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ÖZ 

Giriş: Ayaktan takibe müsait yüzeyel yanık yaralarının tedavisinde parafin tül kapamaların yeterli olduğu 
bilinmektedir. Yine bu grup hastada yara yeri enfeksiyonu düşünüldüğünde topikal etkili antibiyotikli 
pansumanların çoğu hasta için yeterli olabilmektedir. Bu çalışmamızda, polikliniğimize ilk tedavileri başka 
merkezlerde rifampisin ile yapılarak başvuran hastaların sonuçları literatür eşliğinde tartışıldı.    

Gereç ve Yöntem: Poliklinik hastaları çalışma kriterlerini karşılayan ilk 100 hastaya ulaşılana değin retrospektif 
değerlendirildi. Pansumanında rifampisin kullanılan hastaların demografik ve iyileşme süreci parametreleri 
kullanılmayanlar ile karşılaştırıldı.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama yaşı 38.38±15.17 olup 63 (%63) erkek hasta başvurmuştur. 
Yanıklı toplam vücut yüzey alanı (TVYA) 2.82±3.25 ve ortalama iyileşme süresi 12.82±4.27gün olarak 
bulunmuştur. Toplamda 19 (%19) hastaya sevk öncesi tedavi sürecinde rifampisin kullanılmıştır. Rifampisin 
kullanılan ve kullanılmayan hasta gruplarının cinsiyet, yaş, yanıklı TVYA ve yakıcı ajanlar arasında fark yoktu. 
Rifampisin kullanılan hastalarda enfeksiyon oranları anlamlı fazla iken iyileşme süreleri daha uzundu (p = 0.006, p 
= 0.132, sırasıyla). Erken dönem diskolorasyon izlenen hastaların iyileşme sürelerinin uzun olduğu bulundu (p = 
0.007).  

Sonuç: Rifampisin preparatının topikal etkisinin bulunmadığı bilinmektedir. Yanık tedavisinde kanıta dayalı bir 
kullanım gerekçesi bulunmamakla birlikte rifampisinin pansumanlarda sık kullanıldığı görülmektedir. Çalışmamız 
retrospektif ve hasta sayısı az olduğu için rifampisin yara iyileşmesini geciktirerek mi enfeksiyona neden olmakta 
yoksa enfeksiyon tedavisi için kullanıldığında mı yara iyileşmesini geciktiriyor sorusuna cevap verememiştir, bu 
konuda prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. Verilerimiz ve mevcut literatür ışığında, ayaktan takibe müsait yanık 
yaralarının tedavisinde rifampisin kullanımının olumlu katkı sağlamadığını düşünmekteyiz. 

SUMMARY 

Introduction:  It is known that paraffin gauze closures are sufficient in the treatment of superficial burn wounds 
suitable for outpatient follow-up. Considering wound infection in this group of patients, topical antibiotic dressings 
may be sufficient for most patients. In this study, the results of patients who applied to our outpatient clinic after 
their first treatment with rifampicin in other centers were discussed based on literature. 

Material and Method: Outpatients were evaluated retrospectively until the first 100 patients who met the study 
criteria were reached. The demographic and healing process parameters of the patients who used rifampicin in 
their dressing were compared with those who did not. 
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Results: The mean age was 38.38±15.17, and 63 (63%) male patients applied. The total body surface area 
(TBSA) burned was 2.82±3.25 and the mean healing time was 12.82±4.27days. A total of 19 (19%) patients 
received rifampicin during the pre-referral treatment process. There was no difference in gender, age, TBSA with 
burns and caustic agents between the patient groups used rifampicin and not. Infection rates were significantly 
higher in patients treated with rifampicin, while recovery times were longer (p = 0.006, p = 0.132, respectively). It 
was found that patients with early discoloration had a long recovery period (p = 0.007). 

Conclusion: It is known that the rifampicin does not have a topical effect. Although there is no evidence-based 
justification for use in burn treatment, it is seen that rifampicin is frequently used in dressings. Since our study was 
retrospective and the number of patients was small, it could not answer the question of whether rifampicin causes 
infection by delaying wound healing or delays wound healing when used for infection treatment. According to our 
data and existing literature, we think that the use of rifampicin in the treatment of burn wounds suitable for 
outpatient follow-up does not contribute positively. 

 
 

 

GİRİŞ 

Yara pansumanı, eski çağlardan bugüne kadar 
iyileşmenin temelini teşkil etmektedir. Yaranın 
pansumanı yara iyileşmesini engelleyen faktörle-
rin uzaklaştırılması ile yara iyileşme fizyolojisinin 
kesintisiz devamını amaçlamaktadır. Yaralar akut 
ve kronik yaralar olarak gruplanmaktadır ve yanık 
yaraları akut yaralar içerisinde bulunmaktadır. 
Yanık yaralanmalarında pansumanın amacı, 
keratinosit kök hücrelerinin salim olduğu yüzeyel 
yaralanmalarda yara kendiliğinden epitelize olana 
kadar, dermisin tam kat hasarlandığı derin der-
mal yanıklarda ise cerrahi ile nihai kapatılmasına 
kadar yaranın eksojen nedenlere karşı korun-
masının sağlanmasıdır.   

Ayaktan takibe müsait yanık yaralarında lokal 
veya sistemik antibiyotik kullanımına gerek olma-
dığı bildirilmiştir (1). Bununla birlikte, ayaktan 
hasta takibinde yara yerinde enfeksiyon olduğu 
düşünülüyorsa öncelikle cilt florasına etkili yüze-
yel antibiyotikler kullanılabilir. Ankara Şehir 
Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi yaklaşımı ola-
rak, yaralanma sonrası doğrudan kliniğimize baş-
vuran, ayaktan takibe müsait yüzeyel cilt yanık-
larında parafin emdirilmiş tül kapamalar ile pan-
sumanlar yapılarak cildin kendiliğinden yenilen-
mesi beklenilmektedir. Bununla birlikte, hastaları-
mızın bir kısmı başka sağlık kuruluşlarında 
tedavileri başlatılıp iyileşme süreci içerisinde 
polikliniğimize yönlendirilmektedirler. Bu hastalar-
da, yara yeri enfeksiyonu düşünülüyorsa antibiyo-
terapi öncelikli olarak topikal planlanmaktadır.  

Sevkle gelen hastaların değerlendirmelerinde, 
nadir olmayarak, Rifampisin’in intravenöz veya 
intramüsküler enjeksiyonu için kullanılan ampül-
lerinin yara üzerine dökülmesi veya gazlı beze 

emdirilerek uygulanması şeklinde pansumanlar 
görülmektedir.  

Rifamisinler önceleri Streptomyces mediterranei, 
daha sonra Nocardia mediterranei, nihayet 
Amycolatopsis mediterranei olarak adlandırılan 
Aktinomisetin ürettiği “rifamisin B”’nin semi-
sentetik türevleridir. DNA bağımlı RNA polimeraz 
beta alt birimini inhibe ederek RNA transkripsi-
yonunu durduran ve bu yolla bakterisidal etki 
gösteren bir antibiyotiktir. Rifamisin molekülünün 
oral alım sonrası hücre içine girişi iyidir ve 
sadece hücre içi patojenlere molekül doğrudan 
etki gösterir. En önemli türevi Rifampisin’dir. 
Staphylococcus aureus’a karşı olmak üzere gram 
(+) ve gram (-) mikroorganizmalara karşı oral 
veya intramüsküler kullanımda yüksek doku 
perfüzyonu nedeniyle etkilidir. Topikal kullanımda 
doku perfüzyonunu gösteren bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Başlıca klinik kullanımı; menin-
gokokal ve Haemophilus influenza tip B menen-
jitlerinde olgu ile temasta bulunanların profilaksisi 
ve lejyoner hastalığı, brusellöz ve tüberkülöz 
tedavileridir. Hızlı direnç geliştiği için başka 
antibiyotiklerle kombine edilir (2).  

Bu retrospektif çalışmamızda, akut yara teda-
visinde, intravenöz veya intramüsküler kullanım 
için hazırlanmış rifampisin ampülünün yaraya 
topikal olarak uygulanmasının tedavi sonuçları 
literatür eşliğinde tartışılmıştır.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma grubunu Ankara Şehir Hastanesi Yanık 
Tedavi Merkezi polikliniğine başvuran 18 yaş ve 
üzeri hastalardan ikinci derece yüzeyel yanığı 
olan, ayaktan takibe uygun, doğrudan veya 
başka yerden sevkli hastalar çalışmaya dahil 
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edildi. Poliklinik başvuruları sonrasında yatış 
verilen hastalar, poliklinik takibimizden çıkarak 
nihai durumlarını bilemediğimiz hastalar, yara 
iyileşmesini engelleyici bilinen hastalıkları olanlar, 
kanser hastaları ve tedavilerini il dışındaki diğer 
sağlık kurumlarında tamamlamak üzere tedavi 
planlarını alarak ilişkilerini kesen hastalar çalışma 
dışı bırakıldı. Hastalar retrospektif tarandı ve 
kriterlere uygun ilk 100 hastanın tamamlanması 
ile çalışma için örneklem seçimi tamamlandı.  

Hastaların yaş, cinsiyet, yakıcı ajan, yanık yüz-
desi, iyileşme süreleri, enfeksiyon varlığı, diskola-
rasyon durumu ve sevkli gelenlerden rifampisin 
ile pansuman yapılanlar kayıt altına alındı. 
Rifampisin kullanılan hastalar ile kullanılmayan 
hastaların sonuçları karşılaştırıldı.  

Poliklinik kayıtlarımızda, epitelizasyon sonrası 
hastanın şifa ile taburculuğu tam iyileşme olarak 
kabul edilmiştir. Yaradaki hiper-pigmentasyon 
veya hipo-pigmentasyon diskolarasyon olarak 
değerlendirmeye alınmıştır ki bu hastaların 
pansumanları salah ile bitirilmiştir. Yaranın değer-
lendirilmesinde beklenenden daha fazla yara 
kenarı kızarıklığı ve şişkinlik yanında transuda 
yerine eksuda tarzında sıvının görülmesi enfek-
siyon varlığı olarak kayıtlara geçmiştir.  

Parametrik değerlerin karşılaştırılmasında Ki-kare 
testi, ortalama değerlerin karşılaştırılmasında 
Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.  

Ankara Şehir Hastanesi Etik Kurul Başkanlığı’nın 
E1-21-2057 karar numaralı onayı alınmasını 
takiben hastanemiz Yanık Tedavi Merkezi’nde 
yanık nedeniyle tedavi ve takibi yapılan hasta-
ların kayıtları geriye dönük tarandı. 

BULGULAR 

Ekim 2021 tarihinden geriye dönük 147 hasta 
değerlendirilmiştir. Değerlendirilen 11 hastaya 
yatış verildiği, 12 hasta yandaş hastalıkları ve 
kanser nedeniyle, 16 hasta tedavilerini il dışın-
daki diğer sağlık kurumlarında tamamlamak 
üzere tedavi planlarını alarak ilişkilerini kestiğin-
den ve 8 hasta, tedavi sürecinde bir bildirimde 
bulunmadan takipten çıktığından çalışma dışı 
bırakılmıştır. Toplamda 100 hastaya ulaşılmış ve 
retrospektif tarama sonlandırılmıştır.   

Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama yaşı 
38.38±15.17 (ortanca 37.0, aralık 17 ile 84) 
olarak bulunmuştur. Toplamda 63 (%63) erkek 
hasta başvurmuştur. Tüm grubun ortalama yanık 
yüzey alanı, toplam vücut yüzey alanının (TVYA), 
2.82±3.25 (aralık %1 – %20) olarak bulunmuştur. 
Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama 
iyileşme süresi 12.82±4.27 (ortanca 12.50, aralık 
4 – 24) gün olarak bulunmuştur. Toplamda 19 
(%19) hastaya sevk öncesi tedavi sürecinde 
rifampisin kullanılmıştır. Rifampisin kullanılan ve 
kullanılmayan hasta gruplarının karşılaştırılma-
sında gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark 
bulunmamıştır (Tablo 1).    

 
 

Tablo 1.  Rifampisin kullanılan hastalar ile kullanılmayan hastaların karşılaştırılması. 

 Rifampisin  Toplam p 

 yok var   

 N = 81 N = 19   

Erkek  52 (64.2%) 11 (57.9%) 63 (%63) 
Cinsiyet  

Kadın  29 (35.8%) 8 (42.1%) 37 (%37) 

0.609 

Yaş  38.10±14.91 39.58±16.32  0.878* 

Yanık TVYA %2.62±%3.12 %3.68±%3.76  0.319* 

Sıcak sıvı 47 (%58.0) 11 (%57.9) 58 (%58) 

Alev 18 (%22.2) 6 (%31.6) 24 (%24) 

Kimyasal 7 (%8.6) 1 (%5.3) 8 (%8) 

Güneş  6 (%7.4) 0 (%0) 6 (%6) 

Sürtünme  1 (%1.2) 0 (%0) 1(%1) 

Temas  1 (%1.2) 1 (%5.3) 2 (%2) 

Etken  

Buhar  1 (%1.2) 0 (%0) 1 (%1) 

0.689 

* = Mann–Whitney U test, TVYA = Toplam Vücut Yüzey Alan 
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Rifampisin kullanılan hasta grubunda enfeksiyon 
oranı anlamlı yüksek bulunmuştur (Tablo 2). 
Hastaların tedavi süreçleri izlendiğinde rifampisin 
kullanılan hastalarda iyileşme süresinin diğer 
hasta grubundan daha uzun olduğu bulunmuştur 
(Tablo 2).  

Hastalarda izlenen diskolorasyonun nedeni 
olabilecek parametreler incelendiğinde iyileşme 
süresi uzamış hastalarda diskolorasyonun an-
lamlı sık gözlendiği tespit edilmiştir (Tablo 3). 
 

TARTIŞMA 

Cilt yaralanmalarını takiben yara pansumanının 
yapılması çok eski çağlara dayanmaktadır. M.Ö 
1500’de Ebers Papirüsü yanık tedavisinde çamur, 

hayvan dışkısı, yağ ve bitki ekstreleri, bal, aloe, 
tannik asit gibi materyallerin kullanıldığını yaz-
maktadır (3). Yaradaki kirlenmeye bağlı enfek-
siyonu önlemek için bal, küflü ekmek ve bakır 
tuzları kullandıkları da bu kayıtlarda geçmektedir 
(3). Louis Pasteur’un bakterinin yaraya dış 
ortamdan geldiğini kanıtlaması yara bakımında 
izolasyonun yollarını aramaya yöneltmiştir (4). 
Pasteur, bu buluşu ile yaraların kuru bırakılması, 
kuru yaraya enfeksiyon gelmeyeceği görüşünü 
paylaşmıştır. George Winter’ın 1962’de nemli 
kapamalarda yara iyileşmesinin daha hızlı ve iyi 
olduğunu ispat etmesinin ardından nemli 
kapamalar ile modern yara bakımına geçiş 
sağlanmıştır. Lister ilk antibakteriyel ile muamele 
edilmiş gazlı bezi 1867 yılında yaraya kapattı (5).

 
Tablo 2. Rifampisin kullanılan ve kullanılmayan hastalarda klinik sonuçların karşılaştırılması. 

 Rifampisin  Toplam p 

 Yok  Var    

 N = 81 N = 19   

Yok   76 (93.8%) 13 (68.4%) 89 (%89) 
Enfeksiyon   

Var   5 (6.2%) 6 (31.6%) 11 (%11) 
0.006 

İyileşme süresi  12.47±3.96 14.32±5.25  0.132* 

Yok  60 (%74.1) 13 (%68.4) 73 (%58) 
Diskolorasyon  

Var  21 (%25.9) 6 (%31.6) 27 (%24) 
0.774 

 

* = Mann-Whitney U test 
 
 

Tablo 3. Hastalarda diskolorasyona etki eden faktörler 

 Diskolorasyon  Toplam p 

 yok var   

 N = 73 N = 27   

Erkek  47 (64.4%) 16 (59.3%) 63 (%63) 
Cinsiyet  

Kadın  26 (35.6%) 11 (40.7%) 37 (%37) 
0.648 

Yaş Yıl  39.93±15.04 34.19±14.80  0.051* 

Yanık TVYA (%) %2.75±%3.38 %3.00±%2.95  0.379* 

Yok  60 (%82.2)  21 (%77.8) 81 (%81) 
Rifampisin 

Var  13 (%17.8) 6 (%22.2) 19 (%19) 
0.774 

İyileşme süresi Gün  12.08±4.07 14.81±4.23  0.007* 

Sıcak sıvı 42 (%57.5) 16 (%59.3) 58 (%58) 

Alev 18 (%24.7) 6 (%22.2) 24 (%24) 

Kimyasal 6 (%8.2) 2 (%7.4) 8 (%8) 

Güneş  5 (%6.8) 1 (%3.7) 6 (%6) 

Sürtünme  0 (%0) 1 (%3.7) 1(%1) 

Temas  1 (%1.4) 1 (%3.7) 2 (%2) 

Etken  

Buhar  1 (%1.4) 0 (%0) 1 (%1) 

0.675 

 
* = Mann-Whitney U test 
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Rifampisin molekülünün oral ve parenteral form-
larının üretilmesine rağmen seri üretimde topikal 
formu yoktur. Bununla birlikte, ülkemizde, yara 
bakımında hem tek başına hem de başka bir 
antibiyotikle, sıklıkla da Nitrofurantoin ile karış-
tırılıp topikal olarak yaygın şekilde kullanıldığı 
bilinmektedir. 

Rifampisinin ticari ampul formu aktif molekül 
yanında distile su, lidokain, sodyum bikarbonat, 
sodyum hidrosit, Na-EDTA, askorbik asit, potas-
yum metabisülfit, polivinil pirolidon gibi kimya-
sallar içerir. Bir çalışmada %2’lik lidokain çözeltisi 
ile serum fizyolojik karşılaştırılmış ve lidokain ile 
yıkama yapılan yarada cerrahi alan enfeksiyonun 
anlamlı şekilde daha düşük olduğu gözlenmiştir 
(6). Bu da bize Rifampisinin yarada topikal kulla-
nımında, ticari formunda ampül içinde ek olarak 
bulunan kimyasallardan kaynaklanmış etkiler de 
olabileceğini düşündürmektedir.  Bununla birlikte, 
Saydam ve ark.’nın yaptıkları çalışmada topikal 
antimikrobiyal etkisinin olmadığı gösterilmiş ve 
yara iyileşmesi üzerine olumlu bir etkisi olmadı-
ğını raporlamışlardır (7). Hatta topikal antibiyotik 
kullanımının, direnç mekanizmasının itici gücünü 
sağladığı öne sürülmüştür (8,9). Neely ve ark.’nın 
çalışmasında yanık yaralarından elde ettikleri 47 
“çoklu ilaç dirençli” organizmanın 11 tanesinin, 
yaygın kullanımda olan topikal antibiyotik ve 
antiseptiklere karşı dirençli olduğunu bulunmuştur 
(10). Yara yeri dışında, implant ve otojen kemik 
greftleri için rifampisin kullanımını araştıran ya-
yınlar kullanılmayan hastalar ile aralarında an-
lamlı fark bulamamıştır (11).  

Rifampisinin cerrahi yara üzerindeki etkilerini 
retrospektif olarak inceleyen yayınlar mevcuttur. 
Cerrahi kapama sırasında rifampisin solüsyonu 
uygulanan hastalarda yara yeri enfeksiyon oranı 
daha düşük bulunmuştur (12,13). Fıtık ameliyat-
larında mesh üzerine rifampisin uygulamasının 
araştırıldığı Kahramanca ve ark.’larının çalışma-
sında sistemik antibiyotik profilaksisi yapılmamıştır. 
Kendi referans tablolarında, profilaksi yapılmayan 
hastalarda ilteratürde %1.8 ile %9 arasında 
enfeksiyon oranları belirtirken sistemik profilaksi 
almayan placebo ve rifampisin gruplarında %11.1 
ve %4.8 oranlarını anlamlı bildirmişlerdir. Bu 
çalışmalarında yaşlı nüfusda daha sık izlendiğini 
belirtirken infeksiyon ile yaş korelasyonunu 
yapmamışlardır. Ayrıca placebo grubuna neyin 
uygulandığı, pansumanların ne şekilde yapıldığı 

da bildirilmemiştir (12).  Başka bir çalışmada ise 
Karuserci ve ark. benign obstetrik girişimler ön-
cesi rifampisin ile iyot çözeltisi uygulamalarını 
karşılaştırırarak anlamlı bir fark bulamamıştır 
(14). Ayrıca rifampisinin topikal uygulaması sıra-
sında anaflaktik reaksiyonlar bildirilmiştir (15). 
Literatürde çeşitli sonuçlar bulunmakla birlikte, 
ülkemizden Saydam ve ark.’nın çalışmasına 
benzer şekilde, bizim çalışmamızda da rifampisin 
antibakteriyel bir etkisi olmadığı ve kullanılan 
grupta yara yeri enfeksiyonunun daha sık 
izlendiği görülmüştür (6/19, %31.6, p = 0.006). 

Çalışmamızda, rifampisin ile pansuman yapılan 
grupta yara iyileşme süresi daha uzun bulunmuş-
tur. Bu hasta grubunda iyileşme süresinin uza-
masının daha yüksek enfeksiyon oranları ile 
ilişkili olduğunu düşünmekteyiz lakin retrospektif 
olan çalışmamız ile bu bağlantıyı kurmak müm-
kün değildi, bu hususta geniş hasta serilerinin 
bulunduğu prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Bununla birlikte, uzamış iyileşme süreci uzamış 
inflamasyon anlamına da gelmektedir ve uzamış 
inflamasyonun hipertrofik skarlaşmayı arttırdığı 
bilinmektedir. Yine rifampisin grubunda iyileşme 
sürecinde diskolorasyon daha sık izlenmiştir. 
Diskolorasyon geliştiren hastaların iyileşme süre-
lerine bakıldığında daha uzun sürede iyileşen-
lerde istatistiksel anlamlı daha fazla diskoloras-
yon gözlenmiştir. Diskolorasyonun geçici veya 
kalıcı olduğu konusunda, bu çalışma retrospektif 
olduğu için, bir yorum yapılamamaktadır. Bu ko-
nuda geniş hasta serileri ile prospektif çalış-
malara gerek vardır.  

Çalışmanın Kısıtlılıkları 

Çalışmamız retrospektif ve poliklinik kayıtlarına 
dayandığı için kısa süreli sonuçları vermektedir. 
Geniş hasta sayılarına ulaşan prospektif rando-
mize çalışmalara ihtiyaç vardır.  

SONUÇ 

Epidermis ve dermise sınırlı yüzeyel (kısmi kat) 
yanık yaralanmalarında pansumanın amacı 
fizyolojik iyileşme süresi olan üç hafta içerisinde 
yaranın kapanmasını sağlayarak hipertrofik skar 
oluşumunun önüne geçmektir. Dolayısıyla yara 
iyileşmesine katkı sağlamayan uygulamaların 
iyileşme süresini geciktirebileceği göz önüne 
alınmalıdır. Kanıta dayalı tedavi yaklaşımlarının 
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uygulanması yara bakımında da sağlanmalıdır. 
Güncel literatür ve çalışmamız sonuçlarına göre, 
yara iyileşmesine olumlu katkı sağladığı kanıtlan-
mamış olan, intravenöz veya intramüsküler 
kullanım için hazırlanmış Rifampisinin ampül 

formlarının yaraya dökülmesi şeklinde kullanımı 
ile pansuman yapılmasının yanık hastalar için 
uygun olmadığını düşünmekteyiz. Bu konuda 
prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.     
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