür ve kontraksiyon riski vardır. İyileşme canlı deri 
eklerinin oranına bağlı olarak değişiklik gösterir; 2-8 hafta aralığındadır. 
Uzun süreli iyileşmeyen 2. derece yanıklarda eksizyon ve rekonstrüksiyon 
önerilir. 

Tam kat yanıklar 3. derece yanıklar olarak sınıflandırılırlar; deri sert, 
ağrısız, kurudur. Renk kahverengi-siyah ile beyaz arasında değişiklik gösterir. 
En uygun tedavi erken dönemde eksizyon ve greftlemedir. (4)
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2.  Akut Yanık Tedavisi ve Yönetimi 

2.1.	 Topikal	Yara	Ajanları

Yanık yarası günlük olarak temizlenmeli ve epitelizasyon tamamlanana dek 
kapalı takip edilmelidir. Yanık yarasında Sistemik profilaktik antibiyoterapinin 
yeri olmadığından kolonize alanlarda ve geniş esrarlarda geniş spektrumlu 
topikal antibiyotik ajanlar kullanılırlar. Gümüş içerikli ajanlar yanık yarasında 
en sık kullanılan topikallerdir. Gram pozitif ve negatif bakteriler, bazı mantar 
ve virüslere karşı antimikrobiyal etkinlik gösterir (5). Gümüş sulfadiazinin 
eskar penetrasyonu iyi değildir, bu nedenle enfekte yaraların tedavisinden 
etkisi sınırlıdır. Son yıllarda nanokristal gümüş içerikli yara örtüleri kullanıma 
girmiştir. Bu örtüler arasında polietilen meş içerikli (Acticoat, Smith&Nephew, 
Hull, Birleşik Krallık), hidrofiber (Aquacell AG, Convatec, Princeton, NJ) ve 
silikon köpük (Mepilex AG, Mölnycke Health Care, Dunstable, Birleşik Krallık) 
şeklinde formlar bulunmaktadır. Bu ajanlarla yapılan tedavilerde antimikrobiyal 
etkinlikle bir kayıp olmamasıyla beraber hızlı epitelizasyon sağlanmaktadır (6). 
Gümüşlü yara örtüleri uzun süreli (1 haftaya kadar) yarada tutulabildikleri için 
hasta konforu ve tedaviye uyumu artar, maliyet azalır. 

Mafenid sık kullanılan topikallerdendir. Krem veya solüsyon formda 
bulunur. Eskar penetrasyonu iyi olduğundan enfeksiyon tedavisinde de 
kullanılır. Süpüratif kondrit tedavisinden kulak ve burunda kullanılabilir. Gram 
(+) ve gram (-) etkinliğe sahiptir. Uygulamasının ağrılı olması ve metabolik 
asidoza yol açması kullanımını sınırlamaktadır (7).

Basitrasin, polimisin ve neomisin içerikli kremler yanık yaralarının 
kapatılmasında özellikle de yüz yanıklarında sık kullanılırlar. Mupirosin 
metilisin dirençli stafilokokus aureus tedavisinde etkili bir topikal ajandır. 

2.2.	 Sıvı	Resüsitasyonu	

Yanık travmasında sıvı resüsitasyonunun amacı deri yoluyla kaybedilen ve 
inflamasyona sekonder oluşan kapiller göllenme sonucu hücrelerarası alana 
kaçan sıvının yerine konmasıdır. Kapiller göllenme özellikle majör yanıklarda 
(>%20) karşımıza çıkar, inhalasyon yanıklarında akciğerde oluşan göllenme 
artışıyla inflamatuvar yanıt daha da artacağından intersitisyel alana sıvı kaybı 
daha da fazla olur. Sıvı resüsitasyonu yanık yüzdesi %20’den fazla olan hastalar 
için endikedir, daha küçük alanlı yanıklarda, bilinci açık ve koopere hastada oral 
resüsitasyon idealdir (8). 

Parkland formülü yanık sonrası sıvı resüsitasyonunda en popüler ve 
pratik yöntemdir. Resüsitasyonda ringe laktat kullanılır, sıvının yarısı ilk 8 
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saatte, kalanı 16 saatte verilir. Verilecek sıvı miktarı 4 x hastanın ağırlığı (kg) 
x yanık yüzdesi olarak hesaplanır.  15kg’dan küçük çocuklarda resüsitasyon 
sıvısı olarak dekstroz içerikli solüsyonları tercih edilir. İdame sıvılar hastanın 
idrar çıkışına göre ayarlanmalıdır. İdrar çıkışı erişkinlerde 30cc/saat, çocuklarda 
1cc/kg/saat altına düşmeyecek şekilde sıvı idamesi önerilir.  Hematokrit takibi 
ve laktat düzeyleri de resüsitasyonun yeterliliği açısından fikir verebilir. Sıvı 
resüsitasyonu yetersiz kalırsa hastada organ disfonksiyonları meydana gelebilir. 
Aşırı sıvı resüsitasyonu sonucunda da ekstremite ve abdominal kompartman 
basıncında artış, ödeme bağlı staz ve koagülasyon zonunda genişleme meydana 
gelebilir (9). 

2.3.	 Yanık	Debridmanı	

Yanık yarasının debridmanında tanjansiyel eksizyon ve fasyal eksizyon 
teknikleri kullanılmaktadır. Tanjansiyel eksizyonda canlı dokulara ulaşıncaya 
dek eskar veya nekrotik doku eksize edilir. 

Tanjansiyel eksizyonda Watson bıçakları kullanılır, doku belli bir anatomik 
planda eksize edilmediğinden kanama miktarı fazla olabilir. Son yıllarda jet 
hızında su püskürten Versajet (HaydroCision, Andover, M.A.) kullanımı ile 
eksizyon esnasında kanamanın azaldığı görülmüştür. Fasyal eksizyonda ise kas 
fasyasına kadar olan tüm dokular eksize edilir. Derinlik farkı arttıkça sağlam 
dokulara göre kozmetik ve kontursal deformitelere neden olabilir (10). 

3.  Yanık Rekonstruksiyonu 

Yanık travması ileri bakım ve tedavilere rağmen günümüzde halihazırda önemli bir 
morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Cilt komplikasyonları; eklem hareket 
açıklığının azalması, inflamatuvar mediatörler aracılı ağrı ve skara sekonder 
belirgin estetik bozukluklar ile karşımıza çıkarlar (11). Yanık bakımındaki 
gelişmelere paralel olarak sakalım oranı da arttığından geniş yanıklara sekonder 
oluşan estetik ve fonksiyonel deformitelerin rekonstrüksiyonunun yaralanma 
sonrasında erken dönemde planlanması öne çıkmıştır. 

Jackson yanık travmasına bağlı cilt hasarını 3 zon olarak tanımlamıştır; 
nekroz, staz ve hiperemi zonları (12). Bu zonların genişliği yanına maruz 
kalınan süre ve sıcaklık ile birlikte değişkenlik göstermektedir. Deri çok 
iyi bir bariyerdir ve uzun süre yüksek ısıya maruz kalmadıkça termal hasar 
epidermis ve/veya dermiste sınırlı kalır (13). Hastanın erken dönemdeki 
tedavisi de yangın son derinliğinin oluşumunda etkilidir. Özellikle çocuk ve 
yaşlı hastalarda epidermis ince olduğundan yanık hasarı beklenenden fazla 
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olabilir. Erken dönemde yangın soğutulması, uygun sıvı resüsitasyonu, 
antibiyoterapi, oksijenizasyon gibi tedaviler ile staz sonunun nekroza 
dönüşmesi engellenebilir. 

10 günden önce iyileşen yaralarda hipertrofik skar oluşumu ihtimali %4’ten 
düşüktür, 21 gün üzerinden ise bu oran %70 üzerine çıkar (14). Hipertrofik skarlar 
ergenlikte ve bazı etnik gruplarda sıklıkla görülürler, yaranın lokal özellikleri 
(nem, yabancı isim reaksiyonu, alerji ve enfeksiyon gibi) oluşumunda etkilidir. 
Keloidler ise genetik zeminlidirler. Keloid oluşumunda etkili bir mononükleotid 
polimorfizmi tanımlanmıştır (15). Ayrıca belirli vücut bölgeleri (omuz, sternum, 
sırt ve kulak gibi) keloide yatkındırlar. 

3.1. Cilt Greftleri ve Dermal Matrisler 

Cilt greftleri yanık rekonstrüksiyonunda ilk başvurulan ve en yaygın kullanılan 
elemanlardır. Hızlı ve etkin yara kapamasında vazgeçilmezdirler. Geniş 
efektlerin kapatılmasında mesh greftler kullanılmaktadır (16). Cilt greftlerinin 
vasküler bir beslenmesi olmadığından sağkalımları alıcı yataktan beslenmelerine 
bağlıdır. İlk 24-48 saatte difüzyon, 48-72 saatte serum imbibisyon ile beslenme 
gerçekleşirken 72 saat sonrasında alıcı yataktan greft içine yönelen yeniden 
damarlanma ile kapillerler gelerek vasküler ağ oluştururlar (17). Greftin dermis 
kalınlığı arttıkça sekonder kontraksiyon oranı azalırken tutma oranı da buna 
paralel olarak azalmaktadır. Yara yatağında enfeksiyon, nekroz, hematom gibi 
difüzyonu bozabilecek durumlarda yara yatağı debridmanla hazırlanmalıdır. 
Yeterli granülasyon dokusu yokluğunda vakum yardımlı yara kapama (VAK) 
tedavisi uygulanabilir. 

Yüz ve ekstremiteler gibi estetik ve fonksiyonel deri alanlarının 
rekonstrüksiyonunda kısmi kalınlıkta deri greftleriyle kombine olarak dermal 
matrisler kullanılabilir.  Yapay dermisler insan veya hayvan dermisinin irradiye 
edilerek hücresizleştirilmesi ile oluşturulurlar. Yara dokusuna uygulandıklarında 
bağ doku iskeleti görevi görürler, bağ doku hücreleri iskelete göç ederler ve 
dermal yapıyı oluştururlar. Kısmi kalınlıkta deri grefti ile kombine edilerek tek 
seansta veya çoklu olarak uygulanabilirler. Beraberinde düşük basınçlı VAK 
tedavisi ile greft tutunması arttırılabilir.

Yapay dermislerin avantajları donör saha morbiditesinin azalması, 
geniş alanlarda kısmi kalınlıkta deri grefti (KKDG) uygulanması sonucunda 
daha iyi estetik ve fonksiyonel sonuç elde edilebilmesi, esneklik ve 
mobilize sağlanmasıdır. Maliyetinin yüksek olması ve tek başına KKDG 
uygulanmasına göre enfeksiyon riskinin artmış olması dezavantajları olarak 
sayılabilir (18).
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3.2. Flepler

3.2.1.	 Lokal	Flepler

Lokal flepler sınırlı bölgesel yanıklarda özellikle aksilla, dirsek, diz, el 
eklemlerinde başarıyla uygulanmaktadır. Güncel olarak propellar flepler 
geleneksel fleplerin uygulanmasının mümkün olmadığı hastalarda ideal 
seçeneklerdir (19). Yanık rekonstrüksiyonuna spesifik olarak planlanmış 
lokal flepler arasında kare flep, kilittaşı flebi ve skar bant rotasyon flepleri 
sayılabilir. 

Yanık rekonstrüksiyonunda özellikle eklem ve ekstremiteler, perioral ve 
periorbital alan, boyun bölgesinde meydana gelen kontraktürlerin tedavisinde 
çeşitli Z-plasti flepleri ile onarım halihazırda öncelikli tedavi seçeneği olarak 
kullanılmaya devam etmektedir.  

3.2.2.	Bölgesel	Flepler

Bölgesel flepler boyun, aksilla ve büyük eklemlerde kontraksiyonun tedavisinde 
etkili bir seçenektirler. Boyunda pektoral flep, latissimus dorsi flebi ve trapez 
flep sayılabilir. (20)

Aksiller kontraktürde geleneksel fleplerden skapular, paraskapular, 
sirkumfleks skapular arter perforatör flep, lateral torasik arter perforatör flep ve 
torakodorsal arter perforatör flepler kullanılmaktadır (21).

3.2.3.	 Serbest	Doku	Aktarımı

Lokal ve bölgesel fleplerin yetersiz geldiği; tendon, kemik veya kıkırdak 
dokunun üzerinin örtülmesinin gerektiği vakalarda serbest flepler yakın zamana 
kadar ilk seçenek ve altın standart tedavi yöntemi olarak kullanılmıştırlar 
(22). VAK tedavisi ve yapay dermislerin kullanının yaygınlaşmasıyla 
serbest flep kullanım endikasyonları azalmış, bununla beraber mikrocerrahi 
uygulamasının ve merkez sayısının artması sonucunda hala popülerliğini 
korumaktadır. (11)

Klasik serbest fleplerle rekonstrüksiyonda karşılaşılan zorluklar arasında 
doku ve renk uyumsuzluğu, flep kalınlığının alıcı alandaki dokudan fazla olması 
ve konturun bozulması, geniş fleplerde donör sahanın primer kapatılamaması 
sonucunda oluşan morbidite sayılabilir (23). Bu problemlerin önüne geçebilmek 
için ince serbest flepler, ekspande edilmiş ciltten eleve edilen serbest flepler, 
perforatör bazlı serbest flepler tanımlanmıştır (24). 

Süper ince flep konseptinin ortaya çıkışı ile flep kalınlığı güvenli bir 
şekilde alıcı saha ile uyumlu hale getirilebilmektedir (25). Bu sayede flepler 
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subdermal pleksus ağından beslenecek şekilde ince bir yağ tabakası ile dizayn 
edilebilirler. Yüz, yanak ve el bölgesi gibi estetik subünitelerin fazla olduğu 
alanlarda rekonstrüksiyon başarısını arttırmışlardır. (26).  

3.3.	 Protez	Uygulamaları

Yanık rekonstrüksiyonun yapılamadığı ekstremite amputasyonu gibi durumlarda 
protez uygulaması ile hastalar günlük hayata daha erken dönebilmektedirler. 
Hastaların özellikle üst ekstremitede tutma, kavrama gibi primitif fonksiyonları 
yerine getirecek şekilde rekonstrükte edilmeleri gerekmektedir. Bunun 
mümkün olmadığı durumlarda basit veya komplike protez uygulamaları ile 
hastalar günlük aktivitelerine ve işgücüne kazandırılmaya çalışılırlar. Protez 
uygulanması için yanık hastasında ampütasyon güdüğü de rekonstrükte edilir; 
cilt greftleri, lokal ve bölgesel fleplerle uygun kontür sağlanarak proteze uygun 
hale getirilebilir (27).  

Kulak, burun, göz gibi spesifik yüz subünitleri de rekonstrüksiyonun 
mümkün olmadığı veya hastanın rekonstrüksiyon istemediği durumlarda 
protezlerle benzer doku görünümü sağlanmaya çalışılır. Kulak ve burun 
protezlerinde bir amaç da hastanın gözlük kullanımının sağlanmasıdır. (28). 
Protez uygulamaları hastaları özgüvenini arttırarak günlük hayata adapte 
olmalarını da kolaylaştırılar.  
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1.  Giriş

Başlıca endüstride, tarımda, ev temizleyicilerinde olmak üzere 
birçok alanda on binlerce kimyasal yaygın olarak kullanılmaktadır 
ve bunların çoğuna maruziyetin önemli tıbbi sonuçlara neden 

olabileceği bilinmektedir. Bu kimyasallar, sıklıkla medikal ve/veya cerrahi 
tedavi gerektiren kutanöz ve oküler yanıklara ve sistemik etkilere neden 
olabilir. İşgücü kaybıyla ve sekel oluşumuyla sonuçlanabilir (1). Kimyasal 
deri travmalarının küçük bir alt grubunu oluşturan yanık yaralanmaları 
işgücü kaybının yanı sıra cerrahi girişim, hastanede yatış, bakım ve kontroller 
gibi yüksek tedavi maliyetlerine neden olmaktadır (2).  Neyse ki yanık 
birimlerine başvuruların yalnızca %3 kadarı kimyasal yanıklardır.  Nadir 
olmalarına rağmen, kendine özgü özellikleri ve sistemik etki potansiyelleri 
nedeniyle özel bir ilgiyi hak ederler. Yanıklara bağlı ölümlerin %10’undan 
sorumludurlar. Birçok kimyasal cilt üzerinde doğrudan, bazıları da suyla 
temas ettiklerinde ciltte yaralanmaya neden olur (3). Termal yanıklar genelde 
kısa süreli iken, kimyasal yanıklarda maruziyet daha uzun süre devam 
edebilmektedir. Genellikle semptomlar kimyasal maddeye maruziyetten 
hemen sonra gelişir, ancak fenoller, zayıf hidroflorik asit ve kükürt hardal 
gazı gibi bazı kimyasallar, maruziyetten birkaç saat, hatta bir gün sonra ortaya 
çıkan gecikmiş reaksiyonlara yol açabilir (4).
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Kimyasal yanık, hücrelerin canlılığa geri dönüşü olmayan bir noktaya 
kadar hasar gördüğü akut, şiddetli, tahriş edici bir reaksiyondur. Morfolojik 
olarak, kimyasal yanıklar eritem, büller, erozyonlar, ülserler ve eritemle 
çevrili nekroz ile karakterizedir (4). Hücre hasarı, etken maddeye bağlı olarak 
oksidasyon, indirgeme, denatürasyon ve dehidrasyon gibi çoklu mekanizmalar 
yoluyla olabilir (5). Kimyasal yanıklar bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımı 
gerektirmekte, gerekli şekilde veya yeterli tedavi edilmediğinde ise kısa süreli, 
uzun süreli veya ömür boyu sürecek sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. 
Kimyasallara maruziyet kazara olabileceği gibi bazen de süisit amacıyla 
kullanılabilir ve erken ölümlere neden olabilir (6).

Deriye kimyasal maruziyeti çeşitli şekillerde olabilir. Direkt temas, 
aerosollerin birikmesi, immersiyon veya sıçrama yoluyla kimyasallar deriye 
ulaşabilir (7). Kimyasal yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler ise (i) 
kimyasalın konsantrasyonu, (ii) kimyasalın miktarı, (iii) ciltle temas süresi, 
(iv) penetrasyon düzeyi, ve (v) etki mekanizması olarak sıralanabilir (1). 
Dermal absorpsiyon hızı ise büyük ölçüde derinin keratinize hücrelerden 
oluşan stratum korneum olarak adlandırılan dış tabakasına bağlıdır. Stratum 
korneum epidermisin kalınlığı en fazla değişkenlik gösteren tabakasıdır ve 
bir bariyer işlevi görerek hem alt tabakaları korur hem de su kaybını engeller. 
Dermal absorpsiyon (i) deri bütünlüğü (hasarlı veya sağlam), (ii) etkilenen 
bölgede stratum korneum kalınlığı, su içeriği ve deri sıcaklığı, (iii) etken 
maddenin özellikleri, (iv) deri yüzeyinde etken maddenin konsantrasyonu, 
(v) maruz kalma süresi ve (vi) etkilenen derinin yüzey alanı gibi faktörlere 
bağlıdır (8).

İlaçların deriden absorpsiyonu pasif geçişle olmakta ve başlıca Fick 
yasaları ile açıklanmaktadır. Absorpsiyon, interselüler (keratinositler arası 
boşluklarından), transselüler (keratinositler içinden) veya saç folikülleri, yağ ve 
ter bezleri aracılığıyla gerçekleşebilir  (9). Deri eklerinin yüzey alanı toplam deri 
yüzey alanına kıyasla çok küçük olduğundan, genelde interselüler ve transselüler 
yollar önem taşımaktadır. Bununla birlikte, absorpsiyonu yavaş kimyasallar, ilk 
aşamada deri ekleri yoluyla geçiş yapabilirler (8).

Akut kimyasal yanıklarda dekontaminasyon en önemli etkiye sahiptir. 
Devamlı uzun süreli irigasyonun, ıslak pansuman ile dekontaminasyona 
göre daha üstün olduğu bildirilmiştir. Acil cerrahi debridmanı, geleneksel 
ıslak yara bakımı tekniklerine göre hastane yatışında azalmaya üstünlük 
göstermemiştir. (10)
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2.  Kimyasal Yanıkların Yaygın Nedenleri

Her yıl yaklaşık 60.000 yeni kimyasal madde ev, tarım, endüstriyel ve askeri 
kullanım için üretilmektedir (11). Kimyasal yanıkların çoğu endüstriyel kazalar 
nedeniyle meydana gelmektedir. Ancak, kimyasal deri travmaları sıklığı ve 
çeşidi ülke, yıl, mevsim, cinsiyet, endüstri bağlamında yer, sosyo-ekonomik 
durum gibi birçok faktöre göre farklılık gösterebilmektedir (12, 13). İsveç’te 
yapılan ve 17 seneyi kapsayan bir çalışmada hastaların birçoğunun erkek 
olduğu bulunmuştur (erkek: kadın oranı= 2,23:1) (12). Geçtiğimiz yıllarda 
Yunanistan’da yapılan bir diğer retrospektif çalışmada ise, 2008-2010 yılları 
arasında acil servise gelen ve iş yerinde maruziyet sonrası kimyasal yanık 
oluşan 21 hastanın %76,2’si işçi ve %19’u çiftçi iken, yanıkların çoğunun asit 
maruziyetine bağlı olduğu  (%61,9) belirlenmiştir (13). Çin’de retrospektif 
yapılmış, 615 hastanın dahil edildiği bir çalışmada yaş aralığı 2–66 (medyan 
yaş: 32) ve hastaların %91,4’ü erkek olarak bulunmuş, kimyasal yanıkların 
%93’ünün ise mesleki maruziyet sonucu ortaya çıktığı belirtilmiştir.  Bu 
çalışmada asit yanıkları en sık olup kimyasal yanıkların %45,2’sini, kostik 
yanıklar ise %15,8’ini oluşturmuştur (14). Benzer şekilde, Amerikan Yanık 
Derneği verilerine göre kimyasal yanıkların oranı yaş gruplarına göre değişiklik 
göstermiştir. Kimyasal yanıklar 16 yaşa kadar %1’in altında seyrederken 30-50 
yaş arasında %4 oranında saptanmıştır (15).

Kimyasal yanıkların yaygın nedenleri kimyasal maddenin indüklediği 
kimyasal reaksiyona göre sınıflandırılabilir (Tablo 1). Bu sınıflandırma, erken 
müdahale ve tedavi süreçlerinin değerlendirilmesi için faydalı olabilir. Ortaya 
çıkan klinik sekellerde farklılıklar olabilmekle beraber, kimyasal maddeler bu 
başlıklardan birinin altında bulunabilir (16).

Çoğunlukla asitler veya alkaliler kimyasal yanıklara neden olur. Benzer 
hacimlerde ve maruziyette alkaliler genellikle asitlerden daha fazla doku 
hasarına yol açmaktadır. Asitler, protein çöktürme ve denatürasyonu ile 
koagülasyon nekrozuna neden olarak sert bir skar dokusu oluşturur. Skar dokusu 
kimyasal maddenin daha derine penetrasyonunu sınırlar. Alkali maruziyeti ise, 
likefaksiyon nekrozuna ve lipidlerin sabunlaşmasına yol açarak penetrasyonu 
arttırır. Diğer kimyasal yaralanmalar çeşitli patofizyolojik mekanizmalarla 
meydana gelir. Bazı kimyasal maddeler ise birden fazla hasar mekanizması ile 
yaralanmaya neden olur (17).
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Tablo 1: Kimyasal yanıkların yaygın nedenleri (6).

Asitler Alkali Oksidanlar Çeşitli
Sülfürik asit 
Nitrik asit 
Hidroflorik 

asit 
Hidroklorik 

asit 
Asetik asit 
Formik asit 

Fosforik 
asit Fenoller 
Kloroasetik 

asit

Sodyum hidroksit 
Potasyum hidroksit 
Kalsiyum hidroksit 
Sodyum hipoklorit 

Kalsiyum hipoklorit, 
Amonyak             
Fosfatlar                 
Silikat                    

Sodyum karbonat    
Lityum hidrid

Evde kullanılan 
klorit gibi 
ağartıcılar           
Peroksitler               
Kromatlar           
Magnatlar

Beyaz fosfor      
Metaller                  

Saç boyaları         
Hava yastığı 
yaralanmaları       

Petrol türevleri   
Katran                    
Gres                      

Paris alçı

Evde kullanılan çeşitli kimyasal etken maddeler içeren temizleyiciler, 
araba akülerinde bulunan sülfürik asit de kimyasal yanıklara neden olabilir 
(16). Bu kimyasallar etken maddeleri ve dermal hasar mekanizmaları ile 
Tablo 2’de örneklendirilmiştir. Nadiren de olsa kimyasal yanıklar, kimyasal 
silah kullanımı yoluyla da ortaya çıkabilir. Kimyasal yaralanmalar ayrıca 
damar içi uygulanan ilaçların damar dışına kaçması; ekstravazasyonu ile de 
olabilir (3).

Kimyasal yanık çocuklarda en yaygın yanık türüdür ve önlenebilir 
morbidite ve mortalitenin yaygın bir nedenidir. Yanığa bağlı yaralanmalar 
nedeniyle tedavi edilen hastaların büyük bir bölümünü 6 yaş altındaki çocuklar 
oluşturmaktadır, 2 yaş bu yanıkların en sık görüldüğü yaştır (18). Ayrıca 
yetişkinlere kıyasla daha geniş yüzey alanı / vücut ağırlığı oranı nedeniyle, 
çocuklar deriyi etkileyen toksik maddelere karşı daha savunmasızdır (19). 
Çocuklarda kimyasal yanıklar genellikle hidroklorik asit, fosforik asit, sülfürik 
asit, hidroflorik asit, sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit vb. etken maddeler 
içeren klozet temizleyicileri, deterjanlar, çamaşır suyu gibi temizlik maddelerine 
veya saç ürünlerine maruziyet sonrası olmaktadır (5).
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Tablo 2: Evde kullanılan kimyasallar etken maddeleri 
ve dermal hasar mekanizmaları (16).

Kimyasal madde Etken madde Dermal hasar 
mekanizması

Akü Sülfürik asit Koagülasyon nekrozuna 
neden olan güçlü asit

Çamaşır deterjanı Amonyak
Sodyum hipoklorit

Oksidasyona ve 
likefaksiyon nekrozuna 
neden olan güçlü alkali

Çamaşır suyu Sodyum hipoklorit Oksidasyona ve 
likefaksiyon nekrozuna 
neden olan güçlü alkali

Fırın temizleyiciler Sodyum (veya 
potasyum) hidroksit

Oksidasyona ve ısı 
üretimine neden 
olan güçlü alkali 
(ekzotermik)

Tuvalet temizleyiciler Sülfürik asit öncülleri
Hipoklorit

Hidroklorik asit

Güçlü asitler ve alkaliler

Gider temizleyiciler Sülfürik asit
Sodyum hidroksit

Güçlü asitler ve alkaliler

Sınıflandırmalardan bağımsız olarak, tedavide önemli unsurlar maruz kalınan 
kimyasal maddenin tanımlanması, dekontaminasyon ve erken müdahaledir. 
Önce bakım sağlayan ekip korunmalı, ardından kimyasal yanığa neden olan 
etken ortadan kaldırılmalıdır. Kimyasal yanıklar ile termal yanıklar arasındaki 
en önemli farkın, kimyasal yanıklarda yıkıcı sürecin kimyasal madde ortadan 
kaldırılıncaya kadar devam edeceğinin unutulmamasıdır (20). Tüm kimyasal 
yanık vakalarında muayene eden hekim, yanığa neden olan maddenin deriden 
emilmesinin sistemik etkilerini ve ayrıca yutma ve soluma risklerini dikkate 
almalıdır. Sistemik toksisite riskini en aza indirmenin en etkili yolu hızlı, 
etkili dekontaminasyon, yakın takip ve uygun şartlarda spesifik ajanlarla 
tedavidir. 
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2.1. Sülfürik Asit

Sülfürik asit çok reaktif ve çoğu metali çözen, çoğu organik bileşiği oksitleyen, 
dehidrasyona yol açan veya sülfonatlayan konsantre bir asittir. Genellikle araba 
akülerini yenilemek için ve deri endüstrisinde kullanılan desikant ve korasif bir 
maddedir. Alkol ve su ile şiddetli ekzotermik reaksiyona girerek ısı üretir (21). 
Polaritesinden dolayı dermal hasar olmadığı ve dermal bariyer bozulmadığı 
sürece çok az absorbsiyon beklenmekle beraber, düşük moleküler ağırlığı 
(98 Dalton) ve suyla homojen bir solüsyon oluşturabilmesi nedeniyle dermal 
absorpsiyon için uygun kabul edilmektedir (22). 

Konsantre sülfürik asit yanıklarının başlıca nedenleri işyeri kazaları 
ve uygun olmayan laboratuvar işlemleridir. Çin’de yapılan bir çalışmada bir 
fabrikada %80 konsantrasyonda sülfürik asit içeren bir tankın neden olduğu 
yoğun konsantre sülfürik asit yanık vakası sunulmuştur. Klinik belirtiler 
çoğunlukla derin II. ve III. derece yanıklar, yara yüzeyinde kahverengi-siyah 
skar dokusu oluşumu ve lokal olarak embolize olmuş dendrit benzeri damarlar 
olarak belirtilmiştir. Altmış beş günlük tedaviden sonra yanık yaraları tamamen 
iyileşmiş ve hasta ileri göz tedavisi için başka bir hastaneye nakledilmiştir (23). 
Geçtiğimiz yıllarda Güney Kore’de yapılan ve 10 yıllık bir süreçte 46 hastanın 
dahil olduğu bir retrospektif çalışmada ise sülfürik asit yanığı hastalarında yüz 
ve göz en sık yaralanan vücut bölgeleri olarak belirtilmiştir. Maruziyet en sık 
sıçrama yolu ile olmuştur. Yirmi beş hastada II. derece yanıktan daha ciddi 
lezyonlar olduğu tespit edilmiştir (24).

2.2.	 Formik	Asit	(Format)

Formik asit endüstride kireç çözücü, kauçuk işleyici ve tekstil tabaklama 
maddesi olarak, tarımda ise silaj koruyucu olarak sıklıkla kullanılan renksiz 
keskin bir asittir (25). Antibakteriyel özelliğinden dolayı gıda katkı maddesi 
olarak da kullanılan formik asit düşük toksisiteye sahiptir, ancak konsantre 
formu koroziftir. Bu özelliğinden dolayı formik asit siğil tedavisinde de 
kullanılabilmekle beraber, kimyasal yanıklara yol açabilmektedir. Kutanöz siğil 
tedavisinde aşırı doz ilaç kullanımının III. derece yanığa yol açtığı ve uygulanan 
ekstremitede uzun süreli ulnar taraf duyu kaybına neden olduğu bildirilmiştir 
(26). Benzer şekilde 11 yaşında bir kız çocuğu siğil tedavisinde topikal formik asit 
solüsyonu kullanmış ve kimyasal yanık sonucu tam kat bir defekt saptanmıştır. 
Ekstansör tendon tutulumu ve enfeksiyon belirtisi olmayan hastaya cerrahi 
debridman ve lokal flep ile kapatılması gerekmiştir (27). Konsantre formik asit 
maruziyeti sonrası ise ciddi sistemik etkiler olduğu gösterilmiştir. Bu sistemik 
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etkiler arasında metabolik asidoz, intravasküler hemoliz ve hemoglobinüri 
sayılmıştır. Bu hastada başlangıçta dermal yaralanmanın düşük ciddiyette 
görüldüğü, ancak yanığın tam dermal kalınlıkta olduğu belirtilmiştir (28). Yine 
3 yaşında bir kız çocuğunda da dermal formik asit yanıklarından kaynaklanan 
ciddi sistemik toksisite bildirilmiştir (25).

2.3.	 Hidroflorik	Asit

Hidroflorik asit, düşük miktarda maruziyetlerde bile ciddi morbidite ve ölüme 
neden olabilen oldukça korozif bir inorganik asittir (29). Flor endüstrisi, 
cam endüstrisi, paslanmaz çelik ve alüminyum imalatı, elektronik bileşen 
imalatı, metal kaplama ve metal korozyon giderme endüstrisi, inorganik 
ve organik kimyasal imalatı, maden işleme gibi çok çeşitli endüstriyel 
alanlarda yaygın olarak kullanılmasının yanı sıra, temizlik ürünlerinde ve diş 
endüstrisinde günlük klinik uygulamalarda da sıklıkla yer almaktadır (30). 
Hidroflorik asit yüksek oranda lipofiliktir ve deriden daha derin dokulara 
kolayca ulaşabilir. Yüksek konsantrasyonlarda (>50%) anında semptomlara 
neden olur; görünür doku tahribatı, ülserasyon ve nekroz ve ardından ağrı 
reseptörlerinin aktivasyonundan kaynaklanan yoğun ağrı meydana gelir. Daha 
düşük konsantrasyonlarda, florür iyonunun dermal tabakaya penetrasyonu ve 
deride çözülmesi sinirlerin, kan damarlarının ve alttaki yumuşak dokuların 
likefaksiyon nekrozu yoluyla doku tahribatına ve hücresel ölümüne neden 
olur (31). Özellikle seyreltik (%5–%15) bir solüsyonuyla temas durumunda 
maruziyet ile semptomların başlangıcı arasında 24 saate kadar bir gecikme 
olabilir (29). Florür iyonunun kalsiyum ve magnezyuma bağlanması, 
hipokalsemi ve hipomagnezemiye ayrıca alttaki dokunun tahribatına neden 
olur. Özellikle elektrolit dengesizliğinden kaynaklı sistemik etkileri uzun süre 
devam edebilir; uzamış QTc (hipokalsemi kaynaklı), polimorfik ventriküler 
taşikardi (hipomagnezemi kaynaklı), T dalgası yükselmesi ve QRS genişlemesi 
(hiperkalemi kaynaklı) dahil olmak üzere kardiyak aritmiler görülebilir (31). 
Yüksek konsantrasyonlarda (≥%70) hidroflorik asit maruziyeti ile olan farklı 
iş kazalarında, deri yüzeylerinin %2,5-8’i kadar küçük yanıkların ardından 
bile, ventriküler fibrilasyon, metabolik asidoz ve çoklu organ yetmezliği gibi 
ölümcül vakalar bildirilmiştir (32-35). 

Dekontaminasyon ve standart analjeziklerin kullanımı ağrıyı azaltmada 
yetersiz olduğu için ve kalsiyum ve magnezyumun florür ile beraber neden 
olduğu devam eden doku hasarını engellemediği için genelde etkilenen bölgeye 
kalsiyum tuzları verilir. Kalsiyum jelin dermal uygulaması, kalsiyum glukonat 



134    Deri ve Travma

ile deri altı infiltrasyonu veya kalsiyum glukonatın intravenöz veya intraarteriyel 
olarak verilmesi tercih edilir (29). Hidroflorik asit maruziyetinin olası tehlikeli 
etkileri, çeşitli semptomlar ve tedavi yaklaşımları geçtiğimiz yıllarda yayınlanan 
derlemede detaylı açıklanmıştır (30).

2.4.	 Sodyum	Hidroksit	(Kostik	soda)

Ekstremitelerde alkali yanıkları nadirdir, ancak genellikle semptomlar geç ortaya 
çıktığı için önemli bir morbidite nedenidir (36). Sodyum hidroksit kokusuz 
beyaz kristaller halinde bulunur ve suda kolaylıkla çözünen korozif bir alkalidir. 
Sabun, suni ipek, kağıt, patlayıcı, boya, pamuk, gider temizleyici, çamaşır 
suyu gibi temizlik malzemelerinin üretiminde sıklıkla kullanılmaktadır (37). 
Özellikle evlerde kullanılan bu temizlik malzemelerinin çoğu zaman çocuklar 
açısından kolay ulaşılabilir ambalajlarda satılması ve aileler tarafından yeterli 
güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle ülkemizde çoğu 4 yaşın altında 
çocuklarda kazara sodyum hidroksit maruziyeti riski yüksektir (38). Sodyum 
hidroksit sistemik toksisite oluşturmaz, ancak oldukça koroziftir, özellikle ciddi 
oküler hasara yol açabilir (19). Dokuyu yüksek konsantrasyonda hidroksit 
iyonlarına (OH¯) maruz bırakarak yağın sabunlaşmasına ve alkali protein 
çözeltilerinin oluşumuna neden olur. Bu reaksiyonlar ekzotermik bir yapıdadır 
(39). Kostik temasın acil tedavisi çoğu kimyasal yaralanmaya benzer, hızlı 
dekontaminasyon kritiktir. Erken tanı, bol ve uzun süreli yara irrigasyonundan 
oluşan hızlı müdahale tedavide esastır. İlk müdehaleyi takiben, bu vakalarda 
genellikle tam epitelizasyon tamamlanana kadar cerrahi debridman, greftleme 
veya konservatif yara bakımı gerekmektedir (40). 

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizden bir yayında, gider açıcı olarak kullanılan 
sodyum hidroksit granüllerden yüzüne, kulaklarına, saçlarına ve gövdesine 
sıçrayan dört buçuk yaşında kız çocuğu olgusu sunulmuştur. Olguda II. ve III. 
derece yanık alanları ve yer yer nekroze olmuş bölgelere ek olarak kostik madde 
ile olan temas sonrası oluşan ödemden dolayı solunum sıkıntısı ortaya çıkmış, 
müşahedenin 72. saatinde genel durumu iyi olan ve beslenmesi normale dönen 
olgu taburcu edilmiştir (38).

2.5.	 Amonyak

Susuz amonyak (NH3) gübre, soğutma, petrol ve patlayıcı gibi çeşitli 
endüstrilerde yaygın olarak kullanılan renksiz ve keskin bir gazdır. Basınç 
altında ve düşük sıcaklıklarda (-33ºC) sıvı halde taşınır ve depolanır. Düşük 
sıcaklıklara maruz kalan yüzey damarlarında tromboz ardından iskemi ve 
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nekroza neden olabilir. Soğuk yaralanmasına neden olmakla beraber, deride, 
gözlerde veya solunum-sindirim sisteminde, suyla birlikte, ortaya çıkan hasarın 
çoğundan sorumlu olan amonyum hidroksiti (NH4) oluşturur (41). Dolayısıyla, 
susuz amonyak yanıklarıyla ilişkili yaralanmalar, esas olarak amonyum 
hidroksitin etkilerinden kaynaklanır. Semptomların şiddeti ve meydana gelen 
doku hasarı, hidroksil iyonlarının konsantrasyonu ve maruziyet süresi ile 
ilişkilidir. Susuz amonyağın alkali yapısı epidermal yağları hızla sabunlaştırır 
ve dermise penetrasyonu hızlandırır (42). Korozif ve ekzotermik yapısı ile 
gözlerde, deride ve oral kavite ve solunum yolu mukozasında ani doku hasarına 
ve yanıklara neden olabilir (43).

Arı sokmasına bağlı ağrı ve ödemi gidermek için sıvı amonyaklı gazlı bez 
kullanılmış sekiz yaşında bir kız çocuğu olgusu, maruziyet sonrası altıncı günde 
lezyonun olduğu bölgede derin II. derece yanıklar geliştiği için acil servise 
başvurmuştur. Yanıkları bol su ile yıkanmış, %1 gümüş sülfadiazin krem   ile 
kapatılmış ayrıca hastaya 7 gün süreyle antibiyotik profilaksisi uygulanmıştır. 
Lezyon iz bırakmadan iyileşmiştir (44). Diğer yandan, sıvı amonyak üretim 
tesisinde bir kaçak nedeniyle dakikalarca maruz kalan ve kişisel koruyucu 
ekipmanı bulunmayan hastada kimyasal ve soğuk yaralanmalarına ek olarak 
flask kuadriparezi ve bradikardi gibi sistemik komplikasyonlar görülmüş ve 
sistemik toksisitenin mortaliteye neden olduğu düşünülmüştür (45).  

2.6. Beyaz Fosfor

Beyaz fosfor, havai fişeklerde ve tarım tesislerinde gübre olarak, ayrıca askeri 
alanda mermi ve el bombası gibi mühimmatların bir bileşeni olarak kullanılan, 
duman çıkaran, mumsu, sarı şeffaf, oldukça yanıcı katı bir maddedir. Oksijen ve 
ısı varlığında (vücut ısısı yeterlidir) kendiliğinden tutuşarak 130°C’ye kadar bir 
sıcaklıkta sarı bir alev oluşturur ve tüm fosfor oksitlenene kadar yanar (37). Fosfor 
içeren maddelere maruz kalmak ciddi yanık yaralanmalarına neden olabilir. 
Yanık sadece küçük bir yüzeyi etkilese bile, sistemik etkiler ölümcül olabilir 
(46). Yüksek oranda lipofilik olan beyaz fosforun emilimi özellikle karaciğer 
veya böbrek nekrozuna yol açabilir. Beyaz fosfor, hipokalsemi, kalsiyum-fosfat 
dengesizliği ile hiperfosfatemi gibi ciddi fizyolojik değişikliklere neden olabilir 
ve çoklu organ yetersizliği ile sonuçlanabilir (47).

Fosfor ortamda oksijen oldukça veya tamamı tüketilene kadar yanmaya 
ve doku tahribatına neden olmaya devam eder. Bu nedenle öncelikle mümkünse 
suya batırılarak ya da yaralar salin veya suyla ıslatılmış pansumanlarla 
kapatılarak ve kirlenmiş tüm giysiler çıkarılarak fosforla olan tüm temasın 
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mümkün olan en kısa sürede ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunu gömülü 
fosfor partiküllerini çıkarmak için cerrahi debridman takip etmelidir. Deriyi 
nemli tutmak bu noktada oldukça önemlidir; parçacıkların kurumalarına izin 
verilirse yeniden alevlenebilir (48).  Geçtiğimiz yıllarda bakır sülfat çözeltisi 
askeri alanlarındaki beyaz fosfor yanıkları için kullanılmaktaydı. Ancak, fosfor 
parçacıklarının nötralizasyonu ve tanımlanması için kullanılan bakır sülfat 
çözeltisi aslında sağlığa zararlıdır ve yara yerinden kolayca emilerek akut 
böbrek yetmezliğine, kardiyovasküler kollapsa ve ölüme neden olabilir (49).

3.  Ekstravazasyon Yaralanmaları

Ekstravazasyon yaralanmaları, damar yoluyla verilen tedavilerin damar dışına 
sızmasından kaynaklanan cilt yaralanmalarıdır. Kısa süreli ağrıya neden 
olabildikleri gibi bazen de uzun süreli skarlaşmaya neden olabilirler. Sızan bir 
maddenin fizikokimyasal özellikleri, sıvı sızdıktan sonra doku hasarı oluşmasını 
ve hasarın ciddiyetini büyük ölçüde belirleyecektir. Osmotik aktif ajanlar, 
iskemiyi tetikleyen ilaçlar, direkt hücresel toksisiteye neden olan antineoplastik 
ilaçlar, fizyolojik pH’ta olmayan ilaçlar hasara neden olabilir. İlacın kendisi 
hasar oluşturabileceği gibi kimi zaman da eksipiyan denilen yardımcı 
maddeler de kimyasal deri hasarına neden olabilir (50). Ayrıca, total parenteral 
beslenme, radyokonstrast maddeler de ekstravazayon yaralanmalarına neden 
olmaktadır (51).

Ekstravazasyondan şüphelenildiğinde öncelikle infüzyon hemen 
durdurulmalıdır. Kataterin yıkanması ve ekstravaze bölgeye basınç 
uygulamaktan kaçınılması önerilir. Etkilenen ekstremitenin kaldırılması gerekir. 
Kateterin/iğnenin hemen çıkarılmaması önerilir. Kataterden ekstravazasyon olan 
bölgeden sıvının aspire edilmesi ve bazı durumlarda lokal antidot uygulanmasını 
kolaylaştırmak için kateterin yerinde bırakılması uygun olur.  Ekstravazasyon 
bölgesine bir antidot enjekte edilmeyecekse, deri altı dokuların aspirasyonu 
denendikten sonra kateter/iğne çıkarılabilir.

Vinka alkoloidleri ve etoposid dışında elevasyon, sıcak kompres ve 
ekstravaze materyali çıkarma girişimleri sık kullanılan nonfarmakolojik 
tedavi yaklaşımlarıdır. Bunların yanı sıra ekstravaze olan kimyasala spesifik 
olarak kullanılan tedaviler de bulunmaktadır. Örneğin mekloretamin, 
bendamustin, dakarbazin veya sisplatin ekstravazasyonları için lokal sodyum 
tiyosülfat enjeksiyonu önerilir. Vinka alkaloidleri, paklitaksel ve dosetakselin 
ekstravazasyonları için lokal hiyalüronidaz enjeksiyonu önerilmektedir. 
Neoplastik olmayan vezikanların ekstravazasyonun lokal tedavisi için farklı 
görüşler vardır ve herhangi bir kılavuz yoktur. Mevcut veriler ile nafsilin, 
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fenitoin, mannitol, yüksek konsantrasyonlarda dekstroz gibi etkenlerde lokal 
hiyalüronidaz enjeksiyonunun makul bir yaklaşım olduğu düşünülebilir. 
Deksrazoksan bulunmadığında antrasiklin ekstravazasyonu için dimetil 
sülfoksitin (DMSO) topikal uygulaması; mitomisin ekstravazasyonu için tek, 
deri altı, lokal DMSO enjeksiyonu, ardından topikal uygulama önerilir (52).

Konservatif tedavi, salin, hiyaluronidaz, debridman veya plastik cerrahi 
girişimleri gibi farklı yaklaşımlar tedavide yer almaktadır (53). Antikanser 
ilaçların ekstravazasyonu tedavi yaklaşımları ve geri ödeme kurumlarının 
antidotlara yaklaşımı farklılık göstermektedir.  Japonya’da, genellikle lokal 
steroid enjeksiyonları ile tedavi edilirken bazı durumlarda da soğuk uygulama 
ve topikal steroidlerle tedavi edilmektedir.  Örneğin, sodyum tiyosülfatın 
antidot olarak lokal enjeksiyonunun, sisplatin ekstravazasyonunun tedavisi 
için etkili olduğu düşünülmekle birlikte antidotun klinik etkinliği tam olarak 
açıklanamadığından, Japonya’da sigorta kapsamı içinde henüz onaylanmamıştır 
(54).

4.  Önlemler

Kimyasal yanıklarda önleyici faaliyetler, yanıkların tedavisine göre daha 
kolay ve ucuzdur. Düzenli önleyici faaliyetler özellikle genç yaş gruplarında 
mortalite ve görülme sıklığında azalma ile sonuçlanmıştır (12). Bütün 
tehlikeli kimyasallar çocukların erişemeyeceği bir şekilde depolanmalıdır. 
Çocuklara ve ebeveynlerine yaşlarına uygun çocuk güvenliği eğitimi 
verilmelidir. 

Kimyasal yanıkların önlenmesine yönelik ilgili mevzuat, iş yerlerinde 
kimyasal yanıkların önlenmesi için ilgili düzenlemeleri içermektedir. 
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında, 
yönetmelikte ve kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik 
önlemleri hakkında yönetmelikte risklerin değerlendirilmesi, eğitimler, 
maruziyet ilişkili bilgilerin düzenli olarak güncellenmesi gerekmektedir.   
Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi; risk değerlendirmesi sonucunda 
elde edilen bilgileri, işyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli 
kimyasal maddelerle ilgili bu maddelerin tanınmasını, sağlık ve güvenlik 
risklerini, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerlerini ve diğer 
yasal düzenlemeler hakkında bilgileri içermektedir.  Ayrıca, çalışanların 
kendilerini ve diğer çalışanları tehlikeye atmamaları için gerekli önlemleri ve 
yapılması gerekenleri içerir. Sözlü talimat ve yazılı bilgilerle desteklenmiş 
bir eğitim şeklinde olur. Bu bilgilerin değişen şartlara göre güncellenmesi 
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gerektiği belirtilmiştir. Tehlikeli kimyasal maddeler için malzeme güvenlik 
bilgi formları, tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru 
tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili eğitim içeriği yer almaktadır. Kimyasal 
madde üreticileri veya tedarikçileri de kimyasallar ile ilgili işverenin talep 
etmesi halinde, risk değerlendirmesi için gerekli olan hususlar ile ilgili tüm 
bilgileri vermek zorundadır.

Güvenlik Bilgi Formlarının (GBF) iş yerinde ve laboratuvarlarda bulunan 
tüm kimyasallar için mevcut olması şarttır. Bunlar, bir kimyasalın potansiyel 
sistemik toksisitesi ve yan etkileri için değerli kaynaklardır. İş yerinde endüstriyel 
kazalarda iş güvenliği görevlileri bu bilgileri sağlamak için her zaman hazır 
bulundurulmalıdır. Ev kimyasalları veya tanımlanamayan maddeler için ürün 
üzerindeki bilgiler ve “Ulusal Zehir Danışma (UZEM) hattı Alo 114”ten destek 
alınabilir.

***Kimyasal yanık tedavisinde önemli bilgiler
·	 Akut kimyasal yanıklarda dekontaminasyon en önemli etkiye sahiptir. 
·	 Alkali ile oluşan yanıklarda düşük basınçlı suyla saatler süren irrigasyon 

gerekebilir.
·	 Fenol, %50 polietilen glikol süngerleriyle silinmeli ve ardından yıkanmalıdır. 

Su ile irrigasyon yapılmaması gerekir.
·	 Vinka alkaloidleri veya epipodofillotoksinlerin ekstravazasyonunda buz 

uygulaması kontrendikedir.
·	 Kimyasal maruziyeti varlığında Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Zehir 

Danışma (UZEM) hattı Alo 114 aranarak bilgi alınabilir.
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1.  Hayvan Isırıkları

Hayvan ısırıkları tüm dünyada önemli bir morbidite sebebidir. Hijyenin 
kötü, sosyo-ekonomik koşulların yetersiz olduğu ülkelerde, köpek 
saldırısı sonrasında kuduz bulaşı hali hazırda önemli bir sağlık sorunu 

olmaya devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ‘nde her yıl 
yaklaşık olarak 250.000 kişinin insan ısırığı, 400.000 kişinin kedi ısırığı ve 4,5 
milyon kişinin köpek ısırığına maruz kaldığı tahmin edilmektedir (1-6). Bunların 
%1’i acil servise başvurmaktadır. ABD’de hayvan ısırıklarının %85-90’ı köpek 
ısırıklarıdır ve sıklık 103-118/100.000 popülasyondur (7). İngiltere’de ise yıllık 
740/100.000 popülasyonda köpek ısırığı meydana gelmekte ve 2,6/100.000 
popülasyonu hastaneye başvurmaktadır (8). Ekstremite yaralanmaları tüm 
ısırıkların en az ¾’ünü oluşturur. El, ekstremitede en yaygın ısırık bölgesidir. 
Tüm ısırık yaralarının %10’u yüzde bölgesindedir. Yetişkinlerin ~%10’ununda 
baş-boyun bölgesi ısırıkları mevcutken çocuklarda bu oran ~%75 kadardır 
(5, 9). Hayvan ısırıklarının sıklıkla çocuk yaş grubunda olmasının sebebi 
hayvanların davranışlarını anlayamamaları (kızgın, saldırgan ve korkmuş 
gibi) ve tehlikeyi fark edemeyip hayvanları kışkırtmaları olabilir (10). 
Çocuklarda kafa yaralanmasının daha sık olmasının sebebi, vücutlarına göre 
kafalarının daha büyük olması, motor becerilerinin daha az gelişmiş olması ve 
kendilerini kol ve bacakları ile savunma yeteneklerinin yetişkinlere göre daha 
az olmasından dolayı olabilir (4). Eldeki yaraların infekte olma olasılığı daha 
yüksektir buna karşılık yüzdeki yaraların infekte olma olasılığı en düşüktür. Ek 
olarak, delinme yaralarının infekte olma olasılığı yüzeyel laserasyonlar veya 
ezilme-kopma yaralarından daha yüksektir.
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ABD’de yapılan bir çalışmaya göre hayvan ısırıklarının yaklaşık %90’ı 
köpek ısırığıdır (hızı 103-118/100.000 popülasyon). Köpek ısırığı en sık 5-9 
yaş erkek çocukları arasında meydana gelir. Mortalite nadir olmakla beraber 
10 yaşından küçük çocuklarda köpek ısırığı sonrasında bildirilmiştir. ABD’de 
yıllık ölüm oranı 7.1/100 milyon popülasyon olup, ölümlerin %57’si 10 yaşın 
altındaki çocuklarda meydana gelmektedir (11). Özellikle baş-boyun bölgesinin 
yaralanmalarında mortalite yüksektir(12). Kedi ısırıkları hayvan ısırıklarının 
yaklaşık %10’dur. En sık 21-35 yaş aralığındaki kadınlarda olur (13). İnfeksiyon 
en sık kedi ısırıkları sonrasında meydana gelmektedir. Retrospektif çalışmalarda 
2.500 köpek ısırığı ve 1.000 kedi ısırığı sonrası gelişen infeksiyon sırasıyla %7 
ve %49 olarak saptanmıştır (14, 15). 

Hayvan ısırıklarının çoğunlukla prognozu iyidir. Bununla birlikte her yıl 
yaklaşık olarak 30 ile 50 kişi köpek ısırıkları nedeniyle ölmektedir. Hayvan 
ısırıkları sonrasında selülit, tenosinovit, endokardit, osteomyelit, abse, menenjit, 
tendon rüptürü, sinir hasarı, post travmatik stres bozukluğu, kuduz gibi 
komplikasyonlar gözlenebilir (4). 

1.1. Yara tipler

Genel olarak ısırık yaraları delinme, laserasyon ve ezilme-kopma (dokuların 
parçalandığı yaralar) olarak üç geniş kategoride gruplanır (1, 5, 16).

Köpek ısırıkları sonucu oluşan yaralanmalar genellikle ezilme-kopma 
şeklindedir. Özellikle dişlerinin dizilimi ve güçlü ısırıklara sebep olması 
sebebiyle, Pit pull, Terrier ve Rottweiler gibi ırklara mensup köpeklerin 
ısırıkları bu tip yaralanmalara neden olur. Özellikle bu grupta yer alan köpekler 
çocuklarda baş-boyun ısırıkları sonrası ölüme sebep olma potansiyeline sahiptir 
(8, 17).Kedi ısırıkları sonrasında, köpek ısırıklarından daha yüksek oranda 
derin doku infeksiyonu riski (abse, septik artrit, osteomyelit, tenosinovit, 
bakteriyemi veya nekrotizan yumuşak doku infeksiyonu) mevcuttur (13, 
18-20). 

Fizik muayenede öncelikle hastanın hemodinamik olarak stabil 
olduğundan emin olunmalı ve özellikle baş-boyun, gövde veya eklemlere 
yakın derin yaralanmalar dikkatlice değerlendirilmelidir. Yabancı cisim 
varlığı ve yaranın distalinde yer alan nörovasküler yapılar incelenmelidir. 
Bir köpek ısırmasını takiben infeksiyon belirti ve bulgularına kadar geçen 
ortalama süre yaklaşık 24 saattir; bu süre kedi ısırığı sonrası daha kısadır 
(~12 saat) (21).
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Hayvan ısırığı sonrası infeksiyon sıklığını arttıran risk faktörleri: 
Hastaya ait altta yatan durumlar

- Altta yatan immünosüpresyon ya da steroid kullanımı, romatoid artrit 
(RA), diyabetes mellitus ve radyoterapi sonrası gelişen lenfödem varlığında 
(Pasteurella spp. sıklığı artar)

- Siroz ve aspleni olması durumunda (Capnocytophaga spp. sıklığı artar)
- Alkolizm varlığında (Pasteurella spp. sıklığı artar)

Yaraya ait faktörler
- Isırığın ektremitede ve özellikle elde olması
- Isırığın ekstremite venöz ve/veya lenfatik sistemi, eklem, tendon ve 

ligamentleri içermesi
- Isırığın protez eklem veya damar greftine yakın olması 
- Ezilme ya da delinme şeklinde yaralanma
- Isırığın ölü dokuları içermesi
- Kedi ısırığı (sıklıkla delinme şeklinde yaralanmalara sebep oldukları için)
- Geç başvuru (≥12 saat ekstremite ısırıkları sonrası, ≥24 saat yüz ısırıkları 

sonrası)(22-24)

1.2.	 Sıklıkla	Etken	Olan	Hayvan	Flora	Üyeleri

Pasteurella spp: Fakültatif anaerobik, hareketsiz, Gram-negatif 
kokobasildir. Hayvan ısırıkları sonrası en sık izole edilen patojendir. 
Kanlı ve çikolatamsı agarda ürer. Genellikle birçok hayvanın üst solunum 
florasında bulunur. Köpek ısırıklarının %50’si kedi ısırıklarının %75’inden 
izole edilir. Köpek ısırıkları sonrasında en yaygın P.canis izole edilirken, 
kedi ısırıkları sonrası en sık P.multocida izole edilir. İnkübasyon periyodu 
1-3 gündür (10, 20, 25).

Capnocytophaga spp: C.canimorsus özellikle aspleni ya da altta yatan 
hepatik hastalığı olanlarda fatal sepsis ve bakteriyemiye sebep olabilir. 
İnkübasyon süresi 1-3 gündür (26, 27).

Bartonella henselae: İnfekte kedinin ısırması ile bulaşabileceği gibi kedi 
tırmalaması, pire maruziyeti ve bütünlüğü bozulmuş cilt ve mukozalardan 
kedinin tükrüğüne temas ile bulaşabilir. İnkübasyon süresi 7-14 gündür (26).

Anaerop bakteriler: Bacteroides spp, Fusobacteria spp, Porphynomonas 
spp, Provella spp, Cutibacteria spp (eski adı propionibacteria) ve 
peptostreptokoklardır (27).

Yara bakımı ve antibiyotik tedavisine rağmen yaralanmadan birkaç gün 
sonra ısrarcı ya da ilerleyici ağrı, krepitasyon, eklem şişliği, sistemik bulguların 
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(ateş, hemodinaminin bozulması) ortaya çıktığı derin infeksiyonun geliştiğine 
dair ipuçları ortaya çıkabilir. Bağışıklığı baskılanmış ya da nöropatisi olanlarda 
derin infeksiyondan şüphe edilemeyebilir ve bu durumda hastalarda ağrı, 
belirgin bir şikâyet olmayabilir (14, 15, 28). 

İnfekte olan ısırık yaralarından kültür alınmalıdır. Ayrıca ateşi olan ya da 
sistemik infeksiyon belirtileri olan ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda kan 
kültürü de alınmalıdır. İnfekte olmayan yaralardan kültür alınması önerilmez. 
Bunun sebebi kültür sonuçlarının kafa karıştırıcı olabileceğidir. 

Klinik olarak infekte olmayan, yüzeyel ısırıkların çoğu için görüntüleme 
gerekli değildir. Derin ısırık yaraları, eklem komşuluğunda olan ısırıklarda, 
yabancı cisim varlığının değerlendirilmesi, kırık ya da eklem yapısının 
bozulması durumunda görüntüleme yapılması gereklidir. Üç yaşından küçük 
çocuklarda kafatasının penetran yaralanmalarını değerlendirmek zordur. 
Derinliği belirsiz köpek ısırıklarında yaralarının değerlendirilmesinde 
kranial bilgisayarlı tomografi yararlı olabilir. Kafatasında kırık, kafatasının 
dış tabakasında delinme ve kranial kubbede serbest hava izlenebilir. Bunun 
yanı sıra ultrason, apse varlığını değerlendirilebilir ve drenajı açısından 
yardımcı olabilir. Pyomyozit ya da osteomyelit gibi derin infeksiyon endişesi 
olması durumunda manyetik rezonans görüntüleme en uygun görüntüleme 
yöntemidir (14). 

İnfekte olmayan yaralar için yara bakımı; yabancı cisim çıkarılması 
(varsa) ve gerekli durumlarda antibiyotik, tetanoz ve kuduz profilaksisi için 
değerlendirmeyi içerir. Hayvan ısırığı sonrası infeksiyonun önlenmesi için 
uygun yara bakımı en önemli faktördür. 

Yara bakımı temel ilkeleri
- Kanamanın durdurulması
- Yarayı su ve sabun, povidon iyot ya da diğer antiseptik solüsyonlar ile 

temizlenmeli
- Lokal anestezi sağlanıp yaranın irrige edilmeli ve gözle görünür debris 

temizlenmeli
- Yaranın primer kapatılmasının uygunluğu ve gerekliliği değerlendirilmeli 

(delinme şeklinde olan yaralar kapatılmamalıdır)

Sekonder iyileşmeye bırakılması gereken durumlar aşağıda sıralanmıştır (9, 21, 
22, 28, 29).
- Ezilme-kopma yaraları
- Delinme yaraları
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- Kedi ısırığı yaraları (yüz yaraları hariç)
- Elleri ve ayakları içeren yaralar
- Yaralanma sonrası ≥12 saat süre geçti ise (yüzde ≥ 24 saat)
- Bağışıklığı baskılanmış konaklarda 
- Venöz stazı olan kişilerde gelişen yaralar

Yüzde, gövdede ya da ekstremitelerde köpek ısırması nedeniyle oluşan basit 
laserasyonlar için primer kapatma uygundur. Ayrıca yüz bölgesinde kedi 
ısırıklarından sonra kozmetik kaygılarla laserasyon şeklinde olan yaralara 
primer kapatma yapılabilir.

Primer olarak kapatılacak laserasyon yaraları infekte olmamalı ve 
yaralanma sonrası ideal olarak yüz bölgesinde <24 saat, yüz dışında <12 
saat süre geçmiş olmalıdır. Primer kapatma yapılmadan önce titiz debridman 
ve bol irrigasyon yapılmalıdır. Kontamine bir yarada yabancı cisim varlığı 
infeksiyon açısından risk taşıdığı için subkutan sütürlerden kaçınılmalıdır ya 
da dikkatli kullanılmalıdır. Isırık yaralarının kapatılmasında sütür yerine “doku 
yapıştırıcılar” tercih edilmelidir (22).

Köpek ve kedi ısırığı nedeniyle primer kapatma uygulanan tüm hastalara 
antibiyotik profilaksisi önerilir, 24-48 saatte bir infeksiyon gelişimi açısından 
değerlendirilmelidir. Ayrıca ısırık sonrası hastaya antibiyotik profilaksisi 
başlayıp 2-3 gün sonra tekrar değerlendirilebilir ve herhangi bir infeksiyon 
belirtisi yoksa gecikmiş primer kapatma yapılabilir(2, 4, 24, 30, 31). “Infectious 
Diseases Society of America” (IDSA) kılavuzu, yüz dışında kedi ve köpek 
ısırıkları ile oluşan laserasyonlarda primer kapatma önermemektedir. Yüz, 
kozmetik kaygılarla ve infeksiyon oranları düşük olmasından dolayı (yüzün 
kanlanmasının iyi olmasından dolayı) istisna tutulmuştur (32). Birçok uzman 
IDSA kılavuzu önerileri ile uyumlu olarak yüz dışında kedi ısırıkları ile gelişen 
laserasyonlarda primer kapatma tercih etmezken köpek ısırıkları sonrası gövde 
ve ekstremitelerde (eller ve ayaklar hariç) gelişen laserasyon yaralarında primer 
kapatma tercih etmektedir. Bu yaklaşım yaranın natürüne, yaranın debridman 
ve irrigasyonunun yapılarak temizlenmesine ve konağın bağışıklık durumuna 
bağlıdır. Köpek ısırığı ile gelişen basit laserasyonların primer kapatma sonrası 
%5-8 oranında infeksiyon geliştiği gösterilmiştir. Yüzdeki laserasyon yaraları 
ya da erken dönem laserasyonlar (<8 saat) daha düşük infeksiyon oranlarına 
sahiptir (3, 23, 32). 

İnfekte olmayan yaralar; kompleks yüz laserasyonu, kemik-eklem gibi 
yapıların derin yaralarında, nörovasküler yapıları içeren yaralanma varlığında 
cerrahi konsültasyon gereklidir (5, 14, 15, 28, 30).
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1.3.	 Profilaksi

- Primer kapatma yapılan laserasyonlar ve cerrahi onarım gerektiren yaralar
- El, yüz ya da genital bölgedeki yaralar 
- Kemik ya da eklem çevresinde bulunan yaralar (protez eklemler dahil)
- Altta yatan venöz ve/veya lenfatik yetersizliği olan kişilerde meydana gelen 

yaralarda (vasküler greftler dahil)
- Bağışıklığı baskılanmış konaklardaki yaralar (diyabetes mellitus dahil)
- Delinme yaraları (özellikle kedi ısırması nedeniyle)
- Ezilme yaraları 

Bu durumlarda, klinik olarak infekte olmasa da infeksiyon riski yüksek olduğu 
için antibiyotik profilaksisi önerilir (2, 10, 26, 32, 33).

Antibiyotik profilaksisi, hayvanların oral flora elemanlarını ve insan cilt 
florasında bulunan S.aureus ve streptokokları da kapsamalıdır. Amoksisilin-
klavulonat hem insan cilt florasında bulunan metisiline duyarlı S.aureus 
ve streptokoklara hem de P.multocida’ya karşı invitro olarak etkili olduğu 
gösterildiği için tercih edilmektedir. Profilakside amoksisilin-klavulonatın 
seçilemediği durumlarda seçilecek alternatif rejimin, P.multocida’ya ve 
anaerobik aktiviteye sahip bir ajan olması gerekmektedir. Birinci kuşak 
sefalosporinler (sefaleksin gibi), penisilinaz dirençli penisilinler (dikloksasilin 
ve flukloksasilin gibi) ve makrolidler (eritromisin gibi) P.multocida’ya karşı 
invitro aktiviteye sahip olmadıkları için tercih edilmemelidir (1, 4, 5). 

Profilaksi süresi 3-5 gündür, takiplerde infeksiyon belirtileri gelişmesi 
durumunda antibiyotik tedavisi uzatılabilir ve/veya intravenöz tedaviye 
geçilebilir (7, 25). 

1.4.	 İnfekte	Yaralar

- Cerrahi konsültasyon (infekte dokunun debridmanı, varsa yabancı cismin 
çıkarılması gibi)

- Yara kültürlerinin alınması (immünosüprese hastalar ve sistemik infeksiyon 
bulgularının varlığında kan kültürünün de alınması)

- Empirik antibiyotik tedavisinin uygulanması
- Gerektiğinde tetanoz ve kuduz profilaksisinin uygulanması

Hayvan ısırığı sonrası yarada infeksiyon için klinik kanıt olması durumunda 
bu hastaların değerlendirilmesinde sayılan basamakların gözden kaçırılmaması 
gerekmektedir (5, 11, 12, 27, 29, 32-34).
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İnfekte yaralar için aşağıdaki durumlarda cerrahi konsültasyonu istenmesi 
gereklidir.
- Derin infeksiyon (apse, septik artrit, osteomyelit, tenosinovit, piyomyozit 

veya nekrotizan yumuşak doku infeksiyonu)
- Elleri ve yüzü içeren infekte yara varlığında
- İnfekte yaranın nörovasküler yapıları içermesi durumunda
- Yarada yabancı cisim varlığında 
- Bağışıklığı baskılanmış konaklarda ve/veya venöz stazı olan hastalarda 

infekte yara varlığında
- Hızlı ilerleyen infeksiyon bulgularının olması durumunda
- Yarada krepitasyon varlığında
- Uygun antibiyotik tedavisine rağmen infeksiyon belirti ve bulgularının 

persiste etmesi durumunda

İnfekte ısırık yarasının tedavisinde, infekte dokunun debridmanı, primer 
kapatma yapılmış ise süturların çıkarılması gerekmektedir. Apse varlığında 
drene edilmesi önem taşımaktadır (4, 8, 35). Yaradan aerop ve anaerop kültür 
alındıktan sonra antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Debridmanın ardından 
sekonder iyileşmeye bırakılır. Primer kapatma; yüz yaraları, büyük laserasyonlar 
ve şekil bozukluğu olan yaralar için uygundur. Empirik antibiyotik tedavisinde 
seçilen ajanlar, profilakside seçilecek ajanlarla benzerdir. Bununla birlikte sağlık 
bakımıyla ilişkili infeksiyonlar açısından risk faktörlerinin varlığında (son üç 
ay içinde hastanede yatış veya cerrahi geçirme öyküsü varlığında, huzurevinde 
yaşıyor olmak, hemodiyaliz hastası olmak), HİV infeksiyonu varlığında, damar 
içi madde bağımlısı olmak, son üç ay içinde antibiyotik kullanmış olmak gibi 
faktörlerin varlığında empirik tedavide seçilen antibiyotik metisiline dirençli 
S.aureus’u (MRSA) kapsamalıdır (3, 7, 14, 15, 28, 30, 31). 

- Sistemik infeksiyon bulguları varlığında (ateş >38°C, hipotansiyon veya 
taşikardi varlığında)

- Derin infeksiyon varlığında
- Eritemin hızla ilerlemesi
- 48 saatlik oral antibiyotik tedavisinden sonra klinik bulguların ilerlemesi
- Oral tedavinin tolere edilememesi
- İnfekte ısırık yarasının protez eklem veya damar greftine yakın olması gibi 

sıralanan bu durumlarda paranteral antibiyotik kullanımı önerilir (7, 14, 15, 
27, 28, 30, 32, 33).
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Apse varlığında drenaj ile birlikte paranteral antibiyotik tedavisi ve sonrasında 
oral tedaviye geçilerek 5-14 günlük bir tedavi planlanmalıdır. Osteomyelit 
varlığında tedavi 4-6 hafta süre ile devam etmelidir.

Yüzeyel yara infeksiyonu varlığında ve sistemik infeksiyon belirtileri 
olmayan hastalarda debridman sonrası 5-14 gün süre ile oral antibiyotik 
tedavisi planlanmalıdır. Gerekli durumlarda tedavi süresi uzatılabilir. Kültür 
ve duyarlılık sonuçlarına göre antibiyotik tedavisi rasyonalize edilmelidir. 

1.5.	 Sıra	Dışı	Hayvan	Isırıkları	

Genel olarak, küçük hayvanların (sincaplar, kemirgenler, tavşanlar ve kobaylar 
gibi) ısırıkları, kedi ısırıkları ile aynı şekilde tedavi edilmelidir. Sıra dışı hayvan 
ısırıklarında izole edilecek patojen rutin olarak beklenenden farklı olabilir (örneğin, 
timsah ısırıklarında aeromonas türleri, iguana ısırıklarında salmonella türleri veya 
köpekbalığı ısırıklarında vibrio türleri gibi). Bu durumda profilaksi ve tedavi 
için seçilecek antibiyotik buna uygun olmalıdır(36). Kemirgen ısırıklarında kedi 
ısırıklarından farklı olarak kuduz profilaksisine gerek olmadığı unutulmamalıdır.

Ülkemizde de giderek artan sayıda evcil hayvan beslenmektedir. Bunlar 
çoğunlukla kedi, köpek, kuş gibi hayvanlar olsa da tavşan, hamster gibi 
kemirgen türler de olabilmektedir. Isırık sonrası gelişebilecek ciddi infeksiyon 
ve komplikasyonlar için dikkatli olunmalıdır. Mortalite ve morbiditenin 
azaltılması için yara bakımı ve temizliğinin yapılması, primer kapatmanın 
uygun olan grupta yapılması, gerekli durumlarda antibiyotik, kuduz ve tetanoz 
profilaksilerinin uygulanması gerekmektedir. 

2.  İnsan Isırıkları

ABD’de her yıl yaklaşık 250000 kişide insan ısırığı meydana gelmektedir. 
Bu ısırıkların yaklaşık %25 kadarı infekte olur. Bunun olma olasılığı, yaranın 
derinliği ve lokalizasyonu ve konağa ait faktörlere bağlıdır. Sıklıkla insan 
ısırıkları sonrası gelişen infeksiyonlar arasında, erişkin yaş erkeklerde gözlenen 
“Sıkılmış yumruk” yarası olarak isimlendirilen, parmak eklemeleri üzerinde 
bulunan laserasyonlar hem ağız hem de cilt florasına ait mikroorganizmaların 
elin fasial yapılarına, eklem ve yumuşak dokularına ilerlemesi ve parmak emen 
çocuklarda ya da tırnak yiyen kişilerde olabilen paronişi sıralanabilir. İnsan 
ısırıkları sonrasında meydana gelen infeksiyon tablosundan, insan oral florası 
(Eikenalla spp., grup A streptokoklar, Fusobacterium spp., peptostreptokoklar, 
Prevotella spp. ve Porphyromonas spp.) ve cilt florası (stafilokoklar ve 
streptokoklar) sorumludur. Ayrıca hepatit B, hepatit C, Human Immundeficiency 
virus (37) ve herpes simpleks virus bulaşı da olabilir (1, 5, 6).
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“Sıkılmış yumruk” yaraları, genellikle ≤15 mm ve tipik olarak elin 
4-5. metakarpofalangeal veya proksimal interfalangeal eklemde meydana 
gelen travmatik laserasyon yaralarıdır. Bu yaralar %25’in üzerinde infekte 
olabilirken yüzeyel laserasyon sonrası %2 oranında infeksiyon meydana gelir. 
Profilaksi ve tedavide tercih edilecek antibiyotik insan ağız ve cilt florasını 
kapsamalıdır. Birinci kuşak sefalosporinler (sefaleksin gibi), penisilinaz dirençli 
penisilinler (dikloksasilin gibi), makrolitler (eritromisin gibi), klindamisin ve 
aminoglikozidler gibi antibiyotiklerin Eikenalla corrodens üzerinde etkinliği 
olmadığı için tercih edilmemelidir. Hem profilakside hem de tedavide ilk 
tercih amoksisilin-klavulonattır. Profilaksi süresi 3-5 gün süre ile oral olarak 
verilmelidir. İnfekte yaralar debride edilip, apseler drene edildikten sonra tedavi 
oral ya da parenteral olarak 5-14 gün süre ile devam etmelidir (1, 2, 6). 

3.  Tetanoz Profilaksisi

Hayvan ve insan ısırıkları sonrası tüm hastalar tetanoz profilaksisi açısından 
değerlendirilmeli ve gerekli uygulamalar yapılmalıdır. Tetanoz profilaksisi 
için sağlık bakanlığı tetanoz riskli temas kılavuzuna göre yaklaşım 
gösterilmesi gereklidir (38). Hastanın daha önceki bağışıklanma durumu 
ve yaranın biçimine göre bu kılavuzun önerileri Tablo.1’de gösterilmiştir. 
Tetanoz inkübasyon periyodu değişkendir. Vakaların çoğunda temas sonrası 
sekiz gün içinde tetanoz kliniği ortaya çıkmakla birlikte 3-21 gün arasında 
değişmektedir. Yaralanma sonrası daha önce aşılama şemasını tamamlamış 
fakat güncel olarak bağışık olmayan kişilerde, ≥1 hafta süre geçmiş ise az da 
olsa insan kaynaklı immunglobulin yararlı olabilir. Ancak kişi geçmişte aşılama 
şemasını tamamlamamış ise yaralanma sonrası 21 güne kadar insan kaynaklı 
immünglobulin verilmelidir ve Td aşısı uygulanmalıdır.

Tablo 1. Sağlık Bakanlığı Tetanoz Riskli Temas Profilaksi Rehberi

Bağışıklanma 
durumu

Temiz yara Tetanojen yara*
Td TİG Td TİG

Bilinmiyor veya 
<3 doz

Evet Hayır Evet Evet

>3 doz Hayır** Hayır Hayır*** Hayır
*Tetanojen yara: Oluşumundan sonra >6 saat süre geçmiş olan, geniş ya da >1cm’den 
derin olan, ezilme-kopma nedeniyle oluşmuş, nekrotik yapıları ya da yabancı cisim 
içeren, kontamine yaralardır.
**Evet, son dozun üzerinden geçen süre >10 yıl ise,

***Evet, son dozun üzerinden geçen süre >5 yıl ise uygulanmalıdır.

Td: Tetanoz erişkin tip difteri toksoidi, TİG: Tetanoz immünglobulin
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İnsan kaynaklı tetanoz immünglobulini 250 IU, intramuskuler yoldan uygulanır. 
At kaynaklı immunglobulin ise 1500-3000 IU olarak yine intramuskuler yoldan 
uygulanabilir.

4.  Kuduz Profilaksisi 

Burada kuduz riskli teması olan hastaların profilaksisi için “Sağlık Bakınlığı 
Kuduz Saha Rehberi 2019” esas alınmıştır (38).  Bu kılavuza göre riskli temaslar 
sonrası 2 tip aşı şeması uygulanır.

4 dozluk aşı şeması: 0., 3., 7. günlerde birer doz ve 14 ile 28. günler 
arasında dördüncü doz olmak üzere toplam dört doz aşı uygulanır.

2.1.1 aşı şeması: 0. gün 2 doz, 7. ve 21. günlerde birer doz olmak üzere 
toplam dört doz olarak uygulanır. 0. günde yapılan iki doz aşının her bir dozu 
farklı ekstremiteye uygulanmalıdır. 

Aynı anatomik bölgeye birden fazla aşı uygulanacaksa, uygulama yerleri 
arasında en az 2 cm mesafe olmalıdır. Ara verilmesi durumunda aşı şeması 
kaldığı yerden devam edilir. Tüm yaş gruplarında ve gebelerde aynı aşı şeması 
uygulanır. Aşı şeması uygulandığı sırada yeni bir kuduz şüpheli temas olursa 
şema aynı şekilde devam ettirilir.

İmmünglobulin uygulaması: 
At kaynaklı immünglobulin 40 IU/kg, insan kaynaklı olanlar 

immünglobulin 20 IU/kg uygulanmalıdır. İmmünglobulin yara çevresi ve 
yara içine uygulanmalıdır. Bazı durumlarda bir kısmı intramusküler olarak 
yapılır. Gluteal bölgeye yapılmamalıdır. Deltoid kas veya bacak anterolateral 
bölgedeki kas yapıları tercih edilmelidir. Eğer uygulanacak bölge önerilen 
dozun üzerinde ise serum fizyolojik ile sulandırılarak yara çevresi ve içine 
uygulanabilir. İmmünglobulin aşıyla aynı enjektörle ve aynı anatomik 
bölgeye uygulanmamalıdır. Nadir de olsa alerjik reaksiyon gelişme ihtimali 
nedeniyle uygulama yapıldığı sırada müdahale koşullarının hazır olması 
gerekmektedir. 
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Tablo 2. Sağlık Bakanlığı Kuduz Riskli Temas Profilaksi Rehberi

1 Hayvanın hastalık belirtisi göstermesi dahil, herhangi bir nedenle ölümü, 
kaçması ya da ortadan kaybolması durumunda temas sonrası aşı profilaksisi 
uygulanır (4 doz aşı ya da 2.1.1 şeması uygulanır, immünglobulin uygulamasına 
gerek yoktur).
2 Hayvanın kuduz belirtisi göstermesi veya açıklanamayan bir nedenle ölümü 
halinde hemen (0., 3., 7. günlerde birer doz ve 14-28. günler arasında bir doz 
daha olmak üzere toplam 4 doz aşı ile birlikte immünglobulin başlanır.
3 Kedi ve köpekler için 10 günlük izlem sonucunda hayvan sağlıklı ise aşılama 
durdurulur.



156    Deri ve Travma

4 Hayvanın izlem süresi içerisinde hastalık belirtisi göstermesi, herhangi bir 
nedenle ölmesi, kaçması ya da ortadan kaybolması durumunda ilk aşılamadan 
sonra en geç 7 gün içinde immünglobulin yapılır. Eğer süre 7 günden uzun ise 
immünglobulin uygulanmaz, aşı 4 doz olarak yapılır. 
5 İmmünglobulinin hemen bulunamadığı durumlarda ilk doz aşı uygulamasından 
sonra en geç 7 gün içinde yapılmalıdır.
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1.  Giriş

Herhangi bir travmaya bağlı yanıklar, kesikler ve ezilme gibi cilt 
yaralanmaları, birinci basamak klinisyenleri tarafından sıklıkla 
karşılaşılan patolojilerdir (1). Bu patolojilerden bazılarının tedavileri 

için ilgili uzmanlık dalları tarafından uygulanan prosedür ve yönetimlerin bazıları 
birinci basamak klinisyeni tarafından gerçekleştirilebilir. Bu bölüm, birinci 
basamak klinisyenlerinin bu tür yaralanmalara yaklaşımında ve yaralanmaların 
tedavisinde yaygın yapılan hatalardan kaçınmalarına yardımcı olacak kanıta 
dayalı ipuçlarını belirtmeyi ve ilgili uzmanlık birimine sevk etme kararlarında 
da yol gösterici olmayı amaçlamaktadır.

2.  El Yanıkları

El ve üst ekstremitede oluşan yanıklar, birinci basamak sağlık merkezi 
başvurularında sık görülen bir durumdur ve özellikle pediatrik yaş grubunda 
bu oran daha fazladır (2,3). Genel olarak yanıklar yüzeysel, kısmi veya tam kat 
yanıklar olarak sınıflandırılır (4). İlk adım yanık derinliğini değerlendirmektir. 
Yanık derinliği, yaralanmanın epidermis veya dermis boyunca ne kadar derine 
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uzandığına bağlı olarak 1’den 3’e kadar (yüzeysel, kısmi kalınlıkta ve tam 
kalınlıkta yanıklar) sınıflandırılır. Tanı klinik olarak fizik muayene ve özellikle 
palpasyonla konulabilir (5). 

Yüzeysel yanıklar, kötü bir güneş yanığına benzer şekilde basınç ile 
beyazlayan eritem, ağrı ve kuruluk ile karakterizedir. Yanık sadece epidermisi 
içerir ve 5-10 gün içinde kendi kendine iyileşir. Kısmi kalınlıkta yanıklar 
dermisin bir bölümünü ve epidermisin tamamını içerir. Yanık bölgesinde 
beyazdan kırmızıya bir görünüme sahip büller oluşabilir, eritem üzerine 
basınç uygulayınca rengi açılabilir veya açılmayabilir. Tam kat yanık dermise, 
epidermise zarar verir ve deri altı dokuyu tutabilir. Yanık bölgesi basınçla 
solmayan, kuru ve elastikiyetini kaybetmiş bir yapıdadır.

Yüzeysel kısmi yanıklar ayaktan tedavi ortamında tedavi edilebilir. Büller 
biyolojik bariyer görevi görür ve açılırsa enfeksiyon riski oluşturabilirler. Bu 
nedenle, üzerine hafifçe sarılmış steril bir yapışmaz gazlı bez ile büllerin herhangi 
bir sürtünme veya basınçtan korunması sağlanır. Tam kat yanıklar bir uzman 
tarafından değerlendirilmelidir, yüzeysel yanıklar ise birinci basamak sağlık 
hizmeti veren bir klinisyen tarafından tedavi edilerek takip edilebilir (4). Kısmi 
kalınlıkta yanık tedavisinde, aktif mobilizasyona ek olarak enfeksiyonları önlemek 
için gümüş sülfadiazin gibi iyi emilen bir topikal antibiyotik kullanılabilir. 

Hastanın fizik muayenesinde ikinci adım, radial ve ulnar nabızları kontrol 
ederek damar yapılarının bütünlüğünün muayenesinin; radial, median ve ulnar 
sinirlerin dağılımındaki duyu muayenesinin ve fleksör ve ekstansör tendonlar gibi 
derin yapıların motor fonksiyonlarını kontrol ederek tam bir motor muayenenin 
yapılmasıdır. Zayıf perfüzyon belirtilerinin olması durumunda acil sevk ve 
ilgili bölüm tarafından acil müdahale edilmelidir. Zayıf perfüzyon belirtileri; 
2 saniyeden uzun bir kapiller dolum süresi, soğuk ekstremite veya doppler 
ultrasonda arteriyel akımın olmaması olarak sıralanabilir (6). Hafif düzeyde el 
yanıklarında, birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında hastaya ayaktan tedavi 
başlanabilir (7). Yara iyileşmesinde enfeksiyonları ve diğer komplikasyonları 
önlemek için aralıklı pansuman yapılması gereklidir. Yaygın olarak kullanılan 
yara örtüleri arasında mafenid asetat, basitrasin, mupirosin, biyobran, sodyum 
karboksimetilselüloz, hidrokolloidler, kseroform, poliüretan ve antimikrobiyal 
gümüş yara örtüsü bulunmaktadır (7). Kseroform, koku giderici bir madde 
olarak %3 bizmut tribromofenat içeren, yara bölgesine yapışmayan steril bir 
yara örtüsüdür. Hasta 1 yaşından küçük ise bu yaş grubu için toksik olmayan ve 
irritabl özelliğinden dolayı vazelin gazlı bez kullanılmalıdır (7). Bakteriyostatik 
özelliklere sahip olan %3 bizmut tribromofenat 1 yaşın altındaki bebeklerde 
büyümede gecikme ve mikrobiyomik değişikliği ile ilişkili olduğundan 1 yaş 
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altı hastalarda kseroform yerine vazelin önerilir (8–10). Kontaminasyonun bir 
risk faktörü olduğu durumlarda da basitrasin kullanılabilir, ancak çoğu durumda 
basit vazelin yeterlidir ve antibiyotik direncini de önleyebilir. Yara eksüdasını 
emmek ve pansumanları yerinde tutmak için steril, esnek gazlı bez ruloları 
tercih edilen pansuman materyalidir, ancak bunlar doğrudan yara yatağının 
üzerine yerleştirilmemelidir. El yaralanmalarında pansuman parmaklara ayrı 
ayrı uygulanmalıdır. Antimikrobiyal köpük yara örtüsü, yanıklarda, basınç 
ülserlerinde ve cilt kaybına neden olan herhangi bir yarada sıklıkla kullanılan 
bir yara örtüsüdür. Poliüretan köpükten yapısı iyileşme için gerekli nemli ortamı 
sağlarken, aynı zamanda sıvıları ve mikroorganizmaları geçirme özelliğine 
sahiptir. Nemli yaradan ziyade, onu çevreleyen kuru cilde yapışır. Bu yara 
örtüleri, yanık olan bölgede 5 güne kadar kullanılabilir (11). 

Kısmi kalınlıkta ve yüzeysel sıyrıklar için topikal ilaçlar arasında genellikle 
basitrasin tercih edilmektedir. Topikal antimikrobiyallerin yarılanma ömrü 8 
saattir, bu nedenle pansumanlar ilk 3 gün günde iki kez, sonraki haftada bir kez 
değiştirilmelidir (12).

El bölgesine uygulanan pansumanlar için pansuman kalınlığı parmakların 
ve elin hareket aralığını sınırlamamalıdır. Hastalara, mümkün olduğunda 
parmaklarını kullanmaları ve kullanmadığı zamanlarda ellerini yüksekte 
tutmaları tavsiye edilmelidir (7). Eldeki minör yanıkların başlangıç tedavisinde 
enfeksiyon riskini artırabildiği ve iyileşme sürecini negatif yönde etkileyebildiği 
için buz veya topikal steroidler önerilmemektedir. Ağrı yönetimini ve tetanoz 
profilaksisini uygulamak önemlidir.

Plastik cerrahiye sevk, yanık sınıfına bağlıdır. Yanık sınıflandırması 
öncelikle vücut yüzey alanı, konum, derinlik ve boyut ile tanımlanır (13–15).

Hastanın bir yanık merkezine transferi için gerekli kriterler aşağıdadır:

• Kısmi kalınlıkta yanıklar>total vücut yüzey alanının (TVYA) %10’u.
• Tam kalınlıktaki yanıklar
• Ana eklemleri, yüzü, elleri, ayakları ve cinsel organı içeren yanıklar
• Kimyasal yanıklar veya elektrik yanıkları
• Herhangi bir yanık içinde inhalasyon yaralanma veya eşlik eden hasta için 

daha büyük risk oluşturan travma 
• Kişinin sosyal veya duygusal travma yaşamış olması veya rehabilitasyona 

ihtiyacı olması

Bir hasta bir yanık merkezine sevk edildiğinde, yanık başvuru sırasında yeniden 
değerlendirileceğinden, yanığı herhangi bir topikal ajan veya nemli pansuman 
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olmadan sadece kuru yapışmaz gazlı bezle sarmak ve o şekilde sevk etmek 
önemlidir (13). 

3.  El Yaralanmaları

El travması, acil servise başvurularda en sık görülen yaralanmalardan biridir 
ve çoğu zaman uzman plastik cerrah veya el cerrahına ihtiyaç duyulmayan 
laserasyonlar bunların büyük bir kısmını oluşturur. Akut laserasyonu olan 
hastalar genellikle acil serviste tedavi ararlar; bununla birlikte, acil servise 
başvuru imkânı olunmayan kırsal alanlarda, hastalar tedavi ve takip için birinci 
basamak sağlık merkezlerine gitmeyi tercih etmektedirler  (16,17).

Bir el yaralanmasının değerlendirilmesindeki ilk adım, yaralı elin 
nörovasküler muayenesini yapmaktır. Daha önce belirtildiği gibi, radial ve 
ulnar nabızlar hissedilmezse, arterlerin doppler ultrason ile değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Daha sonra radial, median ve ulnar sinirlerin dağılımında duyu 
muayenesi yapılmalı, ardından tam motor muayene ve daha derin yapıların 
(fleksör veya ekstansör tendonlar) değerlendirilmesi yapılmalıdır. Genel 
olarak, ciddi el travması olan ve laserasyon geçiren ve/veya motor veya duyu 
yaralanmasından şüphelenilen tüm hastalarda direkt grafi ile değerlendirme 
gereklidir. Kırık saptanan vakalarda redüksiyon ve olası cerrahi müdahale için 
plastik cerrahi veya el cerrahisine yönlendirilmesi gerekir (18,19). 

Tetanoz aşısı ve alerji öyküsü irdelenmeli, bunun yanı sıra travmanın 
zamanlaması ve mekanizması, baskın el hakimiyeti ve hastanın mesleği 
sorgulanmalıdır. Daha sonra yara derinliği, şekli ve yeri not edilmelidir. 
Aktif kanama varsa önce hemostaz sağlamak için basınç, bu başarılı olmazsa 
dikiş atılması gerekebilmektedir. Aktif kanama varlığında herhangi başka bir 
müdahale öncesi 2 kez 15 dakika boyunca yara üzerine sıkı baskı uygulanması 
gerekmektedir. Hemostazın sağlanması, laserasyonun derinliğinin, tendon 
fonksiyonunun incelenmesine olanak sağlamak ve hematom oluşumunu 
engellemek için önemlidir. Nekrotik doku, yabancı cisimler ve kalıntılar 
irrigasyon ile uzaklaştırılmalıdır. Her 1 cm laserasyon uzunluğu için 100 mL salin 
veya musluk suyu ile irrigasyon önerilir (20,21). Görsel olarak tanımlanamayan 
şüpheli yabancı cisimlerin gerektiğinde görüntülemeye ihtiyacı olacaktır. Daha 
önce tartışıldığı gibi, yara derinliğinin doğru değerlendirmesi tedavi açısından 
önemli bir rol oynar ve yaralanma cilt katmanlarının tamamını içeriyorsa 
ileri tetkik ve tedavi açısından hastanın bir uzmana sevki gerekebilmektedir. 
Tendonlar, kaslar, damarlar, kemikler, sinirler ve tırnak yatakları gibi elin daha 
derin yapılarının korunduğu yüzeyel yaralanmalarda hastalar birinci basamak 
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klinisyenleri tarafından değerlendirilerek tedavi edilebilir. Parmaklardaki ve 
ellerdeki çoğu yaralanmalar, alınması gerekmeyen emilebilir dikişler ile tedavi 
edilebilir. Ancak emilebilir dikişler skar riskini artırabilir, bu nedenle uyumlu 
hastalarda 4.0 naylon dikişlerin kullanılması ve yara takibinin yapılması önerilir. 
Naylon dikişlerin onarımdan sonraki 7-14 gün içinde alınması gerekir.

Karıncalanma şikayetleri, travmaya bağlı şişlikten kaynaklanan dijital 
sinir sıkışması nedeniyle el veya bilek cilt yaralanmalarında yaygındır. Bununla 
birlikte, yaralanma sonrası uzun süreli hipoestezi için ileri tetkik ve tedavi 
amacıyla hastanın sevk edilmesi gerekebilir.

Metakarpofalangeal eklem veya distal metakarpal boyun bölgesinde 
oluşmuş olan ısırığa bağlı açık yaralar için sevk önerilir. Sevk için diğer 
endikasyonlar arasında; distal kapiller dolum defekti (kılcal damar dolum 
süresinin 2 saniyeden uzun olması), açık kemik kırıkları, kontaminasyon, erken 
enfeksiyon ve ilişkili patolojilerin varlığı bulunur. Birinci basamakta yaralanma 
bölgesinde yumuşak doku kapatılamıyorsa hastanın bir el cerrahına sevk 
edilmesi önerilir. Kısmi kalınlıktaki yaralanmalar dikiş atılarak geçici olarak 
kapatılabilir ve sonrasında acil servise sevki gerekir.

4.  Basınç Ülserleri

Basınç ülserleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde, özellikle evde bakım hizmeti 
alan hastalarda, %7-9 yıllık prevalans ile ayaktan genel muayenehane ortamında 
yaygın olarak görülmektedir (22–24). 

Dairesel bir sınıra sahip olma eğilimindedirler ve kemik çıkıntı üzerindeki 
doku kompresyonundan veya yetersiz perfüzyondan kaynaklanırlar. Yara, ilgili 
dokuya giden kan akımının azalması, hipoksi veya doku arterlerindeki vasküler 
hasardan sonra oluşur (25). Kan akımı veya oksijenasyonu bozulmuş dokular, 
nekrotik doku oluşumuna yol açan iskemi riski altındadır. Bakteri üremesine 
zemin hazırladığı ve yara iyileşmesini geciktirdiği için herhangi bir nekrotik 
doku muhakkak yara bölgesinden uzaklaştırılmalıdır. Yara bölgesi ayrıca çok 
az veya aşırı nemli olmamalıdır. Yara çevresindeki cildi korumak faydalıdır ve 
en önemlisi yara bölgesindeki basıncı azaltmaktır. Basınç ülserlerinin tedavisi, 
Ulusal Basınç Ülseri Danışma Paneli (26) (Tablo 1) tarafından tanımlanan 
şekilde yaranın evrelenmesine bağlıdır. 

Evreleme, görselleştirilen ve palpe edilen doku tipine dayalıdır. Evre I, 
kemikli bir alan üzerinde beyazlamayan kızarıklıkla birlikte sağlam bir cildi 
tanımlamaktadır. Sağlam deride evre I ülserleri saptamanın bir yolu elle 
muayenedir; komşu dokudan daha sıcak veya daha soğuk olarak hissedilebilir. 
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Evre II ülserler, sığ pembe veya kırmızı bir yara yatağı veya morarma olmadan 
seröz bir kabarcık ile karakterizedir. Evre III ülserlerde tendonlar veya kemik 
dışında cilt altı yağ dokusu elle hissedilebilir veya görünür olabilir. Evre IV’te 
tendonlar, kaslar veya kemikler palpe edilebilir veya görünür olacaktır. Tabanda 
eskar bulunan ülserler, evrelendirilemeyen basınç ülserleri olarak tanımlanır.

Tablo 1. Ulusal Basınç Ülseri Danışma Paneli 
Tarafından Tanımlanan Yara Evrelemesi

Evre Tanım
I Lezyonsuz eritemli cilt
II Dermisi veya bölümlerini etkileyen lezyonlar veya 

kabarcıkların varlığı
III Tam kat yara
IV Kemik, eklem veya tendon tutulumu olan tam kalınlıkta yara

Evrelenemeyen Tabanda eskar ile tam kalınlıkta yara

Birinci aşamada yaralar şeffaf film ile örtülmeli ve bası ortadan kaldırılmalıdır. 
Bu şekilde yara bölgesindeki sürtünme azaltılır ve yetersiz beslenen 
bölgelerin yeniden kanlanması sağlanır. Bu amaçla basıncı azaltan ürünler 
kullanılmalıdır.

İkinci aşamada yara tedavisi, yara bölgesine nemli bir pansuman 
yapılmasıdır. Nekrotik doku varsa, manuel debridman yerine ölü dokuların 
enzimatik yıkımını (otolitik debridman) destekleyen hidrojel pansumanlar 
kullanılabilir.

Kısmi kalınlıktaki yanıklara benzer şekilde evre I ve II yaralar birinci 
basamak sağlık merkezlerinde tedavi edilebilir. Yaklaşımdaki adımlar yaranın 
değerlendirilmesini, aşı öyküsünü, yaralanmanın zamanlaması ve mekanizmasını 
ve ardından kanama kontrolünü içerir. Evre III ve IV yaralar pansuman ile 
debridman, enfekte ise antibiyotik tedavisi ve ardından ilgili bölüme sevki 
gerektirir.

5.  Venöz Yaralar

65 yaş ve üzeri hastalarda venöz yaraların genel prevalansı %3’tür. Birinci 
basamak klinisyenlerinin bu tip hastalarla karşılaşma olasılığı çok yüksektir 
(27,28). Venöz kapak disfonksiyonu ile kanın bacaklardan kalbe geri 
dönmesindeki yetersizlik, venöz tıkanıklığa, alt ekstremite ödemine, bacaklarda 
renk değişikliğine ve venöz yaralara neden olur (29).
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Venöz yaralar, genellikle yaşlı erişkinlerde görülür ve ayak bileği veya 
baldırın ortasında yer alan düzensiz kenarlı yaralar şeklindedir. Genellikle 
sığ, ağrılı, geniş boyutlu ve tabanda granülasyon dokusuna sahip yaralardır. 
Basınç ülserlerinin aksine, venöz yaraların tedavisinde ilk etapta kompresyon 
uygulanmalıdır. Basınç ülserleri gibi nekrotik dokular debride edilmeli ayrıca 
yara çevresindeki cildi korumak ve alt ekstremite nemlendirmesini sağlamak 
önemlidir.

Hastaya, ödemi en aza indirmek için bacak kaldırma egzersizi (30 dakika, 
günde 3 veya 4 kez) ve kompresyon uygulaması ile pentoksifilin ve/veya aspirin 
kullanması önerilir (30).

6.  Arteriyel Yaralar

Yaş, arteriyel yaralar için bir risk faktörüdür ve 80-89 yaşındaki hastalarda 
prevalansı %3,5’tur (31). Arteriyel yetmezlik önde gelen nedendir ve erken 
dönemde semptomların olmaması nedeniyle sıklıkla gözden kaçırılır. Arteriyel 
yaralar, arteriyel tıkayıcı hastalığa bağlı iskemi nedeniyle oluşur. Arteriyel 
yaralarda şiddetli ağrı mevcut iken diyabetik yaralar genellikle ağrısızdır. 
Çoğunlukla ayak parmaklarında ve ayaklarda (distal arter dolaşımı) bulunur ve 
çok az veya hiç granülasyon olmayan soluk bir yara yatağında belirgin sınırlara 
sahiptirler. Bulgular etkilenen uzvun diğer bölgelere göre daha soğuk olması ve 
sadece kılcal dolumun gecikmesiyle birlikte zayıf bir nabzın olması şeklinde 
sıralanabilir. Arter yaraları özellikle geceleri çok ağrılıdır. Diyabetik yaraların 
aksine, arteriyel yaraların olduğu uzuvda ayak bileği-kol indeksi <0,9 olacaktır 
ve tanısal bir test olarak kabul edilir (31).

Birinci basamak klinisyenleri hastaları risk faktörleri açısından 
tarayabilir ve önleyici tedbirlerin alınması sağlanabilir; bu sayede tedaviye 
erkenden başlanabilir (32). Obezite, sınırlı eklem hareketliliği, hipertansiyon 
ve böbrek hastalığı gibi risk faktörleri, daha fazla kötüleşmeyi önlemek için 
agresif bir şekilde ve mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmelidir. Renk 
veya ağrı gelişimindeki değişimleri erkenden saptamak için özellikle risk 
grubundaki hastaların el ve ayak muayeneleri her kontrolde ve ayrıntılı olarak 
yapılmalıdır.

Değiştirilebilir risk faktörlerini kontrol etmenin yanı sıra, birinci basamak 
klinisyenleri biyolojik yükü kontrol edebilir, düzenli olarak oluşan nasırları 
çıkarabilir veya yaradaki basıncı gidermek için yük boşaltma ayakkabısı 
önerebilir. Arteriyel yaralar iskemik yaralar olarak kabul edildiğinden, 
enfeksiyon olasılığını azaltmak için kuru kalmalıdırlar (31).
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Tespit edildiğinde, perfüzyonu zayıf olan ve konservatif tedaviye yanıt 
vermeyen bir arteriyel yaralanma vasküler değerlendirme için sevk edilmelidir. 
Perfüzyon sağlamsa veya sadece hafif etkilenmişse, bir plastik cerraha sevkin 
gerekip gerekmediğine karar vermek için önceki bölümde açıklandığı gibi bir 
yara değerlendirmesi ve sınıflandırması yapılmalıdır. Ağrıyı hafifletmenin bir 
yolu, yerçekiminin kanı yaraya doğru çekmesine izin vermek için etkilenen 
uzuvları bir yükseltinin üzerine koymaktır.

7.  Diyabetik Yaralar

Nöropatik yaralar olarak da bilinen diyabetik yaralar, ekstremitelerdeki motor 
ve duyu sinirlerinde hipergliseminin neden olduğu hasar nedeniyle oluşur. 
%6,3’lük bir prevalans ile birinci basamakta yaygın olarak görülürler(33). 
Ekstremitelerin düzenli muayenesi en önemli noktadır. Yara oluşumunun erken 
belirtileri arasında iki veya daha fazla inflamasyon semptomu (eritem, şişlik ve 
hassasiyet) bulunur(34). Yara muayenesinde enfeksiyondan şüpheleniliyorsa 
kültür gönderilmeli ve risk faktörü kontrol yönetimi ile ampirik tedavi 
başlatılmalıdır.

Diyabetik yaralarda hafif enfeksiyonların tedavisi, Streptokok ve 
S. aureus (MSSA ve MRSA) gibi cilt florası organizmalarına karşı etkili 
antibiyotiklerden oluşur(35). Antibiyotik tedavisine enfeksiyon düzelene 
kadar devam edilmelidir. Takip sırasında inflamasyon belirteçlerinde bir 
azalmanın saptanması, tedavinin başarısı için iyi bir işarettir. Yara örtüsü 
günlük olarak değiştirilmelidir. 

Otolitik debridman ve yara çevresindeki sağlıklı cildin korunması için:

• Kuru yaralarda hidrokolloid pansuman önerilir;
• Eksüdatif yaralar için kaltostat gibi kalsiyum aljinatlar veya aquacel gibi 

hidrofiber pansumanlar önerilir;
• Eskarla kaplı herhangi bir yara için ilgili bölüme konsültasyon uygundur.

Birinci basamak klinisyenleri ayrıca antiinflamatuar ve antibakteriyel faydaları 
nedeniyle kronik yaralar için hiperbarik oksijen tedavisi önerebilir (36). Hasta 
eğitimi, gecikmiş başvuruların sayısını azaltmada önemli bir faktördür; hastalar 
diyabetik yara komplikasyonlarının ciddiyetini tam olarak anlayamayabilir.

Yukarıda açıklanan konservatif tedavilere yanıt vermeyen, büyüyen 
diyabetik yarası olan veya kas/kemik dokusuna ulaşan derin ülserleri olan tüm 
hastalar, gerekli debridman veya yumuşak doku rekonstrüksiyonu için bir yara 
uzmanı tarafından mümkün olan en kısa sürede değerlendirilmelidir. Gerekli 
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durumlarda endokrinoloji, nefroloji, beslenme ve herhangi bir enfeksiyon 
durumunda enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu uygundur.

Apse, nekroz veya osteomiyelit belirtileri (görünür kemik veya 2 cm2’den 
büyük yara) ile ortaya çıkan orta ila şiddetli enfeksiyonlar acil cerrahi sevki 
gerektirir. Bu hastalarda erken debridman, ameliyattan önce antibiyotik tedavisi 
alanlara kıyasla daha iyi sonuçlar göstermiştir (37).

8.  Lenfödem

Dünya çapında yaklaşık 250 milyon hastada lenfödem tanısı mevcuttur 
(38). Lenfatik işlev bozukluğu, doğuştan gelen bir yapısal anormalliğe veya 
radyasyon, ameliyat veya yanıktan kaynaklanan ikincil bir nedene bağlı olabilir 
(39). Lenfatik işlev bozukluğu, lenfatik sistem ile kan akımına geri gönderilen 
lenfatik sıvının interstisyel boşluğa sızmasına neden olur. Lenf kanalları tıkanır 
ve sıvı akışını bloke ederek fibrozis ve inflamasyona yol açar (40). Lenfödem 
tanısı klinik olarak konur. Lenfatik işlev bozukluğunun tanısı genellikle geç 
konur ve yetersiz tedavi edilir. Bu durumun yara iyileşmesi üzerinde ciddi 
negatif etkisi vardır.

Lenfödem 4 evreye (0, I, II ve III) ayrılır. Uluslararası Lenfoloji Derneği, 
sınıflandırma için yumuşak doku fibrozu (yani “yumuşaklık veya sıkılık”) ve 
elevasyonun lenfödem üzerindeki etkisi olmak üzere iki kriteri dikkate alır (41). 
Fizik muayenede ilgili yumuşak dokuyu palpe etmek ve cildi renk, sıcaklık 
ve herhangi bir akıntılı eksuda açısından değerlendirmek önemlidir (41). 
Enfeksiyonu azaltmak ve yara iyileşmesini en üst düzeye çıkarmak için cilt 
hijyeni konusunda hasta eğitimi zorunludur.

Tıbbi müdahale, evre I’de başlamalıdır. Dekonjestif terapi birinci basamak 
tedavi olmalıdır (41). Dekonjestif terapi genellikle bir fizyoterapist tarafından 
gerçekleştirilir ve manuel lenfatik drenaj ve uzuv kompresyonundan oluşur. 
Birinci basamak klinisyenleri, drenaja yardımcı olduğu için fiziksel aktiviteyi 
teşvik etmelidir. Sıkıştırma manşonları giymek sıvı birikimini azaltır. Sıvı akışını 
artırmak için hasta tarafından bir kol pompası kullanılması önerilir. Diüretikler 
ve benzopironlar tavsiye edilmez (42). Fizyoterapiye kontrendikasyonlar diyabet, 
kalp yetmezliği, akut enfeksiyonlar ve derin ven trombozudur. Evre III’e ilerleyen 
hastalar olası mikrocerrahi veya lenf nodu eksizyonu için sevk edilmelidir.

9.  Cilt Yırtıkları

Cilt yırtılmaları en yaygın olarak, bir kapıya sıkıştırma, bantın çıkarılmasıyla 
cilt soyulması veya cilde uygulanan bükülme kuvvetlerinden kaynaklanan 
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yırtılmalar gibi cilde uygulanan çok yönlü travmalar sonucunda meydana gelir. 
Üst ekstremiteler en sık yaralanma bölgesidir. Cilt yırtıklarının oluşma ihtimali, 
cildin nemlendirilmesi ve iç hidrasyon ile ters orantılıdır (43). Bu nedenle, 
birinci basamak sağlık hizmeti, özellikle yaşlılar gibi risk grubundaki hastalarda 
cilt yırtılmalarının önlenmesinde önemli bir rol oynar. Örneğin, steroid kullanan 
hastalarda sıvı alımının teşvik edilmesi cilt bütünlüğü için çok önemlidir ya da 
plastik cerrahların skar oluşumunu azaltmak için lazer gibi çok çeşitli tedaviler 
sunduğu hasta grubu yakından takip edilmelidir (44). 

Bir hasta cilt yırtığı ile geldiğinde, neden olan faktörü belirlemek çok 
önemlidir. Hidrasyon durumu ve topikal nemlendirici ajanların kullanımı 
hakkında soru sormak, herhangi bir açık olmayan nedensel faktörün 
belirlenmesinde yardımcı olur. Altta yatan bu nedenleri tedavi ederek, daha fazla 
cilt hasarının meydana gelme olasılığı azaltılır. Birinci basamak klinisyenleri, 
aquaphor, hidrojel veya basitrasin gibi nemli pansumanları seçerek tedaviye 
başlayabilir. Genel olarak, cilt yırtıkları nispeten hızlı iyileşir. Yaranın ciddiyetine 
bağlı olarak, 7-21 gün sonra cilt yırtıklarının iyileşmesi beklenmelidir (45). Eğer 
önemli bir komorbiditesi olmayan bir hastada iyileşme süresi uzarsa ve uygun 
başlangıç   tedavisine rağmen yırtık düzelmez ise, ilgili birime sevki gerekir. 
Açık kırık, tendon, sinir, kas lezyonları veya göz kapaklarında cilt yırtıkları olan 
hastaların plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanına sevk edilmesi önerilir.

10.  Skar Yaraları

Skar yönetimi ve revizyonlar için genellikle plastik cerrahlara danışılır. Bununla 
birlikte, birinci basamak klinisyenleri, bir plastik cerraha ihtiyaç duyulmadan 
önce ayakta tedavi ortamında yara izlerini yönetebilir, tedavi edebilir ve 
önleyebilir. Bir yara, fibröz dokunun çözünerek normal cilt dokusuna dönüşmesi 
ile iyileşir. Yara izleri büyüklük, derinlik, anatomik konum ve alınan yara 
bakımının kalitesi nedeniyle farklılık gösterebilir.

Ana skar tipleri düz sikatriks, yaygın, atrofik, hipertrofik, keloid ve 
kontraktür skarlarını içerir (46).

• Akut olarak, düz yara izleri kabarık, pembe görünür ve düzleşmeden önce 
kaşıntılı olabilir. Uygun yara bakımına sahip çoğu yara izi, başka tedavi 
gerektirmeyen düz bir yara izi ile sonuçlanacaktır.

• Yaygın yara izleri asemptomatik, düz ve soluktur. Kademeli germe nedeniyle 
genellikle ameliyattan 3 hafta sonra ortaya çıkarlar. Yaygın yara izlerinin bir 
alt tipi olan karın stria çizgileri hamilelikte görülür.
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• “Depresif” skar olarak da bilinen atrofik skarlar, genellikle suçiçeği veya 
akne sonrası görülür. Bu izler genellikle depresif bir merkezle etrafı yuvarlak 
olan yara izleridir.

• Hipertrofik skarlar öncekilerden farklı olarak kabarıktır. Skar, orijinal lezyon 
bölgesiyle sınırlı hipertrofi ile kırmızı ve ağrılı formadadır. Hipertrofik 
skarlar klasik olarak yanık yaralanmalarından sonra görülür ve zamanla 
spontan gerileme gösterme eğilimindedir.

• Keloid skarları da kabarıktır ancak orijinal lezyonun sınırlarının ötesinde 
büyür. Bu izler kendiliğinden gerileme olmadan yavaş yavaş büyümektedir.

• Kontraktürler tipik olarak eklemlerde ve deride kıvrımlar halinde bulunur. 
Bu bölgelerde oluşan cilt açısı nedeniyle yara büzülür ve kalınlaşır ve 
tam olarak iyileşmiş sayılmaz. Yara kabarıktır ve çevreleyen cildi gererek 
eklemin işlevini kaybetmesine veya azalmasına neden olmaktadır.

Skar tipi tedaviyi belirler; ancak, tüm yara izleri tedavi gerektirmez. Skar 
bölgesini, ilişkili semptomları, fonksiyonel bozukluğun derecesini ve hasta 
rahatsızlığını içeren yapılandırılmış bir skar değerlendirmesi, tedavinin endike 
olup olmadığına karar vermede yardımcı olacaktır(46). Literatürde onaylanmış 
yara izi değerlendirme sistemleri mevcuttur. Vancouver Skar Skalası ve 
Manchester Skar Skalası skar şiddetini değerlendirmek için kullanılmaktadırlar 
(47).

Birinci basamak klinisyeni tarafından inspeksiyon ile değerlendirme 
herhangi bir muayene sırasında yapılabilir; bu özellikle yoğun başvurularda 
kullanışlıdır. Herhangi bir tedaviye başlamadan önce, çoğu plastik cerrahın 
skar revizyonu için hastaları en az 6 ay sonra, ancak tercihen 1 yıl sonra 
değerlendirdiğini bilmek önemlidir. Bu, vücudun normal yara iyileşmesinin 3 
aşamasını tamamlanması (iltihaplanma, çoğalma ve yeniden şekillenme) için 
gerekli bir süredir. Birçok yara izi bir yıl sonra kaybolur veya çok belirsizdir ve 
herhangi bir tedavi gerektirmez(48). Birinci basamak klinisyenleri teşhis sonrası 
noninvaziv tedavilere başlayabilirler. Buna kompresyon tedavisi, dinamik ve 
statik ateller, antihistaminikler ve hidroterapi dahildir (46).

Kompresyon tedavisi kollajen olgunlaşmasını arttırır ve kılcal perfüzyon 
basıncını azaltarak yara izinin düzleşmesine neden olur. Statik splintler, 
yara içindeki kasılma kuvvetine karşı koyan mekanik bir kuvvet oluşturarak 
kontraktürü en aza indirir (49). Dinamik splintler, derinin uzun süreli ve 
tekrarlayan gerilmesinden oluşur, bu da bağ dokusunun uzamasına ve skar 
genişlemesine yol açar (50). Antihistaminik kremler, antiinflamatuar özellikleri 
ve kollajen sentezi üzerindeki engelleyici etkisi sayesinde skarların büyüme 
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hızını azaltır (51). Hidroterapi, yara bölgesindeki yabancı maddeleri, toksik 
kalıntıları ve bakterileri gidermek için basınçlı ılık su kullanılarak uygulanır. 
Bu, iltihaplanma kaynaklarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur (52).

Yara tedavi sürecinde, yara izi önleme konusunu hastalara bilgi vererek 
beraber hareket etmek önemlidir. Hastalara şu önerilerde bulunulmalıdır:

• Bir yıl boyunca mümkün olduğunca güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır, 
güneş koruma faktörü (Sun Protection Factor-SPF) 30 veya daha yüksek 
olan geniş spektrumlu güneş kremi kullanımı teşvik edilmelidir.

• Gerilme mukavemetini azaltmak için küçük yaralarda cilt bandı 
kullanılmalıdır; bir yaranın cilt gerilimi ve kanlanması, yara oluşumunu en 
aza indirmede en önemli iki faktördür.

• Yarada enfeksiyon veya kontaminasyondan kaçınılması gerekir.
• Bol su içilmelidir.
• Sigara ve alkolden kaçınılması ve beslenme yeterli düzeyde olmalıdır.
• Yara üzerine yeniden travma uygulamadan kaçınılmalıdır.

Ayrıca, hastalar kulak, omzun üst kısmı ve göğüs kemiğinin önündeki alan 
(sternum) dahil olmak üzere vücudun belirli bölgelerinin ciddi yara izlerine 
daha yatkın olduğu konusunda bilgilendirilmelidir (53) . Genç hastalar, ileri yaş 
hastalara oranla, cilt elastikiyeti ve gerginliğin az olması nedeniyle, hipertrofik 
skar oluşumuna daha az eğilimlidir (54). Bu faktörlerin hastayla tartışılması, her 
kontrol için uyumlu beklentilere olanak sağlayacaktır. En az 6 ay veya tercihen 
1 yıla yakın bir süredir mevcut olan skarlar bir plastik cerraha sevk edilebilir 
(46).

Keloidler, tekrarlayan yara izleri, kontraktür izleri, atrofik yara izleri, 
geniş yara izleri veya pozitif aile öyküsünde anormal yara izi olan hastalar, 
birinci basamak tedavisinden sonra plastik cerraha sevk için endikasyonlardır. 
Hipertrofik skarlar ve belirsiz tanılı skarlar, sevkten önce en az 2 ay boyunca her 
gün 15 ila 25 mmHg basınçla en az 12 saat silikon jel örtü gibi basınç tedavisi ile 
tedavi edilmelidir. Şiddetli skar için intralezyonel kortikosteroid enjeksiyonları 
sevk öncesi düşünülebilir (46).
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Tablo 2. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde cilt yaralanmaları için uygula-
nan tedaviler ve sevk endikasyonları 

Tedavi Sevk Endikasyonları
El yanıkları Basitrasin, mafenid asetat, 

mupirosin, aquacel, 
biobrane, hidrokolloidler, 
mepilex, xeroform veya 
acticoat içeren pansumanlar

Kısmi kalınlıkta yanıklar 
TVYA’nın %10’undan fazla 
üçüncü derece yanıklar
Büyük eklemleri içeren 
yanıklar

Kimyasal veya elektrik 
yanıkları

Solunum yaralanması veya 
eşlik eden travma

Özel sosyal, duygusal veya 
rehabilitasyon ihtiyaçları

El 
yaralanmaları

Nörovasküler muayene
Duyu muayenesi
Motor muayene
Basınçla hemostaz sağlama 
Steril veya musluk suyuyla 
irrigasyon
Yumuşak doku kapatma

Isırık yaralanmaları

Kapiller dolumun 2 
saniyeden uzun olması

Açık kırıklar

Kontaminasyon, enfeksiyon 
ve ilişkili kırıklar

Yumuşak doku örtümünde 
yetersizlik

Bası ülserleri Yarayı değerlendirme ve 
evreleme
Kanama kontrolü
Basınç azaltma
Mevcut yetersiz beslenmeyi 
düzelme
Pansuman

Evre 3 – 4 yara
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Tedavi Sevk Endikasyonları
Venöz yaralar Kompresyon ve bacak 

elevasyonu
Aspirin
Pentoksifilin

Nekrotik doku debridmanı

Arteriel 
yaralar

Bacak elevasyonu
Değiştirilebilir risk 
faktörlerinin yönetimi

Zayıf perfüzyonlu yara

Konservatif tedavi ile 
iyileşme olmaması

Diyabetik 
yaralar

Yara kültürü
Antibiyotik tedavisi
Pansuman değişiklikleri
Hasta eğitimi
Risk faktörlerinin yönetimi

Konservatif tedavilere 
dirençli

Kas veya kemik dokusuna 
ulaşan derin ülserler

Lenfödem Dekonjestif tedavi
Hasta eğitimi

Evre III

Cilt yırtıkları Nemli pansumanlar: 
aquaphor, hidrojel veya 
basitrasin.
Sıvı alımını teşvik edin

Göz kapakları çevresi açık 
kırıklar, tendon, sinir, kas 
lezyonları veya cilt yırtıkları
Gecikmiş iyileşme (> 21 
gün)

Skar yaraları Yapılandırılmış skar 
değerlendirmesi 
Subjektif değerlendirme 
Kompresyon tedavisi 
Dinamik ve statik 
splintler Antihistaminikler 
Hidroterapi

Bir yıldan uzun süredir 
mevcut skarlar 

Keloidler, tekrarlayan yara 
izleri, kontraktür izleri, 
atrofik yara izleri, yaygın 
yara izleri veya pozitif aile 
öyküsünde anormal yara izi 
olan hastalar

11.  Sonuç

Yanıklar, yırtılmalar ve yaralar, birinci basamak klinisyenlerinin sıklıkla 
karşılaştıkları tablolardır. Birinci basamak klinisyenleri, bu tür travmaları olan 
hastaların teşhisinde, tedavisinde ve yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır. 
Bu yaralanmaların tedavi, takip ve gerektiğinde sevki için gerekli endikasyonlar 
Tablo 2’de özetlenmektedir.
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1.  Giriş

Ortopedik cerrahide kemik dokusunun iyileşmesi esas olarak kabul 
görülse de, deri ve eklerinin de tam olarak iyileşmesi kemik doku kadar 
değerlidir. Kemik ve derin yumuşak dokuların tam iyileşmesinden söz 

edebilmek için, derinin sağlıklı bir görüntüye sahip olması gerekir. Ortopedi 
ameliyatlarından sonraki yara izleri, hastalara geçirdiği ameliyatları hatırlatır.

Deride yara iyileşmesi etkileyici bir mekanizmadır.  Fiziksel, kimyasal 
ve bakteriyel bir bariyer olarak hayati fonksiyonları nedeniyle deri yara 
iyileşmesi, yara kapanmasında hayatta kalmanın tamamlanması için önemli 
bir adımdır. Yara iyileşme mekanizmalarıyla ilgili çok sayıda literatür 
olmasına rağmen, hala birçok soru vardır. Deri yara iyileşmesinin fizyolojik 
düzenlenmesi, birçok hücre tipine ve oldukça karmaşık bir zamansal 
sırayla etkileşime giren aracılara bağlı olan karmaşık bir süreçtir. İyileşme 
sürecindeki bazı etkileşimler çok önemli olsa da, diğer hücreler veya 
aracılar, büyük komplikasyonlar olmadan işlevleri veya sinyalleri yerine 
getirirler.  Deri yara iyileşmesi, yüksek ilgi gören 3 konuya, yani yara izi, 
deri yara onarımında doku mühendisliği ve deri yara iyileşmesinde plazma 
uygulamasına odaklanacaktır.

2.  Enflamasyondan Proliferasyona

Deri yara iyileşmesinin ana nedenlerinden biri, daha fazla hasarı veya enfeksiyonu 
önlemek için bariyer fonksiyonunun restorasyonu gibi görünmektedir. Ortopedik 
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cerrahide iyileşemeyen deri, cerrahi yapılan bölge için hem kırık iyileşmesi 
hemde derin enfeksiyon adına büyük risk teşkil eder. Yara iyileşmesi çok sayıda 
hücre ve mediatörün farklı etkileşimini ve karışımlarını gerektirir. Bununla 
birlikte, uzun süren yara iyileşme evreleri veya organizmanın yaralanmaya 
aşırı tepkileri, normal yara iyileşmesini engeller ve artmış yara izlerine neden 
olabilir. Bu bağlamda, yara onarımının inflamatuar aşamasından proliferatif 
aşamasına geçiş, yoğun bir güncel araştırma konusudur (1). Her şeyden önce 
deri hücreleri, inflamasyonu başlatan ve sürdüren  reseptörler tarafından kendi 
kısımlarında tanınan, hasarla ilişkili moleküler modeller veya patojene özgü 
moleküler modeller gibi akut faz sinyallerine maruz kalır (2) Lökositler, özellikle 
granülositler, yaralanma bölgesine ulaşana kadar artan bir kemokin gradyanı ile 
birlikte göç ederler. Ek olarak, nötrofiller birçok proinflamatuar sitokin salgılar 
ve böylece inflamatuar yanıtı güçlendirir. Yara onarımında sitokinlerin ve 
kemokinlerin etkisi net olarak ortaya konmaktadır. Aktive edilmiş düzenleyici 
T hücreleri, adaptif bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Lökositlerin yanı sıra 
düzenleyici T hücreleri, interferon üretiminin azaltılması ve proinflamatuar 
makrofajların birikmesi yoluyla doku inflamasyonunu düzenleyebilir. Bu etkiye, 
deri yara onarımını kolaylaştırmak için seçilen epidermal büyüme faktörü 
reseptör yolunun aracılık ettiği kabul edilmektedir (3).

Bununla birlikte, inflamasyondan proliferasyona geçişteki anahtar 
hücrelerden biri makrofajdır (2) Çalışmalar, yara iyileşmesinin inflamatuar veya 
proliferasyon fazında makrofajların yokluğunun, doku oluşumunu ve kanamayı 
azalttığını göstermiştir. Ayrıca, makrofaj azlığı bir sonraki programlanmış 
aşamaya ilerlemeyi de engeller (4). Deriye yerleşik makrofajlar ve ayrıca infiltre 
monositlerden farklı olanlar, patojene özgü moleküler modeller ve hasarla 
ilişkili moleküler modeller tarafından aktive edilir (5) Yara onarımının erken 
evreleri bu, makrofajların M1 alt kümesine farklılaşması ile sonuçlanır. M1 
makrofajlar, fagositik aktivite, süpürme ve ayrıca proinflamatuar mediatörlerin 
üretimi ile ilişkilidir. Daha sonra, M1, makrofajların onarıcı bir fenotipi olan M2 
alt kümesine dönüşür. M2 makrofajlar, anti-inflamatuar aracıların sentezinde 
ve hücre dışı matriksin (ECM) üretiminde, fibroblast proliferasyonunun 
başlatılmasında ve ayrıca anjiyogenik süreçlerde yer alır (6). M2 makrofajlar, 
sonraki iyileşme evrelerinde yara bölgesine daha fazla zarar gelmesini önlemek 
için nötrofilleri, bakterileri ve hücre kalıntılarını fagosite ettikleri için bir tür 
temizleme prosesi oluştururlar. Bu, M1-M2 anahtarının mevcut paradigmasını 
destekler. M1-M2 geçişi olmazsa venöz ülserler ve diyabetik yaralar gibi 
iyileşmeyen veya kronik yaralar oluşur (6). Bu gözlemler, makrofajların deri 
yaralarının iyileşmesi sürecindeki önemli rolünün altını çizmektedir. Bununla 
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birlikte, yukarıda bahsedilenlerin aksine, Martin ve ark. sitokinlerin ve hücresel 
etkileşimlerin yara iyileşmesi için elzem olmadığını laboratuar hayvanları 
üzerinde göstermişlerdir. Makrofaj eksikliği olan PU.1 grubu farelerin bile 
deri yaralarını vahşi tip farelere yakın bir zaman süreci içinde tamir edebildiği 
ayrıca, bu PU.1 grubu fareler, deri yarası iyileşme süreci için inflamatuar yanıtın 
etkisini sorgulayarak neredeyse skarsız iyileştiği gösterilmiştir.

3.  Deri Yara İyileşmesinde Epitelizasyon

Deri yaraları epitelin yeniden düzenlemesi ve yara kontraksiyonu ile kapanır. 
Deri yara epitelizasyonu; yer, derinlik, boyut, mikrobiyal kontaminasyon gibi 
yara özelliklerine ve ayrıca hastayla ilgili sağlık koşulları, genetik ve epigenetik 
faktörlere bağlıdır.

Epidermisi ve kısmen dermisi içeren kısmi kalınlıktaki yaralar, genellikle 
sağlam deri ekleriyle birlikte primer yara iyileşmesi olarak iyileşir. Buna karşılık, 
tam kalınlıktaki yaralar, epidermisin ve dermisin yanı sıra daha derin yapıların 
tamamen tahrip olmasıyla karakterizedir. Doku kaybının onarımı, epitel örtü 
oluşmadan önce kusurun yerini alan granülasyon dokusunun oluşumu ile 
başlatılır. Bu yara onarımı biçimine sekonder yara iyileşmesi denir.

Geçikmiş yara iyileşmesi, karmaşık vakalarla ilgilidir. Yaraların bilinçli 
olarak ancak geçici olarak açık bırakıldığı septik durumlar, son derece inflamatuar 
ve sıklıkla yaşamı tehdit eden durumun gerilemesinden sonra kapatılır. Hasta 
stabil olduğunda ve yaralar iyi durumda olduğunda, yara kapanması dikişlerle 
veya cerrahi rekonstrüksiyonla gerçekleştirilir (7)including surgical site 
infection (SSI. 

Yüzeysel, küçük ve temiz yaralar genellikle kısa süreli hemostatik ve 
inflamatuar faz ile ilişkilidir, çünkü kan pıhtısı oluşumu küçük miktarlarda 
hücre döküntüsünün temizlenmesiyle yarayı kapatmakla sınırlıdır. Bununla 
birlikte, derin, geniş ve kontamine/enfekte yaraların iyileşmesi granülasyon 
dokusu oluşumu başlamadan önce hemostaz ve hücre kalıntılarının ve nekrotik 
dokunun uzaklaştırılması için daha uzun süreyi içerdiğinden, iyileşmek için daha 
fazla zamana ihtiyaç duyacaktır. Reepitelizasyon, parke taşı şeklindeki sabit 
keratinositlerin yassı göçmen keratinositlere dönüştürülmesiyle yaralanmadan 
birkaç saat sonra başlar. Rittié (8) bu fenomeni “hiçbir büyümenin zıt yönde 
hareket eden başka bir büyümeyle karşılaşmadan önce iki adneksiyal yapıyı 
ayıran mesafenin yarısından daha uzağa göç etmemesi” gerçeğiyle tanımladı. 
Kısmi kalınlıktaki insan yaralarında hücrelerin yaklaşık 500 μm mesafeyi kat 
etmesi ve normalde 8-10 gün içinde epitelizasyonu tamamlaması gerekir. Bir 
epidermal yaranın göç eden keratinositlerle yenilenmesi, başlangıçta, belirli 
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migrasyon aktivitesi olmadan kademeli olarak birbirinin üzerine ve yara yatağı 
üzerine düşen sıçrayan hücreler terimi ile tanımlanmıştır. Diğer yazarlar, 
yara üzerinde sürünmek için diğerlerini sürükleyen lider hücreleri veya hatta 
tüm hücre sıralarını tasvir etmişlerdir (9) Ek olarak, uzatma membranı veya 
epidermal dil, lamellipodial sürünme ve karıştırma gibi 3 başka mekanizma da 
rol oynayabilir. Epidermal dil, yara bölgesine bitişik ön sıradaki keratinositlerden 
oluşur. Aktive keratinositler hücre iskeletlerini yeniden düzenlerler. Bunu, yara 
boyunca yayılmak için (birdirbir benzeri) dil üzerinde başarılı bir ilerleme izler. 
Aktive edilmiş keratinositlerin önde gelen sırası onları kan pıhtısından türetilen 
fibrin, fibronektin ve vitronektin (lamellipodial sürünme) dışına sürükler ve yara 
matriksi üzerinde ilerler. İlginç bir şekilde önde gelen sıra hücreleri yara merkezine 
göç etmezler, ancak şekillerini değiştirirler, hücre-hücre temaslarını gevşetirler, 
kendilerini yeniden düzenlerler ve ön kenardan ayrılırlar (karıştırma). Yaranın 
ortasına ulaşan temas inhibisyonu, keratinositlerin göç sürecini durdurur ve yara 
örtüsü tamamlanır. Sıkı hücre-hücre temasları yeniden kurulur ve keratinositler, 
durağan parke taşı şeklindeki fenotiplerini ve ardından epidermal tabakalaşmayı 
elde eder. Unutulmamalıdır ki, bu onarım işlemi yaranın hızlı ve yeterli şekilde 
kapatılması ve daha fazla sıvı kaybı veya enfeksiyonun önlenmesi amacıyla 
yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilir. Etkili epitelizasyon için ön koşul, 
keratinosit göçünü kolaylaştıran uygun bir ekstraselüler matrikstir. Yağ dokusu, 
ince tabakalarda bile yara örtüsünü engellerken, dermis, fasya veya kas gibi 
dokular optimal yara yataklarını temsil etmektedir. Altta yatan substrat olarak 
dermis dışında, diğer bağ dokuları, bozulmamış epitel göçü için granülasyon 
dokusu oluşumuna ihtiyaç duyar. Granülasyon dokusu; makrofajlar, fibroblastlar, 
kan damarları, tip I kollajen, glikoprotein, fibronektin ve hiyaluronik asitten 
oluşan gevşek bir matriksten oluşur.

Deri yaralanmasından sonra, ortaya çıkan hücresel kusurun yeniden 
oluşturulması genellikle yetişkin kök hücrelerle sağlanır. Epidermal 
rejenerasyon bağlamında, kıl folikülü çıkıntısından ve interfoliküler epidermis 
nişinden türetilen kök hücreler, eksik hücrelerin yerini alır (6). Epidermal 
kök hücre nişinin deregülasyonu, enfeksiyon, hipoksi, iskemi ve/veya aşırı 
eksüdalar nedeniyle hücre havuzunun sınırlı olduğu kronik yaralarda, yani 
iyileşmeyen ülserlerde mevcuttur. Bununla birlikte, devam eden kapsamlı 
araştırmalarla iyileşmeyen yaralar sorununun üstesinden gelmek için kök 
hücrelerin kullanımı yaygınlaştırılmaktadır. Kök hücreler, ilgi çekici rolleri 
henüz tam olarak anlaşılmamış olsa da inflamasyon, hücre göçü, çoğalma ve 
farklılaşmanın çözülmesini sağlayan birçok yara iyileşme evresinde önemli bir 
rol oynamaktadır (10).
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4.  Deri Yarasının İyileşmesinde Anjiyogenez

Neovaskülarizasyon, deri yaralanmasından sonraki en başından yaranın 
yeniden şekillenmesinin sonuna kadar olan temel etkisinden dolayı tavizsiz 
yara iyileşmesinde önemli bir bileşeni temsil eder (11)including revision of the 
amputation, sometimes to a higher level. Determining a safe level for amputation 
with good wound healing potential depends largely on vascular measurements. 
This study evaluated potential predictive factors for revision of major lower 
extremity amputations in patients with PAD. Patients and methods: A retrospective 
chart review of all major lower extremity amputations at our institution was 
conducted. Amputations due to trauma or tumor and below-Ankle amputations 
were excluded. Patient demographics, level/type of amputation, level/time of 
revision, comorbidities and risk factors were extracted. Results: 180 patients 
with PAD, mean age 66.48 (range: 31-93. Vaskülarite, başlangıç   hemostazına 
katkıda bulunur, kan kaybını azaltır ve geçici bir yara matriksi oluşturur. Kan 
pıhtısından üretilen sitokinler ve büyüme faktörleri, kan pıhtılaşması için çok 
önemli olan önemli hücrelerin toplanmasını sağlar. Bu geçici yara mikro-ortamı, 
yeni damar oluşumu ve rejenerasyonu için başlangıç   noktasını tasvir eder, 
böylece yaranın besleyici perfüzyonunu ve hücre kalıntılarını ortadan kaldıran 
bağışıklık hücrelerinin verilmesini sağlar. İlk bakışta, neovaskülarizasyon 
süreci, iyileşen yara yüksek yoğunlukta işlevsel ve aynı zamanda işlevsiz 
yeni kılcal damarlar oluşturduğundan çok düzensiz görünmektedir. İşlevsel 
olmayan damarlar, olgunlaşma veya apoptotik süreçler yoluyla zamanla 
geriler. Bununla birlikte, neovaskülarizasyon sürecinin belirgin bir paterni 
doğrudan yara sınırında dairesel olarak düzenlenmiş damarların bir iç halkası ve 
ardından onları besleyen ve normal, yaralanmamış cilde bağlanan radyal şekilli 
damarların bulunduğu bir daire olarak tanımlanabilir (9) Neovaskülarizasyon 
sürecindeki bozulma, art arda yara iyileşme bozukluklarına veya tipik olarak 
venöz yetmezlik, arteriosklerotik hastalık veya diyabetik ayak yaralarında 
görülen kronik ülserlere yol açar. Son araştırma projeleri, perfüzyonu eski haline 
getirmek ve iyileşme sürecini desteklemek için kan damarı neoformasyonuna 
ve/veya yaralanma bölgesine iletilmesine odaklanmaktadır. Bu yaklaşımlar 
için bir ön koşul, bozulmuş yara onarımına yol açan altta yatan patofizyolojik 
süreçlerin derinlemesine anlaşılması ve kabul edilmesidir.

Kronik, iyileşmeyen yaralarla ilgili olarak, kutanöz onarımı engelleyen 
olumsuz mikro-çevreyi besleyen birçok neden mevcuttur. Diğerlerinin yanı 
sıra hiperglisemi, kalıcı inflamasyon ve büyüme faktörü ve sitokin eksiklikleri, 
yeterli anjiyogenez için kök hücre alımının bozulmasına yol açar (12). Bu 
bağlamda, özellikle kan damarlarının rejenerasyonu için kök hücrelerin deri yara 
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iyileşmesi üzerindeki yararlı etkisi açıktır (13) . Kök hücreler veya progenitör 
hücreler, özellikle yüksek seviyelerde pro-anjiyogenik moleküller (yani, VEGF, 
HGF, bFGF, EGF, TGF-β, IGF-1) tarafından çoklu parakrin etkilerle bu süreci 
destekliyor gibi görünmektedir. Ayrıca kök hücrelerin aktivitesi ve onarıma 
dirençli kronik yaralardaki potansiyelleri önemlidir (10).

Son zamanlarda perisitler, yara iyileşmesi konularında daha fazla ilgi 
görmüştür [50]. Perisitler, yeni oluşan kan damarlarında vasküler gelişim 
ve endotelin stabilizasyonundaki işleviyle iyi karakterize edilir. Perisit kan 
bariyerleri sağlar ve kılcal damar akışını düzenler. Ayrıca, parakrin bir şekilde 
hareket eder ve bağışıklık tepkilerini ve ayrıca yara izi veya fibroz ile ilişkili 
süreçleri düzenler. Perisitler, ekstravasküler bölgeye göç edecek kapıları aramak 
için endotelde nötrofil gezinmesini başlatmak için VCAM-1 ve E-selektin, 
ancak esas olarak ICAM-1 gibi yapışkan substratlar sağlar (14). Perisitlerin 
anti-inflamatuar etkisi, kemokin tarafından toplanan T hücrelerinin antijene 
özgü aktivasyonunu inhibe etme yeteneklerinde kendini gösterir (15). İlginç 
bir şekilde, perisitler kollajen üreten aktive fibroblastlara farklılaşmadıkları 
için pro-fibrotik aktivite gösterebilir (16). Hipertrofik skarlaşma sırasındaki 
fibroproliferasyon, perisitlerin veya transdiferansiye miyofibroblastların 
hipoksik durumlara karşı yüksek duyarlılığına bağlı olabilir, bu da tıkalı veya 
hatta kısmen tıkalı mikro damarlarla sonuçlanır (17,18).

Son araştırmalar, anjiyogenezin azalmasına rağmen deri yaralarının 
normal şekilde iyileştiğini göstermiştir (19). Bu gözlem, yetişkin cildine 
kıyasla daha az anjiyogeneze rağmen fetal deri ve oral mukozadaki yaraların 
skar bırakmadan iyileşmesi gerçeğiyle de desteklenmektedir (20,21). Fetal 
deride ve oral mukozada daha az skar oluşumu, alt inflamatuar yanıt ve 
yeni oluşan kapiller ağların çok daha hızlı olgunlaşması ile ilişkili olabilir. 
Bu nedenle, altta yatan farklı mekanizma hala belirsiz olmasına rağmen, 
anti-anjiyojenik tedaviler kullanılarak hipertrofik skarlar ve hatta keloidler 
için yeni tedaviler önerilmiştir (22). DiPietro (23) makalesinde, ilk başta 
deri yarası onarımı sırasında anjiyogenezi azaltmanın garip görünebileceği 
sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, besleyici perfüzyon sağlandığı sürece, 
normal deri yenilenmesini desteklemek için azaltılmış sayıda kılcal damar 
yeterli olabilir.

5.  Deri Yarasının İyileşmesinde ve Skarda Yeniden Şekillendirme

Skar oluşumu, son yara iyileşme evresinin yani yeniden şekillenme evresinin 
sonunu belirler. Fetal yara onarımının aksine, normal yetişkin yara iyileşmesi, 
sonuçta yaranın kapanması ve orijinal dokunun kollajenöz bir skar ile 
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değiştirilmesi ile sonuçlanır. Mükemmel, skarsız embriyonik yara onarımının 
mucizesi şu anda tam olarak anlaşılamamıştır.

Prematür fetüs deri yaralarını rejeneratif tip onarımla ve skar oluşumu 
olmadan iyileştirebilir (24). Skarsız fetal yaralarda epidermis ve dermis 
normal bir mimariye kavuşur. Kollajen dermal matriks paterni retikülerdir ve 
yaralanmamış dermisten farksızdır. Yara kıl folikülü ve ter bezi paternleri de 
normaldir. Bu, fetal fibroblastların pro-fibrotik mediyatör TGF-β’ya spesifik 
tepkisine bağlı olabilir (25).

Skar oluşumu, çocuklarda ve yetişkinlerde yara onarımının nihai 
sonucudur. Kutanöz yaraların epidermal uzantıları (saç folikülleri ve yağ 
bezleri) ve yaralanmamış deriden belirgin şekilde farklı bir kollajen modeli 
yoktur. Fibroblastlar tarafından salgılanan yeni kollajen lifleri, yaralanmadan 3 
gün sonra ortaya çıkar. Kollajen matriks oluştukça, yoğun şekilde paketlenmiş 
lifler yara bölgesini doldurur. Yaradaki nihai kollajen modeli, yoğun şekilde 
paketlenmiş liflerden biridir ve yaralanmamış dermiste bulunan retiküler model 
değildir.

Normal skarlaşmanın fizyolojisini ve hipertrofik skarlaşmanın 
patofizyolojisini anlamak için deri yara iyileşmesinde fibroblastların ve 
miyofibroblastların rolüne aşina olmak gerekir. Miyofibroblastların yara 
kontraksiyonunda anahtar rol oynadığı kabul edilmiştir. Yaralanmadan sonra 
yara kenarlarındaki dermal fibroblastlar yaraya salınan büyüme faktörleri 
tarafından aktive edilir. Mekanik gerilim ve trombosit kaynaklı büyüme faktörü 
(PDGF) tarafından uyarılan, stres lifi eksprese eden protomiyofibroblastlara 
dönüşürler. Protomiyofibroblastlar erken granülasyon dokusunda ve yüksek 
mekanik yüklü normal bağ dokusunda bulunur. Yaralanmadan yaklaşık 4 gün 
sonra yarada miyofibroblastlar belirir (26). Mekanik gerilim, aktive edilmiş 
TGF-β  ve ek varyantı EDA fibronektin, protofibroblastın aktin eksprese eden 
miyofibroblastlara farklılaşmasını tetikler (27).

Miyofibroblastlar, kasılma kuvvetlerini, hücre içi hücre iskeletini 
ECM’ye bağlayan fokal yapışma temasları ile uygularlar. Yara kontraksiyonu 
kontraktürden ayırt edilmelidir. Klinik olarak kontraktür, eklem hareketliliğinin 
ve fonksiyonunun azalmasına neden olan doku kısalması veya distorsiyonu 
olarak tanımlanır. Skar kontraktürü genellikle bölgede azalmış fonksiyon 
anlamına gelirken, skar kontraksiyonu orijinal yara ile karşılaştırıldığında skar 
uzunluğunun kısalması anlamına gelir. Yara izi yeniden şekillenmesi, olgun 
bir yara izi oluşturmak için aylar ile yıllar arasında meydana gelir. Yaralanma 
bölgesinde indüklenen yoğun kılcal ağ nedeniyle erken skar görünümü 
kırmızıdır. Kapatma tamamlandığında, kılcal damarlar nispeten az sayıda 
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kalana kadar geriler. Aylar içinde skardaki kızarıklık kaybolduğu için gerçek 
skar pigmentasyonu ortaya çıkar. Yara izleri genellikle tam olgunlaşmadan sonra 
hipopigmente olur. Bununla birlikte, daha koyu pigmentli hastalarda ve skarları 
aşırı güneşe maruz kalan daha açık pigmentli hastalarda skarlar hiperpigmente 
olabilir. Bu nedenle saçlı deri, yüz ve boyun gibi güneşe maruz kalan bölgelerde 
erken yara izi olan hastalarda güneşten korunma önlemleri önerilir. Yeniden 
şekillenme sırasında, yaralar zamanla giderek güçlenir.

Büyüme faktörleri, onarım sürecinin odak düzenleyici noktalarıdır. Yara 
bölgesinde çeşitli aktive hücreler tarafından salınan polipeptitlerdir. Genelde 
hücresel proliferasyonu uyarır ve yeni hücreleri yaraya çekerler. Yaralarda sayısız 
büyüme faktörü bulunur ve birçoğunun örtüşen biyolojik işlevleri vardır. PDGF, 
yaralanmadan hemen sonra trombosit α-granüllerinden salınır. Nötrofilleri, 
makrofajları ve fibroblastları yaraya çeker ve güçlü bir mitojen görevi görür. 
Ayrıca, yeni ECM’yi sentezlemek için fibroblastları uyarır ve granülasyon 
dokusu üretimini güçlü bir şekilde indükler. TGF-β1 erişkin yara iyileşmesinde 
baskındır ve doğrudan kollajen sentezini uyaran ve fibroblastlar tarafından ECM 
degradasyonunu azaltan pro-migratör ve pro-fibrotik bir büyüme faktörüdür. 
Trombositler, makrofajlar, fibroblastlar ve keratinositler dahil olmak üzere yara 
bölgesindeki tüm hücrelerden salınır. TGF-β, onarım eksikliği olmayan yaralara 
deneysel olarak uygulandığında yara onarımını hızlandırır. Bununla birlikte, 
onarım hızındaki artış, normal deri iyileşmesi sırasında zararlı olabilecek artan 
fibrozis pahasınadır.

Normal yaralarda, dermal defekt kapatıldığında ve epitelizasyon 
tamamlandığında onarım sürecini durduran “dur” sinyalleri bulunur. Bu 
sinyaller olmadığında veya etkisiz olduğunda onarım süreci hız kesmeden 
devam edebilir ve aşırı yara izine neden olabilir. Aşırı onarıma yol açan altta 
yatan moleküler mekanizmalar hala yoğun bir araştırma konusudur. Yanık 
hastalarının deri dokusunda pro-fibrotik sitokin aşırı ekspresyonu ve kollajenaz 
aktivitesinde azalma bulunmuştur. ECM bileşenlerini salgılayan aktifleştirilmiş 
fibroblastların sürekli mevcudiyeti ile onarımın sonunda programlanmış hücre 
ölümü, yani apoptoz eksikliği de suçlanmıştır (28).

Aşırı skar oluşumunun moleküler düzenlenmesine rağmen, onu etkileyen 
klinik faktörler vardır. Görünür bir kutanöz yara izini en aza indirmek için, 
elektif kesiler, doğal deri gerilimi çizgilerine (Langer çizgileri) paralel 
yerleştirildiğinde en az fark edilir. Bu yerleştirmenin 2 avantajı vardır: yara izi 
paraleldir veya yara izini kamufle eden doğal bir deri kırışıklığı içindedir ve bu 
konum yaraya en az miktarda gerilim uygular. Yara gerilimi yara izini genişletir. 
Gerilmeden yakınlaştırılan keskin hatlı ve iyi hizalanmış yara kenarları 
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en az yara izi ile iyileşir. Yara kenarlarının enfeksiyonu veya ayrılması ve 
ardından ikincil iyileşme de daha fazla skar oluşumuna neden olur. Yara izinin 
hiperpigmentasyonu ve hipopigmentasyonu, çevresindeki deri ile kontrastını 
artırarak yara izini daha görünür hale getirir. Skar hiperpigmentasyonunu 
önlemek için tüm yaraların güneşten korunması önerilir.

Hipertrofik skarlar ve keloidler insanlara özgüdür. Patolojik skar tipleri 
klinik özelliklerine göre ayırt edilir. Hipertrofik skarlar, orijinal yara sınırlarını 
aşmayan, bunun yerine kabarık, kırmızımsı ve kaşıntılı skarlar olarak tanımlanır. 
Genellikle yara boyunca aşırı gerilme kuvvetlerine sekonder oluşurlar ve en 
çok ekstremitelerdeki eklem yüzeylerindeki yaralarda görülürler, fakat aynı 
zamanda sternum ve boyunda da görülürler. Hareket açıklığı egzersizleriyle 
yapılan fizik tedavi, ekstremitelerde eklem kontraktürünün yanı sıra hipertrofik 
skarı en aza indirmeye yardımcı olur. Hipertrofik skar, zamanla gerileyebilen, 
kendi kendini sınırlayan bir aşırı iyileşme türüdür. Bu yara izleri genellikle 
kaybolur ve çevredeki deri seviyesine düzleşir.

Aşırı yara izinin tedavisine yönelik ilk adım, cerrahi veya travma sonrası 
erken teşhis ve tedavidir. Enfeksiyonu önlemeye yönelik çabalarla birlikte 
titiz doku işleme, dikiş atma ve yara yönetimi zorunludur. Aşırı skarlaşma 
riski yüksek olan hastalar, silikon jel tabaka veya merhemler, hipoalerjenik 
mikro gözenekli bant ve eş zamanlı intralezyonel steroid enjeksiyonunu 
içeren koruyucu tekniklerden yararlanır (29). Silikon jel kaplama, hipertrofik 
skar tedavisi için yaygın olarak kullanılmaktadır ve yüksek kanıta sahip tek 
çaredir. Silikon jel kaplama, güvenli ve etkili kullanımını destekleyen birkaç 
randomize kontrollü çalışma ile 20 yıldan fazla bir geçmişe sahiptir. Yara 
izinin azaltılması için önerilen etki mekanizmaları, geliştirilmiş hidrasyon 
ve oklüzyon, artan sıcaklık ve yara izi mekanik gerilimindeki değişimi içerir 
(30).

Çok sayıda araştırma, yara izini azaltmak veya önlemek için tedavi 
stratejilerinin geliştirilmesine odaklanmıştır. Fetal yara iyileşmesi gözlemleri 
tarafından yönlendirilen araştırmacılar, başlangıçta anti-TGF-β stratejilerinin 
yara izi önleyici etkisini analiz ettiler. Skar oluşumu ve yeniden şekillenmenin 
karmaşıklığı, basit anti-fibrotik TGF-β3 ilavesinin skar oluşumunu önlemek için 
yetersiz olması gerçeğiyle desteklenmektedir (31). Açıkça, daha fazla çalışmaya 
ihtiyaç vardır ve büyüme faktörleri arasındaki etki fazlalığı nedeniyle, TGF-
β, insanda skar oluşumunu ve fibrozisi azaltmayı hedefleyen tek büyüme 
faktörü olmayabilir. Son zamanlarda, doku mekaniği, yara kapanma süresi ve 
inflamatuar reaksiyonun yoğunluğu, aşırı skar oluşumunu ele almak için daha 
fazla odak haline gelmiştir (32)
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Klinik faz II ve III denemeleri şu anda fibrotik hastalıkların üstesinden 
gelmek için birkaç yeni ilaç kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Diğerlerinin 
yanı sıra, antikorların TGF-β, integrin αvβ6, interlökin-13, bağ dokusu 
büyüme faktörü CTGF/CCN2 ve çok daha fazlasına karşı etkisi akciğer veya 
karaciğer fibrozisi veya keloidlerde araştırılır. Şaşırtıcı bir şekilde, sırasıyla 
astım, hipertansiyon veya hiperkolesterinemi için kullanılan lökotrien reseptör 
antagonistleri, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, kalsiyum 
antagonistleri veya statinler ile sistemik tedavi edilen kişilerde skar oluşumunun 
azaldığı farkedilmiştir [78]. Bu tesadüfi etkiler kısmen hayvan modellerinde 
yeniden üretilebilir. Devam eden klinik çalışmalar, aşırı skarlaşmanın gelecekteki 
tedavisi için yeterli ve ikna edici sonuçlar verecektir.

6.  Yara İyileşmesi için Doku Mühendisliği ve Hücre Bazlı Tedavi

Şu anda, yaraların kapatılmasına yönelik cerrahi teknik olarak otolog deri 
greftlemesi yapılmaktadır, ancak bu, otolog derinin mevcudiyeti ile sınırlıdır. 
Cerrahi teçhizatı doku transferi için çok çeşitli bir spektrum içerse de, çabalar 
henüz gerçek doku rejenerasyonu veya replasmanına benzemiyor. Doku 
mühendisliği, organ işlevini eski haline getirmek veya sürdürmek ve doku 
kusurlarını onarmak için yeni dokular yaratmayı amaçlar. Temel homeostatik 
mekanizmaları destekleyen bir ortamın yeniden yaratılması doku mühendisliğinde 
önemli bir zorluktur (33). Hücre sağkalımını, çoğalmayı, farklılaşmayı, apoptoz 
ve anjiyogenezi optimize etmek ve uygun stromal destek ve sinyal ipuçları 
sağlamak, klinik olarak yararlı dokuyu başarılı bir şekilde üretmenin anahtarıdır. 
Moleküler ve hücresel mekanizmalar hakkında artan bilgi ve başarısız 
girişimlerden öğrenilen dersler, altta yatan çeşitli patofizyolojik koşulları ve farklı 
yara tiplerini ve bunların özel gereksinimlerini hesaba katarak gelecekteki yönleri 
daha iyi tanımlamamızı sağlar. Doku mühendisliği ürününden bağımsız olarak, 
titiz bir yara yatağı hazırlığı, bakteri yükünün en aza indirilmesi, canlı olmayan 
dokunun kapsamlı debridmanı, ödemin kontrolü, vasküler durumun optimal 
besin sağlanmasına izin verecek şekilde optimize edilmesi, ilave travmaların 
önlenmesi ve mekanik stresin azaltılması, başarılı yara iyileşmesi icin temel 
ön koşullardır. Yara ortamını iyileştirmek için geçici yara pansumanlarından 
hücresiz yapı iskelelerine, hücre transplantlarına ve dermal ikamelere kadar 
çeşitli doku mühendisliği yaklaşımları, yukarıda da belirtildiği gibi birçok farklı 
büyüme faktörüne odaklanarak araştırılmaktadır. Yine de büyüme faktörlerinin 
orkestrası sayısızdır ve zamanında etkileşim tam olarak keşfedilmemiştir, bu 
nedenle gerçek yara rejenerasyonunu teşvik etmek ve uygun hücre sinyalizasyon 
ipuçlarını sağlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
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Yaygın olarak incelenen bir başka yön, yapısal destek sağlamak ve hücre 
göçünü teşvik etmek için matriks malzemeleri ve yapı iskeleleri alanıdır. Deri 
ikameleri için çeşitli farklı bileşenlerin her biri, kolajen, fibrin/fibronektin, 
kitosan, elastin, jelatin ve glikozaminoglikanlar gibi benzersiz fiziksel 
(gözenek boyutu, elastikiyet) ve biyolojik (hücre yapışması, hücre göçü) 
özellikleriyle incelenmektedir (34) Ayrıca, allojenik veya ksenojenik derinin 
hücresizleştirilmesi, 3D baskı ve şu anda yara yatağının genetik modifikasyonları 
yeni perspektifler sunmaktadır. Ek olarak, matriks materyaline dahil edilmiş ya 
da yara yatağına implante edilmiş hücre transplantasyonu son zamanlarda ilgi 
kazanmıştır. Başlangıçta organa özgü hücrelerin yerini aldığı düşünülen kök ve 
progenitör hücrelerin, konakçı hücrelerin kemotaksisi yoluyla yara iyileşmesi 
potansiyellerini ve hücre sinyal molekülleri için bir kaynak olarak kullandıkları 
da keşfedilmiştir. Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen araştırma çalışmalarının 
hiçbiri henüz standardize klinik uygulamaya geçme yolunu bulamamıştır. Özetle, 
doku mühendisliği yoluyla optimal bir dermal ikame veya deri değiştirme 
tedavisi henüz bulunamamıştır. Belirli yara koşullarının patofizyolojik 
gereksinimlerinin yanı sıra hücresel etkileşim ve hücre sinyalizasyonu hakkında 
artan bilgi ile doku mühendisliği, yara iyileşmesini geliştirmek için gelecek için 
büyük perspektiflere sahiptir.

7.  Plazma

Plazma, günlük yaşamda iyi bilinen bir olgudur. Tüm evrene dayalı olarak 
tüm malzemelerin neredeyse %99’u plazmadan oluşur. 3 klasik agregat 
durumuna (katı, sıvı, gaz) ek olarak, plazma maddenin başka bir hali olarak 
kabul edilir. Plazmanın davranışı için değil, aynı zamanda teknik kullanım için 
de gerekli olan bir özelliği, elektriksel iletkenliğidir. Biyosferde pratik olarak 
kullanılabilir doğal plazma yoktur. Bu nedenle teknik olarak uygulanabilmesi 
için plazmanın üretilmesi gerekir. Tıp mühendisliğinde, plazmanın hali hazırda 
geniş bir kullanım yelpazesi vardır, örneğin yüzey tedavilerinde ve bu arada 
plazma uygulaması koterizasyon ve operatif debridmanda kullanılmaktadır. 
Yıllarca süren teknolojik ilerlemeden sonra, plazma artık tıbbi uygulama için 
hazırdır. Bu, elektrik akımları ve sıcaklığın artık in vivo tıbbi uygulama için 
tolere edilebilir olduğu anlamına gelir. Farklı çalışmalar, çoklu ilaca dirençli, 
kontamine yaraların termal olmayan plazma (NTP) veya soğuk atmosferik 
plazma (CAP) yoluyla başarılı bir şekilde dekontaminasyonunun kanıtlarını 
sunmuştur (35). Plazmanın ikincil bir yararlı özelliği, genomik etkilerinden 
kaynaklanmaktadır. Bu, keratinositlerin ve fibroblastların gelişmiş göç 
davranışını gösteren in vitro çalışmalarla daha da vurgulanmıştır.  CAP ile 
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tedavi edilen hücrelerde yara çizik deneylerinde boşluk kapanması önemli 
ölçüde hızlanmıştır. Keratinositler esas olarak epidermisi yeniler ve yara 
kapanmasında önemli bir rol oynar. Mürin yüzeysel deri yaralarına günlük 
kısa plazma uygulamaları (40 saniyeye kadar), önemli ölçüde artmış epidermal 
hücre rejenerasyonu, granülasyon dokusu hiperplazisi ve kollajen birikimi 
gösterdi. Bu, kısa CAP maruziyetinin (1-3 dakika) zaten keratinositlerin 
proliferasyonunu indükleyebildiği insan derisi biyopsi örneklerinde plazma 
uygulamasıyla da doğrulandı (36). Eşzamanlı olarak, daha uzun süreli 
maruziyetler, plazma uygulamasının aşırı dozda alınmasına neden olabilir ve 
apoptotik hücre ölümünü indükler ve yara iyileşme sürecini daha da bozar (36). 
Plazmanın keratinositler üzerindeki etkileri gibi, sadece NTP ile kısa süreli 
tedaviler, makrofaj göçü inhibe edici faktörün ekspresyonunu göstermiştir. 
Bu sitokin, hücresel patojen savunması için önemli aktörler olan β-defensin 
ailesinden anti-mikrobiyal peptitlerin ekspresyonunu önemli ölçüde etkileyerek 
yara iyileşme süreçlerinde önemli bir rol oynar.

8.  Sonuç

Sağlıklı cildin bütünlüğü, insan vücudunun fizyolojik homeostazının 
korunmasında önemli bir rol oynar. Ortopedik cerrahide deri ve eklerinin tam 
iyileşmesi, cerrahi başarıyı ve hasta konforunu son derece etkiler. Yetersiz 
iyileşmeye yol açan ve daha fazla müdahale gerektiren birçok durum tarif 
edilmiştir. Yara iyileşme mekanizmaları ve yara onarımındaki spesifik hücre 
fonksiyonları kısmen tanımlanmış olmasına rağmen, altta yatan birçok 
patofizyolojik süreç hala bilinmemektedir ve ancak bu karmaşık etkileşimi daha 
iyi anlarsak yeni ve etkili yara iyileştirme tedavileri tasarlayabiliriz. Burada 
sunulan yeni bakış açıları, iyileşmeyen yaraların insidansını azaltmak ve genel 
olarak iyileşme sürecini kolaylaştırmak için bu alandaki araştırmaların muazzam 
önemini daha da desteklemektedir.
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1. Giriş

Abdominal duvar vücudun diğer alanlarına kıyasla göreceli esnek olup, 
travmanın temelini oluşturan ve çoğunlukla dıştan uygulanan mekanik 
güce karşı koyacak sert iskeletten yoksun olması nedeni ile doğrudan 

deri ve deri altı travması göreceli daha seyrek ortaya çıkar.
Spinal travmalar hariç, diyafragma ile minör pelvis arasındaki dokuların 

doğrudan maruz kaldığı travma abdominal travma olarak tanımlanır. Bu nedenle 
de meme ucu ile perine arasındaki alanı hedef alan her travma kaynağı abdominal 
travmaya neden olma potansiyeli taşır (1).

İyatrojenik travmalar bir yana bırakılırsa, sivil şartlarda, abdominal 
travmaların %25 ‘i cerrahi girişim gerektirir (2).

2. Abdominal Deri ve Deri Altı Anatomisi 

Abdominal deri oldukça mobil olup, deri altındaki kalın yağ dokusu ve bu 
yağ dokusunu şekillendiren gevşek bağ dokusu ağından oluşan Camper 
Fasyası tarafından mekanik olarak desteklenir ve şekillendirilir. Ön abdominal 
deri Süperfisyal Üst ve Alt Epigastrik Damarlar ve dalları ve karın duvarını 
kanlandıran Derin Epigastrik Damarların perforan dalları tarafından beslenir. 
Lateral abdominal derinin kanlanması çoğunlukla üstte interkostal damarlar, 
altta ise Süperfisyal Sirkumfleks İliak damarlarca sağlanır (3). Abdominal 
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deri ve deri altı lenfatikleri ise üstte aksiller ve parasternal lenf nodlarına, altta 
süperfisyal inguinal lenf nodlarına drene olur (4).

3.  Abdominal Travma Türleri

Abdominal travma cerrahi açıdan Künt ve Penetran Abdominal Travma olarak 
2 gruba ayrılır. Her iki travma çeşidinde deri travması veya deri bütünlük kaybı 
meydana gelebilir. 

3.1.  Künt Abdominal Travma

Abdomene yönelik, geniş alana uygulanan bir mekanik güç ile meydana gelir. 
Primer olarak deri ve fasya bütünlüğünü hedefleyen bir travma olmasa da 
ölümcül yüksekten düşme, güçlü şok dalgası (örneğin patlama) ve ağır yük 
altında kalma gibi ekstrem künt travmalarda barotravmatik sekonder fasya ve 
deri rüptürü ve evisserasyon meydana gelebilir (5,6).

Künt travmaların esas intraabdominal hedefi karaciğer, dalak ve böbrek 
gibi solid organlardır (7). İntraabdominal lüminal organlar göreceli esneklikleri 
nedeni ile kısmen korunurlar. Bir diğer hedef organ ise “ivmelenme” yani 
akselerasyon ve deselerasyon sonucunda solid veya Lüminal organların 
artan gerilime bağlı vasküler hasarlarıdır (8). Deride meydana getirdiği akut 
patolojiler temelde deri ve deri altı hematomları ve deri abrazyonlarıdır. 
Takip eden saatlerde ve günlerde ise deri iskemisi ve deri altı yağ nekrozu 
meydana gelebilir. Nadiren cerrahi girişim gerektirir ve spontan iyileşme 
meydana gelir. 

Abdominal deri esnekliği ve çoklu vasküler kaynağa sahip olması nedeni 
ile travmatik deri nekrozu durumunda eksizyon ve greftleme göreceli daha 
kolay uygulanabilir.

Yüksek enerjili künt abdominal travmanın deri ve deri altı dokusuna 
yönelik özel bir hasar şekli de avülziyon veya “degloving” tipi deri hasarıdır. 
Yüksek ve ani uygulanan sürtünme gücü karşısında deri ve deri altı dokuları ya 
tam kat veya kısmen fasyadan ayrılırlar ve adeta tam kat flep haline gelirler. Akut 
dönemde bu tip yaralanmaya yapılacak acil müdahale saha temizliğini sağlamak 
ve flep vaskülarizasyonunun acilen sağlanmasıdır. Aksi halde geniş deri nekrozu, 
hastanın dehidratasyonu ve septik komplikasyonlar kaçınılmaz olur (9).

3.2.  Penetran Abdominal Travma

Bir diğer abdominal travma türü deri ve fasya bütünlüğünün bozulması, delici 
ve kesici bir cismin abdominal duvarı hedef alması ile meydana gelen penetran 
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abdominal travmalardır. Fasyanın aşılması ile meydana gelen, eski adıyla 
“Batına Nafiz” penetran yaralanmaların tamamına yakın kısmı laparotomi veya 
laparoskopik cerrahi girişim gerektirip, fasyayı aşmadıkları zaman herhangi bir 
yüzeysel yaralanma gibi sadece küçük cerrahi girişimle veya uygun yara bakımı 
ve pansumanla tedavi edilir.

Penetran abdominal travmaların esas hedefi abdomende daha geniş yer 
kaplayan lüminal organlar ve özellikle ince barsaktır (10). Lüminal organ hasarı 
ile intraabdominal kavitede serbest gaz, kan, idrar, safra ve dışkı koleksiyonu 
meydana gelir. Akut dönemde mortalite hemorajik şok kaynaklı, geç dönemde 
ise sepsis kaynaklıdır (11).

Penetran abdominal travmanın deri üzerindeki primer etkisi hemoraji ve 
bazen mekanik deri kaybıdır. Deri bariyerinin aşılmış olması nedeni ile travma 
kaynağı cismin sterilite durumu ve yaralanmanın derinliği yaraya müdahale 
prosedürünü şekillendirir.

3.3.		İyatrojenik	Penetran	Travma

Penetran abdominal travmanın önemli bir kısmı da iyatrojenik travmalardır. 
Yapılan laparotomiler ve laparoskopik girişimlerle istemli deri ve deri altı 
doku bütünlük kaybı yanı sıra, fasya bütünlük kaybı ve solid ve lüminal organ 
travması meydana gelmiş olur.

Girişim yolu travması bir yana, abdominal cerrahi komplikasyonları da 
deri ve deri altı dokuyu dolaylı olarak etkileyebilir.

4.  Abdominal Deri İskemik Hasarı

Deri ve deri altı dokuların kanlanması yukarıda sayılan vasküler sistemlerce 
sağlanmakla beraber, abdominal duvarı besleyen derin damarların perforan 
dalları tarafından da desteklenir. Lakin, majör ve komplike künt ve penetran 
abdominal travmalarda veya yetersiz teknik ya da zorunluluk halinde yapılan 
atipik laparotomilerle abdominal deri ve deri altı iskemisi ve nekrozu meydana 
gelebilir.

Majör abdominal travma, özellikle de avülziyon veya “degloving” tipi 
deri hasarında sağ veya sol tarafta hem süperior hem inferior süperfisyal 
epigastrik arter ve ven hasarı meydana gelebilir ve bu genişlikteki bir travmada 
karın duvarından kaynaklanan destekleyici penetran vasküler dalların çoğu da 
travmatize olacağından, abdominal deri ve deri altı iskemisi meydana gelir. 
Aynı şekilde geçirilmiş cerrahi girişim, özellikle de abdominal duvar ve deri 
neovaskülarizasyonunun tamamlanamadığı ardışık cerrahilerle abdominal 
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duvar ve deri iskemisi meydana gelebilir. Örneğin sağ subkostal insizyonla 
yapılan laparotomi sonrası geniş pfannenstiel insizyon veya sağ inguinal 
insizyonla yapılan cerrahi girişim sırasında sağ alt epigastrik damarların 
hasarı veya cerrahi işlem sırasında kaçınılmaz olarak bağlanmak zorunda 
kalınması ile karın ön duvarı sağ yarısında kas, deri altı ve deri iskemisi ve 
hatta nekrozu meydana gelebilir. Aynı mekanizma abdominal duvardan alınan 
TRAM(Transvers Rektus Abdominis Kas) veya DIEP(Derin İnferior Epigastrik 
Perforatör) gibi fleplerin başarısını düşürebilir ve postoperatif nekroz oranlarını 
arttırabilir (12,13).

5.  Abdominal Deride Lenfödem ve Lenfanjit

Geçirilmiş majör cerrahi veya travmayi takiben, travma sahasında deride 
lenfödem ve sellülit meydana gelebilir14. Abdominal deri altı lenfatiklerinin 
birden fazla kaynağa drene olabilmesi nedeni ile sistemik bir iskemi veya sepsis 
olmadan travma sonrası jeneralize lenfödem görülmez. Abdominal deri travma 
sahasında lokal lenfödem çoğunlukla lokal infeksiyona veya deri altı hematoma 
sekonder meydana gelir. Kronik jeneralize abdominal lenfödem obezite ile 
ilişkili olarak meydana gelen deri ve deri altı patolojisidir (15,16). Akut 
jeneralize abdominal lenfödem ve lenfanjit ise sepsis veya sistemik iskemiye 
bağlı gelişen, mortal tablonun bir göstergesidir.

6.  Abdominal Deri Altı Hematom

Abdominal travma sonrası abdominal duvar ve deri altı hematom sıklıkla 
meydana gelir. Fokal hematomlarla sınırlı olabileceği gibi, meydana gelen 
vasküler, özellikle de arteryel hasarın yaygınlığı ve deri altı dokunun kalınlığı, 
aynı zamanda koagülasyon ve agregasyon yetisine bağlı olarak abdominal ve 
spinal alanı 360 derece sarabilen devasa hematomlar meydana gelebilir (17). 
Haliyle antikoagülan veya antiagregan kullanımı varlığı ve alınan ilacın etkinlik 
gücü hematom oluşumu olasılığı ve yaygınlığı ile doğrudan ilişkilidir.

Vücudun diğer alanlarında olduğu gibi abdominal deri altı hematom da 
hem vaskülarizasyon kaybı hem basıya bağlı meydana gelen fokal iskemi ile 
deri nekrozuna yol açabilir. Aynı şekilde likefiye hematoma sekonder meydana 
gelen abseye bağlı fokal lenfödem ve lenfanjit meydana gelebilir.

Antikoagülan ve Antiagregan etki altındaki hastalarda daha sık görülmek 
üzere, cerrahi girişim sonrası cerrahi alanda hematom ve buna sekonder olarak 
lenfödem ve sellülit meydana gelir ve spontan veya cerrahi drenaj ile hızlı 
regresyona uğrar.
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7.  Gastrointestinal Fistüller

İntraabdominal kaviteye erişen travmalarda lüminal organ hasarı durumunda 
intraabdominal gaz ve sıvı koleksiyonu ve septik tablo nedeni ile meydana 
gelen semptomlara yönelik ileri tetkik, perforasyon ön tanısı konması halinde de 
cerrahi girişim planlanır. Cerrahi girişim öncesinde, perforasyona bağlı oluşan 
koleksiyon abseye dönüşebilir. Absenin karın duvarını erode edip, aşması ile, ya 
da penetran abdominal travmanın fasya hasarı ve penetrasyon hattı üzerinden 
deriye fistülizasyon meydana gelebilir (18). Aynı şekilde cerrahi girişim ve 
perforasyonun kontrol altında alınması sonrasında meydana gelebilecek 
kaçağa bağlı intraabdominal koleksiyon ortaya çıkıp, insizyon hattı veya dren 
defektinden deriye fistülize olabilir (19,20).

Kolonik fistüllerin drenaj içeriği fırsatçı ve patojen mikroorganizmalardan 
zengin olup, yüksek derecede enfektif içeriğe sahip olup, kolayca fasya ve deri 
altı yağ dokusunda abseleşme ve fasiite neden olabilirler. Lakin, 6.8-7.3 arası bir 
pH değerine sahip dışkının deride primer erozyon etkisi düşüktür (21). Burada 
deri kaybı çoğunlukla sekonder ve enfektif kaynaklıdır (22).

Jejunum ve ileum içeriği pH değeri 6.0-8.0 arasında değişken bir değere 
sahiptir (23). Aynı zamanda güçlü irritan olan ve lipolitik etkiye sahip safra 
ve yine hidrolitik etkili amilaz, proteolitik ve lipolitik etkiye sahip amilaz, 
tripsin, kemotripsin, elastaz ve lipaz enzimleri içermektedir ve normal şartlarda 
sterildir (24). Bu nedenle enterokütan fistüllerde ön planda olan deri altı yağ ve 
bağ dokusunun likefaksiyonu ve ağır irritan kontakt dermatit tablosudur (25). 
Enterokütan fistüllerin cerrahi kontrolünün en önemli ayaklarından biri fistül 
içeriğinin çevre deri ile temasını minimuma indirmek ve deri hasarını sınırlamaktır 
(26). Kronikleşen fistüllerde ince barsak epitelinin fistül hattında ilerleyişi ile deri 
altı doku bu endojen koruyucu mekanizma ile korunur ve hasar sınırlanır.

Yüksek debili enterokütan fistüllerde deri bol miktarda taze ve aktif irritan 
içerik ile karşılaşır. Bu deri hasarını kontrol etmek için topikal koruyucu ürünler 
veya adheziv membranlar yanı sıra, fistül içeriğini kontrol altında tutmak için 
fistül torbaları kullanılır (27).

Safra yolu ve pankreas travmalarında ve biliyopankreatik cerrahi sonrası 
meydana gelen kaçaklarda pür biliyer veya pür pankreatik kütanöz fistüller 
meydana gelebilir ve yine fistül sahasında irritan kontakt dermatit meydana gelir.

8.  Ostomiler

Cerrahi girişimlerin bir komponenti olarak oluşturulan kolostomi, ileostomi, 
jejunostomi, gastrostomi, duodenal tüp, koledok T-tüpü ve ürostomi gibi 
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abdominokütanöz drenaj ve bazen beslenme yolakları aslında kontrollü fistüller 
gibi işlev görürler. Kontrollü olmaları nedeni ile ağızlaştırma sahalarında drenaj 
içeriğinin deri altı dokuya etkisi minimal düzeydedir. Yine de ostomi çevresi 
deri drene olan içerikten az ya da çok etkilenir ve dermatit tablosu meydana gelir 
(28). Kontrollü drenaj ve deri ile teması minimalize etmek için drenaj amaçlı 
olan ostomi ağzı torbaya uygun oluşturulur ve torba uygulanır. Ostomi ağzı 
çevresi deriye ise hidrofobik ostomi pastası ve koruyucu bariyer amaçlı ürünler 
(örneğin çinko oksit içeren kremler) uygulanır. Beslenme amaçlı oluşturulan 
gastrostomi ve jejunostomi traktına ise sızıntıyı önlemek için trakt çapına uygun 
beslenme kateteri yerleştirilir.

9.  Abdominal Duvar Kaybı Durumunda Derinin Önemi

Majör abdominal travmalar veya bir travma sonrası meydana gelen septik, 
hemorajik veya iskemik majör abdominal komplikasyonlarda rejyonel veya 
yaygın fasya kaybı meydana gelir (29). Bu durumda intraabdominal organlarla 
dış ortam arasındaki tek bariyer deri ve deri altı dokudur (30,31). Cerrahi girişim 
uygulansın veya uygulanmasın, bu durumda o alandaki deri vitalitesi, vasküler 
yeterliliği ve lenfatik drenajının tam olması ve minimum gerilime maruz kalması 
hayati önem taşır.

Antikoagülan ve antiagregan kullanımı ve hastanın anemi, malnütrisyon 
ve hipoksiden korunması gibi sistemik müdahalelerin yanı sıra, derinin bası ve 
gerilimden korunması için hastanın uygun ve değişken pozisyonlarda tutulması, 
cerrahi girişim sırasında retansiyon sütürleri ile lokal gerilimin geniş alana 
yayılması veya korse gibi dış desteklerle fokal gerilimin engellenmesi amaçlanır 
(32).

10.  Abdominal Travmada Deri Bulgularının Tanıya Katkısı

Abdominal travma öyküsü ile sunulan hastanın değerlendirilmesinde hastanın 
özet anamnezinin alınması veya iletilmesini takip eden fizik muayene aşamasında 
ilk karşılaşılan bulgular deri bulgularıdır.

Künt abdominal travmada deri bulgularının intraabdominal patolojiler 
açısından ön tanıya katkısı kısıtlıdır. Künt travmada meydana gelen hasar 
her zaman travmaya maruziyet yönünde olmayıp, kimi zaman abdomende 
kontralateral solid organ hasarına neden olabilir. Aynı şekilde künt travmaya 
bağlı meydana gelmiş güçlü ivmelenme hasarı abdominal kavite içinde herhangi 
bir mobil veya semi mobil organın vasküler pedikülünde meydana gelmiş 
olabilir.
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Penetran abdominal travmada ise durum farklıdır. Deride meydana gelmiş 
Penetrasyon hasarının lokalizasyonu ve yara eksplorasyonu sırasında saptanan 
yaralanma açısı, aynı zamanda ateşli silah yalanması veya derin penetran 
yaralanmalarda çıkış deliğinin saptanması bize travmaya uğramış olabilecek 
organ ve dokular hakkında fikir verebilir (33).

Kimi zaman hasta veya şahitlerden travma objesi hakkında bilgi 
alınabilirken, bilinci bulanık veya kapalı hasta ile karşılaşıp, anamnez 
alınamayan vakalarda yaranın karakteristiği olası intraabdominal hasar ile ilgili 
değerli bilgiler sağlayabilir.

Ateşli silah yaralanmasının derideki giriş defektinde yanık izi olması 
bu tip yaralanma için karakteristik özelliktir ve adli açıdan ek öneme sahiptir 
(34). Defektin irregüler sınırlara sahip olması ve çevresinde hematom olması 
penetrasyonun göreceli künt bir cisimle gerçekleştiğini gösterir. Bu bulgu 
varlığında fasya penetrasyon olasılığı göreceli daha düşüktür. Cerrahi insizyonu 
andıran keskin sınırlı ve sızıntı şeklinde hemorajinin eşlik ettiği yaralanmanın 
fasyayı penetre etmiş olma olasılığı göreceli daha yüksektir. Yara içinden 
omentum veya ileum evisserasyonu saptanması ise, yara eksplorasyonuna gerek 
duyulmadan karın duvarının fasya ve periton dahil tam kat aşıldığını kesin 
olarak kanıtlayan bulgudur.
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1.  Giriş 

Yüz bölgesinde görülen yumuşak doku travmaları yaygın görülen 
yaralanmalardır ve genellikle tüm acil başvurularının %10’luk 
kısmını içermektedir (1,2).1-2 Periorbital bölgenin önemli anatomik 

komşulukları vardır ve bu bölgenin yaralanmaları sıklıkla karmaşık 
mekanizmalarla oluşmaktadır. Özellikle göz kapağı ve periorbital yumuşak 
dokuda gelişebilecek posttravmatik fonksiyonel veya kozmetik sekel potansiyeli 
yüksektir bu nedenle yüz bölgesinde oluşacak herhangi bir yumuşak doku 
yaralanması dikkatli değerlendirilmelidir.3Tedavide bölge anatomisini detaylı 
olarak bilmek ve oluşmuş lezyonun dikkatli değerlendirmesi ile sekonder 
onarım ihtiyacı olmaksızın hedeflenen fonksiyonel ve estetik sonuçlara 
ulaşmayı sağlar.

2.  Göz Kapağı Travması

Göz kapağı hasarları 2 kategoriye ayrılır: künt travma ve penetran travma.

2.1. Künt Travma 

Göze ve orbitaya belli bir kuvvet ileten fakat dokulara girmeyen cisimler künt 
travmaya sebep olurlar, genellikle boyut olarak orbitadan daha büyüktürler.4 

Ekimoz ve ödem en sık görülen bulgularıdır. Hastalar olası bir göz içi yaralanma 
açısından bir oftalmolog tarafından detaylı biomikroskopik muayene ve dilate 
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fundus muayenesi olmalıdır. Orbital kırık şüphesi durumunda bilgisayarlı 
tomografi değerlendirmesi yapılabilir. 

2.2. Penetran Travma

Orbitadan veya oküler dokulardan geçen cisimler penetran travmaya sebep 
verirler. Bu cisimler keskin ya da sivri kenarlı olup genellikle orbitadan en az 
bir boyutta daha küçüktür.4 Hasarın lokalizasyonu, derinlik ve uzanımına göre 
laserasyonlara yaklaşım değişmektedir.

3.  Değerlendirme

Hasta öncelikle sistemik olarak ele alınmalı, hayati tehdit içeren bir durum 
varlığı olup olmadığı değerlendirilmelidir. Detaylı öykü alınmalı; hasarın 
zamanlaması, mekanizması, tam lokalizasyonu detaylandırılmalı, yabancı cisim 
olup olmadığı sorgulanmalıdır. Yabancı cisimle yaralanmalarda künt/keskin, 
organik olup olmaması (organiklerde fungal enfeksiyon riski yüksektir), gömülü 
kalması ya da geri çıkmış olması, çıkmış ise tam mı yoksa parçalar halinde olup 
olmadığı sorgulanır.5

 İleri düzey periorbital yaralanmalarda sedasyon veya genel anestezi tam 
olarak değerlendirme imkânı verir. İyi bir aydınlatma altında baş, yüz, periorbital 
bölgeler ve kapaklar değerlendirilmelidir. Bu alanların inspeksiyonu ödem, 
ekimoz, laserasyon, pitozis, yabancı cisim varlığı açısından önemlidir. Yüz ve 
kapak yaralanmalarında debris, kurumuş veya koagüle kan varlığı özellikle 
saç içeren kafa derisi ve kaş bölgesinde alttaki dokuların değerlendirilmesini 
engeller bu nedenle steril salin ya da hidrojen peroksitli gazlı bezle nazikçe 
temizlenmelidir. Yara kenarlarının dikkatli eksplorasyonu yaranın derinliği ve 
yabancı cisim varlığı açısından değerlendirme imkânı sunar. Kapak kenarları ve 
kapak altları değerlendirilmelidir. Dişli forceps ile yapılacak müdahale hasarın 
artmasına sebep olabilir.6,7

 Hasarın oluş mekanizmasına göre hasar çeşitleri;

1. Kontüzyon: yüzeysel yaralanma ile ilişkili ekimoz ve yumuşak doku 
şişmesi 

2. Abrazyon: sıyrılma genellikle epitel kaybı ile ilişkili
3. Avulsiyon: dokunun yırtılması
4. Puncture (delinme): keskin bir objenin doku aralarından geçmesi
5. Laserasyon: dokuda kesilme genelde keskin bir cisimle yaralanma söz 

konusudur.8
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Travma geçiren hastada glob rüptürü göz acilleri arasında yer alır ve acil 
müdahale endikasyonu vardır. Glob rüptürü düşündüren durumlar; azalmış 
görme keskinliği, fokal büllöz ya da 360 derece subkonjoktival hemoraji, 
irregüler pupil şekli, okuler hipotoni, ön kamarada hemoraji varlığıdır. Eğer bu 
durumlardan herhangi biri mevcutsa oftalmolog değerlendirmesi gerekmektedir. 
Muayene esnasında glob rüptürü olabileceği göz önünde bulundurularak göz 
üzerine yapılacak olan baskıdan kaçınmak gerekir.8

 Periorbital alanda krepitasyon varlığı (subkutanöz hava), orbital kemikte 
devamlılık kaybı, infraorbital hipoestezi, enoftalmus varlığı orbital blow-out 
fraktürünü düşündürmelidir. En çok dikkat edilmesi gereken yapı ise lakrimal 
drenaj sistemidir. Medial kantus yaralanması kanalikül hasarına eşlik edebilir. 
Lakrimal kese medial kantal tendonun ön ve arka bacakları arasında yerleşkede 
olduğundan medial kantusun laterale yer değiştirmesi lakrimal sistem hasarı ile 
ilişkili olabilir, bu bölgeye dikkat edilmelidir.9

4.  Perioküler Hematom

Bölgesel kan koleksiyonu olan hematoma genellikle ekimoz (diffuz morarma) 
ve ödem eşlik eder. Göz kapağı ve alın bölgesinde künt travmada sık görülür ve 
genellikle zararsızdır. Oluştuğunda bazı önemli durumlarla ayırt edilmelidir; göz 
küresi ve orbita yaralanması, orbita taban kırıkları (subkonjonktival kanamanın 
posterior limiti görülmez), kafa tabanı kırığı (panda gözü).10

5.  Travmatik Subkonjonktival Hemoraji

Dramatik görünümü ile subkonjonktival hemoraji göz acillerinden en sık 
görülenidir. Spontan olarak gelişebildiği gibi genellikle travma sonrası 
görülmektedir. Aşırı göz kaşıma gibi basit bir travma ile oluşabileceği gibi 
ciddi göz yaralanmaları sonrası görülebilir. Alttaki dokuların gözlenmesini 
engellediğinden oluşum mekanizması sorgulanmalıdır. Tedavisinde ise 
kendiliğinden zamanla gerileme gösterdiğinden beklenmelidir. 10

6.  Laserasyon

Göz sağlığının devamlılığı açısından göz kapağının bütünlüğü önemlidir. 
Göz küresinin korunması ve göz yüzeyinin lubrikasyonunun devamlılığı 
için gereklidir. En iyi fonksiyonel ve kozmetik sonuç için herhangi bir 
kapak defekti mümkün olduğunca direkt kapama ile onarılmalıdır. Kapak 
laserasyonu önemsizde görülse yara yeri, oküler ve adneksiyel yapılar dikkatli 
değerlendirilmelidir.
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Kapak ödemi şiddeti değerlendirilmelidir. Ciddi ödemin yara kenarlarının 
bir araya gelmesini engelleyip gerginlik yarattığı durumlarda ayrılma ve 
skarlaşma riskinin yüksektir. Periorbital ödem hemen müdahaleyi önleyecek 
ölçüdeyse onarım 24-48 saat bekleyebilir, göz kapağı yoğun kanlanmaya sahip 
olduğundan müdahale ertelenebilir.9 Eğer ertelendiyse bu sürede buz uygulaması 
ödemin azalmasında etkilidir. Küçük bir laserasyonda bile enfeksiyon riski 
vardır ve antibiyotik pomad uygulamak hem enfeksiyondan korunma hem de 
lubrikasyonu sağlamaktadır.

 Laserasyonlarda doku kaybı olup olmadığı bakılmalıdır ki genellikle 
ender olarak görünür, yumuşak doku ödemi ve dokuların retraksiyonu doku 
kaybı görüntüsü verebilir. Ödemin azalması ve derin dokuların yakınlaştırılması 
ile yüzeyel kesi kenarları bir araya geleceklerdir. Minimal gerginlikle yara 
kenarındaki dokuların doğru hizalanması başarılı bir kapak laserasyon tamiri 
yapabilmenin anahtarıdır.

Resim 1: Normal göz kapağı kenarı (A) üst ve alt punktum (yıldız) (B) 
döndürülmüş alt kapakta posterior lamel; konjonktiva ve tarsal plak (siyah 

köşeli parantez) ve anterior lamel; cilt ve orbikularis okuli (beyaz köşeli paran-
tez), punktum (beyaz ok) 3

Kaynak: Ko AC, Satterfield KR Eyelid and periorbital soft tissue trauma 
FacialPlast Surg Clin N Am 25 (2017)

 Göz kapağı anatomik olarak iki tabakadan oluşur: anterior lamel (cilt ve orbiküler 
kas) ve posterior lamel (tarsal plak ve konjonktiva). Bu iki tabakayı birbirinden 
ayıran gri çizgi konjonktiva yüzeyi ile cildin geçiş bölgesi, orbiküler kasın kapak 
kenarında sonlanma bölgesi olup sütürasyonda hizalamada önem taşır. Üst ve alt 
göz kapağı yapıları farklılık içerir tarsal kalınlık üst kapakta fazladır ve levator 
aponeurozu ile yakın komşuluktadır. Göz kapağı yaralanmaları kısmi ve tam kat 
olmak üzere ikiye ayrılır, tam kat yaralanmalarda posterior lamelde etkilenme 
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görülür. Posterior lamelin etkilenmesi kapak kenarında devamlılık kaybı ya da 
çentiklenme olarak gözlemlenebilir. Tarsal yapının hizalanarak tamiri önemli 
olup her iki tabakanın da ayrı ayrı kapatılması gerekir.

6.1.	 Göz	Kapağı	Kenarını	İçermeyen	Laserasyonlar

Cilt ve orbiküler kas tutulumu olan yüzeyel kapak yaralanmalarında sadece cilt 
sütürleri yeterlidir. Tamirden önce göz küresinin korunması önemlidir, plastik 
ya da metal koruyucu shieldler göz yüzeyine uygulamak iğne penetrasyonundan 
korur. Anestezi ve hemostaz kontrolü sağlaması açısından %2 lidokain ve 
epinefrin ile lokal anestezi yapılır. Defekt kapak kenarına paralel ise 6.0-7.0 ipek 
/naylon kesici sütür ile boşluk bırakmadan sütüre edilir. Naylon sütür dokuda az 
inflamasyon ve skar oluşturur, kolayca doku arasında kayabilir. Sütürler 5. günde 
alınabilir. Subkutan kapama 5.0 polyglaktik asit absorbabl spatul sütür(Vicryl, 
ethicon) ile periokuler bölgede derin dokuların kapatılmasında ayrıca derin 
dokuların periostiuma bağlanmasında kullanılır. 

 Gözkapağı derisini distorsiyona uğratmayan bir yaralanmada primer 
onarım ile yaklaşım uygundur. Kapamanın gerginliği mutlaka horizontal yatay 
yönlendirilmiş olmalıdır, çünkü vertikal gerginlik göz kapağında retraksiyona 
veya ektropiyona sebep olabilir. Primer kapama için çok uzun bir açıklık varsa 
lokal deri flep transpozisyonu uygulanabilir. Cilt dikişlerindeki gerilimi azaltmak 
için orbiküler kastan derin doku sütürleri geçmeye gerek yoktur.

Sütürasyonda küçük kalibreli sütürler kullanmak, yara yeri eversiyonunu 
sağlamak, gerektiğinde konservatif yara debridmanı yapmak ve erken sütür 
alımı dokuda skar oluşumunu azaltacak önlemlerdir. 

6.2.	 Göz	Kapağı	Kenarını	İçeren	Laserasyonlar

Primer kapama marjinal laserasyonlarda ideal prosedürdür. Sütüre ederken kapak 
kenarında çentik oluşmasını engellemek için optimal hizalama ile kenarların 
bir araya getirilmesi gereklidir. 5.0 ipek vertikal matris sütür meibomian 
bez orifislerinin oluşturduğu kirpik hattındaki gri çizgiye yerleştirilir. Yara 
kenarından 2mm uzaklıkta ve 2 mm derinlikten geçirilip bağlamadan bırakılır. 
Tarsal plak kenarları kısmi kalınlıkta lamellar olarak bir araya getirilir, 5.0 
nonabsorbabl sütür ile anteriorda bağlanır sonrasında sütürlerin posterior 
yüzeyden geçip korneal ya da konjonktival abrazyon yapmadığından emin 
olmak için kapak çevrilerek kontrol edilir. Kapak kenarındaki ipek sütür daha 
sonra bağlanır böylelikle kesik kenarları yarayı hafifçe büzer ve kapak kenarı 
eversiyonda kalır. Sütür uçları 2 cm uzunluğunda bırakılır. Yara üzerindeki 
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cilt ise 6.0-7.0 naylon sütür ya da absorbabl sütür ile kesintili olarak kapatılır. 
İpek sütür uçlarını korunarak kapatılmalı korneaya değmeyecek şekilde sütüre 
edilmelidir.   

Resim 2: Göz kapak kenarı onarımı A. Göz kapak kenarı hizalanması, tarsal 
sütürler ve kirpik kenarı gri çizgi ipek sütürleri B. Tarsal sütürler bağlanmış, 

kapak kenar sütürleri bağlanıp uzun bırakılmış C. Cilt sütürleri uzun bırakılan 
sütür uçlarını içine alacak şekilde bağlanır D. Alternatif vertikal matris sütür11

Kaynak: Burkat CN. Reconstructive eyelid surgery. Oculofacial plastic and 
orbital surgery, American academy of ophtalmology;2020-2021

Kapak kenarı tamirinin komplikasyonları oküler sağlığı etkileyebilir. 
Çentiklenmiş bir kapak gözyaşı yüzey problemi yaratıp korneal ülser gelişimi 
hatta göz kaybına kadar ilerleyebilir. Yanlış yerden çıkan kirpikler (trikiazis) 
gözde irritasyon, ağrı ve enfeksiyon kaynağı olabilir.12

6.3.	 Orta	Düzey	Doku	Kaybı	ile	Laserasyon;	

Primer kapama yapabilmek için lateral mobiliteyi arttırmak için gerekirse lateral 
kantolizis yapılabilir.
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6.4.	 İleri	Düzey	Doku	Kaybı	ile	Laserasyon;	

Malign tümör yaklaşımları benzeri ciddi rekonstruktif prosedürler gerektirebilir. 
Basit bir anterior lameller laserasyon derin dokulara uzanım gösteriyor 
olabilir. Yağ dokusu prolapsusunun görülmesi orbital septum hasarını yani 
yaranın önemli derinlikte olduğunu gösterir. Orbital septum ön orbital sınırı 
oluşturan bir fibröz örtüdür. Septumun daha derininde levator aponeurozu ve 
Müller kasını kaplayan orbital yağ dokusu yer alır. Kesi yerinde orbital yağ 
prolapsusu görüldüğünde levator kası ve aponeurozunun dikkatli eksplorasyonu 
yapılmalıdır. Orbital septum laserasyonları sütüre edilmemelidir. Orbital septum 
yanlışlıkla onarıma dahil edilirse sütüre septumun yarattığı vertikal kısalmaya 
bağlı üst kapak retraksiyonu izlenebilir. 11

Resim 3: Üst kapak laserasyonu eşlik eden orbital yağ doku prolapsusu11

Kaynak: Burkat CN. Reconstructive eyelid surgery. Oculofacial plastic and 
orbital surgery. American academy of ophtalmology;2020-2021

Horizontal üst kapak yaralanmaları sonrası gelişen akut pitozis levator 
aponeuroz hasarı ile ilişkili olabilir. Bazen oluşan kapak ödemi yanıltıcı pitozis 
görünümü verebilir. Yukarı bakış kısıtlılığı varlığı levator kas hasarını gösterir. 
Bu durumda aponeuroz onarımı gerekmektedir. Vertikal aponeurotik yırtılmalar 
kendiliğinden iyileştiğinden tamir gerektirmezler.9
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6.5.	 Kantal	Yumuşak	Dokuyu	İçine	Alan	Laserasyon

Medial ya da lateral kantal bölgeye olan travmalarda kapak kenarında gelişen 
horizontal bir traksiyon söz konusudur. Kapağın en zayıf noktaları olan medial 
ve lateral kantal tendonun avulsiyonuna sebep olur. Medial kantal tendon 
avulsiyonundan eğer medial kantal açıda yuvarlaklaşma ve edinilmiş telekantus 
görüntüsü var ise şüphelenilir. Bu yaralanmalar kanaliküler hasar tehdidi taşır, 
inspeksiyon ve gerekirse yapılacak olan nazik probing ile lakrimal drenaj 
sisteminin devamlılığı değerlendirilmelidir. Gelişmiş kanalikül hasarı 24 saat 
içinde onarılmalıdır. Silikon tüp monokanaliküler sistem (mini-Monoka) ya da 
bikanaliküler sistem (Crawford tüp) kanalikül uçlarının yeniden hizalanmasını 
sağlar, devamında laserasyon alanı suture edilir. Tam iyileşmenin sağlanması 
için 3-6 ay arasında tüp bırakılır. 11

Resim 4: Medial kantal travma hastasında sağ alt kanalikül probing işlemi. Punk-
tuma girmiş prob ucu (beyaz ok) ve lasere kanalikülden çıkış noktası (yıldız işareti)3

Kaynak: Ko AC Eyelid and periorbital soft 
tissue trauma FacialPlast Surg Clin N Am 25 (2017)

Her yaralanmada tetanoz immunoprofilaksisinden emin olunmalıdır. 
İmmunizasyonu yoksa 250 ünite insan tetanoz immunglobulini uygulanır, var 
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fakat 10 yılı geçmiş ise subkutan tetanoz toksoidi uygulanmalıdır. Her zaman 
kapak yaralanmalarında orbital selülit riski vardır ve özellikle bu risk yabancı 
cisim mevcudiyetinde daha da artmaktadır.10

7.  Postoperatif Yara Bakımı

Yeni tamir edilmiş deri kuru ve temiz tutulmalıdır. Postoperatif ödemi azaltmak 
için baş 30 derece yukarıda tutulmalıdır ve ilk 48 saat içinde buz kompresi 
yapılmalıdır. Yara bölgesini baskılı kapama bir hafta boyunca özellikle tam 
kat yaralanmalarda uygulanmalıdır, böylelikle hem immobilite sağlanır hem 
de yaklaştırılmış yara kenarında gereksiz oluşacak baskı önlenmiş olur. 1 
hafta boyunca antibiyotik pomadlar (eritromisin-basitrasin) günde 3 defa 
yara yerine uygulanmalıdır. Kanaliküler yaralanmalarda skar oluşumunu 
azaltabilmek için antibiyotik-steroid pomadlar tercih edilebilir. Beklenmeyen 
şişme, ağrı ve sekresyonlar açısından hasta bilgilendirilmelidir. Ciltteki geçici 
sütürler 5-7 gün içinde alınabilir. Kapak kenar sütürleri ise 2 haftaya kadar 
bırakılabilir.9

8.  Kimyasal Yaralanmalar

Kimyasal yaralanmalar önemsiz olabileceği gibi körlük potansiyeli de 
taşımaktadır. Yaralanmaların 2/3’ü işte olmakla birlikte geri kalanı evlerde 
gerçekleşmektedir. Alkali yanık vaka sayısı asitlerin iki katı olmakla birlikte bu 
durumdan alkali maddelerin evde ve sanayide yaygın kullanılmaları sorumlu 
tutulmuştur. Ciddi kimyasal yaralanmalarda hasarın şiddeti kimyasalın özelliği, 
yüzeyde maruz kalma süresi (yüzeyde birikme veya kapak altında kalması) ve 
termal hasar oluşturma potansiyeline göre değişir.

 Alkali ajanlar asitlerden daha derin dokulara penetre olabilirler, yüzey 
proteinlerini koagule edip koruyucu bir bariyer oluşturur. Kireç, amonyak, 
sodyum klorit belli başlıları olup amonyak ve sodyum klorit dokuya hızlı 
penetre olabilir ve ciddi hasar oluşturma potansiyeli vardır. Hidroflorik asit 
(cam temizleme) hızlı etkili ve sülfirik asitin (akü patlaması) karmaşık termal 
etkileri vardır.10

 Acil müdahalede kimyasal ile teması azaltmak ve yüzeydeki pH’yı 
normale döndürebilmek için bol irrigasyon önerilir. İrrigasyonun hızı ve 
etkinliği kimyasal yaralanmada en önemli prognostik faktördür. Anestezik 
damla uygulamak işlem konforunu ve hasta kooperasyonunu arttırır. Gecikmeyi 
önlemek için gerekirse musluk suyu kullanılabilir. Normal salin veya Ringer 
laktat gibi dengeli steril tampon solüsyon 15-30 dakika süresince uygulanır, 
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ölçülebiliyorsa ph’nın nötral düzeyde olduğu görülmelidir. Üst göz kapağının 
çevrilerek fornikslerin temizlenmesi gereklidir.

 Akut kimyasal yaralanmalar uygun tedavi yöntemini seçebilmek için 
derecelendirilir. RoperHall sistemi korneal saydamlık ve limbal iskemi 
mevcudiyeti ve ciddiyetine göre yapılmaktadır.10Prognoz için gösterge 
niteliğindedir. Limbal iskemi değerlendirmesi limbustaki derin ve yüzeyel 
damarların açıklığının gözlenmesidir. Ciddi yanık tedavisinde amaç 
inflamasyonu azaltmak, epitelyum rejenerasyonu sağlamak ve ülserasyondan 
korumaktır. Topikal antibiyotik ve steroidler, prezervan içermeyen gözyaşı 
damlaları tercih edilir. Konjonktival bantlar ve semblefaron oluşumundan 
korunmak için oluşmuş adhezyonlar steril cam çubuk veya ıslak pamuk çubuk 
ile açılmalıdır. Geç dönemde semblefaron cerrahi ile açılabilir, gerekirse yüzey 
onarımı için konjonktival ve diğer müköz membran greftleme bir oftalmolog 
tarafından yapılabilir. Perioküler cilt yaralanması için dermatoloji bölümü 
değerlendirmesi gerektirebilir.

9.  Termal Yanıklar

 Genellikle gözkapağı ve yüzü birlikte etkileyebilir. Kornea yüzeyinde 
ciddi yanıklar korneal skar oluşumunu tetikleyebilir. Korneanın açıkta kalmasını 
gelişecek ülserasyon ve infeksiyonu engellemek için oküler yüzey korunmalıdır. 
Lubrikan damlalar, antibiyotik pomadlar ve sık kontrol önemlidir. Ciddi 
yanıklarda sikatrisyel ektropion, kapak retraksiyonu, lagoftalmus veya korneal 
exposure gelişebilir. Geçmişte sikatrisyel değişiklikler stabilize olana kadar 
yüzey greftleme için beklenirdi fakat günümüzde seçilmiş uygun hastalarda tam 
kat deri greftleri, amniotik membran ve bazı greft çeşitleri oküler mobiliteyi 
sağlar. Kapaklarda ciddi sikatrizasyon ve anormal kapak pozisyonu plastik 
cerrahi yaklaşımları gerektirebilir.10,11

10.  Hayvan ve İnsan Isırıkları

Tam kat ya da kısmi kalınlıkta kapak laserasyonları, kantal avulsiyonlar ve 
kanaliküler laserasyonlar sık görülür. Doku kaybı sık olmamakla birlikte 
görülebilir. Oküler ve kanaliküler yaralanmalar genellikle çocukluk çağında 
görülmektedir. İrrigasyon ve erken doku tamiri tercih edilir.  Eğer hasta ilk 
24 saatte başvurmuşsa ve yara enfekte değilse primer olarak onarılabileceği 
bildirilmektedir.13Tetanox ve kuduz protokolleri mutlaka uygulanmalıdır. 
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Sistemik antibiyotikler köpek ısırıklarına özel mix flora nedeniyle 
önerilmektedir.
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1. Giriş

Çocukluk ve gençlik dönemi, erişkin çağı her yönü ile şekillendiren
dönemlerdir. Toplumların sağlık düzeyini yükseltmek ancak çocuk 
sağlığını korumak ile gerçekleştirilebilir. Toplumun ruh, beden ve 

zihnen sağlıklı çocukluk ve gençlik dönemi geçiren bireylerden oluşması 
ileride de kendine ve yaşadığı topluma yararlı ve ahlaklı nesiller oluşmasını 
sağlar (1).

Çocuğa kötü muamele (çocuğun istismarı ve ihmali) toplum ve çocuk 
sağlığı açısından tüm dünyada önemli bir sorundur. Çocuğa kötü muamele 
fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve/veya ihmal şeklinde olabilir. Kötü 
muamelede bulunanlar çocuğa bakım verenler veya yabancı bireyler olabileceği 
gibi akranları da olabilir. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 yılında dünyada çocuğa karşı şiddet 
raporunda her 2 çocuktan birinin şiddet gördüğü, 2-4 yaş arası her 4 çocuktan 
3’ünün bakım verenleri tarafından fiziksel veya duygusal/psikolojik şiddet ile 
cezalandırıldığı, 11-17 yaş arası okula giden çocuklardan sadece %13’ünün 
zorbalığa uğramadan mezun olduğu, her yıl 120 000 kız çocuğun veya genç 
kadının herhangi taciz/tecavüz gibi cinsel temasa maruz kaldığı belirtilmiştir. 
Aynı raporda her yıl 17 yaş altında ortalama 40 150 çocuğun uğradığı 
şiddete bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiği bildirilmektedir (2).
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Ülkemizde bu konu ile ilgili yapılan araştırmalarda 12- 18 yaş arası 
çocukların %8-10’unun en az 1 kez okulda, evde veya sokakta fiziksel şiddete 
uğradığı belirtilmiştir (3). Ebeveynlerin %32,6’sı çocuklarına tokat attıklarını 
beyan etmiş, ebeveynlerin %20,7’si yaygın disiplin yöntemi olarak çocuklarını 
dövdüklerini belirtmiştir (4).  15 yaşındaki Türk çocukların yaklaşık %9’u 
sıklıkla okulda akran zorbalığına bir biçimde maruz kalmaktadır. Bu oran 
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA 2018) ortalamasına 
yakındır (5). Bu rapora göre  31 445 olayda çocuklar cinsel suç mağduru 
olmuştur ve bu olayların 26 842’sinde %85,4 oranla mağdur olan kız 
çocuğudur (2).  Bildirim yapılan vakalar baz alınarak verilen bu rakamlar 
göz önüne alındığında bildirilmeyen vakalarla bu rakamların çok daha 
yüksek olduğu unutulmamalıdır. 

2. İstismar ve İhmal

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1985 yılında “Çocuğun sağlığını fiziksel, psikolojik 
ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir yetişkin ya da toplum tarafından 
bilerek veya bilmeyerek yapılan davranışlar çocuk istismarı ve ihmali olarak 
değerlendirilir” şeklinde tanımlamıştır (6). Çocuk İstismar ve İhmali, bakım 
veren/ler tarafından çocuğa zarar veren eylemlerin sonucu olarak çocuğun 
fiziksel ruhsal cinsel ya da sosyal açıdan sağlık ve güvenliğinin tehlikeye 
girmesi ve çocuğun zarar görmesidir. İhmal ise çocuğa bakmakla yükümlü 
kimseler tarafından beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık ve sevgi gibi 
temel ihtiyaçlarının karşılanmaması sonucu çocuğun bedensel, ruhsal, ahlaki ve 
sosyal gelişiminin sağlanmaması olarak tanımlanır (7). 

Çocuk İstismarı ve İhmali; bazı kaynaklarda dört, bazı kaynaklarda beş 
başlık altında toplanmaktadır. Fiziksel, Duygusal-Psikososyal, Cinsel istismar ve 
ihmal ana başlıklar olup bazı kaynaklarda çocuğun gelişimine uygun olmayan, 
çocuk haklarını gözetmeyen veya ucuz iş gücü olarak çalıştırılması ‘Ekonomik 
istismar’ olarak tanımlanmaktadır (8-9).  

Çoğu zaman istismar ve ihmal durumunda bu beş başlık birliktelik 
göstermektedir. Fiziksel istismar olguları aslında erken dönemde çeşitli bulgular 
ile hekime başvurmaktadır. Bu olgularda bulgulardan şüphelenilmediği veya 
tanı geç konulduğunda bu çocukların %35’i tekrar istismara uğramakta ve 
%5-%10’u da hayatını kaybetmektedir (10). 

Çocuğun istismara uğramasında çocuğun cinsiyeti, yaşı, erken doğması, 
engellilik durumu, bilişsel ve sosyal gelişim durumu önem taşırken, bunun yanı 
sıra ebeveynlerin genç yaşta olması, birlikte veya ayrı olması, bebeğin/çocuğun 
istemli veya istenmeyen gebelik sonucu dünyaya gelmesi,  ebeveynlerin erken 



ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNDE DERİ BULGULARI     219

yaşta şiddette maruz kalması, madde kullanımı/bağımlılıklarının olması, ailede 
fiziksel veya ruhsal hastalıklar olması, ailenin düşük sosyoekonomik durumu, 
sosyal izolasyonu, aile içi stres düzeyi, şiddet davranışları aileye ilişkin risk 
faktörlerini oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak toplumda çocuğa verilen değer 
sosyal eşitsizlikler, toplumda şiddete hoşgörü ile yaklaşılması, medyada ve 
toplumda şiddetin normalleştirilmesi ve bazı kültürel normlar da toplumsal 
riskleri oluşturur (11).

Çocukla teması olan tüm sağlık çalışanlarının çocuk istismarı ve 
ihmalinden şüphelenmesi ve tanıması, nereye bildirim yapacağını bilmesi 
çocuğun sağlığının ve bununla birlikte toplum sağlığının yükseltilmesinde 
önemli bir sorumluluktur

2.1.	 Fiziksel	İstismar	

Çocuğun ‘kaza dışı’ zarar görme ihtimali olan veya zarar veren fiziksel temasa 
uğraması ve hatta yaralanması olarak tanımlanır. Birçok fiziksel istismar 
türü tanımlanabileceği gibi çocuklarda; bebeğin gövde ve/veya kollarından 
tutularak sarsılması sonucu oluşan subdural ve/veya subaraknoid hematom, 
retinal kanamalar ve minimal travmatik dış bulgular şeklinde tanımlanan 
‘Sarsılmış bebek sendromu’ ve özel bir çocuk istismar türü olan bakım veren 
tarafından, zehirlenme, ilaç verilmesi gibi davranışların sonucu hastalık 
yaratılması, çocuk doktora götürülerek gereksiz yapılan testler ve tedaviler 
sonucu çocuğun zarar gördüğü  ‘Munchausen by Proxy Sendromu’ fiziksel 
istismar örnekleridir (1).

2.2.	 Duygusal-Psikososyal	İstismar	

Günlük yaşamda bazen bilinçsiz olarak bile gerçekleşebilen, tanımlaması ve 
yasal olarak kanıtlaması en zor olan istismar türüdür. Çocuğun duygusal ve 
psikososyal bütünlüğünü bozan her türlü durumdur. Çocuğun yeteneklerinin 
üstünde istek ve beklentilerde bulunma ve çocuğa saldırganca davranma olarak 
tanımlanır. Küfretme, yalnız bırakma, yanıltma, korkutma, tehdit etme, alay 
etme, aşağılamanın yanı sıra aşırı koruma bağımlı kılma, ayrım yapma gibi 
davranışlarda duygusal istismar örneklerdir (7).

2.3.	 Cinsel	İstismar

Çocuklara bütünüyle algılayamadıkları ve bilinçli olarak onay vermeyecekleri 
cinsel aktivite içinde yer almasına izin verilmesidir. Kendisinden yaşça büyük 
bir kişinin cinsel doyumunu sağlayacak şekilde gerçekleşebileceği gibi, teşhirde 
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bulunma, cinsel içerikli görsellere maruz bırakma da cinsel istismar türleridir 
(1,7,8).

2.4.	 Çocuk	İhmali

Çocuk İhmali; çocuğa bakmakla yükümlü olanların çocuğun temel 
gereksinimlerini karşılama yükümlülüğünü yerine getirmemesi sonucu çocuğun 
zarar görmesi olarak tanımlanır. Fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmaması; temel 
gereksinimleri olan beslenme, barınma, giyinme gibi ihtiyaçlarının yanı sıra 
bunların yeterli olmaması yeterince korunamaması “Fiziksel İhmal” olarak 
adlandırılır (Şekil 1). Çocuğun bakımı anne karnından başlar ve annenin bebeğin 
sağlıklı gelişimi için sağlığını tehlikeye sokacak davranışları sergilemesi doğum 
sonrası çocuğun sağlık bakımlarını ihmal etmesi de fiziksel ihmal örneği 
olarak kabul edilebilir. Çocuğa ihtiyacı olan sevginin gösterilmemesi, duygusal 
destek ve denetimin sağlanmaması ‘duygusal ihmal’, okul çağı çocuğun 
eğitim ihtiyaçlarının karşılanmaması ve okul sorun ve başarısızlıkları ile 
ilgilenmemek ‘eğitim ihmali’, özellikle iki yaşından büyük çocuğun cinsiyetine 
uygun giydirilmemesi cinsiyetine uygun davranılmaması “cinsel ihmal” olarak 
tanımlanmaktadır (6,8).

Şekil 1. Fiziksel İhmal
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2.5.	 Ekonomik	istismar	

Ekonomik istismar denilince akla ilk olarak çocuğun gelişmesini 
engelleyebilecek, çocuğun haklarını ihlal eden işlerde ve/veya ucuz iş gücü 
olarak çalıştırılması gelir. Ancak çocuğun ruhsal veya fiziksel sağlığını 
bozabilecek (yüksek ücretli) işlerde çalıştırılması ve bunun desteklenmesi de 
ekonomik istismar sayılır. Ekonomik olarak istismar edilen çocukların %
20’sinin fiziksel, %9,6’sının duygusal, %2,7’sinin cinsel istismara uğradığı 
saptanmış.  Her 4 çocuktan birinin (%24,7) çoğunlukla bir yakını tarafından 
istismar edildiği öğrenilmiştir. Çalışmaya dâhil edilen çocukların %12,4’ünün 
fiziksel ve %21’inin duygusal olmak üzere toplamda %27,1’inin ihmal 
edildiği, aslında bu oranların çok daha yüksek olabileceği vurgulanmıştır (12).

İstismar ve ihmal olguları aslında erken dönemde fark edilebilecek 
bulgularla doktorlara başvurmaktadırlar. Bu bulgular arasında ekimoz, ısırık 
izleri, kırık, yanıklar, iç organ yaralanmaları, kafa travması gibi birçok bulgu 
yer almaktadır (13). Bu bulguların çoğu çocukluk çağı kazaları sonucu da 
oluşabileceği için yaş gruplarına göre istismarda oluşabilecek cilt bulgularının 
tüm sağlık çalışanları tarafından iyi bilinmesi gerekir. Cilt bulguları 
değerlendirilirken olayın ayrıntılı öyküsünün alınması, çocuğun yaşı ve 
hareketlilik durumu, olay olduğu yer gerçekleşme şekli ile değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu bölümde hangi cilt bulgularının, ne zaman istismarı 
düşündürmesi gerektiği vurgulanarak çocukluk çağı istismar olgularının erken 
dönemde tanı almasına yol göstermek amaçlanmıştır. 

3. Fiziksel istismar

3.1.	 Ekimozlar

Ekimozlar fiziksel istismarda en çok karşılaşılan fizik muayene bulgusudur (14). 
Düşme çarpmalar gibi kazalara bağlı ekimozlar da çocuklarda sık görüldüğü için 
istismarı tanımak kolay olmayabilir. Ekimozlar özellikle 24-36 ay arasındaki 
çocuklarda en sık görülmekle birlikte (15) yürümeye başlamasından ergenliğin 
bitimine kadar aktif hareketli olan çocuğun vücudunda hafif veya ciddi 
yaralanmalar saptanabilir. Çocuğun vasilerinden ve çevresinden alınacak 
ayrıntılı anamnez ile çocuğun yaşı (yaşa göre motor fonksiyonlar ve hareket 
kapasitesi), ekimozun oluştuğu yer, boyutları ne zaman oluştuğu mutlaka 
belirlenmelidir.  Bebeklerde ve yürüme kabiliyeti kazanmamış çocuklarda 
kazalara bağlı ekimoz oluşma sıklığı %1’in altında saptanırken, emekleyen ve 
sıralayan çocuklarda bu oran %17, yürüyen çocuklarda ise %50’dir (15). 
Kazalar sonucu gelişen ekimozlar sıklıkla burun, ağız çevresi, alın bölgesi ve 
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tibia kemiğinin ön yüzünde görülür. Göz çevresi, yanaklar, çene, kulaklar, sırt, 
gluteal bölge ve üst bacakta görülen ekimoz bulgularında kazaların oluş şekli 
özellikle öğrenilmeli; hastaneye getirilmede gecikme veya lezyon ile uyumsuz 
bulgular olması durumunda istismardan şüphelenilmelidir (14) (Şekil-2a/2b). 

Şekil 2a. Çocuklarda travmaya bağlı yaralanma bölgeleri

Şekil 2b. İstismar şüphesi oluşturan yaralanma bölgeleri
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Muayenede saptanan ekimozun şekli etiyolojiyi anlamamıza yardımcı olabilir 
(Şekil-3). 

Şekil 3. Ekimoz şekilleri

Özellikle aletler kullanılarak uygulanan fiziksel istismar kolaylıkla anlaşılabilir.  
Çocuğun muayenesinde saptanan ekimozların farklı zamanlarda oluştuğundan 
şüpheleniliyorsa istismar açısından daha dikkatli olunmalıdır. Ekimozlar ilk 
oluştukları günlerde kırmızı daha sonraki günlerde mavi-yeşil-sarı-kahverengi 
şeklinde renk alacaktır (Şekil-4). 

Şekil 4. Ekimoz evreleri
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Ekimozun oluştuğu bölgeye, bu bölgenin kanlanmasına ve dolaşımına bağlı 
olarak renk değişikliğinin zamanı ve rengi farklılık gösterebilir. Hatta bazen 
ekimozda farklı renkler olabilir. Her zaman ekimoz rengine göre kaza/istismar 
zamanı belirlenemeyebilir (16).

Özellikle gövdede ekimoz saptanan bölgede travma düşündürür, tanı için 
direkt grafi, ultrason ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri 
kullanılabilir. Göğüs travması sonucunda pnömotoraks, hemotoraks oluşabilir. 
Karın travması sonrası iç organ yaralanmaları (karaciğer, dalak, böbrek, pankreas 
yaralanmaları ile bağırsak, mide, mesane, üreter ve üretra perforasyonları) 
görülebilir. (17). Bulgulara kusma, iştahsızlık, karında şişlik gibi semptomlar 
eşlik edebileceği gibi fizik muayenede dehidratasyon ve akut veya kronik 
malnutrisyon bulguları ve hatta sepsis, şok ve koma gibi ağır klinik tablolarla da 
bu olgular hastaneye başvurabilir. 

Tıbbi bir nedenle açıklanamayan vücudun farklı yerlerinde farklı 
zamanlarda oluşmuş, tedaviye başvurmada gecikilmiş her ekimoz fiziksel 
istismar bulgusu olarak değerlendirilmeli ancak kanama diyatezleri, Henoch-
Schönlein Vasküliti, mongol lekeleri gibi doğum lekeleri, immun 
trombositopenik purpura, Ehler Danlos sendromu ayırıcı tanıda akla gelmelidir 
(18).

3.2.		Kafa	Travması

Kafa travması 2 yaşın altındaki çocuklarda önemli bir sakatlık ve ölüm 
nedenidir. Çocuğun yaşı ve hareketlilik durumu göz önüne alınmalıdır. Zor 
doğum vakalarında bebeklerde intrakraniyal ve retinal kanamalar ilk 1 ay 
görülebilmektedir (19). 2-6 ay arasındaki kafa travması nedeniyle getirilen 
çocuklarda ihmal ve istismar olasılığı oldukça yüksektir (20). Olgular apne, 
konvulziyon, koma gibi bulgular yanında, ağlama, huzursuzluk, kusma ve 
letarji gibi bulgularla hastaneye başvurabileceği gibi bazen hiçbir bulgu 
olmayabilir.  Asemptomatik olgularda genellikle muayene bulguları da siliktir. 
Kafa travması öyküsü olmayabilir ya da küçük bir kaza olarak ifade edilir. Bu 
gibi sebeplerle vakaları atlanabilir (21). 

Olguların %75-%90’ında retinal kanmalar görülür (22). 6 ay altında 
subdural ve retinal kanama beraberliğinde “Sarsılmış Bebek Sendromu” akla 
gelmelidir (19).  Düşme öyküsü varsa ne kadar yükseklikten düştüğü, düştüğü 
zeminin özellikleri öğrenilmelidir. Yapılan çalışmalarda 150 cm’den daha 
düşük mesafelerden düşen çocuklarda kanama gibi bulgularının 
oluşmasının zor olduğu belirtilmiştir (13). 
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Tip 1 glutarik asidemi gibi metabolik hastalıklar, kanama bozuklukları, 
konjenital malformasyonlar (anevrizma, arterio-venöz malformasyon) 
intrakranyal kanama riski arttığından; ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

3.3.	 Isırık	İzleri

Çocuklar zaman zaman hayvanlar ya da başka çocuklar tarafından ısırılabilirler. 
Hayvan ısırıkları hayvanın çene yapısına göre farklı çaplarda olabilir ve dişlerin 
sivriliğinde göre deride daha derin izler bırakabilirler. İnsan ısırığı klasik olarak 
karşılıklı iki konkavitesi olan oval ya da yuvarlak iz bırakır. Çocuk ve yetişkin 
ısırık izlerinin tanınabilmesi için ise her iki kanin (köpek) dişlerinin bıraktığı 
izler arasındaki mesafe ölçülür. Yaklaşık 3-4,5 cm arasında saptanan ölçümler 
yetişkin, 2,5-3 cm arasında çocuk ya da adölesan, 2,5 cm altında çocuk ısırığı 
olduğu düşünülebilir (23) (Şekil-5).

Şekil 5. İnsan ısırığı izlerinin yaşa göre farklılıkları

Çocuk istismarında ısırık izleri konunun uzmanları tarafından 
değerlendirildiğinde istismarcının bulunabilmesini sağladığı için oldukça 
önemlidir (13). Isırılmanın erken döneminde diş izleri arasından tükürük 
örnekleri alınması ile istismarcının DNA analizi de yapılabilir (23). Çocuk 
istismarında ısırık izleri adli tıp incelemesi ile istismarcının tanınabilmesini 
sağladığı için oldukça önemlidir (13). Bazı mantar hastalıkları ya da ürtikerin 
benzer bulgulara sebep olabileceği akla gelmelidir. 
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3.4.	 Yanıklar

Yanıklar 5 yaş altındaki çocuklarda önemli bir acil servis başvurusu nedenidir 
(24). Çocuk istismarı vakalarının %10-%20’sinde görülmektedir (25). Yanık 
ünitesine yatan çocukların yaklaşık %35’i istismar tanısı almaktadır (26).  
İstismar tanısı olmasa bile bu vakalar vasi ihmaline bağlı adli vaka olarak 
bildirilmelidir.  

Yanıklar haşlanma, sıcak cisimlere dokunma ya da alevle oluşabilir. Kazaya 
bağlı yanıklar sıklıkla en sık sıcak maddelerin dökülmesi sonucu oluşur ve 
sıklıkla üst dudak, yüz, boyun, gövde ve bacaklarda görülür (13). Kazaya bağlı 
yanıklar asimetriktir, düzensiz kenarları vardır ve aynı anda farklı derecelerde 
yanıklar görülür. İstismara bağlı oluşan yanıkların sınırları düzgündür, bazen 
yanık sigara veya çakmak gibi bir cisimle oluşturulduysa cismin izi belirlenebilir. 
İstismara bağlı olan yanıklarda gövdenin her yerinde olabilir, eklem yerlerinde 
nadir görülür, sınırları belirli, derinliği aynı, simetrik olarak karşımıza çıkabilir. 
Çocuğun elleri ve ayakları kaynar suya daldırılarak yakıldığında eldiven-çorap 
şeklinde yanıklar oluşabilir (Şekil-6). 

Şekil 6. Yanık izleri

Her şeyi tanımak için dokunduğu dönemde sıcak bir nesneye dokundurularak 
oluşan yanıkların kazaya ya da istismara bağlı olup olmadığını anlamak zor 
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olsa da kazaya bağlı yanıklarda çocuk elinin iç yüzü ile dokunacağı için elin 
dış yüzünde yanık nadir görülür. Yanıklarda istismar-kaza ayrımını yapabilmek 
için ayrıntılı öykü alınmalı, yanık tipi ve derecesi belirlenmelidir. Çocuklarda 
erişkinlere göre daha kısa süreli maruziyet ile ikinci-üçüncü derece yanık 
oluşabilir (13). Kasıtlı olsun ya da olmasın yanıklar istismar olmasa bile ihmalle 
birliktedir.  Mümkünse olay yerinin incelenmesinin sağlanması, kişilerin doğru 
öykü verip vermediğinin ve olayın ihmal mi istismar mı olduğunun anlaşılmasını 
sağlayabilir. 

Yanıkla gelen olguda kaza öyküsü verilmiyorsa deri enfeksiyonları, Behçet 
hastalığı, epidermolizis bülloza, toksik epidermal nekroz gibi hastalıklar ayırıcı 
tanıda düşünülmelidir.

3.5.	 Kırıklar

Kırıklar çocukluk çağında sık karşımıza çıkan bir travma bulgusudur. Bu 
kırıklar çocuğun sarsılması, çekilmesi, çarpılması ya da ekstremitelerin 
tutularak çevrilmesi sonucu oluşabilir.  Ekimozlarda olduğu gibi kırıklarda da 
çocuğun yaşı ve nöromotor gelişiminin göz önünde bulundurulması istismar-
kaza ayrımının yapılması için oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalarda 3 yaş 
altındaki çocuklarda oluşan kırıkların %30’unun, 12 ay altındaki çocuklarda 
%75’inin istismar olduğu bildirilmiştir (27). Yürüyemeyen çocuklarda uzun 
kemik kırıklarının kazaya bağlı olma olasılığı düşüktür (13). Uzun kemiklerin 
uç kısımlarında oluşan metafiz kırıkları, spiral/oblik kırıklar, kosta (posterior), 
vertebra, skapula, sternum, komplike kafatası kırıkları yüksek olasılıkla fiziksel 
istismarı düşündürür (28). Kosta kırıkları çocuk istismarı acısından oldukça 
spesifik bir bulgudur. Özellikle birden fazla posterior kosta kırıkları görülüğünde 
mutlaka çocuk istismarı düşünülmelidir. 

Kafa kaidesinde çocuklarda en sık görülen kırık lineer kırık olup bu 
tip kırıklar istismara ya da kazaya bağlı olabilir. Birden fazla olan komplike 
kafa kaidesi kırıkları ve/veya çökme kırıklarının saptanması çocuk istismarını 
düşündürür (29).

Özellikle 2 yaşın altında kırıkla gelen ve istismar şüphesi olan olgularda 
eski kırıkların da belirlenmesi için iskelet taraması yapılmalıdır. Birden fazla ve 
farklı zamanlarda oluşmuş kırıklarda, kırık tipi öykü ile uyumsuz olduğunda ya 
da istismar lehine olabilecek radyolojik bulgular saptandığında, 10-14 gün sonra 
iskelet taraması tekrarlanmalıdır (13)  

Tekrarlayan kırıkla gelen olgularda Menkes Sendromu, C ve/veya D 
vitamini eksikliği (skorbüt, raşitizm), osteomyelit, kemik displazisi, osteogenesis 
imperfekta gibi hastalıklar ayrıcı tanıda düşünülmelidir.
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4.  Cinsel İstismar

Cinsel istismar yaş, eğitim, cinsiyet veya sosyoekonomik durumdan bağımsız 
olarak tüm çocukların başına gelebilecek bir olumsuz yaşam deneyimidir.  
Her yaş ve cinsiyetten çocuk cinsel istismara konu olabilmektedir. İstismara 
uğrayan çocuklar, bu olumsuz yaşam deneyimlerini algılayamayacakları kadar 
küçük yaştaysa farkında olmadan, adölesan dönemde ise yardım istemek için 
anlatırlar (30). Çocuklar bazen korktukları bazen yaşadıkları durumu farklı 
algıladıkları için istismara uğradıklarını kendilerini koruyabilecek kişilere 
ifade edemeyebilirler. Bunun yanında yapılan çalışmalarda gösterilmiştir ki 
çoğunlukla cinsel istismarda yer çocuğun bildiği bir yer ve istismarcı çocuğun 
tanıdığı kişi/kişilerdir.   Fiziksel istismar bulguları daha aşikâr olmakla birlikte, 
cinsel istismarı düşündüren bulguları saptamak zordur (31).

Cinsel istismar olgularında bulgular cinsel travmanın etkileri hem fiziksel 
hem ruhsal yönden değerlendirilmesi ile saptanabilir.  Önce bu konuda uzman 
personel tarafından çocuk görüşmeleri sonra aile görüşmeleri ile öykünün 
alınması, ayrıntılı ve dikkatli fiziksel ve ruhsal muayene yapılması, varsa adli 
kanıt olabilecek delillerin toplanması fiziki yaraların ve enfeksiyonların tedavisi 
yapılmalı ve gebelik olasılığına karşı profilaksi uygulanmalıdır (32).

4.1.	 Fiziksel	Bulgular

Çocukta cinsel istismar olguları kliniğe açıklanamayan oral, genital, üriner veya 
anal travmalar ile başvurabileceği gibi vajinal veya penil akıntı, tekrarlayan 
vulvovajinit, anal fissürler kanamalar ağrı, üriner sistem enfeksiyonu, cinsel 
yolla bulaşan hastalıklar (siğil ve ülserler), yaşına uygun olmayan idrar veya 
dışkı kaçırma ile başvurabilir. (Şekil-7)

Şekil 7. Anogenital bölgede siğil yerleşimleri
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Cinsel istismardan şüphelenilen çocuk olgular muayene edilirken genital 
muayene öncesi baştan aşağı detaylı fizik muayene yapılmalıdır.  Özellikle 
cinsel uyarı oluşturan ağız, boyun, göğüs, bacak iç yüzleri, kalça ve cinsel 
bölge çevrelerinde değişik boyutlarda ekimoz, çizik, yanık, ısırık ya da elle 
sıkıştırılmaya ya da tırnaklamaya bağlı lezyonlar araştırılmalıdır. Çocuğa 
yaşına uygun olarak yapılacak muayene anlatılmalı, 7 yaşından küçük 
çocukların ebeveyn kucağında muayene edilmesi anlatılmalıdır. Saçlı deride 
saç kaybı, oral mukozada peteşi damakta arka farenkste ve frenilumda 
yırtık (Şekil-8), tüm vücuttaki laserasyon abrazyon, ekimoz gibi bulgular 
detaylı not edilmelidir (Şekil-9).  

Şekil 8. Oral mukoza lezyonları ve frenilum yırtığı

Şekil 9. Laserasyon (a) ve ekimoz (b) izleri

Çocuğun elle dokunulacak bölgelerine dokunma öncesi muayene eden 
tarafından canının acımayacağı ve nereye dokunulacağı belirtilmelidir. Genital 
muayenede çoğunlukla spekulum, anoskop gibi ağrıya sebep olabilecek 
araçların kullanılmasına gerek olmamaktadır. Genital muayenede yapıların en 
iyi gözlenebileceği supin veya diz-dirsek pozisyonu sıklıkla tercih edilmektedir.  
Kızlarda genital muayenenede mons pubis, majör ve minör labiumlar, klitoris, 
üretra, vajinal açıklık, himen, fossa navicularis, posterior forşet, erkeklerde glans 

9a 9b
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penis, sünnet derisi, şaft, skrotum, testisler, epididimis, inguinal bölge, perine ve 
anal bölgede anal sınır dokusu anorektal kanal perianal bölge ve gluteal kleft 
değerlendirilmeli bu bölgelerdeki akıntı kanama laserasyon yırtık ve ekimozlar 
tespit edilip kaydedilmelidir (32) (Şekil-10).

Şekil 10. Ürogenital anatomide değerlendirme yapılması gereken bölgeler

Anal yapıların penetrasyon içeren olguların %90’ından fazlasında normal 
bulunduğunu bildirilmektedir. Çocukların istismarı ailelerine açıklamakta 
geciktikleri durumlarda hızlı iyileşme özelliği de dikkate alındığında en sık 
karşılaşılan fiziksel bulgunun bulunmaması olmaktadır (33). Himenal açıklığın 
artması, muayene sırasında görülen en az 15 mm’lik anal dilatasyon, muayene 
sırasında yaygın anal konjesyon oluşması, anormal dağılımlı irregüler anal 
çizgiler, 1mm’den daha kalın posterior himenal kenar, çocukta condyloma 
acuminata, himeni kapsamayacak şekilde vestibul ya da labiumda yeni laserasyon 
ya da abrazyonlar, perianal laserasyonlarda istismardan şüphelenilmelidir (34) 
(Şekil-11).



ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNDE DERİ BULGULARI     231

Şekil 11. Ürogenital yapıda bozulma şekilleri

Laboratuvar İncelemeleri elbiseler ve beden üzerindeki şüpheli lekelerden, 
genital bölgeden (vulva, vagina, anüs), tükrük örneği, venöz kan (alkol, 
uyuşturucu, uyutucu ve DNA incelemeleri için) tırnaklardan, pubis kıllarından 
ve saçlardan örnekler alınabilir. 

5. Yasal Yükümlülükler

Türk Ceza Kanunu’nda çocuğa yönelik kötü muamele (tüm istismar ve ihmal 
durumları) suçtur (Çocuk Koruma Kanun, Madde-6). Sağlık mensuplarının 
suçu bildirim yükümlülüğü vardır Bu madde, sağlık çalışanının bir suçun 
işlendiğine ilişkin makul şüphesinin olması halinde durumu adli makamlara 
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ivedilikle bildirmekle yükümlü olduğunu ifade eder (TCK madde 280). 
Çocukların istismarı da suç olduğu için, makul bir istismar kuşkusunun varlığı 
durumun en kısa sürede bildirimini gerekli kılar. 

İstismara uğrayan bir ergenin karşılaştığı zarar verici davranışın suç olarak 
bildirilmesi yalnızca bir suç bildiriminin ve suçlunun cezalandırılmasının 
ötesinde anlamlar ifade eder. Failin toplumdan uzaklaştırılması hem mağdurun 
korunmasını sağlayacak hem de başka çocukların mağduriyetini önleyecektir. 
Failin cezalandırılması mağdur için rehabilitasyonun ilk adımı olacaktır.  Bu 
nedenle istismarın bildirimi hem yasal bir zorunluluk hem de vicdani ve tıbbi 
bir yükümlülüktür. 

6. Çocuk	İzlem	Merkezleri	(ÇİM)

Türkiye’de kötü muamele mağduru çocukların adli sisteme girişinde 2 farklı 
uygulama söz konusudur. Geleneksel uygulamada cinsel istismara uğrayan 
çocukların adli işlemleri kolluk birimleri, sağlık merkezleri, savcılık ve diğer 
ilgili birimler arasında herhangi bir koordinasyon ve eş güdüm olmaksızın 
gerçekleştirilmekte ve çocuklar bu süreçte farklı şekillerde örselenmeye devam 
etmektedir. Mağdur çocukların; kolluk kuvvetleri, adli merciler ve sağlık 
kurumları tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi ve bu süreçte yaşadıklarını 
defalarca dile getirmek zorunda bırakılması, gizliliğin yeterince sağlanamaması, 
ilgili kurumlarda çocukla görüşme yapanların yeterli eğitime sahip olmaması 
halinde, çocuğun ek zararlara uğraması kaçınılmazdır. 

Çocukları bu süreçte mümkün olan en iyi şekilde korumak adli sisteme 
girişte yaşadığı ikincil travmaları en aza indirmek için Çocuk İzlem Merkezleri 
kurulmuştur. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde hizmet veren ÇİM’lerin 
ilki 2010 yılında Ankara’da açılmıştır. Ocak 2021 itibariyle Türkiye’nin 35 
ilinde 40 adet ÇİM cinsel istismara uğrayan çocuklar için hizmet vermektedir. 
ÇİM’ler Sağlık Bakanlığı çatısı altında kurulmuş olsa da Sağlık Bakanlığının 
yanı sıra Adalet Bakanlığı, AÇSHB, Millî Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı 
ve Baro’nun eşgüdümünde çalışmaktadır. Amaç cinsel veya fiziksel istismara 
uğrayan ergenlerin ilk başvurusu sonrası izleminin yasal mevzuatla 
desteklenmesi adli sistem içerisinde mağdur çocuğun ikincil ve daha fazla  
örselenmesinin önüne geçilmesidir (35).

Hem fiziksel sağlıkları hem de ruhsal sağlıkları açısından önem taşıyan 
bu durum yalnız istismar mağduru ergeni değil, ergenin yakın çevresinde 
bulunan ve çocuğun yaşadığı olumsuzluklardan, çocuğun travmasından 
etkilenen diğer kişileri de kapsamaktadır. ÇİM sisteminin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasındaki ikincil amaç mağdur çocuğun yanı sıra aile bireylerinin 
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de ruh sağlıklarının değerlendirilmesi, psikiyatrik tedavi ve rehabilitasyon 
çocuğun yaşam ortamını düzeltecek şekilde tüm hane halkı için planlanmalı ve 
sürecin devamlılığı için gerekli denetimler yapılmasıdır.

7.  Sonuç

Çocuk istismarı ve ihmali vakaları erken tanı aldığında bu çocuklar kronik 
istismardan ve ihmalden, bunların çocukta yaratacağı yaşa boyu devam edecek 
ruhsal fiziksel hasarlardan ve hatta belki ölümden kurtulmuş olacak, gerekli 
durumlarda koruma altına alınacaktır.  Tanı için iyi bir öykü alınması, ayrıntılı 
fizik muayene yapılması ve bunları desteklemek için laboratuvar sonuçlarının 
birlikte değerlendirilmesi son derece önemlidir. Özellikle, öyküyle uyumlu 
olmayan muayene bulguları varlığında sağlık çalışanı çocuk istismarı ve 
ihmalinden şüphelenmelidir. 
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1.  Giriş

Travmatik deri bulguları, tüm hekimlerin muayene sırasında göz önünde 
bulundurması gereken bir konu olmasının yanı sıra özellikle adli tıp 
uzmanlarının günlük pratiğinde önemli bir yer tutmaktadır. Adli tıp 

uzmanı, adaletin tesis edilmesine katkı sağlamak için adli muayene yaparak 
sonrasında bu hususta rapor tanzim etmektedir. Bununla birlikte birçok adli 
vakanın ilk karşılaştığı hekim adli tıp uzmanı olmayıp; diğer klinisyenler 
olabilmektedir. Bu nedenle; her hekimin, adli vakanın tanımlanması, travmatik 
bulguların tespit edilmesi, tespit edilen bulguların raporlanması ve hazırlanan 
raporun adli makamlara ulaştırılması konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi 
olması gerekmektedir. Travmatik deri lezyonları, travmanın orjinine, şiddetine, 
uygulanma süresine, travmaya yol açan nesnenin türüne, travmaya maruz kalan 
vücut bölümünün doku özelliklerine göre çeşitlilik arz etmektedir. Bu sebeple 
travmatik deri lezyonlarının ayırıcı tanısında hangi tabloların göz önünde 
bulundurulması gerektiği büyük önem arz etmektedir. 

Travma kısa süreli ve az şiddetli ise ilgili dokuda hiperemi oluşturabileceği 
gibi; ağır ve şiddetli bir nesne ile oluşturulan travmalar doku kayıplarına hatta 
ekstremite amputasyonlarına yol açabilmektedir. Travmatik deri bulgularının 
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tanısı kimi zaman zorluk arz etmektedir. Günlük rutinde sık karşılaşılan bir 
travmatik lezyonunun altından hiç de beklenmeyen bir hastalık çıkabilmektedir. 
Laserasyon, avülsiyon, amputasyon gibi doku bütünlüğünün bozulduğu 
lezyonun bir travma sonucu meydana geldiğinin kabulü kolayken; haricen deri 
dokusu bütünlüğünün bozulmadığı ve adli tıp pratiğinde sık olarak karşılaşılan 
travmatik deri lezyonlarının ayırıcı tanısı her zaman kolay olmayabilir.

2.  Bulguların Adli Açıdan Önemi

2.1. Yasal Mevzuat

Adli vakanın raporlanmasında önemli bir nokta da görülen lezyonların 
yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olup olmadığının tespit edilmesi 
hususudur. Adli muayene sırasında tespit edilen ekimozların vücut yapısına 
göre geniş olması, travmanın ciddiyeti hakkında uyarıcı olmalıdır. Güncel 
kılavuza göre ‘Büyük damar veya iç organ yaralanması olmasa bile % 
20’den fazla kan kaybına işaret eden klinik tabloya yol açan yaygın 
ekimoz, hematom ve laserasyonlar’ ın yaşamsal tehlikeye neden olduğu 
belirtilmektedir (1).

Tüm hekimlerin ve diğer sağlık mesleği mensuplarının karşılaştığı adli 
vakayı adli makamlara bildirmesi ülkemizde yasal bir zorunluluktur. Türk Ceza 
Kanunu (TCK) Madde 280‘(1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği 
yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara 
bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden 
tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler 
anlaşılır.’ifadesi yer almaktadır (2).

3. Travma Sonucu Oluşan Başlıca Deri Bulguları

3.1.	 Ekimoz

Ekimoz; kanın deri altı dokuya sızması nedeniyle geniş bir vücut yüzeyinde 
oluşturduğu renk değişimi olarak tanımlanmaktadır. Ekimoz; etyoloji 
olasılıklarına ait değerli ipuçları sunan objektif bir bulgudur (3). Acil servise 
başvuran adli vakaların önemli bir bulgusu olan ekimozun,fizik muayenede 
vakaların yaklaşık %16’sında tespit edildiği bildirilmektedir (4).

Adli vakaların muayenesinde karşılaşılan ekimozların özelliklerinin 
tespit edilmesi olayın oluş zamanı, niteliği ve amacının belirlenmesinde 
oldukça önemli olup bu hususta ekimozun şekli, rengi ve lokalizasyonlarından 
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faydalanılmaktadır (5). Ekimozun rengine göre travmanın oluş zamanı (Tablo 
1) tahmin edilebilmektedir ancak bu durum birçok faktöre dayandığı için 
kesinlik taşımamaktadır (6). Kandaki hemosiderin, biliverdin ve bilirubin 
etkisiyle travmadan sonra meydana gelen ekimozlar, başlangıçta koyu 
kırmızı ardından mor-kahverengi, sonra yeşil-kahverengi ve yeşil-sarı renk 
değişimleriyle kaybolmaktadır (7). Ekimozun şekli travmaya sebep olan aletin 
niteliği ya da olayın orijini hakkında bilgi verirken; ekimozun lokalizasyonu 
özellikle küçük çocuklarda olayın kaza sonucu oluşup oluşmadığı hakkında 
fikir vermektedir. 

Aynı şiddetteki bir travmanın herkeste aynı derecede harabiyet 
yaratmayacağı ve aynı bulgulara yol açmayacağı bilinmektedir. Obez bireylerde 
zayıf kimselere nazaran daha fazla miktarda yumuşak derialtı dokusunun 
mevcut olması ve damar yapısındaki senil farklılıklar sebebiyle; çocuk, yaşlı 
ve obezlerde damar yapısı nedeniyle; doku kanlanmasını etkileyen hastalığı bir 
mevcut olan bireylerde ekimoz daha belirgin olarak izlenmektedir (7). 

Bazı hastalıkların ya da kullanılan bazı ilaçların da deride morarmalara 
neden olduğu bilinmektedir. Akut lösemi tedavisine bağlı olarak peteşi, purpura 
ve ekimozun sık olarak görüldüğü bildirilmektedir (8). Literatürde dikkat 
eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılan metilfenidat alımına 
bağlı gluteal bölgede ortaya çıkan ekimoz olgusu rapor edilmiştir (9).

Anti-konvülzan, uzun süreli steroid inhaler kullanımı ya da tek doz bile 
olsa non-steroid anti inflamatuvar kullanımında da hastalarda kolay morarma 
görülebilmektedir (10). Ekimozun lokalizasyonuna göre özel isim aldığı 
ve altında yatan klinik tablo hakkında fikir verdiği durumlar bilinmektedir 
(Tablo 2).

3.2.	 Peteşi/Purpura

Travmatik deri bulguları ile daha nadir olarak karışabilen diğer deri bulguları ise 
peteşi ve purpuradır. Purpura; kırmızı kan hücrelerinin deri içine ya da derialtı 
dokuya geçmesi sonucu oluşan bulgudur (11). Bulgu 3 mm çapından küçükse 
peteşi; büyükse ekimoz denmektedir. Peteşi ve ekimoz, trombosit ile ilgili 
bozukluklarla birlikteyken; purpura, daha çok kan trombosit sayısının azlığında 
görülmektedir (11). Birçok vitamin, mineral eksikliği, immün bozukluk ve 
hastalıklar peteşiye neden olabilmektedir (Tablo 3).

İdiyopatik Trombositopenik Purpura (ITP); çocuklarda en sık hemostaz 
bozukluğu kaynaklı kolay berelenme nedenidir (10). Bu tip klinik tablolar kolay 
berelenme nedeniyle yanlış adli tıbbi raporlar hazırlanmasına neden olabilir. Çok 
nadir olgularda travmatik bulguyla karışabilen lezyonlar da görülebilmektedir. 
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Literatürde toksik dozda kafein tüketen bir vakada uyluklarda peteşi ve ekimoz 
görüldüğü raporlanmaktadır (12).

4.  Hemostaz Bozukluklarında Deri Bulguları

Adli muayenede maruz kalınıldığı iddia edilen travmanın çok ötesinde bir 
kanama ya da ekimoz ile karşılaşıldığında hemostaz bozuklukları göz önünde 
bulundurulmalıdır. Pıhtılaşma bozukluklarına neden olan birçok hastalık 
mevcuttur (Tablo 4). 

4.1. Trombositopeni

Kanımızda 150.000 ile 450.000/mm3 kırmızı trombosit bulunmaktadır. 
Trombositlerin kandaki düzeyi 20.000 ila 50.000/mm3 arası seviyesine indiğinde 
hafif travmalarda bile kanama meydana gelirken; 20.000/mm3 düzeyinde 
spontan kanama ile karşılaşılabilir. Trombositopeni düzeyinin ve etyolojisinin 
araştırılmasında ilk başvurulacak yöntem periferik yayma yapılması olup; 
normalde her büyük büyütme sahasında 3 ila 10 tane arası trombosit görülmesi 
beklenir (13). Maruz kalınan travma ile açıklanamayacak kanama ya da 
ekimoz tespit edilmesi hekimi bu tip hastalıkları araştırmaya sevk etmelidir. 
Trombositopeni etyolojisi (Tablo 5) birçok hastalığa dayandırılmıştır (14).

4.2.	 Trombosit	Fonksiyon	Bozuklukları

Trombosit hastalıklarında deride kanama ya da yüzeysel ekimozlar meydana 
gelmektedir.Birçok hastalık, besin, bitkilerden elde edilen ürün ve özellikle sık 
olarak kullanılan bir ilaç olarak aspirin trombosit fonksiyonlarını etkilemektedir 
(15). Kalıtsal (Tablo 6) ve edinilmiş bir çok trombosit fonksiyon bozukluğu 
nedeni (Tablo 7) tanımlanmıştır (16, 17). 

4.3.	 Koagülasyon	Faktörü	Bozuklukları

Çocuklarda en sık edinilmiş pıhtılaşma bozukluğu ITP iken; en sık kalıtsal 
pıhtılaşma bozukluğu ise tüm populasyonun yaklaşık %1’inde görülen Von 
Willebrand hastalığı olduğu belirtilmektedir (18).

4.4.	 Kolajen	Bozuklukları

Ehler Danlos Sendromu, Marfan Sendromu ve Edinilmiş Otoimmün Bozukluk 
gibi kollajen doku hastalıklarında trombositopeni tablosuna benzer hemostaz 
bozuklukları görülebilmektedir (10).
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5.  Çocuğun Fiziksel İstismarına Ait Başlıca Deri Bulguları

Çocuklarda travmatik deri bulgularının muayenesi bu yaş grubuna ait 
karakteristik özellikler sebebiyle her zaman kolay değildir. Özellikle çocukların 
mobilize olmaya başladığı dönemden sonra çocuk düşme, çarpma gibi dış 
etkilere daha çok maruz kalmaktadır.Hekim çocuğun büyüme dönemine göre 
lezyonun meydana gelip gelemeyeceğini düşünmeli, şüpheli vakalarda fiziksel 
istismar ihtimalini de göz önünde bulundurmalıdır. 

Travmatik deri bulgularının değerlendirilmesinde çocuk hastalar özel bir 
önem taşımaktadır. Fiziksel istismardan muzdarip olan çocukların yaklaşık %90’ı 
gözlemlenebilir bir deri bulgusuna sahiptir (6). Çocuğun hangi vücut bölgesinde 
travmaya maruz kaldığı travma orijininin belirlenmesinde yol gösterici olabilir. 
Kaza sonucu çocuklarda oluşan ekimozların daha çok vücudun ön bölgesinde 
ve çene, diz gibi çıkıntılı alanlarda görülmesi beklenmektedir (19). Çocuklarda 
berelenme paterninin incelendiği bir çalışmada; tüm çocuklarda kulak, eller, 
boyun, genital bölgede; erken çocukluk döneminde ve yürüme öncesi dönemde 
ise gluteal bölge ve vücudun ön bölümünde nadiren berelenmenin görüldüğü iddia 
edilmektedir (19).  

Kalıtsal kan hastalıkları da çocuklarda travmatik deri bulgularıyla 
prezente olabilmektedir. Yürümeye ya da emeklemeye yeni başlayan bir 
bebekte gluteal bölgedeki ekimozlar Hemofili A hastalığının ilk bulgusu 
olabilir (20). Literatürde yüz, el, dirsek ve gluteal bölgelerde ekimozla 
başvuran akut infantil hemorajik ödem olgusu rapor edilmiştir (21). Literatürde 
ödemin eşlik ettiği bilateral periorbital ekimoz olgusu bildirilmekte olup 
bu tip vakalarda ayırıcı tanının çocuk istismarı ve travmayı da içerdiği 
belirtilmektedir (22).  

Fiziksel istismar vakalarında tespit edilen ekimozların farklı renklerde 
olması; farklı zamanlarda fiziksel istismarın meydana gelmiş olduğunu akla 
getirmektedir (23). Bu tür vakalarda lezyonlar yüz, genital bölge, gluteal bölge 
gibi yumuşak dokuya sahip bölgeler ve kulak, ense, filtrum, üst dudak gibi 
travmaya daha az maruz kalan bölgelerde mevcutsa fiziksel istismar açısından 
kuşku uyandırmaktadır (24). Kazaya bağlı berelenmeye 1 yaş civarında sıkça 
rastlanmaktadır (10).

Bazı durumlarda çocuklardan tıbbi hikâye almanın zorluğu, hastanın ajite 
olması ya da beraberinde başka klinik tabloların mevcudiyeti sebebiyle fiziksel 
istismar bulguları kolaylıkla atlanabilmektedir. Özellikli bir hasta grubu olan 
çocukların muayenelerinin tam olarak yapılması ve travmatik bir bulgunun 
gözden kaçırılmaması gerekmektedir.
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6.  Diğer Nadir Tıbbi Durumlar

Travmatik deri bulgularına benzer klinik tablolar yapan ancak nadir görülen diğer 
tıbbi durumların menegokoksemi gibi infeksiyon, lösemi gibi bir malignensi, K 
vitamini eksikliği gibi bir nutrisyonel bozukluk, yaygın damar içi pıhtılaşma gibi 
ağır bir klinik tablo, Osteogenezis İmperfekta gibi bir konektif doku bozukluğu 
ve otoimmun ya da inflamatuvar bir bozukluk olduğu belirtilmektedir (18). 

Travmatik deri bulgularına benzer klinik tablolar oluşturan nadir durumlar 
da vardır.  Menigokoksemi gibi bir infeksiyon, lösemi gibi bir malignensi, K 
vitamini eksikliği gibi bir nutrisyonel bozukluk, yaygın damar içi pıhtılaşma gibi 
ağır bir klinik tablo, Osteogenezis İmperfekta gibi bir konektif doku bozukluğu 
ve bazen otoimmun ya da inflamatuvar bir bozukluk bu nadir durumlar arasında 
sayılabilir (18). Yukarıda bahsedilen hastalıklar haricinde de travmatik deri 
bulgularını taklit eden tablolar mevcuttur.

Literatürde travmatik orijinli olmayıp nadir görülen klinik tablo sebebiyle 
ekimoz tespit edilen birçok olgu bildirilmektedir. Edinilmiş trombosit fonksiyon 
bozukluğu hastalığı’nın 15 aylık bir çocuk hastada gövdede yaygın ekimozla 
prezente olduğu bildirilmiştir (25). Kimi zaman göğüste farkedilen ekimoz, aort 
diseksiyonu gibi ölümcül bir tablonun bulgusu da olabilmektedir (26). Bazen de 
umbilicus çevresinde nekrotizan pankreatit bulgusu olarak karşılaşılabilmektedir 
(27).

7.  Sonuç

Travmatik deri bulgularının hekim tarafından tanımlanması, tüm özellikleriyle 
tarifinin yapılarak raporlanması günlük rutinde gözden kaçabilen çoğu adli vakanın 
ortaya çıkarılmasında hayati derecede önemlidir. Gerektiğinde multidisipliner 
bir yaklaşımla şüpheli lezyonların değerlendirilmesi vaka atlanmasının önüne 
geçecektir. Travmatik deri bulgularının değerlendirilmesinde,  benzer bulgulara 
yol açan konjenital ve edinsel birçok tıbbi durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Tablo 1: Ekimoz Renk Değişimi (6)

Zaman Görüntü/Renk
0-2 gün Şiş, hassas, eritemli
2-5 gün Kırmız-mavi ya da mor
5-7 gün Yeşil/sarı
7-10 gün Sari/kahverengimsi
10-14 gün Kahverengi

1-3 hafta gün değişken
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Tablo 2: Ekimoz Eponim Sınıflandırması(3)
Vücut bölgesi Ekimoz Eponimi

Kafa 1. Battle Belirtisi
2. Bleferohematoma ya da Rakungözü 

Belirtisi
Abdominal duvar ve Retroperiton Grey Turner, Cullen, Stabler İşareti

Kasık ya da Scrotum Fox işareti
Alt ekstremite (uyluk) Menisküs bulgusu

Tablo 3. Peteşi Sebepleri (11)

Enfeksiyöz olmayan peteşi nedenleri: Enfeksiyöz peteşi nedenleri:
Vit K eksikliği Babesyoz
Vit C eksikliği Bolivya hemorajik ateşi
Trombositopeni Serebral malarya

İmmun trombositopenik purpura Konjenital sifiliz
Faktör eksiklikleri(Von Willebrand 

hastalığı)
Kırım Kongo kanamalı ateşi

Aplastik anemi Sitomegalovirus
Lösemi Dang humması

Eritroblastosis fetalis Ebola
Henoch–Schonlein purpura Endokardit

Kawasaki hastalığı Enfeksiyöz mononukleozis
Hipokalsemi Neisseria meningitidis

Ehler Danlos Sendromu Tifus

 Tablo 4. Pıhtılaşma Bozuklukları(10)

Anormallik Sebep
PT Uzaması K vitamini eksikliği

Karaciğer Yetmezliği
Varfarin

APTT Uzaması Von Willabrand Hastalığı
Koagülasyon Faktör 8-9-11-12 eksikliği

Lupus Anti-koagülanı
Heparin

Kombine Karaciğer Yetmezliği
K vitamini eksikliği

Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma
Nadir:fibrinojen eksikliği



244    Deri ve Travma

Tablo 5: Trombositopenilerin fizyopatolojik sınıflandırılması (14)

1. Gerçek olmayan trombositopeni 
a. Antikoagulana bağlı immunglobulinin sebep olduğu trombosit  
    kümelenmesi (Psödotrombositopeni) 
b. Trombosit satellitizmi 
c. Dev trombositler 

2.  Azalmış trombosit yapımı 
a. Megakaryositik hipoplazi 
b. İneffektif trombopoez 
c. Trombopoezi kontrol eden mekanizmalarda bozukluk 
d. Herediter trombositopeniler 

3.  Artmış trombosit yıkımı 
a. İmmunolojik - Otoimmun Primer (idiyopatik trombositopenik 
purpura) 
Sekonder (infeksiyonlar, gebelik, kollajen vasküler bozukluklar, l  
lenfoproliferatif hastalıklar, ilaçlar) 
Alloimmun Neonatal trombositopeni Post-transfüzyon purpurası
b. Nonimmunolojik - Trombotik mikroanjiyopatiler 
DDissemine intravasküler koagulasyon 
T Trombotik trombositopenik purpura 
H Hemolitiküremik sendrom  
AAnormal vasküler yüzeye bağlı trombositopeniler
DDiğerleri (İnfeksiyon, massif kan transfüzyonu) 

4. Anormal trombosit dağılımı 
a. Dalağı tutan hastalıklar (Neoplazik, konjestif, infiltratif, infeksiyöz) 
b. Hipotermi
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Tablo 6: Kalıtsal Trombosit Bozuklukları (16)

I.Trombosit Sayı 
Bozuklukları

1. MYH 9 Bozuklukları
May-Hegglin Anomalisi
Sebastian Sendromu
Fechtner Sendromu
Epstein Sendromu
2. Konjenital Amegakaryositik Trombositopeni
3. Amegakaryositik Trombositopeni
Radioulnar Sinostosis
4. Trombositopeni-Radius Yokluğu Sendromu
5. X-Geçişli Trombositopeni ile Diseritropoez
6. Lösemiye yatkınlık ile seyreden 
Trombositopeni
7. Montreal Trombosit Sendromu
8. Akdeniz Makrotrombositopenisi

II. Ağır Trombosit 
Fonksiyon Bozuklukları

1. Wiskott Aldrich Sendromu
2. Glanzmann Trombastenisi
3. Bernard Soulier Sendromu

III.Reseptör ve Sinyal 
İleti Bozuklukları

1. Trombosit Siklooksijenaz Eksikliği
2. Tromboksan Sentaz Eksikliği
3. Tromboksan A2 Res. Eks
4. ADP Reseptör Eksikliği

IV.Trombosit Granül 
Bozuklukları

A. Dense Granül Bozuklukları
1. İdiopatik Dense Granül Bozuklukları
2. Hermansky-Pudlak Sendromu
3. Chediak-Higashi Sendromu

B. Granül Bozuklukları
1. Gri Trombosit Sendromu
2. Paris-Tousseau/Jacobsen Sendromu
3. İdiopatik alfa ve dense granül depo havuz  
hastalığı

V. Fosfolipid 
Bozuklukları

1. Scott Sendromu
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Tablo 7: Edinilmiş Trombosit Bozuklukları (17)

İlaçlar Hipersplenizm

Üremi Myeloproliferatif bozukluklar

Kardiyopulmoner bypass İmmün trombositopeni

Kemik iliği tutulumu Aplastik kemik iliği
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1. Giriş

Deri esnek bir organ olup travmaya bir seviyeye kadar karşı koyabilir. 
Sürtünme, basınç, gerilme, sıcak, soğuk ve kesikler yoluyla deride 
oluşan mekanik travma cildin bütünlüğünü ve fonksiyonlarını 

etkileyebilmektedir (1-3). Deriye uygulanan mekanik travma, kornifiye 
tabakadan subkutan adipoz dokuya kadar derinin tüm seviyelerini etkileyebilir. 
Travmaya adaptasyon süresi cildin tepkisini belirler. Yavaşça artan basınç 
veya sürtünme hiperkeratoz, likenifikasyon ve nasırlara (kallus ve korn) neden 
olurken, ani sürtünme ve basınç büllere neden olabilir. Travmanın etkileri 
nem, terleme, yaş, cinsiyet, beslenme durumu, enfeksiyon, genetik ve ırksal 
faktörler tarafından değiştirilir (4). Bu bölümde fiziksel travmaya bağlı gelişen 
deri bulguları, hastalıkları ve bunlara yaklaşım ele alınacaktır. Yaralanmalar, 
asit-alkali, termal ve radyasyona bağlı yanıklar bu bölümün dışında tutulmuştur. 
Ayrıca saç ve mukoza hastalıklarına da yer verilmemiştir. Fiziksel (mekanik) 
travma ile ilişkili deri hastalıkları aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır. 

- Friksiyonel deri hastalıkları
- Kronik kaşıntıya bağlı gelişen hastalıklar
- Basınca bağlı gelişenler
- Termal (Isı – soğuk) etkilere bağlı gelişenler
- Vibrasyon ile oluşanlar
- Künt travmaya sekonder gelişenler
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- Kişinin kendi yaptığı fiziksel travmaya bağlı gelişen psikokutan deri
hastalıkları

- Travma ile kötüleşen deri hastalıkları
- Koebnerize deri hastalıkları

2. Friksiyona Bağlı Gelişen Hastalıklar

2.1.		Friksiyonel	El	Egzemaları	(dermatitleri)

Genellikle mesleki sebeplerle ortaya çıkar. Ofis çalışanlarından zanaatkarlara 
kadar birçok iş kategorisinde derinin mekanik travmaya maruz kalması 
fiziksel kaynaklı deri hastalıklarının gelişimine sebep olabilir. Klinikte, 
hastalar egzamalarının ciltte bir yaralanmadan sonra ortaya çıktığından şikayet 
edebilirler. Bazı durumlarda ise, mekanik travma semptomatik deri hastalığını 
hızlandırabilir ve uzun süre devam eden veya tekrarlayan travma o bölgede 
egzamaya yol açabilir. Mekanik travma ile el egzamasının gelişimi arasında 
dinamik bir ilişki olması muhtemeldir. Maruziyetin başlangıcından friksiyonel 
dermatit gelişimine kadar geçen süre haftalardan yıllara kadar değişebilir. Klinik 
olarak diğer el egzaması türlerinden ayırt edilemez (1,4).

2.2.	 	Friksiyonel	Likenoid	Dermatit	(Sutton’un	Yaz	Prurigosu)

Etyolojisinde friksiyon, ultraviyole maruziyeti, kaşıma travması suçlanmaktadır. 
Lezyonlar genellikle ekstremitelerin ekstansor yüzlerine yerleşen beyaz 
papüllerdir. Sıklıkla ilkbahar ve yaz aylarında ve çocuklarda görülür. Kaşıntı 
nadiren eşlik eder. Atopik dermatitin bir varyantı olduğu düşünülmekle beraber 
her vakada atopi eşlik etmez. Hastalık sıklıkla spontan gerilediğinden tedavi 
nadiren gerekir (5,6).

2.3.	 	Friksiyonel	Melanozis	(Friksiyonel	Amiloidoz,	Maküler	Amiloidoz)

Maküler veya friksiyonel amiloidoz, cildi temizlemek kullanılan havlu, sert 
sünger veya sert fırça kullanımından uzun yıllar sonra ortaya çıkan, daha 
çok gövde ve ekstremitelerin ekstansör yüzlerinde, nadiren lumbosakral 
bölgede yerleşen kahverengimsi bir pigmentasyon ile karakterize bir 
kutanöz durumdur (7, 8). Maküler amiloidozun patogenezinde en olası 
teori amiloid cisimleri oluşturmak üzere dermise inen bazal keratinositlerin 
dejenerasyonundan kaynaklandığını öne sürer. Pigmentasyon dermal alanda 
olduğu için hastalık tedaviye dirençlidir. Tekrarlanan travmanın engellenmesi 
gerekir (9).
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3. Kronik Kaşıma Travmasına Bağlı Gelişen Hastalıklar

3.1.	 	Prurigo

Prurigo nodularis, şiddetli kaşıntılı, kronik bir hastalık olup, kaşıntı-kaşıma 
döngüsü sonucu oluşur. Bu grup hastaların %50’sinde atopiye meyil olduğu 
düşünülmektedir. Dermatozların yanı sıra çeşitli sistemik hastalıklar, 
enfeksiyonlar, psikiyatrik ve nörolojik bozukluklar hastalığı tetikleyebilir. 
Prurigo nodularis, çok çeşitli kronik kaşıntı türleri arasında en yüksek kaşıntı 
yoğunluğuna sahip olarak kabul edilir. Sadece uyku bozukluklarına ve psikiyatrik 
komorbiditelere neden olmakla kalmaz, aynı zamanda yaşam kalitesinin 
düşmesine de neden olabilir. Hastalık ayrıca depresyon, anksiyete, obsesif-
kompulsif bozukluklar ve dokunsal halüsinasyonların tetiklediği psikojenik 
kaşıntının bir sonucu olarak da gelişebilir. Vücut odaklı tekrarlayan deriyi yolma 
davranışları sergilemeye yönlendiren ve kaşıntısız bir ruhsal bozukluk olan deri 
yolma bozukluğundan ayrı bir antitedir (10).

4. Basınca Bağlı Gelişen Hastalıklar 

4.1. Korn ve Kalluslar

Gelişiminde kemik çıkıntılar ve anormal biyomekanik ayak fonksiyonu gibi 
anatomik varyasyonların da rol aldığı deriye tekrarlayan mekanik travma 
sonrasında gelişen hiperkeratozdur. Sıklıkla ayaklarda nadiren ellerde ve diğer 
deri bölgelerinde görülür. Uygunsuz ayakkabı kullanımı, spor aktiviteleri risk 
faktörüdür. Tedavide lezyonun tedavisi dışında biyomekanik uyumsuzluğun da 
tedavisi önemlidir. Salisilik asit, üre gibi keratolitik ajanlar medikal tedavi olarak 
seçilebilir. Uzun süreli çözüm için uygun ortopedik malzemelerin kullanılması 
önemlidir (11).

4.2.	 	Basınç	Ürtikeri

Sürekli basınç uygulanan deri bölgesinde birkaç saat sonrasında, eritemli ve 
ağrılı şişliklerin meydana geldiği fiziksel bir ürtikerdir. Kronik idiyopatik ürtiker 
hastalarının %40’ına yakınında bulunabilir. Ülkemizde sıklığı %6 civarında 
bildirilmiştir. Diğer ürtikerlerle karşılaştırıldığında, hastaların yaşam kalitesini 
ciddi şekilde bozar. Antihistamin tedavisine yanıt azdır. Tedavisinde nonsteroidal 
antiinflamatuar ilaçlar, kolşisin, dapson, omalizumab, oral steroidler, siklosporin 
ve intravenöz immünglobulin kullanılabilir (12-14).
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4.3.	 	Dekübit	Ülserleri

Yatak yaraları veya bası yaraları olarak da adlandırılan dekübit ülserleri 
şiddetine göre farklı kliniklerde görülebilir. Derinin kızarmasından kas veya 
kemiğin açığa çıktığı şiddetli, derin yaralara kadar görülebilir. Çoğunlukla 65 
yaşından büyük kişilerde ortaya çıksa da, nörolojik bozukluğu genç hastalar da 
etkilenebilir. Prevalansı %2 ile %32 arasında değişmektedir. En sık görüldüğü 
yerler sakrum, topuklar, kalça kemiği çıkıntıları ve lateral malleoler kemiklerin 
üzerindeki deri bölgeleridir. Dekübit ülserlerine yaklaşım, birinci basamak 
hekimleri, dermatologlar, bulaşıcı hastalık danışmanları, sosyal hizmet 
uzmanları, psikologlar, diyetisyenler, ayak hastalıkları uzmanları, evde ve yara 
bakım hemşireleri, rehabilitasyon uzmanları ve cerrahlar dahil olmak üzere 
disiplinler arasıdır. Dekübit ülseri yönetiminin temel bileşenleri, cilt üzerindeki 
basıncı azaltmak veya hafifletmek, nekrotik dokuyu debride etmek, yarayı 
temizlemek, bakteri yükünü ve kolonizasyonu azaltmak ve uygun bir yara 
örtüsü seçmektir. (15) Dekübit ülser gelişiminin önlenmesi için risk faktörlerinin 
belirlenmesi esastır. Özellikle geriatrik grupta hipotansiyon, dehidratasyon, şok 
ve kalp yetmezliği gibi doku iskemisini artıran komorbid durumlar dekübit ülser 
açısından risk faktörü oluşturmaktadır (16).

5. Sıcağa Bağlı Gelişen Dermatozlar

5.1.	 	Eritem	Ab	İgne

Derinin ortalama 45°C ısıya tekrar tekrar maruz kalmasının ardından 
ağ benzeri, maküler eritem ve hiperpigmentasyonun ortaya çıkmasıyla 
karakterizedir. Deride atrofi, telenjiektazi, bül ve hipopigmente görünüm 
meydana gelebilir.  Lezyonlar sıklıkla uyluk ve distal bacaklarda bulunur. 
Genellikle asemptomatik olup, hafif kaşıntı veya dizestezi görülebilir. Isıtmalı 
araba koltukları, ısıtmalı battaniyeler, dizüstü bilgisayarlar, portatif ısıtıcılar 
sık görülen sebepler arasındadır (17). Nadiren uzun süreli mobil telefon 
kullanımına bağlı palmar bölgede gelişen olgular bildirilmiştir (18). Hastalık 
ısı kaynağından uzaklaşıldığında geriler. Bununla birlikte, hiperpigmentasyon 
aylar veya yıllar boyunca kalabilir. Topikal 5-florourasil, topikal retinoidler 
ve 1064-nm Q-switched Nd:YAG lazer tedavisi pigmentasyonu azaltabilir ve 
epitelyal atipiyi iyileştirebilir. Lezyonların uzun süre devam ettiği hastalarda 
birkaç yıl sonrasında skuamöz hücreli karsinom, Merkel hücreli karsinom ve 
kutanöz marjinal zon B-hücreli lenfoma gelişebilir. Bu yüzden bu hastalarda 
klinik takip gereklidir (17,18).
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6. Soğuğa Bağlı Gelişen Dermatozlar

6.1.	 	Perniozis	ve	Akrosiyanoz

Aşırı derecede soğuğa maruziyet deride bulunan soğuk reseptörleri yoluyla 
uyarılan hipotalamik ısı regülatör merkezinden kaynaklanan refleks sempatik 
tonusa ve kanın viskozitesinde artışa sebep olur. Klinik olarak etkilenen deri 
bölgesinde eritemli morumsu kırmızı renkte lezyonlar gelişir, nadiren ülserasyon 
görülebilir. Genellikle el ayak parmakları, kulak ve burun gibi derinin açıkta 
kalan uç bölgeleri etkilenmekle beraber ektremite distalleri ve uyluk bölgesi de 
tutulabilir. Hastalık sıklıkla sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkar. Hastalarda 
öncelikle soğuk maruziyeti azaltılmalı, tüm vücudu ve etkilenen deri bölgesini 
sıcak tutan giysiler kullanılmalıdır. Medikal tedavisinde kalsiyum kanal 
blokerleri, nikotinik asit ve topikal minoksidil kullanılabilir. Bu hastalarda 
periferik arter hastalığının ekartasyonu önemlidir (19).

6.2.	 	Soğuk	Ürtikeri

Soğuğa maruz kaldıktan hemen sonra veya 3-24 saat geçtikten sonra başlayabilir. 
Ortalama yirmili yaşlarda görülür ve sıklığı %5,2 ile %33.8 arasındadır. Lokalize 
veya jeneralize olabilir, ailesel veya akkiz tipleri vardır. Bu hastaların etyolojik 
açıdan sifiliz , borelia , hepatit virüsleri, HIV, ve EBV için ayrıca kriyoglobulinler 
, soğuk aglütininler, kriyofibrinojenler açısından tetkik edilmesi önerilir. 
Hastaların soğuk havada kalma, dondurma yeme, soğuk içecekler, soğuk 
suda yüzme gibi soğuğa maruz kalmalarını sağlayan durumlardan sakınmaları 
gerekir. Bu kişiler herhangi bir sebeple ameliyat olacaklarsa ameliyathane 
ekibine durumlarından bahsetmeleri çok önemlidir. Ameliyathane ısısı buna 
göre düzenlenmeli, intravenöz sıvılar ve ilaçlar ısıtılarak verilmelidir (20-22). 
Özellikle anafilaksi hikayesi bulunan hastalar yanlarında epinefrin otoenjektör, 
oral kortikosteroid ve antihistaminik içeren acil durum kiti taşımalıdırlar (23).

6.3.  Raynaud Fenomeni

Ekstremitelerin soğuğa veya duygusal strese maruz kalmaya abartılı fizyolojik 
tepkisidir. Parmaklar sırasıyla beyaza (iskemi), sonra maviye (siyanoz) ve 
sonra da kırmızıya (reperfüzyon) geçiş bulguları gösterir.  Raynaud fenomeni 
(RF) olan çoğu hastada primerdir (idiyopatik). Primer Raynaud fenomeni, 
kan damarlarındaki ve/veya innervasyonundaki fonksiyonel değişikliklerden 
kaynaklanır ve geri dönüşümsüz doku hasarına ilerlemez. Buna karşılık, altta 
yatan bir hastalığa ikincil Raynaud fenomeni olan hastalarda dijital ülserasyon, 
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yara izi veya kangren olabilir. (24) İlk tezahürü, bir bağ dokusu hastalığının 
başlangıcından yıllar veya on yıllar önce olabilir. Birincil RF’den ikincil 
RF’ye geçiş oranı 10 yılda yaklaşık %10’dur. İkincil RF sebepleri arasında bağ 
dokusu hastalıkları ve vaskülite ek olarak, arteriyel oklüzyonlar, maligniteler, 
el kol vibrasyon sendromu, vinil klorüre mesleki maruziyet ve ilaçlar yer alır 
(24-26).

Ayrıntılı bir tıbbi öykü almak, hastanın nabzını ölçmek ve radyal ve 
ulnar arterler yoluyla ele kan akışını değerlendirmek için fonksiyonel bir test 
yapmak önemlidir (Allen testi). Dijital vazospazma eğilimin gösterilmesi, 
brakiyal ve akral arter darlığı veya tıkanıklığının tanımlanması, tırnak kıvrımı 
kapillaroskopisinin yapılması ve ayrıca antinükleer antikorların araştırılması 
önemlidir (24, 25).

Soğuktan, ıslaktan ve rüzgârdan koruma, hastalığı önleme açısından 
önemlidir. Bunun için normal veya ısıtmalı eldivenler, ısıtmalı yastıklar ve cep 
ısıtıcıları, ayakkabı destekleri ve termal çoraplar kullanılabilir (24, 25).

7. Vibrasyona Bağlı Gelişen Hastalıklar

7.1.	 	Vibrasyonun	İndüklediği	Beyaz	Parmak	

Titreşime bağlı beyaz parmak, el-kol titreşimine maruz kalmanın neden olduğu 
Raynaud fenomeninin ikincil bir türüdür. Etkilenen parmaklarda kalıcı trofik 
değişiklikler olmaksızın çoğunlukla organik arteriyel obliterasyonların olmadığı 
saf bir vazospastik bozukluktur. Kliniği, vazospastik RF’nin diğer etiyolojik 
tiplerinde görülenlere benzer (27).

8. Künt Travmaya Bağlı Gelişenler

8.1.	 	Travmatik	Pannikülit

Travmaya sekonder gelişen cilt altı yağındaki inflamasyon ve nekrozu ifade eder.  
Travma sebepleri genellikle mekanik, soğuk ve elektriktir. Her yaşta görülebilir. 
Erişkinlerde en sık kadınlarda meme bölgesini etkiler. Kişinin derisine yabancı 
maddeler enjekte etmesiyle ortaya çıkan parafinoma adıyla bilinen lokal 
sklerozan reaksiyonla karakterize faktitisyel bir formu da vardır. Klinik olarak 
endure, eritemli, ısı artışı olan subkutan plak ve nodüller izlenir (28). Diğer 
deri ve deri altı lezyonlarını ekarte etmek için biyopsi ile doğrulanmalıdır. 
Travmatik pannikülit genellikle kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır ve sadece 
semptomatik tedavi gerektirir. Bazı hastalarda sertleşmiş fibröz kitleler, kistler 
veya nodüllerin cerrahi tedavisi gerekebilir (29).
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9. Kişinin Kendi Yaptığı Fiziksel Travmaya Bağlı Gelişen Psikokutan 
Deri Hastalıkları

9.1.	 Artefakt	Dermatiti

Artefakt dermatiti temelde psikiyatrik bir hastalık olup, kişinin kendisi tarafından 
kesici, batıcı cisimler veya yakıcı kimyasal maddelerle derisinde oluşturduğu bir 
hastalıktır. Kadınlarda ve genç erişkin yaş grubunda sık görülür. Kişi ilgi görmek 
ve dikkat çekmek için bu lezyonları oluşturur. Lezyonlar genellikle herhangi bir 
deri hastalığına benzemez, yapay görünümlü, geometrik şekillerden oluşurlar. 
Deride eritem, ödem, bül, erozyon görülebilir. Eğer travma künt bir cisim ile 
oluştuysa pannikülite benzer lezyonlar görülebilir. Ülserleşebilen lezyonlar 
sıklıkla skar ve postinflamatuar hiperpigmentasyonla iyileşirler (30).

Hastalığın tanısı zordur, dikkatli anamnez ve muayene gerekir. Hastalar 
sıklıkla lezyonları kendilerinin oluşturduğunu inkâr ederler. Sıklıkla psikosomatik 
bir durum eşlik eder. Ayrıca kişilik bozukluğu, depresyon, şizoafektif bozukluk, 
mental retardasyon, psikoz, konversiyon gibi psikiyatrik sendromlar da nadiren 
görülebilir (31).

Bu hastalara yaklaşımda temel nokta hastayı direk Psikiyatri bölümüne 
göndermek yerine Psikiatr ile beraber muayene etmek olmalıdır. Hastaya bu 
durumu kendisinin yaptığı kabul ettirmeye çalışmamalı, hastaya sempati ile 
yaklaşılmalıdır. Tanıda zorlanılırsa hastanın yatırılması ve epitelizan kremlerle 
kapatıcı bandajlar uygulanarak gözlemlenmesi yararlı olabilir (31).

9.2.	 	Nörotik	Ekskoryasyon	

Dermatillomani, psikojenik ekskoriasyon veya nörotik ekskoriasyon olarak 
da bilinen ekskoriasyon (deri yolma) bozukluğu, tekrarlayan deri yolma 
ile karakterizedir ve deri fonksiyonlarında işlevsel bozulmaya yol açar. 19. 
yüzyıldan beri tıp literatüründe belgelenmesine rağmen, son zamanlarda 
psikiyatrik nozolojiye ayrı bir antite olarak dâhil edilmiştir (32).

Oldukça yaygın bir rahatsızlık olup pevalansı  %1,4 ile %5,4 arasında 
değişmektedir. Herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir, ancak genellikle ergenlik 
döneminde başlar. Etkilenen bireylerin çoğunluğu kadındır. Akne veya egzama 
gibi dermatolojik durumlar sıklıkla bu durumun başlangıcını tetikler. Stres, öfke 
ve kaygı duyguları ile televizyon izlemek ve okumak gibi hareketsiz faaliyetler 
tetikleyici olabilir. En sık yüz bölgesi etkilenir ve bunu eller, parmaklar, kollar 
ve bacaklar izler. Genç kadınlarda ortaya çıkan tipi “acne excoriee des jeunes 
filles” olarak adlandırılır. Bu hastalarda kaygı bozukluğunun tedavisine ek 
olarak iyi bir akne tedavisi de gerekir (32, 33). 
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Klinik olarak küçük krutlu lezyonlar ve ekskoriyasyonlar izlenir, 
pigmentasyon değişiklikleri ve skatris de izlenebilir. Bu grup hastalar 
dermatoloğun yanı sıra Psikiatri hekimleri tarafından uzun süre takip ve tedavi 
edilmelidirler (33).

10. Travma ile Kötüleşen Deri Hastalıkları

10.1. Epidermolizis Büllöza 

Epidermolizis bülloza, minimal travmayı (mekanobüllöz dermatozlar) takiben 
deride bül veya erozyon oluşumu ile karakterize, nadir, görülen (bir milyonda 
8-20) heterojen bir genodermatozdur. En hafif ve en yaygın olanı, keratin 
genlerindeki (KRT14 ve KRT5) mutasyonların neden olduğu epidermolizis 
bülloza simplekstir. Birleşik, distrofik ve Kindler tipleri ise yaşamın ilk yıllarında 
morbidite ve mortaliteye sebep olabilir (34). Mevcut tedavi büyük ölçüde 
semptomatiktir. Hasta yönetiminin temeli travma profilaksisidir.  Koruyucu 
giysi, bandajların kullanımı önemlidir.  Ayrıca yara pansumanı ve bakımı, 
antisepsi, analjezi, yeterli beslenme, transfüzyonlar, osteoporoz profilaksisi, 
cerrahi müdahaleler ve fizik tedavi gibi destekleyici tedaviler de gerekir.  Bu 
hastaların bakımlarının multi disiplinli bir koordinasyon yoluyla optimize 
edilmesi önem arz eder (35).

11. Koebnerize Deri Hastalıkları

İlk kez 1876›da Heinrich Koebner tarafından tanımlanan Koebner fenomeni, 
travmaya ikincil olarak daha önce etkilenmemiş cilt üzerinde yeni cilt 
lezyonlarının ortaya çıkmasıdır. Bu fenomen aynı zamanda, ortaya çıkan yeni 
lezyonların klinik ve histolojik olarak hastanın altta yatan kutanöz hastalığıyla 
aynı olması sebebiyle izomorfik (Yunancada «eşit şekil» anlamında) fenomen 
olarak da adlandırılır (36). En sık karşılaşıldığı dermatozlar sedef hastalığı, 
liken planus ve vitiligodur (37).

12.  Sonuç

Travma sonrası deride çok çeşitli deri hastalıkları gelişebilmektedir. Bunlar 
temel olarak ekzema, ürtiker, ülserler, romatolojik hastalıklar ve psikokutan 
deri hastalıkları olarak sayılabilir. Ayrıca birçok deri hastalığı travma ile 
kötüleşebilmektedir. Erken tanı ve travmanın sona erdirilmesi ile çoğunlukla 
düzelirler. Klinisyenin bu hastalıkları iyi bilmesi diğer deri hastalıklarının ayırıcı 
tanısında akla gelmesi ve hastalığın erken tanısı için önemlidir. 
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