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ÖNSÖZ 

 

Sayın meslektaşlarımız 

Yanık hastasının bakımı birden çok tıp dalına gereksinim duymakta olup hastanın yanık 
merkezinde ve taburculuğu sonrasında yüksek yaşam kalitesinin sağlanmasında önem taşımaktadır. 
Yanık tedavisi temel tedaviler dışında ortaya çıkan karışık ve bazen de önüne geçilemeyen ilerleyici 
mortaliteye giden bir süreç ile de sonlanabilmekte ve özellikli konuların tekrar gözden geçirilmesi 
gerekmektedir.  

Bu nedenle sunulan kitapta yanık bakımının her aşamasında ortaya çıkabilecek özellikli 
durumlara odaklanılmış ve hastalar için iyi sonuç alınmasına yönelik fizyopatoloji ve tedavi prensipleri 
anlatılmıştır. Kitabın yazımında emeği geçen hekimlere teşekkürü borç bilir ve tüm okurlara faydalı 
olmasını dileriz. 

 

Editörler 
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                                                                                      SBU, İzmir Bozyaka EAH. Başhekimi 
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YANIK HASTASINA ORGANİZASYONEL VE MALİYET YAKLAŞIMI 

Doç. Dr. Bülent ÇALIK 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir 

 

 

 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre çoğunluğu düşük ya da alt gelirli ülkelerde olmak üzere her 
yıl 180.000 kişi yanık nedeni ile hayatını kaybetmektedir (1). Yanık hastasının yanık ünite ve 
merkezlerinde tedavisi maliyeti açısından en pahalı tedavilerdendir (2). Ayrıca hastanın genel maliyet 
yüksekliği, hastanedeki bakıma ilaveten hastanın sekel kalmadan işine geri dönüşüm sürecini de içine 
alarak aylar hatta yıllara yayılan bir süreyi içermektedir. Bu nedenle yanık hastasının maliyeti 
hastanedeki tedaviye bağlı direkt ve hastane dışı indirekt masraflar olarak ayrılmaktadır. Çalışmalar 
direkt tıbbi masraflar üzerine olup, bu masraflar hastane yatış faturaları, yara örtüleri ve pansuman 
malzemeleri, ilaçlar ve cerrahi işlemlerden oluşmaktadır. Yüksek gelirli ülkelerde yanık hastaları 
hizmete daha kolaylıkla ulaşmakta iken orta ve düşük gelirli ülkelerde hasta başına harcama daha 
düşük düzeydeki ülkelerde yaklaşık 10 katı daha olmaktadır (3). Ülkemizde “Türkiye’de özellikli 
planlama gerektiren sağlık hizmetleri 2011-2023” raporunda sağlık konusunda ülkemiz projeksiyonu 
ve hedefleri yayınlanmıştır. Yakın geçmişte toplumsal ve bireysel farkındalık eksikliği yanında yanık 
hastasının tedavi organizasyonu eksikliği farkedilerek bu konuda modern alt yapı gereksinimi ortaya 
konmuştur(4). 2006 yılında Türkiye’de Yanık Tedavi Kurumları Başkanlığı kurulması ve 2011 yılında 
yönetmeliklerin çıkmasıyla hastanelerin modern yanık tedavisi yapılabilirliği konusunda denetlenmesi 
sağlanmıştır. Üçüncü basamak hastanelerde yanık merkezlerinin kurulması ile hastaların daha 
donanımlı hekim, hemşire, personel ve gerekli malzeme ile tedavisi sağlanmaya başlamıştır. Yanık 
merkezlerine yatırılacak hastaların endikasyonları konarak, 1.basamak hekimliği ya da olay yerine 
giden paramediklerin hasta seçiminde ve naklinde eğitilmeleri sağlanmıştır. Böylece yanık 
merkezlerindeki özellikli hastalar genel cerrahi ya da plastik cerrahi hastası olmaktan çıkarılarak 
hastaların yanık biriminde mültidisipliner tedavisini önü açılmıştır. Buna rağmen yinede yanık 
merkezine hasta alma kriterlerinin diğer hastanelere duyurulması, yanık merkezi sorumlusundan onay 
almadan hasta sevkinin sağlanması, yanık merkezine endike hastaların sevkini sağlamışsa da, 
sahadaki hekimlerin medikolegal durumlardan ve paket tedavi ödemelerinden kaçınması ile sevklerde 
endikasyonsuz artışlarda olmaktadır. Bu aşamada yanık hastası bakımı için gerekli ekonomik destek 
ve yanık merkezine kaynak aktarımı önem taşımaktadır.  Yanık merkezimizde 2011 yılından itibaren 
2121 hasta tedavi edilmiş olup, yanık tipine, hastane yatış süresi ve kullanılan malzemeye bağlı olarak 
SGK maliyetleri olmuştur. Yanık oluş biçimi de maliyetin yüksekliğine etkiyen bir faktördür. Gelişmiş 
ülkelerdeki alev yanıklı hastaların tedavi maliyeti 87 bin dolar iken iş kazasına bağlı yanıklar 16 bin 
ABD doları bulunmuştur. Total maliyet ise çoklu değişkenlere bağlı olarak ortalama 15 ile 46 bin ABD 
dolar arasında bildirilmektedir (5).Ülkemizdeki bir yanık merkezinde yapılan bir çalışmada da yanık 
hastasının tedavisinin total maliyeti 15.250 dolar bulunmuştur (6).  Bizim merkezimizde ise alev yanığı, 
haşlanma ve iş kazası yanıklarında 2021  yılı içinde 204 hastaya hizmet verilmiştir. 2021 yılı toplam 
hizmet geliri 2.917.565,00 TL iken, hasta maliyeti 1.443.533,43 TL dir. 2021 Yılı Hasta başı ortalama 
hizmet maliyet 7.076,14 TL dir. Yanık örtüleri ve yanık membranlarının kullanımı ise maliyetin %25’ ini 
oluşturmaktadır. Yanık merkezlerinin maliyeti yanık ünite ve genel hasta yatakları ile kıyaslayınca 
yüksek olarak düşünülmesine rağmen  yanık alanı ve şiddeti yüksek, yandaş hastalıkları olan, 
inhalasyon  yanığı nedeniyle yönetimi kolay olmayan hastaların sekel kalmadan düşük morbidite ve 
mortalite ile tedavinin sağlandığı da unutulmamalıdır. 
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COVİD PANDEMİSİ SÜRECİNDE YANIK SERVİSİ YÖNETİMİ 

Doç. Dr. Ahmet Deniz UÇAR 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  
Genel Cerrahi  Kiniği ve Yanık Merkezi- İzmir 

 

 
Pandemi sırasında özellikle yanık bölümünde ayaktan tedavi gören veya yeni yatan hasta, 

kişiden kişiye bulaşarak yanık merkezinde salgına yol açabilecek potansiyel bir Covid-19 bulaşıcı 
kaynağı olarak düşünülmelidir. Bu nedenle, Covid-19 pandemisi sırasında yanık tedavi merkezi için 
yönetim stratejilerinin düzenlenmesi özellikle önemlidir (1-3). 

Sağlık personeli ve hastane içi çapraz enfeksiyonları, dünyadaki en güçlü sağlık sistemlerini 
etkileyebilecek önemli bir endişe kaynağıdır. Covid-19'un mevcut pandemisi, bildirilen yüksek ölüm 
oranları ile enfekte hastalara bakan sağlık çalışanlarına önemli bir viral bulaşma riski taşımaktadır. 
Sağlık personelini Covid-19 pandemisine karşı güçlendirmek için kaynakların doğru yönetimi çok 
önemlidir. 

Merkezimiz toplam 12 yatak (4 yoğun bakım yatağı) ile İzmir, Manisa, Balıkesir, Uşak, Aydın, 
Denizli ve Muğla illerinin 10 milyonu aşkı nüfusu olmak üzere tüm Türkiye’den ve yurtdışından 14 yaş 
ya da 40 kg üzeri her şiddette yanık hastası kabul etmektedir. Çevre ve uzak illerde her ne kadar yanık 
üniteleri olsa da Covid-19 pandemisinin başlaması ile sağlık yöneticileri tarafınca öncelikle bu üniteler 
pandemi servislerine dönüştürülerek kapatılmış, bu durum sosyal izolasyon, sokağa çıkma yasağı ile 
azalması beklenen yanık vaka sayısını gölgelediği düşünülmüştür. Zira daha önceleri yanık merkezine 
sevk gerektirmeyecek düzeyde hafif yanık hastaları da merkezimize yönlendirilmeye başladığından 
pandeminin hizmet sunulan coğrafya ve nüfusta sokağa çıkma yasakları da düşünüldüğünde azalan 
modern hayat riskleri ile yanık sayısında azalmaya, eve kapanma nedeni ile ev kazalarına bağlı yanık 
hasta sayasında göreceli artış beklentisini belirsiz hale sokmuştur. Yine de Covid dönemindeki sosyal 
izolasyon çocuk yanık sayısında ve demografisinde değişikliklere yol açarken erişkin popülasyonda 
anlamlı değişikliklerin gözlendiği çalışmalar literatürde yerini almıştır (4,5). 

Ülkemizde Covid -19 pandemisi başladığında her biri zaten bağışıklık sistemi baskılanmış olan 
yanık hastalarının tanı, tedavi ve takiplerinin hasta ve çalışan sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atmadan 
yapılması gerekenler tespit edilmiş ve alınan önlem ve çalışma planı önerileri hastane yönetimi ile bir 
iç emir şeklinde uygulamaya konmuştur. Bu kararalar şöyle sıralanabilir: 

1. Yanık merkezi tüm çalışanları (ekim, yardımcı sağlık personeli ve diğer personeller) 
hastanede açılan ve tüm hastane çalışanlarının dönüşümlü olarak esnek-aralıklı çalışma 
prensibi ile yapılan görevlendirmelerden muaf tutulmuştur. 

2. Yanık merkezi çalışanları hastanenin diğer bölgelerinde bulunmamama konusunda uyarılmış 
ve bu konuda ilave tedbirler alınmıştır. 

3. Öğle, akşam yemeği ya da diğer idari işler için hastane yönetimi çalışanların yanık 
merkezinden ayrılmadan yapılabilmesini sağlamıştır. 

4. Yanık merkezi çalışanları ekip içinde ya da hastane dışında temas ettiği kişilerde kuşkulu 
semptomu olduğunda derhal karantina kapsamına alınmıştır.  

5. Zorunlu olarak başka birim ya da hastanede çalışan yanık merkezi personeli tekrar 
merkezde çalışmadan önce 7 günlük gözleme alındıktan sonra göreve iade edilmiştir 

6. Poliklinikte ayaktan tedaviye uygun Covid tanılı ya da şüpheli yanık hastalarının tanı, tedavi 
ve takipleri pandemi polikliniklerinde devam ettirilmiştir. 
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7. Yanık merkezinde yatışı düşünülen ya da sevkli kabul edilen hastalar Covid-19 riski açısından 
sistem sorgulaması, fizik muayeneleri ve gerekli tahlilleri yapılıp şüphe yoksa yatırılmıştır. 

8. Bir başka sağlık merkezinden kabul edilecek olan hastaların sevk edilmeden önce Covid-19 
açısından değerlendirildikten sonra sevk edilmesi yönünde uyarılmıştır. 

9. Buna rağmen tarafımızca şüpheli bulunan hastalar ile yatırıldıktan sonra semptom belirtisi 
gösteren hastaların yatarak tedavileri yanık merkezinde değil, pandemi servislerinde izole 
odalarda yapılmıştır. 

10. Yatırılan her hastaya önce hızlı test (Resim 1) yapılmış negatif sonuç alınınca yatış yapılmıştır. 
 

 
 

Resim 1. Yanık merkezine kabul edilmeden yapılan hızlı test sonucuna göre hastalıklı  
olmayan-aşısız ve hastalıklı olmayan aşılı yanık hasta hızlı Covid -19 test sonuçları 

 

Sayılan önlemler sayesinde merkezimizde iki yılı aşkın süredir devam eden Covid-19 pandemi 
sürecinde hiçbir seropozitif  hasta yatırılmamış, hastalar ya da çalışanlar arası bulaş olmamıştır. Bu 
süreçte yanık tedavi merkezi çalışanlarının, yöneticilerinin ve hastane yönetiminin sıkı, uyumlu ve 
bilimsel gerçekliklere dayanan sıkı iş birliği önemlidir. 
 
KAYNAKLAR 
 
1. Zhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of 

probable bat origin. Nature 2020; 579: 270–3. 

2. Rothan HA, Byrareddy SN. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. J 
Autoimmun 2020;109:102433. 

3. Heinzerling A, Stuckey MJ, Scheuer T, Xu K, Perkins KM, Resseger H et al. Transmission of COVID-19 to health care 
personel during exposure to a hospitalized patient – Solano County, California, February 2020. MMWR Morb Mortal Wkly 
Rep 2020; 69(15): 472–6. 

4. Melquíades da Rocha BDF, Bochnia MF, Ioris RA, Damin R. The impact of social isolation by COVID-19 on the 
epidemiological and clinical profiles of the burn trauma victims. A retrospective study, Burns 2022; 
doi:10.1016/j.burns.2022.02.016i 

5. Williams FN, Nizamani R, Chrisco L, Kinget BT. Increased burn center admissions during COVID-19 Pandemic. J Burn 
Care Res  2020; 41(5): 1128.  

 
Sorumlu yazar 
Dr Ahmet Deniz UÇAR 
Tel:05327819855 
e-posta:ahmetdenizucar@hotmail.com 
ORCID:0000-0002-2678-3133 
 



Cilt 26, Sayı 1 (Özel Sayı), 2022 5 

 
 

 

YANIKTA VE KARBONMONOKSİT İNTOKSİKASYONUNDA AKCİĞER 

Uz. Dr. Önder KAVURMACI 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir 

 

 
 

Yanık hastalarında, olay sırasında gelişen solunum sistemi yaralanmaları ve takipte yeni gelişen 
pulmoner komplikasyonlar, morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde artırabilir (1,2). İnhalasyon 
yaralanmalarının; hem sıvı replasman gereksinimini hem de pulmoner komplikasyonları artırarak, 
termal yaralanmanın genel mortalitesini artırdığı bildirilmiştir (1,2). İnsidans hakkında yapılan 
araştırmalar farklı sonuçlar bildirse de; yanık sebebi ile yatarak tedavi görenhastalarınyaklaşık %5-11 
kadarında farklı derecelerde inhalasyon hasarı bulunduğu, ciddi yanık izlenen hastalarda ise bu oranın 
%19-32’e kadar ulaşabildiği bilinmektedir (1). Tüm yanık hastalarının %13'ünde ise, herhangi bir cilt 
yanığı olmaksızın inhalasyon hasarı saptanabileceği bildirilmiştir(2). Daha da çarpıcı olarak, yanık 
hastalarının %30 kadarında, mortalitenin, doğrudan solunum sistemi yaralanmaları/komplikasyonları 
ile ilişkili olduğu saptanmıştır. İnsidanstaki bu ciddi farklılıklar, inhalasyon yanığı için henüz net tanı 
kriterlerinin olmaması ile açıklanabilir görünmektedir.  

Yanık hastasında solunum hasarı 

Yanık hastalarında solunum yolu hasarı birkaç mekanizma ile gerçekleşebilir. Akla ilk gelen ve 
klinisyenler tarafından da en bilinen mekanizma; yangın sırasında oluşan sıcak havanın, solunum 
yollarını termal olarak tahrip etmesidir. Genel kanının aksine, solunan hava ile meydana gelen bu 
termal hasar, olguların birçoğunda üst solunum yollarında sınırlı kalmaktadır. Üst solunum yollarının 
yüksek kan akımı ve havanın görece kötü bir ısı taşıyıcısı olması, termal hasarı çoğunlukla 
subraglottik alanda sınırlamaktadır. Hasarın patofizyolojisinde; sıcak havanın epitel hücrelerini tahrip 
etmesi, protein denatürasyonu ve bu değişikliklere sekonder olarak kompleman sisteminin aktivasyonu 
ön plandadır. Hasarlı epitel ve aktive kompleman sistemi, bir yandan histamin salıverilmesine neden 
olurken diğer yandan da serbest oksijen radikallerinin oluşumuna neden olan ksantin oksidazi aktive 
etmektedir (1,3,4). Histamin ise endotel hücrelerinde nitrik oksit oluşumunu tetikleyerek serbest 
nitrojen radikallerinin oluşumuna neden olur. Sonuç olarak endotel yapısının geçirgenliği artar ve tablo 
klinisyenlerin karşısına, üst solunum yollarında ilerleyici doku ödemi olarak çıkar(3,4). Pratikte dikkat 
edilmesi gereken en temel unsur da, ödeme sekonder gelişebilecek komplikasyonların engellenmesi 
ve hava açıklığının sağlanmasıdır. Klinik olarak stabil seyreden hastalarda dahi, saatler içerisinde 
hava açıklığının kaybolabileceği ve non-invaiz/invaziv solunum desteklerine ihtiyaç duyulabileceği 
akılda bulundurulmalıdır. Bu yaklaşım, halihazırda solunum yolu görece daha küçük çaplı olan 
pediatrik olgularda çok daha kritik bir öneme sahiptir. Bu açıdan erken entübasyon açısından da 
hastaların dikkatlice değerlendirilmesi gereklidir. Klinisyenlerin konu üzerindeki haklı endişeleri, farklı 
çalışmalara da neden olmuştur. Hava yolu kaybı endişesi ile yapılan nu entübasyonların gerçek 
gerekliliğini inceleyen bir çalışmada, 879 hastadan sadece %11.9'unun, 24 saat içerisinde ekstübe 
edilebildiğini bildirmiştir (5). Yakın tarihli daha geniş bir seride ise, yanık hastalarının %33'ünden 
fazlasının, bir yanık merkezine transferlerinin ardından, entübasyondan sonraki 1 gün içinde ekstübe 
edildiği gösterilmiştir (6). Benzer çalışmalar ile entübasyon endikasyonları tartışmaya açılsa da, 
özellikle üst solunum yolu yanığının direkt bulguları (burun kıllarında yanık, stridor, isli balgam 
çıkarılması vb.) saptanan hastalarda erken entübasyonun, hayat kurtarıcı olduğu unutulmamalıdır. 
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Entübe edilen hastalarda entübasyonun devamının sağlanması da ek dikkat gereken bir 
konudur. İnhalasyon yanıklı hastaların birçoğunda, eşlik eden fasial yaralanmalar da mevcuttur ve 
yanmış bir yüzde entübasyonu sürdürmek önemli bir zorluktur. Bu hastalarda kazara ekstübasyonun 
engellenmesi, çalışmalara da konu olmuştur. Zira hasarlı solunum yollarında, entübasyon gibi invaziv 
bir işlemin tekrarı, ek komplikasyonlara neden olabilir. Amerika Yanık Merkezleri'nde yapılan 
araştırmada, hastaların %59'unda keten bazlı yapışkan olmayan bantla, %48'inde ise özel üretilen 
sabitleme cihazları iletüp stabilizasyonunun sağlandığı bildirilmiştir (7). 

Alt solunum yollarında meydana gelen hasar ise, temelde solunan gazların pulmoner yapılar 
üzerindeki irritan etkisi ve yine bu kimyasalların (karbon monoksit- siyanür vb.) sistemik toksik etkisi ile 
açıklanabilmektedir. Solunan dumanın içeriği, partiküllerin boyutu, konsantrasyonu, maruziyet süresi 
gibi birçok değişkenin rol oynadığı bu süreçte, temel patofizyolojik değişiklikler; mukozal ödem-
hiperemi, artan mukus salgısı ve mukosiliyer aktivitede bozulma ile karakterizedir. Tüm bu değişiklikler 
sonrası respiratuar yapılar, fibrin tıkaçlar ve hasarlanmış epitel hücre debrisleri ile tıkanır ve 
ventilasyon azalarak ventilasyon/perfüzyon oranı bozulur. Tedavide hava yollarının tekrar fonksiyonel 
hale getirilmesi temel amaçtır. Bu açıdan seri bronkoskopik aspirasyonlar ile bronkoalveolar lavaj 
uygulamasının etkili olabileceğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Bronkoskopik inceleme, tedaviye 
ek olarak bronşial hasarın şiddetinin belirlenmesine de yardımcı olabilir. Hatta seri bronkoskopik 
incelemelerin, hastaların prognozu açısından yol gösterici olabileceği düşünülerek bronkoskopik 
skorlama sistemleri de geliştirilmiştir (8,9). Bronkoskopik incelemenin segmenter bronş düzeyinde 
kalması ve asıl ventilasyon bozukluğuna neden olan distal hava yollarının değerlendirilmesine olanak 
vermemesi ise temel dezavantajıdır. Yine bulguların bronkoskopi zamanı ile değişebileceği de 
beklenen bir sonuçtur ve bronkoskopik bulgular ile prognoz arasındaki ilişkiyi belirsiz hale getirebilir. 
Bronkoskopinin görece de olsa invaziv bir işlem olması ve uygulama sırasında hemoraji, hipoksi gibi 
sekonder komplikasyonların gelişebileceği de göz önünde bulundurulması gereken unsurlardır. 
Bronkoskopik incelemelerin bu eksiklikleri sintigrafik yöntemler, solunum testleri, tepe ekspiratuvar 
akım ölçümleri ve sanal bronkoskopi gibi uygulamalarla aşılmaya çalışılmıştır ancak özellikle genel 
durumu kötü olan, ağız ve yüz yaralanması eşlik eden hastalarda bu yöntemlerin uygulanmasında 
ciddi zorluklar ile karşılaşılmaktadır (8,9).  

Medikal tedavide yukarıda değinilen fizyopatolojik değişikliklerin normale döndürülmesi 
amaçlanmaktadır. Bronkokonstriksiyonu önlemek için bronkodilatatörler (inhale selektif β agonist), 
fibrin tıkaçların gelişimini engellemek için nebulize heparin ve mukus tıkaçları için de sistemik/nebulize 
N-asetil sistein kullanımı genel kabul gören uygulamalardır. Sistemik steroid uygulaması ise (sekonder 
etkileri göz önüne alındığında) rutin uygulama henüz fikir birliği sağlanamamış bir konudur. Tüm bu 
yaklaşımlara rağmen yeterli ventilasyon sağlanamayan hastalarda invaziv mekanik ventilasyon 
kurtarıcı bir yaklaşımdır. Bu özel hasta grubunda mekanik ventilasyonda özel deneyim gerektiren bir 
uygulamadır ve genel kabul,''akciğer koruyucu mekanik ventilasyonun'' tercih edilmesi gerektiği 
yönündedir (3,4,9).  

Karbonmonoksit intoksikasyonunda solunum hasarı 

İnhalasyon hasarında rol oynayan diğer mekanizma inhale edilen gazların toksik etkilerine 
bağlıdır. Karbon monoksit (CO) ve siyanür gibi metabolik zehirler, bilinç bulanıklığından 
kardiyovasküler kollapsa kadar değişen ve çok da spesifik olmayan klinik semptomlarla kendini 
gösterebilir. CO zehirlenmesi, inhalasyon yanığına bağlı erken ölümlerin önemli bir nedeni olması 
sebebi ile özel olarak değinilmesi gereken bir başlıktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık 50.000 
kadar CO zehirlenmesi bildirilmektedir. CO, karbon atomu içeren yakıtların tam olmayan yanması 
sonucu açığa çıkan; havadan hafif, renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır.  İnhalasyon yoluyla alınan 
CO farklı mekanizmalar ile toksik etki göstermektedir. Bunlardan en bilineni hemoglobin (Hb) üzerine 
olan etkileridir. CO, hemoglobine oksijenden yaklaşık 250 kat daha sıkı bağlanır. Ek olarak Hb'nin 
kuarterner durumunu stabilize ederek O2'nin Hb'den ayrılmasını diğer bir ifade ile dokulara O2 
sunumunu zorlaştırır.  Sonuçta hem Hb'nin O2 taşıma kapasitesini azaltarak hem de Hb'nin dokulara 
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O2 sunumunu bozarak  (oksihemoglobin disosiyasyon eğrisi sola kayar) hipoksiye neden olur. Artmış 
karboksihemoglobin (COHb) seviyesine bağlı azalmışO2 sunumu, mitokondriyal elektron transport 
zincirinin bozulmasına ve hücre membran hasarına neden olur. Hasarın ciddiyeti CO 
konsantrasyonuna, maruz kalma süresine ve hastanın bireysel sağlık durumuna göre değişiklik 
gösterebilir(4,10). Normalde sigara içmeyenlerde kanda karboksi hemoglobin düzeyi %0,5 iken, sigara 
içenlerde %5-10 arasında değişebilmektedir. CO ile zehirlenen hastalarda klinik bulguların şiddetinin 
veya prognozun kan COHb düzeyi veya COHb klirensi ile doğrudan ilişkili olmadığı gösterilmiştir (10). 
Deneysel hayvan çalışmalarında inhalasyon yoluyla uygulanan CO gazının toksisitesinin, benzer 
konsantrasyonda CO'ya maruz kalan eritrositlerin transfüzyonundan daha fazla olduğu gösterilmiştir 
(11). Bu, CO'nun toksik etkilerinin sadece hemoglobine değil, Hem içeren diğer proteinlere de 
bağlanarak ortaya çıktığını göstermektedir. CO'nun, Hb'ye ek olarak kalp ve iskelet kasındaki 
miyoglobine, mitokondriyal sitokrom c oksidaz gibi diğer Hem içeren proteinlere bağlanarak toksik 
etkiler oluşturabilmektedir. Yine Hem proteinleri dışında CO'nun farklı etki mekanizmaları olduğu da 
gösterilmiştir. Farelerde CO hipoksisi sırasında ve hemen sonrasında, iskemik beyin hasarından 
sorumlu olan artmış glutamat salınımı ve hidroksil radikali oluşumu gözlenmiştir (12). Yine de genel 
yaklaşım olarak, COHb düzeyinin kanda %20’lere ulaştığında semptomların başladığı, %60 düzeyinde 
bilinç kaybı geliştiği ve daha yüksek seviyelerde ise mortalite için ciddi bir risk olduğu kabul edilir. 
Klinik tanıyı zor hale getiren, dokuda hipoksi olmasına rağmen siyanozun fizik muayene bulgularının 
olmaması ve oksijen satürasyonunun hatta arteryal kan gazında PaO2 ve PaCO2 değerlerinin 
genellikle normal olmasıdır (10,13). Olguların bir kısmı ise daha atipik olarak, bifazik seyirlidir, bir 
başka ifade ile birkaç gün ile ay arasında değişen normal periyot sonrası hastalarda kronik nörolojik 
bulgular gelişebilir. CO zehirlenmesinin tek tanı yöntemi spektrofotometrik veya kromatografik olarak 
COHb düzeyinin ölçülmesine dayanır. Karmaşık fizyopatolojik mekanizmalarına rağmen günümüzde 
CO'un tedavisi için olanaklarımız sınırlıdır ve temelde mevcut tedavi normobarik oksijen (NBO2)  ve 
hiperbarik oksijen (HBO2) tedavisidir (13). NBO2 ve HBO2, kısmi oksijen basıncını artırarak CO'yu 
kandan daha hızlı uzaklaştırır, bu da CO'nun Hb'den ayrılma hızını artırır. NBO2, CO'nun eliminasyon 
yarı ömrünü oda havasında 320 dakikadan 74 dakikaya düşürürken, HBO2'nin 20-40 dk'ya kadar 
indirebileceği öngörülebilmektedir. CO dışında, dumanda bulunan bazı toksinler için antidot 
tedavilerinin de olduğu akılda bulundurulmalıdır (siyanür için dikobaltedetat (20 ml. amp.) ve 
hidroksikobalamin (5 gr. dilüe edilmeye hazır toz). 

Maalesef yanık hastalarında solunum sistemi hasarları, yukarıda değinilen inhalasyon 
yaralanmaları ile sınırlı değildir. İzole ileri derecede deri yanığı olan hastalarda dahi, sistemik dolaşıma 
katılan mediatörler nedeniyle, ilk 24-48 saat içerisinde yanık ile ilişkili ''akut akciğer hasarı'' (Acute 
Lung Injury (ALI)) gelişebileceği bilinmektedir. ALI gelişiminde bozulmuş alveol-kılcal bariyer, ödem 
oluşumu, lökosit infiltrasyonu gibi mekanizmaların rol oynadığı düşünülse de patogenez henüz net 
olarak aydınlatılamamıştır ve konu hakkında çalışmalar devam etmektedir. Du PR ve ark tarafından 
(13) vücut yüzey alanının %30 kadarında, izole haşlanma yanığı oluşturulanhayvanlar üzerinde 
yürütülen bir çalışmada, bir lökosit ürünü olan kalpainin (Ca+2 bağımlı, lizozomal olmayan sistein 
proteazı) akciğer hasarı gelişiminde rol oynadığı gösterilmiştir. Comish, P. B ve ark. tarafından (14) 
2022 yılında yapılan benzer bir çalışmada ise, vücut yüzey alanının %40 kadarı yanmış hayvanlarda, 
yanık bölgesinden sistemik dolaşıma geçen mitokontrial DNA'nın, siklik guanozin-adenozin c GAS-
STING (cGAS: Cyclic GMP-AMP sentaz, STING:  interferon genlerinin siklik GMP-AMP reseptör 
uyarıcısını) yolunu aktive ederek ALI gelişiminde rol oynayabileceği gösterilmiştir. Mekanizmalar farklı 
olsa da tedavi yöntemleri halen mekanik ventilasyon ve destek tedavi olarak devam etmektedir.  

Farklı yanık türlerinde de direkt akciğer hasarı oluşabilmektedir. Elektrik yanıklarında izole 
akciğer hasarı nadiren bildirilmiştir ancak diğer sistem yaralanmaları ile birlikte sıkça saptanabilmek-
tedir. Akciğerde radyolojik olarak konsolidasyon saptanması tanıyı akla getirir. Histopatolojik inceleme; 
pulmoner enfarktüs, pıhtılaşma nekrozu ve akciğer ödemi ile karakterizedir. Tedavide solunum desteği 
yine kritik belirleyicidir. Hemoptizi eşlik eden olgularda transanemik asit, anjiyografik girişim ve 
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komplike vakalarda (durdurulamayan kanama, apse gibi geç dönem komplikasyonlarında vb.) cerrahi 
girişim gerekli olabilir (15). 

Olguların bir kısmında ise, travma mekanizması nedeniyle, yanık dışı akciğer hasarı gelişip tablo 
daha karmaşık hale gelebilir. Örneğin yüksekte çalışan elektrik işçilerinde; hem elektrik akımına bağlı 
cilt ve organ yanıkları hem de yüksekten düşmeye bağlı travma gelişebilmekte, bu hastalarda başvuru 
anında kot fraktürü-hemotoraks-pnömotoraks gibi solunum sistemi patolojileri de bulunabilmektedir 
(Şekil 1). Yanık hastalarının yatarak tedavileri sırasında da; atelektazi, pnömoni, mekanik ventilatör ile 
ilişkili pnömotoraks, plevral effüzyon ve ARDS gibi sekonder solunumsal problemler gelişerek tablo 
daha komplike hale gelebilmektedir (Şekil 2). Son yıllarda yanığa bağlı gelişen solunumsal sorunlar ile 
mücadelede ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) kullanımı ile başarılı sonuçlar bildirilse 
de; hem deneyimli bir ekip gerektirmesi hem de teknik zorluklar nedeni ile henüz rutin kullanım şansı 
bulamamıştır ancak umut vadeden bir uygulama olarak göze çarpmaktadır(16). 

Sonuç olarak, yanıkta, solunum sistem dinamik bir süreç izlemektedir ve hem başvuru anında 
hem de sonrasında dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. 

 

 
Şekil 1. Yüksek gerilim hattında çalışırken elektrik akımına kapılan ve yüksekten düşen 44 yaş erkek olgu. Hastada elektrik 

yanığına ek olarak kot fraktürleri ve vertebra fraktürleri de bulunmaktadır. Şekil 1a: Toraks tomografisinden kesitte 
bilateral hemotoraks ve vertebra fraktürü izlenmektedir. Şekil 1b:Hastanın toraks dreni uygulamadan önceki akciğer 
grafisi Şekil 1c:Bilateral tüp torakostomi uygulanması ardından, hemotoraks bulgusunun tama yakın gerilediği 
izlenmektedir. 

 
 

 
Şekil 2. Elektrik yanığı nedeni ile takip edilen 44 yaş erkek olguda takipte gelişen bilateral plevral effüzyon ve ARDS ile uyumlu 

parankimal bulgular izlenmektedir. Şekil 2a:Tomografi kesitinde bilateral plevral effüzyon ve akciğerlerde konsolidasyon 
alanları izlenmektedir. Şekil 2b:Tüp torakostomi uygulaması öncesi akciğer grafisi 2c:Bilateral tüp torakostomi sonrası 
plevraleffüzyonun tamamen gerilediği ancak akciğerde saptanan konsolidasyon bulgularının, radyolojik olarak daha 
belirgin hale geldiği izlenmektedir. 
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Yanık hastalarında termal hasarın derecesine bağı olarak gastrointestinal fonksiyonlarda ve 
karaciğer fonksiyonlarında bozukluk meydana gelebilir. Yanık yüzeyi %25-30’u geçtiğinde sık olarak 
gastrointestinal sistemde çeşitli problemler ortaya çıkmaya başlamaktadır. Yanıktan 3-5 saat gibi kısa 
bir süre sonra mide ve duodenumda fokal iskemik mukozal alanlar oluşabilir ve stres ülserleri ortaya 
çıkabilir.  

Strese bağlı olarak mide ve duodenum mukozasında hasar oluşumu ve mukozal lezyonlar, ilk 
olarak 1842 yılında Thomas Curling tarafından yanıklı hastada tarif edilmiştir (1). Curling ülserleri 
olarak isimlendirilen bu lezyonların, yoğun bakım ünitelerinde kanama nedenlerinin %20’sini 
oluşturduğu ve %2 civarında mortaliteye neden olduğu bildirilmiştir (2).  

Stresle ilişkili mukoza hasarı, üst gastrointestinal sistem (GIS) mukozasında kritik hastalıkla iliş-
kili olarak ortaya çıkan akut, eroziv, enflamatuvar lezyonlarla seyreden klinik durumdur. Bu lezyonlar, 
genellikle yüzeysel olup asemptomatik seyretmekle beraber, submukozaya ve muscularis propriaya 
kadar ilerleyip, masif hemoraji ve perforasyona neden olabilirler. Derin, submukozaya kadar ilerleyen 
lezyonlar stres ülseri olarak adlandırılırlar (3). Stres ülserleri hastanede yatan kritik çocuk veya yetişkin 
hastalarda oldukça sık görülen bir tablodur. İnfant ve adolesan çağında görülen ülserlerin %80'i bu 
grupta yer alır. Stres ülserine yatkınlık sağlayan nedenler infantlarda sıklıkla şok, perinatal asfiksi, 
travmatik doğum ve sepsis iken; daha büyük çocuklarda ise kazalar, cerrahi girişimler, kafa travmaları 
(Cushing ülseri), yanıklar (Curling ülseri), sepsis, renal yetmezlik ve vaskülitlerdir (4).  

Stres ülserleri daha çok midenin korpus ve fundus bölümünde, genellikle çok sayıda yüzeyel ve 
geniş hemorajik erozyonlar şeklinde görülürler. Bazen de mukozal peteşiler tarzında olabilirler. 
Makroskopik olarak çevre normal mukozadan keskin sınırlar ile ayrılırlar.  

Strese bağlı mukozal hasar gelişmesinden sorumlu birçok etken vardır. Mide mukozasını 
koruma mekanizmaları arasında yer alan mukozal prostaglandinler, mukus-bikarbonat tabakası, epitel 
rejenerasyonu, mukozal kan akımı ve hücreler arasındaki sıkı bağlar gibi faktörlerdeki bozulmalar, en 
önemli nedenlerdir. Strese bağlı mukozal hasar patogenezi henüz tam olarak açıklığa kavuşmamış 
olmasına karşın, mukozal hasarın oluşması için asit varlığı şarttır. Savunma mekanizmaları bozuldu-
ğunda, az miktarda asit bile mukozal hasara yol açabilmektedir (Tablo 1). 

Stres ülserlerinin oluşum mekanizması tam olarak bilinmese de kritik hastalık sırasında 
splanknik kan akımındaki azalmaya bağlı mukoza iskemisi, mide asiti sekresyonu ve intestinal içeriğin 
mideye reflüsünün rol oynadığı düşünülmektedir (5). Kritik hastalık sırasında sistemik hipoperfüzyon, 
azalmış kalp debisi, artmış katekolamin sekresyonu, hipovolemi, vazokonstriksiyon ve enflamatuvar 
sitokin salınımı splanknik hipoperfüzyona neden olur. İskemiye bağlı olarak hidrojen iyonlarının nötra-
lize edilebilme kabiliyetinde azalma hücre ölümü ve ülserasyonu hızlandırırken, mukus tabakasındaki 
bozulma mukozayı hidrojen iyonları ve pepsinin gastroduodenal mukoza üzerindeki zarar verici 
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etkilerine açık hale getirir. Gastrik hipoperfüzyonun mide mukozasında hasara neden olması yanında 
uzun süreli hipoperfüzyon sonrası reperfüzyon hasarı da nonoklüziv mezenter iskemisi ve mukoza 
hasarına neden olabilir (6- 8). Strese bağlı ortaya çıkan topikal hasar ajanları (özellikle de serbest 
radikaller), gastrik epitel hücrelerinden PG’lerin salınmasına, bu da nötrofil aktivasyonuna neden 
olmaktadır. Ayrıca mukozal damarlarda meydana gelen iskemiye sekonder olarak salınan vazodilatör 
etkili, oksidan özellikli nitrik oksid (NO) salınımının artış gösterdiği ve vasküler konjesyon oluştuğu 
belirlenmiştir (Şekil 1)  

 

Şekil 1. Stres ülseri ve akut gastrik mukozal hasar (Dr. Bircan Savran’ın tezinden alıntı) 

 
Tablo 1. Strese bağlı mukozal hasar ile ilişkili risk faktörleri 

Çok yüksek risk   

 Uzamış mekanik ventilasyon  

 Koagülopati  

Yüksek risk   

 Sepsis  

 Böbrek yetmezliği  

 Karaciğer yetmezliği   

 Hipotansiyon   

 Travma  

 Ciddi yanık 

 Nörolojik travma  

 Miyokard infarktüsü  

 Nörolojik cerrahi   

 Çoklu organ yetmezliği  

 İleus  

 Yüksek doz kortikosteroid tedavisi  

 

Stres ülseri tedavisi yapılmaz ise hasta yaşamını tehdit eden GİS kanamaları ortaya çıkabilir. 
Stres ülserlerinin mortaliteye etkisi büyük oranda aşikar GIS kanaması olup olmamasıyla 
belirlenmektedir. Aşikar GIS kanaması varlığında mortalite oranı GIS kanaması olmayan hastalara 
göre anlamlı olarak yüksektir (%49 ve %9, p<0,05) (7).  

GİS’de bağırsak mukoza atrofisi, yanık yüzdesi ve apopitoza bağlı artmış epitelyal hücre ölümü 
ile orantılı olarak ilk 12 saat içinde gelişir. Mikrovilluslarda vezikülasyon ve terminal aktin filamentlerde 
hasar 18. saatte en belirgin hale gelir. Yanığın ilk saatlerinde mukozal atrofiye paralel olarak glikoz, 
amino asid ve yağ asidlerinin emilimi ve mukozal lipaz aktivitesi azalır ancak 48-72 saatte normale 
döner (9).  

Yanık yüzeyi %50’yi geçerse karaciğer enzimlerinde artma olur. Enzimlerindeki bu artış kardiyak 
debideki azalmaya, kan vizkositesindeki artmaya ve splanknik vazokonstruksiyona bağlı ortaya 
çıkmaktadır (10). 
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Yanık akut evresindeki GİS komplikasyonları 

a) Mide mukozal kan akımı azalması ve gastrik asit sekresyonunun artışına bağlı hemorajik 
eroziv mukozal lezyonlar ve sonrasında Curling ülserleri gelişir. Genellikle yanık yüzey alanı %30'dan 
daha fazla olan hastalarda görülür. Sepsis varlığı görülme sıklığını arttırır. Stres ülseri olarakta bilinir. 
Midede oluşan ülserler genellikle multifokal iken duodenumda olanlar genellikle tek ülser halindedir. 
Geniş yanıklı hastalarda gastrointestinal sistemdeki mukozal değişiklikler üçüncü günden itibaren 
başlar. Klinikte gastrointestinal kanama ve perforasyon şeklinde bulgu verir. Bunlara bağlı kanama ve 
perforasyonu önlemenin en etkin yolu PPİ ve antiasitler ile uygulanan profilaksidir (Tablo 2). Randomi-
ze çalışmalar ve meta-analizler etkinliği yüksek olan PPI ve H2-reseptör antagonistlerinin nozokomiyal 
pnömoni ve C. difficile enfeksiyonlarının sıklığını artırabildiklerini düşündürmektedir ve mortalite, 
YBÜ’de kalış süresi ve nozokomiyal pnömoni sıklığı açısından PPI ve H2-reseptör antagonistleri 
arasında önemli fark görülmemektedir (11, 12). 

Tablo 2. Stres ülseri profilaksisinde kullanılan ajanlar, kullanılış yolları ve dozları 

 

 

Yanıklı hastalarda görülen ülser kanamaları şiddetine göre ciddi kanama ya da hafif -orta 
şiddette kanama şeklinde ortaya çıkabilir. Ciddi kanama kriterleri:  

 Sistolik kan basıncı <100 mmHg 
 Taşikardi (>100) 
 NG tüpden aktif kırmızı kan 
 Yaş >60 
 β bloker kullanıyor olması 
 Hb <8 gr/dl 
 24 saat içinde 4 ünite kan tx. ihtiyacı olarak belirtilmektedir. 

Medikal tedavi ile kontrol edilemeyen ciddi kanamalarda endoskopik girişimsel işlemler, anjio-
grafik işlemler ya da cerrahi tedavi uygulanır. Endoskopik girişimsel uygulamalar olarak; hemostatik 
ajanlar (adrenalin %0,1, polidocanol vs) ile skleroterapi, heater probe gibi termal kontakt terapi, 
elektrokoagülasyon ve argon laser terapi yöntemleri, klips uygulamaları ve nano-powder hemostatik 
ajan uygulamaları günümüzde başarı ile uygulanabilmektedir (Tablo 3). 
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Tablo 3. Yanığa bağlı gelişen GİS ülser kanamalarında tedavi algoritması 

 

 
b) Strese bağlı gelişen eroziv gastrit, yanık hastalarında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Eroziv 

gastrit profilaksisinde günümüzde yoğun bakım ünitelerinde yaygın olarak kullanılan sukralfat, en etkin 
ilaç olarak görülmektedir. Epitel hücrelerine bağlanarak, mukoza ile lümendeki asit arasında ince bir 
tabaka oluşturur. Gastrik asit sekresyonu üzerine etkisi yoktur Sukralfat mide pH’sını değiştirmez ve 
dolayısı ile bakteriyel translokasyona neden olmaz. Yapılan çalışmalarda diğer antiasitlerin aksine 
pnömoni insidansını arttırmadığı gösterilmiştir. Ancak hipofosfatemi riski nedeniyle dikkatli 
kullanılmalıdır. Enteral yoldan verilen ilaçların (florokinolonlar, tetrasiklinler, ranitidin, ketokonazol ve 
digoksin) ve besin maddelerinin absorbsiyonunu bozabilir. Bu tür ilaç etkileşimlerine engel olmak için 
diğer ilaçların sukralfattan en az 2 saat sonra verilmeleri gerekir. Renal fonksiyon bozukluğu olan 
hastalarda alüminyum toksisitesi açısından dikkatli olunması gerekir. Kanama gelişen olgularda eş 
zamanlı endoskopik girişim endikasyonu mevcuttur.  

c) Yanık hastalarında intestinal bütünlük ve motilitedeki azalmaya bağlı paralitik ileus gelişebilir. 
Hipovolemik şokun erken döneminde (ilk 2 günde) ortaya çıkar. %25’in üzerindeki yanıklarda ilk bulgu 
gastroparezidir, daha şiddetli formu ileusdur. Ciddi yanıklı bir hastada yanık hasarını takiben  

 Bulantı-kusma gelişti ise, 

 Barsak sesi yok ve abdominal distansiyon gelişti ise,  

 Gastrik distansiyon var ise  

nazogastrik tüp takılmalıdır. Tüp aspire edilir ve saatlik oral sıvı ihtiyacı verilir. Verilen sıvı 
barsaklardan absorbe edilemiyor ise iv beslenmeye geçilmelidir. Saatlik mide aspirasyonuna devam 
edilir. Bu işlem akut mide dilatasyonunu önlemez ancak kusmayı önlemeye yardımcıdır.  

d) Hasta vücut ağırlığının yaklaşık %25'ini kaybetmesi sonrası superior mezenterik arter 
sendromu görülebilir. Karın ağrısı, projektil kusma ve distansiyon klinik belirteçlerdir. Tedavide ilk 
olarak hastanın kilo alımı sağlanır. Cerrahi tedavi, tıbbi tedavi başarısız kalırsa yapılır (13). 

e) %40 üzeri yanıklarda safra kesesi, karaciğer, pankreas bozuklukları ortaya çıkabilir. 
Hiperalimentasyon uygulanan hastalarda daha çok görülür. Kolelithiazis, sarılık ve karaciğer büyümesi 
önemli klinik bulgularadır (13). 
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f) Potasyumun dengede tutulması oldukça önemlidir ve mümkün olduğunca hiponatremi, 
hipovolemi, septisemi ve konstipasyonun önüne geçilmeye çalışılmalıdır.  

g) Ciddi olmayan ödematöz yanıklarda, böbrek fonksiyonları kısa bir süre içerisinde normale 
döneceğinden, 3. ya da 4. gün yüksek protein diyetine başlanabilir.  

Hiperdinamik ve hiperkatabolik evredeki (septik evre) GİS komplikasyonları 

Normal intestinal bakteriyel floradaki bozulmaya bağlı gelişen ve septik diyare ile seyreden 
gastrointestinal komplikasyonlardır. Sağlıklı insanlarda intestinal motiliteve absorbsiyon, mukozal 
bariyeri koruyan faktörlerdir. Ancak değişik nedenlerle barsakların devre dışı kalması mukozanın hızla 
atrofiye olmasına ve mukozadan makromoleküllerin geçişine neden olur. Sonuçta lümen içindeki 
bakteriler lümen dışına çıkarak bakteriyel translokasyona neden olur. Öncelikle ilgili lenf noduna 
ulaşan bakteriler daha sonra portal ven ile sistemik dolaşıma katılır. Vücutta septik bir odak yok iken, 
hastanın sepsis benzeri bir tabloya girerek kaybedilmesinin temelinde bu mekanizma olduğu 
düşünülmektedir (14).  

Yanık sonrası gelişen şiddetli sepsis, karaciğer yetmezliği oluşturarak ya da oluşturmaksızın 
ince barsaklarda septik infarkt oluşumuna neden olur. Bu neden ile meteorizm, ileus oluşumu ve ikter 
yanıklı hastalarda kötü prognoz işaretidir. 
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Biofilm, kendi oluşturdukları hücre dışı matriks yapısı içerisindeki mikroorganizma topluluklarını 
ya da çok hücreli toplulukları tanımlar (1). Bakterilerin %99’u yaşamlarının herhangi bir aşamasında 
vitro kültür ortamındakine benzer planktonik formda değil biofilm formundaki genellikle birden fazla tür 
içeren topluluklarda varlıklarını sürdürürler (2-4). Biofilm sadece bakteriler için değil bazı mantar ve 
hatta prostist türlerinin de yaşam formudur (5). Biofilm yapısı genellikle bir yüzeye bağlı olarak oluşur 
fakat nadiren ilişkisiz yumak formunda biofilm yapıları da tanımlanmıştır (1). Biofilm, içerisindeki 
mikroorganizmalara normal ortamda bulamadıkları antibiyotik/dezenfektan direnci, besin paylaşımı, 
genetik paylaşımlar v.b bir dizi avantaj sağlar ve planktonik formda hayatta kalamayacak 
mikroorganizmlar bu ekosistem içerisinde hayatta kalabilirler (1-6).  

İnsan gibi diğer evrimsel olarak yüksek seviyedeki türler mikroorganizmlara ile biofilm formas-
yonunda kolonize haldedir (2). Tıbbi uygulamaların gelişmeler nedeniyle artık günümüzde çok sık 
kullanılan kataterler ve implantlar; giderek artan sayıda karşılaştığımız kronik yaralar biofilm kaynaklı 
enfeksiyonların daha çok ilgi çekmesine yol açmıştır.  Bu bölümde biofilm ve akut ve kronik yara 
bakımda özel yeri olan yanık yaralarında biofilm etkisi gözden geçirilecektir.   

Biofilm oluşumu ve yapısı 

Biofilm gelişimi tutunma, mikrokoloni formasyonu, biofilmin olgunlaşması ve ayrılma şeklinde 
tanımlanabilecek dört temel aşamayı içerir (8).  

Tutunma  

Bakterinin abiyotik ya da biyotik bir yüzeye tutunması biofilm oluşumunun başlangıcıdır. Bakteri-
nin yüzeye tutunabilmesi için öncelikle yakınlaşması gerekir. Yaklaşık 10-20 nm kadar yakınlaştıktan 
sonra bakterinin yapışabilmesi için üzerindeki negatif elektrik yükü ile çoğu yüzeydeki negatif elektrik 
yükü arasındaki itme kuvveti aşılmalıdır. Bu itici gücün mikroorganizma ve yüzey arasında çekim gücü 
yaratan van der Waals güçleri ya da yine mikroorganizmaya ait pili ve flageller yoluyla aşıldığı 
düşünülmektedir. Plastik gibi hidrofobik özellikte materyallerin cam, metal gibi hidrofilik materyallere 
göre tutunma daha kolay olmaktadır. Bu teoride mikroorganizmanın planktonik düzgün yüzeye sahip 
olduğu varsayılmaktadır (9,10). Fakat direk gözlemsel çalışmalar mikroorganizmaların yüzeyinin 
düşünüldüğü gibi düz yüzeyli değil, gram negatif bakterilerde lipopolisakkarid, gram pozitif bakterilerde 
teikoik asit gibi ekzopolisakkarid fiber tabaka ile kaplı oluğunu göstermektedir. Yaklaşık 0,2-0,4 µm 
kalınlığındaki yapı ile yüzey arasındaki ilişkinin tutunmada daha temel bir bileşen olduğunu gösteril-
miştir. Bu göreli yanılgının temel sebebi deneysel çalışmalarda genellikle görece daha fazla üreme 
kapasitesine sahip ve düzgün yüzeyli planktonik mikroorganizmaların kullanılmasından kaynaklanmak-
tadır (11). Oysa mikroorganizmalar doğalarına uygun biçimde biofilm yapısı oluşturmaya meyillidir ve 
fenotipik olarak farklı alt türler oluşturarak planktonik formlarını terkedip düzgün olmayan yüzeyli ve 
tutunma kapasitesi olan ve laboratuvar ortamında göremediğimiz formları ile tutunma işlemini 
gerçekleştirmektedir. Sonuçta yüzeyin hidrofobik ya da hidrofilik yapısı tutunma işlemini çok az 
etkilemektedir denilebilir. Tutunma olayı başlangıçta zayıf ve geri dönüşümlü olmakla birlikte tutunan 
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mikroorganizmlara planktonik formdan biofilm fenotipine dönüşerek yüzeydeki tutunma yeteneklerini 
artırırken bir yandan da ileride biofilmin temel yapısal maddesi olan ekstrasellüler polimerik matriks 
proteinlerini (EPS) salgılamaya başlar. Bu değişim sonucu tutunma geri dönüşümsüz hale gelir (9).  

Mikrokoloni oluşumu ve biofilmin olgunlaşması 

Geri dönüşümsüz tutunma ve EPS salgılanması ile birlikte biofilm fenotipindeki mikroorganiz-
mlar çoğalıp mikrokoloniler oluşturmaya ve beraberinde EPS salgılama işleminde devam ederler. 
Salgılanan EPS temel olarak polisakkarit, protein ve DNA içeriklidir ve mikroorganizma topluluğun 
çeşitliliği ile değişken özellikler gösterir. Oluşan EPS matriks içerisinde hücreler birbirleri ile topluluklar 
oluşturmaya ve çoğalmaya devam ederler ve giderek büyüyen katmanlar halinde bir mikro çevre 
oluşur. Olgunlaşmış biofilmin kuru ağırlığının %10 kadarını mikroorganizmalar, geri kalanı EPS 
oluşturur ve oluşan jel formunda süngerimsi yapının toplam ağırlığının büyük kısmını su oluşturur. 
Süngerimsi yapı içerisinde oluşan atık maddelerin uzaklaştırılabildiği ya da gerekli besin ve yararlı 
maddelerin absorbe edilebildiği kanallar oluşur. Yapı mekanik olarak stabilleştikçe içerisindeki hücreler 
için koruyucu bir kalkan işlevi görür. Bakteriler ait pili ve flageller dematriksin mekanik yapısının 
güçlenmesine yardımcı olur. İlginç biçimde biofilm içerisinde flagellli bakterilerin hareketleri inhibe edil-
dikçe biofilm olgunlaşma hızlanır (K). Bunu sağlayan sitoplazmik cyclic-di-guanosinemonophosphate 
(c-di-GMP) isimli bir sinyal proteinidir. Miktarı arttıkça hücresel hareket inhibe olup biofilm olgun-
laşması artarken azaldığında durum tersine döner (12).  

Mikroorganizmalara ait özellikler yanında çevresel faktörler de biofilm oluşumunu etkiler. Besin 
maddelerinde eksiklik olgunlaşmayı hızlandırır. Oksijen seviyesinde azalma derin bölgelerde hücre-
lerin apopitozuna ve sonuçta oluşan yıkım ürünleri EPS matris yapısının sağlamlaşmasına yol açar. 
Mikroorganizmaların çeşidine göre çevre ısı olgunlaşmayı etkileyebilir. Biofilm üretimi, Listeria türle-
rinde +40C derecede optimum iken Salmonella’da 300C, aeromonas türlerinde 200C en fazladır. Asidik 
koşullarda (pH:5) biofilmformasyonu en iyidir (5). İlginç biçimde ortamda minimum inhibitör konsan-
trasyonun altındaki antibiyotik miktarları biofilm üretimini hızlandırır (13).  

Bu mikro çevrede tutunma işlevi ile birlikte topluluklar halinde yerleşen mikrorganizmlar “quarum 
sense” aktivitesi ile iletişime geçip birbirlerinin genetik aktivitelerini etkileyebilirler. Bu iletişim sağlayan 
autoinducer (AIs) adı verilen sinyal molekülleridir. Sinyal molekülleri yoluyla belirli genlerin aktivasyon-
ları sonucu üremelerini hızlandırabilecek, içerilerinde antibiyotik direncine yol açanlarında bulunduğu 
enzimlerin, adezyon moleküllerinin hatta toksin gibi maddelerinin üretimlerini artırıp azaltabilecektir. Bu 
aktivite temel olarak sinyal moleküllerinin konsantansyonu ile ilgilidir. Mikroorganizmaların sayıca 
artması ile AIs miktarı artar ve azalınca azalır. Çeşitli stres durumlarında genetik aktivite kapanırken 
tersi durumda aktivite artacaktır. Bu iletişim sistemi biofilm içerisindeki mikroorganizma topluluklarının 
ortak aktivitelerinin temel bileşenidir (5). 

Sonuçta oluşan yapı içerisinde çeşitli işlevsel kanalların bulunduğu süngerimsi jel kıvamında 
mikroorganizmaların kolayca yapışıp kümeleşebildiği, iletişebildiği, beslenebildiği ve çevresel etkenler-
den korunabildiği planktonik hücre yapı ve işlevinden tamamen farklı komünal bir mikroçevredir.  

Dağılma  

Biofilm oluşumu başlangıcı ile birlikte hücreler çeşitli şekilde bu yapıdan ayrılabilirler. Ayrılma 
olayı pasif olarak desorpsiyon, ayrılma ya da aktif olarak dağılma şeklinde olabilir. Desorpsiyon 
tutunma evresindeki hücrelerin ayrılmasını tanımlar. Ayrılma ise olgunlaşmış biofilmde dört şekilde 
gerçekleşir. Bunlar, fiziksel aşınma yoluyla, biofilm ile beslenen ökaryotik organizmaların nedeniyle, 
sıvı akıcı sistemlerde görülen mekanik güçler nedeniyle sürekli hücre ya da bir kısım matriks ile birlikte 
hücrelerin ayrılması şeklinde tariflenir. Dispersin B, DNA yıkan enzimler, periodate, sellüloz, proteinaz 
K gibi matriks yıkan, deterjan etki gösteren maddeler de ayrılmaya neden olabilir (8,12). Desorpsiyon 
ve ayrılma pasif süreçlerdir ve biofilm aşamalarında yer almazlar. Ayrılan hücreler fenotipik değişik-
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liklerini ayrıldıktan sonra gösterirler. Oysa dağılma aktif bir süreçtir ve biofilmin son aşaması kabul 
edilir (14). 

Biofilm yapısının olgunlaşması her zaman mikrobiyal topluluk için elverişli olmayabilir. Yapı 
büyüdükçe biofilmin içindeki bazı hücre toplulukları besin ve enerji kaynaklarından mahrum hale 
gelebilir. Atık maddeler ve toksinlerde benzer şekilde yarardan çok zararlı etkiler oluşturabilir. Bu 
durumda tehdit altındaki bu hücre toplulukları biofilm dışında yeni lokasyonlara ulaşmak için kaçış 
formlarına evrilebilirler. En önemli değişiklik daha önce belirtildiği gibi c-di-GMP üretiminde azalmadır. 
Hücreler hareket yeteneklerini tekrar kazanmaya başlar. Bu etki yanında matiks yıkıcı enzim üretimi 
artar. Bozulmaya başlayan matriks bölgelerinden mikroorganizmlara yüzeye doğru ilerleyerek matriks 
yapısından ayrılırlar. Bu durum dağılma olarak adlandırılır. Ayrılan mikroorganizmalar planktonik forma 
daha yakın fenotipik özelliklere sahiptir. Dağılma olgun biofilmde doğal biçimde oluşabileceği gibi son 
yıllarda araştırmalara konu olmuş biofilm yapısını bozan maddeler ve çevresel faktörler ile de 
oluşabilir. Matriks yıkan ajanlar, surfaktanlar, şelatörler, matriks yıkan enzimler gibi fiziksel ve kimyasal 
maddeler yanında nitrik oksit, oksijen ve enerji kaynaklarında azalma gibi çevresel faktörlerden de 
kaynaklanabilir (8). Biofilmden dağılma sonucu insanda metastatik enfeksiyonlar ve sepsis gibi ciddi 
klinik tablolar oluşabilir (15). Oluşan enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotiklere gelişen 
direnc gelişimi ve yayılımı için biofilm formasyonu uygun bir ortamdır. Direnç özellikleri kazanmış 
mikroorganizmların yayılarak oluşturacakları enfeksiyonların tedavisi güçtür. 

Biofilm bakteriyel direnç  

Yukarıda özetlenmeye çalışan yapısı nedeniyle biyofilm başta antibiyotikler olmak üzere birçok 
antimikrobiyal maddenin mikroorganizmalara etkisini engelleyici ve zayıflatıcı olanaklar sağlar. Direnç 
gelişimi, mikroorganizmların “dağılma” sonrası ya da laboratuvar ortamındaki planktonik hallerinde de 
sahip olmaya devam ettikleri mutasyonlar ya da gen aktarımı yoluyla aktarılabilen genetik özelliklerini 
tanımlar. Biofilm içerisindeki iletişimin güçlü olması nedeniyle bu tür direnç özellikleri mikroorganizmlar 
arasında yaygınlaşabilir. Fakat biofilmin mikroorganizmlara kazandırdığı özellikler direnç ile sınırlı 
değildir. Biofilm, içerisindeki mikorganizmların antimikrobiyallerden daha az etkilendiği ya da tolerans 
geliştirdiği çeşitli etkilere de sahiptir. Direnç tanımında yer alan özelliklerin aksine “tolerans” ise biofil-
me ait olup mikroorganizmların dağılması sonrası kaybettikleri özelliklerdir. Tolerans kavramsal olarak 
temel iki mekanizma ile; antibiyotiklerin deaktive edilmesi ya da engellenmesi ve mikroorganizmların 
yavaş üreme özellikleri nedeniyle gerçekleşebilir (16,17).  

Toleransın ve direnç gelişimine yok açan etkenlerin ilk bileşeni biofilm matriksin kendi mekanik 
yapısıdır. Özellikle pozitif elektrik yüklü bileşenler için mekanik bariyer biçiminde davranır. Pseudo-
monas biofilmlerinin önemli bileşeni olan negatif yüklü alginat’ınpozitif yüklü aminoglikozidler üzerine 
etkisi buna bir örnektir. Bu etkileşime matrix içerisindeki negatif yüklü hücre dışı DNA parçacıkları katkı 
sağlar (16). Sonuçta antibiyotik ile birleşen matriks üyeleri mikoorganizmaların görece korunmasını 
sağlar. Bu etkileşim E.coli, S.aureus gibi diğer patojenik mikroorganizmlarda da gösterilmiştir. Bu 
mekanizma aminoglikozidler ve polimiksinler gibi bazı grupları etkiler fakat kinolonlar, rifampisin, 
fosfomisin gibi antibiyotikler etkilenmezler. Ama bu antibiyotiklerin de biofilm hücrelerine %100 etkili 
olamadıkları gösterilmiştir. Bu duruma matriksin mekanik bariyer olarak diffüzyonu görece yavaş-
latması bu sayede mikroorganizmların antibiyotiklerin subinhibitör konsantrasyonları ile karşılaşıp stres 
adaptasyon göstermeleri ile kazanabildikleri düşünülmektedir. Ayrıca difüzyonda yavaşlama matriks 
içerisinde olabilecek beta laktamazlar gibi direnç enzimleri ile karşılaşma şansını artırmaktadır. Benzer 
şekilde Pseudomonas’ların düşük antibiyotik dozları ila karşılaşmaları ile kromozomal ampC gibi 
direnç genlerini daha kolay aktive ettikleri ve dirençli dereprese mutantların daha kolay oluştuğu 
gösterilmiştir. Gerçekten de biofilm içerisinde mikroorganizmlar daha fazla adaptif mutasyona 
uğrayabilmektedir. Bu adaptive değişikler yanında biofilm yapısı içerisinde hücresel temas halindeki 
mikroorganizmlar laboratuvar ortamından daha fazla oranda gen transferi şansına sahiptir. Plazmid 
aracılı direnç aktarımı bu nedenle biofilm içerisinde daha kolaydır. Bunun yanında biofilm matriksinde 
yer alan DNA transpozonlar ya da serbest DNA parçacıkları halinde en önemli aktarılabilen direnç geni 



20 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 

havuzu oluştururlar. Bu artmış ve kolaylaştırılmış iletişim biofilm tabakasında antibiyotik direncini 
planktonik hücrelerden daha fazla yaygınlaşabilmesini sağlar (K). Biofilm içerisinde mikroorganizmlara 
özel yeteneklerde kazanabilirler. Bunlar örnek olarak P. Aeruginosa ‘nın periplazmik aralığa salgıladığı 
ve antibiyotiklere bağlanarak etkilerini yavaşlattığı glukan sentezidir. Glukanın matrikse salgılanabildiği 
de unutulmamalıdır. Bu yolla kinolon, aminoglikozidler gibi bir dizi antibiyotiğe karşı direnç gösterilebilir 
(16-18). Yine P. aeruginosa ve E.coli’de gösterildiği gibi biofilm içerisinde mikroorganizmlara içerilerin-
de antibiyotiklerinde olduğu toksik maddeleri uzaklaştırabilmek için planktonik formlardan daha fazla 
oranda eflü pompaları oluştururlar. Eflü pompaları bilindiği gibi tek sınıf değil birden fazla antibiyotiğin 
hücre içerisinden uzaklaşmasına yol açar (16-18).  

Toleransın ikinci önemli mekanizması mikroorganizmların yavaş üreme özellikleri kazanmasıdır. 
Bofilm, oksijen ve besin maddelerinin dağılımı, pH değeri gibi fizyolojik koşulların heterojenik dağıldığı 
bir yapıdır. Mikroorganizmlarda bu koşullara bağlı olarak aynı türlerde bile heterojenik metabolik ve 
üreme aktivitesi gösterir. Örneğin yüzeyel katmanlarda oksijenin bulunması nedeniyle planktonik forma 
benzer şekilde davranırken derinlerde durum değişir. Antibiyotik ve dezenfektanlar gibi toksik madde-
ler bu stres ortamında katkıda bulunduğunda mikroorganizmalar fenotipik ve genotipik koruma 
mekanizmaları yoluyla hayatta kalan dirençli fakat uyuyan formlara dönüşebilirler. Özellikle S.aureus, 
Pseudomonas ve birçok Enterobacteriacea üyesinde tanımlanmış küçük koloni varyantları bunun ilk 
örneğidir. Bu varyantlar kültür ortamında daha küçük, pigment ve hemoliz özelliklerini kaybetmiş, 
düşük hızda üreyen ve hemin, medaion gibi maddelere ihtiyaç duyan koloniler oluşturur (19- 21). 
Temel defect elektron transport zincirinde ve ATP üretimindedir. Metabiolik aktivitelerinde eksiklik 
nedeniyle hücre zarına etkiyen ve aminoglikozidler gibi hücre içine aktif olarak girmek sorunda 
antibiyotiklere karşı tolerans gösterirler. Fakat bu form biofilm içerisinde oluşabilse de deneysel kültür 
ortamlarında da gözlenebilir. Biofilmin karakteristik uyuyan formları ise persister ve “canlı fakat 
üretilemeyen” durumdaki (GFÜ) mikroorganizma fenotipleridir. Persister durumdaki hücreler üreyen 
mikroorganizmaların küçük bir kısmında oluşan adete bir sigorta sistemi gibi uyuyan forma geçmiş alt 
popülasyondur (22,23). Bu mikroorganizmaların metabolik aktiviteleri düşüktür ve bu nedenle birçok 
antibiyotiğe tolerans gösterirler. Persister hücreleri biofilm içerisinde normalden daha fazla oluşmaya 
meyillidir ve temel neden yine ortamdaki stres faktörleridir. Persister hücrelerin oluşma mekanizma-
sının hücrelerde bulunan normal hücresel aktivite için gerekli olan toksin-antitoksin bileşiklerindeki 
dengenin stres faktörleri nedeniyle toksin lehine bozulmasından kaynaklandığı düşünülmektedir 
(22,24). Fakat persister hücreler küçük koloni varyantları ve GFÜ‘den farklı olarak stres faktörlerinin 
ortadan kalktığı durumda plantonik formun özelliklerine geri döner ve antibiyotik toleransları kaybolur. 
Diğer form olan GFÜM mikroorganizmalar ise uyuyan formların en dipteki aşamasını oluşturur. Hatta 
persister formun GFÜM forma geçişte ara form olabileceği speküle edilmiştir (22). Bu formda mikro-
organizmanın üremesi durmuştur ve sadece mikroskobik ortamda görülebilir. Klasik kültür ortamında 
üremez. Ancak türe özel zenginleştirilmiş ve uygun koşullar ortamında üreme yeteneği kazandırılabilir. 
Tahmin edilebileceği gibi bu form da antibiyotiklere karşı çok yüksek tolerans özelliğine sahiptir.  

Genel olarak anlaşılacağı üzere biofilm tabakası hem kendi mekanik yapısı hem de mikroorga-
nizmlara kazandırdığı birçok avantaj nedeniyle antibiyotiklerin etkilerini azaltacak birçok mekanizma 
için uygun bir ortamdır.  

İnsandaki enfeksiyonların %80’i biofilm formasyonu ile ilişkilidir. Akut enfeksiyonlarda da biofil-
min katkısı olabileceğine dair bulgular mevcuttur. Günlük pratikte sıkça kullanılan katater, implant, 
stent, implante elektrikli aletler gibi bir dizi abiyotik materyalin enfekisyonunda da biofilm rol oynar. 
Yukarıda anlatılmaya çalışılan özellikler yanında normal konak yanıtının da planktonik formlarla 
oluşanlardaki gibi etkinliğini gösteremediği bu kronikleşme eğilimindeki biofilm kaynaklı enfeksiyonlar 
tedavisi konusunda oldukça sorunlu klinik durumlara yol açmaktadır.  Periodondit, kronik osteomyelit, 
kronik otit ve sinüzit, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarıendokardit, kistik fibrozis ilişkili akciğer 
enfeksiyonları ve kronik yara enfeksiyonları ve bunların enfeksiyonların en sık görülenleridir.  
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Biofilmin yanıktaki önemi 

Tüm yaralar mikroorganizmlar için nemli ve besinden zengin güvenli bir ortam sağlar. Derinin 
normal koruyucu özelliğinin bozulması sebebiyle çevresel ve deri florası üyeleri yara içerisinde biofilm 
oluşturur. Biofilm mikroorganizmaları ilerleyen dönemlerde yarattıkları kronik inflamasyon ve iyileşme 
sürecine engelleyici etkileri nedeniyle yara iyileşmesini bozar. Bu yüzden iyileşmeyen kronik yaraların 
hemen hepsinde neden biofilm denilebilir (25,26).  

Yanık yaraları kronik yaraların özel bir alt bölümüdür. Yanık yaralarındaki eksuda mikroorganiz-
malar uygun bir yaşam alanı oluşturur (27). Diğer yaralara benzer biçimde ilk önce normal cilt flora 
üyeleri ile kolonize olur daha sonra yaklaşık birinci haftadan itibaren yerlerini gram negatif mikro-
organizmlara bırakırlar. Birinci haftanın sonunda alınan biopsi materyallerinde mikrokoloni formasyonu 
görülmeye başlar. Mikrokoloniler biofilm formasyonunun göstergesidir. Fakat Kennedy’nin yaptığı 
çalışmada tüm yanık yaralarında biofilmin gelişmeyebileceği, ancak derin ülsere yanık dokularında ve 
eskarotomi bölgesinde biofilm formasyonunun görünebilir olgunluğa ulaştığı gözlenmiştir. Bunun 
nedeni rutin yanık bakımında uygulanan agresif cerrahi debridman ve gümüş içerikli rutin kaplamalar 
olarak açıklanmıştır (28). Yanık yaraları biofilm üzerine en çok çalışma yapılan alanlardan biridir. Bu 
amaçla başta gümüş olmak üzere metal içerikli örtüler ve kremler, asetik asit, HCl, klorheksizidin gibi 
dezenfektanlar, nanoteknolojik ürünler, sonografikyada fototerapiler, Mannosidaseandtrypsin gibi 
enzimatik küçük moleküller hatta lactobasil ve bakteriofajlar gibi çok geniş bir yelpazeyi oluşturan 
denemeler vardır (29- 32). Gerçekten de rutin yanık bakım pratiği biofilmin mekanik uzaklaştırılması ve 
sıklıkla kullanılan gümüş içerikli örtüler kullanılmaktadır. Yanık yara bakımı sonucu olgun biofilmin en 
çok gözlendiği kronik iyileşmeyen yaralar ile nadiren karşılaşılır. Ayrıca biopsi materyallerinin görece 
küçük alanları kapsaması ve biofilmin tam kat yerine parçalarla oluşması nedeniyle yanık yarlarından 
mikroskobik olarak biofilmin gösterilmesi diğer yaralara göre daha zor olabilir. Her ne olursa olsun 
özellikle derin ve geniş yaralarda görülen en sık komplikasyon olan yanık yarasına bağlı ölümcül 
sepsis ve metastatik enfeksiyonların temel kaynağının biofilm kaynaklı bakteriler olduğunu söylemek 
yanlış olmaz.  

Genel olarak akılda tutulması gereken diğer konu kolonizasyon ya da biofilm formasyonunun her 
zaman gerçek enfeksiyon olmayabileceğidir. Rutin yanık bakım pratiğinde alınan sürveyans kültürleri 
oluşabilecek enfeksiyonlar için ipuçları içerse de üreyen her mikroorganizma enfeksiyona yol açma-
makta çoğu kez yaralar iyileşme sürecine devam etmektedir. Bu nedenle uluslarası kılavuzlarda 
üremelerin eşik değerleri (bir gram dokuda 105 cfu) ve daha önemlisi yara çevresindeki enfeksiyöz 
değişiklikler ve sistemik enfeksiyon bulguları yanık yarası enfeksiyonları için daha kesin göstergeler 
olarak kabul edilmektedir (33). Ayrıca sürveyans kültürlerinde üreyen mikroorganizmaların tüm bakte-
riyel popülasyon hakkında kesin bilgiler taşımayabileceği, biofilmin genellikle polimikrobiyal yapıda 
olduğu unutulmamalıdır. Biofilm yapısı doku örneklerinde mikroskobik olarak gösterilse bile hangi 
biofilm yapısının patojen davranışta olabileceğini açıklayacak tanısal test yoktur. Bu bakış açısıyla 
yara biofilmleri için Percival tarafından patojen ya da patojen olmayan biofilm kategorileri kullanılmış, 
Koch varsayımının yara izleminde yetersiz kaldığı düşünülmüş ve yara enfeksiyonlarının bakımında 
teste ihtiyacı olmayan yaranın tamamen klinik davranışına dayalı izlem algoritm önerilmiştir (34,35).  
Bu gibi sebeplerle tüm yanıklarda sistemik antibiyotik proflaksisi yerine mekanik yara bakımının önemli 
olduğu vurgulanmaktadır. Yüzeyel yanık yaralarında kan dolaşımının görece zayıf olması nedeniyle 
öncelikle lokal antibakteriyellerin kullanılması önerilmektedir. Gereksiz kullanılan antibiyotikler daha 
önce belirtilen mekanizmalar ile korunmuş biofilm ortamında bulunan mikroorganizmlar üzerinde 
direnç ve tolerans gelişimine neden olmaktadır. Gerçekten de özellikle yanık yaralarından izole edilen 
mikroorganizmların klasik direnç oranları yüksektir (36). Bu nedenle yanık yaralarında ve genel olarak 
tüm yaralarda biofilm kaynaklı enfeksiyonların doku örneği olmaksızın da saptanıp gerekli işlemlerin 
yapılabileceği klinik davranışsal algoritmler daha akılcı görünmektedir.  

Sonuç olarak bilinenin aksine mikroorganizmalar insanda, laboratuvarda test edilen planktonik 
fenotiplerden apayrı karakter ve davranış özellikleri gösteren biofilmlerden kaynaklı enfeksiyonlara yol 
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açarlar. Yanık yaraları biofilm formasyonu için doğal elverişli bir ortam sunduğundan oluşacak metastik 
ve lokal enfeksiyonlar için temel kaynak biofilmlerdir. Fakat biofilm formasyonu öncelikle mikroorga-
nizmların hayatta kalma yeteneklerini artırmak için kullandıkları bir mikroçevredir. Bu nedenle biofilmin 
varlığı her zaman yaralar için bir sorun olmayabilir.  Rutin pratikte çerçevesi çizilmiş klinik bulgulara 
dayalı algoritmler ve öneriler genellikle bu perspektifle hazırlanmıştır. Bu nedenle yara enfeksiyon-
larında biofilm - iyileşme dengesinin lokal yara bakımı ile sağlanması ve kesin klinik gereklilikler 
dışında sistemik antibiyotiklerin kullanılmaması en akılcı yaklaşım olacaktır.  
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Çoklu organ yetmezliği iki yada daha fazla doku ya da organın yetmezliği olup yanık alanı geniş 
olgularda mortalitenin %29 – 86’sından sorumludur. Ancak yanık hastalarında sepsis tablosu, mikrobik 
yayılımın ilk engeli olan derinin hasar görmesi nedeni ile kuvvetli yangısal yanıta neden olarak yanık-
dışı sepsisten farklı tanı ve tedavi yöntemlerine gereksinim vardır. Yanık yarasının açık kalması 
organizmanın haftalarca mediyatörlerin hedefi olmasına yol açıp, patojenlerin hedefi haline 
getirmektedir. Bu nedenle Amerikan Yanık Derneğince (ABA) erken tedaviye başlayabilmek amacı ile, 
yanık alanı %20’nin üzerinde olan hastaların tümünün SIRS olarak kabul edilmesi benimsenmiştir. Bu 
sorunun giderilmesine yönelik olarak “Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic 
Shock (Sepsis-3)” ve “The surviving Sepsis Campaign” uzlaşı toplantıları ile tanımların tek 
tiplendirilmesi sağlanmıştır(1,2). 

Fizyopatoloji 

Organ yetmezliklerinin meydana gelmesinde temel mekanizma yanığın doku ve damarlardaki 
hasarlarına bağlı olarak salınan inflamatuar mediatörlerin mikrovasküler hiperpermiabiliteye ve bunun 
sonucu olarak doku hiporfüzyonuna neden olmasıdır. Bu değişime ilk yanıt yoğun sistemik kapiller 
kaçak sendromu olup, intravasküler kompartmandan interstisyel boşluğa geçen sıvının oluşturduğu 
“yanık şoku” olarak adlandırılan durumdur. Bu evrede histamin, bradikinin, nitrik oksitler, platelet aktive 
edici faktörler, vasküler endotel büyüme faktörleri damar dilatasyonlarında ve permiabilitesinde rol 
oynarlar. Mikrovasküler permiabilite artışı ile ekstrasellüler matriks içine başta nötrofiller ve makrofajlar 
olmak üzere yangı hücrelerinin migrasyonu ile inflamasyon başlatmaktadırlar (3). İnflamasyon; 
indükleyiciler, sensörler, mediyatörler ve effektörler olarak 4 basamakta incelenmektedir. İndükleyici-
lerin başlıcaları bakteri ve virüse ait hücre duvarlarının molekül parçaları ile viral DNA ve RNA nın 
oluşturduğu patojen ilişkili moleküler paternler (PAMP) ve hasarlı hücrelerden meydana gelen hasar 
ilişkili moleküler paternler(DAMP) dir. Bu aşamada hasarlı hücrelerden, mitokondriler ve kromozom 
proteinlerinden oluşan yüksek mobiliteli box grup 1 (HMG box 1) salgılanır. Sensörler ise hücre 
duvarında bulunan PAMP, DAMP ve toll-like reseptör 4 dür. İndükleyicilerin sensörlerle birleşmesi 
farklı yolağlar ile intraselüler gen ekspresyonunu başlatarak TNFα, IL-1 ve IL-6 ‘in salgılanmasına 
neden olmaktadırlar. Bu medyatörlerin etkilediği doku ve organlar ise efektörler olarak tanımlan-
maktadır (4). 

İnflamasyon minör yanıklarda yara iyileşmesinin ilk basamaklarında hasarlı dokuların ve 
debrislerin temizlenmesi ile yeni epitelin gelişeceği temel dokusunun yapımı için gerekli olmaktadır. 
Hasar %15’in üzerine çıktığında hipotalamus sitokinleri tanımlar ve tüm organları infeksiyona karşı 
yönlendirir. Hipofizin adrenal bezi uyarması ile katekolamin ve glukokortikoidler salgılanır. Ancak geniş 
ve derin yanıklarda inflamasyonunun kontrolsüz olması, vasküler endotel hasarının onarılamayışı ve 
immün baskılanma ile aşırı sitokin üretiminin yara iyileşmesini geciktirmesi yanında iyileşmeyen 
yaranında uzamış ve artmış sitokin kaynağı olmasına neden olmaktadır. Sonuçta önce sistemik 
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yangısal yanıt sendromu (SIRS), sonrada inflamasyonun metabolik etkileri ile güçlenmiş sistemik 
katabolik fazın artışına enfeksiyonun ilavesi ile sepsis ortaya çıkmaktadır. 

Sepsis endotel hücreleri arasında boşlukları açarak Rho yolağı ile interstisyel boşluğa sıvı 
geçişini arttırıcı etki yaparlar. Kapiller düzeyindeki trombozlarda doku hipoperfüzyonuna yol açarken 
pıhtılaşma faktörlerinin ve trombosit göçü de dissemine intravasküler koagülasyonun meydana 
gelmesinde rol oynamaktadır. Ayrıca yanık-dışı sepsise benzer şekilde damar endotelinden salgılanan 
prokoagulan doku faktörü trombin oluşumlarına neden olarak organların hipoperfüzyonuna neden 
olmaktadır. Nitrik oksit salınımının neden olduğu vazodilatasyon hipotansiyonun ilerlemesine ve 
organlarda oksijenasyon bozukluğu ile oksidatif strese yol açarak hücrede mitokondri düzeyinde 
fonksiyon bozukluğu ve hücre temelinde O2 kullanımını engelleyerek vital organları görev yapamaz 
hale getirir. Benzer şekilde yanık hastalarında kardiyak mitokondri hasarı ve kalbde ICAM- I’in 
myokard kontraktibilitesini azaltması kalp fonksiyonlarının artarak bozulmasınada neden olur.  Nitekim 
yanık alanı %20’nin üzerindeki hastalarda süreğen katekolamin salgılanması hipermetabolik yanıt 
gelişimine neden olarak, SIRS tablosu gelişimini rutin bir klinik tablo yapmaktadır. İlerleyen süreçte 
doku hipoperfüzyonuna eşlik eden immün baskılanmanın neden olduğu enfeksiyonlar ile çoklu doku 
ve organ yetmezlikleri gelişmektedir. Çoklu organ yetmezliğinde immunsupresyon kalıcı olmakta, 
hemopoetik sistemde acil granülopoez denilen olayın sonucu olarak nötrofil, makrofaj ve dendritik 
hücrelerin sayıca artmakla birlikte, sınırlı kapasitedeki kemik iliğinde lenfosit sayısında, immatür 
myeloid hücrelerin matürleşmesinde ve hematopoezde azalma görülmektedir. Bu nedenle konakçıdaki 
ortaya çıkan bu klinik tablo persistan inflamasyon-immunsupresyon ve katabolizma sendromu (PICS) 
olarak adlandırılmıştır. 

Klinik  

Semptomlar tutulum gösteren hedef organlara göre değişim göstermektedir. Akciğer hasarında 
alveollerdeki sıvı birikimi dokulara O2 iletimini bozarak akut respiratuar distres sendromu (ARDS) ye 
yol açmaktadır. ARDS, ağır solunum yetmezliği, inhalasyon yanıkları ve entübe edilen hastalarda daha 
sık ortaya çıkmaktadır. Hastalarda görülen hipotansiyonun başlıca nedeni damar içi volüm yetmezli-
ğidir. Hücrelerarası boşluğa yoğun sıvı geçişi renal tübüllerde düşük kan akımı ile akut tubuler nekroz 
kliniğine neden olmaktadır. Karaciğer hasarında ise karaciğer enzimleri ve biluribin yüksekliği ortaya 
çıkmaktadır. Sepsis hastalarında kardiyak output yüksek olsada düşük vasküler direnç nedeniyle, 
kardiyak yetmezlik görülür. Sepsisin erken hematolojik bulgusu ise trombositopeni olup kapiller hasarın 
neden olduğu trombosit adezyonununa bağlı olarak gelişmektedir. Geç dönemdeki trombositopeni ise 
ise enfeksiyon nedeni ile ortaya çıkmaktadır (5). Yanık hastalarında hipoalbüminemi ise vasküler 
permiabilite artışın bağlı olarak yanık alanından protein kaybı ve akut faz yanıtı nedeni ile karaciğerde 
protein sentezindeki azalmaya bağlı olarak gelişmektedir. 

Yanık alanı %15-20 nin üzerinde olan tüm hastalar sepsis olasılığı açısından yakından takip 
edilmelidirler. Yanık- dışı hastalarda SIRS parametrelerinden olan ateş, taşikardi ve takipne, yanık 
alanı %20’nin üzeri olgularda olağan bulgulardır (6). Sepsis gelişimi yanık oluşumundan sonraki ilk 
haftada nadir olup genellikle geç dönemde ortaya çıkmaktadır. Yanık olgularında sepsis tanısı için 
yanık-dışı hastalara göre daha aşırı klinik bulgular tanımlanmıştır. Bu belirtiler daha yüksek yada 
düşük ateş, ileri taşikardi ve takipne, konfüzyon, hemodinamik instabilite, vazopressör ilaç gereksinimi, 
trombositopeni, baz defisiti, hiperglisemi, besin intoleransı ve kültür pozitif infeksiyonun varlığıdır. 
Sepsisteki dolaşım ve hücresel bozuklukların tedaviye rağmen düzelmemesiylede  hastada septik şok 
tablosu meydana gelmekte ve yüksek mortalite ile seyretmektedir. 

Tanı  

Yanık hastalarında hipermetabolik durumun neden olduğu ateş yüksekliği (38.5C0),taşikardi ve 
takipnenin SIRS tablosundan ayrılması önem taşımaktadır. SIRS tanısı için aşağıdaki bulgulardan en 
az ikisi olmalıdır (7). 
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-Ateş>38 C0 ya da <36, C0 

-Taşikardi >90/dak,  

- Taşipne> 20/dak yada pCO2< 32mm Hg. 

-Beyaz kan hücresi >12.000/ mm3 ya da 4000 mm3yada sola kaymayı gösteren %10 çubuk 

Amerikan Yanık Derneğinin sepsis kriterlerine göre olguda pozitif kültür varlığı, patolojik doku 
kaynağının tanımlanması veya antimikrobiyal ajanlara klinik yanıtın varlığından birisinin saptanması 
sepsis tanısı için yeterli olmaktadır. Bu kriterler ilaveten sepsis tanısı için aşağıdaki bulgulardan en az 
üçünün bulunması gerektiği benimsenmiştir. 

-Ateş>39 C0 ya da <36.5 C0 

-İlerleyici taşikardi >110/dak,  

-İlerleyici taşipne> 25/dak. ya da >12 l/min. ventilasyon, 

- Trombositopeni<100.000/mm3 

-DM tanısı olmayan hastada hiperglisemi (200 mg/dL),  

-24 saatten uzun süreli beslenmeyi tolere edemeyen olgular (Abdominal distansiyon, enterel 
beslenme toleransı, kontrolsüz diyare) (4). 

Sepsis-3 Uzlaşı Toplantısında ise sepsis tanımlanması için SOFA skorunun 2 ve üzerinde 
olması gerekli bulunmuştur (2). Bu grupta başlıca üç kriter; mental durum (Glasgow koma skalasının 
13’ün üzerinde olması), sistolik kan basıncının 100 mmHg. nın altında olması ve solunum hızının 
22/dak. üzerine çıkmasıdır. Ayrıca SOFA değişkenlerinden 2 ve daha üzeri tanı koydurucu olup 
değişkenler; 

-Pa02/Fi02 

-Trombosit sayısı 

-Bilüribin 

-Ortalama arter basıncı 

-Glasgow koma skalası 

-Vazopressör gereksinimi 

-Serum kreatinin düzeyi yada idrar atımıdır. 

Septik şok belirteçleri ise ortalama kan basıncını 65 mm Hg. üzerinde tutmak için vazopressör 
ihtiyacı olması ve yeterli sıvı resüsitasyonuna rağmen kan laktat düzeyinin 2 mmol/L nin üzerinde 
bulunmasıdır. Yüzde 20’den fazla yanığı olan olgularda ise (+) kan kültüründen 3 gün önce aşağıdaki 
kriterlerin bulunması sepsis tanısı için yeterli olmaktadır.  

-Taşikardinin 130/dak. üzerinde olması 

-Ortalama arter basıncının 60mm Hg. nın altında olması 

-Baz eksiği <-6 mEq/lt 

-Ateş <36 C0 

-Vazoaktif ilaç gereksinimi 

-AKŞ>150mg/dL.  

Yanık olgusunda sepsis tanısında tanı koydurucu laboratuvar bulgusu olmayıp C -Reaktif 
protein, prokalsitonin ve sitokinler araştırılmıştır. Yanık hastalarında C-Reaktif protein ve prokalsitonin 
kan değerleri yüksek olsada sepsis ve sepsis erken tanısına özgü değildir. Yanığa bağlı sepsiste 
TNFα, IL-6 ve IL-8 düzeylerinin yükseldiği saptanmıştır. Sepsis tanısında Sepsis-3 kriterleri ABA 
kriterlerine göre daha sensitif bulunmuştur (8).  
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Prediktif faktörler 

Çoklu organ yetmezliğine neden olan başlıca prediktif faktörler yaş, yanık yüzde alanı, yanık 
alanının şiddeti, akciğerdeki inhalasyon hasarıdır. Genç yaştaki olgularda yandaş hastalıkların az 
olması, entübasyon gereksiniminin daha az olması önem taşımakta olup, ilerleyen yaşlarda sepsis 
daha sık görülmektedir.  

Erken çoklu organ yetmezliğinde dokuda oksijenlenme azlığı, vücut yanık alanının %55’in 
üzerinde olması, yanık şiddetinin fazla olması, albümin düzeyinin 2.1 gm/d. ın altında olmasıdır. Geç 
dönemde ortaya çıkan sepsiste ise başlıca neden enfeksiyonlardır. Hastanede kalış süresinin uzaması 
gr(+) bakterilerin gr(-) e değişimine neden olarak olgularda damar içi kataterler, idrar sondaları ve 
trakeaya yerleştirilen tüplerin  enfeksiyon kaynakları olmasına neden olurlar. Çoklu organ yetmezliğinin 
gelişmesinde yanık hastasının 1. gününde yüksek SOFA skoru ile ilişkisi vurgulanmışsa da SOFA nın 
organ fonksiyonlarda azalma göstergesi olup çoklu organ yetmezliği için mutlak gerekli olmadığı 
bilinmektedir. 

Tedavi 

Yanık sepsisinde yanık-dışı hastaların sepsisinden farklı olarak yoğunlaşmış sepsis tedavisi 
uygulanmalıdır(1). Öncelikle hipovolemik yanık hastası yoğun bakım ünitesine alınmalıdır. İlk tedavi 
hastanın resüsite edilerek hemodinamik durumunun düzeltilmesidir. Hastaya ilk 3 saate 30 ml/kg iv 
kristaloid verilerek tedavi ortalama arter basıncı 65 mm. Hg olana kadar devam edilmelidir. Bu tedavi 
sonucunda hastanın kan laktat düzeyinin normale düşmesi beklenmelidir. Hastalarda vazopressör 
gerektiğinde ilk seçenek norepinefrin olup gereksinime göre vazopressin ilave edilmelidir. Dopamin ise 
taşiaritmi ve bradikardi riski düşük hastalarda kullanılmalıdır. Yeterli volüm sağlanmasına rağmen 
hipoperfüzyonu devam eden hastalarda dobutamin indikedir. Aşırı volüm eksiğinde kristaloidlere 
albümin ilaveside önerilmektedir. Hastaya verilen sıvı ve vazopressörler yeterli ise kortikosteroid 
verilmemeli, tedavi yetersiz ise 200 mg/gün steroid verilmelidir. Kan transfüzyonu hemoglobin 7 mg/dL 
altında ise yapılmalıdır. Hastada kanama veya cerrahi işlem planlanmadı ise taze donmuş plazma 
verilmemelidir. Trombosit solüsyonu kanda trombosit sayısı 10.000/mm3 nin altında ise verilmelidir. 
Kanama riski olan hastada trombosit sayısı 20.000/mm3’nin, cerrahi girişim planlanan hastalarda ise 
50.000/mm3nin altında ise trombosit verilmelidir. Sepsis ve septik şokta immunglobulin ve antitrombin 
kullanımının yeri yoktur. Venöz tromboembolizm profilaksisinde düşük moleküler ağırlıklı heparin 
kullanılmalıdır. Yanık hastasında olanaklı ise venöz tromboz profilaksisine yönelik mekanik yöntem-
lerde kullanılmalıdır. Stres ülserine yönelik profilaksi yapılmalıdır. 

Hastanın kan glukoz düzeyi iki ölçümde 180 mg /dL nin üzerinde bulunursa stabil olana kadar 1-
2 saat arayla kontrol edilmelidir. Hastaya insülin veriliyorsa kan düzeyi 4 saatte bir kontrol edilmelidir. 
Kan glükoz ölçümünün kapiller kan yerine arter kataterinden yapılmalıdır. Enteral beslenmeye erken 
başlanmalı ve indike değilse parenteral beslenme kullanılmamalıdır. Erken beslenme trofik ve 
hipokalorik olmalı ve omega -3 yağ asidleri kullanılmamalıdır. 

 Sepsis hastasında kültür alınmalı ve sepsis tanısını takiben birinci saatte ampirik olarak 
intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Yeni başlayan sepsiste erken 
antibiyotik kullanımının mortaliteyi azalttığı bulunmuştur. Kültür sonucuna göre patojenler belirlendi-
ğinde ya da klinik düzelme olduğunda dar spektrumlu antibiyotiklere verilmelidir. Septik şokta ise en az 
2 farklı sınıf antibiyotik başlanmalıdır. Sepsis ve septik şok varlığında 7-10 günlük antibiyotik tedavisi 
yeterli olmaktadır. Antibiyotiğe yanıt yavaş ise, enfeksiyon odaklarının varlığında ve Staf. Aureus  
bekteriyemisinde tedaviye 10. günden sonrada devam edilmelidir. Etkisiz antibiyotik kullanımı dirençli 
mikroorganizmalar yaratarak enfeksiyon süresinin uzamasına neden olmaktadır. Hastalardaki damar 
içi kataterler, idrar sondaları enfeksiyon kaynağı olabilecekleri için yakından izlenmelidir. Sepsisin 
önlenmesinde antimikrobiyal tedaviye ilaveten yaranın temizlenmesi, debritmanı, eksizyonu ve açık 
bırakılmaması gereklidir. 
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Sepsis hastalarının durumu ve prognozu hakkında hasta ve ailesi ile görüşülmeli, yanık yoğun 
bakımından çıktıktan sonra evde bakım ya da palyatif bakım olanakları irdelenmelidir. 

Sonuç olarak yanık hastasında deri kaybı oranına bağlı olarak SIRS, sepsis ve septik şok yanık 
dışı sepsise göre daha erken olmakta ve aktif tedavi yönetimi gerekmektedir. Sepsise neden olan 
başlıca faktörler inflamatuavar yanıt, hipovolemik şok, vasküler kaçak, immün disregülasyon, 
hipermetabolizma ve enfeksiyondur. Sepsis önlenmesi ve tedavisi dinamik bir süreç gerektirmektedir.  
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Yanık yaralanmaları önemli mortalite ve morbidite sebebidir. Yaşamı tehdit eden ilk ciddi olay, 
sıcak hava ve duman inhalasyonu ve bunlara bağlı gelişen solunum yolu ödeminin yarattığı respi-
ratuvar problemler iken; ilerleyen dönemde yaralanmadan sonraki karmaşık patofizyolojik süreçlerle 
seyreden hipovolemik şoktur. Daha ileri dönemlerde ise enfeksiyon önemli bir mortalite nedenidir. Bu 
erken dönemden sonra bir çok komplikasyon, uzun bir morbidite süreci ve cerrahi operasyonlar 
beklenmektedir. Immunkompetan kişilerde dahi zorlu bir süreç olan yanık yaralanmalarının tedavisi ve 
rehabilitasyonu, immunsupressif  transplantasyon alıcılarında daha ayrıntılı takip ve tedavi gerektir-
mektedir. Bu bağlamda transplantasyon hastalarındaki yanık tedavisinin, hasta sağ kalımı ve allograft 
fonksiyonuna dair her tecrübenin literatür ile paylaşılmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Transplantasyon olgusunda yanık genel yaklaşım 

Yanık sonrası spesifik merkezlerde bile % 3-8’lik bir ölüm oranı vardır. Bu ölümlerin %75’i 
hastaneye yatış sonrası ilk 72 saatte meydana gelmektedir (1). Yaş, toplam yanık yüzey alanı ve 
inhalasyon hasarının varlığı veya yokluğu mortalitenin en önemli belirleyicileridir. Sepsis, yanık 
hastalarında önemli bir mortalite nedenidir ve ölümlerin % 50-60’ından sorumludur (2). Komorbiditeler 
hastaların patofizyolojik hasara dayanma yeteneğini etkiler ve yanıklardan sonra morbidite ve 
mortaliteyi arttırabilir. Yanıklarla ilgili olarak incelenen benzersiz popülasyon transplant alıcılarıdır. 
Organ nakli sonrası immünosupresif ajanlar kullanan ve hipoalbüminemi gelişenlerde yaşamı tehdit 
eden enfeksiyonlara yakalanma riski 10 kat daha fazladır (3). Transplant alıcıları ayrıca fırsatçı 
hastalık, allogreft disfonksiyonu ve malignite açısından risk altındadır. Yanık öncesi immünosupresyon 
ve yanık sonrası immün düzensizlik kombinasyonu, teorik olarak transplant alıcılarını olumsuz 
sonuçlar için artan bir riske sokar. Bu risk altındaki popülasyonda morbidite, mortalite ve komplikasyon 
oranındaki potansiyel farklılıkları anlamak, resüsitasyon ve iyileşme çabalarını planlarken esastır.  

Literatürde transplantasyon alıcılarında yanık ile ilişkili çalışmalar sınırlı sayıda bulunmaktadır, 
ağırlıklı olarak vaka sunumları şeklinde paylaşımlar yapılmıştır. Konu ile alakalı en kapsamlı çalışma 
Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP) tarafından sağlanan verilerle 7 yıllık süreçte ABD’de 
yanık nedeniyle başvuran transplantasyon alıcılarının verilerinden yararlanılarak yapılmıştır (4). Bu 
çalışma transplantasyon alıcısı olan ve olmayan gruplar arasında yanık sonrası sadece yara yeri 
enfeksiyonu açısından istatistiksel anlamlı farklılık olduğunu ortaya koymuştur. 

Transplantasyon  olgusunda iyileşme süreci 

Yara iyileşmesi, genellikle dört ana aşamaya ayrılan karmaşık bir süreçtir: hemostaz, 
enflamasyon, proliferasyon ve matürasyon. Bu sekans bozulduğunda, yara yeri enfeksiyonu 
potansiyeli artar. IL-2, IL-4, interferon-γ ve TNF-α gibi yara iyileşmesinde rol oynayan inflamatuar 
mediatörler, immünosupresan ilaçlardan etkilenir. Transplant alıcıları, sirolimus, mikofenolat mofetil, 
takrolimus, siklosporin ve kortikosteroidler gibi immunsupressan tedavi kombinasyonlarını ömür boyu 
kullanırılar. Bu tedaviler rejeksiyonu önlemede etkili olmakla birlikte, çoğu yara iyileşmesini bozar. 
Örneğin, sirolimus fibroblast proliferasyonunu önler ve iyileşme sürecinde kritik olan anjiyojenezi inhibe 
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eder. Yara yeri enfeksiyonu, selülit ve seroma oluşumu ile bağlantılıdır. MMF'nin kollajen gen 
ekspresyonunu ve fibroblast göçünü engellediği  ve  hayvan modeli çalışmalarında doku iyileşmesi 
üzerinde olumsuz etkisi olabileceği gösterilmiştir (5).  Hem takrolimus hem de siklosporin, kalsinörin ve 
kalsinörine bağlı transkripsiyon faktörü NFAT'nin inhibisyonu yoluyla T hücre aktivasyonunu baskılar. 
Nakil sonrası immunsupressif tedavinin önemli parçalarından olan kortikosteroidlerin, inflamatuar, 
proliferatif ve remodelling süreçlerini bozarak yara iyileşmesini geciktirdiği  bilinmektedir. Ameliyattan 
en az 30 gün önce kronik kortikosteroid kullanan hastalarda, kortikosteroid almayanlara kıyasla yara 
komplikasyon oranları 2,5 kat artmaktadır (6). 

İmmunsupressif tedavi rejimlerinin yara iyileşmesi üzerine etkisinin karşılaştırıldığı prospektif 
randomize bir çalışmada kortikosteroid ve sirolimus bazlı immünosupresif rejim kullanan böbrek nakli 
alıcılarında, takrolimus bazlı tedaviye kıyasla yara komplikasyonları ve yüzeysel yara enfeksiyonları 
insidansının daha yüksek olduğu görülmüştür (7). Allojenik cilt greftleri kullanılarak yapılan yanık 
yarası rekonstrüksiyonlarında siklosporinin greft reddini azalttığını gösteren çalışmalar da mevcuttur (8).  

Yanık yaralanması olan transplant alıcılarını tedavi eden klinisyenlerin hastanın ilaç rejimini 
gözden geçirmesi ve iyileşmeyi optimize etmek için uygun farmakolojik değişiklikleri yapması fayda-
lıdır. Enfeksiyon riskini azaltmak için yanıktan hemen sonra erken yüksek risk evresinde immüno-
supresan dozunu azaltmaları  tavsiye edilebilir ancak tedavi rejimi üzerine belirlenmiş bir konsesus 
olmaması ve immunsupressif tedavinin hasta spesifik olması nedeniyle düşük dozlarda immunsupres-
yonun yara enfeksiyonu ve iyileşme oranları üzerindeki etkisini değerlendiremiyoruz.  

Transplantasyon hastalarındaki yanık tedavisinin başarısı hem transplante organın korunması 
hem de yanık yarasıyla ilişkili komplikasyonların minimalize edilmesini amaçlamalıdır. Yanık 
hastalarındaki tedavi başarısının en önemli noktaları erken dönemdeki sıvı elektrolit dengesinin 
sağlanması ve enfektif proçeslerin önüne geçilmesidir. Sonrasında immunsupressif tedavi rejimleri 
gözden geçirilerek, allogrefte bağlı morbiditeler azaltılmaya çalışılmalıdır.  
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Gebelikte travma, yaklaşık % 7 oranında görülmektedir. Bu travmaların bir kısmını da yanıklar 
oluşturmaktadır. Gebelikte yanık görülme insidansı tam olarak bilinmemektedir. Yüksek bir insidansa 
sahip olmasa da; gebeliğin anatomik ve fizyolojik değişiklikleri sebebiyle, yanık hem anne adayı hem 
de fetüs üzerinde ciddi morbidite ve mortaliteyesebep olabilmektedir. Gebelikte vücut üzerinde var 
olan stres durumu, yanığın eklenmesi ile daha da artabilmekte ve vücuttaki mevcut rezervi daha da 
azaltabilmektedir. Vücut yüzey alanının %60-70’inin üzerindeki gebelik yanıkları, ciddi oranda maternal 
ve fetal mortaliteye neden olmaktadır. Fetal mortalite, anne adayının mortalitesi ile doğrudan ilişkilidir. 
Son zamanlarda gebe yanık tedavisindeki sıvı replasmanı, antibiyoterapi, nutrisyonel destek, eksizyon 
ve greft yaklaşımları nedeniyle daha iyi sonuçlar alınmaktadır (1). Multidisipliner yaklaşım ve koruma 
stratejileri ile maternal ve fetal mortalite azaltılabilir. Bu nedenle, gebelikte gerçekleşen yanık vaka-
larına konusunda deneyimli bir ekibin zamanında ve eksiksiz müdahale etmesi hem maternal hem de 
fetal açıdan oldukça önemlidir. 

Gebelikteki yanık vakalarında, mortalitenin en önemli sebebi enfeksiyon ve sepsistir. Bu 
sebeple, enfeksiyonun önlenmesi hayati önem taşımaktadır. Enfeksiyon gerçekleşmesi durumunda da 
hızlı ve doğru bir şekilde tedavi edilmelidir (2). Bazı yanık vakalarında, inhalasyon zehirlenmeleri 
mevcut durumu daha komplike hale getirebilmektedir. Bunlar dışında; yanık derinliği ve boyutu, anne 
adayının kronik hastalıkları ve yaşı, gebelik haftası maternal ve fetal sonuçlara etki etmektedir. Önceki 
gebelikler ve gebelik kayıplarının yanık vakalarında hem anne adayı hem de fetus üzerinde olumsuz 
etkisi olmamaktadır. Bunun dışında, vücut yüzey alanının % 10’un altında olduğu minör yanıklarda 
gebeliğin maternal ve fetal sonuçlar üzerine negatif bir etkisi bulunmamaktadır (1). 

Gebelikte Görülen Fizyolojik Değişiklikler 

Gebelik; fiziksel görünümdeki değişiklikler dışında, özellikle bazı sistemlerde fizyolojik değişiklik-
lere de yol açmaktadır. Gebeye müdahale etmesi gereken ekibin, mutlaka bu fizyolojik değişiklikler 
konusunda bilgi sahibi olması ve buna göre verilecek tedaviyi ve yapılacak müdahaleyi belirlemesi 
gerekmektedir. Gebeliğin hemodinamik fonksiyonlar üzerine fizyolojik bazı etkileri bulunmaktadır. Bu 
etkiler arasında; kalp hızının ve kalp debisinin artması, sistemik ve pulmoner direncin azalması, kolloid 
ozmotik basıncın azalması yer almaktadır. Ayrıca; kırmızı kan hücre kütlesi, plazma ve toplam kan 
hacmi de gebelikte artmaktadır. Kırmızı kan hücre kütlesinin artışının, plazma artışına göre göreceli 
olarak daha az olması nedeniyle de gebelikte fizyolojik anemi meydana gelmektedir. Bunun dışında 
gebelikte hiperkoagülabiliteye eğilim söz konusudur. Son olarak; respiratuar sistemde oksijen tüketimi 
ve dakikadaki ventilasyon artarken, fonksiyonel rezidüel kapasite ve total akciğer kapasitesi azalmak-
tadır. Deride de düşük vasküler direnç ve azalmış kolloid ozmotik basınca bağlı olarak, ödem ve 
terleme artışı görülebilmektedir (3).  
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Gebelikte Yanık Nedeniyle Oluşabilecek Değişiklikler 

Yanıklara bağlı gebede şok tablosu ve metabolik asidoz gelişebilir. Şokta, uterus kan akımını 
azalmasına bağlı olarak fetal hipoksi meydana gelebilir. Toplam Yanık Yüzey Alanı (TYYA) yüksek 
olan gebelerde, bu duruma adrenokortikal hormonların yükselişi de katkı sağlayabilmektedir. 
Plöropulmoner komplikasyonlar veya inhalasyon hasarlarına bağlı olarak da parsiyel oksijen basıncı 
azalabilir. Bu durum, fetal hipoksi tablosunu daha da ağırlaştırabilir. Tüm bunlar, fetal ölüm ve uterus 
kontraksiyonlarına yol açabilmektedir (1).  

Orta ve ağır şiddetli yanıklarda tüm vücut dokularında belirgin ve ilerleyen ödem neredeyse 
kuraldır. Bu durum fetüs için de söz konusu olabilir. Ağır yanık tablosu ile gelen gebelerde intraüterin 
fetal ölüm sonrası, fetal cilt maserasyonu beklenenden çok daha hızlı olabilir. Bu da anne karnındaki 
fetusun tahmini ölüm zamanının beklenenden daha uzun hesaplanmasına  ve yanlışlıkla fetüsün yanık 
öncesi öldüğü fikrine yol açabilir. 

Gebelikte Yanık Tedavisi 

Gebelikte yanık tedavisi, genellikle gebe olmayan erişkinlerle benzemektedir. Bununla birlikte, 
gebelikte yukarıda bahsedilen fizyolojik değişiklikler dikkate alınarak fetus için uygun olan tedavi 
yöntemleri tercih edilmelidir. Gebelikte yanık olgularının daha komplike olması nedeniyle, özellikle 
üreme çağındaki tüm kadın yanık vakalarında, öncelikle gebeliğin ekarte edilmesi için mutlaka kanda 
beta-hCG (human koryonik gonadotropin) bakılması önerilmektedir (4). 

Gebelerde tedaviye başlamadan önce, gebelik haftası tayin edilmeli ve TYYA hesaplanmalıdır. 
Gebelerde tahmini yanık yüzey alanını hesaplamak için en uygun yöntemin “Lund-Browder Diagramı” 
olduğu düşünülmektedir. Bunun dışında, “Wallace’ın 9’lar Kuralı” da uygulanabilir. Gebeliğin ilk 20 
haftası için, abdomen gebe olmayan kadınlara benzer şekilde % 9 olarak hesaplanmalıdır. Bu hafta-
dan daha büyük olan gebeliklerde, her bir ay (dört hafta) için % 1 ilave yapılması gerekir (örneğin, 32 
haftalık gebelik için %9 + %3= %12). TYYA %35 ve üzerinde olan gebelerde, maternal ve fetal yüksek 
morbidite söz konudur(1). 

Gebelerde Minör Yanık Tedavisi 

Yanık alanının %10’un altında olduğu minör gebe yanık vakalarında hospitalizasyona gerek 
yoktur. Yara sabun ve su ile temizlenmeli ve steril olarak kapatılmalıdır. Nemlendirici ve hafif analje-
zikler kullanılabilir(4). 

Gebelerde Majör Yanık Tedavisi 

 Acil Yaklaşım 

İlk olarak, travmaya bağlı olarak havayolu, solunum ve dolaşımla ilgili müdahaleler yapılmalıdır. 
Özellikle inhalasyon hasarının düşünüldüğü gebe yanık vakalarında, hava yolu ödeminin daha fazla 
olabileceği akılda tutulmalıdır. Bunun yanında özellikle gebeliğin son üç ayında, entübasyon ihtiya-
cında trakea ödemi olabileceği dikkate alınmalıdır. Gebelerde tedavi ve müdahale esnasında; azalmış 
venöz dönüş, kardiyak output ve supin hipotansiyonu önlemek için, 15º’lik sol lateral pozisyon gerekli 
durumlarda mutlaka kullanılmalıdır(5). 

Oksijen Desteği 

Erken oksijen desteği, maternal ve fetal oksijenizasyon açısından kritik öneme sahiptir. Anne 
adayına, yarı oturur pozisyonda 3-5 l/dk’dan oksijen verilmelidir. Oksijen saturasyonu %100 olacak 
şekilde tedaviye devam edilmelidir. İlk günlerde parsiyel oksijen basıncı takip edilmelidir. Basınç 60 
mmHg altına düşerse, mutlaka respiratuar ventilasyon yapılmalıdır. Özellikle yangınlarda oluşan ya-
nıklarda ölümün önemli bir nedeni Karbonmonoksit (CO) zehirlenmesidir. CO kolay bir şekilde 
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plasentayı geçerek fetal hemoglobine bağlanır. Fetal kısımda maruziyet sonrası ilk dört saat içinde CO 
en yüksek düzeye ulaşır. Bu da fetal hipoksi ile birlikte fetal kardiyak ödeme sebep olur. CO zehir-
lenmesinde, pulse oksimetrede görülebilecek saturasyonun normal veya yüksek çıkabileceği akılda 
tutulmalıdır (1). 

Kapalı alanlarda yangın nedeniyle görülen bir başka zehirlenme de “Siyanid” nedeniyle gerçek-
leşebilmektedir. Siyanid zehirlenmesi gebelerde laktik asidoz ve doku hipoksisine neden olur. Gebe-
likte siyanid zehirlenmesi şüphesinde, hidroksikobalamin verilmelidir. Gerekli durumlarda gebelikte 
solunum durumunun değerlendirilmesi için, ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi kullanılabilmektedir(5). 

Sıvı Tedavisi 

Majör yanıklarda, sıvı tedavisi hastane kabulünün ilk dakikalarında başlanmalıdır. Özellikle yanık 
alanının % 20 üzeri olduğu vakalarda agresif sıvı tedavisi çok önemlidir. Amaç; hem anne adayı hem 
de fetüsü hipotansiyon, hipovolemi ve şoktan korumaktır. Gebelikte oluşan yanık vakalarında, belirgin 
olarak daha fazla sıvı tedavisine ihtiyaç duyulmaktadır. Resüstasyon sıvıları, maternal ağırlığa ve 
toplam yanık yüzey alanına göre hesaplanmalıdır. Bunun için genellikle ‘Parkland Formülü’ kullanıl-
maktadır. Bu formül, 4 ml x kg x toplam yanık yüzey alanı (%) olarak hesaplanır. Hesaplanan sıvının 
yarısı ilk sekiz saatte, kalan yarısı ise sonraki 16 saatte verilir. Sıvı olarak daha çok tuz içeren 
kristaloid solusyonlar tercih edilmelidir. Ringer laktat, gebelerde yanık resüstasyonu için uygun bir 
seçenektir. Kolloid solusyonların, kristaloidler üzerine üstünlüğü bulunmamaktadır. Ayrıca, kolloid 
solusyonlarda non-kardiyojenik pulmoner ödem daha sık görülmektedir. Ayrıca hipertonik glukoz 
içeren serumların; ozmotik diürez, hiperinsulinemi ve fetusta makrozomi yapması nedeniyle tercih 
edilmemeleri gerekir. Takipte; idrar çıkışı, maternal kalp hızı, sitolik basınç ve fetal kalp hızı monitörize 
edilmelidir. İdrar çıkışı 0,5 cc/kg/saat olmalıdır. Maternal kalp hızı 120/dk altında, sistolik basınç 100 
mmHg’nın üzerinde tutulmalıdır. Kan basıncı yüksek-normal seviyede tutulması nedeniyle, diüretik ve 
antihipertansif tedavilerden kaçınmak gerekir. Özellikle uzun etkili bir diüretik olan furosemid kesinlikle 
önerilmemektedir. Bazı nadir durumlarda diüretik tedavi ihtiyacı meydana geldiğinde, kısa etkili olan 
diüretikler tercih edilmelidir. Bu amaçla yarı ömrü 30-45 dakika olan “Mannitol” iyi bir seçenek olabilir. 
Anne adayının intravasküler hacmi, amniyon sıvısı ile denge halindedir. Bu nedenle, anne adayındaki 
hipovolemi, plasental kaynaklı fosfolipaz A enzimi artışına bağlı olarak prostoglandin yapımına neden 
olabilir. Bu da uterusta spontan kontraksiyonlara yol açarak gebelik haftasına göre erken doğum veya 
abortusa neden olabilir (1,4).  

Enfeksiyon’dan Korunma 

Enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla; el yıkama, eldiven-maske-önlük kullanımı, yara bakımı, 
erken debritman oldukça önemlidir. Yanık alanı temizlenmeli ve yıkanmalıdır. Özellikle gebeliğin ilk üç 
ayında teratojen olan “Gümüş Sülfodiazin” tercih edilmemelidir. Özellikle gümüş yara yerinden kolayca 
emilip, ilk 10 günde kandaki gümüş miktarı 190 ng/ml’ye ulaşabilir. Yine gebeliğin ilk üç ayında, TYYA 
% 35’in üzerinde olan gebelerde; gümüş maternal karaciğer ve böbrekte birikebilir. Gebeliğin geç 
dönemlerinde de Gümüş Sülfodiazin; anti-prostaglandin etkisi nedeniyle kontraksiyonları inhibe ederek 
surmaturasyona neden olabilir. Ayrıca yenidoğanda hiperbilirubinemi ve kernikterusa sebep olması 
nedeniyle kullanılmalıdır. Gebeliğin son üç ayında metabolik asidoza yol açabilmesi nedeniyle “Mafenid” 
de tercih edilmez. Bunlar dışında, ilk ve son üçayda “kloramfenikol” de tercih edilmez. ‘Aminoglikozit-
ler’in ototoksik ve nefrotoksit etkileri olabilmektedir. “Povidon İyot” da deriden absorbe edilip, fetusta 
tiroid değişiklikleri ve metabolik asidoza neden olabilmektedir. Bu nedenle TYYA % 20’nin üzerinde 
olan gebelerde tercih edilmemelidir. Lokal tedavi için, “Nitrofurazon”, “Basitrasin” ve “Mupirosin” ön 
plana çıkmaktadır. Yanık yeri küçükse, nano-kristalin gümüş giysi de tercih edilebilir. Bazı vakalarda 
enzimatik debritman tercih edilebilir. Bu demarkasyon sürecini kısaltıp hastanede yatış sürecini 
azaltmaktadır (1,3,4).  
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İlk 36 saat için sepsis ve sistemik inflamatuar sendromuna sebep olması nedeniyle enfeksiyon 
mortalite açısından oldukça önemlidir. Enfeksiyon en sık nedeni pnömoni ve yara yeri nedeniyle 
oluşabilmektedir. Entübe ve inhalasyon hasarı olan gebelerde nazokomiyal enfeksiyon gelişimi sıktır. 
İlk beş gün yara yeri enfeksiyonun en sık nedeni stafilokok’lardır. Beşinci gün sonrası enfeksiyonun en 
sık sebebi, gram negatif bakteriler ve psödomonas’tır. Yanık takibinde hipermetabolik duruma bağlı 
olarak 38,5ºC’ye kadar ateş normal bir bulgu olabilir. Ayrıca gebelikte lökositozunda fizyolojik 
olabileceği akılda tutulmalıdır. Gebelikte oluşan yanıkta, ilk bir hafta genellikle sistemik antibiyotik 
verilmesine gerek yoktur. Gerekli olduğu durumlarda; penisilin, makrolid, sefalosporin, linkomisin ve 
klindamisin güvenle tercih edilebilir. Çok özel durumlarda; kinolon, itrakonazol, flukonazol kullanılabilir. 
Erken beslenme, immunsupresan ajanlardan kaçınılması, enfeksiyonların erken tanı ve tedavisi 
sepsisin önlenmesi bakımından oldukça önemlidir (3). 

Beslenme 

Yara alanının büyüklüğüne göre, yanıklar ciddi bir metabolik strese neden olur. Gebeliğin 
getirdiği hipermetabolik durum da buna katkı sağlamaktadır. Bunun için gebelikte yanık vakalarının 
uygun miktar ve kalitede beslenmesi, gerekli takviyeleri alması çok önemlidir. Beslenme; yara iyileş-
mesi, immun yanıtlar, metabolik fonksiyon, gastrointestinal sistemin korunması açısından mutlaka 
mümkün olduğunca erken başlanmalıdır. Bunun için gebelikteki % 20-40 arası vücut alanını içeren 
yanık vakalarında ilk 24 saat içinde devamlı enteral beslenme önerilmektedir. Yanık sonrası diyet; 
protein, karbonhidrat, lipid, vitamin ve minerallerle dengeli olmalıdır. Gebelikteki yanık vakalarının 
enteral beslenmesi 36 kcal/kg/gün olacak şekilde planlanmalıdır. Gerekli durumlarda, parenteral 
beslenme de eklenebilmektedir. Gastrointestinal stres ülserini önlemek amacıyla histamin reseptör 
blokörleri, proton pompa inhibitörleri ve sükralfat kullanılabilmektedir. Ayrıca, gebelikteki koagülabilite 
artışına, yanık da katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle gebelikteki yanık vakalarına derin ven trombozu 
önlemek amacıyla düşük molekül ağırlıklı heparin ile profilaksi önerilmektedir (5).  

Akut Bakım 

Akut bakım, gebenin hemodinamik olarak stabil olduğunda yapılması gerekmektedir. Bu evrede 
deri greft hazırlığı, yara bakımı, ağrı yönetimi önem kazanmaktadır.  

Ağrı Yönetimi  

Ağrı yönetiminde, yanığın şiddeti ve fetüsün gebelik haftası önemlidir. Ağrı tedavisi için kullanıla-
cak her ilaç veya yöntemde fetüs nedeniyle kar-zarar hesabı yapılmalıdır. Bu amaçla; opioid, non-
steroid anti-inflamatuar, genel veya lokal/rejyonel anestezik, anksiyolitik ilaçların kullanımı değerlendi-
rilmelidir. Bu ilaçlar kullanılacaksa, gebelikte kısa etkili olanlar tercih edilmelidir. Ayrıca gebelikte ağrı 
yönetiminde farmakolojik olmayan yöntemlerden hipnoz, kognitif veya davranış tedavileri de dene-
nebilir (6).  

Rehabilitasyon Bakımı 

Bu evrede fonksiyonun geri kazanılması, kozmetik rekonstrüksiyon ve sosyal entegrasyon 
hedeflenmektedir1.   

Cerrahi Tedavi 

Gebelikte yanık vakalarının cerrahi tedavisinde erken eksizyon ve deri greftinin yanık sonrası en 
geç 3-7 gün içinde yapılması önerilir. Bu yaklaşım hem anne adayı hem de fetüs için güvenlidir. Bu 
şekilde anne adayının enfeksiyondan korunması, ağrısının azalması, hastanede kalış süresinin 
kısalması ve normal hayata hızlı dönmesi sağlanır. Deri greftinin abdomen ve meme bölgesinden 
başlaması önerilmektedir. Bunun nedeni; abdomen bölgesinin ileride muhtemel olabilecek sezaryen 
öncesi iyileşmesi ve meme bölgesinin de emzirme dönemine hazır olmasının amaçlanmasıdır. Meme 
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bölgesini içeren yanıklarda, özellikle doğum sonrası dönemde emzirme fonksiyonu yeterli olmayabil-
mektedir. Bu bakımdan memelerde angorjman olup olmadığı mutlaka takip edilmelidir. Topikal negatif 
basınç tedavisi, gebelikte tedavi edilmesi zor olan perine ve kalça bölgesinde kullanılabilmektedir 
(1,4). 

Obstetrik Yönetim 

Fetüsün morbidite ve mortalitesi, doğrudan anne adayının durumu ile ilişkilidir. Bu bakımdan 
anne adayının hemodinamik açıdan stabil olması oldukça önemlidir. Fetal ölüm veya erken doğum 
genellikle yanıktan sonraki birkaç gün içinde gerçekleşir. Fetal ölümün gerçekleşme nedeni maternal 
hemodinamik instabilitedir. Erken doğumun nedeni ise, yanık ile artan prostaglandin seviyeleridir. 
Maternal asidoz da bu duruma katkı sağlayabilmektedir. Erken doğum tehditi durumunda, tokoliz 
amacıyla beta agonist ajanlar yan etkileri nedeniyle verilmemelidir. Yine magnezyum sülfat da 
vazodilatasyon etkisi ve elektrolit imbalansı yapabilmesi nedeniyle tercih edilmemelidir. Indometazin’in 
48-72 saatlik tedavisi, özellikle 32. hafta öncesitokoliz için uygun bir seçenektir. Maternal sepsis, 
intrauterin fetal ölüm ve ablasyo plasenta durumlarında tokoliz verilmemelidir. Doğum planlanacaksa, 
doğum şekline obstetrik endikasyonlara göre karar vermek gerekir. Gerekirse yanık abdomen dokusu 
üzerinden sezaryen operasyonu yapılabilmektedir (7).  

Yanık durumunda elektronik fetal kalp ve uterin kontraksiyon monitorizasyonu, fetal iyilik halini 
belirlemek için, 24. haftanın üzerindeki gebelerde en az 4 saat süresince yapılmalıdır. Uterin kontraksi-
yonların tespit edilmesi veya fetal distres durumunda bu süre uzatılabilir. Özellikle gebelerdeki elektrik 
yanıkları, fetüs açısında genellikle önemli bir probleme neden olmaz. Fakat bazı durumlarda elektrik 
akımı uterustan geçebilmektedir. Böyle durumlarda anne adayı için EKG ve Holter tetkikleri; fetüs 
içinse Non-stres Test (NST) ve Doppler ultrasonografi ile fetal iyilik hali değerlendirilmesi önerilir (8). 

Yanık vakalarında gebeliğin geleceği ile ilgili karar verirken, gebelik haftası göz önünde bulun-
durulmalıdır. Gebeliğin 32. haftası üzerinde oluşan yanık vakalarında doğum seçeneği daima düşünül-
melidir. Doğum öncesi fetal akciğer gelişimi amacıyla betametazon tedavisi, doğum düşünülen ve 
gebeliğin 34. haftası altındaki tüm vakalarda enfeksiyon riski düşünülerek değerlendirilmelidir. Gebe-
liğin ilk ve ikinci üç ayında oluşan yanık vakalarında fetüs canlı ve TYYA azsa gebeliğin devam etmesi 
önerilir. İlk üç ayda toplam yanık yüzey alanı % 70’in üzerinde ise, anneye yaşam şansı vermek ve 
gebeliğin stresini ortadan kaldırmak amacıyla gebeliğin sonlandırılmasını önermek mantıklı bir 
yaklaşımdır (1). Gebelik haftaları ve TYYA göre gebelik yönetimi Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo1. Gebelik haftaları ve toplam yanık yüzey alanına göre gebelik yönetimi 
 

 I. Trimester II. Trimester III. Trimester 

< % 30 TYYA FKA normalse takip FKA normalse takip 28-32 hafta→ dikkatli takip 

> 32 hafta- Doğum 

% 30- 50 TYYA FKA normalse takip FKA normalse takip 28-32 hafta→ dikkatli takip 

> 32 hafta→ 48 saat içinde Doğum 

% 50-70 TYYA Abortus indüksiyonu Abortus indüksiyonu FKA Ø → dört haftaya kadar dikkatli izlem 

FKA (+)→ 24 saat içinde Doğum 

> %70 TYYA Anne adayı stabilse 
Abortus indüksiyonu 

Anne adayı stabilse 
Abortus indüksiyonu 

Acil Sezaryen 

 
TYYA: Toplam Yanık Yüzey Alanı, FKA: Fetal Kalp atışı   
 

TYYA, gebelik haftası, inhalasyon hasarı maternal mortalite ile ilişkilidir. Bunların içinde en 
önemli mortalite nedeni, toplam yanık yüzey alanı’dır. TYYA’daki her %1 artışta; maternal mortalite 
%3,4; fetal mortalite de % 12 oranında artmaktadır. % 55 üzerinde yanık olan gebelerde yaşam şansı 
dramatik bir şekilde azalmaktadır. % 70 üzerinde ise neredeyse maternal mortalite kaçınılmazdır. Fetal 
mortalite ise en çok inhalasyon hasarı ve toplam yanık yüzey alanından etkilenmektedir. Ayrıca fetal 
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mortalite, maternal mortalitedende doğrudan etkilenmektedir. Gebelik haftası; fetal mortalite üzerine 
etkiliyken, maternal mortalite üzerine herhangi bir etkisi yoktur (9,10).  

Sonuç olarak; gebelikte yanık az görülmesine rağmen, gebelik fizyolojisi nedeniyle gerçekleş-
mesi durumunda hem anne adayı hem de fetüs için ciddi morbidite ve mortaliteye sebep olmaktadır. 
Gelişebilecek sekonder komplikasyonlar nedeniyle bazı durumlarda multiorgan hasarı ve ölüm geli-
şebilmektedir. Agresif resüstasyon ve tedavi ile multidisipliner yaklaşım anne adayı ve fetüsü koru-
maktadır. Bu nedenle, yanık vakaları konusunda deneyimli cerrahi, dahili ve obstetrik tecrübesi olan 
bir ekibin oluşturulması hayati önem taşımaktadır. 

 

KAYNAKLAR 

1. Karimi H,Sedigh-Maroufi S, Akbari H, Latifi NA, Momeni M, Karimi AM et al. Pregnancy and burns: Guidelines for safe 
management. Burns 2020;46(7):1620-31. 

2. Latifi NA, Karimi H. Correlation of occurrence of infection in burn patients. Ann Burns Fire Disasters 2017;30(3):172–6. 

3. Kilpatrick SJ. Inıtial evaluation and management of major trauma in pregnancy. In Uptodate, Barss VA (Ed), Uptodate, 
Walthan MA. (Accessed on February 24, 2022). 

4. Kennedy BB, Baird SM, Troiano NH. Burn injuries and pregnancy. J Perinat Neonat Nurs2008;22(1):21-30. 

5. Parikh P, Sunesara I, Lutz E, Kolb J, Sawardecker S, Martin JN. Burns during pregnancy: Implications for maternal-perinatal 
providers and guidelines for practice. Obstet Gynecol Surv 2015;70(10):633-43. 

6. Maghsoudi H, Samnia R, Garadaghi A, Kianvar H. Burns in pregnancy. Burns 2006;32(2):246-50. 

7. Guo SS, Greenspoon JS, Kahn AM. Management of burn injuries during pregnancy. Burns 2001;27(4): 394-7. 

8. Karimi H, Momeni M, Momeni M, Rahbar H. Burn injuries during pregnancy in Iran. Int J Gyneol Obstet 2009;104(2):132-4. 

9. Huls CK, Detlefs C. Trauma in pregnancy. Semin Perinatol 2018;42(1):13-20. 

10. Wallner C, Kern P, Teig N, Lehnhardt M, Behr B. The interdisciplinary management of severe burns in pregnancy. Burns 
Open 2017;1:74–7. 

 
Sorumlu yazar 
Dr H. Gürsoy PALA 
Tel:05055252332 
e-posta:gursoypala@yahoo.com 
ORCID:0000-0003-1569-4474  

 



Cilt 26, Sayı 1 (Özel Sayı), 2022 39 

YANIĞIN İMMUN SİSTEM VE KANSER İLE OLAN İLİŞKİSİ 

Uz. Dr. Özlem ÖZDEMİR1,   Prof. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü 
2Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji AD 

Yanıklar; küçük tıbbi problemlerden, yaşamı tehdit eden acil durumlara ilerleyebilen geniş klinik 
yelpazeye sahiptir ve tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Fiziksel hasara ek olarak uzun 
süreli psikolojik ve sosyal etki bırakabilirler. Bir yanık yaralanmasından kaynaklanan genel ölüm oranı, 
bölge, yaş ve cinsiyet gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak % 3-55 arasında değişmektedir (1). Ölüm risk 
artışında; ileri yaş, yanık alanının genişliği, inhalasyon yanığı gibi yanığın türü ve komorbiditeler ciddi 
rol almaktadır. Fizyolojik koşullar altında, bireyleri enfeksiyonlardan koruyan üç ana savunma meka-
nizması vardır: cilt ve mukozal bariyerler ve doğal ve kazanılmış immun sistem. Bağışıklık sisteminin 
işlev bozukluğu, kritik durumdaki hastaların bir özelliğidir. Hem proinflamatuar hem de antiinflamatuar 
yanıtların sepsis, travma veya yanık yaralanmasının erken döneminde ortaya çıkabileceği artık iyi 
bilinmektedir (2). Gauglitz ve ark. inhalasyon yaralanması sonrası IL-6 ve IL-10 artma ve IL-7 serum 
seviyelerinde azalma saptanan pediatrik yanık hastalarında mortalite riskinin anlamlı olarak daha 
yüksek olduğunu bildirmişlerdir (3).Yanık yaralanması ayrıca apoptozun neden olduğu lenfopeni ve 
azalmış monosit insan lökosit antijeni-DR (mHLA-DR) dahil olmak üzere immünosupresyon ile 
ilişkilendirilmiştir (4). 

Yanığın etyolojisinde birçok faktör yer alırken özellikle kanser cerrahisi sonrası adjuvan dönem-
de ya da metastatik basmakta uygulanan radyoterapi ilişkili radyasyon yanığı teknolojinin gelişimi ve 
hipofraksiyone dozların yaygınlaşması ile daha az görülse de onkoloji hastaları için hala ciddi bir 
sorundur. Radyasyon tedavisinin cilt yan etkileri, tedavinin başlamasından sonraki 90 gün içinde 
ortaya çıkan erken/akut reaksiyonlar ve radyasyon tedavisi tamamlandıktan sonra genellikle aylar 
veya yıllar sonra ortaya çıkan geç etkiler olarak ayrılabilir. Radyasyon dermatiti, özellikle cilt kanseri, 
meme kanseri, baş ve boyun kanseri, akciğer kanseri veya sarkomu olan hastalar olmak üzere, 
radyoterapi alan hastaların yaklaşık % 95'inde görülür (5). Radyasyon dermatiti için risk faktörleri 
arasında hastayla ilgili faktörler, eşzamanlı kemoterapi kullanımı ve radyasyon dozu ve sıklığı yer alır. 
Vücudun farklı bölgelerinin radyasyona karşı farklı hassasiyetleri vardır. Vücudun en hassas bölgeleri 
yüz, boyun, ekstremiteler, göğüs, karın bölgesidir. Ek olarak, meme rekonstrüksiyonları ve implantlar, 
cildin rekonstrüksiyondan sonra ısıyı dağıtamaması nedeniyle artan ciddi radyasyon dermatiti riski ile 
ilişkilidir. Bu reaksiyonlar genellikle transpoze fleplerin yüzeyleriyle veya mastektomi flepleriyle 
sınırlıdır (6). Obezite, yetersiz beslenme durumu, kronik güneşe maruz kalma ve sigara içmek 
radyasyon dermatiti riskini artırıyor gibi görünmektedir. Vaka raporlarından ve küçük vaka serilerinden 
elde edilen sınırlı kanıtlara dayanarak, bağ dokusu hastalıkları ve özellikle skleroderması olan hasta-
ların ciddi akut ve kronik radyasyon dermatiti riskinin yüksek olduğu düşünülmüştür (7). Konvansiyonel 
kemoterapi ajanları (örn., antrasiklinler, taksanlar) veya epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) 
inhibitörleri ile hedefe yönelik antikanser tedavisi ve radyasyon tedavisi alan hastalar, ciddi radyasyon 
dermatiti geliştirme riski altındadır (8). Radyasyona maruz kalma cildin antimikrobiyal savunma-sını 
azaltarak, ışınlanmış ciltte, çoğunlukla Staphylococcus aureus'tan  kaynaklanan bakteriyel enfeksiyon 
riskinde artışa yol açar (9). Klinik enfeksiyon belirtileri varsa bakteri kültürleri endikedir. 
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Radyasyon dermatitinin yönetimi, cilt hasarının ciddiyeti tarafından yönlendirilir ve genel cilt 
bakımı önlemlerini, ikincil cilt enfeksiyonunun önlenmesini ve tedavisini içerir. Tahriş ve travmayı 
azaltmak ve iyileşmeyi desteklemek için tedavi sırasında hastayı ve aileyi cilt bakımı konusunda 
eğitmek önemlidir. Radyasyon tedavisi gören hastalar için radyasyon dermatitinin önlenmesi için genel 
cilt bakımı önlemlerine ek olarak profilaktik topikal kortikosteroidler önerilmektedir. Düşük ila orta etkili 
topikal kortikosteroidler her radyoterapi seansından sonra günde bir veya iki kez tedavi alanına 
uygulanılmaktadır. Etkinliği kanıtlanmamış ajanlar arasında aloe vera, trolamin , sukralfat , hyaluronik 
asit, gümüş sülfadiazin bulunmaktadır (10). 

Yanığın derecesi, sadece akut bakım perspektifi açısından değil, aynı zamanda yaralanma 
olayından kaynaklanan kronik sağlık sorunları ve sonraki tedaviler açısından da önemli bir konudur. 
Yanıklar ağırlıklı olarak cildi etkilerken diğer yandan bağışıklık sisteminin baskılanması ve uzun süreli 
sistemik katabolizma ve hipermetabolizma dönemleri gibi önemli sistemik etkileri vadır. Bu metabolik 
değişiklikler aynı zamanda somatik, lenfoid olmayan hücrelerin bölünmesini de teşvik eder ve bu da 
daha sonra malign transformasyon potansiyelini artırır (11). Malign dejenerasyonun; skar dokusunda 
tekrarlayan ülserasyon ve iyileşmenin sonucunda oluştuğu düşünülmektedir. Ayrıca yanık dokusunda 
oluşan toksinler, skarda zayıf lenfatik rejenerasyon ve immunolojık mekanizmaları önlenmesi sonucu 
hasarlı dokuya antikor gelişinin azalmasının karsinogenezde rol oynayabildiği düşünülmektedir.  
Kronik yaralardan kaynaklanan en yaygın histolojik malignite tipi skuamöz hücreli karsinom(SCC), 
ikinci sıklıkta ise bazal hücreli karsinomdur. Malign melanom, liposarkom, osteosarkom, adenokarsi-
nom ve fibrosarkom gibi diğer malignite türleri de çok nadir de olsa görülebilmektedir. Çoğu yanık skarı 
karsinomu SCC'dir, oysa radyasyon dermatiti alanlarında ortaya çıkanların çoğu bazal hücreli 
karsinomdur (BCC) (12). Arons ve arkadaşları (13) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, travmada 
akantoz ile başlayan bir malign değişimin atipik bazal hücre değişiklikleri ile bazal hücre hiperplazisi ve 
psödo-epitelyomatöz hiperplazi aşamalarından geçtiğini ve sonunda epidermoid karsinom ile 
sonuçlandığını göstermişlerdir. Fleming ve arkadaşları ise daha derin dokuların daha az travmaya 
maruz kaldığını ve yüzeysel, daha hassas epidermise göre daha az doku rejenerasyonu görüldüğü 
için bağ dokusu tümörlerinin epidermal malignitelerden çok daha az sıklıkla meydana geldiğini; bu 
nedenle yanık skarında SCC ve BCC dışındaki neoplazmaların daha nadir görüldüğünü belirtmişlerdir. 
Zayıf lenfatik rejenerasyon, yanık skarının yetersiz beslenme durumu, skar dokusunun kalınlığı ve 
kontraksiyon derecesi karsinom oluşumuna zemin hazırlayan diğer faktörlerdir (14). Yanık izlerinde 
kötü huylu değişiklikler her yaşta görülebilir. Literatürde ortalama tanı yaşı 53-56 arasında 
değişmektedir. Yanık skarlarından kaynaklanan SCC, ilk yanıktan 20-40 yıl sonra ortaya çıkar (15). 
Yanık skarı neoplazmalarıyla ilgili bugüne kadarki belki de en kapsamlı inceleme, 1923 ile 2004 yılları 
arasında 146 makaleden 412 vakayı inceleyen Kowal-Vern ve Criswell (16) tarafından yapıldı. 
Makalelerinde, tümör teşhisinde ortalama yaş 50, yanık yaralanması sırasındaki ortalama yaş için 20 
yıl ve latent süre 31 yıl olup 2:1 erkek: kadın dağılımı saptandı. Ayrıca SCC ve sarkom eşit olarak 
dağılırken, BCC ve diğer neoplazmalar erkeklerde, melanom kadınlarda daha sıktı. 

Sonuç olarak yanık yaralanması olan bir hastanın tedavisi, lokal yanık yarasının yanı sıra yara-
lanmanın sistemik, psikolojik ve sosyal sonuçlarını da ele alan uzun vadeli bir süreçtir. Günümüzde 
yoğun sıvı resüsitasyonu, erken yanık yarası eksizyonu, yoğun bakım ve beslenmedeki ilerlemeler, 
topikal antibiyotikler ve uzmanlaşmış yanık merkezleri gibi bir dizi terapötik gelişme nedeniyle ölüm 
oranları istikrarlı bir şekilde azalmaktadır. Buna rağmen kanser hastaları gibi özellikli hasta 
popülasyonun bakım ve yönetimi konusunda ileri çalışma ve kılavuzlara ihtiyaç vardır. 
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Yanıklar, ciddi morbidite ve mortaliteye sebep olabilen yaralanmalardır. Günümüzde gelişmiş 
yanık tedavileri ile yanığa bağlı bu morbidite ve mortalite oranları düşse de, yanık hastalarında 
fonksiyonel ve estetik kayıplar hala önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Yanık hastalarında cilt ile ilgili komplikasyonlar, eklemler ve organların hareketlerini engelle-
mekte, ağrı ile birlikte ciddi şekil bozuklukları ve kontraktürlere sebep olmaktadır. Yanık yaralan-
malarından sonra erken dönemde debridman, greftleme ve fizik tedavi ile kontraktürlerin görüme 
sıklığı ve rekonstrüksiyon ihtiyacı azalmaktadır(1).  

Yanık rekonstrüksiyonu, kraniyofasiyal cerrahiden el cerrahisine, mikrocerrahiden nakillere kadar 
Plastik Cerrahi’nin her alanını kapsamaktadır. Rekonstrüksiyonda kontraktür açılması ve deri grefti 
uygulaması gibi cerrahilerin yanı sıra mikrocerrahi girişimler gibi komplike operasyonlar gerekebil-
mektedir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte, yeni geliştirilen dermal iskeletler, bazı hastalarda komplike 
girişimlerin yerine geçmiş; lazer uygulamalarıyla ciddi hipertrofik skarlarda yüz güldürücü sonuçlar elde 
edilmiştir(2-4).  

Skarlar 

Cildi ilgilendiren her yaralanmada skar kaçınılmazdır. Epidermis ve yüzeyel dermisi içeren 
yanıklarda minimal skar beklenir. İyileşmesi 10 günden kısa süren yanıklarda hipertrofik skar gelişme 
ihtimali %4’ten azdır. İyileşmesi 21 günden uzun süren yanıklarda ise bu oran %70’in üzerindedir(3). 
Hipertrofik skar gelişme ihtimali, iyileşme süresi, yanık derinliğine göre değişir; çocuklarda, kol, omuz 
gibi gergin ciltli vücut bölgelerinde, esmer ciltli hastalarda, enfeksiyon, alerji gibi durumlarda artar. 
Keloid skar gelişme ihtimali ise genetik faktörlere bağlıdır. Yaralanma sınırlarını aşan keloid skarlar, 
hipertrofik skarlara göre daha nadir görülür(4).  

Yanık derinliği, oluşacak skarda, dolayısıyla, optimal rekonstrüksiyon zamanlaması ve planlama-
sında belirleyicidir.  

Yanık Rekonstrüksiyonunda Genel Prensipler 

Yanık rekonstrüksiyonu, hem yaralanma sonrası ilk tedaviyi, hem de oluşan kontraktürler sonrası 
ikincil tedavileri kapsar. Yanığın bölgesi, derinliği, hastanın genel durumuna göre rekonstrüksiyon 
yöntemine karar verilir. Kontraktür tedavisinde temel amaç, cilt gerginliğinin azaltılmasıdır. Cilt 
gerginliği azaltıldıktan sonra, sert kontraktürlerin yumuşadığı, skarların azaldığı görülür. Bu nedenle, 
estetik açıdan önemli olan yüz ve benzeri bölgeler dışında, skarlı dokuların tamamını eksize etmeden 
kontraktürleri tedavi etmek mümkündür. Kontraktürler yeteri kadar açıldıktan sonra, oluşan defekt alan 
değerlendirilerek uygun rekonstrüksiyon yöntemi seçilir. Kontraktürler eklemin ya da hareketli organın 
tüm hareket aksı boyunca açılmalıdır.  
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Deri Greftleri 

Deri greftleri, yanık tedavisinde temel cerrahi yöntemdir. Hem erken dönemde primer tedavide, 
hem de kontraktür tedavisinde kullanılır. Uygun zamanlama ve yöntemle alınan cilt greftleri, 
postoperatif splintleme ve fizik tedavi ile birlikte, kontraktürlerin çoğunu önler. Tam kalınlıkta deri 
greftleri, kontraktüre, kısmi kalınlıkta deri greftlerinden daha dayanıklıdır. Ancak tam kalınlıkta deri 
greftlerinin donör alanları kısıtlıdır. Büyük yüzdeli yanıklarda yüz ve el gibi kritik anatomik bölgelerin 
rekonstrüksiyonuna öncelik verilmelidir.  

Deri greftlerinin beslenmesi doğrudan alıcı alana bağımlıdır. Greft uygulanacak bölgenin kanlan-
masının yeterli olması, bölgede ölü doku, enfeksiyon olmaması, açıkta kemik veya paratenonsuz 
tendon gibi yapıların olmaması deri greftlerinin beslenebilmesi için şarttır.  

Yapay Dermis İskeletleri 

İlk olarak geniş yanıkların tedavisi için üretilen yapay dermiş iskeletleri, uygun hastalarda başarılı 
sonuçlar vermektedir2. Bu gözenekli, çift veya tek katlı üretilen malzemeler, fonksiyonel bir dermal 
tabakasının oluşabilmesini sağlayan dermal cilt hücrelerinin yenilenmesi için bir iskelet görevi görür. 
Tek aşamalı olarak yara üstüne ince bir deri grefti ile uygulanabileceği gibi iki aşamalı olarak deri 
greftinin ikinci seansta yaraya adapte edilmesiyle de uygulanabilir. Bu malzemelerle rekonstrüksiyonda 
tek başına deri grefti uygulamalarına göre daha elastik bir cilt elde edilebilir. Aynı zamanda yapay 
dermiş iskeletlerinin kontraktür gelişimini de azalttığı gösterilmiştir. Kemik, tendon gibi normalde deri 
greftinin uygun olmadığı yüzeylerde de başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Dezavantajları ise artmış maliyet 
ve deri greftinin enfeksiyona bağlı kaybının daha yüksek olmasıdır.  

Lokal Flepler 

Yanık rekonstrüksiyonunda lokal flepler içinde en sık kullanılan yöntem z-plasti yöntemidir. 
Kontraktür hattı boyunca z şekilli üçgen flepler ile kontraktür boyunu uzatmak, cilt gerginliğini azaltmak 
amaçlanır. Teorik olarak, açıları 60 derece olarak ayarlanmış klasik bir z- plasti yönteminde skarda 
%75 uzama sağlanır(5). Z -plastiler dışında, yanık kontraktürleri veya defektlerinde, çevre dokular 
sağlıklı ise, lokal fleplerden yararlanılır. Rotasyon, ilerletme veya transpozisyon fleplerinin yanı sıra, 
pervane/propellar flepler gibi perforatör bazlı flepler uygun hastalarda çok iyi sonuçlar verir. Lokal 
fleplerin yeterli büyüklükte olmadığı durumlarda doku genişletme uygulamaları yapılabilir (Bkz Yüz 
Bölgesi Rekonstrüksiyonu). 

Bölgesel Flepler 

Bölgesel flepler, lokal flepler ile kapatılamayacak büyüklükte kontraktür veya defektlerde, çevre 
dokuların uygun olmadığı hastalarda kullanılır. Her bölge için farklı bölgesel flep kullanılabilir (Bkz 
Anatomik Bölgelere Göre Rekonstrüksiyon). Perforatör flep konseptinin gelişmesi ile, rekonstrükte 
edilecek bölgeye yakın perforatörler, serbest stilde planlanarak onarım yapılabilir. Bölgesel flepler, 
karşı ekstremite ya da karın bölgesinden interpolasyon şeklinde planlanıp, iki aşamalı olarak defekte 
adapte edilebilir. Özellikle serbest doku nakillerine uygun olmayan hastalarda interpolasyon flepleri 
tercih edilebilir. 

Serbest Doku Nakilleri 

Serbest doku nakilleri, bölgesel fleplerin yeterli olmadığı, kemik, tendon ya da vital organların 
açıkta olduğu defektler için kullanılır. Yapay dermis iskeletleri ve vakum yardımlı pansuman yöntemleri 
gibi teknolojilerle birlikte yanıkta serbest fleplere daha az ihtiyaç duyulmaktadır. Yine de özellikle 
elektrik yanıkları veya kimyasal yanıklar gibi derin yanıklı hastalarda tek çözüm serbest fleplerin 
kullanılması olabilir. Mikrocerrahi deneyim gerektirmesi, doku uyumunun estetik olarak bölgesel 
dokulara göre daha az olması gibi dezavantajları vardır. Süper mikrocerrahi yöntemlerin gelişmesi ile 
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süper-ince fleplerle doku uyumunun daha iyi olması amaçlanmaktadır. Burun, kulak gibi organların 
kayıplarında prefabrike-prelamine flepler ile 3 boyutlu rekonstrüksiyon mümkün olmaktadır. 

Kompozit Doku Allotransplantasyonu 

Mikrocerrahi ve immünoloji alanındaki gelişmeler ile yüz anatomisinin aşırı bozukluklarında ya da 
ekstremite kayıplarında kompozit doku nakilleri mümkün olabilmektedir(6). Özellikle yanık ve travma 
gibi edinsel deformitelerde başarılı sonuçlar elde edilebilmekte, hastaların günlük hayata yeniden 
entegrasyonu sağlanabilmektedir. Yüz ve ekstremite kompozit doku nakillerinde ömür boyu 
kullanılacak immünsupresan ilaçlar, bu yöntemin en önemli dezavantajıdır. 

Cerrahi Dışı Yöntemler 

Genel durumu komplike cerrahilere uygun olmayan ya da cerrahiyi kabul etmeyen hastalarda 
sosyal hayatın devamı için cerrahi dışı yöntemlere başvurmak gerekebilir(1,3,4) . Ekstremite kayıpları 
için protezler, kemiğe implante edilebilen kulak, burun ortezleri, geçici veya kalıcı makyaj uygulamaları 
bu yöntemler arasında sayılabilir. 

Hipertrofik skarlarda bası giysileri ve silikon tabakalar skarları yumuşatmada etkildir. Bu malze-
melerinhasta tarafından düzenli ve uzun süreli kullanılması gerekir. Skar içine steroid enjeksiyonu da 
hipertrofik skarlarda sıkça kullanılan bir yöntemdir. Ağrılı olan bu enjeksiyonlar, belli aralıklarla 
tekrarlanmalıdır. Günümüzde lazerler skar tedavisinde giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır. Değişik 
dalga boyları ve modalitelerdeki lazerlerin diğer tedavilerle kombine kullanılması tedavi başarısını 
arttırabilmektedir.  

Anatomik Bölgelere Göre Yanık Rekonstrüksiyonu 

Yüz Bölgesi 

Yüz bölgesinde her anatomik bölgenin rekonstrüksiyonu başlı başına bir bölüm konusudur. 
Karakteristik yanık yüz görünümünde alopesi, ektropion, nazal alar kanat çekintileri, stenoz, 
mikrostomi, yağ yastıklarında hacim kaybı, dudak çekintileri, boyun kontraktürü görülür. Genel olarak 
alt-ünite prensibi gereğince, bir ünitede %50’den fazla deformite varsa, o ünitenin tamamının 
rekonstrükte edilmesi gerekir.  

Burun ve kulak, üç boyutlu kompleks anatomileri gereği aşamalı rekonstrüksiyon planlanması 
gereken alanlardır. Kulak için temporal bölge, burun için yanak ve alın bölgesi lokal flepler için 
kullanılabilir. Organın tamamının kaybı söz konusuysa, kıkırdak ile rekonstrüksiyon serbest flepler ile 
kombine edilir. Vücudun başka bir bölgesinde oluşturulan kıkırdak çatılar prelamine flepler olarak yüz 
bölgesine adapte edilir.  

Göz çevresi ve ağız çevresi; vital organların korunması, beslenmenin sağlanmasının yanı sıra 
hareketli olmaları nedeniyle dikkatle değerlendirilmelidir. Göz kapağı yanıklarında, basit bir kontraktür 
bile gözün açık kalıp korunamamasına sebep olur; oluşan keratit, göz kaybına sebep olabilir. Göz 
kapaklarının rekonstrüksiyonunda öncelikle deri greftleri kullanılır. İleri vakalarda ise lokal yanak ve 
temporal bölgeden flepler ya da serbest flepler kullanılır. Göz çevresi yanıkları, yanak bölgesini de 
içeriyor ise, yanak bölgesinin de desteklenmesi ektropionu engellemek için önemlidir. Kantuslardaki 
kontraktürler de ihmal edilmemelidir. Ağız çevresi yanıklarında ise lokal flepler ile komissür 
rekonstrüksiyonu, ağız çevresi kontraktürlerin açılması sonrası greftlemeler yapılabilir. Alt dudak 
inkompetansı var ise, fasya ya da tendonlar ile askılama uygulanır. 

Yağ enjeksiyonları, tüm yanıklı yüzeylerde kullanılabilir ancak en sık yüz bölgesi için tercih edilir. 
Yağ greftinin kök hücreden zengin olduğu, skarlar üzerinde iyileştirici ve yenileyici etkisi olduğu 
gösterilmiştir. İnceltilmiş yağ greftleri, skarlı dokuların altına uygulanarak hem skarda iyileşme sağlanır, 
hem de kontur deformiteleri tedavi edilir. 
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Saçlı derinin rekonstrüksiyonunda lokal flepler tercih edilir. Lokal fleplerin yeterli büyüklükte 
olmadığı durumlarda doku genişletme uygulamaları yapılabilir. Yanık nedeniyle skalp bölgesinde 
saçsız, skarlı bir alanı kapatmak için sağlam, saçlı derinin genişletilmesi en bilinen uygulamadır. Doku 
genişleticiler, planlanan donör alanın altına konularak tedrici olarak şişirilir. Doku genişliği artan, 
kanlanması düzenlenen flepler, defekt alana adapte edilir. Bu yöntem çok dikkatli bir planlama 
gerektirir. Defektin boyu, konulacak doku genişleticinin büyüklüğü hesaplanır. Doku genişleticiler, 
genişleticiyi şişirme seansları arasında ekspoze olabilir, enfeksiyon gelişebilir. 

Boyun 

Boyun bölgesi, ince deri yapısı nedeniyle kontraktüre açık bir bölgedir. Deri greftleri genellikle 
yeniden kontrakte olmaya meyillidir. Bu bölgenin rekonstrüksiyonunda kullanılacak flepler ince olmalı, 
hareketi engellememelidir. Supraklaviküler bölge, doku uyumu açısından en uygun donör sahadır. 
Skapular, paraskapular bölgeler de uygun flep sahalarıdır. Ancak bu bölgelerde yanık olması 
durumunda anterolateral uyluk flebi gibi serbest flepler tercih edilir. Serbest doku aktarımları, süper 
mikrocerrahi yöntemle yapılmadığında kalınlığı nedeniyle hemen her zaman revize edilmelidir.  

Meme ve Toraks Bölgesi 

Meme bölgesinde ergenlik dönemi ve öncesinde yanık skarı oluşursa meme gelişimi durabilir. Bu 
hastalarda skarlar eksize edilmeli ve kısmi kalınlıkta deri greftleri ile cilt gerginliği azaltılmalıdır. Bu 
operasyonların gelişim süresince tekrarlanması gerekebilir. Yanıklı bölgede gelişen meme, diğer 
memeye göre daha küçük olabilir, ergenlik sonrası simetri operasyonları gerekebilir. 

Alt Ekstremite 

Alt ekstremitede bölgenin ince yapısı ve çevre dokuların yetersizliği nedeniyle rekonstrüksiyonda 
serbest flepler tercih edilir. Ayak bölgesi rekonstrüksiyonunda yürüme ve ayakkabı giyme göz önünde 
bulundurulmalıdır. Ayak bölgesindeki kontraktürler, el bölgesinde olduğu gibi, tüm eklemleri etkileyerek 
mobilizasyonu kısıtlar.  

Genital Bölge 

Genital bölge yanıkları, hem boşaltım sistemini engelleyebileceği için, hem de üreme ve cinsel 
hayatı etkileyebileceği için önemlidir. Diğer bölgelere göre daha nadir görülür. Bu bölgenin rekonstrük-
siyonu onkolojik ve travmatik hastalarda olduğu gibi değerlendirilir. Genellikle bölgesel flepler kullanılır.  

Üst Ekstremite-El 

Üst ekstremite yanıklarında aksilla ve dirsek bölgesi özellikli bölgelerdir. Bu bölgedeki basit, 
lineer kontraktürler, eksizyon ve z- plastiler ile açılabilir. Eklemi sirküler etkileyen kontraktürler ise 
kontraktür açılması sonrası flep ile rekonstrükte edilmelidir. Kontraktür açıldıktan sonra eklemin 
immobilizasyonu takipte önem arz etmektedir.  

El bileği ve el bölgesi ise kompleks anatomisi nedeniyle dikkatle değerlendirilmelidir. Küçük bir 
alanda oluşan kontraktür bile büyük fonksiyon kayıplarına sebep olabilir. El yanıkları saptanır 
saptanmaz el bileği 20-30 derece ekstansiyon, metakarpofalangeal eklemler 60-90 derece fleksiyon, 
interfalangeal eklemler tam ekstansiyon, 1. parmak palmar abdüksiyonda olacak şekilde splintleme 
yapılmalıdır. Dorsal bölge yanıkları erken dönemde greftlenmelidir, palmar bölge yanıkları daha 
konservatif izlenebilir. 

El dorsali yanıkları, tüm eklemleri etkileyen deformitelere sebep olur. Kontraktürlerin tamamen 
açılması sonrası oluşan defekt alan fasya flepleri veya fasyokütan flepler ile onarılmalıdır. Radyal ön 
kol gibi bölgesel flepler, serbest fasya ya da fasyokütan flepler sıkça tercih edilir. El ve el bileği 
yanıkları için, kompleks cerrahi girişimlere uygun olmayan hastalarda, kasık ve abdominal bölgeden 
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planlanan iki aşamalı interpolasyon flepleri kullanılabilir. Web aralıklarında oluşan kontraktürler çoklu z 
-plastiler veya lokal fleplerle onarılabilir. Parmakların hem ulnar, hem radial yüzlerini etkileyen 
kontraktürlerde aşamalı rekonstrüksiyon planı, iki taraflı damar-sinir yaralanmasını engellemek için 
önemlidir. El bölgesinde oluşan kontraktürlerin açılması sonrası parmakların teller ile fiksasyonu ile 
yeniden kontraktür gelişmininin önüne geçilir. El cerrahisi sonrası başarıyı etkileyen en önemli faktör 
fizik tedavidir. 

Sonuç 

Yanık tedavisi ve rekonstrüksiyonundaki gelişmeler ile yanık hastaları günlük hayata daha kolay 
dönebilmekte, fonksiyonlarını daha çok geri kazabilmektedir. Ancak hastaların yaralanma öncesi 
hayatlarına eskisi gibi dönebilmeleri için, yara iyileşmesi, rejeneratif tıp, flep cerrahisi ve immünoloji 
alanında daha geniş çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Tanım ve Sınıflama 

Toksik epidermal nekroliz (TEN) ve Stevens-Johnson Sendromu (SJS), deri ve mukozayı tutan, 
çoğunlukla ciddi advers ilaç reaksiyonlarından kaynaklanan, akut, hayatı tehdit eden dermatolojik 
hastalıklardır (1,2). Müköz membranların erozyonu, epidermisin yaygın olarak ayrılmasına neden olan 
epidermal nekroz ile karakterizedir (2).SJS / TEN terimi epidermal nekroliz bozukluklarının spektru-
munu ifade etmektedir ve patofizyolojileri aynıdır. SJS ve TEN’in ayrımında temel alınan nokta, 
hastalığa katılan vücut yüzey oranıdır. Eğer tutulum %10’un altındaysa SJS, %30’un üzerindeyse TEN 
olarak kabul edilir. %10-30 oranında tutulum ise SJS/TEN geçiş olguları (SJS/TEN overlap) olarak 
değerlendirilir (1-3).  

Epidemiyoloji  

TEN erişkinlerde daha sıktır ve hasalığın sıklığı yaş ile artış gösterir. Kadın ve erkeklerde benzer 
oranda görülür. Hastalığın yaklaşık insidansı SJS için milyon kişi yılı başına 1.0 ila 6.0 vaka, TEN için 
milyon kişi yılı başına 0.4 ila 1.2 vakadır (3). SJS-TEN aynı ilacın alımina bağlı olarak tekrarlayabilir, 
bu durumda hastalık daha erken gelişir ve daha şiddetli seyreder (1).  

Etiyoloji 

En önemli etyolojik faktör ilaçlardır (1-4). Ayrıca enfeksiyonlar, aşılar, lenfoma, lösemi veya graft 
versus host (GVH) hastalığı da etyolojide rol oynar (2,3). Olguların %5’inde herhangi bir etyolojik faktör 
saptanamamaktadır (idyopatik SJS-TEN) (2). Bugün için 100’den fazla ilacın etyolojide rol oynadığı 
bilinse de en sık saptanan ilaçlar; sulfonamid grubu antibiyotikler (özellikle trimetoprim/ sulfametaksa-
zol), antikonvülzan ilaçlar (özellikle fenitoin, fenobarbital ve karbamazepin gibi aromatik antikon-
vülzanlar ve lamotrigin),beta laktam grubu antibiyotikler, allopurinol, steroid olmayan antiinflamatuvar 
ilaçlar (özellikle oksikam grubu),nevirapin ve tiasetazon’dur (1-4).Genellikle ilaç alımından sonraki ilk 2 
ay, en sık da 5-28. günler arasında hastalık ortaya çıkmaktadır. Bazı yazarlar özellikle çocuklarda göz-
lenen SJS’nin erişkinlerden farklı olarak enfeksiyöz kökenli olduğunu ve Mycoplasma pneumoniae’nin 
sık rastlanan etyolojik bir faktör olarak izole edildiğini bildirmektedir (2,4) .Genetik faktörler hastalığın 
gelişiminde son yıllarda artan bir sıklıkla gündeme gelmektedir. Bazı insan lökosit antijen (HLA) 
alellerinin bu grup hastalarda daha sık gözlendiği bildirilmiştir. Örneğin HLA-B* 15: 02  karbamazepin 
ile indüklenen SJS / TEN’de ve  HLA-B * 58: 01 allopürinol ile indüklenen SJS / TEN’de saha sık 
olarak rastlandığı bildirilmiştir (1-4).  

Patogenez 

Hastalığın patogenezi kısmen anlaşılabilmiştir. Genel kanı keratinositlerin yüzeylerinde göster-
dikleri antijenler nedeniyle bu hücrelere karşı gelişen sitotoksik immün reaksiyon sonucunda hastalığın 
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ortaya çıktığıdır. Büyük olasılıkla ilaçlar ya da onların metabolitleri hapten rolü örerek keratinositlerin 
yüzeyine bağlanmakta ve onların antijenik hale gelmelerine neden olmaktadır. Epidermal nekroliz; 
ilaca özgü sitotoksik hücrelerin yanında, hücre ölüm aracılarının aşırı miktarda üretimi, hedef hücre-
lerdeki değiştirilmiş antiapoptotik yolların veya ilaca özgü bağışıklık reaksiyonunun kusurlu negatif 
regülasyonu ile olur. Programlı epidermal hücre ölümü, tanımlanan üç yolla nekroz ve masif T hücresi 
aracılı apoptozdan kaynaklanır: Fas-Fas ligand etkileşimi, perforin-granzim B ve granülisin (1-4). 

Klinik Bulgular 

Hastaların en az yarısında deri ve mukoza bulgularından bir kaç gün önce ateş, halsizlik, rinit, 
boğaz ağrısı gibi prodromal semptomlar mevcuttur (1,2).Üst solunum yolu enfeksiyonu ile karışabilen 
bu belirtileri genellikle mukozal tutulum izler.Ağız, göz, burun veanogenital mukoza belirtileri sıklıkla 
hastalığın habercisidir.Deride ve mukozada ağrı SJS/TEN'de belirgin en erken özelliktir. En erken lez-
yonlar; atipik hedef tarzı lezyonlar (iki eş merkezli halkalı, nekrotik merkezli, birleşme eğilimi gösterebi-
len) ve koyu kırmızı purpurik maküllerdir. Lezyonlar ilk olarak üst gövde, proksimal ekstremiteler ve 
yüzde başlar ve daha sonar gövde ve distal ekstremitelerin geri kalanına yayılır (1-4). Lezyonel deri-
deki epidermis, minimal travma sonrasında soyulur. Bu frajilite; spontan ayrılma yokken, eritematöz 
bölgede parmakla uygulanan mekank basıncın indüklediği dermal-epidermal ayrışmanın gözlendiği 
Nikolsky işareti ile gösterilmiştir. Basınç noktalarında nekrotik epidermis ayrılması, kırmızı, sızıntılı 
dermisi ortaya çıkardığında bu işaret pozitiftir. Gergin büllöz lezyonlar ilk aşamada ve palmoplantar  
bölgede daha sıktır. Büllerin çatıları nekrotik olur ve 5 cm’den  büyük yaprak şeklinde epidermal ayrıl-
malar gözlenir. Vakaların %80’inden fazlasında en az 2 mukoza alanı tutulumu mevcuttur. Dudak, kon-
jonktiva ve genital organlarda ağrı ve yanma hissi  ardından derideki gibi ödem, eritem ve sarkık büller 
oluşur. Büller, ağız boşluğunda grimsi beyaz psödomembran ile kaplı ağrılı ve hemorajik erozyonlar 
haline gelir. Glans penis, vulva ve vajinada ağrılı erozyonlar; idrar retansiyonu, yapışıklık ve yanma 
gözlenebilir. Olguların % 80'inde konjonktival tutulum gelişir (1-4). Klinik olarak fotofobi, ağrı, lakrimas-
yon, kemozis ve kızarıklıktan, kornea ülseri, ön üveit, pürülan konjonktivit ve körlüğe kadar uzanan bir 
yelpazede oküler semptomlar gelişir. İç organ tutulumu nadir olup; akciğer tutulumu solunum sıkıntısı 
ve öksürüğe, gastrointestinal (GIS) tutulum ishal, abdominal distansiyon ve bağırsak perforasyonuna, 
böbrek tutulumu akut fazda, akut böbrek yetmezliğine (ABY) neden olabilir (3). Hastalığın laboratuvar 
bulguları, büyük oranda hastanın kliniği, iç organ tutulumunun varlığı ve derecesine göre değişir. 
Eritrosit sedimentasyon hızı genellikle yükselmiştir ve orta derecede lökositoz saptanır. Hastaların 
küçük bir bölümünde ortaya çıkan nötropeni kötü prognoz göstergesi olarak kabul edilir. Sıvı, elektrolit 
düzensizlikleri, mikroalbuminüri, hipoproteinemi, karaciğer enzimlerinde yükselme veanemi gözlene-
bilir. Ancak genellikle bu laboratuvar bozukluklar ciddi boyutlarda değildir (1-5).  

Prognoz 

Hastalıktaki ilerleme 4-5 gün sürer ve sonrasında, hastalar yeniden epitelizasyon fazına geçer. 
Tam iyileşme birkaç gün- birkaç hafta sürer. Bu aşama sepsis gibi komplikasyonlarla ilişkili olup, kanda 
ve deride en sık görülen patojenler S. aureus ve Psödomonas’dır. En önemli morbidite nedenleri 
multisistem organ yetmezliği (% 24) ve pnömoni (% 23.1)’dir.Son yıllarda, Bastuji-Garin ve ark. 
tarafından TEN için geliştirilen bir ölçek, SCORTEN hastalığın şiddetini ve bunabağlı olarak da 
mortalite oranını tahmin etmede yaygınolarak kullanılmaktadır( 6) (Tablo 1). 

Mortaliteyi arttıran diğer faktörler; trombositopeni, lökopeni, hastaneye geç başvuru, başvuru 
öncesi antibiyotik veya kortikosteroid kullanımı, sorumlu ilacın yarılanma ömrünün uzun olması ve 
şiddetli tutulumlularda yanık ünitesine geç transferdir.McGee ve Munster başvuru tarihinden itibaren 7 
gün içinde yanık ünitesine transfer edilen hastalarda ölüm hızının %4 olarak, buna karşın 7 günden 
daha geç transfer edilenlerde %83 olarak bildirmişlerdir (7). Kelemen ve ark.ise epidermal ayrışmanın 
görülmesinden itibaren 7 günden daha geç transfer edilen hastalarda 7 güniçinde transfer edilenlere 
göre hastanede kalış süresinin 2 kat daha uzun olduğunu göstermişlerdir (8). 
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Tablo 1.SCORTEN ölçeğini oluşturan unsurlar ve skora göre tahmini mortalite hızları 

Özellikler  Puan Puan 
Mortalite 
Hızı (%) 

Yaş ≥40 y  1 0-1 3,2 

Eşlik eden malignensi  1 2 12,1 

BUN >28 mg/dL  
(>10 mmol/L) 

1 3 35,3 

Glukoz >252 mg/dL  
(>14 mmol/L) 

1 4 58,3 

Nabız ≥120/dk  1 5 veya > 90 

Serum bikarbonat  
düzeyi <20 mmol/L 

1   

Tutulan vücut yüzey  
alanı>%10 

1   

* Bu ölçeğin hastanın başvurusundan itibaren ilk 24 saatte ve 3. Gün 
kullanılması önerilmektedir. Pediatrik yaş grubundaki değeri henüz tam olarak 
bilinmemektedir. 

   

 
Tedavi 

Tedavinin en önemli basamakları; erken tanı ve şüpheli ilaçya da ilaçların hemen kesilmesidir. 
Detaylı bir hikaye alınarak süpheli ilaçlar saptanmalı ve yüksek risk taşıyanlar hemen kesilmelidir (en 
şüpheli ilaç döküntüden önceki 3 hafta içinde başlanandır). Tedavi genel olarak 3 ana başlıkta ele 
alınabilir: 

Destekleyici Tedavi 

İdeal bir destekleyici bakım halen en önemli ve etkili tedavi yaklaşımıdır. Bu hastalıkta çok 
sayıda disiplinin bir arada ve uyumlu çalışması son derece önemlidir. Hastanın yukarıda özetlenen 
prognostik parametreler dikkate alınarak değerlendirilmesi ve mortalite oranı yüksek olanlarda hızlı bir 
şekilde yanık ünitesi veya yoğun bakım ünitesine transfer edilmesi hayati önem taşımaktadır. Des-
tekleyici tedavinin temel öğeleri; a) Termoregülasyon: Dış ortam ısısı 25-28°C olmalidir. Böylece 
deriden kalori kaybı azalır. b) Hava yolu koruması ve solunum desteği c) Sıvı-elektrolit dengesinin 
değerlendirilmesi: IV sıvı resüsitasyonuna başlanması ancak santral kateter kullanımından sepsis riski 
nedeniyle olabildiğince kaçınılmalıdır. Bu amaç için periferik damarların tercih edilmesi önerilmektedir. 
d) Hiperkalorik ve yüksek proteinli beslenme desteği: Hastanın iyibeslenebilmesi için nazogastrik tüp 
kullanılabilir; böyleceprotein kaybı azaltılır ve barsak atonisi önlenir. e) Ürogenital dizüri/retansiyon 
kontrolü (idrar sondası ile, sıvı dengesine yardımcı olmak için doğru idrar çıkışı izlemi) f) Analjezi ile 
ağrı yönetimi g) Enfeksiyon izlemi (Antibiyotik profilaksisi önerilmez. Klinik şüphede; deri, idrar, kandan 
bakteri kültürleri alınmalı ve sonuçları çıkana dek antibiyotiklerle ampirik tedavi verilmeli) h) Psikolojik 
destek (9). 

Yara Bakımı 

Büyük sağlam büller dikkatle direne edilmeli, küçük büller olduğu gibi bırakılmalıdır. Oral ve 
nazal debris uygun flekilde ve nazikçe temizlenebilir. Antiseptik gargaralar kullanılabilir. Anogenital böl-
gedeki erozyonlar için antiseptik özellikte ilaçlar kullanılabilir. Bu amaçla povidon iyodin, klorheksidin 
veya gümüş nitrat seçilebilir. Erode alanlar yapay membranlarla veya biyolojik yara örtüleri ile 
kapatılabilir. Bu uygulama ağrıyı azaltırken, epitelizasyonu hızlandırır ve enfeksiyon riskini azaltır (9). 

Sistemik Tedavi 

Günümüzde SJS / TEN için kesin fayda sağlayan hiçbir aktif terapötik rejim yoktur.Konservatif 
(koruyucu) tedaviye yapılan ek herhangi bir müdahalenin yararı ya da intravenöz immünglobulin 
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(IVIG), sistemik kortikosteroidler veya siklosporinin zarar verdiğini gösterecek kesin bir kanıt da 
bulunmamaktadır. IVIG ile tedavi edilen TEN'li 23 olguluk bir çalışmada, sadece IVIG alan hastaların 
destekleyici bakıma kıyasla daha iyi bir sağkalım göstermediğini bildirmiştir. Yüksek doz IVIg alan 
yetişkinler, düşük doz IVIg alanlardan anlamlı derecede düşük mortalite gösterse de; çok değişkenli 
lojistik regresyon testi IVIG dozunun mortalite ile ilişkili olmadığını göstermiştir. Singapur'daki tek refe-
rans merkezinde IVIg ile tedavi edilen SJS – TEN örtüşmesi veya TEN’li 64 hastanın retrospektif  ana-
lizine göre; mortalite, SCORTEN’e göre monoterapi olarak kullanılan IVIG'den hiçbir fayda görme-
miştir. Steroidler uzun yıllardır SJS / TEN tedavisinde kullanılmaktadır. SJS / TEN'de yayınlanmış 10 
kortikosteroid tedavisi çalışmasının hepsi vaka serisidir, hiçbiri randomize kontrollü çalışma değildir ve 
çoğu retrospektiftir. EuroSCAR verileri retrospektif analizi, destekleyici bakım alanlara kıyasla kortikos-
teroid alanlarda daha düşük mortalite göstermiştir.IV yüksek doz kortikosteroidlerin etkisini araştıran 
literatürdeki toplam iki çalışmada; 3 gün boyunca 100 mg veya 1.5 mg kg – 1 IV deksametazon ile  mor-
talitede azalma olmuştur. Sekiz hastada; 3 gün boyunca 1000 mg IV metilprednizolon devamında oral 
azaltılmış prednizolonla veya 2 günlük yarım doz IV metilprednizolonla; SCORTEN tahmini 1.6 
mortaliteye rağmen hiçbir hasta ölmemiştir. SJS/TEN’de 4 kohort siklosporin tedavisi çalışması 
mevcuttur. On gün, 3 mg/kg/gün siklosporin verilen daha sonra doz azaltılan 29 SJS/TEN hastasında, 
etkili yanıt ve SCORTEN'in 2.75 ölüm oranı öngörmesine rağmen ölüm olmamıştır.7 gün, günde 3 
mg/kg/gün, daha sonra 7 gün azaltılan dozda siklosporin verilen 11 SJS/TEN hastası; sistemik 
kortikosteroid verilen 6 SJS / TEN ile karşılaştırıldığında; siklosporin grubunda artmış epitelizasyon 
hızı, azalmış hastanede kalış süresi, azalmış mortalite riski izlenmiştir. Tek merkezli retrospektif 
çalışmada; siklosporin veya IVIG alan SJS / TEN'li 64 hastanın tahmini SCORTEN mortalitesi gerçek 
mortalite ile karşılaştırılmıştır. Siklosporin kullanımı için göreceli mortalite yararı göstermiştir. Diğer 
tedaviler SJS / TEN'de denenmiştir, çalışmalar az sayıda hastayı içerir ve genellikle kontrolsüzdür. 
Plazmaferez, tedaviye dirençli SJS / TEN'de kullanılmıştır; veriler modalitenin hızlı fayda sağlaya-
bileceğini göstermektedir.TNF-   inhibitörlerinden 50 mg subkutan tek doz etanersept uygulanan SJS 
/ TEN'li 10 hastalık, kontrol gurupsuz seride; ort 8.5 günlük reepitelizasyon süresi ile yanıt alınmış ve 
SCORTEN mortalite oranı % 50 olmasına rağmen hiçbir hasta ölmemiştir (9). 
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Yanık yaraları hastaların ruh sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilmektedir. Özellikle 

cerrahi ve tıbbi teknolojinin gelişmesi ile birlikte hastaların sağ kalım olasılıkları artmakta ve eşlik 
edebilecek psikolojik zorluklara daha fazla odaklanılması ihtiyacı doğmuştur (1,2).  

Yanık Hastalarında Psikolojik Görünüm 

Yanık hastalarının hastane yatışı sırasında akut tedavileri sürecinde oryantasyon bozukluğu, 
kafa karışıklığı, deliryum, geçici psikoz, depresyon ve anksiyete, stres ve uyku bozuklukları sıklıkla 
görülür. Değişen bilinç durumu geçici olabilir, artıp azalabilir, büyük yanıklarda haftalarca sürebilir. 
İyileşme sırasında yaralanma ile ilgili anıların aniden zihinde canlanması ile bağlantılı olarak akut ve 
post travmatik stres bozukluğu semptomları görülebilmektedir. Alkol ya da madde bağımlısı hastalarda 
yoksunluk belirtileri gözlenebilmektedir. Aşırı ağrıya bağlı depresyon ve ajitasyon ve buna bağlı olarak 
kaygı ve güçsüzlük duyguları ortaya çıkarabilmektedir. Yüksek düzeyde ağrı yaşayan hastaların 
taburcu olduktan sonra daha fazla uyum sorunu yaşadıkları, psikiyatrik sorunlar yaşama risklerinin 
daha fazla olduğu ve bunlara bağlı olarak yara iyileşme hızının yavaş olduğu bildirilmiştir. Bunun 
yanında yüksek düzeydeki stres, kaygı ve travmatik bozukluk ağrı toleransını düşürebilmektedir. Yara 
iyileşmesi sırasındaki kaşıntı stres düzeyi üzerinde etkili olabilmektedir, bu anlamda rehabilitasyon 
süreci olumsuz etkilenmektedir (3). Araştırmalar yanık hastalarının% 13-23’ünde depresyon, %13-
45’inde travma sonrası stres bozukluğu olduğu, ayrıca elektrik yaralanmalarına bağlı olarak bazı 
nöropsikolojik problemlerin olduğu belirlenmiştir. Sosyal açıdan ise sosyal etkileşim ve cinsel yaşamla 
ilgili alanlarda zorluklar,  başlangıçta düşük yaşam kalitesi söz konusu olabilmektedir (4). İyileşme 
sonrasında ortaya çıkan psikososyal sorunlar özellikle beden imajı değişiklikleri ve kayıpla başa 
çıkma, uyum sorunları içermektedir (3).  

Yanık Hastalarında Psikolojik Destek Aşamaları 

Yanık ünitesine kabul edildikten sonra hastanın iyileşmesini ve tedavisini etkileyebilecek değiş-
kenler hakkında bilgi toplamak için bir klinik görüşme yapılması gerekmektedir.  Bu klinik görüşmede 
yanık yaralanmasının hikayesi, önceki stresli olaylar, risk faktörleri, yanık öncesi fiziksel ve psikolojik 
sağlık, baş etme becerileri, aile ve sosyal destek durumu, ailenin güçlü ve zayıf yönleri ile ilgili bilgi 
alınmalı ve tedavi planı bu bilgilere göre şekillendirilmelidir. Ailedeki risk faktörlerinin belirlenmesi 
iyileşme sürecinde hastanın kısmen aileye bağımlı olması açısından önemlidir. Böylesi bir ön görüşme 
psikoterapist ile hasta arasında bir terapötik işbirliğinin başlaması açısından önemlidir.  Ayrıca alınan 
bu bilgiler hastanın iyileşmesinin ön görülebilmesi açısından gereklidir.  

1- Hastane yatışı sırasında psikolojik destek 

Yanık hastalarında psikolojik müdahaleler hastaların psikolojik ihtiyaçlarına göre değişmektedir.  
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Yoğun bakım dönemi psikolojik destek 

Bu aşama daha çok hastaların yoğun bakım yatışlarından kaynaklı psikolojik sorunların olduğu 
aşamadır. Bu aşamada hastalar kafa karışıklığı, şok, ağrı, endişe, ölüm korkusu yaşayabilmekte, 
zaman ve mekan algısının bozulması gibi hafif bilişsel bozuklar olabileceği gibi deliryum ya da kısa 
psikotik ataklar gibi daha ciddi bilişsel bozulmalar ortaya çıkabilmektedir. Bu aşama daha çok hayatta 
kalma mücadelesini içeren bir aşamadır. Dolayısıyla derinlemesine bir psikolojik müdahale yerinde 
olmayacaktır. Bu aşamadaki hedef daha çok hasta ile terapötik ilişki kurmak, kaygıyı azaltmak ve 
hastanın güçlü yönlerini ve ihtiyaçlarını değerlendirmektir. Bu aşamadaki hastalara daha destekleyici 
müdahalelerde bulunmak örneğin felaket içerikli düşünceleri ve dağılmaya sebep olabilecek güçlü 
olumsuz duygularını bastırmalarına ya da inkar etmelerine izin verilmelidir. O anki sorunun çözümüne 
yönelik, acil önceliklere odaklı bir tutum almak (uyku, ağrı kontrolü gibi) önemli olabilir. Hastanın 
gevşemesini sağlayacak ilaç dışı müdahaleler, yanık ekibinin mükemmel bakım sağlayacak bilgili 
uzmanlardan oluştuğu konusunda hastaya güvence vermek (3), ailelerin olumlu psikolojik mesajlar 
iletmelerini sağlayacak yönlendirmeler uygun olmaktadır (2). Bu aşamadaki hastaları yaralanmaların 
kozmetik etkisi ya da uzun vadeli duygusal komplikasyonlarla yüzleştirmek yerine bu bakım aşamasını 
başarıyla geçmeleri için teşvik etmek gerekir. Bunalmasını önlemek için başlangıçta travmayla ilgili 
içerik hakkında konuşmaktan kaçınmak veya sınırlamak gereklidir. Nefes ve gevşeme teknikleri, 
hipnoterapi, imgeleme etkili olabilecek psikoterapötik müdahalelerdir. Ayrıca destek sağlayacak aile 
üyelerinin de oluşabilecek psikolojik zorluklara karşı eğitilmeleri ve hastane oryantasyonlarının 
sağlanması bu aşamadaki hedeflerden bir diğerini oluşturmalıdır (3).Yani özetle hastanın psikolojik 
başa çıkma kaynaklarını güçlendirmek önemlidir.  

Kritik dönem psikolojik destek 

Hastaların tıbbi olarak daha stabil hale gelmeleri, hayatta kalmaları ile ilgili tehdit sona erdiğinde 
başlayan aşamadır. Bu noktada hastalar ağrılı pansuman işlemleri, plastik cerrahi, greftleme ve 
ameliyat geçirmelerine rağmen çevreyi daha tanıdık ve kritik aşamaya göre daha az müdahaleci 
olarak görürler (5). Psikolojik olarak önemli bir evredir. İyileşmenin bu aşamasında ağrı ve kaygıyı 
yönetme oldukça önemlidir. İyi bir ağrı kontrolü iyileşmeyi artırır. Hastanın hakimiyetini artıran örneğin 
her bir işlemin nedenlerinin anlatılması, kendi pansumanlarını çıkarmaları veya yara debritmanına 
katılmaları hastalara rahat ve ağrı üzerinde hakimiyet hissettirebilir. Bu evredeki bilişsel bozulmalara 
yararlı olabilmek için kişiye, yere, zamana sık sık yönelim, hastanın görmesi ve dokunması için 
rahatlatıcı nesneler yerleştirmek, çevreyi rahatlatıcı hale getirmek, düzenli bir uyanma-uyku döngüsü 
sağlayabilmek uygun olacaktır. Bu aşamada yanık hastalarının başa çıkma becerileri ve stres yönetimi 
konusunda eğitilmeleri konusunda planlama yapılması önem taşıyabilir (6). 

İyileşme dönemi psikolojik destek 

Bu aşama yanıktan kurtulan hastalar yaralanmalarının boyutunu kavramaya başlar ve fiziksel 
kısıtlamalara ve fiziksel görünümlerindeki değişikliklere uyum sağlamada güçlük çekebilirler. Gelecek 
hakkında endişe yaşayabilirler, kayıpların yasını tutmaya devam edebilirler.  Bu aşamada psikolojik 
müdahale hastanın deneyimlerini kontrol etmesine, umutsuzluk duyguları ile mücadele etmesine, 
duygularını açıklıkla ifade etmesini kolaylaştırmak çerçevesinde oluşturulmalıdır. Hastanın gelecek 
hakkında sorduğu sorulara psikoterapist bunların normal olduğunu, katlanılabileceğini ve yönetilebile-
ceğini gösteren bir duygusal değişim modeli ile ilerlemelidir. Yas çalışması, beden imajı endişeleriyle 
başa çıkma, kaygı ve depresyon yönetimi, sosyal etkileşimleri kolaylaştırmak için sosyal beceri 
eğitimleri gerçekleştirilebilir.  Ailelerin de hastanın yeni durumuna uyum sağlamasını kolaylaştırmaları 
için eğitilmeleri gerekebilmektedir (3). 

Yanık hastalarında psikolojik sorunların tedavisinde depresyon için Bilişsel davranışçı müda-
halelerin ve farmakoterapinin etkili olduğu, travma sonrası stres bozukluğu için ise maruz bırakma 
terapisi ile EMDR olarak bilinen göz hareketleri ile duyarsızlaştırma müdahalesinin etkili olduğu 
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bildirilmiştir. Sosyal alanlarla ilgili yaşanan zorlanmalar açısından ise sosyal beceri eğitimleri etkili 
olabilmektedir. Cinsel yaşamdaki sorunlar ise cinsel danışmanlık etkili müdahale yöntemlerindendir. 
Yanma sonrası süreçte özellikle duygu durum ve anksiyete bozuklukları ile ilgili semptomların tespitine 
yönelik girişimlerde bulunulmalı (4).  

Bu şekilde gerçekleşebilecek bireysel psikoterapi müdahaleleri dışında yatış sırasında psikolojik 
zihinliliği iyi ve hareket kabiliyeti kazanmış hastalarla grup terapilerinin de psikolojik iyi oluşta önemli 
bir yere sahip olduğu ifade edilebilir. Grup terapileri hastaların psikolojik semptomlarında azalma, 
kaçınma, tetikte olma ve travmatik anının zihinde aniden canlanması gibi travma belirtilerinin şid-
detinde düşüş, psikolojik sağlık ve sosyal ilişkilerle ilgili yaşam kalitesinde bir artış sağlayabilmektedir. 
Hastalar problemleri konusunda kendilerine yardımcı olunduğunu hissedebilmekte ve psikolojik bir 
kaynak sağlayabilmektedir (7). 

Taburculuk sonrası psikolojik destek 

Bu aşamadaki psikoterapötik faaliyetler hasta ve ailesinin taburculukta karşılaşabilecekleri 
zorluklar konusunda eğitim ve hazırlıklarını içerir. Taburculuktan önce travma sonrası stres semptom-
larının tekrarlanması, anksiyete ve ağrı yönetimi, uyku bozukluğu, sinirlilik veya cinsel aktivite sorunları 
konuşulmalıdır (3). 

Taburculuk sonrası süreçte yanık öncesi dönemde psikolojik olarak daha savunmasız olan ve 
sosyal desteği olmayan kişilerin zayıf başa çıkma stratejileri sergiledikleri ve daha fazla psikolojik 
tedaviye ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Kalıcı şekil bozuklukları olan hastaların sosyal olarak geri 
çekilme eğiliminde oldukları bu sebeple kozmetik kaygıları ele alan psikoterapötik bir yaklaşımın uygun 
olacağı ifade edilebilir (5). Örneğin yapılan çalışmalar grup seansları, kısa, yüz yüze ya da uzaktan 
(online) yapılan destekleyici terapilerin yanık hastalarının depresif belirtilerinde önemli bir azalma ve 
benlik imajının iyileşmesini sağladığı gösterilmiştir (8). 

Taburculuk sonrasında yanık hastasının görünür bir farklılığının olması, bu farklılıkla yaşamak-
tan kaynaklanan zorluklarla başa çıkmayı kolaylaştıran psikoterapötik müdahalelere ek olarak sosyal 
beceri eğitimleri işlevsel olabilmektedir. Sosyal beceri eğitimi çevredeki insanların verebilecekleri 
tepkilere karşı kişinin kaynaklarını güçlendirmeyi hedefleyen bir tekniktir. Bununla birlikte işlevsel 
olmayan düşüncelerin, değerlendirmelerin, inançların ve varsayımların değiştirilmesinin öğretildiği biliş-
sel davranışçı terapilerin oldukça etkili sonuçlar doğurduğunu belirtmekte fayda var. Psikolojik tera-
pilerin yanı sıra akran destek gruplarının yanık hastalarında ruhsal iyileşme sağladığı gösterilmiştir. 
Benzer bir olay yaşamış ve aynı zorluklarla karşılaşmış bir kişi ile konuşmanın güçlü hissetmeyi 
sağlayabileceği düşünülebilir (9).  

Burada hastanın psikososyal süreçlerine etki edecek kişinin sadece bir psikoterapist olması 
gerektiği anlaşılmamalıdır. Hastanın ailesi ya da ilişkide olduğu herhangi biri psikoterapötik bir rol 
üstlenebilir. Ancak bu rol bir psikoterapistin önereceği terapötik müdahaleler üzerinden şekillendirilir. 
Psikoterapist hastaların acı ve rahatsızlıkları, korkuları, gelecekle ilgili belirsizlikleri, varoluşsal 
kaygıları, duygusal dalgalanmaları ve baş etme stratejileri ile ilgili değişimler söz konusu olduğunda ise 
doğrudan bir müdahale sağlamalıdır. (1).  

Bu süreçte karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili gerek hastanın gerekse ailenin bilgilendirilmesi, 
pikososyal sorunların tahmin edilebilmesini, verilen tepkilerin psikolojik bir bozulmadan ziyade 
travmaya verilen normal tepkiler olarak görülmesini ve başa çıkmayı kolaylaştırmaktadır (3). 

Yanık Hastalarında psikolojik değerlendirme ve destek neden önemlidir? 

Gerek yapılan araştırmalar gerekse klinik gözlem ve hasta raporlarından edinilen bilgiler yanık 
hastalarının psikososyal süreçlerinin erken dönemde ve sürekli olarak izlenmesinin hastaların trav-
matik yaralanma ve tedavinin acı verici zorluklarına yönelik adaptasyonunu kolaylaştırdığını göster-
miştir (1).  
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Hastanın geçmiş psikiyatrik öyküsünün değerlendirilmesi ve bu süreç içinde izlenmesi önem 
taşımaktadır. Çünkü böylelikle tedavi sırasında ortaya çıkan psikiyatrik semptomları daha iyi anlamak 
ve tanımlamak ve bunları yaralanmaya verilen tepkiler yerine devam eden veya yeniden aktive olan 
problemler olarak yorumlamak mümkün olabilmektedir. Ayrıca hastaların rehabilitasyon sırasındaki 
zorluklarının sebeplerini anlamak kolaylaşacaktır (3). Çünkü araştırmalar yanık öncesi dönemde psiko-
lojik tedavi alan hastaların yaşam memnuniyetlerinin düşük olduğunu, yaralanmadan sonraki iki yıl 
boyunca da düşemeye devam ettiğini göstermiştir. Bu süreçte erken psikolojik teşhis ve müdahaleler 
uzun dönemde sağlık sonuçlarını ve yaşam memnuniyetini iyileştirebilir (10). 

Bunun yanında olumsuz ruh sağlığı faktörlerinin yara iyileşmesi üzerinde bazı engeller oluştur-
duğu gösterilmiştir. Örneğin tedaviye sorun teşkil edebilecek agresif davranışlar ve ajitasyon söz 
konusu olabilmektedir. Yanık travmasına verilen fizyolojik tepkiler stres hormonlarının yükselmesine ve 
dolayısıyla psikolojik sıkıntı ve kaygıya neden olur. Strese karşı verilen “savaş ya da kaç” tepkisi ile 
salınan hormonların yanık yaralarının iyileşmesini geciktirdiği gözlenmiştir. Bununla birlikte depresyon 
ve kaygı, korkular, uyku bozuklukları, saldırganlık gibi uyumsuz davranışların daha yavaş yara 
iyileşme hızına sebep olmasının yanında daha fazla ameliyat ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca hastaların 
yanık şiddetini algılama biçimlerinin de yara iyileşme oranları üzerinde etkili olabildiği gösterilmiştir 
(11). Dolayısıyla yanık hastalarını kapsayan psikolojik olumsuzlukların, yanık iyileşmesini uzatması ve 
tehlikeye atması neticesinde yatış süreleri üzerindeki etkisi ve maliyet sonuçları göz önüne alındığında 
dikkate alınması gereken bir konu olduğu görülmektedir.  Ayrıca bir yanık yaralanmasının psikososyal 
iyilik hali açısından yıkıcı sonuçlar doğurabildiği görülmüştür. Bu neden psikolojik bileşenlere 
odaklanan müdahaleler nihai sonuçlar üzerinde önemli farklar yaratabilir (9).  

Yanık Hastalarıyla Çalışan Sağlık Personelinin Psikolojik Durumu 

Yanık merkezi gibi uzmanlaşmış birimlerde yoğun fiziksel ve duygusal acı çeken hastalarla uzun 
süre ilişki içinde olmak çalışan personelde stres gibi farklı duygu ve tepkilerin ortaya çıkmasına sebep 
olabilmektedir. 

Yapılan araştırmalar yanık bakımı hemşirelerinde tükenmişlik ve ikincil travmatik stresten oluşan 
yüksek düzeyde merhamet yorgunluğu, yüksek düzeyde duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve nispe-
ten düşük düzeyde kişisel başarı düzeyleri olduğunu göstermiştir. Yanık ünitesinde çalışmanın tüken-
mişlik, travmatik stres ve merhamet yorgunluğuna yol açabilecek zorlu bir alan olduğu ifade edilebilir. 
Bu sebeplerle çalışan personelin direnç kaynaklarını ve dayanıklılıklarını güçlendirmek, daha optimal 
bir çalışma ortamı sağlamak, akran ve psikososyal desteği teşvik edecek müdahalelere büyük ölçüde 
ihtiyaç duyulduğu vurgulanmalıdır (12). 
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