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Yara, deri ve yumuşak doku mimari yapısının

ve işlevinin bozulması olarak tanımlan

maktadır (1). Akut bir yaranın normal fizyolojik

süreçte iyileşmesi beklenirken, kronik bir

yaranın genel olarak fizyolojik iyileşme süreci

bozulmuştur.

Kronik yara,  anjiyogenez,  innervasyon veya

hücresel migrasyonun yetersizliği nedeniyle

fizyolojik iyileşmenin bozulması olarak tanım

lanabilir. Kronik yara örnekleri arasında

iskemik ülserler, venöz ülserler, diyabetik ayak

ülserleri ve cerrahi alan enfeksiyonları da dahil

olmak üzere enfekte yaralar yer alır(2).

İyileşmiş kronik yaralar bile, özellikle diyabetik

ayak ülserleri, "remisyondaki yaralar" olarak

düşünülmelidir, çünkü bu yaraların tekrarlama

olasılığı çok yüksektir(3). Kronik yara dünya

nüfusunun yaşlanması ile hem sağlık çalışan

ları hem de sağlık sistemi için giderek büyüyen

bir problem haline gelmiştir. Amerika Birleşik

Devletlerinde (ABD) yıllık yaklaşık 5,7 milyon

hastayı etkilemektedir ve ABD bütçesine yıllık

maliyeti ise tahmini 20 milyar Amerikan doları

civarındadır (4).

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)  verilerine

göre yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve üzeri

nüfus, 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi

iken, son beş yılda %24 artarak 2021 yılında 8

milyon 245 bin 124 kişiye ulaşmıştır. Yaşlı

nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2016

yılında %8,3 iken, 2021 yılında %9,7' ye

yükselmiştir.  Yine çalışma çağındaki yüz kişiye

düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık

oranı 2016 yılında %12,3 iken, 2021 yılında

%14,3' e yükselmiştir. Ortalama yaşam süre

sinin uzaması ve toplumda diyabet, periferik

damar hastalıkları gibi, kronik komplikasyon

oranı yüksek hastalıkların artmasıyla birlikte

deri bütünlüğünü bozan akut ya da kronik

yaraların görülme sıklığı da artış göstermiştir.

Tüm bunlara paralel olarak ülkemizde toplam

sağlık harcaması 2020 yılında bir önceki yıla

göre %24,3 artarak 249 milyar 932 milyon

TL'ye yükselmiştir (5). Kronik yarası olan bir

hastanın değerlen dirilmesinde hastadan

öncellikle ayrıntılı anamnez alınmalı, sistem

sorgusu detaylan dırılmalıdır.  Hastada yara

iyileştirmesini geciktiren nedenler ile ilişkili risk

faktörleri belirlenmeye çalışılmalı, mevcut yara

geçmişi sorgulanmalıdır.  Yaranın başlangıç

zamanı, zaman içinde niteliksel değişiklikleri

(boyut, drenaj), mevcut yara bakım rejimi,

uygulanan başka tedaviler, ağrılı yara varlığı ve

ağrının şiddeti gibi durumlar sorgulanmalıdır.
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Nöropatili hastaların da ağrılarının olabileceği

ve bunun daha derin doku yapılarının

tutulumunu gösterebildiği akılda tutulmalıdır.

Hastanın önceki yara öyküsü, yara yerinin

lokalizasyonu alınan önlemler ve kullanılan

tedaviler değerlendirilmeli ve hastanın tıbbi

geçmişinde diyabet, periferik arter hastalığı,

kronik böbrek hastalığı, periferik nöropati,

bozulmuş beslenme durumu, sigara kullanımı,

obezite ve ileri yaş gibi risk faktörleri

sorgulanmalıdır.

Yaygın görülen kronik yaralar arasında

diyabetik ayak, basınç ve venöz staz ülserleri

bulunmaktadır. Etiyolojinin net olarak belir

lenemediği kronik yaralarda cilt biyopsisi altta

yatan nedenin tanımlanması için gereklidir.

Khoobyari ve ark. 270 atipik kronik ülser

biyopsi numunesini retrospektif olarak

değerlendirmiş ve ülserlerin %44,8'inin

etyolojisinde en yaygın nedenin neoplazmlar

(bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli

karsinom, melanom, kutanöz T-hücreli

lenfoma) olduğunu belirlemişlerdir (6).

Diyabetik Ayak Ülserleri

Diyabet hastalarının hayatları boyunca %12-15

oranında diyabetik ayak ülseri (DAÜ)

geliştirme riskinin bulunduğu ve bu oranın bazı

çalışmalarda %34 ‘e kadar yükseldiği

bildirilmiştir. Diyabet hastalarında yılda %2

oranında diyabetik ülser gelişebilmektedir (7).

Diyabetik ülserler diya betik hastaların

hastaneye yatış nedeninin 1/4’ünü

oluşturmaktadır. Diyabet hastalarında

amputasyon insidansı yılda 6-8/1000

civarındadır ve travma dışı amputasyonların

dünyada en sık nedeni (%50’den fazlası)

diyabettir (8). ABD ‘de hastalığın yıllık yaklaşık

maliyeti 9-13 milyar dolar civarındadır (9).

Ergün ve ark. 2016’ da evre 3,4,5  DAÜ’lerinde

yürüttükleri bir çalışmada, ayaktan tedavi

gören hastalar için hasta başı maliyetin

yaklaşık 579, görüntüleme hizmetleri için 283,

laboratuar hizmetleri için 284, hasta başı

rehabilitasyon ve eğitimler için 2291, ilaç

kullanımı için 2545, ve tıbbi malzeme için 7357

ABD doları olduğunu tespit etmişlerdir.

Yatarak tedavi gören diyabetik ayak hastaları

için ise hasta başı 7357 ABD doları harcandığı

saptanmıştır. Toplamda DAÜ’leri için ortalama

hasta başı maliyet 14287 (±5706) ABD doları

olarak bulunmuştur. Sonuç olarak çalışmada

2014 yılı sağlık harcamalarındaki maliyet kişi

başı 1045 dolar iken DAÜ olan hastalarda bu

maliyetin 14 kat daha fazla olduğu saptan

mıştır. Türkiye' de 2014 yılındaki toplam sağlık

harcaması 80,3 milyar dolar iken DAÜ’i Türkiye

için toplam yıllık sağlık harcamalarının  %3'

ünü oluşturmuştur(10). Yine Karagün ve ark.

148 DAÜ olan hastanın retrospektif değerlen

dirmesinde hasta başına 730,9±664,9 Euro

harcandığını belirtmiştir (11).

Barshes ve ark. diyabetli 100.000 kişilik

varsayımsal bir popülasyonda beş yıllık hasta

sağkalımı, diyabetik ayak komplikasyonları ve

sağlık bakım maliyetlerinin değerlendirildiği bir

çalışmada, hastalığın birincil önlenmesine

yönelik yıllık kişi başına 50 Amerikan doları
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harcanması ile DAÜ insidansında %25 azalma,

sağlık harcamalarında ise %90 azalma

sağlanabileceğini belirtmiştir (12).

Basınç ülserleri

Belirli bir alandaki basınç nedeniyle kan

dolaşımı azalması ile meydana gelen cilt veya

doku hasarını ifade eder. Tipik olarak,

periyodik repozisyon ihtiyacını hissetmeyen

paralize ya da bilinç bozukluğu olan hastalarda

karşımıza çıkar (13). İmmobilizasyona ek

olarak sürtünme/kesme kuvvetleri, ileri yaş,

malnütrisyon, anemi, yoğun bakımda kalış

süresi, mekanik ventilasyon, fekal ve üriner

inkontinans, dehidrate deri, kronik bazı

hastalıklar, norepinefrin gibi vazopressörlerin

kullanılması da basınç ülserlerinin gelişimi için

risk faktörleridir (14). Cowan ve ark. tarafından

yapılan bir araştırmada plejik hastalarda

basınç ülseri gelişme oranının plejinin tipine

göre farklılık gösterdiği bildirilmiştir. Parapleji,

kuadripleji veya hemiplejisi olan hastalarda

basınç ülserlerinin prevelansı sırasıyla %47.4,

%33.9 ve %9.6 olarak bulunmuştur (15).

Basınç Ülserlerinin yalnızca ABD’ de yıllık 17,8

milyar dolar mali yük oluşturduğu belirtilmek

tedir (16). Basınç ülserlerinin önlenmesi için,

yüksek riskli hastalar belirlenmeli, hastalara 2

saati aşmayan aralıklarla pozisyon verilmeli,

her pozisyon değişiminde riskli bölgeler

kızarıklık, sıyrık, bül, çatlak açısından

değerlendirilmeli, riskli hastalarda anti

dekübitik ve antipoliüretan yataklar kullanıl

madır. Gerekli ise hasta pozisyonu destekleyici

yüzeyler kullanılmalı ve ayrıca hastanın

beslenme durumu değerlendirilmeli, kalori

ihtiyacı varsa protein açığı hesaplanarak

takviye edilmelidir (17).

Venöz staz ülserleri

Kronik venöz yetmezlik toplumda çok sık

görülen, tanı ve tedavi maliyetleri yüksek, iş

gücü kaybı ve yaşam kalitesinde ciddi

bozulmaya sebep olan bir hastalıktır. Venöz

yetmezliğin en önemli komplikasyonlarından

biri olan venöz ülser lerin genel popülasyonda

prevelansı %1 iken, 80 yaş üstü bireylerde %4'

e yükselmektedir. Batı dünyasının sağlık

bütçelerinin %1' i venöz ülser tedavisine

ayrılmaktadır (18). Guest ve ark.’ nın

İngiltere’de 505 venöz ülseri olan hastayı

değerlendirdiği retrospektif bir çalışmada 12

ay boyunca yara bakımının ortalama

maliyetinin 7600 sterlin olduğu bildirilmiştir

(19). Venöz ülser (VÜ) etiyolojisi henüz tam

olarak bilinmemekle birlikte çeşitli etiyolojik

faktörler sorumlu tutulmaktadır. Staz sonucu

venöz basıncın artması ülserin oluşumunda

önemli faktörlerden biridir. Venöz yetmezlik

sonucu oluşan venöz hipertansiyon, ağrı ve

ödeme ve ardından deride hiperpig

mentasyon, hiperkeratoz ve venöz ülserlere

neden olabilir (20). Venöz ülser tedavisinde

statik kompresyon tedavisi, debridman ile

temiz ve nemli bir yara çevresi bırakılması

tedavinin temel ilkelerini oluşturmaktadır.

Sonuç olarak kronik yaranın değerlen

dirilmesinde etiyoloji, tedaviyi yönlendiren en

önemli etkenlerdendir. Öncelikli olan; hastaya
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bütensel yaklaşmak, yara oluşumuna neden

olan etkenleri ortadan kaldırarak yara

oluşumunu önlemeye çalışmaktır. Kronik

yaralar yüksek maliyetleri, zor ve uzamış

tedavi süreçleri nedeni ile hem sağlık

çalışanları hem de sağlık sistemi üzerinde ciddi

bir yük oluşturmakta ve bu sebeple ilk hedef

yara gelişiminin önlenmesi için gerekli

tedbirlerin alınması, hasta ve yakınlarına

gerekli eğitim ve bilgilendirilmelerin yapılması

olmalıdır. Yine hastaya bakım veren sağlık

personelleri risk değerlendirme ölçekleri ile

hastayı değerlendirmeli, kronik yaraları

evreleme yöntemleri ile izlemeli ve yaraya

uygun pansuman ve yara bakım materyalleri

kullanmalıdır.
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KRONİK YARADA AKUT ACİL DURUMLAR VE MÜDAHALE
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Akut yaralar düzenli ve zamanında ilerleyen

onarım süreci sonunda anatomik ve fonksiyon

el bütünlüğün sağlandığı yaralardır. Ancak

kronik yaralarda bu süreç kesintiye uğramıştır.

Kronik yaralar zamanında gerçekleşemeyen

onarım süreçleri nedeniyle eksik ya da hiç

iyileşmeyen yaralardır. Akut yarayı iyileşme

süresi bakımından kronik yaradan açıkça

ayıran kesin bir süre olmamakla birlikte geçmiş

te 30 gün ya da 4-6 hafta olarak kabul edilirdi.

Son yıllarda öne çıkan tanımlama da ise 4

hafta sonunda yara hacminde %50’den ya da

haftada %10-15 küçülme olmadığında kronik

yara olarak değerlendirilmektedir (1).

Kronik yaraların en yaygın biçimleri diyabet,

venöz staz hastalığı, periferik vasküler hastalık

lar ve basınç ülserleri ile ilişkilidir. Kronik

yaralar doğaları gereği yavaş ilerlese de,

oluşacak komplikasyonlar hızlı bir şekilde uzuv

ya da yaşam kaybına neden olabilir. Bu yaralar

ağırlıklı olarak 60 yaş üstü popülasyonda

görülmektedir (2). Bu yüzden özellikle bu tür

hastalar ilk değerlendirmede sepsis, derin ven

trombozu, pulmoner emboli, ilerleyen lokal

doku tahribatı ve mevcut tıbbi durumun stres

kaynaklı alevlenmesi gibi özellik arz eden

durumlar yönünden incelenmelidirler. Bu

noktada vital para metreler değerlendirildik

ten sonra ayrıntılı bir anamnez alınmalı ve fizik

muayene yapılmalıdır.

Anamnezde hastanın ana şikayetine odaklan

malı hastanın mevcut durumunun yara

kaynaklı olup olmadığı irdelenmelidir. Yara ile

ilgili anamnez de ülserin başlangıcı, daha önce

buna yönelik bir tedavi alıp almadığı, bu

tedaviden fayda görüp görmediği, yarada

büyüme, ağrı, kanama, kötü koku, akıntı,

çevresinde kızarıklık-şişlik, beraberinde ateş ya

da üşüme olup olmadığı sorulmalıdır. Hastanın

kendisinde ya da ailesinde derin ven trombozu

öyküsü, bilenen bir pıhtılaşma bozukluğu olup

olmadığı sorgulanmalıdır. Kronik yarası olan

hastalar genellikle sağlıksız olup kapsamlı bir

muayeneye ihtiyaç duydukları için tam bir fizik

muayene yapılmalı ve yaraya sınırlı olma

malıdır. Hastanın genel durumu, hareketliliği,

beslenme durumu ve hijyen durumu

değerlendirilmelidir. Yaranın durumu özel ilgi

ile değerlendirilip TIME (Tissue, Inflammation/

infection, Moisture imbalance, Epithelial edge

advancement) konsepti içeresinde dokümante

edilmelidir (3). Lokal tedavi, hastanın ağrı ve

kaşıntısını azaltmaya, yarada enfeksiyon ve

kanamayı en aza indirmeye ve hastayı fiziksel

ve duygusal olarak etkileyen, hoş olmayan

kokulara yol açabilen aşırı eksüda gibi zahmetli

kronik yara problemlerini çözmeye yönelik

olmalıdır.
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Kanama

Pansuman değişiklikleriyle ilişkili kanamayı

azaltmak için frajil yaralarda yapışkan olmayan

bir pansuman tercih edilebilir. Pıhtılaştırıcı

içeren ikinci bir aljinat sargı tabakası da

kanamayı en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Yara yatağından sızmaya meyilli kronik yaralar

da (örn., rezeke edilemeyen malign ülserler),

topikal hemostatik ajanlar veya sukralfat

uygulanabilir(4). Elastik bandajlarla hafif

baskılı pansuman tercih edilebilecek başka bir

yöntemdir. Noktasal kanama odaklarına

gümüş nitrat, elektrokoter veya epinefrinli

lokal anestezik uygulanabilir.

Kaşıntı

Kronik yarası olan hastalarda rahatsız edici ve

çözüm bulunması gereken şikayetlerden

biriside kaşıntıdır. Kaşıntı ve tahriş genellikle

yara çevresinin çok kuru veya ıslak olmasından

yada uygulanan pansuman örtüsüne bağlı

kontakt dermatitten kaynaklanır. TIME kon

septinin bir parçası olan uygun bir nem

dengesinin sağlanması ve cildin korunması,

kaşıntı ve cilt tahrişinin azaltılmasına yardımcı

olacaktır. Nem dengesinin sağlanmasına

rağmen kaşıntı şikayeti devam ediyorsa topikal

kortikosteroid kremler uygulanabilir.

Koku

Yarada nekrotik dokuların olması veya ciddi bir

enfeksiyon varlığında genellikle bu duruma

kötü bir koku eşlik eder, özellikle anaerobik

bakterilerin varlığında dayanılmaz bir kötü

koku oluşur. Kronik yaraların tedavisinde

şiddetli, çok boyutlu fiziksel semptomların

yönetimi ile birlikte psikolojik problemlerde

göz ardı edilmemelidir. Yaranın görüntüsünün

yanısıra özellikle kötü koku hem bakım yapan

ailede hem de tedaviyi yürüten sağlık ekibinde

strese ve yetersizlik duygusunun oluşmasına

yol açar (5). Fiziksel temas ve iletişimin

azalması hastanın izolasyonu ile sonuçlanabilir

(6). Yara kokusu, yara yüzeyindeki mikrobiyal

biyolojik yükü azaltmak için aralıklı mekanik

debridman, topikal antimikrobiyal tedavi (örn;

metronidazol) (7) ve/veya koku emici kömür

içeren yara örtüleri ile kontrol edilebilir.

Topikal hidrojen peroksit, iyodoforlar ve

klorheksidin gibi dezenfektanlar ile yara

ıslatılarak kokunun azalması sağlanabilir. Fakat

bu tür dezenfektanların uzun süreli kullanımı

keratinositler ve fibroblastlar üzerindeki

doğrudan sitotoksik etkileri nedeniyle

önerilmemektedir.

Eksüda

Kronik yaralar sıklıkla seröz akıntı olmakla

birlikte değişen miktarlarda kanla karışık

pürülan akıntı veya aşırı sekresyon

durumunda, aktif bir enfeksiyondan şüphe

lenilmelidir. Bu eksüdalar, özellikle seröz ise

yara çevresinde ki ödeme eşlik edebilir.

Drenajı kontrol etmek, yara çevresindeki

maserasyonu azaltmak ve yaradaki eksüda

miktarını kontrol etmek için yapışkan olmayan

pansumanın üzerine eksüda emici bir pansu

man yerleştirilmeli ve spesifik anatomik konu

ma ve yara derinliğine göre ayarlanmalıdır.
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Alternatif olarak, herhangi bir kontr

endikasyon olmaması koşuluyla yara drenajı

bir toplama cihazı (örn. negatif basınçlı yara

kapama) kullanılarak da çekilebilir. Kadek

somer iyot ve tıbbi bal formülasyonları dahil

olmak üzere topikal eksüda emici topikaller,

yara yüzeyinden az ila orta düzeyde eksüdanın

çıkarılmasında yardımcı olabilir (8).

Ağrı

Kronik yaralarda aralıklı ya da sürekli ağrı sık

karşılaşılan sorunlardan birisidir. Özellikle

pansuman değişiklikleriyle ilişkili ağrı göz ardı

edilmemelidir. Giderilmeyen ağrı özel ağrı

yönetimi sevkini gerektirebilir. Ağrı palyas

yonunun sağlanamaması hasta uyumunun

azalmasına, depresyona ve genel olarak yaşam

kalitesinin daha da kötüleşmesine neden

olacaktır. Palyatif bakım hastalarının tedavisi

için geliştirilen Dünya Sağlık Örgütünün anal

jezik algoritması diğer kronik ağrı türleri için de

geçerlidir. Uzun etkili opioid dozları alan

hastalar için, pansuman değiştirmeden önce

ek kısa etkili ajan dozları tedaviye eklenebilir.

Topikal veya lokal anestezikler de kullanılabilir

ancak sınırlı etkisi olacaktır. Sürekli ağrı, nöro

patinin özelliğidir, altta yatan iskemi, ödem

ve/veya enfeksiyonun bir belirtisidir. Yarada ki

bakteriyel yükün artması inflamatuar mediatör

lerin artmasına ve ağrı reseptörlerinin hassas

laşmasına neden olmaktadır. Temel yara

bakım prensipleri çerçevesinde enfeksiyonu

kontrol altına almak için uygun debridman

girişimleri, yara temizliği ve antibiyotik

tedavisini içeren medikal tedavi ile çözüm

sağlanabilir.

Enfeksiyon

Enfeksiyonun klasik belirtileri, kızarıklık

(rubor), ağrı (dolor), ısı (calor) ve şişme

(turgor), aynı zamanda kronik yaralar için de

geçerlidir. Hiç iyileşme göstermeyen yaralarda

bu belirtilerin yanı sıra kötü koku, kanama ve

pürülan akıntı birlikteliği sıktır. Akıldan çıkarıl

maması gereken diğer bir husus bu hastaların

ileri yaşta olması, doku perfüz yonunun

azalması, immün yetmezlik durumu, malign

hastalıklar, diabetes mellitus ve antienfla

matuar tedaviler nedeniyle konak cevabının

azalmış olabilmesidir (9). Bu durum kronik

yaralarda enfeksiyon tanısını koymada

zorluklara neden olmaktadır. Yaradan alınan

kantitatif kültür yara enfeksiyonu tanısında

altın standart yöntemdir. Bir yarada bulunan

organizma sayısı 105 cfu/g veya daha fazla

olduğunda genel olarak yara iyileşmesinde

bozulma başlar. En güvenilir kültür, derin

dokulardan alınan doku biyopsileridir (10).

Enfekte kronik yaraların tedavisinde anti

biyotikler önemli bir rol oynar fakat uygun

ajan seçimi ve tedavi süresi halen net değildir.

Yara enfeksiyonu tedavi etmede yapılan lokal

girişimler yetersiz kaldığında sistemik anti

biyotik tedavisine geçilmelidir. Sepsis tablosu

varsa ya da yara ile birlikte selilüt, lenfanjit,

osteomyelit, abse oluşumu-invaziv enfeksiyon

un belirtileri varlığında tedavi seçeneği

sistemik antibiyoterapidir (11). Bu tür durum
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lar varlığında gram-pozitif kok (endemik

bölgelerde MRSA dahil), gram-negatif ve

zorunlu anaerobik şuçları kapsayan geniş

spektrumlu ampirik tedavi başlanmalıdır.

Sadece aerobik gram-pozitif kokları kapsayan

nispeten dar spektrumlu antibiyotikler hafif -

orta enfeksiyon varlığında tercih edilebilir.

Çoğu ağır enfeksiyonda anaerobik bakteriler

izole edilmiş olmasına rağmen tedaviye

anaerobik suçları da kapsayan ajan eklen

mesini destekleyen yeterli kanıt yoktur. Oral

alım ve emilim problemi olmayan hastalarda

kinolonlar oral ajan olarak halen tercih

edilebilir eğer osteomyelit yoksa tedavi süresi

2-4 hafta olmalıdır (12).

Apse, tünel ve poş oluşumu

Altta yatan yumuşak dokunun zayıflaması

sonucunda başta başınç ülseri olmak üzere

birçok kronik yarada cepleşmeler meydana

gelir ve bunlar kendini apse olarak gösterir.

Klinik seyirde bozulmanın durdurulması ve

iyileşmenin sağlanabilmesi için bu apseler

acilen boşaltılmalıdır. Yeterli apse drenajı

sağlan madan uygulanacak sistemik antibiyotik

tedavisi fayda göstermez (13).  Özellikle başınç

ülserleri ve diyabetik yaralarda tüm boşluk

ların ve kompartmanların yeterli drenajın

sağlanamadığı durumlarda uzuv veya hayatın

kaybı söz konusudur.

Cepli veya tünelli yaralarda, derinliğe uygun

şekilde tünelleri ve cepleri dolduracak şekilde

pansuman yapılması şarttır. Aksi durumda

yaranın derin kısmılar iyileşmeden yüzeyel

iyileşme ile yara üzeri kapanarak derin

kısımlarda poş oluşması ile karşılaşılabilir. Bu

durum kavitelerin tamponlanması ile yapılan

pansuman ve drenajın yapıldığı temiz, yaranın

zeminden yukarı doğru kapandığı yara

iyileşmesi ile önlenir. Polimerik membran yara

örtüleri, amaca uygun şekilde kaviteli yaraların

iyileşmesi açısından etkilidir (14). Aljinatlar,

hidrofiberler ve hidrojellerin şerit formları

kaviteli yaraların tedavisinde kullanılanbilir.

Nekroz, iskemi

Kronik yaraların ilk değerlendirmesinde ya da

takibinde yara içerinde ya da çevresinde

nekrotik dokular, yumuşak eskar, yabancı

cisim varlığında uygun şartların oluşturularak

yapılması gereken girişim debridmandır.

Debridman tedavinin temel taşlarından biridir.

Farklı debridman teknikleri olmakla birlikte

başlıcaları cerrahi, enzimatik, kimyasal,

otolitik, biyolojk ve mekanik deridmandır. Bu

yöntemler kombinasyonlar şeklinde ya da

sırayla kullanılabilir. Yaygın uygulama da 3. ve

4. derece ülserler için keskin debridman ile

başlanıp mekanik prosedür, ardından otolitik

yöntemlerle devam edilir (13).

Diyabet ve periferik vasküler hastalığı

olanlarda ekstremitelerde, geri dönüşümsüz

iskemi, iskemi+ enfeksiyon varlığında, ciddi kas

nekrozu olanlarda, revaskülarizasyon imkanı

olmayan fonksiyonunu kaybetmiş ekstremite

ler varlığında istenmeden yapılsa da  amputas

yon hayat kurtarıcıdır.
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SONUÇ

Etkili yara yönetiminin hasta morbiditesi,

yaşam kalitesi sağlık sistemindeki yük ve

harcamalar üzerindeki etkisi büyüktür. Yara

iyileşmesini sağlayabilmek için yarayı tanımak,

iyileşmeyi geciktirecek lokal ve sistemik tüm

faktörleri bilerek bunlara karşı stratejileri

zamanında geri dönüşümsüz durumlar

oluşmadan geliştirmek esastır. Hemen hemen

her gün yeni bir yara bakım ürünün tanıtıldığı

günümüzde halen temel yara bakım ilkeleri

geçerliliğini korumaktadır.
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KRONİK YARA VE İYİLEŞMEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Prof.Dr. Mehmet YILDIRIM
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

Vücudun dış ortama karşı başlıca bariyeri olan

derinin bütünlüğünün bozulmasında yara

onarımı için hasarlı alandaki yabancı dokunun

temizlenmesi ve derinin onarım işleminin

başlaması gerekmektedir. İyileşmenin akut fazı

kendiliğinden gerçekleşmekte olup, yara

iyileşmesinin fazlarında inflamatuar hücreler,

sitokinler ve matriks molekülleri görev

yapmaktadırlar. Ancak yara iyileşmesi her

zaman olağan fazlarını izlememekte olup

iyileşme sürecindeki genellikle inflamasyon

aşamasındaki eksik ya da eşgüdümsüz

sapmalar yaranın kronikleşmesine neden

olmaktadır.

Yara iyileşmesi fazları

Yara iyileşmesi hemostaz, inflamasyon,

proliferasyon ve dokunun re-modeling

(maturasyon) fazlarının uyumlu çalışmasıyla

gerçekleşmektedir(1). Hemostaz, yara iyileş

mesinin İlk fazı olup 24 saat süren vasküler

kontraksiyon ve pıhtı oluşumu ile karakterli ve

kanamanın kontrol altına alınmasına yönelik

bir süreçtir. İnflamatuvar faz, yara iyileş

mesinin ikinci fazı olup 1-3 gün süren nötrofil,

makrofaj ve lenfosit infiltrasyonu ile

karakterlidir. Nötrofillerin bu fazdaki başlıca

fonksiyonu mikrobiyal ortamı ve debrisleri

temizleyerek yara iyileşmesi için gerekli ortamı

hazırlamaktır. Makrofajlar ise debrisin fago

sitozunun sağlaması yanında, erken dönemde

büyüme faktörleri (BF) ve sitokin salgılayarak

yangısal yanıtın artmasına ve apopitotik

hücreleri temizleyerek inflamasyonun sonlan

masında görev alırlar. Makrofajlar daha ileri

aşamalarda keratinosit, fibroblast ve anjio

genez oluşumunu aktive ederek, doku reje

nerasyonunu başlatırlar. Yara iyileşmesinin bu

fazında T lenfositlerin göçünün başlaması ile

CD4 lenfositlerin yara iyileşmesini arttırıcı, CD8

lenfositlerin ise inhibitör etkileri ortaya

çıkmaktadır. Proliferasyon fazı ise inflamasyon

fazını takip edebileceği gibi iki faz birliktede

devam edebilmektedir. Bu aşamada yara

tabanında fibroplazi, anjiogenez ve granülas

yon dokusu meydana gelmektedir. Dokudaki

fibroblastların değişim gösteren düz kas

hücresi formundaki myofibroblastlara dönüşü

mü ile yara yüzeyinde kontraksiyonlar başlar.

Kontraksiyon ile yara kenarları hergün yaklaşık

1 mm küçülerek, 7. gün en üst seviyeye çıkan

fibroblast kontraksiyonu 10-21. gün aralığında

tamamlanır. Kollajen oluşum süreci glisin ve

prolin- x ile başlıyarak kollajen ağını meydana

getirmektedir. Bu aşamadaki kollajen sente

zine ilaveten pro-anjiojenik ve anti-anjiojenik

mekanizmaların dengeli çalışması ve endotel

hücrelerinin hızlı büyüme fazına girmesi ile

anjiogenez başlar. Re-modeling (maturasyon)

fazı ise 3 hafta ile 2 yıl arasında tamamlanır.

Bu fazda vasküler ve granülasyon dokusunun

regresyonu ile yaranın kontraksiyonu yanında,

kollajenin re-modeling aşaması gerçekleş

mektedir.

Kronik yara

Yaranın 30 günde iyileşmemesi ya da 4 hafta

sonunda yara hacminde %50’den küçülme

olmadığında kronik yara olarak adlandırılır.

Kronik yarada ayrışma (degradasyon) ve yapım

(sentez) dengesinin bozulması ile ayrışmada

artış meydana gelmektedir. Kronik yaranın

akut yaradan farkına etkin faktörler

mikroçevrenin dengesizliğinde rol oynayan

inflamatuvar sitokinlerin kantite ve aktivite

sinde ortaya çıkan bozukluklar,  matriks

metalloproteinazların (MMP) artışı, anjiyo

genezin azalması, inflamatuar mediyatörlerin

artışı, BF’deki azalma ve biyofilm oluşumudur.

Kronik yara oluşumunda başlıca faktörler
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dokuya uygulanan basınç, hipoperfüzyon,

travmalar, infeksiyon, nekroz, proteaz artışı ve

uygun olmayan tedavi girişimleridir. Tıp

pratiğinde kronik yaralar cerrahi alan

infeksiyonu, yanık, damar yetmezliğine bağlı

ülserler, diyabetik yaralar ve bası yaralarından

oluşmaktadır.  Kronik yaralar tipik makros

kopik özellikleri hiperprolifere, kapanmayan

yara kenarının varlığı ve çevre dokusunun

inflamasyonudur. Kronik yaranın oluşmasında

lokal ve sistemik faktörler önem taşımaktadır

(2).

Lokal faktörler

Başlıca lokal faktörler oksijen, enfeksiyon ve

yabancı cismin varlığıdır (3). Yarada oksijen

izasyon bozukluğunda arteriyal ve venöz akım

yetersizlikleri ve vaskülitler önem taşımak

tadır. Vasküler akımda yetersizliğe neden olan

başlıca periferik damar hastalıkları endarteritis

obliterans ve arteryosklerozis obliteranstır. Bu

hastalıklarda iskemi ile aktive olan lökosit

lerden salgılanan toksik etkili mediatörler ve

kapiller çepere adherans artışı başlıca

faktörlerdir. Arteriollere ait başlıca patolojiler

ise diyabetik anjiopatiler, hipertansif Martorell

ülserleri ve pyoderma gangrenosum vaskülit

idir. Hematolojik hastalık lardan orak hücreli

anemi, sferositik anemi, glukoz 6- fosfat

dehidrogenaz eksikliği, XIII. faktör eksikliği

yara iyileşmesine neden olarak bacakta ülser

oluşumuna neden olmaktadır. Venöz yetmez

likler ise epifasiyal ya da subfasiyal yetmez

liklere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Sistemik faktörler

Yaş

Yaş yara iyileşmesinde gecikmeye yol açmakla

birlikte yara iyileşmesinin kalitesini etkileme

mektedir. İyileşmenin her fazında değişiklik

olmaktadır.  Temel faktörler yara alanına T

hücre infiltrasyonunda gecikme ve makrofajın

fagositik kapasitesinde azalma olmasıdır. Bu

durumda inflamatuar mediatörlerin artışı,

makrofaj ve lenfosit infiltrasyonunda azalma,

GF sekresyonu azalma, re–epitelizasyon,

anjiogenez ve kollajen birikiminde azalma

ortaya çıkmaktadır (4).

Cinsiyet

Kadınlarda östrojen, erkeklerde androjen ve

DHEA yara iyileşmesinde etkilidir. Östrojen

yara rejenerasyonu, matriks üretimi, proteaz

inhibisyonu, epidermal fonksiyona etkisi

olmaktadır.

Stres

Hipotalamus-hipofiz-adrenal arkı ve sempatik-

adrenal arkı ile hipofiz ve adrenal hormon

salınımını düzenlenir. Strese maruz kalma

durumunda kortikosteroidler ve yangısal

sitokinler azalır. Glukokortikoidler ayrıca yara

zemininde diferansiyasyon ve proliferasyona

olumsuz etkirler.

Diyabetes mellitus

Diyabetik hastalarda hücre fonksiyonlarında

bozulma ve uzamış hipoksinin perfüzyon ve

anjiogenezdeki bozulmaları yara iyileşmesine

etki eder(5). Diyabet hastalarında anjiopatiler

doku hipoksisine ve buna bağlı olarak erken

yangısal yanıtın uzaması ile artmış serbest

oksijen radikallerinin dokuda uzamış hasar

oluşturmasına neden olmaktadır. Ayrıca

bakterinin temizlenmesinde rol oynayan T

hücrelerindeki defektin olması yanında

fagositoz, kemotaksi bozukluklarına da neden

olmaktadır. Diyabetlilerde nöropeptid azlığıda

kemotaksisi bozarak etki etmektedir. Diyabet

özellikle ayaktaki yaraların kronikleşmesine

neden olarak bacak amputasyonlarının %84’

üne etiyolojisinde rol oynamaktadır. Akut yara

ile karşılaştırınca MMP in kronik yaralarda 60

kat yüksek olduğu da saptanmıştır.

Obezite

Obez hastalarda lokal faktörler, yandaş

hastalıklar ve immun yanıta neden olan
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faktörler yara iyileşmesine etki ederler(6).

Lokal faktörlerden cilt altı yağ dokusunda

hipoperfüzyon, iskemi olması, artmış doku

basıncı ve hematomlar yara iyileşmesinde

olumsuz etki yaparak, yara infeksiyonu ve yara

açılmasına neden olmaktadır. Koroner

hastalıklar, Tip 2 diyabet, hipertansiyon,

kanser, dislipidemi gibi yandaş hastalıklar ve

lenfosit proliferasyonunda azalma, adipokin

salgılanması, sitokinler ve kemokinler gibi

yangısal yanıt faktörleri yara iyileşmesinde

etkin rol oynarlar.

Ayrıca obez hastalarda deri kıvrımlarının

artmış olması cilt cilde sürtmesi nedeni ile

abrazyonlardan kaynaklanan infeksiyon odak

ları olmasına neden olmaktadır.

Alkol-sigara

Alkolün etkisi yara iyileşmesinde azalmaya

ilaveten, konak direncini azaltarak infeksiyona

eğilimi arttırmasıdır. Alkole kısa süreli maruz

kalmak inflamatuar süreci baskılayarak etki

etmektedir. İnfeksiyonun nedeni ise

nötrofillerin fagositik etkisinini azalmasıdır.

Tek doz alkolün VEGF ekspresyonunu

etkileyerek anjiogenezi olumsuz etkilediği de

gösterilmiştir. Alkolün epital proliferasyonunu

olumsuz etkilemesi yanında kollajen

sentezindeki negatif etkileri ile de yarada

proteaz dengesinin bozulmasına neden olmak

tadır. Sigara içiminin yara iyileşmesindeki

olumsuz etkisi genel cerrahi, plastik cerrahi ve

oral cerrahi ameliyatlarında gösterilmiştir.

Sigara içinde bulunan maddeler arasında en

çok nikotin incelenmiş olup, kan vizkositesini

arttırarak ve vazokonstrüksiyona neden olarak

dokuda oksijen miktarını azaltarak inflamatuar

ve proliferasyon fazında etki göstermektedir.

Beslenme

Yara iyileşmesinde besinlerin ve vitaminlerin

yeri önem taşımaktadır. Protein sentezinde

amino asitlerin gerekli olması nedeniyle

proteince eksik beslenmede hücresel ve

hümoral immünitede azalma yanında

fagositozun azalmasında da önemli rol

oynamaktadır. Protein eksikliği proliferasyon

ve re-modeling fazında iyileşmenin gecikme

sinde rol oynamaktadır (7).

Yara iyileşmesinde A, C ve çinko başlıca etkili

vitamin ve mineraller olup, arjinin ve glutamin

eksikliği de olumsuz etki yapmaktadır. Omega

3 yağ asitlerinin ise inflamasyon ve anjio

genezde olumlu etkileri gösterilmiştir.

Oksijenin etkisi ve pH

Fizyolojik yara iyileşmesinde yarada ki oksijen

akımı ve oksijen basıncı çok önemli

olmaktadır(8). Etkili iyileşmede oksijen birçok

sitokin ile temas ederek nötrofillerin

solunumunda rol oynamaktadır. Oksijenin

varlığı infeksiyonu önlemesi yanında, anjio

genezi indüklenmesi, re-epitelizasyonda ve

fibroblast ile kollajen sentezinin arttırıl

masında rol oynamaktadır. Hastanın ileri

yaşlarda olması, damarlarda tıkayıcı lezyonlar

ve damar yaralanmaları mikroçevre de hipoksi

meydana gelmesine neden olmaktadır (9).

Doku oksijeni normalde 30-50 mm Hg. iken,

kronik yaralarda 5-20 mm Hg. ya düşmektedir.

Ayrıca akut yaralarda nötral pH mevcut iken

kronik yaralarda alkalin pH mevcuttur. Alkalin

pH nın varlığı dokularda MMP ve ihibitörlerin

negatif etkilerine yol açarak yara iyileşmesini

azalmaktadır. Ancak günümüzde pH ölçümü

nün yara yüzeyi ve yaradaki sıvı dışında

yapılması zor olduğundan pH değerlendirmesi

tüm kronik yaralarda yapılamamaktadır.

Enfeksiyonlar

Deri normalde tehdit oluşturmayan bakteri,

virus, mantar ve arthropodların yerleşim yeri

olup derinin bütünlüğünün bozulduğu

durumlarda bu etkenler derinin derin

dokularını invaze ederler. Bakterilerin yüzey

den derine doğru göçü ile sonuçta yara

kolonizasyonu, kontaminasyonu ya da kritik

kolonizasyon ortaya çıkmaktadır. Yarada
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infeksiyonun oluşmasında yaradaki mikrobiyal

yük önemli olup,  bakterinin savunma hücre

lerince yabancı olarak tanınması kontaminas

yona neden olan mikro organizmaların

temizlenmesinde rolü olsada dekontaminazas

yonun etkili olamayışı uzamış inflamatuvar

faza neden olmaktadır. Enfeksiyonun

devamında MMP artışı ile proteaz dengesinde

bozulma ve biyofilmin oluşması ile bakteriler

fagositik etkilerden korunur hale gelirler.

Biyofilm, bakteri hücrelerinin salgıladıkları

polimer matriksten meydana gelmekte olup

bakteriyi konakçının immun yanıtı ve

antibiyotiklerin etkisinden korunması yanında,

antikor ve immun hücrelerin yara tabanına

ulaşmasını engellemekte rol oynamaktadır

(10,11). Ortaya çıkan uzamış inflamatuar faz,

biyofilmin etkisi ile yarada epital göçünü

azaltarak ve granülasyon dokusunun gelişimini

engel leyerek etki etmektedir. Kronik yara

infeksiyonlarının %60’ ın da biyofilm oluşumu

gösterilmiş olsa da biyofilm tektip olmayıp,

yüzeyel ya da derin yerleşim göstermektedir.

Biyofilmler tanıda eksüda ve debris ile

karışabilirse de tedavi ile yarada etkili sonuç

alınamayışı akla gelmesinde rol oynamaktadır.

Biyofilmin debridman ile tedavisi en etkili

tedavi olsa da sistemik antibiyotik uygulama

sının yarar sağlayamaması topikal tedavileri

gerektirmektedir (12).

Yara infeksiyonun tanısında, deri florasında

bulunan bakteriler nedeni ile yüzeyel doku

kültürleri yeterli olmamaktadır. Derin doku

kültürleri ise yüksek duyarlığına rağmen

yaranın farklı alanlarında farklı mikro

organizmaların üremesi nedeni ile istenen

sonucu verememektedir. Bakteriyal tehditin

önlenmesinde deri mikrobiyomundaki infek

siyöz organizmaların ortadan kaldırılması

önem taşımaktadır. Bu nedenle özellikle

cerrahi hastada cerrahi alan infeksiyonlarının

oluşumunu önlemek için tedbirler mevcut

olup başlıcaları preoperatif banyo yapılması,

kan glükoz kontrolü, cerrahi el temizliği,

intraoperatif hipoterminin önlenmesi ve

hastaya sigaranın bıraktırılmasıdır.

Tedaviye dirençli yaralar

Tedaviye dirençli yaraların gelişiminde

ekstrensek ve intrensek faktörler etken olup,

yaşam kalitesini azaltmaları yanında morbide

ve mortaliteye de neden olmaktadırlar.

Pratikte iyatrojenik faktörler ile karşılaşılmakta

olup, başlıcaları yara yatağına travma olması,

yara bakımı yetersizliği ya da yaranın uygun

olmayan tedavisidir. Tüm bu eksiklerin

giderilmesi için tedavi edicinin amacı sadece

yarayı değil organizmanın tamamına özen

göstermesidir. Yaranın nemli ya da kuru

olması, nekrotik dokunun olması yara

iyileşmesinde etkili faktörlerdir. Topikal anti

mikrobiyallerin yanlış kullanımı da direnç

oluşmasında önem taşımaktadır. Yara

üzerinde olumsuz etki yapan başlıca faktörler

ise hasta derisinin yatakta travmaya maruz

kalması, sargıların sıkı olması, yanlış debrid

man ve yaranın aşırı yıkanmasıdır. Yaranın

çevresindeki mikroklimanın önem taşıması

nedeni ile yarada ısı azalmasının yara

iyileşmesini azaltacağı bu nedenle ortamda

nemin azaldığı durumlarda ısınında az olacağı

bilinmelidir. Yaranın feçes ve idrara maruz

kalması ile mikroorganizmalar ve enzimler

inflamasyona neden olarak nem-ilişkili deri

hasarına neden olmaktadır. Uzun süre ıslak

kalan deride hücreler birbirinden uzaklaşarak

epidermiste zayıflığa neden olurlar.  İnflamas

yonun dokunun gücünde azalmaya neden

olması basınç, friksiyon gibi mekanik kuvvet

lerle ve pH yükselmesi ile yaradaki hasarın

artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle

tedavi yapan klinisyenin yarada absorban

örtüleri kullanmayı, nem, pH ve ısınınen uygun

şartlarda olmasını sağlayacak ortamlarda yara

iyileşmesini yönetmesi gereklidir.

İlaçlar

Glukokortikoidlerin başlıca etkisi inhibisyon
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olup bu etki ile granülasyon dokusu oluşu

munu, epitelyum rejenerasyonu, makrofaj

kemotaksisi, fibroblast proliferasyonuna etki

etmektedir. Uyarıcı etkisi ise kollajen

degradasyonu ve neovaskülarizasyondur.

Sistemik steroidler ise tamamlanmamış

granülasyon dokusu ve yara kontraksiyonuna

neden olurlar. NSAİ’ler den ibuprofenin yara

kontraksiyonunda azalmaya yol açtığı

bulunmuştur (13).  Kemoterapötik ilaçlar ise

hücre metabolizmasını farklı aşamalarda

inhibe ederek etki ederler. DNA ve RNA

sentezindeki etkileri ile yeni hücre oluşumunu

immun sistemdeki zayıflama ile de inflamas

yonu azaltır ve infeksiyon riskinin artmasına

neden olurlar(14). Bu etkileri ile sitostatik

ilaçlardan alkilleyiciler ve siklosporinler

inhibitör etkiye neden olurken anjiyogenez

inhibitörleride VEGF’ yi nötralize ederek

damar oluşumunu önlemektedirler. Kolşisin

ise vazokonstrüksiyon ile yara dolaşımı nı

azaltarak ve kollagen sentezini azaltarak etki

etmektedir. Ayrıca penisilaminin kollajen

stabilizasyonunu azalttığı bilinmektedir.

İnkontinans yönetimi

Derinin feçes ve idrara uzun süre maruz

kalması yara iyileşmesi yanında normal deride

de hasara yol açarak bakteriyel ya da fungal

infeksiyonlara neden olmaktadır. Bunun için

öncelikle yüksek absorban ped ya da alt

bezleri kullanılmalıdır. Derinin normal pH’ sı

4.5-5.5 olduğu için pH’ sı 9 temizleyiciler

kullanılmalıdır. Deri koruyucu olarak çinko

oksit ve dimethikon kullanılmalıdır.
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KRONİK YARADA ENFEKSİYON YÖNETİMİ

Doç. Dr. Alpay ARI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi,İzmir Bozyaka EAH.Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Kronik yara; vücuttaki onarım mekanizma

larının anatomik ve fonksiyonel bütünlüğü

uzun süreler içerisinde sağlanamadığı durum

larda kullanılır. Kronik ifadesi için geçen zaman

en az dört hafta ile üç ay gibi değişkenlik

gösterebilir. kronik yara yerine güç iyileşen ya

da iyileşmeyen yara adlandırılması da

yapılabilmektedir. Kronik yaralar; bası

ülserleri, diyabetik yaralar, venöz ülserler ve

arteryel yetmezlik yaraları olarak dört temel

kategoride incelenir. Yaşlılık, obezite, diyabet

ve kardiyovasküler hastalıklar kronik yaralar

için riskli durumlardır. Kronik yaralarla “sessiz

epidemi” diye adlandırılacak giderek daha

fazla sıklıkla karşılaşılaşılmaktadır. Örneğin

USA de popülasyonun yaklaşık %2’si kronik

yara nedeniyle tedavi görmektedir. Yapılan

araştırmalarda gelişmekte olan ülkelerde

toplam sağlık harcamalarının muhtemelen %3

ve hatta fazlasının kronik yara bakımı için

harcandığı tahmin edilmiştir (1,2).

Kronik yaraların enfeksiyonu iyileşmenin

gecikmesine yol açtığı gibi ağrıda artma gibi

hayat konforunu etkileyen klinik etkiler

gösterebilir fakat klasik akut yaralardaki belirti

ve bulgular kronik yarada her zaman yol

gösterici olmayabilir. Enfekte yara ile enfekte

olmayanı ayırt etmek düşünüldüğünden

kompleks bir hal alabilir ve bu nedenle kronik

yaralar bu nedenle çoklu disiplinlerce ortak

izlenip yönetilmesi gereken klinik bir antite

kabul edilmelidir.

Normal yara iyileşmesi ve kronik yara

patogenezi

Yüzeyel yaralanmalar sonrası normalde deri

bütünlüğünün devamının sağlanması ve

yabancı maddelerin uzaklaştırılması amacıyla

bir dizi mekanizma aktive olur. Sonuçta

eskisinin ancak %70-80 ‘i dayanıklılıkta onarıl

mış ve bütünlüğü sağlanmış deri oluşturulur

(3).

Olayların başlangıcı inflamatuvar faz olarak

adlandırılır. Bu evrede inflamasyonun göster

geleri olan kızarıklık, şişlik, ağrı, kızarıklık ve

fonksiyon kaybı gibi belirtiler gözlenir. İlk önce

vazokonstrüksiyon, fibrin ve trombosit birikimi

ile onarım başlar. Onarım dokusunun

oluşmaya başlamasıyla birlikte vazokons

türiksiyon yerine vazodilasyon alır ve ardından

kemotaktik sitokinlerin etkisi soncu ortama

lökosit göçü başlar. Lökositler onarımın ilk üç

gününde dominant hücre tipidir. İnflamas

yonun ilerleyen döneminde ortama doku

makrofajları gelerek mikroskobik düzeyde

debridman başlar. Makrofajlar daha sonra

fibroblast göçünü ve anjiogenesisi uyaracaktır.

İkinci faz proliferasyon fazı olarak adlandırılır.

Ortama ulaşan fibroblastlar oluşan fibrin

matriks içerisinde kollajen ile granülasyon

dokusunu oluşturup dokunun oluşturulması ve

sağlamlığını sağlayacaktır. Fibroblastlar 1-2

hafta boyunca dominant hücre tipi olarak

kalırlar. Bunlar olurken keratinost ve endotel

hücreleri de prolifere olacak ve yeni oluşan

dokunun yeni epitel ve damar yapısı

oluşturulacaktır.

Fibrin matriksin yerine kollajene bırakması ve

yeni dokunun oluşturulma süreci yaklaşık altı

hafta sürer ve olgunlaşma fazı olarak

adlandırılır. Yeniden modellenme, epitel

örtününü oluşturulması yanında kas

dokusunun myofibroblastlar tarafından

oluşturulması sürecin devamını oluşturur.
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Dokunun eski halinin %80 kadar sağlamlaşması

için yaklaşık bir yıl gerekebilir.

Yukarıda anlatılan süreçte çeşitli nedenlerle

aksamalar oluşabilir, yara iyileşmesi engellene

bilir ve iyileşmenin gecikmesi sonucu kronik

yaralar oluşabilir. Doku hipoksisi, nutrisyonel

ve metabolik bozukluklar, lokal enfeksiyon,

immünsüpresyon, travma ve yaşlılık en sık

görülen nedenlerdir. Kronik yaranın oluşması

için bu faktörlerin genellikle bir ve ya birden

fazla birlikteliği gerekir.

Doku hipoksisi yara iyileşmesinde en önemli

faktörlerden biridir.  Kollajen bağlarının oluşa

bilmesi için belirli seviyede doku oksijeni

zasyonu gereklidir. Oksijenizasyon kronik

arteriyel yetmezlik, sigaranın yol açtığı

vasokonstrüksiyon gibi iskemik nedenler

dışında venöz yetmezlik, şişmanlık v.b

nedenlerle oluşan ödem ve lokal kan akımında

yavaşlamaya yol açan etkenler ile de oluşabilir

(4). Özellikle venöz ülserlerin oluşumunda

lokal kan dolaşımında tekrarlayan iskemi ve

reperfüzyon döngüleri sonucu pardoks

biçimde doku zedelenmesinin artabileceği ve

kronik yara gelişiminin hızlanabileceği

düşünülmek tedir(4). Doku iskemisinin diğer

nedeni süreğen basınç nedeniyle oluşan doku

travmasıdır. Süreğen basınç 1-4 saatlik süre

sonunda doku zedelenmesine neden olur

(5,6).   Oksijenizasyonun bozulması lökositlerin

antibakteriyel etkilerini de zayıflatır.  İskemin

dolaylı etkilerinden biri de doku beslenmesinin

bozulmasıdır. Doku yenilenmesi için gerekli

besin maddeleri zedelenme bölgeye yeterince

ulaşmayabilir.

Kronik yara gelişiminde etkili diğer önemli

bileşen diyabetes mellitus ve bu hastalık

sonucu oluşan metabolik bozukluklardır.

Glukoz seviyelerinin yüksek seyretmesi

nötrofil, makrofaj fonksiyonlarını bozar ve yara

iyileşmesinde önemli birçok faktörlerinn

etkilerini azaltır (6,7). Diyabetes mellitus,

vasküler sistem üzerine etkileri, nöropatik

etkileri hatta charchot eklemi gibi mekanik

etkilerde dahil olmak üzere birçok mekanizma

ile kronik yara gelişimine yol açan en önemli

hastalıktır.

Yaşlılık, yukarıda bahsedilen birçok risk

faktörünün birarada olma olasılığ arttığından

kronik yara gelişiminin en riskli olduğu

dönemdir. İmmünite zayıflamıştır ve mobilizas

yon azalmıştır. Tüm bunlar yaşlılarda kronik

yara görülme oranlarını artırır (7,8).

Kronik yara gelişimini etkileyen diğer önemli

neden yaradaki enfeksiyonlardır. Normalde

yaralanan doku çevresel kaynaklı deri

mikrobiyotası ile kontamine olur. Bu bakteri

populasyonu genellikle kontrol altında kalır ve

inflamasyon tehlikesi oluşturmaz. Fakat

enfeksiyon, doku inflamasyonun sürekli bir hal

almasına, epitelizasyon ve iyileşmenin bozul

masına yol açar. Yaradaki nekrotik doku

bakteriler için uygun üreme ortamı oluştur

duğundan bakterilerin kritik düzeyde

üremeleri ile olay bir döngü halini alır ve yara

iyileşmesi gerçekleşemez. Kronik yaralardaki

sıvıda yapılan incelemelerde akut yaralan

malara göre daha fazla proinflamatuvar sitokin

ve proteaz varlığı ve düşük büyüme faktörleri

olduğunun gösterilmesi kronik yara oluşumda

bakteri ve enfeksiyonun rolünü desteklemek

tedir (4). Yaradaki bakteri miktarının kontrol

edilemeyen seviyelere çıkması lokal sellülit

tarzı enfeksiyonlarla sonlanabilir. Fakat zaman

ilerleyip yara kapanması gecikince enfeksiyon

gelişimi ve belirlenmesi giderek zorlaşır. Çünkü

kronik yarada klasik akut sellülit bulguları

olmadan enfeksiyon var olabilir. Bunun nedeni

mikroorganizmların temel birlikte yaşam

formu olan biofilm formasyonunun gün

geçtikçe daha fazla oluşmasıdır. Biofilm

içerisinde bakteriler planktonik formlarından

tamamen farklı bir yaşam sürerler. Biofilm

içerisinde; genellikle birden fazla çeşit

mikroorganizma bulunur, “quarum sense”

aktivitesi, plazmid aktarımı ya da serbest DNA

parçacıkları v.b yoluyla bilgi paylaşımı daha
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fazladır, antibiyotiklere daha az duyarlıdırlar

ve hatta özellikle biofilmin dip bölgelerinde

üremelerini tamamen azaltmış ve normal

mikrobiyolojik kültürlerde gösterilemeyen

“dormant” şekillerde bulunabilirler. Zaman

zaman biofilm içerisinde yeterli besin

maddelerine ulaşamayan bakteri toplulukları

biofilmden ayrılıp metastatik odak nedeni

olabilirler. Biofilm yapısı mutlaka aktif

enfeksiyon gelişimi ile sonlanmayabilir. Fakat

kronik yaralarda aktif enfeksiyon yanında

kronik inflamatuar bir sürece neden olabilirler

(8,9). Bu nedenle kronik yara bakımında

biofilm oluşumu için uygun ortam sağlayan ölü

dokuların debridmanı kritik öneme sahiptir.

Kronik yaralarda enfeksiyon için risk

faktörleri

Kronik yaralarda mikroorganizmaların virü

lansı, konağa ait; kontrolsüz diyabet, bası,

kronik iskemi gibi faktörler, yaraya ait; türü,

yerleşimi, derinliği, ne kadar zamandır

kapanmadığı gibi faktörler ve çevresel

faktörler enfeksiyon riski yaratabilir. Kronik

yaralarda enfeksiyon gelişimi için risk

faktörleri tablo 1 de gösterilmiştir. Riskin

yüksek olduğu yada izlem sırasında yükseldiği

durumlarda daha agresif davranılması

gerekebilir. Bu amaçla çeşitli “The Bates-

Jensen Wound Assessment Tool “ (BWAT skor),

“The Wound at risk score” (WAR skor) gibi

değerlendirme araçları geliştirilmiş (9,10).

Amaç yaranın değerlendirilmesi ve izlemi

sırasında olabildiğince standart objektif riskleri

belirleyip müdahele edebilmektir.

Kişisel risk faktörleri
Kontrolsüz diyabet
Öneki cerrahi girişimler
Radyasyon tedavisi ve kemoterapi
Doku hipoksisi ve azalmış doku perfüzyonuna yol açan durumlar
İmmün sistem bozuklukları
Uygunsuz antibiyotik proflaksileri
Malnutrisyon
Alkol, sigara , ilaç kullanımı

Yaraya ait faktörler

Akut yaralar
Kirli kontamine yaralar
Travma ve gecikmiş müdahale
Önceki enfekisyonlar
Gastrointestinal sistemle bağlantı
Dört saatin üzerinde beklemiş  penetran
travmalar
Operatif faktörler (uzun süre, trasfüzyon)
Uygunsuz saç kesimi

Kronik yaralar
Yaranın süresi
Geniş ve derin yara alanı
Perine sakrum gibi potansiyel olarak
kontaminasyon olasılığı yüksek yara
bölgeleri

Akut ve kronik yaralar
Yabancı cisimler
Hematom
Nekrotik dokular
Bozulmuş doku perfüzyonu
Yara eksudasin ve neminde artış

Çevresel faktörler

Hastaneye yatış
El hijyenine ve aseptik tekniğe uyumsuzluk
Çevresel hijyende bozukluk
Ödem, eksuda ve nemin uygun biöçimde yönetilmemesi
Uzun süreli basıları engelleyici önlemlerin alnmaması
Tekrarlayan travmalar (uygun olmayan yara temizlikleri v.b)
Tablo 1. Kronik yara enfeksiyonu için risk faktörleri (11)
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Kronik yara enfeksiyonunda biofilm varlığının

belirlenmesi

Biofilm tabakası bakterilelerin ortaklaşa

oluşturdukları biomatriks yoluyla oluşturduk

ları yapıyı ifade eder. Oluşturulan matriks

mikroorganizmları çevresel etkenlerden

koruduğu gibi besin, genetik bilgi alışverişi gibi

ekstra avantajlar sağlar. Normal planktonik

formların aksinde biofilm tabakasında

mikroorganizmalar neredeyse hareket etmeye

gerek kalmadan yaşamlarını sürdürüp ve

üreme aktivitelerine devam eder. Yapı

büyüdükçe görece oksijen ve besin miktarı

azalan dip bölgelerde bakteriler dormant

formlara dönerek varlıklarını sürdürürler.

Biofilm tabakasındaki mikroorganizmalar

konak organizma için lokal enfeksiyon kaynağı

olabildiği gibi çeşitli nedenlerle tabakadan

koparak diğer organ ve sistemler için de

enfeksiyon tehlikesi oluşturabilirler. Kronik

yaralarda da beklenildiği gibi zaman ilerledikçe

biofilm tabakasının oluşması kaçınılmazdır

çünkü biofilm mikroorganizmların tercih

ettikleri komünal yaşam formdur. Kronik

yaralarda nekrotik dokular ve yara kabuğu

biofilm gelişimi için ortam oluştururlar (12). Bu

nedenle kronik yaralarda bu yapıların düzgün

debridmanı ve canlı yara tabanının iyileşmeye

imkan verecek şekilde tutulması kritik öneme

sahiptir.

Kronik yarada biofilmin gösterildiği birçok

konvansiyonel (kültür, elektronik mikroskopi,

genetik mikrobiyolojik teknikler, v.b) ve

deneysel (bakteri, biofilm matriks, ph, enzim,

ısı, biyokimyasal gösterge sensörleri) yöntem

kullanılabilmektedir. Bİofilm tabakası bu tür

laboratuvar yöntemleri dışında klinik olarak

da,  uygun antibiyotik tedavisine rağmen

başarısızlık ve relaps, antibiyotik tedavisi

kesilince relaps, optimal yara yönetimine

rağmen yara iyileşmesinin gecikmesi, yaradaki

eksudada artma ve yaranın daha kuru halini

kaybetmesi, minimal eritemin devamı,

granülasyon dokusunun yavaş gelişmesi ve

çabuk yıkılması gibi bulgular ile tanınabilir

(11).

Kronik yarada enfeksiyonun belirlenmesi

Her yara mutlaka mikroorganizmlara ile

kontamine olur. Süreç ilerledikçe çevreden,

deriden yada oranizmanın kendi endojen

mikrobiyotasından kaynaklı daha fazla

mikroorganizmanın bulunduğu kolonizasyon

lar oluşur. Kritik kolonizasyon, genellikle yara

yüzeyinde mikroorganizma popülasyon miktar

ınının enfeksiyon riskinin en yüksek olduğu

düzeye çıktığı fakat konak savunmasının henüz

durumu kontrol altında tutabildiği durumu

ifade eder. Bu tanım 2016 Uluslararası Yara

İnfeksiyon Enstirüsünün (UYIE) tanımlarında

yer almamaktadır. Bunun yerine lokal ve

yaygın enfeksiyon tanımları geçmiştir (11).

İnfeksiyon ise mikroorganizmaların dermal sub

dermal dokuları invaze ettiği ve hatta sistemik

etkilere yol açabildiği durumu ifade eder.

Bakterilerin miktarı, virülans özellikleri ve

konağın durumu enfeksiyon oluşması için

belirleyicidir. Beta hemolitik streptokok,

pseudomonas gibi mikroorganizmalar için

enfeksiyona neden olacak miktar daha düşük

iken enterokok, mantarlar ve difteroidler için

oldukça yüksektir (13). Yüksek virülanslı

mikroorganizmalarının tanındığından mutlaka

gecikmeden tedavi edilmeleri gerekir.

Yaranın iyileşmesinde gecikme ile birlikte

biofilm oluşumunun hızlanması süreci bir kısır

döngüye sokmakla birlikte daha önemlisi akut

yara enfeksiyonda görülen klasik muayene

bulgularının görülmemesine, enfeksiyonun

tanınmasında gecikmeye ve uygun tedavi

sürecinde bozulmaya yol açmaktadır. Rutin

yara kültürleri kolonizan ile enfeksiyon etkenin

ayırd edemediğinden tanı da önerilme

mektedir. Eski tanıma göre kritik düzeyde

üreme olup gerçek enfeksiyonun olmadığı

durumlar söz konusudur. Bu perspektive göre

UYİE aşağıdaki figürde gösterildiği şekilde

kronik yara enfeksiyonu evreleri tanımlan
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mıştır (Şekil 1) (11). İnfeksiyon gelişiminin

başlangıcında daha öncede belirtildiği gibi

klasik akut yara enfeksiyonunda görülen

belirtiler olmayabilir. Ateş hipotasiyon gibi

sistemik bulguların olmadığı, yara bölgesinde

sellülit, vezikül, bül ve abse gibi lezyonların

olmadığı durumlarda enfeksiyon olabilir.

Bu durumda özellikle ağrı, yaranın genişlemesi

ve kötü kokuda artış gibi bulgular enfek

siyonun göstergesi olabilmektedir (14, 15).

Aşağıdaki tabloda enfeksiyon evresine göre

saptanabilecek belirti ve bulgular gösteril

miştir (Tablo 2) (11).

Kontaminasyon Kolonizasyon  Lokal enfeksiyon Yaygın enfeksiyon Sistemik
enfeksiyon

Dikkatli olunmalı  Müdahele gerekir

Antibiyotik gerekmez  Topikal antimikrobiyaller Sistemik ve topikal antimikrobiyaller

Şekil 1. Yara enfeksiyon süreci

Kontaminasyon Kolonizasyon  Lokal enfeksiyon Yaygın enfeksiyon Sistemik
enfeksiyon

Bütün yaralar
mikroorganizma ile
kontamine olabilir. Uygun
ortam bulamaz ve konağa
penetrasyon
sağlayamazlarsa çoğalıp
üreyemezler ve genellikle
geçici olarak bulunurlar. Bu
nedenle kontaminasyon
yaraiyileşmesini
geciktirmez ve konakta
herhangi bir enflamatuvar
yanıt oluşturmaz.

Mikroorganizmalar
gelişip çoğalabilriler
fakat konağa zarar
verecek enfeksiyon ve
herhangi bir
enflamatuvar yanıt
oluşturmazlar

Lokal enfeksiyonun gizli
bulguları

 Hipergranülasyon
(vasküler dokuda
artış)

 Kanama ve gevşek
granülasyon

 Epitelyal köprüleşme
ve granülasyonda
toplanmalar

 Yaranın genişlemesi

 Beklentinin aksine
iyileşmede yavaşlama

 Yeni veya artan ağrı

 Kötü kokuda artış

Lokal
enfeksiyonun açık
bulguları

 Eritem

 Lokal ısı artışı

 Şişlik

 Pürülan akıntı

 Beklentinin
aksine
iyileşmede
yavaşlama

 Yeni veya artan
ağrı

 Kötü kokuda
artış

 Eritem süresinin
uzaması

 Lenfanjit

 Krepitasyon

 Yaranın

genişlemesi+/-
yeni lezyonların
oluşumu

 Genel durumda
bozulma

 İştahta azalma

 Büyümüş lenf
nodları

 Sepsis

 Septik şok

 Organ
yetmezliği

 Ölüm

Tablo 2. Yara enfeksiyonu evrelerinde görülen belirti ve bulgular

Virülans ve /veya mikroorganizma miktarı ile artar

BİYOFİLM
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Kronik yara enfeksiyonlarının laboratuvar

tanısı

Hastanın klinik değerlendirmesinde sistemik

ve açık lokal bulgular varlığında ve özellikle

sistemik antibiyotik tedavisi planlanıyorsa kan

kültürlerinin alınması önerilir. Açık enfeksiyon

bulguları yokken yarada enfeksiyon gelişimini

düşündürecek bulgular geliştiğinden yaranın

mikrobiyolojik incelemesinin yapılması gerekir.

Enfeksiyon izlemi rutin yara kültürleri ile

yapılmamalıdır sürveyans kültürleri ile izlem

özellikle açık belirti ve bulguların olmadığı

dönemde alındığında kafa karıştırıcı olabilir.

Çünkü daha önce belirtildiği gibi neredeyse

tüm kronik yaralar çevresel, endojen, deri

florası v.b kaynaklanan mikroorganizmlar ile

kontamina ya da kolonize haldedir. Sürenini

uzadığı durumlarda mikroorganizmaların

tercih ettiği yaşam formu olan biofilm

oluşumu neredeyse kaçınılmazdır. Bu

nedenlerle yara kültürleri mutlaka enfeksiyon

şüphesi olduğunda alınmalıdır (2,16).

Mikrobiyolojik inceleme için alınacak materyal

doku biopsisi, iğne aspirasyonu ve sürüntü

kültürleri olabilir (16). Doku biopsisi mikro

organizma türü hakkında kesin sonuç

verdiğinden ve kantitatif değerlendirme

yapılabildiğinden genellikle altın standart

kabul edilir fakat invaziv, ağrılı ve işlem sonrası

travma gibi komplikasyonlara yol açabilen

eğitimli personeller tarafından uygulanması

gereken bir tekniktir. İğne aspirasyonu daha az

invaziv bir tekniktir fakat kantitatif bilgi almak

mümkün olmayabilir. Sürüntü kültürleri ise

uygulaması basit ve komplikasyonu düşük

olmasına rağmen derin doku ve biofilm

tabakasındaki mikroorganizmaların saptanma

sında başarısız olabileceği ve gerçek etken ile

kolonizasyonu ayırd etmede güvenilir olmadığı

düşünülür. 1970’ li yıllarda Levine’nın tekniği

gibi (17) sürüntü kültürlerinden kantitasyon

yapılabilmektedir fakat kantitatif kültürlerin,

kronik yaraların polimikrobiyal karakteri ve

biofilm tabakasında kültürler bile saptana

mayacak mikroorganizmaların olabilmesi ve

üreyen mikroorganizmanın gerçek etken

olduğunun ispatlanmasının güç olması

nedeniyle enfeksiyonların saptanmasında

faydalı olduğu tartışmalıdır (18). Bu denli

güvensizliğe rağmen bazı çalışmalarda enfek

siyonun klinik tanısında mikrobiyolojik

sonuçların sürüntü ya da biopsi kültürlerinden

elde edilmesinin fark yaratmadığı saptanmıştır

(19). Bunun temel nedeni olarak kronik

yaraların birbirine benzer uniform karakterde

olmaması ve klinisyenin yeterli standart model

olmaması nedeniyle enfeksiyon tanısında

genellikle bireysel karar vermesi olarak

gösterilmiştir.  Özetle kültür örneği için müm

kün olan şartlarda biopsi yöntemi tercih

edilmelidir fakat enfeksiyonun tanısı mutlaka

klinik olarak konmalıdır.

Kronik yarada enfeksiyonun enflamatuvar

göstergeleri olan CRP, prokalsitonin ve

presepsin gibi belirteçler oldukça duyarlı

olmalarına rağmen istenildiği biçimde

enfeksiyona spesifik parametreler değildir.

Yarada bakteriyel proteaz ölçümü gibi invaziv

olmayan yöntemler kullanılabilir. Bu konuda ki

en umut verici yöntem yaradan mikrobiyal

ribozomal DNA araştırmalarıdır. Yöntem

pahalı, özel eğitim ve ekipman gerektiren bir

teknik tir fakat noninvaziv olması ve

mikroganizma türlerine ait bilgi vermesi

nedeniyle kültür dahil tüm diğer yöntem

lerden daha kesin ve özgül bilgi sağlamaktadır

(16). Yöntem duyarlılık ve özgüllük yanında

yaradaki mikrop popülasyonunda dominant

türleri ve anaerobik mioroorganizmaları da

tespit edebildiği için gerçek etkene ait daha

açık bilgiler sağlamaktadır. Bu türden araştır

maların genel karakteristik bulgusu klasik

kültür yöntemi ile moleküler test sonuçlarının

büyük oranda uyumsuz sonuçlar çıkarması

olmuştur (20,21).  Bu durum şu ana kadar

kronik yaradaki kolonizasyon biofilm ve

enfeksiyon döngüsü hakkındaki bilinenleri

doğrular niteliktedir.
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Kronik yara enfeksiyonu tanısında ve eşlik

eden kemik enfeksiyonu tanısında çeşitli

görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Klasik x-

ray, bilgisayarlı tomografi, ultrasound, manye

tik rezonans yöntemleri sıklıkla bu amaç için

kullanılmaktadır.  Deneysel fakat çeşitli yara

türlerinde yüksek özgüllük ve duyarlılığa sahip

non invaziv  “spatial frequency domain

imaging”, termografi, lüminesans

görüntüleme, otofloresan görüntüleme,

mikrodalga/ mikro sıvı biosensörleri v.b

yöntemler de yaradaki enfeksiyonun değerlen

dirmesinde kullanılabilirler (22).

Kronik yaralarda enfeksiyon etkenleri

Kronik yara enfeksiyonuna genellikle tek

başına değil polimikrobiyal etkenler yol açar.

Süre uzadıkça anaerob mikroorganizmaların

ortamda bulunma olasılıkları artar fakat klasik

kültür yöntemlerinde anaerob mikroorganiz

maları göstermek her zaman mümkün

olmayabilir (23,24).  Akut enfeksiyonlarda

koagülaz negatif stafilokoklar ön planda iken

kronik yaralarda, Pseudomonas ve S.aureus ve

coliform bakterilerdaha fazla görülür (25,26).

Rhoads D. ve arkadaşlarının yaptığı araştır

mada klasik mikrobiyolojik kültürlerin yaradaki

polimikrobiyal topluluğun dominant üyelerini

genellikle saptayabildiğini fakat diğer

etkenlerin saptanma olasılığı düşük olduğunu

göstermişlerdir. Klasik kültür yöntemi ile

sadece 14 tür bakteri tanımlanırken bu sayı

moleküler yöntemler ile 145 i bulmuştur. Bu

çalışmada da klasik kültür yöntemleri ile

anaerob mikroorganizmalar hiç saptanamaz

ken moleküler yöntemler ile 27 tür tanımlana

bilmiştir (20).  Bu nedenle mikrobiyoojik kültür

sonucunda tanımlanan mikroorganizmanın

dominant tür olduğu söylenebilir ama birlikte

diğer mikrorganizmaların ve özellikle anaerob

ların varlığı unutulmamalıdır.

Kronik yara enfeksiyonlarda antibiyotik

tedavisi

Kronik yaraların tedavisinin temelini yaranın

debridmanı, yara yatağının granülayona

olanak verecek şekilde temizlenmesi, hastaya

ait yara iyileşmesini geciktirecek metabolik ve

vasküler problemlerin kontrol edilmesi yatar.

Enfeksiyonun olmadığı durumlarda uygulana

cak sistemik antibiyotik ve topikal  antibiyotik

tedavilerinin yara iyileşmesine katkısı olmadığı

gibi antibiyotik direncine yol açar. Bu nedenle

enfeksiyon tanısını çok dikkatli gecikmeden

ama uygun biçimde konması gerekir. Lokal

enfeksiyon bulguları ve biofilm bulguları

taşıyan kronik yaralarda topikal antibiyotikler

kullanılması ve faydası tartışmalıdır. Mupirosi

nin impetigoda ve gümüş preparatlarının yanık

yaralarındaki etkileri dışında basitrasin,

neomisin, fusidik asit, metranidazol, sulfana

mid gibi topikal antibiyotiklerin kronik yara

enfeksiyonuna etkili olduklarına dair yeterli

düzeyde kanıt yoktur. Kanıtlanmış fungal

enfeksiyonlar gibi çok kısıtlı durumlarda tedavi

aracı olarak kullanılabilirler. Ayrıca topikal

antibiyotiklerin enfeksiyon gelişmini engelle

yici etkisi de yoktur ve bu amaçla da kullanıl

mamalıdırlar (2,11). Kronik yaralarda daha çok

kullanımı önerilen antimikrobiyal topikal

ajanlar antiseptiklerdir. Antiseptiklerin, sadece

enfeksiyonuntedavisi için değil daha önemlisi

enfekisyonun gelişiminin engellenmesi

amacıyla kullanılır ve kronik yara bakımının

neredeyse değişmez parçasıdırlar (2).

Antiseptikler biofilm gelişimini engeller, anti

mikrobiyal aktivite gösterir ve yara iyileşmesini

de hızlandırırlar. Bu nedenle yaranın temiz

tutulması ve uygun debridman yapılması

sürecinde mutlaka antiseptikler yer almalıdır.

Antiseptiklerin bu nedenle ideal özelliklerinin,

geniş antimikrobiyal aktiviteye sahip olması,

canlı dokuda sitotoksik etki göstermemesi,

direnç gelişmine yol açmaması, canlı dokuya

toksik alerjik etkisi olmaması, uzun süre etki

göstermesi v.b olarak özetlenebilir. Bazı
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antiseptiklerin konsantrasyona bağlı olarak

fibroblast ve keratinositler üzerine negatif

etkileri mevcuttur. Bu nedenle antimikrobiyal

etki ile sitotoksita arsındaki denge iyi

kurulmalıdır. Bu amaçla kullanılan bazı

antiseptikler tablo 3 de gösterilmiştir (11, 27).

Kronik yaralarda hipoklorid ve poliheksa

metinlenbiguanid kullanılması önerilmektedir.

Alternatif olarak gümüş preparatları ve

oktenidin dihidro klorid kullanılabilir (27).

Antiseptik solüsyonların kullanılmasından önce

yara debridmanının mutlaka uygun biçimde

yapılması gerekir. Aksi durumda ölü dokuda

yeterince konsantrasyon sağlanamadığından

antiseptik özellik sağlanamaz.

Lokal açık lokal yaygın enfeksiyon ve sistemik

bulguların varlığında yara bakımı ve

antisepsinin sistemik antibiyotik tedavisi ile

desteklenmesi gerekir. Antibiyotik tedavisi

genellikle kültür sonuçları beklenmeden

başlanılacağından seçilecek antibiyotiğin

spektrumu, veriliş yolu yaranın türüne, klinik

durumun ağırlığına, hastaya ait risk

faktörlerine göre değerlendirilmelidir. Sağlık

bakım ilişkili enfeksiyon risklerinin olması, atak

öncesinde sık antibiyotik kullanımı, daha

önceki kanıtlanmış dirençli mikroorganizmalar

ile enfeksiyon öyküsü gibi durumlarda dirençli

mikroorganizmaların varlığı mutlaka akla

gelmelidir. Kronik yaralarda akut yara

enfeksiyonlarına göre anaerob etkenlerin daha

fazla görülmesi nedeniyle seçilecek antibiyotik

ya da antibiyotik kombinasyonunun

antianaerob etkinlik göstermesi gerekir.

Antibiyotiklerin kullanılmasından önce

mutlaka uygun yara kültürlerinin, sistemik

bulguların varlığında ise kan kültürlerinin

mutlaka alınması gerekir. Uygun biçimde

alınan örneklerden elde edilen kültür sonuçları

en azından dominant mikroorganizma

hakkında bilgi vereceğinden antibiyotik

spektrumunun sonuçlarına göre daraltılması

uygun olacaktır.

Antibiyotik tedavisinin yara enfeksiyonun

tedavi ettiği kronik yarayı iyileştirmediği

unutulmamalıdır. Özellikle sistemik antibiyotik

ler sadece enfeksiyon varlığında kullanıl

malıdır. Hafif şiddetli enfeksiyonlarda oral

tedavi tercih edilebilir. Derin ve geniş

yaralarda ve özellikle sistemik bulgular

varlığında hasta yatarak tedavi edilmeli ve

parenteral tedavi verilmelidir. Seçilebilecek

ampirik antibiyotikler ve olası klinik senaryolar

tablo 4’de gösterilmiştir.

Kronik yarada enfeksiyon gelişiminden

korunma

Enfeksiyonlardan korunmanın en önemli

parçası uygun asepsi koşullarına uyularak

yapılan debridman ve yara yatağı temizliğidir.

İşlemler sırasında el hijyeni kurallarına

mutlaka uyulmalı, riskli durumlarda aseptik

teknik kuralları uygulanmalıdır. Hastanın

kişisel bakımı, çevresindekilerin eğitimi, yaşa

dığı yerin hijyeni, uygun hastaya ait metabolik

etkilerin azaltılması, psikososyal yardım hizmet

leri ile tıbbi bakım hizmetlerine devamının

sağlanması yaranın iyileşmesi yanında

enfeksiyon gelişimini engellemek adına da

önemli parametrelerdir (11).

Sonuç

Kronik yaralar nüfustaki yaşlanma ile birlikte

her geçen gün artan sıklıkla tıp pratiğinde yer

alacaktır. Yaralarda enfeksiyon gelişiminin

çoğu kez açık bulgularının olmaması nedeniyle

süreci daha da zorlaştırabilmektedir. Bu

durum kronik yaralarda çoğu kez gereksiz

antibiyotik kullanımına yol açabilmektedir.

Oysa kronik yaraların iyileşmesi uygun debrid

man ve yara yatağı temizliği ile sağlanır. Bu

nedenle kronik yaraların öncelikle uygun

bakımının sağlanması, özenli ve sık biçimde

izlenmesi ve antibiyotik tedavilerinin klinik

bulguların varlığında ve mikrobiyolojik olarak

doğrulanmış enfeksiyonlar sırasında

kullanılması gereklidir.
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Antiseptik  Kullanım alanı  Toksik etki

Temizleyici/
irrigasyon

Topikal  Biofilm bazlı uygulamalar

Alginojel  + +

Konsantre sufaktan jel  + + +

Dialkil karbamoil
Klorid (DACC)

+ +

Bal + + +

Povidon iyot  + + + +

Kadeksomer iyodin  + + +

Polivinil alkol bazlı köpükler   + + +

Octenidin dihidro klorid
(OCT)

+ + +

Poliheksa metilen biguanid
(PHMD)

+ + + +/-

Gümüş (tuz formu)  +  +

Gümüş (elemental yada
nanopartikül formu)

+ +/-

Gemüş + antibofilm
kimyasalı (EDTA,
benzalkonyum)

+ +

Sodyum hipoklorid (NaOCL)  + +  +

Hipokloros asit (HOCL) + + + +

Tablo 3. Kronik yarada kullanılan antiseptikler

Ülser tipi Kompleks  Basit

Örnekler  Diyabetik ayak yaraları, iskemik yaralar, sakral
derin yaralar

Venöz ülserler
Diğerleri

Olası mikroorganizmalar S.aureus, Pseudomonas, deri mikrobiyotası
üyeleri, streptokoklar, anaeroblar, enterokoklar,

S.aureus, streptokoklar, deri mikrobiyotası

Hafif enfeksiyon
Yüzeyel enfeksiyon, osteomyelit yok, sistemik bulgu
yok
Ayaktan tedavi

Amoksisilin klavulonat +/- kinolon*
Veya
Klindamisin+ kinolon veya linezolid

Sefaleksin
Veya
Amoksisilin klavulonat
Veya
Klindamisin

Orta dereceli enfeksiyon
Yüzeyel yada derin +/- sistemik bulgular, osteomyelit
yok
Ayaktan

Yatarak tedavi

Amoksisilin klavulonat +/- kinolon*
Veya
Klindamisin+ kinolon veya linezolid**

Sulbaktam ampisilin +kinolon
veya
Klindamisin+ kinolon
veya
Seftriakson+metranidazol veya klindamisin
Tigesiklin
Piperasilin tazobaktam
Sefaperazon sulbaktam
Ertapenem
Linezolid veya vankomisin veya teikoplanin**

Amoksisilin klavulonat +/- kinolon*
Veya
Klindamisin+ kinolon veya linezolid

Sulbaktam ampisilin +kinolon
Klindamisin+ kinolon
Seftriakson+metranidazol veya klindamisn
Tigesiklin
Piperasilin tazobaktam

Ağır enfeksiyon
Derin, sistemik bulguar var, ostemyelit +/-, uzuv kaybı
tehlikesi ya da hayati tehlike
Yatarak tedavi (kemik eklem tutulumunda uzun süreli
tedavi)

Piperasilin tazobaktam
Sefaperazon sulbaktam
Ertapenem
Meropenem
İmipenem
Linezolid veya vankomisin veya teikoplanin**

Piperasilin tazobaktam
Sefaperazon sulbaktam
Ertapenem

Tablo 4. Kronik yara enfeksiyonlarında ampirik antibiyotik seçenekleri *siprofloksasin, moksifloksasin**Metisiline dirençli S.aureus

varlığında
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KRONİK YARA HASTASINDA BESLENME DESTEĞİ

Doç. Dr. Erkan OYMACI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastrointestinal Cerrahi

Kliniği

Yara herhangi bir ajanın fiziksel bir hasar

oluşturması sonucunda, vücuttaki normal

anatomik bütünlüğün ve fonksiyonun

bozulması olarak tanımlanmaktadır (1).

Derinin epitel bütünlüğünün basit bir şekilde

bozulmasından öte, subkutan dokulardan

daha derin damar, kemik, sinir, kas, iç organlar

ve hatta kemiğe kadar ilerleyebilecek hasarları

içerir. Yara iyileşmesi ise doku zedelenmesinin

meydana geldiği andan itibaren başlayan ölü

ve hasarlı dokunun uzaklaştırılması, yeni

dokunun oluşumu ve hasarlanmış dokunun

işlevlerini yerine getirecek şekilde yeniden

şekillenmesi gibi sonuçları içeren bir süreci

ifade eder.

Normal iyileşme sürecinde seyreden,

genellikle 5-10 gün içerisinde toparlanan ve 30

gün içerisinde tamamen düzelen yaralar, akut

yaralar olarak tanımlanmaktadır. Travma

sonucu veya cerrahi bir işlem sonrası oluşan

yaralar bu gruba dahil edilir. Kronik yaralar ise

normal iyileşme aşamalarından geçemeyen ve

zamanında tedavi edilemeyen yaralardır.

Yaranın iyileşmesi değişik birçok neden

sonucunda sekteye uğramıştır (2). Bu sebepler

arasında malnütrisyon, enfeksiyon, diyabet,

doku hipoksisi, nekroz, eksuda ve inflamatuar

sitokinlerin fazlalığı gibi faktörler

bulunmaktadır (2- 4).

1930'larda Cuthbertson, kritik hastalığı olan

travma hastalarında yaraları iyileştirmek için,

adaptif mekanizmanın bir parçası olarak

metabolik substratların periferden viserale

doğru yeniden dağılımı kavramını tanımladı

(5). Bu kavram ile ifade edilen vücuttaki temel

mekanizma, yemek yiyemeyen yaralı bir

hastada yaranın iyileşmesi için substratlar

(özellikle amino asitler) sağlamaya yönelik idi.

Metabolik stres dönemlerinde, karaciğer gibi

temel organ fonksiyonlarını desteklemek ve

akut faz reaksiyonlarının üretimi için özellikle

amino asitler sağlamak üzere, bu temel

yapının bozulduğunu belirtti. Bu genel süreç,

yetersiz beslenme dönemleri için de geçerli

idi.

Dudrick ve ark. tarafından total parenteral

nütrisyonun tanıtılmasına kadar, nütrisyon

destek sağlama yeteneğinin sınırlı olması

nedeniyle kritik hastalar için çok az şey

yapılabildi (6). Total parenteral beslenme,

cerrahların beslenme ve yara iyileşmesine olan

ilgisini artırdı. Başlangıçta, daha fazla total

parenteral nütrisyonun daha iyi olduğu

varsayıldı ve kısa sürede olumsuz sonuçları

keşfedildi. Bu hastalarda artan kalori alımı,

yağlı karaciğer ve yüksek CO2 üretimi ve

solunum sıkıntısı ile birlikte giden hipermeta

bolizması nedeniyle kritik hastaların aşırı

beslenmesi yeniden gözden geçirildi. Devam

eden araştırmalar neticesinde, aşırılığın sonuç

ları olmadan beslenmeyi optimize etmek için

kritik hastaların beslenme yönetimi için uygun

yönergeler geliştirildi. Ancak bu araştırmaların

çoğu travmaya bağlı akut yaraları olan hastalar

üzerinde yoğunlaşmakta idi.

Yara iyileşmesinde beslenme yönetimi akut ve

kronik yaralar için farklı özellikler gösterebil

mektedir. Kronik yarası olan hastanın
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beslenme ihtiyaçlarını belirlemek için,

hastanın travma hastası gibi olmadığını

anlamak önemlidir. Travma hastaları genellikle

genç, kronik yara hastaları ise genellikle

yaşlıdır. Travma hastaları tipik olarak yaralan

madan önce sağlıklıdır, ancak kronik yara

hastalarında sıklıkla diyabet ve diğer endokrin

bozukluklar, hipertansiyon, periferik vasküler

hastalık, böbrek hastalığı ve hepatik bozukluk

lar gibi eşlik eden hastalıklar mevcuttur.

Nütrisyonel ihtiyaçların karşılanmasında en

çok geride kalınan ve özen gösterilmesi

gereken hasta grubu ise kronik böbrek

yetersizliği hastalarıdır İyileşen yaranın temel

evrelerinin benzer olması nedeniyle bazı ortak

noktalar olsa da akut yara, kronik yara ile tam

olarak aynı değildir. Sonuç olarak, akut yara

bakımı ve travma yönetimine yönelik meta

bolik yönetim yaklaşımları, kronik yara hastası

için evrensel olarak geçerli olmayabilir.

Makro besin ögeleri (karbonhidrat, protein ve

yağ) bilindiği gibi vücuda enerji sağlayan temel

besin ögeleridir. Enerji ihtiyacını karşılamak

amacıyla genellikle karbonhidrat ve yağlar

kullanılırken, proteinler ve bazı özellikli amino

asitler, yara iyileşmesinde en fazla üzerinde

durulan makro besin ögeleri olarak karşımıza

çıkmaktadır. Özellikler kolajen oluşumunun,

anjiyogenez, eritrosit, lökosit ve sitokin

oluşumunda rol oynaması nedeniyle yara

iyileşme sürecine önemli katkıları olduğu

öteden beri bilinmektedir (7). Ciddi dereceli ve

kronik yaralar vücutta hiper metabolik ve

katabolik süreçlere yol açabilmekte ve

anabolizmayı sağlamak, katabolizmayı engelle

mek için enerji gereksinmesi artmaktadır. Bu

hastalarda alınan toplam kalori çok düşük ise

hem diyetteki hem de kişinin kaslarında

depolanan protein, enerji kaynağı olarak

kullanılmaktadır. Protein enerji malnütrisyonu

varlığıyla beraber vücuttaki diğer besin ögesi

depolarının eksikliği, yağsız vücut kütlesi

kaybına neden olarak yara iyileşmesinin

gecikmesine yol açabilmektedir (8).

Kronik yaralarda ve bası yarası gelişiminde en

önemli nütrisyonel yaklaşım protein ve kalori

ihtiyacını karşılayabilmektir.

İn vivo çalışmalar da malnütrisyonun

inflamasyon aşamasını uzattığı, verilen protein

oranı yüksek tutul duğunda kolajen sentezi ve

depolanmasını arttırdığı ve kalori

gereksiniminin %50’si verildiğinde ise granülas

yon oluşumu ve matriks protein depolan

masının azaldığı gösterilmiştir (9).

Makro nütrisyon desteği

Total Enerji ve Protein İhtiyacı

Hastanın toplam enerji ihtiyacı karşılanmazsa,

ek mikro besinler, protein, amino asitler veya

diğer besin bileşenleri ile takviye büyük

olasılıkla başarısız olacaktır. Ayrıca, antropo

metrik ölçüm (BMI) protein eksikliğini

saptamak için yeterli değildir ve protein

durumunu değerlendirmek için serum

albümin, prealbumin veya C-reaktif proteinin

değerlendirilmesi gerekmektedir. Tanımlanmış

bir protein eksikliği olan kronik yaralı

hastalarda, yetersiz iyileşme ve yara komplikas

yonlarının oluşumu kaçınılmaz olacaktır.

Ulusal Bası Ülseri Öneri Paneli (NPUAP),

Avrupa Bası Ülseri Öneri Paneli (EPUAP)

birliğinin 2014 yılında yayınlamış olduğu

referans rehberinde, bası yarası riski olan ve

kronik yara hastalarında toplam enerji alımı

30-35 kcal/kg/gün, protein alımı ise 1.25-1.5

g/kg/gün olarak önerilmektedir (10). NPUAP,

zayıf olan veya kilo kaybeden hastalar için

kalori alımının vücut ağırlığına göre 35-40

kcal/kg'a çıkarılmasını önermektedir (10).

Avrupa Klinik Enteral Parenteral Beslenme

Birliği (ESPEN) ise yanık için en uygun enerji

hesaplamasının indirekt kalorimetre ile

yapılabileceğini belirterek; yetişkinlerde

protein alım düzeyinin 1.5-2.0 g/kg/gün,

çocuklarda 1.5-3.0 g/kg/gün’e kadar

çıkabileceğini belirtmektedir (11). Günlük
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alınan protein miktarı kadar bu miktarın üç

öğüne eşit paylaştırılması da önemlidir.

Şekil 1. Arginin, bir kolajen öncüsü olan prolin ile ilişkili

metabolik yolak merkezinde yer alır; bir nitrojen taşıyıcı

molekülü olan glutamin ise neovaskülarizasyonla

ilişkiliNO üretimi katılır. Metabolik stres dönemlerinde

esansiyel bir amino asit haline gelebilir. ADC, arginin

dekarboksilaz; AGA, agmatinaz; AGAT, arginin: glisin

amidinotransferaz; a-KG, a-ketoglutarat; AS,

argininosüksinat; ASL, argininosüksinat liyaz; Asp,

aspartat; ASS,argininosüksinat sentaz; BH4, (6R)-5,6,7,8-

tetrahidro-L-biopterin; CK, kreatin kinaz; CP,

karbamoilfosfat; CPS-I, karbamoilfosfat sentetaz-I

(amonyak); Cr-P, kreatin-fosfat; DCAM, dekarboksilatlı S-

adenosilmetiyonin; GA, guanidinoasetat; GDH, glutamat

dehidrojenaz; Gln, glutamin;Glu, glutamat; GMAT,

guanidinoasetat N-metiltransferaz; MTA,

metiltioadenosin; NAG, N-asetilglutamat; NAGS, N-

asetilglutamat sentaz; NO, nitrik oksit; NOS, nitrik oksit

sentaz; OAT, ornitin aminotransferaz; OCT, ornitin

karbamoiltransferaz; ODC, ornitin dekarboksilaz; P5CD,

pirolin 5-karboksilat dehidrojenaz; P5CR, pirolin-5-

karboksilat redüktaz; P5CS, pirolin-5-karboksilat sentaz;

PO, prolin oksidaz; PUT, putresin; SAHC, S-

adenosilhomosistein; SAM, S-adenosilmetiyonin; SAMD,

S-adenosilmetiyonin dekarboksilaz; SPDS, spermidin

sentaz. (Elsevier'in izniyle Fang ve ark. uyarlanmıştır)

Kronik yaralı hastalarda ve yanıklarda

karbonhidrat alımının çocuk ve yetişkinlerde 5

g/kg/günün altında, yağların ise hem akut hem

kronik yaralarda 2 g/kg/günün altında

tutulması önerilmektedir (11,12). Yara iyileş

mesinde makro besin ögelerinin dağılımları ile

ilgili olarak toplam enerjinin %55-60’ının

kompleks karbonhidratlardan, %20-25’inin

yağlardan, %20-25’inin proteinlerden karşılan

ması gerektiğini belirtilmektedir (12).

Arjinin ve Glutamin İhtiyacı

Arginin, yalnızca metabolik stres koşulları

altında diyette ihtiyaç duyulan, duruma göre

gerekli ve vazgeçilemez bir amino asit olarak

kabul edilir. Normal şartlar altında bağırsaktan

türetilen sitrülinden, böbrek ve karaciğerde

sentezlenir (13)(Şekil 1).

Vücudun arginin üretme yeteneği nedeniyle,

normalde diyetlerimizin önemli bir parçası

değildir. Ancak sepsis, travma, yara gibi

durumlarda vücudun ihtiyaçları bu içsel

mekanizma ile karşılanamayabilir. Argininin

yara iyileşmesini nasıl etkileyebileceğine dair

bir dizi teorik olasılık vardır. Prolin, kolajen

sentezi için gereklidir ve arginin, Ornitin/

Glutaminsemialdehit/Prolin yolunda bir öncü

olarak görev yapar. Kolajen üretimi yüksek

olduğunda, arginin bu amino asidin temel bir

öncüsü olabileceği öne sürülmektedir (14, 15).

Arginin aynı zamanda uygun yara iyileşmesi

için gerekli bir bileşik olan nitrik oksit için de

bir öncüdür (15-17). Arginin yara iyileşmesinde

özellikle fibroplazi aşamasında etkili olduğu

bilinen bir nutrienttir. Arginin eksikliklerinde

yara gerilme gücünün ve kolajen birikiminin

azaldığı belirtilmektedir Arginin, ornitin gibi, T

hücrelerini ve yaranın iyileşmesine de yardımcı

olabilecek büyüme hormonu üretimini uyarır

(12-14).

Glutamin, dolaşımda en fazla bulunan amino

asittir. Hücresel enerji ve hücre proliferas

yonu, nükleik asitlerin sentezi, böbrekte asit-

baz dengesi ile nitrojen ve karbon

metabolizma sında rol oynamaktadır (11).

Stres yanıtı olarak karaciğerde glukoza

dönüşmekte; hızla bölünen endotel hücreler,

barsak enterositleri ve bağışıklık hücrelerinin

çoğunluğunda yakıt olarak kullanılmaktadır.

Aynı zamanda hücreler arası antioksidan
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sistemde, glutatyonun yapısında da yer alır

(11).

Glutamin, bağırsak mukozasının bütünlüğü için

gereklidir ve barsak fonksiyonlarını düzenler.

Ayrıca Krebs döngüsüne giren glutamat ve a-

ketoglutarat'a parçalanma yoluyla bir enerji

kaynağı olarak da kullanılır. Azot daha sonra

diğer azot içeren moleküllerin üretimi için

kullanılabilir. Glutamin kolajen ve protein

sentezini stimüle ederek yara iyileşmesini

hızlandırır. Diğer taraftan proinflamatuar

sitokinleri baskılayıp anti-inflamatuar sitokin

leri arttırarak kontrollü inflamasyon sağlar (8).

Hidroksi metil bütirat (HMB) ise esansiyel

amino asitlerden lösinin metabolitidir.

HMB'nin arjinin ve glutamin ile verildiğinde

kaslarda protein yıkımını engelleyerek, protein

kaybını azaltarak ve deride kolajen birikimini

artırarak yara iyileşmesine katkıda bulunabile

ceği düşünülmektedir. Kas kütlesini artırmak

ve kasların işlevini korumak için 3 g/gün HMB

alınması gerektiği ifade edilmektedir (18).

Yağlar

Yağ, diyetin ayrılmaz bir parçası olmalıdır ve

insanlar normal metabolizma için diyetlerinde

esansiyel yağ asitleri, linoleik asit ve a-linolenik

asit tüketmelidir. Yağlar hücre membran

oluşumu ve inflamasyon durumunda üretilen

prostaglandinler için gereklidir. Özellikle

eikosapentanoik asit (EPA) ve dokosahegza

noik asit (DHA) içeren diyetlerin kritik

dönemdeki hastalarda yeni yara oluşumunu

geciktirdiği bilinmektedir (19). Omega-3 yağ

asitlerinin (DHA ve EPA) antitrombotik, vazo

dilatör ve anti inflamatuar etkileri mevcut

iken, omega-6 yağ asitlerinin (ARA) ise trombo

sit agregasyonu, inflamatuar ve vazokons

triktör etkileri bulunmaktadır. Omega-3'ün

omega-6 esansiyel yağ asitlerine uygun bir

oranı optimal yara iyileşmesi için önemlidir,

çünkü çok fazla omega-6 yağı yüksek

araşidonik aside yol açarak vücuttaki sistemik

inflamasyonu uzatabilir. Erken yara iyileş

mesinde yeterli bir inflamatuar yanıtı kolaylaş

tırmak için, omega-6’nın omega-3 yağ asidine

oranı, yara iyileşmesi proliferatif ve yeniden

şekillenme aşamasına ulaşana kadar 10:1'in

üzerinde kalmalıdır (8). Birçok araştırmacı,

çalışmalarında DHA'nın, belki de iltihabı

çözerek, yara iyileşmesinin sonraki aşamalarını

hızlandıran olayları kolaylaştırabileceğini öne

sürmektedir (20). Kronik yaralı hastalarda ve

yanıklarda yağların 2 g/kg/günün altında

tutulması önerilmektedir (11).

Mikro nütrisyon desteği

Çinko (Zn)

Vücutta yara iyileşmesinde rol oynayan,

antioksidan fonksiyona (süperoksit dismutaz),

hücre replikasyonuna, nükleik asit meta

bolizmasına, doku onarımına ve büyümeye

katılan 200'den fazla çinko içeren enzim ve

metalloenzim mevcuttur. Buna rağmen, bazı

araştırmacılar çinko takviyesinin yalnızca çinko

eksikliği belirlendiğinde (serum ve yara

tahlilinde) önerildiğini, fazla çinko takviyesinin

katyon absorpsiyonunu, özellikle demir ve

bakırı engelleyebileceğini öne sürmektedirler

(21). Kronik yaralı hastalarda Zn eksikliği

mevcut ise yara iyileşmesini hızlandırmak için

10 gün boyunca 40 mg/gün elementel çinko

(176 mg/gün Zn sülfat) takviyesi

önerilmektedir (22).

Askorbik asit (Vitamin C)

Askorbik asidin bir antioksidan olarak ve

kolajen sentezi için gerekli olan prolin ve lizinin

hidroksiproline ve hidroksilizine hidroksi

lasyonunda bir kofaktör olarak biyolojik rolü

iyi bilinmektedir. Askorbik asit seviyelerindeki

eksiklik, lizin ve prolinin hidroksilasyonunun

azalması nedeniyle kolajen sentez eksikliği

konusunda şüphe yaratmalıdır. Optimal

olmayan dozlarda C vitamini tüketen

hastalarda kolajen sentezinde ani bir azalma

ve yara iyileşmesinde gecikme izlenme
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mektedir. Kronik yara iyileşmesi üzerine C

vitamini takviyesine ilişkin veriler yetersiz

olmasına rağmen, Askorbik asidin kolajen

oluşumu, antioksidan kapasite ve immün

modülasyon üzerindeki etkileri nedeniyle,

küçük yaraları veya basınç ülseri olan

bireylerde 500- 1.000 mg/gün bölünmüş

dozlarda takviyesi önerilmektedir (23). Geniş

yanıklar gibi daha ciddi yaraları olan hastalar

için dozlar günde 1-2 g'a yükseltilebilir.

Vitamin A

Enflamatuvar hastalıklar için kortikosteroid

lerle tedavi durumu dışında, A vitamininin

kronik yaraları olan hastalar üzerindeki olumlu

etkisi daha az belirgindir. Bu bireyler için A

vitamini beslenme yönetiminde benzersiz bir

role sahiptir. Araştırmacılar, glukokortikoid

lerin yara iyileşmesi üzerindeki olumsuz

etkilerine karşı A vitamini takviyesinin önemli

olduğunu belirtmektedirler (24). Kortiko

steroid alan hastalarda yara iyileşmesini

hızlandırmak için hastalara 10.000–25.000

IU/gün A vitamininin oral yoldan verilmesi

önerilmektedir (6). Karaciğer yetmezliği veya

şiddetli protein enerji malnütrisyonu nede

niyle taşıyıcı protein, retinol bağlayıcı protein

eksikliği olan kişilerde 10-14 günlük kısa bir

periyotta güvenli ve dikkatli kullanılması

gerekmektedir.

Bunların dışında vitamin B2, vitamin B3, bakır

(Cu), magnezyum (Mg) ve Selenyum (Se) gibi

elementlerin de yara iyileşmesi üzerinde etkili

oldukları çeşitli araştırmalarda belirtilmekte

dir.

Özet

Modern beslenme ve yara iyileşmesi anlayışı,

büyük ölçüde travma ve sepsiste beslenme ile

ilgili araştırmalardan türetilmiştir. Daha önce

sağlıklı, hipermetabolik hastalardan elde

edilen bu bilgiler, tipik olarak eşlik eden

hastalığı olan, kronik olarak yetersiz beslenmiş

ve hipometabolik kronik yara hastalarına

tamamen uyarlanmayabilir. Kronik yaraları

olan hastalar, genel yara yönetimi

değerlendirmesinin bir parçası olarak

beslenme değerlendirmesine tabi tutulmalıdır.

Bu değerlendirme, modern sanayileşmiş

ülkelerde ve obez hastalarda bile protein ve

mikro besin yetersiz beslenmesi gerçeği

nedeniyle özellikle gereklidir.

Kronik yara hastalarına beslenme önerileri

verebilmek için öncelikle hastaların fiziksel ve

biyokimyasal bulguları göz önünde

bulundurulmalı, alınacak tedaviler nedeniyle

oluşabilecek besin kayıpları saptanmalı ve

bunlara yönelik kişilere özgü önerilerde

bulunulmalıdır.

Malnütrisyonlu hastalarda protein ve kalori

eksiklikleri giderilmeli ve mikro besinler

eklenmelidir. Çinko ve C vitamini, kolajen

metabolizması ve iltihaplanmadaki merkezi

rolü nedeniyle yaraları olan hastalarda tavsiye

edilen takviyelerdir. A vitamini, kortiko

steroidlerle tedavi edilen hastanın

yönetiminde benzersiz bir role sahiptir.

Arginin ve glutamin takviyesi ancak diyette

yeterli miktarda protein ve kalori bulunduğu

takdirde yardımcı olabilir.

Eğer karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında

bozulma varsa yüksek protein alımından

kaçınılmalı, aşırı yağ ve karbonhidrat alımının

sırasıyla hiperlipidemiye ve hiperglisemiye

neden olabileceği unutulmamalıdır.
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Kronik bir yara, beklenen hız ve histolojik

sonuçtan daha kötü iyileşen ya da hiç

iyileşmeyen yara olarak tanımlansa da yandaş

diğer nedenlerin yanı sıra bozulmuş

anjiyogenez, innervasyon veya hücresel

migrasyonun bir sonucu olarak yara iyileşme

döngüsünün bozulması nedeniyle fizyolojik,

histolojik, anatomik ve fonksiyonel olarak

beklenen hız ya da zamanda iyileşmeyen yara

olarak ta tanımlanabilir (1). Yara iyileşme hızı

ve kalitesi, komorbiditeler (örn. diyabet,

otoimmün hastalık, periferik arter hastalığı),

artmış vücut kitle indeksi, anatomik yerleşim

ve ilaçlar dahil olmak üzere çok sayıda faktöre

bağlı olarak değişir. Bununla birlikte,

etiyolojiden bağımsız olarak, yara iyileşmesi

normalde sürekli ve ölçülebilir bir hızda

ilerlemedir. Akut bir yarayı kronik bir yaradan

net bir şekilde ayıran belirli bir zaman

çerçevesi olmamasına rağmen, bazı kaynaklar

bir aylık bir süre içinde yaranın yüzey alanında

haftalık yaklaşık %15 veya yaklaşık %50 azalma

olmamasının kronik bir duruma işaret ettiğini

ileri sürmektedir (2).

Kronik yara örnekleri arasında iyileşmeyen

veya enfekte cerrahi veya travmatik yaralar,

venöz ülserler, basınç ülserleri, diyabetik ayak

ülserleri ve iskemik ülserler yer alır. Malignite

ile ilişkili kronik yaralar, malinitenin uygun

tedavisini gerektirir, ancak bazı durumlarda

önerilebilecek tek şey palyasyondur  (3,4).

Kronik bir yarası olan hastada tedavi ekibinin

hedefi çoğu zaman akmayan, kokmayan,

kanamayan böylelikle kişinin sosyal hayatta

yer alabilmesini sağlayan kontrol altında ama

tam iyileşmemiş yara durumunu korumak bile

olabilir. Bu durumda tedavi, ağrı ve kaşıntıyı

azaltmaya, yaradaki enfeksiyonu ve kanamayı

en aza indirmeye ve hastayı fiziksel ve

duygusal olarak etkileyen, hoş olmayan

kokulara yol açabilecek aşırı eksüda gibi en

sıkıntılı kronik yara sorunlarıyla başa çıkmaya

yöneliktir.

Akut yaralarda olduğu gibi, kronik yaraların

lokal bakımının iki ana bileşeni debridman ve

aktif-pasif yara kapama ürünleri ile uygun

pansumandır. Kronik yara tedavisinin

mütemmim cüzünekrotik kalıntılar veya cansız

doku agresif bir şekilde uzaklaştırma işlem

lerini içeren radikal cerrahi debridmandır.

Yara kokusu, yara yüzeyindeki mikrobiyal

biyolojik yükü azaltmak için aralıklı mekanik

debridman, topikal antimikrobiyal tedavi (5-7)

ve/veya koku emici pansumanlarla kontrol

edilmelidir.

Kronik yarada kanamayı azaltmak ve

pansuman değişiklikleriyle ilişkili ağrıyı

azaltmak için yaranın üzerine yapışkan

olmayan bir pansuman yerleştirilmesi önemli

bir yöntemdir. Pıhtılaştırıcı içeren ikinci bir

aljinat pansuman tabakası da kanamayı en aza

indirmeye yardımcı olabilir.

Ülser yatağından sızıntı oluşturabilecek (örn.,

kesilip çıkarılamayan ölü, tümöral doku içeren

yaralar) topikal hemostatik ajanlar veya

sukralfat (8) ve elastik bandajlar şeklinde hafif

basınçla kontrol edilebilir; gümüş nitrat, koter

veya epinefrinli lokal anestezikler de işe

yarayabilir.

Kaşıntı, kronik yaralarda sık karşılaşılan bir

şikayettir. Kaşıntı ve tahriş genellikle kuru veya

ıslak cilt veya kontakt dermatitten kaynaklanır.

Uygun bir nem dengesinin korunması ve

normal cildin korunması kaşıntı ve cilt

tahrişinin azalmasına yardımcı olur ve

gerekirse topikal kortikosteroid kremler

uygulanabilir.

Hemen her kronik yaranın ortak ve başlıca

sorunu olan drenajı kontrol etmek, yara

çevresindeki maserasyonları azaltmak ve

yaradaki eksüda miktarını kontrol etmek için

yapışkan olmayan sargının üzerine emici bir
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pansuman yerleştirilme ve yara derinliğine

göre ayarlanan spesifik anatomik pasif yara

kapama ürünleri yerleşimi ile mümkün olur.

Alternatif olarak, herhangi bir kontren

dikasyon olmaması koşuluyla, yara drenajı bir

toplama cihazı (örn. ostomi torbası, negatif

basınçlı yara tedavi cihazı) kullanılarak

çekilebilir. Kadeksomer iyot ve tıbbi bal

formülasyonlarını içeren topikal eksüda emici

topikaller, yara yüzeyinden az ila orta dereceli

eksüdanın giderilmesinde yardımcı olabilir.

Yarayla ve özellikle pansuman değişiklikleriyle

ilişkili ağrı göz ardı edilmemelidir. Kansere

bağlı ağrı tedavisi için geliştirilen Dünya Sağlık

Örgütü analjezik merdiveni, diğer kronik ağrı

türleri için de geçerlidir. 24 saat stabil dozlarda

uzun etkili opioid alan hastalar için, eğer

ağrılıysa pansuman değişimlerinden önce kısa

etkili bir ajanın ek dozları düşünülmelidir.

Topikal veya lokal anestezikler kullanılabilir

ancak sınırlı etkileri olabilir.

Cerrahi yaklaşım

Genel olarak, çok aşamalı cerrahi prosedürler

gerektirebilen kronik yaraların cerrahi

müdahalesi, enfeksiyonu yöneterek ve yaranın

kronikleşmesine neden olan altta yatan

faktörleri (örn. kemik deformiteleri, yabancı

cisim, biyomekanik instabilite) ve daha sonra

önceden cerrahi revaskülarizasyon

gerektirebilecek ileri yara tedavi işlemleri içerir

(Resim 1,2). Bunlar kronik yarayı akut yaraya

dönüştürmede başarılı olursa geçici veya kesin

yara kapama yapılabilir.

Vazooklüzif, otoimmün ve inflamatuar

bozukluklar (örn. romatoid artrit, orak hücre

hastalığı, pyoderma gangrenosum, sklero

derma) gibi sistemik hastalık durumlarında

ortaya çıkan kutanöz ülserasyondan

kaynaklanan kronik yaraların tedavisi zordur

ve sıklıkla antibiyotiğe dirençli bakterilerle

kolonize olur(9)(Resim3,4). Altta yatan

durumun uygun tıbbi yönetimi, planlanan

cerrahi işlemden önce ele alınmalıdır. Örnek

olarak, pyoderma gangrenosum, önce uygun

tıbbi tedavi uygulanmadıkça cerrahi

müdahalenin tipik olarak indike olmadığı

spesifik bir kronik yara vakasıdır.

Resim 1.Diyabetik ayak apsesinin yönetimi(TCD izniyle)

Beş gündür ayak bileğinde şişlik, ateş ve titreme şikâyeti olan

diyabetik ayak enfeksiyonlu 30 yaşındaki bir hastanın yönetimini

görülmektedir. İnsizyon ve drenaj sırasında ayak bileği eklemi

içinde büyük, derin bir apse bulundu.Debridmanı takiben ön ve

yan alt bacağı (A) tutan deri ve yumuşak doku defekti görüldü.

Ekstansör tendonlar açığa çıkarıldı (B) ve yara pansumanları ile

yapılan geçici bakımın ardından ön ayak bileği defektini

kapatmak için serbest flep kullanılarak lateral yaraya kısmi

kalınlıkta deri grefti yerleştirildi. (C). Ameliyattan dört hafta

sonra yaralar iyileşti ve hasta zorluk çekmeden yürümesi

sağlandı (D).

Resim 2.Diyabetik plantar enfeksiyonun geçici yara örtüsü(TCD

izniyle)

Ayağın plantar kısmında 9 aydır drene kronik sinüsü olan

diyabetik bir hastanın yönetiminde debridmanı (A) takiben, yara

pansuman yapıldı ve cilt grefti (B) için yara yatağı görevi görecek

bir neodermis oluşturmak için bir ara matris yara sargısı ile

tedavi edildi. İki hafta sonra, üstteki silikon tabaka çıkarıldı (C)

ve bir deri grefti yerleştirildi.
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Cerrahi, anestezi ile ilgili risklerin yanı sıra

prosedürün kendisiyle ilişkili doğal risklere

sahiptir. Medikal optimizasyon intraoperatif

ve postoperatif komplikasyon riskini azaltmak

için önemlidir. Cerrahi müdahalenin en iyi

tedavi şekli olup olmadığını belirlemek için

Resim 3. Sağ ayağın kangreni(TCD izniyle)

Vasküler iskemi (tıkalı ön tibial arter) ve ayak sırtında enfeksiyon

olan hastada aktif bir yumuşak doku enfeksiyonu, pürülan

akıntılı deri altı doku ile açıkta kalan tendonlara ve derin faysa

mevcuttur. Sol ayağa göre sağ ayak daha koyu renkli ve

ödemlidir.

Resim 4. İskemik yara lateral ayak(TCD izniyle)

Özellikle 5. metatarsofalangeal eklemin plantar yüzünde, ön

ayaktaki iskemik bir yara görülmektedir. Kemik çıkıntısının

yakınında artan basınç alanında eskar ile karışık fibrotik

dokunun yara görülmektedir

ameliyatın riskleri ve faydaları değerlendiril

melidir. Malignite ile ilişkili kronik yaralara,

riski arttıran komorbiditeler yoksa ve bunu

yapmak hastanın bakım hedefleriyle uyum

luysa sıklıkla cerrahi olarak yaklaşılabilir.

İlerlemiş sistemik hastalıkta bile yaranın

cerrahi debridmanı mümkündür.

Bazı hastalar, genellikle uzuv koruyucu birden

çok cerrahi prosedür yerine daha kısa sürede

sonuç alınacak işlemler düşünülebilir. Örneğin

kronik alt ekstremite iskemisi veya alt

ekstremitede malignite ile ilişkili yaraları olan

genel durumu kötü hastalar için primer

amputasyon daha uygun bir hareket şekli

olabilir.

Yara yatak hazırlığı

Yara yatağı hazırlığı, başarılı iyileşme

potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için yara

iyileşmesinin önündeki lokal faktörlerin

kaldırılması süreci olarak tanımlanır (Resim5).

Bu öncelikle klasik konvansiyonel debridman

yoluyla gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. Bu

sürede hastanın sosyo-kültürel seviyesi, öz

bakımı ve planlanacak, çoğu masraflı ve emek

gerektiren tıbbi işlemlerin fayda-zarar hesabı

ile yol yordamını hesaplamaya yardımcı

olacaktır. Kronik yarada klinik enfeksiyon

belirtileri varsa yara doku kültürleri almak

yardımcı olabilir. Rastgele bir kültür, patojenik

olmasa bile, kronik bir yara ortamında büyük

olasılıkla olumlu bir sonuç verecektir (10). Bu

durum gereksiz antibiyotik tedavisine yol

açabileceği akılda tutulmalıdır. Yara yüzeyinde

biofilm varlığı basit klasik tekniklerle (mekanik

debridman, fırçalamavs) üstesinden gelinebilir.

Ek olarak, biyofilm geleneksel kültür

yöntemleriyle tespit edilemez ancak biyofilm

tespiti için 16S rDNA pyrosequencing gibi

başka yöntemler gereklidir (11). Biyofilmin

kronik yaralar üzerindeki etkisinin derecesi

tam olarak aydınlatılamamıştır. Özetle kronik

yarada cerrahın infeksiyon şüphesi varsa

(pürülan, yoğun drenaj, çevre canlı sağlıklı

dokuda klinik enfeksiyon belirtileri: rubor,

tumor, calor, odor, dolor, functiolaesa) kültür
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Resim 5.Diyabetik plantar enfeksiyon sonrası kesin yara örtüsü

(TCD izniyle)

Dokuz aydan uzun bir süredir ayağın plantar kısmından drene

olan kronik sinüsü olan diyabetik bir hastanın yönetimini

göstermektedir. Debridmanı takiben, yara pansuman yapıldı ve

deri grefti için uygun bir yara yatağı sağlamak üzere bir ara

matris yara sargısı ile tedavi edildi. Ayağın kısmi kalınlıkta deri

grefti yerleştirilmesinden sonraki görünümü (A) ve dört hafta

sonraki iyileşmiş görünümü (B) gösterilmektedir.

alınmalıdır. Kültürler yaranın en derin

kenarlarından alınmalı ve mümkünse yara

tabanından doku dahil edilmelidir. Bakteri

florası zamanla daha dirençli bir bakteri

fenotipine dönüşebilir. Bu nedenle, gerekliyse

kültürler seri olarak alınmalıdır. Debridman,

cansız dokuyu, patojenleri (biyofilm),

kirleticileri ve yabancı (veya diğer) materyali

temizler ve ayrıca enfeksiyon alanlarını

bertaraf eder. Debridmanın yaranın tabanının

yanı sıra yara çevresini de içermesi önemlidir.

Resim 6. Enfekte ortopedik fibula plakasının yönetimi

53 yaşında bir fibula kırığı için açık redüksiyon ve dahili

fiksasyondan üç yıl sonra kronik drenaj sinüsü olan bir hastanın

yönetimini göstermektedir (A). Debridman ve daha önce

yerleştirilmiş olan fibula plağının çıkarılmasından sonra,

peroneal perforatörlerin proksimaline dayanan lokal bir flep,

açığa çıkan kemiği kapatmak için döndürüldü. Açıkta kalan deri

altı dokusunu (B) örtmek için bir deri grefti yerleştirildi. İyileşen

yaraların görünümü gösterilmiştir (C).

Resim 7. Kronik drenajlı sinüs traktı tedavisi

Bir yıl önce önceki bir kalkaneus kırığının onarımına bağlı kronik

drenaj sinüsü olan bir hastanın yönetimini göstermektedir.

İnsizyon, drenaj, debridman ve enfekte dokuların çıkarılması, ön

bacak yarası ve lateral ayak defekti (A) ile sonuçlandı. Bir

arteriogram, sadece anterior tibial arter (B) yoluyla ayağa

perfüzyon olduğunu gösterdi. Alıcı damar olarak anterior tibial

damarlar kullanılarak defekte serbest grasilis kas flebi

yerleştirildi (C). İyileşmiş serbest kas flebinin görünümü

gösterilmiştir (D).

Kronik yarada yatağını yeterince hazırlamak

için sıklıkla poliklinik şartlarında ya da

ameliyathanede seri debridman gerekir (12).

Agresif cerrahi müdahale içermeyen

debridman, yetersiz ağrı kontrolü ve hemostaz

sağlama yeteneğinin sınırlı olması nedeniyle

cansız doku ve biyofilmin yeterince

çıkarılmasına genellikle izin vermez.

Ameliyathane, genellikle daha derin yumuşak

doku ve kemikle ilgili sorunların yönetimini

gerektiren kronik yaraların debridmanı için

daha güvenli bir ortamdır. Bazı durumlarda,

cansız doku/ kontaminasyon/ enfeksiyon

derecesi nedeniyle kesin kapatma planlan

masa bile yaraların ameliyathanede debride

edilmesi daha uygundur(Resim 6,7). Fakat

gerek birçok yandaş hastalıklarla anestezinin

yüksek riskli olması, gerekse artan yaşlı,

hastalıklı nüfus sonucu sınırlı klinik kaynaklarla

üstesinden gelinemeyecek derece de artmış

kronik hasta sayısı nedeni ile poliklinik

şartlarında tekrarlayan, sınırlı ve basit

debridmanlarla daha uzun sürede olsa bile

tatmin edici debridman hedeflerine

ulaşılabilinir.
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Enfekte görünen kronik yaralar için, doğrudan

antimikrobiyal tedaviye yardımcı olmak için

operatif debridman sırasında yara/doku

kültürleri alınmalıdır. Yaranın etiyolojisi

bilinmiyorsa veya yara atipik özellikler

gösteriyorsa, histoloji için yaranın ve/veya

yara çevresinin eksizyonel biyopsisi de

alınmalıdır.

Yardımcı tedaviler

Negatif basınçlı yara tedavisi – Vakum yardımlı

yara kapatma olarak da adlandırılan negatif

basınçlı yara tedavisi (NBYT) (Negative

Pressure Wound Closure-NPWT), bir yaranın

yüzeyine sürekli veya aralıklı olarak

subatmosferik basınç uygulayan yara

pansuman sistemlerini ifade eder (Resim 8).

NBYT, yara boyutunu küçültmenin yanısıra

granülasyon dokusunun gelişimini de

destekler (13). NBYT öncelikle iyileşmenin

beklendiği durumlarda kullanılır. NBYT ayrıca

operasyonlar arasında programlanabilir aralıklı

sıvı irrigasyonu sağlayabilir (14). Bu cihazın etki

mekanizması ve kullanımı ve kullanımına ilişkin

kontrendikasyonlar (örn. yarada malignite,

infeksiyon, içi boş organ ya da büyük damar,

sinir varlığı) ile ilgili bilgiler başka bir yerde

gözden geçirilmelidir. Aşılamalı (interval)

NBTYi (NPWTi) geleneksel NBYT ve

irrigasyonlu NBYT faydalarını birleştirip yara

yatağı hazırlığını hızlandırabilir (15).

Resim 8. Orta hat ayrışmasının NBYT ile tedavisi.60 yaşındaki

bir kadında enfekte karın duvarı yarası ve başarısız fıtık onarımı

sonrası yara debride edildi ancak tıbbi komorbiditeler nedeniyle

cerrahi müdahale ile tedavi edilmedi. Medikal optimizasyon

sonrası fıtık kesesi üzerine NBYT uygulandı, 12 haftalık bir süre

boyunca sekonder iyileşmeye bırakıldı

NBYT, iyi vaskülarize olmaları koşuluyla bazı

kronik yaraların/ülserasyon türlerinin iyileş

mesini çok iyi hızlandırır (16-18). Ekstremite

yaraları ve yetersiz periferik nabızları olan

hastalar, özellikle diyabet veya periferik arter

hastalığı için diğer risk faktörleri olan hastalar

olmak üzere, NBYT uygulanmadan önce yeterli

perfüzyonu doğrulamak için noninvaziv

vasküler testlerden geçmelidir. Geleneksel

pansuman yöntemleri ile karşılaştırıldığında,

NBYT, diyabetik ayak ülseri ve diyabetik ayak

cerrahisinden kaynaklanan yaraların kapanma

süresini kısaltır. Bu hasta popülasyonunda

NBYT ayrıca daha kısa hastanede kalış süresi,

azalan komplikasyon oranları ve azalan

maliyet sağlar. Üç randomize çalışma,

NBYT'nin basınç (dekübit) ülserlerinin tedavisi

için yardımcı bir tedavi olarak kullanımı

değerlendirmiş, klasik pasif yara tedavi

önlemleri (örneğin, yara yüzey alanı azalması)

ile arasında istatistiksel olarak anlamlı fark

saptanmamıştır (16,19,20). Bununla birlikte,

NBYT hasta konforunu arttırır ve sağlık

çalışanının iş yükünü azaltır (21). NBYT, deri

grefti fiksasyonunu sağlamak için geleneksel

destek yöntemleri yerine de kullanılabilir

(22,23). NBYT ile greft pansumanı, taze greftin

yüzeyi üzerinde negatif basıncı eşit olarak

dağıtır ve grefti daha yırtılma-kayma

sağlayacak şekilde hareketsiz kılar ve greft

kaybını azaltarak tekrar greft alımı

işlemlerinden de kaçınılmış olur (24-30).

Cerrahi hastalarda sıklıkla değişik nedenlerle

karın duvarı açık bırakılabilir (Open abdomen).

Bu hasta popülasyonunda, NBYT hem erken

hem de geç (>9 gün) fasiyal kapatmanın

başarısını artırdığı gösterilmiştir (31,32).

Yara kapatma/ kapama (wound coverage/

closure)

Açık karın yarası nispeten küçükse, tolere

edilemeyecek oranda cilt gerginliği olmaması

koşuluyla tamamen eksize edilebilir ve primer

olarak kapatılabilir. İyileşmeyi sağlamak için
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minimumu karın içi basınç artışı, uygun gerilim

ve kan akışının sağlanması çok önemlidir. Daha

büyük veya daha karmaşık yaralar, greft veya

flep kaplaması gerektirebilir.

Kısmi kalınlıkta grefti (STSG'ler), otolog

epidermal/dermal greftlerdir. İyi bir granülas

yon dokusu yatağı olan ve açıkta kalan tendon

veya kemik içermeyen kronik yaralar deri

grefti için iyi uygun yaralardır. STSG'ler ikincil

kontraktürlere yol açabilir bu yüzden eklem

yüzeyleri ve etraf doku ve 
alanlardan kaçınılmalıdır. Tam kalınlıkta 
deri greftleri (FTSG'ler) otolog epidermal ve 
tam kalınlıkta dermal greftlerdir. Bu 
greftlerin ikincil kontraktür riski daha azdır. 
FTSG, daha derin yaralar veya daha 
dayanıklı doku gerektiren alanlar (örn. ayak) 
gibi daha kalın bir otogreft gerektiğinde 
uygundur. Hastada otolog bir greft 

mümkün değilse, bir ksenogreft veya

allogreft kullanılabilir. STSG uygulamasından

önce bir dermal doku tabakası oluşturmak için

bir ksenogreft veya allogreft kullanmak akıllıca

bir strateji olabilir. Uygulanan ksenogreft veya

allogreft zamanla atılarak nativ konakçı doku

ile değiştirilecektir. Farklı amaçlara hizmet

eden çeşitli ksenogreftler/allogreftler vardır.

Domuz epidermisi, kesin kapatma/ kaplama

prosedüründen önce yeterli debridmanın

yapıldığından emin olmak için adeta bir

turnusol testi olarak yara yüzeyine

uygulanabilir veya hasta genel durum

uyumuna ilişkin şüphe varlığında biyolojik bir

pansuman olarak kullanılabilir. Sığır kollajeni

de dahil olmak üzere diğer ksenogreftler,

bölünmüş kalınlıkta bir deri grefti almaya

hazırlanırken bir neodermis oluşturmak ve

daha derin yumuşak doku kusurlarını

kapatmak için kullanılabilir. Allogreftler de

aynı amaç için kullanılabilir. Lokal doku flepleri

primer kapatmanın mümkün olmadığı birçok

durumda faydalıdır. Bu teknikler, cildin

çevredeki alanlardan alınmasını ve kapanmaya

izin vermek için kusurun içine aktarılmasını

içerir. Doku flebinin kan akışı korunmalıdır.

Yaygın lokal doku flepleri, V-to-Y ilerletme,

rotasyon flepleri ve ilerletme fleplerini içerir.

Pediküllü flepler, tendon veya kemiği açıkta

bırakan büyük bir yarayı veya derin yarayı

kapatmak için kas veya fasya gerektiğinde

faydalıdır. Alınan kasın kanlanması korun

malıdır ve flep, yara kusurunu kapatmak için

döndürülür. Pediküllü flepler, medial ayak

veya ayak bileği defektlerini kapatmak için

abdüktör hallusis kas flebi veya diz defektlerini

kapatmak için hemigastroknemius kas flebi

gibi kasları içerir. Diğer bir yaygın flep, orta

tibial defektlerin kapatılması için soleus

flebidir. Serbest doku transferi, pediküllü veya

lokal ilerletme fleplerine uygun olmayabilecek

daha büyük yumuşak doku defektlerinin

kapatılmasında önemli bir tekniktir. Kas veya

fasya, üstteki deri ile veya onsuz, vasküler

pedikül boyunca toplanır. Serbest flep

defektin içine yerleştirilir ve arteriyel ve venöz

kan kaynağı yakındaki bir lokal arter ve vene

anastomoz ile dikilir.

Bir yara kapatıldığında veya kapatıldığında,

yara takibi tecrübeli kişilerce çok daha sık ve

dikkatli yapılmalıdır. Özellikle yüksek riskli

hastalarda, ilk iyileşmeden sonra yaranın aynı

yerde tekrar etmesi veya başka bir yerde yara

gelişmesi olabilir.

Resim 9.Radyasyonun neden olduğu kronik bacak yarasının

iyileşmesi

Başvurudan beş yıl önce sol alt ekstremite invaziv skuamöz

karsinomu için eksizyon ve radyasyon tedavisini takiben kronik

yarası olan bir hastanın yönetimini göstermektedir. Anterior

tibial tendon görülebilmekte (A). 20 gün hiperbarik oksijen

tedavisi, cerrahi debridman ve açık yara pansumanını takiben

yaradaki iyileşme gözle görülmektedir(B).
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Özet ve öneriler

●Kronik yara, histolojik, fizyolojik veya

fonksiyonel olarak yavaşlamış ya da durmuş

yara iyileşme durumu olarak tanımlanabilir.

Yara iyileşmesi normalde sürekli ve ölçülebilir

bir hızda ilerler. Kronik bir durum, bazıları

tarafından yaranın yüzey alanında bir hafta

içinde %15'ten daha az veya bir ay içinde

%50'den daha az azalma olarak tanımlanır.

●Kronik yaraların lokal bakımı, debridman ve

uygun yara sargılarını içerir. Lokal tedavi aynı

zamanda hastayı fiziksel ve duygusal olarak

etkileyen koku, kanama, kaşıntı, aşırı eksüda,

ağrı ve enfeksiyonu en aza indirme gibi en

zahmetli kronik yara sorunlarıyla başa çıkmaya

yönelik olmalıdır. Yara iyileşmesine ek olarak,

kullanımları için herhangi bir kontrendikasyon

olmaması koşuluyla, negatif basınçlı yara

tedavisi ve hiperbarik oksijen tedavisi yer

alabilir (Resim 9).

●Genel olarak, enfeksiyonu yönetmek, kronik

yara oluşumuna neden olan altta yatan

faktörleri (örn. kemik deformiteleri, yabancı

cisim, biyomekanik instabilite) bertaraf etmek

ve yara yatağını sonraki cerrahi kapamalara

hazırlamak için cerrahi müdahale gerekli

olabilir. Tekrarlanan cerrahi işlemler ve bazen

cerrahi revaskülarizasyon gerektirebilir.

•Sınırlı kronik yaralar, cilt gerilimi olmaması

veya minimum düzeyde olması koşuluyla, tam

eksizyon ve primer kapatma için uygun

olabilir.

•Daha büyük veya daha karmaşık yaralar, deri

grefti veya deri/kas flep kapaması

gerektirebilir.

•Kronik yara kapatıldıktan veya kapatıldıktan

sonra klinik takip ve yara gözetimi gereklidir.

Yaralar, özellikle diyabetik ayak yarası olan

hastalar gibi yüksek riskli popülasyonlarda ilk

iyileşmeden sonra tekrarlayabilir. Nüksü

önlemek için, yaranın gelişmesinden sorumlu

olan faktörlerin ele alınması önemlidir(33).
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Debridman tanımı

Kronik yaralar, günümüzde toplumun yaklaşık

%1'ini etkilemekle birlikte bu sayının gelecekte

artması beklenmektedir.   Kronik yaralar,

karmaşık, inflamatuar bir yapı ve iyileşme

sürecini engelleyen büyük hacimlerde eksüda

üretimi ile karakterize edilir(1). Yara

debridmanının ve nekrotik dokulu ülserlerin

klinik önemi,  enfeksiyon durumundan

bağımsız olarak hafife alınmamalıdır.

Debridman, çoğu yara için yara yönetimine

yaklaşımda bir standart olarak kabul edilir(2).

Literatürde bildirilen çeşitli debridman türleri,

klinisyenin yaranın iyileşmeye doğru ilerleyip

ilerlemediğini belirlemek için hem konservatif

hem de modernize yaklaşımın potansiyel

etkisini ölçmesine olanak tanır. Debridman bir

yaradan ya da yaraya bitişik alanlardan

nekrotik, kontamine veya yabancı materyalin

çıkarılmasıdır. Böylece inflamatuar fazda

durmuş kronik bir yaranın yara iyileşme

yörüngesine geri dönmesi için gerekli olan

koşul sağlanır ve yara yönetiminin önemli bir

bileşeni olarak kabul edilir(3). Debridman,

nekrotik doku, bakteri ve yaşlanan hücrelerin

uzaklaştırılmasının yanı sıra büyüme

faktörlerinin uyarıcı aktivitesinin faydalarını

sağlar.

Debridmanın fizyolojisi

Keskin cerrahi debridmanın, yara iyileşmesinin

hemostaz evresinde görülen ilk travmayı

sağlayarak yarada epitelizasyon evrelerinin

zamanlamasını sıfırladığı gösterilmiştir.

Anjiyogenezin keskin cerrahi debridman ile

uyarıldığı da gösterilmiştir. Tabii ki, tüm

debridman biçimleri, etki şekli farklı olduğu

için yara veya ülser üzerinde aynı etkiye sahip

olmayacaktır; bununla birlikte, ya keskin

cerrahi debridman ya da cerrahi olmayan

debridman, yaranın yeniden epitelizasyonu

için esastır. Kritik bir debridman kavramı, kuru

eskarın biyolojik bir örtü görevi göreceği için

debridmanın her zaman endike olmadığı, açık

enfeksiyon belirtisi olmayan, evrelendirile

meyen basınç ülserlerinde olduğu gibi kuru

eskardır. Debridman, komorbiditeler, diğer

düşük riskli seçenekler ve hastanın rahatlığı ve

istekleri gibi faktörler dikkate alınarak belirli

uyarlanmalıdır(4,5). Beş tip debridman

mevcuttur: cerrahi, mekanik, otolitik,

enzimatik ve biyolojik.

Cerrahi debridman

Yara debridmanının altın standardıdır. Cerrah

tarafından ameliyathanedeki steril ortamda

yapışır. Hızlı sonuç verir ameliyat sonrası

hemşirelik bakımı gerektirir ve ağrı kontrolü

gerektirmektedir(6). Seçici debridman olup,

uygun maliyetlidir. Dezavantajı ise invaziv bir

işlem olup, infeksiyonu yüksek ve uzun

iyileşme süresi gerektirir. Sağlıklı dokuda

nekrotik doku çıkarılırken zarar

görebilmektedir.

Mekanik debridman

Geleneksel olarak mekanik debridman,  ölü

dokuyu almak için kuru veya ıslak-kuru gazlı

bez kullanmayı içerir. Yumuşak bir yara

yatağına ıslaktan kuruya gazlı bez uygulanır.

Debridman pansuman çıkarıldığında

gerçekleşir. Gazlı bez, artıkları, kabukları,

eksüdaları ve nekrotik dokuları uzaklaştırmak

için hayvan postuna benzer bir temas tabakı

oluşur ve kurudukça, ölü dokuyu çıkarmak için

gazlı bez alınır. Ancak hastanın acı ve ağrı

duyması nedeniyle monofilament pedler,

hidro-cerrahi ve düşük frekanslı ultrasonik
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debridman gibi yeni gelişmiş debridman

yöntemleri ortaya çıkmıştır (7,8).

Otolitik debridman

Vücudun cansız dokuyu atmak için endojen

proteolitik enzimi kullandığı süreçtir. Genel

olarak, bu tip debridman yöntemi nispeten

daha yavaştı ve cansız dokuyu bu yöntemle

çıkarmak için geçen süre yara boyutuna ve ölü

doku miktarına bağlıdır. Ağrı ve enfeksiyonun

az olması başlıca avantajları iken daha az

debridman miktarını sağlaması ve sağlıklı

dokularıda zarar vermesi başlıca dezavatajıdır.

Otolitik debridmanda maserasyondan

kaçınılması için yarada eksüda seviyesi kontrol

edilmelidir.

Enzimatik debridman

Enzimatik (kimyasal) debridman, bir enzimatik

ajanın topikal uygulamasını içerir ve otolitik

debridmanı desteklemek için kullanılabilir.

Devitalize dokuları parçalamak için kimyasal

maddeler kullanma yöntemidir. Kimyasal

ajanlar, nekrotik dokuyu yumuşatan ve yara

temizliği sırasında uzaklaştıran eksojen

proteolitik enzimler içerir. Otolitik

debridmandan nispeten daha hızlıdır. Bir

çalışma, mango kesim insizyonu (MCI)

kullanarak eskarı yumuşatmak için bu

enzimatik debridmanı birleştirdi ve tek başına

enzimatik uygulamaya kıyasla daha hızlı sonuç

verdi. Enzimatik debridman, diğer debridman

türlerine kıyasla en uygun maliyetli debridman

yöntemi, daha kısa süreli ve daha az klinik

ziyaret olarak rapor edilmiştir. Bununla

birlikte, kanıtlar bazı olumsuz olaylar bildirdiği

için önlem alınması gerekmektedir (9).

Avantajı az invaziv olup kolay

uygulanabilmesidir. Ancak aşırı eksüdanın

kontrol edilmesi gereklidir.

Biyolojik debridman

Biyolojik debridman sinek larvalarını

(kurtçuklar) kullanır ve yüzyıllardır kronik

ülserleri temizlemek için kullanılmıştır.

Günümüzde en yaygın kullanılan kurtçuklar,

yeşil şişe sineği(Luciliasericata'nın) larvalarıdır.

Kurtçuklar kollajenazlar ve tripsin benzeri

enzimler aracılığıyla nekrotik dokuyu

sindirerek sağlıklı dokuyu açığa çıkarır. Ayrıca,

Gram pozitif bakterilerin (MRSA dahil) ve daha

az ölçüde Gram negatif bakterilerin fagositoz

ve ardından öldürülmesine ek olarak anti-

bakteriyel bileşiklerin (örneğin fenilasetik asit,

fenilasetaldehit) salgılanması da dahil olmak

üzere antimikrobiyal etkileri vardır(10). Hızlı

debridman sağlar iken orta derece ağrıya

neden olmaktadırlar. Yara yerinden kaçak

kurtçuklar infeksiyonu yayabilirler.

Keskin debridman

Bistüri veya makas kullanan geleneksel bir

debridman adlandırılır ve sınırlı ağrı ve

kanama kontrolü ile nekrotik dokuyu çıkarmak

için kullanılır. Keskin debridman, yara uzmanı

eğitimi almış bir klinisyen tarafından hastaların

başucunda poliklinikte bile yapılabilir. İşlemde

lokal analjezi gerekli olup enfeksiyon oranı

yüksektir. Uygulamada nitelikli yara uzmanı/

hemşiresi gereklidir. Prosedür kan damar

larına, sinirlere ve tendonlara zarar verme riski

taşıdığından, klinisyenler doku tiplerini ayırt

edebilmeli ve anatomiyi anlayabilmelidir (7).

Hidro-cerrahi debridman

Çalışma prensibi yüksek basınçlı salin kesme

teknolojisi kullanarak canlı olmayan dokuyu

debride etmektedir.  Venturi etkisi prensibine

dayanan hidro-cerrahi serum fizyolojik in

küçük bir jet nozulundan akmaya zorlanır yerel

vakum ile geri alınır. Bu aynı zamanda ölü

dokuları yakalar ve yaradaki ölü doku ve

kalıntıları giderir. Debritnan oranı hızlı ve az

ağrılıdır. İleri düzey eğitim gerektirmektedir.

Yüksek aerosol kontaminasyon riski vardır.

Ultrasonik debridman

Ölü dokuların yok edilmesi için 20 ile 40 kHz

arasında değişen düşük frekanslı ultrasonik

dalgalar kullanılarak kavitasyon etkisi ile cansız
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yumuşak ve ölü dokunun uzaklaştırılması

gerçekleştirilmiştir. Cerrahi olmayan keskin

debridman ile karşılaştırılan ultrasonik

debridman, yara iyileşmesinde önemli bir fark

olmadığı sonucuna varmıştır. Ancak, Chang ve

ark., LFUD'nin 20 ile 34 kHz arasındaki düşük

frekans spektrumu altında, haftada 3 kez

tedavi sıklığı ile iyi sonuçlar gösterdiğini

bildirmiştir (11).

Plazma aracılı Bipolar Radyofrekans

Ablasyon (PBRA)

Coblation olarak adlandırılan, PBRA teknolojisi,

salin içindeki elektrolitleri uyararak

odaklanmış fiziksel plazma oluşturan, salin

içindeki iki elektrot arasında bipolar

radyofrekans akımının uygulanmasını içerir. Bu

plazma nispeten düşük sıcaklıklarda (40–70◦C)

dokular içindeki moleküler bağları kırabilir ve

böylece normal sağlıklı dokuya en az zarar

vererek nekrotik dokuyu uzaklaştırabilir.

PBRA'nın in vitro ve in vivo domuz

modellerinde diğer debridman yöntemlerine

kıyasla önemli mikrobisidal etkilere sahip

olduğu gösterilmiştir (12).

Komplikasyonlar

Seçilen debridmanın tipine bağlı olarak,

komplikasyonlar loka liritasyondan majör

kanamaya kadar değişir. Cerrahi debridman ve

mekanik debridman, peri-prosedürel ağrı ile

birlikte kanama için daha yüksek bir riske

sahip olacaktır. Ameliyathanede yapılan

cerrahi debridman, kullanılan anesteziye bağlı

morbidite ve mortaliteyi hesaba katmalıdır.

Shiffman ve ark. uzun vadeli mortalite ile

operatif mortalitenin %2 olduğunu ve

debridman sonrası %68 kadar yüksek

olduğunu göstermişti (10,13).

Uygun debridman yönteminin seçilmesi

Özellikle kronik yaraları olan hastalar için

yeterli ağrı kontrolü ile uygun debridman

yöntemini seçmek, hastaların altta yatan

durumu, komorbidite, hasta/aile arası duruma

ve yara iyileşme yeteneği sınıflandırması gibi

birçok faktörün dikkate alınması gerektiğinden

oldukça zordur.

Yara debridman türlerinin seçimi temel olarak
yara iyileşme yeteneği sınıflandırmalarına
bağlıdır:
1) iyileştirilebilir
2) bakım gerektiren
3) iyileştirilemez

İyileştirilebilir bir yara, yara iyileşmesi için

yeterli kan kaynağına sahiptir ve altta yatan

neden düzeltilmiştir. Bu nedenle klinisyen aktif

cerrahi debridman yöntemini düşünebilir,

granülasyonu teşvik edebilir ve yara için nemli

bir ortam sağlayabilir. Daha sonra, hasta

sorunları veya iyileşmeyi engelleyen diğer

sağlık faktörleri nedeniyle bir bakım yarası

meydana gelir.  Konservatif debridman,

yaranın daha da kötüleşmesini önleyerek ve

nemi azaltarak uygulanabilir.  Son olarak,

genellikle tedavi edilemeyen veya

düzeltilemeyen yetersiz kan kaynağı

nedeniyle, örneğin ilerlemiş kronik hastalık

veya ölüm süreci gibi, iyileşmeyen yaralar

oluşur. Bu sınıflandırmaya giren yara

yönetiminin amacı, konforu arttırmayı, sadece

kabuğun rahatça çıkarılmasına odaklanan

debridmanı, enfeksiyonu önlemeyi ve nemi

azaltmayı içerir(7).
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KRONİK YARADA AĞRI YÖNETİMİ ve SEDASYON
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Kliniği

Başlıca kronik yaralar; diyabetik ayak ülserleri,
basınç, venöz yetmezlik, arteriyel yetmezlik ve
yanık yaraları olarak sıralanabilir.  Kronik yara
bakımında yapılacak çeşitli cerrahi
müdahalelerin hastanın ağrı çekmesinin
önlenmesi amacıyla sedasyon altında
yapılması gerekebilir. Diğer bir önemli husus
olarak bu hastaların günlük yaşantıları
sırasında da ağrı çekmeleri önlenmelidir. Bu
yüzden konuKronik Yarada Ağrı Yönetimi ve
Sedasyon olmak üzere 2 alt başlıkta
değerlendirilecektir.

Kronik Yarada Ağrı Yönetimi

Ağrı

Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği

(International Association for the Study of

Pain=IASP) tarafından vücudun herhangi bir

yerinden kaynaklanan, gerçek ya da olası bir

doku hasarı ile birlikte bulunan, hastanın

geçmişteki deneyimleri ile ilgili, duyusal ve

afektif komponentleri olan hoş olmayan bir

duyu olarak tanımlanmıştır (1). Tedavi

edilmemiş ağrı, hastaların fiziksel

fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini olumsuz

yönde etkilemekte; depresyon, anksiyete

bozukluğu ve diğer komorbid hastalıklara yol

açmaktadır.

Ağrı duyusunu tanımlamaya yönelik çeşitli
sınıflama ölçekleri mevcuttur.
Raj, ağrıyı 4 ana başlık altında tanımlamıştır:
1.Nörofizyolojik mekanizmaya göre:
a.Nosiseptif,
b. Nöropatik (non nosiseptif)

c. Psikojenik ağrı
2.Süreye göre:a.Akut, b. Kronik
3.Etiyolojik:
a. Kanser ağrısı,
b. Postherpetik nevralji
c. Orak hücre anemisine bağlı ağrı
d.Artrit ağrısı
4.Bölgesel ağrı:
a. Baş ağrısı
b. Yüz ağrısı
c. Bel ağrısı
d. Pelvik ağrı

Günümüzde klinik pratikte en sık olarak

Ağrının başlama süresi, mekanizması ve

kaynaklandığı bölge dikkate alınmaktadır.

Kronik yara ağrısında nosiseptif ve nöropatik

ağrı kavramlarından bahsetmek gerekir.

Nosiseptif ağrı

Nosiseptif sınıflama laboratuar prototipi bir

ağrıyı tanımlar ve hoşa gitmeyen duyu

şeklinde algılanır. Nosiseptörler sinir sistemi

dışında tüm doku ve organlarda bulunan

reseptörlerdir. Ağrı ileten lifler ile omuriliğe,

oradan da talamusa iletilen ve serebral

korteks tarafından ağrı olarak algılanan

uyarılar, nosiseptörler tarafından algılanır.

Dokudaki ağrılı stimulusa ve hasara karşı

verilen fizyolojik bir yanıttır. Somatik ve

visceral ağrı olmak üzere ikiye ayrılır.

Somatik ağrı

Çoğunlukla kas, kemik, eklem ve bağ dokular

kaynaklı, genellikle ani başlangıçlı, keskin, iyi
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lokalize edilebilen ağrıdır. Periferal ya da derin

dokulardaki hasara bağlı nosiseptörlerin

aktivasyonuyla oluşur.

Visseral ağrı

İç organlar ve periton kaynaklıdır. İyi lokalize

edilemeyen nitelikte, sıklıkla bulantı, kusma,

terleme ve periferal vazospazm gibi otonom

belirtilerle birlikte seyreder. Kimyasal

irritanlar, organların ani gerilmesi, aşırı

kasılmalar ve kan akımının azalması nedenler

arasında sayılabilir. Yaygın, lokalizasyonu güç,

yansıyan tipte olabilir. Kan basıncı ve nabız

sayısında değişme, otonom belirtiler, kas

rijiditesi ve hiperestezi ile birliktedir.

Ağrının oluşmasında somatik ve visseral

sistemlerin ne dereceye kadar katıldığı her

zaman kolayca belirlenemez. Her ağrının

otonomik bir komponenti vardır.

Nöropatik ağrı

Non nosiseptif ağrı için en kabul gören

terminoloji nöropatik ağrıdır. Periferik veya

merkezi sinirlerin duyusal aksonlarının primer

hasarı veya disfonksiyonu ile ortaya

çıkmaktadır (2). Diyabetik ayak bunun en tipik

örneğidir (3).

Ağrının Nörofizyolojisi

Ağrı duyusu başlıca, ince miyelinli A delta ve

miyelinsiz C sinir liflerinin serbest sinir

sonlanmaları tarafından algılanarak spinal

korda taşınır. Bu yüzden, ağrı duyusuyla ilişkili

olan bu liflere nosiseptör adı verilmektedir. A

delta lifleri başlıca termal ve mekanik

uyaranları taşırken, C lifleri mekanik, kimyasal

ve termal uyaranları taşır. C lifleri, neredeyse

tüm ağrılı uyaran tiplerini taşımasından dolayı

polimodal nosiseptörler adını alır.

Nosiseptörler; cilt, kas, vissera, kemik gibi

birçok yerde bulunur. Özelleşmiş bu duyusal

nöronlardan glutamat gibi eksitatör nöro

transmitterlerin salınması ağrıyı arttırıcı, GABA

gibi inhibitör nörotransmitterlerin salınması

ise ağrıyı azaltıcı yönde etki yapar. Somatik ve

visseral yapıların ağrı duyusu, A-delta lifleri ile

medulla spinaliste Lamina 1 ve 5’te, C lifleriyle

Lamina 1 ve 2’de ikinci sıra nöronlarla sinaps

yapar. Somatik yapılarda bulunan nosi

septörler mekanik, kimyasal ve termal

uyaranlara karşı hassastır. Spinal kord,

periferiden gelen ağrı sinyallerini çıkan yollar

vasıtasıyla üst merkezlere iletir. Kortekse

ulaşan bu sinyaller, üst merkezlerde

değerlendirildikten sonra beyin sapı yoluyla

spinal korda geri dönerek ağrıyı kontrol eden

inen yolları oluşturur. İnen yollar, nor

adrenalin, seratonin ve dopamin gibi

monoaminleri kullandığı için monoaminerjik

bir yolaktır. Bu yollar sadece ağrıyı azaltan

özellikte olmayıp reseptör alt tipine göre de

ağrıyı arttırabilir. Bu yüzden, bu yolak

modülasyon yolağı olarak da adlandırılır.

Spinalkord, periferden gelen ağrı sinyallerini

çıkan yollar vasıtasıyla üst merkezlere iletir.

Kortekse ulaşan bu sinyaller, üst merkezlerde

değerlendirildikten sonra beyin sapı yoluyla

spinal korda geri dönerek ağrıyı kontrol eden

inen yolları oluşturur(4). Ağrının algılanması,

nosiseptörlerin aktivasyonu veya hasarlı

dokudan salınan mediyatörler tarafından,

medulla spinalise afferent transmisyon ve

dorsal boynuz üzerinden yüksek merkezlere

ileti aşamaları ile gerçekleşir.

Ağrı; transdüksiyon, transmisyon, modülasyon

ve persepsiyon olmak üzere dört aşamada

algılanır. Transdüksiyon; nosiseptörlerde ağrılı

uyaranın elektriksel aktiviteye dönüştürüldüğü

aşamadır. Transmisyon; nosiseptif impulsun

sinir sistemi boyunca iletilmesidir.

Transmisyon esnasında, öncelikle primer

sensöriyel afferent nöronlar elektriksel

aktiviteyi spinal korda taşır. Bunu takiben,

nosiseptif impulslar medulla spinalisten

assendan ileti sistemi vasıtasıyla beyin sapı ve

talamusa ulaştırılır. Son olarak, talamustan

talamokortikal bağlantılarla somatosensöriyel

kortekse projekte olur. Modülasyon; nosiseptif

transmisyonun nöral etkenlerle modifiye

olmasıdır. Persepsiyon ise bireyin psikolojisi ile

etkileşimi ve subjektif emosyonel deneyimleri
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sonucu gelişen, uyarının algılandığı son

aşamadır(5).

Ağrının kronikleşmesi, bir dizi moleküler ve

hücresel süreç içerir. Başlıca, uzamış nörojenik

inflamasyon, periferik sensitizasyon ve santral

sensitizasyon, ağrı iletim ve işleme süreçlerini

değiştirerek sonuçta ağrının algılanma sürecini

değiştirir. İnflamasyon uygun şekilde tedavi

edilmez ve kronik hale gelirse ortamda kalıcı

hale gelen proinflamatuvar maddeler,

sensitizasyona neden olarak nosiseptörler

üzerinde kalıcı değişikliklere yol açmaktadır

(6).

Ağrının Değerlendirilmesi

Ağrının ölçümü ve değerlendirilmesi kronik

ağrılı hastanın tanı ve tedavisinde önemli bir

basamaktır. Ağrının sadece şiddeti değil süresi,

lokalizasyonu, somatosensoriyel özellikleri ve

eşlik eden emosyonel belirtiler de dikkate

alınmalıdır. Ağrı ölçümlerinin düzenli aralıklar

ile, tedavi öncesinde ve sonrasında, ayrıca

tedavi değişikliklerinde uygulanması önerilir.

Tek boyutlu yöntemler daha çok ağrının

şiddeti ve tedaviye yanıtın değerlendirilme

sinde kullanılır. Sözel tanımlayıcılar gibi çok

boyutlu ölçütler ise ağrının duyusal,

emosyonel ve bilişsel özelliklerini de

değerlendirir. Kronik ağrı ölçümü akuta oranla

daha zordur, geçerli bir laboratuvar modeli

yoktur. Kronik ağrıda, ağrışiddeti ile uyarı

miktarı arasında lineer bir ilişki

gösterilememiştir. Kalp hızı, kan basıncı,

kortikal uyarılmış potansiyeller gibi fizyolojik

değişiklikler akut ağrı ölçümünde yararlı

bulunmuştur ancak kronik ağrıdaki değeri

konusunda yeterli veri yoktur (7).

Kronik ağrıda fizyolojik ve emosyonel

komponentler bir arada bulunur. Kronik yarası

olan bireylerde ağrı genellikle gözden

kaçmaktadır. Bu hastalarda ağrının ölçümü ve

yönetimi de daha karmaşıktır. Her şeyden

önce, ağrı algısı doğrudan ölçülemez. Büyük

ölçüde onu yaşayan bireyin deneyimlerine

bağlıdır. Ağrının ifade edilmesinde geniş

kültürel farklılıklar yanında kadın ve erkeklerin

ağrıya yanıtı da değişkenlik göstermektedir.

Kişisel ve kültürel farklılıklar ağrı yönetiminde

potansiyel sorundur. Ayrıca pansuman

değiştirme sıklığı ile günlük rutinin bozulması,

hareket kısıtlılığı, yara enfeksiyonu ve yetersiz

ağrı yönetimi gibi sebepler bu kişilerde

depresyon ve anksiyeteye yol açmakta, yaşam

kalitesi bozulmaktadır(8).

Ağrı Ölçüm Yöntemleri

Hastanın ağrısının şiddeti ile ağrıyı ortaya

çıkaran fiziksel patolojı arasında direkt

bağlantı yoktur. Kimi zaman klinisyenler altta

yatan patolojının boyutunu hastanın hissettiği

ağrı olarak algılayıp yanılabilirler. Ağrı

şiddetinin ölçümünde genellikle kişinin

geçmişteki deneyimlerinden yararlanılır.

Ağrı ölçümünde kullanılan çok çeşitli ölçüm

yöntemleri bulunmaktadır. Bu nedenle ağrının

şiddetinin belirlenmesinde bir yandan

hastanın nitelediği şiddeti kayda alırken bir

yandan da ağrının şiddetine olabildiğince

objektif ağrı skalaları kullanılmalıdır. Bu

skalalar tek yönlü veya çok boyutlu skalalar

olabilir.  Hastaya ağrısı sorgulanırken basit

şekilde şiddetini hafif-orta-şiddetli şeklinde

derecelendirmesi söylenebilir, ancak bu

derecelendirmenin her zaman yeterli

olmayabileceği unutulmamalıdır.

Yoğun koşullar, yatak başı değerlendirmeler

için tek yönlü lineer skalalar yaygın olarak

kullanılmaktadır.  Numerik derecelendirme

ölçeği (NRS)(Şekil 1), Verbal derecelendirme

ölçeği (VRS), Görsel analog skor (VAS); 0-hiç

ağrı olmaması, 10-olabilecek en şiddetli ağrı

arasında göstererek ya da sözel olarak

hastanın belirleyeceği bir şiddet puanının

belirlenmesi esasına dayanır (9).

Şekil 1. Numerik derecelendirme ölçeği (NRS)
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Ağrı Tedavisi

Ağrı tedavisinde analjezik ve koanaljezik ilaç

kombinasyonu hastaya göre değişiklik gösterir.

Analjezikler; uygulama yerinden ya absorb

siyon ile ya depo formundan sabit ve sürekli

salımım ile ya da direkt damar içine verilerek

sistemik dolaşıma karışıp etki yerine ulaşır.

Etkili sistemik farmakolojik tedavi için analjezik

kullanım ilkelerine uyulmalıdır. Bu ilkeler;

uygun analjezik ajanın, uygun dozda, uygun

doz aralığında uygulanması, analjezinin hızlı

titre edilmesi, yan etkilerin önlenmesi ve

tedavi edilmesi ile uygun koanaljeziklerin

kullanılması olarak özetlenebilir(10).

Uygun analjezik ajanın seçilmesi

1986 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

özellikle kanser ağrısının tedavisi için üç

basamaklı analjezik kullanım rehberini

yayınlamıştır(11). Buna göre 1. basamakta

hafif şiddetteki ağrı için nonsteroid

antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) ile tedaviye

başlanır. Birine yanıt vermeyen ağrı diğerine

verebileceği için 2. basamağa geçmeden

önce ajan değiştirilebilir. NSAİİ diğer

basamaklarda da opioidlerin doz

gereksinimini azaltıcı etkileri nedeni ile

kullanılırlar. Birinci basamağın etkisiz olduğu

orta şiddette ağrı için 2. basamakta kodein,

hidrokodon ve tramadol gibi zayıf opioid

ajanlar eklenir. Hiç opioid kullanmamış

hastalarda önce zayıf opioidlerin kullanılması

yan etki/analjezi dengesini olumlu

etkilemektedir. Ayrıca bu ajanların

reçetelenmesi ve elde edilmesi güçlü

opioidlere göre daha kolaydır. İkinci

basamağın yetersiz olduğu şiddetli ağrıda

morfin, fentanil, metadan gibi güçlü

opioidleri içeren 3. Basamağa geçilir. Her

basamakta ağrının niteliğine uygun

koanaljezik ajanlar ve opioid olmayan

analjezikler eklenebilir. Bir basamaktan

diğerine geçiş hastalığın ilerlemesi ile

analjezinin yetersiz olması ve ya kullanılan

ilaçlar ile şiddetli yan etki oluşmasına göre

belirlenir(Şekil 2-3).

Şekil 2.Dünya Sağlık Örgütü Basamak Ağrı Tedavi Sistemi

Şekil 3.Analjezik ajanlar

Uygun dozun kullanılması

Uygun doz; bir doz aralığında tolere

edilemeyen yanetkilere neden olmadan

analjezi oluşturan dozdur. Analjezinin

oluştuğu minimal plazma konsantrasyonuna

"minimal etkin analjezik konsantrasyon"

(MEAK) denir. NSAİİ; farmakokinetik

özelliklerine göre sabit doz ve doz aralığında

uygulanırken güçlü opioid ajanlar için

maksimum doz sözkonusu değildir. Tramadol 6-

8 saat ara ile 50-100 mg dozda oral, im veya iv

kullanılabilir. Opioid tedavisine genellikle hızlı

etkili oral morfin preparatı 5-1O mg. dozda 4

saatte bir uygulanarak başlanır. Pik plazma

konsantrasyonuna 1saatte ulaşılır, yarı ömrü

2-4 saattir. Türkiye'de oral hızlı etkili formu

olmadığı için yavaş salınımlı preparatile

başlamak gerekebilir. Günde tek doz 60 mg.

yavaş salınımlı morfin ile tedaviye başlamanın

hızlı etkili formu kadar etkin olduğu

gösterilmiştir. Genellikle (%90 hastada) 30-

300mg/gün oral morfin ile yeterli analjezi

sağlanır. İntravenöz uygulama gerektiğinde
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morfin 0.1mg/kg bolus,1-6mg/s infüzyon,

meperidin 1-1.5mg/kg bolus, 15-60 mg/s

infüzyon, fentanil 1-1.5 µg/kg bolus, 30-130

µg/s infüzyon uygulanır. Transdermal

fentanil daha önce opioid kullanmayan

hastada 25 µg/s dozda başlanmalıdır. 72

satte bir doz %50 artırılır.

Uygun yolun kullanılması

En basit, en az invazif ve en ucuz yol olan

oral yol ağrı tedavisinde en uygun yoldur.

Yutma güçlüğü, gastrointestinal disfonksiyon,

hızlı titrasyon ve yüksek doz gerekliliğinde

diğer yollar kullanılmalıdır. İkinci tercih edilen

yol rektal veya subkutan uygulamadır. Rektal

uygulamada pik etki 60-90 dk.da görülür. Bu

uygulamada en sık asetaminofen erişkinde

1gr, çocuklarda 20mg/kg dozda kullanılır.

NSAİİ ilaçların gastrik etkilerinin, supozituar

halinde rektal uygulanması ile ortadan

kalkmayacağı unutulmamalıdır. Subkutan

uygulama daha az ağrılı ve basit olduğu,

etkisi hızlı başladığı için intramusküler yola

tercih edilir. İntramusküler yol ağrılı ve kan

konsantrasyonun da dalgalanmalar oluştur

duğundan özellikle kronik ağrı tedavisinde

kullanılmaz. Yaygın ödemi olan, enjeksiyon

yerinde eritem, apse ve ağrı oluşan,

koagülasyon bozukluğu ve periferik dolaşım

bozukluğu olanlarda da subkutan yol

kullanılmamalıdır. Düşük volümler (3-5 cc/s)

ile subkutan infüzyon intravenöz yola eşit

düzeyde kan konsantrasyonu oluşturur.

İntravenöz infüzyona göre avantajları; venöz

girişim ve yakın takip gerekmemesi,

enfeksiyon riskinin daha düşük olmasıdır.

Santral venöz kateteri olan, sık ara ağrıları

olan, yüksek doz ve hızlı analjezi gereken

hastalarda intravenöz yol uygundur(morfin

0.05-0.2mg/kg yükleme sonrasında 0.025-

0.075mg/kg/s hızda infüzyon). Oral veya iM

uygulamaya göre daha hızlı MEAK'a

ulaşılmasına olanak sağlar Morfinin analjezik

etkisi intravenözde 5dk, subkutanda 10-15

dk, oralde 20-30dk'da, transdermal fentanilin

ise 12 saatte başlar. Flasterler 25, 50, 75, 100

µg/s fentanil uygulanmasını sağlar. 25 µg/s

fentanilin 60 mg/gün morfine eşdeğer

analjezi oluşturduğu, bulantı-kusma ve

konstipasyon şikayetinin morfine göre daha az

olduğu gösterilmiştir. Transmukozal fentanil

şeker kaplı, ağız mukozasından emilen 200,

400, 800, 1600 µg lık preparat şeklinde

özellikle ara ağrıların tedavisi için

kullanılmaktadır, etki başlangıcı 5-10dk dır.

Uygun doz aralığının kullanılması

Dozun uygunluğu kadar doz aralığı da

önemlidir. Genellikle optimal olmayan

standart dozlarda ve lüzum halinde

uygulanırlar. Bu da "mümkün olan en az

dozda" anlamına gelir ve yetersiz analjeziye

neden olur. İlacın formülü ve uygulama yoluna

göre ağrının tekrarlamasını önleyecek sıklıkta

uygulanmalıdır. Kronik ağrı tedavisinde

mümkün olan en uzun aralar içinyavaş

salınımlı preparatlar tercih edilmelidir. Oral

hızlı etkili morfin etkisi 4-6 saat, yavaş salınımlı

morfinin etkisi 12saattir, bazı hastalarda 8

saatte sonlanabilir. Analjezi yetersiz

olduğunda doz aralığı değil doz miktarı

artırılmalıdır. Transdermal fentanil de etki

süresi 72 saattir, bazı hastalarda 48 saatte

sonlanabilir. Çıkartıldığında emilimin 24

saat devam edeceği unutulmamalıdır.

İlaç dozunun hızlı titre edilmesi

Etkin analjezi için doz hızlı titre edilmelidir. Sık

aralar (günde ikiden fazla)ile ek analjezik

gerekliliği düzenli alınan bazal dozun yetersiz

olduğunu gösterir. Şiddetli ve sürekli ağrısı

olanda oral morfin dozu yeterli analjezi

oluşana veya tolere edilemeyen yan etki

görülene kadar 24 satte bir %50-100, orta

şiddette ağrısı olanda %25-50 oranında

artırılmalıdır. Opioid gereksinimi azalan

hastalarda doz titre edilerek hergün %25-50

oranında azaltılmalıdır. Opioid toksisitesi

gelişenlerde ise 1-2 doz atlanarak günlük doz

%50-75 azaltılmalıdır.
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Yan etkilerin önlenmesi ve tedavi edilmesi

Doz titrasyonunu engellediği ve yaşam

kalitesini bozduğu için yan etkiler mutlaka

tedavi edilmeli, mümkünse önlenmelidir.

Uygun adjuvan analjeziklerin kullanılması

Adjuvan analjezik; primer endikasyonu ağrı

olmamasına karşın özel ağrı sendromların da

analjezik etki oluşturan ajanlardır. Ağrı

tedavisinin üç basamağında da kullanıla

bilirler. Opioidlerin analjezik etkinliğini

artırırlar, ağrıyı artıran semptomları önlerler

ve özel ağrı sendromlarında analjezik etki

oluştururlar. Sıklıkla kullanılanlar ajanlar;

Kortikosteroidler, Antidepresanlar, Anti

konvülzanlar, Alfa-2 adrenerjik agonistler

olarak sayılabilir(12).

Kronik Yarada Sedasyon Yönetimi

Yatarak veya ayaktan tedavi görenelektif

cerrahi veya kronik yara bakımı prosedürleri

uygulanan hastaların preoperatif,  intra

operatif ve postoperatif anestetik bakımı; bu

hastaların ağrılarının tedavi edilmesi hastaların

tedaviye uyumu ve yaşam kalitesi bakımından

çok önemlidir.

İşlemler sırasındaki ağrı yönetimi kronik ağrı

yönetiminden farklılaşır. Bu bölümde öncelikle

sedasyon yönetimi, ardından sedasyon ve ağrı

yönetiminde en sık kullanılan farmakolojik

ajanlara değinilecektir.

Sedasyon ve analjezi uygulamaları bilinçli

sedasyon ve analjezi uygulama yeterliliğine

sahip hekimler tarafından yapılır. Sedasyon ve

analjezi uygulamaları yapacak hekimler Temel

Yaşam Desteği, Sedasyon ajanlarının seçimi,

Hasta monitörizasyon ve değerlendirilmesi,

Bilinçli sedasyon sırasında oluşabilecek

komplikasyonlar ve tedavileri, Sedasyonu

ortadan kaldıran ilaçların kullanımı konusunda

yetkin olmalıdır. Sedasyon ve analjezi

uygulanmadan önce hasta işlem hakkında

hekim tarafından bilgilendirilerek “Anestezi

Uygulamaları İçin Hasta Bilgilendirme ve Rıza

Belgesi”  ile onayı alınır. Sedasyon ve analjezi

uygulanmadan önce hastanın öyküsü, fiziksel

muayene ve laboratuvar bulguları

değerlendirilir ve “Anestezi Uygulamaları İçin

Hasta Bilgilendirme ve Rıza Belgesi” ilgili

hekim tarafından kaydedilir ve hastanın

dosyasında muhafaza edilir. Sedasyon ve

analjezi işlemi öncesinde hasta ameliyat

öncesi açlık süresine uygun olarak aç kalır. Bu

süreler; Katı gıdalar ve süt için en az 6 saat,

Berrak sıvılar için (su ve diğer berrak içecekler)

2 saat, Anne sütü için 4 saattir.

Sedasyon ve analjezi alacak tüm hastalara

intravenöz (IV) yol açılır. Sedasyon ve analjezi

alan hastaların kan basınçları, EKG’leri,

solunum sayısı ve niteliği, pulsoksimetre ile

periferik oksijen satürasyonu bir monitör ile

sedasyon işlemi boyunca izlenir ve vital

bulgular’’ sedasyon takip formuna” ilgili hekim

tarafından kaydedilir. Bir sonraki ilaç dozu

yapılmadan önce bir önceki dozun etkisinin

başlaması beklenir. Bilinç durumu izlemi için

hastanın sözlü emirlere yanıtı kullanılır. Hasta

kendi başına havayolu sürekliliğini

sağlayabiliyorsa, kardiyovasküler bulguları

işlem öncesi değerlerde izleniyorsa, koruyucu

refleksleri aktifse ve hasta kolaylıkla

uyandırılabiliyor ise derlenmeye alınır.

Monitörizasyon süresi sedasyon düzeyine,

hastanın durumuna ve yapılan işleme göre

ilgili hekim tarafından belirlenir. Hastanın

bilinç durumu ve vital bulguları düzenli

aralıklarla ilgili hekimin kontrolünde anestezi

teknikeri /klinik hemşiresi tarafından

“Sedasyon Takip Formuna” kaydedilir. Her

hasta “sedasyon sonrası” belirtilen hasta çıkış

ölçütleri sağlanana kadar izlenir. Hastalar ilgili

hekimin kararıyla kliniğe transfer veya

refakatçisi ile beraber taburcu edilir.

Minimal Sedasyon – Anksiyolizis

Sözlü emirlere hastaların kolaylıkla ve normal

cevap verebildiği, ilaçla oluşturulmuş

durumdur. Bilişsel fonksiyon ve koordinasyon

bozulabilir, solunumsal ve kardiyo-vasküler



İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 26 (4) (Özel Sayı): 43 - 52, 2022

49

fonksiyonlar etkilenmez, hasta kendi

havayolunu koruyabilir ve açık tutabilir.

Koruyucu refleksler etkilenmez.

Orta Düzeyde Sedasyon / Analjezi (Bilinçli

Sedasyon)

Hafif dokunma uyaranı ile ya da dokunma

olmaksızın emre uygun yanıt verilebilen, ancak

kolaylıkla uyandırılamayan ilaçla oluşturulmuş

bir bilinç depresyonu durumudur.

Derin Sedasyon / Analjezi

İlaç verilerek oluşturulan, hastaların kolayca

uyandırılamadığı, ağrılı veya tekrarlayan

uyaranlara ve emirlere uygun yanıt verebilen

bilinç depresyonu halidir. Bağımsız olarak

solunumsal fonksiyonların kontrolü

bozulabilir. Açık bir havayolu temininde

hastaların yardıma gereksinimi olabilir.

Spontan solunum yetersiz olabilir. Kardiyo

vasküler fonksiyon genellikle yeterlidir.

Hastalara kronik yara bakımı prosedürleri

sırasında hangi düzeyde sedasyon

uygulanması gerektiğine yönelik hasta

özelinde karar verilmelidir.

Farmakolojik Ajanlar

İdeal sedatif bir ajan; hızlı etki etmeli, etki

süresi kısa olmalı, kognitif fonksiyonlar hızlı

geri dönebilmelidir. Aynı zamanda analjezik ve

amnestik özellikler içermeli, kardiyovasküler

stabiliteyi bozmamalı ve solunum depresyonu

yapmamalıdır (13).

Benzodiazepinler

Midazolam, Diazepam, Lorazepam; Beyinde

major inhibitör nörotransmitter olan GABA’nın

etkinliğini artıran bu grup ilaçların avantajları

arasında anksiyolitik etkisi, anterograt amnezi,

sedasyon, antikonvülzan, kas gevşetici ve

kardiyorespiratuvar stabilite özelliklerinin yanı

sıra flumazenil ile yan etkilerin antagonize

edilmesi yer almaktadır. En çok tercih edilen

hızlı etki başlangıçlı ve kısa yarı ömrü (iki saat)

nedeniyle midazolamdır. Sedasyon için

önerilen maksimum midazolam dozu 70 yaş

altı için 5 mg (0.07-0.1 mg/kg) iken, 70 yaş

üstü için ise en yüksek doz 2-3 mg’dır. Antidot

olarak kullanılan flumazenil (Anexate) dozu

her 1 mg midazolama karşılık 0.2 mg olup,

ihtiyaç durumunda 60 saniyede bir tekrarlanır

ve toplamda 1 mg aşılmaz (13).

Opioidler

Opioidler santral sinir sistemi ve diğer

dokularda yerleşik spesifik reseptörlere

bağlanır. Dört önemli opioid reseptörü tipi

saptanmıştır: mu, kappa (k), delta (ö) ve sigma

(a). Tüm opioid reseptörleri G proteinlerle

eşleşir; bir agonistin bir opioid reseptörüne

bağlanması membran hiperpolarizasyonuna

neden olur. Akut opioid etkiler adenilsiklazın

inhibisyonu (intrasellüler siklik adenozin

monofosfat konsantrasyonlarında azalma) ve

fosfolipaz C’nin aktivasyonu aracılıdır.

Opioidler voltaj-kapılı kalsiyum kanallarını

inhibe ve içeriye doğrultucu (inwardly

rectifıng) potasyum kanallarını aktive ederler.

Opioid etkileri maruziyet süresine bağlı olarak

değişir ve opioid toleransı opioid yanıtlarında

değişikliklere yol açar. Opioidler bir miktar

sedasyon sağlar ve (birçok türde) yüksek

dozlarda verildiklerinde genel anestezi

oluşturabilirse de, esas olarak analjezi

sağlamak için kullanılırlar. Spesifik opioidlerin

özellikleri hangi reseptöre bağlandıklarına (ve

opioidlerin spinal ve epidural uygulanmaları

durumunda, reseptörün nöraksideki lokalizas

yona) ve ilacın bağlanma afınitesine bağlıdır.

Agonist-antagonistler (örn. nalbufın, nalorfin,

butorfanol ve pentazosin) tam (full) agonistler

olarak adlandırılanlardan (örn. fentanil) daha

az etkilidir ve bazı durumlarda full

antagonistlerin etkilerini antagonize

edeceklerdir.

Opioid-reseptör aktivasyonu, nosiseptif

nöronlardan presinaptik salimini ve eksitatör

nörotransmitterlere (örn. asetilkolin, substans

P) postsinaptik yanıtı inhibe eder. Ağrı

impulslarmın iletimi, opioidlerin uygulamasıyla
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seçici olarak (selektif) değiştirilebilir. Opioid

reseptörleri sistemik olarak uygulanan

opioidlere de yanıt verir. Periakuaduktal gri

cevherden nükleus rafemagnus yoluyla spinal

kordun dorsal boynuzuna inen bir inhibitor

yolun modülasyonu da opioid analjezide rol

oynuyor olabilir. Opioidler, en güçlü etkilerini

santral sinir sisteminde gösterirlerse de,

opioid reseptörleri somatik ve sempatik

periferik sinirlerde de saptanmıştır. Belli

opioid yan etkileri (örn. gastrointestinal

motilitenin depresyonu) opioidlerin periferik

dokularda (örn. gastrointestinal yol duvarında)

reseptörlere bağlanmasının sonucudur ve

günümüzde santral sinir sistemi dışında opioid

etkileri için selektif antagonistler (alvimopan

ve naltekson) mevcuttur. Opioid bileşiklerinin

ısrarla periferik sinirlere uygulanan lokal

anestezik solüsyonlar içinde uygulanıyor

olmasına rağmen, opioid reseptörlerinin

primer duyusal sinir aksonları üzerinde

dağılımı ve bu reseptörlerin klinik önemi (eğer

varsa) hâlâ tahmin niteliğindedir.

Hidromorfon, morfin veya meperidinin

tramusküler enjeksiyonu takiben hızlı ve tam

olarak emilip, 20-60 dk sonra tepe plazma

düzeylerine erişirler.

Fentanilin düşük moleküler ağırlığı ve yağda

yüksek çözünürlüğü, transdermal (transdermal

fentanil yaması) emilim için de imkan sağlar.

Her bir ünite zaman için emilen fentanilin

miktarı yama altında kalan derinin yüzey

alanına ve ayrıca lokal deri koşullarına (örn.

kan akımı) bağlıdır. Dermisin üst kısımlarında

bir ilaç rezervuarının oluşması, etkili kan

konsantrasyonunun elde edilmesini birkaç

saat geciktirir. Fentanilin serum konsantras

yonu uygulamanın 14-24 saatlerinde bir

platoya erişir (yaşlı hastalarda tepe düzey genç

erişkinlerden daha geç oluşur) ve 72 saate

kadar sabit kalır. Dermal rezervuardan devam

eden emilim, yamanın kaldırılmasından saatler

sonra ölçülebilir ısrarlı serum düzeylerinden

sorumludur. Fentanil yamaları en sıklıkla

kronik ağrıların günübirlik tedavisi için

kullanılır ve devamlı opioid tedavisine

gereksinimi olup, daha az pahallı, fakat eşit

etkinlikte metadon gibi bir oral ajanı alamayan

hastalar için özellikle uygundur.

Oksikodon, hidrokodon (en sık olarak aseta

minofenle birlikte), kodein, tramadol, morfin,

hidromorfon ve metadon gibi çok çeşitli

opioidler oral uygulama ile etkindir. Bu ajanlar

en çok günübirlik ağrı tedavisi hastalarında

kullanılır.

Küçük dozlarda (10-25 mcg) fentanil İV yoldan

titre edilerek uygulanabilir ve analjezik etki

gösterir (14).

Propofol

Propofol, GABA aktivitesini artırarak etki eden

hızlı başlangıçlı ve kısa etkili anestezik ajandır.

Etkisi bilinçli sedasyonla genel anestezi

arasında dar bir pencere aralığına sahip

olduğu için bir aneztezi uzmanı eşliğinde

uygulanması önerilir. Propofol, hipnotik,

antiemetik ve antipruritik etkiye sahiptir,

ancak analjezik etkinliği yoktur. Yapılan

çalışmalarda propofol uygulamasının amnezi

yaparak öksürük ve boğulma hissini azaltarak

işlem toleransını artırdığı gösterilmiştir.

Propofol, analjezi sağlamak, öksürüğü

azaltmak, gerekli sedatif ilaç dozunu azaltmak

ve anestezi ve sedasyonu artırmak için opiyat

ve sedatiflerle kombinasyon tedavisinde de

kullanılabilir. Propofol ile midazolamın

karşılaştırıldığı randomize kontrollü

çalışmalarda, propofol grubunda derlenme

süresi daha kısa bulunmuş ve benzer yan

etkiler görülmüştür. Her iki grupta da görülen

oksijen desatürasyonunun oksijen desteği ile

düzeltilebileceği belirtilmiştir. Sedasyon

indüksiyonu için propofol 0.5-1 mg/kg olarak

kullanılır. İdame için 1.5-4.5 mg/kg/saat dozla

devam edilir (15).

Ketamin

Ketaminin tüm santral sinir sisteminde, spinal

kordaki polisinaptik refleksleri ve beynin

seçilmiş bölgelerinde eksitatör nörotrans
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mitterlerin etkilerini inhibe eden pek çok etkisi

vardır. Barbitüratlar tarafından oluşturulan

retiküler aktive edici sistemin depresyonunun

aksine, ketamin fonksiyonel olarak talamusu

(duyusal impulsları retiküler aktive edici

sistemden serebral kortekse iletir) limbik

korteksten (duyuların farkında olunması ile

ilişkilidir) “disosiye” eder (ayırır). Beynin bazı

nöronları inhibe olsa da, diğerleri tonik olarak

eksite olur. Klinik olarak, bu dissosiyatif

anestezi durumu hastaların şuurlu gibi

görünmesine (örn. göz açma, yutkunma, kas

kasılması) ancak duyusal inputu değerlen

dirememesine ve buna yanıt verememesine

yol açar. Ketaminin bir N-metil D-aspartat

(NMDA) reseptör antagonisti olduğu

gösterilmiştir. Ketamin özellikle sempatik

stimülasyon yapma eğiliminin yararlı olduğu

(hipovolemi, travma) durumlarda intravenöz

anestezi indüksiyonu için kullanılır. İntravenöz

yol bulunmadığında, ketamin çocuklarda ve

koopere olmayan erişkinlerde intramusküler

genel anestezi indüksiyonu için yararlıdır.

Ketamin sinir blokları, endoskopi ve diğerleri

sırasında derin bilinçli sedasyon için küçük

bolus dozlarla veya infüzyonda diğer ajanlarla

(örn. propofol veya midazolam) ile kombine

edilebilir. Ketaminin subterapotik dozları bile

halusinojenik etki yapabilir, fakat klinik

uygulamada böyle olmaz, çünkü birçok hasta

amnezi ve sedasyon için en azından küçük bir

doz midazolam (veya ilişkili bir ajan) almış

olacaktır. Ketamin 1-2 mg/kg’l›k dozda

kullanıldığında mükemmel bir sedatif ajan

olup disosiyatif anestezi oluşturur. Ketamin

0,5-1 mg/kg’lık dozlarda kullanıldığında maske

ventilasyona gerek duyulmaz. Bu da hastanın

ketamin uygulanmasıyla kolaylıkla banyo

yaptırılabileceği, çevrilebileceği, oturtulabil

eceği anlamına gelir. Etki başlangıcı hızlıdır

(yaklaşık 1 dakika) ve etki süresi kısadır (15-30

dakika). Benzodiazepin ve narkotiklerle

kıyaslandığında güvenlik marjı daha geniştir.

(14)

Sedasyon sonrası servise ya da eve güvenli

hasta taburculuğunu kolaylaştırmak ve

hastanın hazırlığını değerlendirmek için

skorlama sistemleri düzenlenmiştir. Solunum,

dolaşım, bilinçlilik ve oksijen satürasyonunu

içeren Modifiye Aldrete Skorlama Sistemi

cerrahi ünitelerinde sedasyon sonrası

taburculuk için yön vermeye yardım eder.

Cerrahi merkezden hasta taburculuğunu

standardize eden başka skorlama sistemleri ve

çeşitli kılavuzlar da mevcuttur. Bu bölümde

Modifiye Aldrete skorlama sistemine

değinilecektir.

Taburculuk kriterleri genellikle hastada

aşağıdakilerin bulunmasını gerektirir: Zaman

ve yerin farkında ve oriyante olma, vital

bulguları stabil olması, ağrı- bulantı veya

kusma kontrol altında olmalı, baş dönmesi

olmadan yürüyebilmek, oral sıvı alabiliyor

olmak ve hastanın sorumlu bir erişkin

refakatçisi olmalıdır. Sonuç olarak;

Kronik yara bakımında anestezi ve sedasyon

için temel prensipler geniş boyutta üç

kategoriye ayrılır:

Hasta faktörleri: Ek hastalıklar, hava yolu

değerlendirmesi, açlık süresi ve monitorizas

yon.

Çevresel konular: Anestetik donanım, acil

durum ilaç ve malzemeleri.

Bakım prosedürü-ilişkili durumlar: Süre,

rahatsızlık ve ağrı düzeyi, hastanın pozisyonu.

Tablo 1. Modifiye Aldrete skorlama sistemi
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Sedasyon prosedürü sırasında bölümün

başında belirttiğimiz hasta güvenliği

prosedürlerine bağlı kalınmalı, Ağrının kişiye

göre değişen, hastanın beyanının esas alındığı

subjektif bir durum olduğu, aynı ağrılı uyarana

farklı hastaların yanıtlarının değişik olabileceği

gibi aynı sedatif veya analjezik ajana da farklı

hastaların yanıtlarının farklı olabileceği göz

önünde bulundurulmalıdır.
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Merkezi

Diyabetli hastalarda (tip 1 veya 2) yaşam boyu

ayak ülseri oluşma riski yüzde 35 e kadar

çıkabilir (1-3). Diyabetik ayak ülserleri, tüm

travmatik olmayan amputasyonların en az

üçte ikisini oluşturan önemli bir morbidite

nedenidir (4). Enfekte veya iskemik diyabetik

ayak ülserleri, diyabetli hastaların hastanede

yatışlarının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturur (7).

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre

diyabetin alt ekstremite komplikasyonları

özürlü olarak yaşanan yıllar açısından ilk on

durumu oluşturmaktadır (8,9). Ayrıca,

diyabetik ayak ülseri olan veya olmayan

diyabetli hastalarda depresyon oranları

yüksektir ve depresyon belirtilerinin diyabetik

ayak ülseri riskinin artmasıyla ilişkilidir (10,11).

Bu gözlemler, diyabetli hastalarda ayak

ülserlerinin hızlı ve uygun tedavisinin önemini

göstermektedir.

Etiyoloji

Diyabetli hastalarda ayak yaralarına yol

açabilecek risk faktörleri arasında nöropatiye

bağlı koruyucu duyu kaybı, önceki ülserler

veya ampütasyonlar, aşırı basınca neden olan

ayak deformitesi, travma, enfeksiyon ve tipik

olarak periferik artere bağlı kronik iskemi

sayılabilir. Hastalıklar (1). Diyabetli hastalarda

ayrıca mekanik ve sitojenik faktörlere bağlı

olarak iyileşme kusuru ve periferik arter

hastalığı prevalansı yüksektir.

Ülser sınıflandırması

Diyabetik ayak ülserlerinin tedavisinde ilk

adım ülseri değerlendirmek, derecelendirmek

ve sınıflandırmaktır. Sınıflandırma, tedavinin

şeklini belirleyen ülserin genişliği ve derinliği

ile enfeksiyon veya iskemi varlığının klinik

değerlendirmesine dayanır. İskemiyi değerlen

dirmek için diyabetik ayak ülseri olan tüm

hastalarda ayak bileği-kol indeksi ve ayak

parmak basıncı ölçümleri yapılmalıdır.

Texas Üniversitesi sistemi—Texas Üniversite

sinde (UT, San Antonio), yara değerlendir

mesinin her kategorisi için yara derinliğini,

enfeksiyon varlığını ve periferik arter tıkayıcı

hastalığı değerlendiren diyabetik ayak yaraları

için bir klinik sınıflandırma sistemi geliştirmiştir

(12). UT sistemi, doğrulanan ilk diyabetik ayak

ülseri sınıflandırmasıdır (13). Bu sistem

Wagner sınıflandırması tarafınca güncelledi

(14-17).

Wagner Sınıflaması:

● Derece 0: Ülser öncesi veya sonrası

Resim 1. Derinin kısmi kalınlığını içeren ancak alttaki

dokuların içermeyen yüzeysel ülser. Bu lezyon istirahat

ve lokal ayak bakımı ile hızla iyileşebilir

● Derece 1: Tendon, kapsül veya kemik içermeyen

tam kalınlıkta ülser

Resim 2. Apse oluşumu veya kemik tutulumu ile ilişkili

olmayan penetran nöropatik ülseri olan diyabetik bir

hastanın ayağı
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●Derece 2: Kemik palpe edilemeyen tendon veya

kapsül tutulumu

Resim 3. Açıkta kalan tendon ve eklem kapsülü ile

nekrotizan streptokok enfeksiyonunun debridmanını

takiben dorsal diyabetik ayak yarası.

Resim 4. Açıkta kalan tendon ile bülün açılmasını takiben

plantar nöropatik diyabetik ayak yarası.

●Derece 3. Kemiğe ulaşmış bir diyabetik ayak
yarası

Resim 5. Debridma sonrası yaranın tabanında açıkta

kalan kemik görüntüsü

●A: Bulaşmamış

●B: Etkilenmiş

●C: İskemik

● Enfekte ve iskemik diyabetik ayak yarası

Resim 6. Lokal enfeksiyon, selülit ve nekroz belirtileri ile

derin katmanlara uzanan ülserli diyabetik bir hastanın

ayağı

Wagner (18) sınıflandırması tek başına klinik

değerlendirmeye (ülser derinliği ve nekroz

varlığı) dayanmaktadır ve ayağın vasküler

durumundaki değişkenliği hesaba katmamıştır.

Ülser sınıflandırması aşağıdaki gibidir:

● Derece 1. Yüzeysel ülser – Yalnızca deri ve
deri altı dokusu

● Derece 2.Tendon, kas, eklem kapsülü veya
kemikte derin ülser

● Derece 3. Apse, osteomiyelit veya tendinit
ile birlikte derin ülser

● Derece 4. Kısmi ayak gangreni

● Derece 5. Tüm ayak gangreni

Wagner sistemi, evre 3 yaralara kadar

tedaviye rağmen sonuç açısından iyi bir

göstergedir. (14). Birlikte var olan derinlik,

enfeksiyon ve iskemiyi tanımlamada

özgüllüğün olmaması nedeniyle yaygın

kullanımdan düşmüştür.

Uluslararası Diyabetik Ayak Çalışma Grubu,

tüm ülserlerin aşağıdaki kategorilere göre

sınıflandırılmasını önermektedir: Perfüzyon,
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yaygınlık (Extension), derinlik (Depth), İnfeksi

yon ve duyu (sense) (PEDIS) (19 -22).

Yönetime genel bakış

Diyabetik ayağın tedavi yaklaşımı multidisip

liner yaklaşım gerektirmektedir (23,24).

Genel yaklaşım — Diyabetik ayak ülserlerinin

tedavisi, ülserin ve hastanın genel tıbbi

durumunun kapsamlı bir değerlendirmesiyle

başlar.

40 yaşın üzerindeki diyabetli hastaların

çoğuna, kardiyovasküler komplikasyon

geliştirme risklerini azaltmak için önlemler

önerilmelidir.

Enfeksiyon kanıtı, altta yatan nöropati,

periferik arter hastalığı, ödem, yetersiz

beslenme ve herhangi bir kemik deformitesi

aktif olarak aranmalı ve sistematik olarak ele

alınmalıdır (25,26). Diyabetli hastalarda nöro

patik (Charcot) artropati insidansı %13’e kadar

yüksek olabilir (27).

Diyabetik ayak yaralarının iyileşmesinde etkili

kan şekeri kontrolü ve yeterli beslenmenin

önemli olduğu mantıklı olsa da her iki

varsayımı da destekleyen çok az veri vardır.

Glikoz kontrolünün iyileşmeyi etkilediğini

destekleyen randomize çalışma verileri yoktur

(28). Oral protein takviyesinin etkinliğini

değerlendiren bir çalışma, gruplar arasında

iyileşme açısından bir fark göstermemiş, ancak

düşük albümin veya iskemisi olan hasta alt

grubunda iyileşme olasılığının önemli ölçüde

daha yüksek olduğunu bildirdi (29,30). Ek

olarak, Diyabet Kontrolü ve Komplikasyonları

Çalışmasının (DCCT) analizi, yoğun glukoz

kontrolünün yeni ülserasyon insidansını yüzde

23'ten fazla azaltabileceğini göstermiştir (31).

Lokal ülser bakımı, keskin debridman ve uygun

yara örtüsü kullanımını içerir. Debridman

gerektiğinde cerrahi (keskin) debridman ile

yapılmalıdır. Pansumanlar ülser görünümüne

ve diğer yara özelliklerine göre seçilir.

Enfeksiyon ve nekroz için debridman veya

kısmi ayak amputasyonunun ardından geniş

açık yaralar için, yumuşak doku infeksiyonu

veya osteomiyelit olmadığının teyidi sonrası

negatif basınçlı yara tedavisi ile yapılmalıdır

(32).

Sürekli veya sık basınç ve strese (yani, basınca

bağlı topuk ülserleri veya medial/lateral ayak

ülserleri) veya tekrarlayan orta derecede

basınca (plantar ayak ülserleri) maruz kalan

herhangi bir ülser, mekanik offloading ile

gerçekleştirilen basınç azaltma işlemlerinden

de fayda görecektir. Offloading basınç dağıtıcı

dökümler, özel ayakkabılar ve yatak istirahati

dahil olmak üzere mekanik destekelde etmek

için çeşitli yöntemler mevcuttur. Ameliyattan

sonra, tam temaslı alçılama ve alçılı yürüteçler,

sürekli ambulasyonun yararlarına ve rahatlığı

na izin verdiklerinden, basıncın hafifletilmesi

için uzun süreli yatak istirahatine daha iyi

alternatiflerdir.

Bazı hastalar için, diyabetik ülserin başarılı bir

şekilde offloading işlemleri, yalnızca mekanik

cihazlarla yeterince sağlanamaz. Bu gibi

durumlarda deformitenin cerrahi olarak

düzeltilmesi gerekebilir. Müdahaleler çekiç

parmak düzeltmelerini, bunyon düzeltmele

rini, Aşil tendonu veya gastroknemius

uzatmasını ve Charcot ayak rekonstrüksiyon

larını içerir.

Debridman, basınç offloading, enfeksiyon ve

iskemi uygun şekilde ele alındıktan sonra, yara

iyileşmesini artırmada yardımcı olabilecek bir

dizi yardımcı tedavi vardır.

Bu tür bir yönetimin ayakta tedavi ortamında

gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği ve

hastaneye ne zaman başvuru yapılması

gerektiği, yerel yara bakım ekibine, mevcut

kaynaklara ve hastanın kişiliğine ve yaşam

koşullarına bağlıdır.
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Birincil iyileşme için izin verilen süre — Klinik

uygulamada, karşılaştırmaların yapılabilmesi

ve ilerlemenin belgelenebilmesi için her

ziyarette hastanın ülser boyutu ölçümleri

alınmalıdır. Diyabetik ayak ülserinin yüzey

alanı günde yaklaşık yüzde 1 ila 2 oranında

küçülmelidir. Bu nedenle, uygun lokal yara

bakımı, dört haftaya kadar yüzde 40 ila 50'den

fazla yüzey alanı azalması veya ülser

derinliğinde azalma sağlamalıdır (33). Takipte

bu ilerleme hızı gözlenmezse, hastanın bakımı

yerel ekipten glisemik kontrol, ödem ve genel

sağlığın diğer yönleri gibi konuları ele almak

için hastanın birinci basamak hekimiyle birlikte

çalışan bir yara danışmanına aktarılır. Hala

iyileşmeyen ülserler, devam eden yumuşak

doku enfeksiyonu veya osteomiyelit, bozulmuş

ekstremite vasküler akışı ve en yaygın olarak

daha etkili offloading veya cerrahi debridman

ihtiyacı açısından yeniden değerlendirilmelidir.

Bakımın koordinasyonu — Tedaviyi üstlenen

ekipler arasındaki koordinasyon önemlidir.

Meta-analizler, disiplinler arası ortak

çalışmanın ampütasyon oranını azaltmada

güçlü bir etkisi olduğuna dair kanıtlar

sağlamıştır (34,35). Yapılan bir çalışmada,

klinik protokollerin mevcudiyeti, eğitim

seminerleri, taburcu planlaması ve bakım

kalitesi toplantıları azalan ampütasyon

oranlarını sağlamıştır (36). Klinik ekipler,

podiatri, vasküler, plastik ve ortopedik

cerrahları içermelidir. Yara, iskemi ve ayak

enfeksiyonunun yoğun olduğu durumlara

odaklanan bu cerrahlara ayakkabı

uzmanları/protezciler, fizik tedavi, uzman

hemşireler ve beslenme uzmanları/

diyetisyenler tarafından yardımcı olunabilir. Ek

olarak, birinci basamak hekimleri, enfeksiyon

hastalıkları hekimleri, nefrologlar ve diyabeto

logların tümü uzuv koruma ünitelerinde

önemli roller oynamaktadır (37).

Takip bakımı ve ülser önleme – Bir hasta ülseri

iyileştirdikten sonra, nüksetme açısından çok

yüksek bir risk altındadır. İyileştikten sonra

ülser nüksü bir yılda %40, üç yılda %66 ve beş

yılda %75'e kadar çıkabilir (4). Bu nedenle,

iyileşmiş ülserleri olan kişiler, tüm ülser

nüksleri olmasa da ciddi nüks riskini azaltmak

için gereken ve iki ayda bir önerilen ziyaretler

ile "remisyonda" kabul edilmelidir (1,38,39).

Uzun süreli sürveyans ve bakımın hedefleri

ülsersiz, hastanesiz ve aktivite açısından etkili

olması sağlanmalıdır.

Ayakları ülser gelişimi için risk altında olan

herhangi bir hastaya, özellikle de mevcut

nöropatisi olan hastalara önleyici ayak bakımı

konusunda sürekli danışmanlık verilmelidir

(Tablo 3). Uygun olmayan ayakkabılardan

kaçınmak, çıplak ayakla yürümemek ve

sigarayı bırakmak gibi çeşitli önlemler ülser

oluşumunu önemli ölçüde azaltabilir.

Bazı oral diyabet ajanları (SGLT2 inhibitörleri),

tip 2 diyabet için diğer oral tedavilere kıyasla

artmış bir amputasyon riski ile ilişkili olabilir

(40). Hasta bu ilaçları alıyorsa kesilmeli ya da

başka ajanlara geçilmelidir.

Ülser evresine ve derinliğine göre tedavi

yaklaşımı

Enfekte olmamış — Yüzeysel diyabetik ayak

ülserleri (Texas Üniversitesi (UT) sınıflan

dırması: derece 1; evre A) tipik olarak klinikte

veya yatak başında debride edilebilir. Keskin

debridman konusunda uzman bir klinisyen

bulunmadığında otolitik hidrojeller kulla

nılabilir. Daha derin dokulara yayılan enfekte

olmayan ülserler için (derece/evre: 2A, 3A),

ameliyathane ortamın da cerrahi debridmanı

öneririz. Basınca bağlı ülserler için mekanik

offloading uygulan malıdır.

Enfekte — Enfekte (UT sınıflandırması: derece

1 ila 3; evre B) diyabetik ayak ülserlerinin

tedavisi, antimikrobiyal tedaviyi ve cerrahi

debridmanı içerir. Antibiyotikler ve tedavi

süresi, enfeksiyonun derinliğine ve şiddetine

bağlıdır (23). Dermisin ötesine geçen herhangi
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bir enfeksiyon için bir cerrahi konsültasyon

gerekir.

İskemik — Diyabetik ayak ülseri ile başvuran

diyabetli hastaların yaklaşık yarısında bazı

iskemi unsurları vardır (UT sınıflandırması:

derece 1 ila 3; evre C) (41). Uygun yerel

bakıma (debridman, yaranın kapatılması,

basıncın azaltılması) ek olarak, önemli

ekstremite iskemisi olan hastalar olası

revaskülarizasyon için bir kalp damar cerrahisi

uzmanına yönlendirilmelidir. Revaskülarizas

yon (açık, endovasküler) herhangi bir derece

de ekstremite iskemisi ve uygun bir zaman

süreci içinde düzelmeyen ayak ülseri olan

hastalarda düşünülmelidir.

Kombine enfeksiyon ve iskemi — Enfekte ve

iskemik ülserler (UT sınıflandırması: derece 1

ila 3; evre D), iyileşmeme ve ampütasyon için

en yüksek riski oluşturur (13,41). Bu hastalar

genellikle enfeksiyon ve revaskülarizasyonun

tıbbi ve cerrahi kontrolünde uzman doktorlar

ve cerrahlar tarafından ekip yönetimi

gerektirir.

Lokal bakım

Debridman — Nekrotik dokunun debridmanı

ülser iyileşmesi için önemlidir (42).

Değerlendirme sıklığı ve uygun bakım, yara

iyileşmesine debridmana nazaran daha fazla

katkıda bulunabilir. Kronik yara bakımını

inceleyen bir derlemede, ziyaretlerin yüzde

80'inde debridman yapıldığında diyabetik ülser

iyileşme şansının 2,5 kat arttığı ve ilk ziyarette

iskemi saptanabildiğinde iyileşme şansının iki

katına çıktığı gösterilmiştir (43).

Diyabetik ayak ülseri için debridman (keskin,

enzimatik, otolitik, mekanik ve biyolojik)

seçimine rehberlik edecek çok az veri vardır

(44).

Keskin debridman konusunda uzman cerrahlar

bulunduğunda bu yöntem tercih edilmelidir.

En yaygın kullanılan yöntem olan keskin

debridman, nekrotik dokuyu çıkarmak için bir

neşter veya makas kullanımını içerir (45).

Alternatif olarakhidrojel uygulanabilir ancak

ülser iyileşmesini sağlamadaki etkinliğini

destekleyen veriler sınırlıdır. Enzimatik

debridman (kollajenaz gibi proteolitik

enzimlerin topikal uygulaması) belirli

ortamlarda daha uygun olabilir (örneğin, ekip

yönetimi altında olmayan yaygın vasküler

hastalık) (46,47). Otolitikdebridman, nekrotik

dokunun yara dokusunda normal olarak

bulunan enzimler tarafından sindirilmesi için

ülseri kapatmak için semi-oklüzif veya örtücü

bir pansuman kullanarak ağrılı ülseri olan

hastalarda iyi bir seçenek olabilir.

Larva tedavisi, bazı özel kliniklerde yüksek

riskli hastalarda seri cerrahi debridmana ek

olarak kullanılmıştır. Birkaç günlük hedefe

yönelik tedaviden fayda var gibi

görünmektedir (48 -49).

Pansumanlar — Debridmandan sonra ülserler

temiz ve nemli tutulmalı, ancak aşırı nemli

ortamdan kaçınılmalıdır. Pansumanlar,

eksüda, kuruma veya nekrotik doku gibi ülser

özelliklerine göre seçilmelidir. Bazı pansuman

lar sadece koruma sağlarken, diğerleri yara

hidrasyonunu teşvik eder veya aşırı nemi

önler. Diğer pansumanlar, enfeksiyonu

önlemek ve ülser iyileşmesini hızlandırmak için

antimikrobiyal maddelerle desteklenebilir.

Diyabetli hastalarda ayak ülserlerinin tedavisi

için, çeşitli pansuman tiplerini karşılaştırırken

yara iyileşme sonuçlarında anlamlı farklılıklar

olduğunu gösteren yüksek kalitede kanıt

yoktur (50,51).

Yardımcı lokal tedaviler - Yardımcı tedaviler,

diyabetik ayak ülserlerinin iyileşmesinde

yardımcı olabilir (52-55).

Negatif basınçlı yara tedavisi — Yara

iyileşmesinin arttığını gösteren randomize

çalışmalara dayanarak (56-65), enfeksiyon ve

nekroz için debridman veya kısmi ayak
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amputasyonunu takiben geniş açık yaralar için

kalıntı nekrotik doku veya osteomiyelit

olmaması koşuluyla NBYT önerilmektedir (32).

Vakum destekli kapatma (Vacuum asisted

closure  -VAC) olarak da adlandırılan Negatif

Basınçlı Yara Tedavisi (NBYT), ülser yüzeyine

kontrollü subatmosferik basınç uygulanmasını

içerir. NBYT yara perfüzyonunu artırır, ödemi

azaltır, lokal bakteri yükünü azaltır ve

granülasyon dokusu oluşumunu artırarak

iyileşmeyi artırır.

NBYT, diyabetik ayak ülserlerinin yanı sıra

diyabetik ayak cerrahisini takiben yaraların

iyileşmesini iyileştiriyor gibi görünmektedir

(57-65). NBYT ayrıca hastanede kalış süresini,

komplikasyon oranlarını ve maliyetleri azaltır

(66-68). Sistematik bir derlemedeki beş

çalışma arasında, NBYT, pansumanlarla

karşılaştırıldığında ayak ülseri iyileşme şansını

önemli ölçüde artırdığı gösterilmiştir (65).

Fakat bu tedavinin ülser nüksü üzerinde hiçbir

etkisi yoktur.

Postoperatif yaraları yönetmek için, kısmi ayak

amputasyonunu takiben 162 diyabetik

hastanın 16 hafta boyunca izlendiği çok

merkezli bir çalışmada kontrol grubu ile

karşılaştırıldığında, NBYT grubunda iyileşmiş

yaraları olan hastaların yüzdesi (%56'ya karşı

%39) ve kapanmanın tamamlanması için daha

kısa süre (42'ye karşı 84 gün) önemli ölçüde

daha yüksek bulunmuştur(59).

Deri greftleri ve ikameleri — İnsan derisi

greftleri ve biyomühendislik ürünü deri

ikameleri (örneğin, Dermagraft, Apligraf,

TheraSkin, Graftskin, EpiFix, Zelen, Graftjacket,

Hyalograft 3D, Kaloderm, OrCel(TM), enfekte

olmayan, iskemik olmayan kronik plantar

diyabetik ayak ülseri olan bireylerde

kullanılagelmektedir (54,69-78). Sistematik bir

derlemede, diyabetik ayak ülserlerinin tedavisi

için deri greftleri veya ikameleri kullanan 17

çalışma değerlendirilmiş, diyabetik ayak

ülserlerinin tam kapanma insidansı, standart

bakım ile karşılaştırıldığında deri greftleri veya

ikameleri için önemli ölçüde iyileştirdiği

bulunmuştur. İki çalışmada ülser nüksü

açısından anlamlı bir fark görülmemiştir. İki

ürünü doğrudan karşılaştıran dört denemeye

dayanarak, belirli bir deri grefti veya deri

ikamesi türü diğerine göre daha üstün

bulunmamıştır. Alt ekstremite ampütasyon

larının insidansını bildiren iki çalışma arasında,

deri greftleri ve ikameleri de amputasyon için

mutlak risk azalması küçük olmasına rağmen,

önemli ölçüde daha düşük ampütasyon riski ile

ilişkilendirilmiştir(79).

Büyüme faktörleri — Doku büyüme faktörleri,

hücresel proliferasyonu ve anjiyogenezi

destekler ve böylece ülser iyileşmesini

iyileştirir. Sistematik bir inceleme, trombosit

kaynaklı büyüme faktörü, otolog büyüme

faktörü, allojenik trombosit kaynaklı büyüme

faktörü, dönüştürücü büyüme faktörü β 2,

arginin-glisin-aspartik asit dahil olmak üzere

ağırlıklı olarak topikal ajanlar olarak kullanılan

11 farklı büyüme faktörünü kullanan 28

çalışmanın sonuçlarını değerlendirdi. Bunların

başlıcaları Peptit matrisi, rekombinant insan

trombosit kaynaklı büyüme faktörü

(becaplermin), rekombinant insan epidermal

büyüme faktörü, rekombinant insan bazik

fibroblast büyüme faktörü, rekombinant insan

vasküler endotelyal büyüme faktörü,

rekombinant insan laktoferrin ve rekombinant

insan asidik fibroblast büyüme faktörüdür

(80). Bir meta-analizde, plaseboya kıyasla

herhangi bir büyüme faktörünün kullanılması

veya büyüme faktörü olmaması, tam yara

iyileşmesini önemli ölçüde artırmıştır (%53'e

karşı %35). Ancak ampütasyon oranları

açısından belirgin bir fark saptanmamıştır.

Bir jel preparasyonu olarak trombosit kaynaklı

büyüme faktörü (becaplermin), diyabetik ayak

ülserleri için adjuvan tedavi olarak ABD Gıda

ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmıştır (81).

Etkili olmasına rağmen, kullanımı yüksek
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maliyet ve kontrollere kıyasla üç veya daha

fazla bekaplermin tüpü ile tedavi edilen

hastalarda maligniteye bağlı olarak artan

mortalite oranına ilişkin pazarlama sonrası

raporlarla sınırlandırılmıştır (82,83).

Hiperbarik oksijen tedavisi — Hiperbarik

oksijen tedavisi (HBOT), diyabetik ülser

yönetiminin bir bileşeni olarak daha iyi

iyileşme ile ilişkilendirilebilir, ancak

iyileşmeyen diyabetik ayak ülserlerinin

tedavisinde HBOT endikasyonları belirsizliğini

korumaktadır. Randomize çalışmaların meta-

analizleri, hiperbarik oksijen tedavisinin

diyabetik ayak ülserlerinin tedavisinde bir

fayda sağlayabileceğini düşündürmektedir;

bununla birlikte, her bir meta-analiz, dahil

edilen çalışmaların metodolojik kalitesi

değişkendir (84-89). Mevcut denemeler küçük

sayısı ve tedavi edilen yaraların heterojenliği

(örneğin ülser boyutu, ülser derinliği,

mikrobiyal ortam, iskemi varlığı) ile sınırlıdır

(90-101). Tedavinin spesifik endikasyonları

veya zamanlaması hakkında hiçbir sonuca

varılamamıştır.

Bir analiz, HBOT’nin (86) yara iyileşmesini

önemli ölçüde iyileştirdiğini ve ampütasyon

riskini azalttığını göstermiştir. Daha sonraki bir

meta-analizde de benzer sonuçlar bulunmuş

tur (89). Bu etkilerin bir örneği olarak, ciddi

iskemik ayak ülseri olan 70 hastayı içeren daha

büyük çalışmalardan birinde, ampütasyon

oranı tedavi grubunda %9 ve kontrol grubunda

%33 bulunmuştur (92). 94 hastayı içeren başka

bir çalışmada, plasebo grubuna kıyasla HBOT

grubunda önemli ölçüde daha fazla yara

tamamen iyileşmiştir (%29'a karşı %52) (99).

Bununla birlikte, diyabetik ayak ülseri olan

6259 hastadan oluşan daha sonraki bir

çalışmada, HBOT kullanımı daha iyi yara

iyileşmesi göstermemiş ve ampütasyon oran

ları tedavi almayanlarla aynı oranda sonuç

lanmıştır (90).

Topikal oksijen tedavisi — Topikal oksijen

tedavisi/sürekli oksijen difüzyonu, diyabetik

ayak ülserlerinin daha iyi iyileşmesiyle ilişkili

görünmektedir (102,103). Bu terapi, lokal

oksijen uygulamasını içerir ve vasküler

endotelyal büyüme faktörü (VEGF)

ekspresyonunu ve kollajen sentezini yukarı

regüle ederek, genel matris birikimini

iyileştirerek ve mikrobiyom ekolojisini

değiştirerek epitelizasyonu iyileştirdiği görül

mektedir (104,105). Evde aktif topikal oksijen

tedavisi alanlarda plaseboya kıyasla 4,5 kat

daha fazla iyileşme bildiren 220 denek içeren

çok uluslu bir çalışma da dahil olmak üzere

birkaç çalışma bu tedavinin kullanımını

desteklemektedir (106). Benzer şekilde tasar

lanmış diğer çalışmalar da benzer bulgular

bildirmiştir (107-110).

Şok dalgası tedavisi — Yaraya lokal olarak

yüksek enerjili atımlar iletmek için elde tutulan

bir prob kullanılarak yapılan tedaviden oluşan

şok dalgası tedavisi, sözde lokal perfüzyonu ve

anjiyogenezi arttırır, biyofilmi bozar ve

büyüme faktörlerini yukarı regüle edebilir.

Gözlemsel ve küçük randomize çalışmalar, şok

dalgası tedavisinin kronik diyabetik ayak

ülserlerinin iyileşmesini iyileştirebileceğini

düşündürmektedir (111-115). İki çalışmada,

336 hasta şok dalgası tedavisine (Derma PACE)

veya ıslaktan kuruya pansuman veya

debridmandan oluşan olağan bakımla

kıyaslanmış, 24 haftalık takipte, normal

bakıma kıyasla şok dalgası grubunda önemli

ölçüde daha fazla hasta tam yara kapanması

sağlanmıştır (%30'a karşı %44) (116).

Diğer yöntemler — Düşük seviyeli ışık tedavisi,

hücresel fonksiyonu ve moleküler yolları

değiştirmek için düşük güçlü lazerler veya ışık

yayan diyotlar kullanılan yöntemlerdir.

Sistematik bir gözden geçirme, diyabetik ayak

ülserlerinin tedavisi için düşük seviyeli ışık

tedavisini ya terapötik olmayan ışık tedavisi ya
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da plasebo ile karşılaştıran 131 hastayı içeren

fakat sınırlılıkları olan dört randomize çalış

mayı gözden geçirmiş, denemelerin her birinin

herhangi bir yan etki olmadan hafif tedavi için

faydalı sonuçlar göstermiştir(117-121).

Ayrı bir gözden geçirmede, elektrik

stimülasyonu, ultrason, normotermik terapi,

mıknatıs tedavisi ve lazer tedavisi gibi diğer

enerji biçimleri için net bir faydaya dair ikna

edici bir kanıt bulamamıştır (56).

Ağırlıklı olarak periferik arter hastalığı (PAD)

olan hastalarda kronik yaraları yönetmeyi

amaçlayan diğer tedaviler denenmiş ve bazı ilk

veriler umut verici görünmektedir, ancak

kullanım önerileri sağlamak için doz/süre/

uygulama ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç

vardır (122,123).

Mekanik off loading

Sürekli veya sık basınç ve strese maruz kalan

tüm ülserler (yani, basınca bağlı topuk ülserleri

veya medial/lateral ayak ülserleri) veya

tekrarlayan orta derecede basınca (plantar

ayak ülserleri) maruz kalan tüm ülserler,

mekanik offloading ile gerçekleştirilen basınç

düşüşünden yararlanır. Offloading cihazları,

toplam temas tabanlıklarını, dökme

yürüteçleri, ayakkabı modifikasyonlarını ve

ambulasyona yardımcı olacak diğer cihazları

içerir (124). Çıkarılmayan basınç azaltıcı

tedaviler iyileşmeye katkı sağlasa da, klinik

uygulamada, kullanılan offloading türü, büyük

ölçüde, kontak döküm konusunda yetenekli

bir cerrahın veya uygun bir pratisyen (örneğin,

ayak hastalıkları uzmanı) olup olmadığı gibi

yerel kaynaklara bağlıdır. Böyle bir uzmanlığın

yokluğunda, çıkarılabilir bir döküm yürüteç en

iyi seçenek olabilir.

Randomize çalışmalardan elde edilen kanıtlar,

diyabetik ayak ülserlerinin iyileşmesini

hızlandırma amaçlı baskıyı azaltmak için

toplam temaslı alçıların ve çıkarılabilir

olmayan alçılı yürüteçlerin kullanımını

desteklemektedir. Bir 2013 Cochrane incele

mesi, çeşitli basınç azaltıcı tedaviler (çıkarıla

maz, çıkarılabilir) ve pansumanları karşılaştıran

14 çalışmayı değerlendirmiş, beş çalışmada,

çıkarılabilir cihazlar veya pansumanlarla

karşılaştırıldığında, çıkarılabilir olmayan,

basıncı azaltan alçılar için 12 haftada yara

iyileşmesi olasılığı önemli ölçüde üstün olduğu

saptanmıştır(125,126).

Toplam temas kalıbı — Toplam temas kalıbı,

ayağın tabanındaki basıncın ortalamasını

alarak topuktan veya ayağın başka bir

yerindeki basıncı almak için tasarlanmış

dolgulu bir cam elyafı veya alçı kabuktur (yani,

yüksek ve düşük basınçlı bölgeleri tüm

noktalarda temas) veya genel olarak baldıra

tam temas oturması yoluyla tüm ayağın

ağırlığını azaltma amaçlı malzemelerdir. Tam

temaslı alçılamanın dezavantajları arasında

alçıyı uygularken gereken uzmanlık, ayağı sık

sık muayene edememe, günlük yaşam

aktivitelerinde (örneğin banyo yapma)

uygunsuzluk ve uygun olmayan bir alçıda

(özellikle hastalarda) ikincil ülser geliştirme

riski yer alır (25). Komplikasyonları önlemek

için sık döküm değişiklikleri gerekebilir.

Enfekte ülser veya yaralar, osteomiyelit,

periferik iskemi (ayak bileği-kol indeksi <0,6),

bilateral ülserasyon, alt ekstremite amputas

yonu veya topuk ülserasyonu olan hastalarda

total temas alçıları kullanılmamalıdır (127).

Randomize araştırmalara dayalı olarak, tam

temaslı döküm diyabetik ülser iyileşmesini

hızlandırır ve ön ayaktan gelen basıncın

hafifletilmesi için standarttır (125,126,128-

134). Örnek olarak, yüzeysel, enfekte olmayan,

iskemik olmayan plantar ülserleri olan 63

diyabetik hastada yapılan bir offloading

modalitesi denemesinde, 12 haftada iyileşen

ülserlerin oranı, tam temas alçısının rastgele

yapıldığı gruba kıyasla önemli ölçüde daha

yüksek bulunmuştur (130). Tam temas alçısı

olan hastalar da daha hızlı iyileşme

göstermiştir. Başka bir küçük çalışma, tek
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başına alçılama ile karşılaştırıldığında, Aşil

tendonu uzatma ile birlikte alçılamanın, yedi

ayda (%15'e karşı %59) ve iki yılda (%38'e karşı

%81) önemli ölçüde daha az ülser nüksü ile

sonuçlandığı buldunmuştur (135).

Cast yürüteçler - Tam temaslı döküme bir

alternatif, tam temas oturmasını korumak için

tasarlanmış, cast yürüteçler olarak adlandırılan

prefabrik bir destektir.

Şekil 2. Çeşitli döküm yürüteçler (çıkarılamaz,

çıkarılabilir) ticari olarak mevcuttur ve temaslı alçılara

benzer şekilde ayağı offloading kabiliyeti sağlar. Döküm

yürüteçlerin önemli bir dezavantajı, eğer alçılı yürüteç

çıkarılırsa zayıf hasta uyumudur (136).

Prefabrik ürünler, ayak anatomisi normal

olduğunda ayak basınçlarının eşitlenmesi için

en az toplam temaslı döküm kadar iyidir,

ancak diyabetik ayak deformiteleri olan

hastalar için bu etkileri gösteren veriler

mevcut değildir.

●Standart bir ayakkabıda ayak taban basıncı

metriklerini, toplam temaslı alçıyı ve alçılı

yürüteçte (pnömatik) karşılaştıran bir

çalışmada (137), 280 metrelik bir mesafe

boyunca sabit bir hızla yürüyen 10 sağlıklı

erkek deneğin birinci, üçüncü ve beşinci

metatars başlarına, beşinci metatars tabanına

ve midplantar topuklarına beş plantar ayak

sensörü yerleştirilmiş, standart pabuçla

karşılaştırıldığında pnömatik yürüteçte tepe

basınçları, tüm sensör konumlarındaki toplam

temas dökümü ile karşılaştırıldığında tüm

sensör konumları için eşit veya daha yüksek

derecede önemli ölçüde azaldı.

●Başka bir çalışmada, 18 sağlıklı denekte, alçılı

yürüteç veya tam temaslı alçı giyen ayakkabı

içi basınç ölçüm sistemi (NovelPedar)

kullanılarak ayak basınçları ölçüldü (138).

Dökme yürüteç kullanılarak yapılan pik ayak

basınçları, fiberglas toplam temas alçısına

kıyasla ön ayakta (12'ye karşı 18 Newton

(N)/cm2) ve bir bütün olarak ayakta (14'e karşı

19 N/cm2) önemli ölçüde azaldı, ancak hiçbir

fark bulunmadı topuk veya orta ayak için.

Nöropatik plantar ülserlerin tedavisi için

döküm yürüteçleri kullanılmıştır, ancak bu

cihazların şimdiye kadar randomize çalışmalar

da toplam temaslı dökümden üstün olduğu

bulunmamıştır. Bir denemede, ülser iyileşme

oranı, yarım ayakkabılı veya çıkarılabilir alçılı

yürüteçle karşılaştırıldığında, rastgele toplam

temas alçısına atananlarda önemli ölçüde

daha yüksekti (130). 48 hastayı rasgele toplam

temaslı alçıya veya çıkarılabilir bir alçıya (yani

Stabil-D) atayan başka bir çalışmada, iyileş

meye ulaşmak için geçen gün sayısında (39

güne karşı 35 gün) hiçbir fark bulunmadı (139).

Terapötik ayakkabılar - Ülserin iyileşmesi

sağlandıktan sonra, tekrarlayan ülserasyonu

önlemek için genellikle ortez ekleri olan

reçeteli ayakkabılar reçete edilir (125). Bir

çalışmada, ayak ülseri öyküsü olan 400

diyabetik hasta, iki yıl boyunca terapötik

ayakkabı veya normal ayakkabı giymek üzere

rastgele atandı (140). Tekrar ülserasyon riski

gruplar arasında farklı bulunmadı. Bununla

birlikte, bu çalışmanın genellikle nispeten

küçük ülserlerden oluştuğuna dikkat

edilmelidir. Ayrıca hastaların yarısından
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fazlasında periferik nöropati yoktu. Basınç

analizine dayalı özelleştirilmiş tabanlıklara

sahip reçeteli ayakkabılarla ilgili müteakip bir

çalışma, yeniden ülserasyon riskinde önemli

bir azalma olduğunu göstermiştir (141,142).

Reçetesiz rocker tabanlı ayakkabılar

Şekil 3.Rocker tabanlı ayakkabı

Şekil 4. Plantar topuk ülserlerinin iyileşmesi, bu bölgenin

yeterince offloading yapılamaması nedeniyle özellikle

zordur; topuk dolgulu ayakkabı bu amaca ulaşmak için

faydalı olabilir.

ayağın yükünü de boşaltabilir (şekil 3)

(143,144). İyileşmiş diyabetik ayak ülseri olan

92 hasta üzerinde yapılan randomize olmayan

bir prospektif çalışmada, ilk yıl yıllık ayak ülseri

nüksü oranı, normal ayakkabı giyenlere kıyasla

stok diyabetik ayakkabı (rocker taban)

kullanan hastalarda önemli ölçüde daha düşük

bulunmuştur (%15'e karşı %60) (144).

Yarım ayakkabı olarak da adlandırılan kama

ayakkabılar, sırasıyla ön ayağı ve topuğu

offloading için ön ayak ve topuk kama

ayakkabıları olarak tasarlanmıştır.

Şekil 5. Diz yürüteçleri ayakta offloading için bir araç

olarak diyabetik ülser tedavisinde daha popüler hale

gelmektedir. Diyabetik ayak ülserlerini iyileştirmede diz

yürüteçlerin etkinliğini değerlendiren hiçbir çalışma

yoktur.

Dolgulu ayakkabıların dezavantajı, çoğu

hastanın, özellikle yaşlı erişkin hastaların veya

propriosepsiyon anormallikleri olan hastaların

dengesini koruyamayabilmesi ve bazı

hastaların bu ayakkabılarla yürümeyi imkânsız

olmasa da zor bulmalarıdır(şekil 4).

Diz yürüteçleri — Diz yürüteçleri, ağırlık

taşımaktan kaçınılması gereken alt ekstremite

sorunu olan herkes için gösterilebilecek

ayaktan yardımcı cihazlardır(şekil 5).

Enfeksiyon yönetimi

Enfeksiyonun teşhisi klinik gözlemle konur ve

ülser pürülan materyal içerdiğinde veya ülser

çevresinde kızarıklık, şişme veya sıcaklık

olduğunda genellikle aşikardır. Tedavi

enfeksiyonun klinik evrelerine dayalıdır (23).

Osteomiyelit, derin bir ülserin tabanında

kemik görülebiliyorsa veya ülserin steril, künt



İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 26 (4) (Özel Sayı): 53 - 68, 2022

63

paslanmaz çelik bir probla sondalanmasıyla

kolayca saptanabilir. Osteomiyelit tanısı

belirsizliğini koruyorsa radyolojik testler yararlı

olabilir.

Kültür ve duyarlılık için doku örnekleri yara

sürüntüsü veya irrigasyon yerine yara küretajı

ile alınmalıdır çünkü daha doğru sonuçlar

verirler (145). İdeal olarak, kültür için doku

debridmandan sonra ancak ampirik antibiyotik

tedavisine başlamadan önce alınmalıdır.

Batılı ülkelerde en yaygın enfeksiyon yapan

organizmalar arasında aerobik gram pozitif

koklar bulunur. Diğer sık görülen patojenler,

genellikle ikinci bir organizma olarak aerobik

gram-negatif basiller ve anaeroblardır

(23,146). Ampirik antimikrobiyal tedavi,

enfeksiyonun ciddiyetine ve dirençli

organizmaların olasılığına göre seçilmelidir.

Müteakip antibiyotik tedavisi yara kültürü ve

duyarlılık sonuçlarına göre ayarlanmalıdır.

Kültürlerden izole edilen tüm mikroorganiz

maların kapsanması her zaman gerekli

değildir. Tedavi süresi, enfeksiyonun ciddiyet

ine ve altta yatan veya rezidüel osteomiyelit

varlığına bağlıdır.

İskemi ve yeniden vaskülarizasyon

Dolaşımın yeterliliğinin değerlendirilmesi,

özellikle diyabetli hastalardaki tüm ülserlerin

veya ameliyat sonrası yaraların değerlen

dirilmesinin önemli bir bileşenidir. İstirahatte

klodikasyon veya ekstremite ağrısı semptom

ları ve azalmış veya nabız yokluğu, soğukluk,

yükselmede solukluk veya bağımlı rubor gibi

fiziksel bulgular, periferik arter hastalığının

varlığı hakkında şüphe uyandırmalıdır.

Teşhisi doğrulamak için noninvaziv vasküler

çalışmalar (yani ayak bileği-kol indeksi, ayak

parmağı dalga biçimleri ve basınçları, nabız

hacmi kayıtları) alınmalıdır. Ayak bileği-kol

indeksi, arteriyel tıkayıcı hastalığın varlığı ve

ciddiyeti ile ilişkili olan ayak bileğindeki kan

basıncının brakiyal arterdekine oranının bir

ölçümüdür (147). Diyabetli hastalarda kan

damarları sıkıştırılamaz ve ayak bileği-kol

indeks değerleri yanıltıcı olabilir. Segmental

hacim pletismografisi ve parmak-kol indeksi

değerleri hastalığın şiddetini belirlemede daha

güvenilirdir.

Revaskülarizasyon, belgelenmiş periferik arter

hastalığı olan hastalarda diyabetik ayak

ülserlerinin tedavisinde önemli bir rol oynar

(25). Diyabetik ayak ülseri ve şiddetli

ekstremite iskemisi olan hastalarda

revaskülarizasyon daha düşük amputasyon

insidansı ile ilişkilidir. Örnek olarak, 564

hastayı içeren bir çalışmada, sırasıyla %75 ve

%21 oranında anjiyoplasti veya baypas

greftleme yapılmıştır (148).

KAYNAKLAR

1. Boulton AJ, Armstrong DG, Albert SF, et al. Comprehensive foot examination and risk assessment: a report of the task force of

the foot care interest group of the American Diabetes Association, with endorsement by the American Association of Clinical

Endocrinologists. Diabetes Care 2008; 318(8):1679-85.

2. National Diabetes Data Group. Diabetes in America, 2nd Edition, National Institutes of Health, Washington, D.C p.409.

3. American Diabetes Association. Clinical Practice Recommendations: foot care in patients with diabetes mellitus. Diabetes Care

1996; 19(s1):S1-118.

4. Armstrong DG, Boulton AJM, Bus SA. Diabetic Foot Ulcers and Their Recurrence. N Engl J Med 2017; 376(24):2367-75.

5. Ramsey SD, Newton K, Blough D, et al. Incidence, outcomes, and cost of foot ulcers in patients with diabetes. Diabetes Care

1999; 22(3):382-7.

6. Gregg EW, Sorlie P, Paulose-Ram R, et al. Prevalence of lower-extremity disease in the US adult population >=40 years of age

with and without diabetes: 1999-2000 national health and nutrition examination survey. Diabetes Care 2004; 27(7):1591-7.



İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 26 (4) (Özel Sayı): 53 - 68, 2022

64

7. American Diabetes Association: Statistics about diabetes: diabetes from the national diabetes statistics report, 2014 (released

06/10/14). http://www.diabetes.org/diabetes-basics/statistics/ (Accessed on September 02, 2015).

8. Zhang Y, Lazzarini PA, McPhail SM, et al. Global Disability Burdens of Diabetes-Related Lower-Extremity Complications in 1990

and 2016. Diabetes Care 2020; 43:964.

9. Lazzarini PA, Pacella RE, Armstrong DG, van Netten JJ. Diabetes-related lower-extremity complications are a leading cause of the

global burden of disability. Diabet Med 2018.

10. Udovichenko OV, Maximova NV, Amosova MV, et al. Prevalence and Prognostic Value of Depression and Anxiety in Patients

with Diabetic Foot Ulcers and Possibilities of their Treatment. Curr Diabetes Rev 2017; 13:97.

11. Iversen MM, Tell GS, Espehaug B, et al. Is depression a risk factor for diabetic foot ulcers? 11-years follow-up of the Nord-

Trøndelag Health Study (HUNT). J Diabetes Complications 2015; 29:20.

12. Lavery LA, Armstrong DG, Harkless LB. Classification of diabetic foot wounds. J Foot Ankle Surg 1996; 35:528.

13. Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB. Validation of a diabetic wound classification system. The contribution of depth, infection,

and ischemia to risk of amputation. Diabetes Care 1998; 21:855.

14. Oyibo SO, Jude EB, Tarawneh I, et al. A comparison of two diabetic foot ulcer classification systems: the Wagner and the

University of Texas wound classification systems. Diabetes Care 2001; 24:84.

15. Zhan LX, Branco BC, Armstrong DG, Mills JL Sr. The Society for Vascular Surgery lower extremity threatened limb classification

system based on Wound, Ischemia, and foot Infection (WIfI) correlates with risk of major amputation and time to wound

healing. J Vasc Surg 2015; 61:939.

16. Armstrong DG, Mills JL. Juggling risk to reduce amputations: The three-ring circus of infection, ischemia and tissue loss-

dominant conditions, Wound Medicine 2013; 1:13. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213909513000037.

17. Mills JL Sr, Conte MS, Armstrong DG, et al. The Society for Vascular Surgery Lower Extremity Threatened Limb Classification

System: risk stratification based on wound, ischemia, and foot infection (WIfI). J Vasc Surg 2014; 59:220.

18. Wagner FW Jr. The dysvascular foot: a system for diagnosis and treatment. Foot Ankle 1981; 2:64.

19. Schaper NC. Diabetic foot ulcer classification system for research purposes: a progress report on criteria for including patients in

research studies. Diabetes Metab Res Rev 2004; 20 Suppl 1:S90.

20. Kaufman J, Breeding L, Rosenberg N. Anatomic location of acute diabetic foot infection. Its influence on the outcome of

treatment. Am Surg 1987; 53:109.

21. Jones EW, Peacock I, McLain S, et al. A clinico-pathological study of diabetic foot ulcers. Diabet Med 1987; 4:475.

22. Shea JD. Pressure sores: classification and management. Clin OrthopRelat Res 1975; 89.

23. Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, et al. 2012 Infectious Diseases Society of America clinical practice guideline for the diagnosis

and treatment of diabetic foot infections. Clin Infect Dis 2012; 54:e132.

24. Hingorani A, LaMuraglia GM, Henke P, et al. The management of diabetic foot: A clinical practice guideline by the Society for

Vascular Surgery in collaboration with the American Podiatric Medical Association and the Society for Vascular Medicine.  J Vasc

Surg 2016; 63:3S.

25. Khanolkar MP, Bain SC, Stephens JW. The diabetic foot. QJM 2008; 101:685.

26. CE/APLS nutrition interventions in adults with diabetic foot ulcers. Guideline Central.

https://www.guidelinecentral.com/guideline/502765/pocket-guide/502768/ (Accessed on March 31, 2022).

27. Brodsky JW. The diabetic foot. In: Surgery and Ankle, 8th ed, Coughlin MJ, Mann RA, Saltzman CL (Eds), Mosby, Philadelphia

2007. p.1281.

28. Fernando ME, Seneviratne RM, Tan YM, et al. Intensive versus conventional glycaemic control for treating diabetic foot ulcers.

Cochrane Database Syst Rev 2016; :CD010764.

29. Armstrong DG, Hanft JR, Driver VR, et al. Effect of oral nutritional supplementation on wound healing in diabetic foot ulcers : a

prospective randomized controlled trial. Diabet Med 2014; 31:1069.

30. Fox JD, Baquerizo-Nole KL, Macquhae F, et al. Statins may be associated with six-week diabetic foot ulcer healing. Wound Repair

Regen 2016; 24:454.

31. Boyko EJ, Zelnick LR, Braffett BH, et al. Risk of Foot Ulcer and Lower-Extremity Amputation Among Participants in the Diabetes

Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications Study. Diabetes Care 2022; 45:357.

32. Isaac AL, Armstrong DG. Negative pressure wound therapy and other new therapies for diabetic foot ulceration: the current

state of play. Med Clin North Am 2013; 97:899.

33. Sheehan P, Jones P, Giurini JM, et al. Percent change in wound area of diabetic foot ulcers over a 4-week period is a robust

predictor of complete healing in a 12-week prospective trial. PlastReconstr Surg 2006; 117:239S.

34. Musuuza J, Sutherland BL, Kurter S, et al. A systematic review of multidisciplinary teams to reduce major amputations for

patients with diabetic foot ulcers. J Vasc Surg 2020; 71:1433.

35. Blanchette V, Brousseau-Foley M, Cloutier L. Effect of contact with podiatry in a team approach context on diabetic foot ulcer

and lower extremity amputation: systematic review and meta-analysis. J Foot Ankle Res 2020; 13:15.

36. Wrobel JS, Charns MP, Diehr P, et al. The relationship between provider coordination and diabetes-related foot outcomes.

Diabetes Care 2003; 26:3042.

37. Armstrong DG, Bharara M, White M, et al. The impact and outcomes of establishing an integrated interdisciplinary surgical tea m

to care for the diabetic foot. Diabetes Metab Res Rev 2012; 28:514.

38. Miller JD, Salloum M, Button A, et al. How can I maintain my patient with diabetes and history of foot ulcer in remission? Int J

Low Extrem Wounds 2014; 13:371.

39. Armstrong DG, Mills JL. Toward a change in syntax in diabetic foot care: prevention equals remission. J Am Podiatr Med Assoc

2013; 103:161.

40. Chang HY, Singh S, Mansour O, et al. Association Between Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors and Lower Extremity

Amputation Among Patients With Type 2 Diabetes. JAMA Intern Med 2018; 178:1190.



İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 26 (4) (Özel Sayı): 53 - 68, 2022

65

41. Prompers L, Schaper N, Apelqvist J, et al. Prediction of outcome in individuals with diabetic foot ulcers: focus on the differences

between individuals with and without peripheral arterial disease. The EURODIALE Study. Diabetologia 2008; 51:747.

42. Lebrun E, Tomic-Canic M, Kirsner RS. The role of surgical debridement in healing of diabetic foot ulcers. Wound Repair Regen

2010; 18:433.

43. Karavan M, Olerud J, Bouldin E, et al. Evidence-based chronic ulcer care and lower limb outcomes among Pacific Northwest

veterans. Wound Repair Regen 2015; 23:745.

44. Elraiyah T, Domecq JP, Prutsky G, et al. A systematic review and meta-analysis of débridement methods for chronic diabetic foot

ulcers. J Vasc Surg 2016; 63:37S.

45. Steed DL, Donohoe D, Webster MW, Lindsley L. Effect of extensive debridement and treatment on the healing of diabetic foot

ulcers. Diabetic Ulcer Study Group. J Am Coll Surg 1996; 183:61.

46. Frykberg RG, Zgonis T, Armstrong DG, et al. Diabetic foot disorders. A clinical practice guideline (2006 revision). J Foot Ankle Surg

2006; 45:S1.

47. Dumville JC, O'Meara S, Deshpande S, Speak K. Hydrogel dressings for healing diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev

2013; :CD009101.

48. Opletalová K, Blaizot X, Mourgeon B, et al. Maggot therapy for wound debridement: a randomized multicenter trial. Arch

Dermatol 2012; 148:432.

49. Armstrong DG, Salas P, Short B, et al. Maggot therapy in "lower-extremity hospice" wound care: fewer amputations and more

antibiotic-free days. J Am Podiatr Med Assoc 2005; 95:254.

50. Wu L, Norman G, Dumville JC, et al. Dressings for treating foot ulcers in people with diabetes: an overview of systematic

reviews. Cochrane Database Syst Rev 2015; :CD010471.

51. Bergin SM, Wraight P. Silver based wound dressings and topical agents for treating diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst

Rev 2006; :CD005082.

52. Elraiyah T, Tsapas A, Prutsky G, et al. A systematic review and meta-analysis of adjunctive therapies in diabetic foot ulcers. J

Vasc Surg 2016; 63:46S.

53. Blackman JD, Senseng D, Quinn L, Mazzone T. Clinical evaluation of a semipermeable polymeric membrane dressing for the

treatment of chronic diabetic foot ulcers. Diabetes Care 1994; 17:322.

54. Marston WA, Hanft J, Norwood P, et al. The efficacy and safety of Dermagraft in improving the healing of chronic diabetic foot

ulcers: results of a prospective randomized trial. Diabetes Care 2003; 26:1701.

55. Margolis DJ, Kantor J, Santanna J, et al. Effectiveness of platelet releasate for the treatment of diabetic neuropathic foot ulcers.

Diabetes Care 2001; 24:483.

56. Game FL, Hinchliffe RJ, Apelqvist J, et al. A systematic review of interventions to enhance the healing of chronic ulcers of the

foot in diabetes. Diabetes Metab Res Rev 2012; 28 Suppl 1:119.

57. Karatepe O, Eken I, Acet E, et al. Vacuum assisted closure improves the quality of life in patients with diabetic foot. Acta Chir

Belg 2011; 111:298.

58. Mody GN, Nirmal IA, Duraisamy S, Perakath B. A blinded, prospective, randomized controlled trial of topical negative pressure

wound closure in India. Ostomy Wound Manage 2008; 54:36.

59. Armstrong DG, Lavery LA, Diabetic Foot Study Consortium. Negative pressure wound therapy after partial diabetic foot

amputation: a multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2005; 366:1704.

60. Blume PA, Walters J, Payne W, et al. Comparison of negative pressure wound therapy using vacuum-assisted closure with

advanced moist wound therapy in the treatment of diabetic foot ulcers: a multicenter randomized controlled trial. Diabetes

Care 2008; 31:631.

61. McCallon SK, Knight CA, Valiulus JP, et al. Vacuum-assisted closure versus saline-moistened gauze in the healing of

postoperative diabetic foot wounds. Ostomy Wound Manage 2000; 46:28.

62. Eginton MT, Brown KR, Seabrook GR, et al. A prospective randomized evaluation of negative-pressure wound dressings for

diabetic foot wounds. Ann Vasc Surg 2003; 17:645.

63. Ford CN, Reinhard ER, Yeh D, et al. Interim analysis of a prospective, randomized trial of vacuum-assisted closure versus the

healthpoint system in the management of pressure ulcers. Ann Plast Surg 2002; 49:55.

64. Etoz A, Ozgenel Y, Ozcan M . The use of negative pressure wound therapy on diabetic foot ulcers. Wounds 2004; 16:264.

65. Liu Z, Dumville JC, Hinchliffe RJ, et al. Negative pressure wound therapy for treating foot wounds in people with diabetes

mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2018; 10:CD010318.

66. Philbeck TE, Schroeder WJ, Whittington KT . Vacuum-assisted closure therapy for diabetic foot ulcers: clinical and cost analysis.

Home Health Consultant 2001; 8:1.

67. Armstrong DG, Lavery LA, Abu-Rumman P, et al. Outcomes of subatmospheric pressure dressing therapy on wounds of the

diabetic foot. Ostomy Wound Manage 2002; 48:64.

68. Andros G, Armstrong DG, Attinger CE, et al. Consensus statement on negative pressure wound therapy (V.A.C. Therapy) for the

management of diabetic foot wounds. Ostomy Wound Manage 2006; Suppl:1.

69. Veves A, Falanga V, Armstrong DG, et al. Graftskin, a human skin equivalent, is effective in the management of noninfected

neuropathic diabetic foot ulcers: a prospective randomized multicenter clinical trial. Diabetes Care 2001; 24:290.

70. Naughton G, Mansbridge J, Gentzkow G. A metabolically active human dermal replacement for the treatment of diabetic foot

ulcers. Artif Organs 1997; 21:1203.

71. Gentzkow GD, Iwasaki SD, Hershon KS, et al. Use of dermagraft, a cultured human dermis, to treat diabetic foot ulcers. Diabetes

Care 1996; 19:350.

72. Caravaggi C, De Giglio R, Pritelli C, et al. HYAFF 11-based autologous dermal and epidermal grafts in the treatment of

noninfected diabetic plantar and dorsal foot ulcers: a prospective, multicenter, controlled, randomized clinical trial. Diabetes

Care 2003; 26:2853.



İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 26 (4) (Özel Sayı): 53 - 68, 2022

66

73. Hanft JR, Surprenant MS. Healing of chronic foot ulcers in diabetic patients treated with a human fibroblast-derived dermis. J

Foot Ankle Surg 2002; 41:291.

74. Puttirutvong P. Meshed skin graft versus split thickness skin graft in diabetic ulcer coverage. J Med Assoc Thai 2004; 87:66.

75. Rose JF, Giovinco N, Mills JL, et al. Split-thickness skin grafting the high-risk diabetic foot. J Vasc Surg 2014; 59:1657.

76. Edmonds M, Bates M, Doxford M, et al. New treatments in ulcer healing and wound infection. Diabetes Metab Res Rev 2000; 16

Suppl 1:S51.

77. Barber C, Watt A, Pham C, et al. Influence of bioengineered skin substitutes on diabetic foot ulcer and venous leg ulcer

outcomes. J Wound Care 2008; 17:517.

78. Kirsner RS, Warriner R, Michela M, et al. Advanced biological therapies for diabetic foot ulcers. Arch Dermatol 2010; 146:857.

79. Santema TB, Poyck PP, Ubbink DT. Skin grafting and tissue replacement for treating foot ulcers in people with diabetes.

Cochrane Database Syst Rev 2016; 2:CD011255.

80. Martí-Carvajal AJ, Gluud C, Nicola S, et al. Growth factors for treating diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2015;

:CD008548.

81. Wieman TJ, Smiell JM, Su Y. Efficacy and safety of a topical gel formulation of recombinant human platelet-derived growth

factor-BB (becaplermin) in patients with chronic neuropathic diabetic ulcers. A phase III randomized placebo-controlled double-

blind study. Diabetes Care 1998; 21:822.

82. http://www.regranex.com/ (Accessed on October 07, 2010).

83. http://www.drugs.com/pro/regranex.html (Accessed on February 10, 2016).

84. Kranke P, Bennett M, Roeckl-Wiedmann I, Debus S. Hyperbaric oxygen therapy for chronic wounds. Cochrane Database Syst Rev

2004; :CD004123.

85. Stoekenbroek RM, Santema TB, Legemate DA, et al. Hyperbaric oxygen for the treatment of diabetic foot ulcers: a systematic

review. Eur J Vasc Endovasc Surg 2014; 47:647.

86. Goldman RJ. Hyperbaric oxygen therapy for wound healing and limb salvage: a systematic review. PM R 2009; 1:471.

87. Roeckl-Wiedmann I, Bennett M, Kranke P. Systematic review of hyperbaric oxygen in the management of chronic wounds. Br J

Surg 2005; 92:24.

88. Wang C, Schwaitzberg S, Berliner E, et al. Hyperbaric oxygen for treating wounds: a systematic review of the literature. Arch

Surg 2003; 138:272.

89. Liu R, Li L, Yang M, et al. Systematic review of the effectiveness of hyperbaric oxygenation therapy in the management of

chronic diabetic foot ulcers. Mayo Clin Proc 2013; 88:166.

90. Margolis DJ, Gupta J, Hoffstad O, et al. Lack of effectiveness of hyperbaric oxygen therapy for the treatment of diabetic foot

ulcer and the prevention of amputation: a cohort study. Diabetes Care 2013; 36:1961.

91. Fedorko L, Bowen JM, Jones W, et al. Hyperbaric oxygen therapy does not reduce indications for amputation in patients with

diabetes with nonhealing ulcers of the lower limb: a prospective, double-blind, randomized controlled clinical trial. Diabetes

Care 2016; 39:392.

92. Faglia E, Favales F, Aldeghi A, et al. Adjunctive systemic hyperbaric oxygen therapy in treatment of severe prevalently ischemic

diabetic foot ulcer. A randomized study. Diabetes Care 1996; 19:1338.

93. Duzgun AP, Satir HZ, Ozozan O, et al. Effect of hyperbaric oxygen therapy on healing of diabetic foot ulcers. J Foot Ankle Surg

2008; 47:515.

94. Kessler L, Bilbault P, Ortéga F, et al. Hyperbaric oxygenation accelerates the healing rate of nonischemic chronic diabetic foot

ulcers: a prospective randomized study. Diabetes Care 2003; 26:2378.

95. Abidia A, Laden G, Kuhan G, et al. The role of hyperbaric oxygen therapy in ischaemic diabetic lower extremity ulcers: a double-

blind randomised-controlled trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 2003; 25:513.

96. Doctor N, Pandya S, Supe A. Hyperbaric oxygen therapy in diabetic foot. J Postgrad Med 1992; 38:112.

97. Lin, TF, Chen, et al. The vascular effects of hyperbaric oxygen therapy in treatment of early diabetic foot. Undersea Hyperb Med

2001; 28(suppl):63.

98. Hammarlund C, Sundberg T. Hyperbaric oxygen reduced size of chronic leg ulcers: a randomized double-blind study.

PlastReconstr Surg 1994; 93:829.

99. Löndahl M, Katzman P, Nilsson A, Hammarlund C. Hyperbaric oxygen therapy facilitates healing of chronic foot ulcers in patients

with diabetes. Diabetes Care 2010; 33:998.

100. Zamboni WA, Wong HP, Stephenson LL, Pfeifer MA. Evaluation of hyperbaric oxygen for diabetic wounds: a prospective study.

Undersea Hyperb Med 1997; 24:175.

101. Baroni G, Porro T, Faglia E, et al. Hyperbaric oxygen in diabetic gangrene treatment. Diabetes Care 1987; 10:81.

102. Thanigaimani S, Singh T, Golledge J. Topical oxygen therapy for diabetes-related foot ulcers: A systematic review and meta-

analysis. Diabet Med 2021; 38:e14585.

103. Connaghan F, Avsar P, Patton D, et al. Impact of topical oxygen therapy on diabetic foot ulcer healing rates: a systematic review.

J Wound Care 2021; 30:823.

104. Hunter P, Greco E, Cross K, Perry J. Topical Oxygen Therapy Shifts Microbiome Dynamics in Chronic Diabetic Foot Ulcers.

Wounds 2020; 32:81.

105. Gordillo GM, Sen CK. Revisiting the essential role of oxygen in wound healing. Am J Surg 2003; 186:259.

106. Frykberg RG, Franks PJ, Edmonds M, et al. A Multinational, Multicenter, Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial

to Evaluate the Efficacy of Cyclical Topical Wound Oxygen (TWO2) Therapy in the Treatment of Chronic Diabetic Foot Ulcers: The

TWO2 Study. Diabetes Care 2020; 43:616.

107. Niederauer MQ, Michalek JE, Liu Q, et al. Continuous diffusion of oxygen improves diabetic foot ulcer healing when compared

with a placebo control: a randomised, double-blind, multicentre study. J Wound Care 2018; 27:S30.



İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 26 (4) (Özel Sayı): 53 - 68, 2022

67

108. Niederauer MQ, Michalek JE, Armstrong DG. Interim results for a prospective, randomized, double-blind multicenter study

comparing continuous diffusion of oxygen therapy to standard moist wound therapy in the treatment of diabetic foot ulcers.

Wound Medicine 2015; 8:19.

109. Nataraj M, Maiya AG, Karkada G, et al. Application of Topical Oxygen Therapy in Healing Dynamics of Diabetic Foot Ulcers - A

Systematic Review. Rev Diabet Stud 2019; 15:74.

110. Yu J, Lu S, McLaren AM, et al. Topical oxygen therapy results in complete wound healing in diabetic foot ulcers. Wound Repair

Regen 2016; 24:1066.

111. Jeppesen SM, Yderstraede KB, Rasmussen BS, et al. Extracorporeal shockwave therapy in the treatment of chronic diabetic foot

ulcers: a prospective randomised trial. J Wound Care 2016; 25:641.

112. Wang CJ, Cheng JH, Kuo YR, et al. Extracorporeal shockwave therapy in diabetic foot ulcers. Int J Surg 2015; 24:207.

113. Omar MT, Alghadir A, Al-Wahhabi KK, Al-Askar AB. Efficacy of shock wave therapy on chronic diabetic foot ulcer: a single-

blinded randomized controlled clinical trial. Diabetes Res Clin Pract 2014; 106:548.

114. Moretti B, Notarnicola A, Maggio G, et al. The management of neuropathic ulcers of the foot in diabetes by shock wave therapy.

BMC Musculoskelet Disord 2009; 10:54.

115. Saggini R, Figus A, Troccola A, et al. Extracorporeal shock wave therapy for management of chronic ulcers in the lower

extremities. Ultrasound Med Biol 2008; 34:1261.

116. https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm590784.htm (Accessed on February 22, 2018).

117. Tchanque-Fossuo CN, Ho D, Dahle SE, et al. A systematic review of low-level light therapy for treatment of diabetic foot ulcer.

Wound Repair Regen 2016; 24:418.

118. Kajagar BM, Godhi AS, Pandit A, Khatri S. Efficacy of low level laser therapy on wound healing in patients with chronic diabetic

foot ulcers-a randomised control trial. Indian J Surg 2012; 74:359.

119. Kaviani A, Djavid GE, Ataie-Fashtami L, et al. A randomized clinical trial on the effect of low-level laser therapy on chronic

diabetic foot wound healing: a preliminary report. Photomed Laser Surg 2011; 29:109.

120. Landau Z, Migdal M, Lipovsky A, Lubart R. Visible light-induced healing of diabetic or venous foot ulcers: a placebo-controlled

double-blind study. Photomed Laser Surg 2011; 29:399.

121. Minatel DG, Frade MA, França SC, Enwemeka CS. Phototherapy promotes healing of chronic diabetic leg ulcers that failed to

respond to other therapies. Lasers Surg Med 2009; 41:433.

122. Moon KC, Suh HS, Kim KB, et al. Potential of Allogeneic Adipose-Derived Stem Cell-Hydrogel Complex for Treating Diabetic Foot

Ulcers. Diabetes 2019; 68:837.

123. Guo J, Dardik A, Fang K, et al. Meta-analysis on the treatment of diabetic foot ulcers with autologous stem cells. Stem Cell Res

Ther 2017; 8:228.

124. Elraiyah T, Prutsky G, Domecq JP, et al. A systematic review and meta-analysis of off-loading methods for diabetic foot ulcers. J

Vasc Surg 2016; 63:59S.

125. Spencer S. Pressure relieving interventions for preventing and treating diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2000;

:CD002302.

126. Lewis J, Lipp A. Pressure-relieving interventions for treating diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2013; :CD002302.

127. Lavery LA, Vela SA, Lavery DC, Quebedeaux TL. Total contact casts: pressure reduction at ulcer sites and the effect on the

contralateral foot. Arch Phys Med Rehabil 1997; 78:1268.

128. Mueller MJ, Diamond JE, Sinacore DR, et al. Total contact casting in treatment of diabetic plantar ulcers. Controlled clinical trial.

Diabetes Care 1989; 12:384.

129. Caravaggi C, Faglia E, De Giglio R, et al. Effectiveness and safety of a nonremovable fiberglass off -bearing cast versus a

therapeutic shoe in the treatment of neuropathic foot ulcers: a randomized study. Diabetes Care 2000; 23:1746.

130. Armstrong DG, Nguyen HC, Lavery LA, et al. Off-loading the diabetic foot wound: a randomized clinical trial. Diabetes Care 2001;

24:1019.

131. Nabuurs-Franssen MH, Huijberts MS, Sleegers R, Schaper NC. Casting of recurrent diabetic foot ulcers: effective and safe?

Diabetes Care 2005; 28:1493.

132. Piaggesi A, Macchiarini S, Rizzo L, et al. An off-the-shelf instant contact casting device for the management of diabetic foot

ulcers: a randomized prospective trial versus traditional fiberglass cast. Diabetes Care 2007; 30:586.

133. Katz IA, Harlan A, Miranda-Palma B, et al. A randomized trial of two irremovable off-loading devices in the management of

plantar neuropathic diabetic foot ulcers. Diabetes Care 2005; 28:555.

134. Piaggesi A, Viacava P, Rizzo L, et al. Semiquantitative analysis of the histopathological features of the neuropathic foot ulcer:

effects of pressure relief. Diabetes Care 2003; 26:3123.

135. Mueller MJ, Sinacore DR, Hastings MK, et al. Effect of Achilles tendon lengthening on neuropathic plantar ulcers. A randomize d

clinical trial. J Bone Joint Surg Am 2003; 85-A:1436.

136. Armstrong DG, Lavery LA, Kimbriel HR, et al. Activity patterns of patients with diabetic foot ulceration: patients with active

ulceration may not adhere to a standard pressure off-loading regimen. Diabetes Care 2003; 26:2595.

137. Baumhauer JF, Wervey R, McWilliams J, et al. A comparison study of plantar foot pressure in a standardized shoe, total contact

cast, and prefabricated pneumatic walking brace. Foot Ankle Int 1997; 18:26.

138. Pollo FE, Brodsky JW, Crenshaw SJ, Kirksey C. Plantar pressures in fiberglass total contact casts vs. a new diabetic walking boot.

Foot Ankle Int 2003; 24:45.

139. Faglia E, Caravaggi C, Clerici G, et al. Effectiveness of removable walker cast versus nonremovable fiberglass off-bearing cast in

the healing of diabetic plantar foot ulcer: a randomized controlled trial. Diabetes Care 2010; 33:1419.

140. Reiber GE, Smith DG, Wallace C, et al. Effect of therapeutic footwear on foot reulceration in patients with diabetes: a

randomized controlled trial. JAMA 2002; 287:2552.

141. Ulbrecht JS, Hurley T, Mauger DT, Cavanagh PR. Prevention of recurrent foot ulcers with plantar pressure-based in-shoe

orthoses: the CareFUL prevention multicenter randomized controlled trial. Diabetes Care 2014; 37:1982.



İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 26 (4) (Özel Sayı): 53 - 68, 2022

68

142. IWGDF Guidance on footwear and offloading interventions to prevent and heal foot ulcers in patients with diabetes.

http://iwgdf.org/guidelines/guidance-on-footwear-and-offloading-2015/ (Accessed on July 14, 2015).

143. Brown D, Wertsch JJ, Harris GF, et al. Effect of rocker soles on plantar pressures. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85(1):81-6.

144. Busch K, Chantelau E. Effectiveness of a new brand of stock 'diabetic' shoes to protect against diabetic foot ulcer relapse. A

prospective cohort study. Diabet Med 2003; 20(8):665-9.

145. Lipsky BA. Medical treatment of diabetic foot infections. Clin Infect Dis 2004; 39 (Suppl 2):S104.

146. Lipsky BA, Pecoraro RE, Larson SA, et al. Outpatient management of uncomplicated lower-extremity infections in diabetic

patients. Arch Intern Med 1990; 150(4):790-7.

147. Fowkes FG. The measurement of atherosclerotic peripheral arterial disease in epidemiological surveys. Int J Epidemiol 1988;

17(2):248-54.

148. Faglia E, Clerici G, Clerissi J, et al. Long-term prognosis of diabetic patients with critical limb ischemia: a population-based cohort

study. Diabetes Care 2009; 32(5):822-7.

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



İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 26 (4) (Özel Sayı): 69 - 74, 2022

69

VASKÜLER HASTALIKLARA BAĞLI KRONİK YARA

Uzm. Dr. İbrahim ERDİNÇ

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

İzmir

Yara yani ülser, inflamatuar nekrotik dokunun

ayrılması sonucunda oluşan organ veya

dokudaki lokal bir defekttirKronik yara geç

veya güç iyileşen ya da iyileşmeyen yaralardır.

Bu ifade 6-8 haftada iyileşmeyen veya 4

haftada hiçbir iyileşme belirtisi göstermeyen

yaraları tanımlamaktadır. Kronik yaraların en

sık sebepleri ise diyabetik ayak (diyabetik

ülser, nöropatik, iskemik, nöro-iskemik), venöz

ülser (ulcus cruris venosum, venöz bacak

yarası, varis ülseri), basınç yarası (bası yarası,

basınç ülseri, dekübitis yarası, yatak yarası),

arteriyel yetmezlik yarası (aterosklerotik,

vaskülitik) ve radyasyon hasarı olarak

sıralanabilir (1). Alt ekstremitelerde en fazla

venöz, arteriyel, nöropatik ya da bunların

kombinasyonuna bağlı yara görülür. Noropatik

ulserler taban bolgesinde, iskemik veya noro-

iskemik ulserler genelde parmak ucunda veya

ayagın kenarlarındadır. Venöz ülserler ise

genellikle iç malleol üzerinde görülür. Bacak

ülserlerinin %90'ı venöz, %8'i arteriyel

hastalıklar ve %2'si de diğer hastalıklara bağlı

oluşmaktadır (2). Arteriyel ve venöz ülserler

arasındaki  temel fark, arteriyel ülserlerin

iskemiye, venöz ülserlerin basınç altında kanın

durgunluğuna bağlı oluşmasıdır. Mikst tip

yaralar ise iki vasküler sistem yetmezliği ile

olabilmektedir. Bu bölümde daha çok alt

extremite arteriyel ve venöz yaraları

tanımlama ve tedavi protokolleri üzerinde

kısaca bilgi verilecektir.

Arteriyel hastalıklara bağlı kronik yara

Kronik arteriyel tıkayıcı hastalıklarda ekstre

mitelerin arterlerinde ilerleyici darlık,

dejenerasyon ve sonunda da kısmi veya tam

tıkanıklık söz konusudur. En sık alt ekstremite

etkilenmekte olup, en fazla görülen formu da

aterosklerozis obliteranstır (ASO). Hipertan

siyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, obezite ve

sigara içilmesi ayaktaki arteriyel yaralar açısın

dan risk faktörleridir. Sıklıkla ileri yaştaki birey

lerde görülmekle birlikte risk faktörlerinin

varlığında daha erken yaşta da ortaya çıkabilir.

Özellikle çok sigara içen ve diyabetik hasta

grubunda erken yaşta görülme riski daha

fazladır (3).

Bacak ya da ayak yaralarının yaklaşık

%10’unda tek başına arteriyel yetersizlik söz

konusudur (4). PAH (periferik arter hastalığı )

kolesterol plağı ve diğer doku debrislerinin

birikmesi nedeniyle damar lümeninin

tıkanması sonucu ortaya çıkar. Kritik bacak

iskemisi periferal arter hastalığının ileri

evresidir. Kritik bacak iskemisinde

ekstremiteye giden kan akımında ciddi

seviyede azalma söz konusu olduğundan

dinlenme sırasında metabolik gereksinimler

karşılanmamaktadır. Bacak arterlerinin çoklu

tıkayıcı lezyonlarına, mikrosirkülasyondaki

fonksiyonel ve yapısal değişikliklerin eşlik

etmesi nedeniyle yetersiz doku perfüzyonu,

ciltte yaralar ve nekroz ortaya çıkmaktadır (5).

Kısaca alışık olduğu kan miktarından daha az

kan ile geçinemeyen extremite de bir takım

sorunlar ortaya çıkmaktadır ve bu da iskemi
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bulguları ya da gangren ile kendini

göstermektedir.

Ayak yaralarının etiyolojisi, iyileşmesi, cerrahi

onarımı ve komplikasyon gelişmesinde

enfeksiyonun önemli bir rolü vardır. Ayak

yaralarının enfeksiyon kontrolünde özellikle

diyabetli ve bağışıklık sistemi baskılanmış yada

hijyeni bozuk hastalarda kan akımının

düzeltilmesi oldukça önemli olup yerine

getirilmesi gereken ilk koşuldur. Hasara

uğramış dokunun onarımında oksijen ve besin

öğelerine gereksinim artmaktadır. PAH hasta

lığında azalmış kan akımı ve doku hipoksisi

sonunda gangren ve doku nekrozu gelişir. Bu

durum şiddetli bir ağrıya, enfeksiyon gelişme

riskine ve hatta ekstremitenin kaybına yol

açar. Burada anahtar nokta ivedilikle

revaskülarizasyonun (iskemik alana yeniden

eskisi gibi kan akımının sağlanması için

vasküler prosedürler) sağlanmasıdır (5,6)

(Resim 1).

Resim 1.PAH ‘na bağlı  ampute 2. parmak yerinde

enfeksiyon ve iskemik/gangrene 3. parmak ,  Ayak

bileğinden itibaren iskemik ve nekroza giden ayak

(yazarın arşivinden).

Diyabetik hastalarda ayak enfeksiyonu soz

konusu ekstremiye dogrudan bir tehdit

olusturur ve hızlı bir sekilde tedavi edilmelidir.

Ateş, agrı veya artmıs lokosit sayısı,

sedimentasyon hızı gibi enfeksiyon belirtileri

özellikle diyabetik hastalarda onemlidir (7).

Hastalardan kapsamlı bir öykü alınması

gereklidir. Hastalar genellikle PAH

belirtilerinden bahsederler. İlerleyici aralıklı

klodikasyon (egzersiz sırasında iskemik kas

ağrısı dinlenmekle geçer ve hareketle

/yürümekle tekrar oluşur) en sık görülen belirti

olup hafif/orta derecede PAH varlığını gösterir.

Arteriyel yetmezliğin derecesi arttıkça

dinlenme sırasında da ağrı gelişimi ortaya

çıkar. PAH ile Koroner arter ve serebrovasküler

hastalık öyküsü birlikteliği sıktır ve mutlaka

araştırılmalıdır. Otoimmun hastalıklar, sistemik

steroid kullanımı, immunosupresif ilaç

kullanımı gibi yara iyileşmesini bozan diğer

sistemik nedenler sorgulanmalı ve tedavileri

yapılmalıdır. Hemoglobin A1c düzeyi (bireyde

veya aile öyküsünde diyabet veya arteriyel

hastalığı gösterir), hipertansiyon, yüksek

kolesterol, obezite ve sigara kullanımı gibi PAH

risk faktörleri açısından değerlendirilmesi

gerekir. Arteriyel dolaşımın değerlendirilmesi

temel olarak fizik muayeneye dayanmakta

olup, pedal nabızların varlığı, zayıflığı ya da

yokluğu ile yapılmaktadır (8).

Tanı

Fizik muayenede(FM) ayakta iskemik yara

olması genellikle tanıyı koydurur. İskemik yara

atipik yerleşimli ve mikst tip ise nabızlar

alınamaması tanıyı çoğunlukla koydurur.

Tanıyı doğrulamak için yapılması gereken

genellikle doppler USG, MR / BT angiografi ya

da Digital substruction angipografi (DSA) dir.

Tedavi

Ayak yarasında bakım kanıt temelli, maliyet

etkili, bütüncül, özelleşmiş ve hasta merkezli

olmalıdır. Hastaya özgü oluşturulacak olan

bakımda, risk faktörleri, hastanın biyo

psikososyal gereksinimleri, fiziksel kısıtlılıkları,

ağrısı, uyku durumu, eşlik eden hastalıkları,

yaşam kalitesi, destek sistemleri, bakıma

ulaşım ve bireysel tercihleri göz önünde

bulundurulmalıdır(9). Hastada öncelikle yaşam

koşullarında riskleri artıran faktörler var ise

bunlar tespit edilerek bu riskler azaltılmalı

veya düzenlenerek kontrol altına alınmalıdır.

Tüm PAH olan bireyler için tıbbi tedavi

uygulanır. Hastalarda öncelikle en önemli risk
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faktörlerinden olan sigara kontrol altına

alınmalıdır. Hastalarda risk faktörlerini kontrol

altına almak için lipit düşürücüler ya da

antiagregan tedavi kullanılabilir. Hipertansiyon

ve diyabet kontrol altında tutulmalıdır. Düşük

dansiteli lipoprotein (LDL)seviyesinin 70 mg/dL

(1.8 mmol/L) altında olması hedeflenir. LDL

düşük tutulmaya çalışılarak vasküler yatakta

plak oluşumu ve oluşmuş aterom plağında

plaktaki zedelenme denilen plak stabilizasyonu

önlenmiş olmaktadır. PAH olan diyabetli

bireylerde hedeflenen kan basıncı 140/90

mmHg ve altı, diyabetli olmayan hastalarda ise

en fazla 130/80 mmHg’dır. Glükoz

kontrolünde hemoglobin A1c düzeyinin %7’nin

altında tutulması mikrovasküler ve kardiyo

vasküler komplikasyonları azaltmada etkilidir.

Operasyon öncesi HbA1c seviyesi bu seviyede

olmalı ve açlık kan şekeri düzeyleri operasyon

sırasında 200 mg/dl altında olması idealdir.

Cerrahi tedavi düşünüldüğünde de ameliyat

öncesi ya da endovasküler/cerrahi işlem

sonrasında antiagregan tedavi (örneğin,

aspirin) kullanımına devam edilmelidir (10).

Diyabetik ayak travmatik olmayan alt

ekstremite amputasyonlarının önemli

nedenidir.

Amaç iskeminin ortadan kaldırılmasıdır.

Arteriyel tıkanıklığın giderilmesi endovasküler

yöntemler veya baypas yoluyla ya da her

ikisinin kombinasyonu ile yeniden kanlanması

sağlanabilir. Günümüzde popüler olan ve

başarı şansı daha fazla olabilen ve

komorbiditesi daha fazla olan hasta grubuna

lokal anestezi ile yada spinal anestezi altında

uygulanabilen endovasküler yöntemler

kullanımı artmıştır. Ekstremite kaybı,

ampütasyon ve revaskülarizasyon tedavi

olarak uygulanmaktadır. Amputasyon ile geniş

doku defekti uzaklaştırılırak metabolik

artıkların vücuda yükü azaltılarak multiorgan

korumada sağlanmaktadır. Adjuvan terapiler

yara iyileşmesini hızlandırılabilir ancak altta

yatan vasküler hastalık tablosunu iyileştirmez.

Revaskülarizasyon her zaman tek başına

başarılı olmayabilir. Bu yüzden adjuvan

terapiler revaskülarizasyonun yanında

kullanılmalıdır(11). Revaskülarizasyon da

anjioplasti ve bypass cerrahisi uygulandığında

kısa ve uzun dönem sonuçları değerlen

dirilmelidir. Greft açıklığını sürdürmek için

antitrombotik ve antiaggregan ajan kullanımı

düşünülmelidir. Hiperlipedimi ve hipertan

siyon gibi risk faktörlerinin de tedavisi

yapılmalıdır. Ayrıca diyabetik alt ekstremite

baypas cerrahisi geçiren ve girişimsel işlem

yapılan hasta grubunda sıkı glisemik kontrol

sağlanmalıdır.

Venöz hastalıklara bağlı kronik yara

Kronik venöz yetmezliğin(KVY) iki ana nedeni

variköz venler ve derin ven trombozunun geç

etkileridir (12). Asıl etki, alt ekstremitedeki

pompa fonksiyonunun bozulması sonucu

venöz hipertansiyonun meydana gelmesidir.

Venöz ülserlerin oluşum mekanizması tam

olarak bilinmemekle birlikte, bütün teoriler

venöz hipertansiyonun oluşmasından yola

çıkılarak öne sürülmüştür (13). Venöz hiper

tansiyon ise geçirilmiş derin ven trombozu

(DVT) sonrası yada iyi tedavi edilmemiş DVT

sonrası kas pompa fonksiyonun  düzenini

sağlamak  olan varis çorabı olan kompresyon

tedavisinin hastalar tarafından sıklıkla ihmal

edilmesi sonrası ortaya çıkmaktadı. Venöz

hipertansiyon sonrası alt ekstremitede basınç

artımı ve perforan venlerde yetmezlikle

birlikte  lokalize ödem, yangısal olay oluşması

ile ulkus ortaya çıkması gerçekleşmektedir.

Venöz bacak ülseri, venöz hipertansiyon ve

bacak kas pompası yetmezliği sonucu

gelişmektedir. Hastalığın ilk belirtisi, sıklıkla

simetrik yerleşimli, iç malleol çevresinde

variköz damar genişlemeleri ve ödemdir.

Gelişen ülserin çevresi düzensiz, büyüklüğü

değişkenlik gösterir. Ülser çevresinde venöz

yetmezliğe sekonder varisler ve ekzematöz

değişiklikler olabilir. Hastalarda ağrı ve hareket

kısıtlılığı görülebilir.
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Venöz bacak ülseri, alt bacakta kronik venöz

yetmezlik nedeniyle patolojik olarak

değişikliğe uğramış doku üzerinde gelişen bir

defekttir. KVY yetersiz venöz dönüş sebebi ile

gelişen bir semptom ve bulgular kompleksidir.

Venöz ve mikrosirkülasyon fonksiyonunda

dekompanzasyon gelişir. Kronik venöz

ülserasyon, bu bozukluğun en şiddetli

belirtisidir (14). Altı haftadan 3 aya kadar

iyileşme eğilimi olmayan veya optimum

flebolojik terapiden sonra bir yıl içinde

iyileşmeyen bir venöz ülser tedaviye dirençli

olarak tanımlanır (15). Bacak ülserlerinin

yaklaşık dörtte üçü genellikle venöz kaynaklıdır

(16). Venöz ülserlerin prevalansı toplumda

%1,5-3 arasında değişmektedir. Tüm yaş

gruplarında venöz ülser, kadınlarda 2-3 kat

daha sık rastlanmaktadır (17).

Çok sayıda olguda, post trombotik sendrom

olarak adlandırılan derin venöz trombozunun

uzun süreli komplikasyonları, venöz ülsere yol

açabilir. Post-trombotik sendrom, KVY’nin

altta yatan etiyolojik olayın venöz bir tromboz

olduğu özel bir parçasıdır. Tahminler

(kullanılan tanımlamalara göre) değişiklik

gösterir, ancak ortalama olarak, derin ven

trombozu olan üç hastadan birinde, sonraki 5

yıl içinde post-trombotik komplikasyonlar

(sıklıkla venöz ulkus) gelişir. Trombotik bir

bacakta KVY dolayısıyla posttrombotik

sendrom gelişme olasılığı medikal elastik

kompresyon çorabı giyildiğinde yaklaşık %50

daha düşüktür (18).

Yer çekimine karşı kanın etkili bir şekilde

pompalanabilmesi için farklı mekanizmalar

vardır. Venöz valfler ve baldır kas pompası

kooperasyonu en önemli faktördür. Valfler

geri akışını önlediği için kan yürürken kalbe

doğru pompalanır. Sonuç olarak, kişi yürürken

venöz basınç düşer. Bu mekanizma iyi

çalışmadığında (dik konumdayken)yani valfler

kan kaçırdığında kan reflüsü oluşur ve alt

bacaklardaki damarlarda basınç (ambulatuvar

venöz basınç artışı veya venöz hipertansiyon)

artar. Valflarin kan kaçırmasının nedeni ise

DVT ya da farklı nedenler ile fonksiyonlarının

bozulması nedeniyledir.

Semptomatoloji

Venöz bacak ülseri spontan veya bir travma ile

ortaya çıkabilir. Ülsere bağlı hasta şikayetleri

hafif veya çok fazla belirgin olabilir. Çoğu

kitapta zıttından bahsedilse de venöz bacak

ülserleri ağrılı olabilir. Ağrı özellikle ülserin

beyaz atrofi döneminde veya enfeksiyon gibi

başka faktörler mevcutsa belirginleşir. Klinik

olarak venöz bacak ülseri KVY’nin bir

parçasıdır. KVY’li hastalarda pigmentasyon,

korona flebektatika, beyaz atrofi ve

dermatoliposkleroz gibi çeşitli deri belirtileri

gelişir (Resim 3).

Resim 3. KVY’ de iyileşme aşamasına gelmiş ulkus ve

etrafında lipodermoskleroz ve beyaz atrofi, Kronik venöz

yetmezlikte iyileşme aşamasında üzeri kurutlu ulkus

(yazarın arşivinden).

Venöz ülser genellikle bileğin genellikle

medyal, daha az olarak da lateral tarafında

yerleşir.  Ülserin bacağın bunlardan farklı bir

yerine yerleştiği durumlarda bacak ülserinin

venöz yetmezlik dışındaki sebeplerinden

şüphelenilmelidir. Venöz ülserlerin hayat

kalitesi üzerine belirgin etkisi mevcuttur ve

bedensel ağrı, mental sağlık, sağlık değişikliği,

sosyal fonksiyon ve yaşamsallık gibi sağlık

ilişkili hayat kalitesinin çoğu konusunu

etkilerler (19).

Tanı

Venöz bacak ülseri ayırıcı tanısı geniş bir

konudur. İyi bir anamnez almak çok önemlidir.

Bacak ülseri olan hastaların çoğunun

özgeçmişinde çok sayıda hastalık ve

komorbidite mevcuttur. Varis varlığı ve
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tedavisi Venöz tromboz (yüzeyel veya derin)

Bacak ülseri Perifer arter damar hastalığı

(intermittan kladikasyo şikayeti dahil) Diabetes

mellitus Romatoid artrit Aşırı bacak travması,

kullanılan ilaçlar, hayat stili: Nütrisyonel

durum, alkol, mobilite (yürüme, spor, vb.)

anemnezde önemlidir.

Fizik muayene çok önemlidir. 1994’den beri

CEAP isimli bir uluslararası çalışma grubu

tarafından kronik venöz hastalıklar için yeni bir

klasifikasyon hazırlanmıştır(20). CEAP klasifi

kasyonunda ‘C’ klinik, ‘E’ etiyoloji, ‘A’ anatomi,

ve ‘P’ patofizyoloji için kullanıl maktadır. 0 dan

6 ya kadar sınıflama yapılmıştır. C5-6 da ulkus

ya da iyileşmiş ulkus vardır. Venöz Dopler,

duplex usg, flebografi, ve biyopsi tanıda

kullanılan yöntemlerdir.

İnvaziv tedavi

Venöz ülserlerde cerrahi tedavi kullanımı tıbbi

literatürde ve dünya çapında yaygın olarak

tanımlanmıştır. Bu tedavi yüzeyel, derin ve

perforan venöz sistemlere cerrahi müdahaleyi

içermektedir. Bu 3 sistemin kombine tedavisi

de yapılabilir. Yüzeyel venöz yetersizlik venöz

ülserli hastaların %80’inde bulunur ve bunların

yarısında derin yetersizlik de mevcuttur; venöz

bacak ülserlerinin %50’sinde sadece yüzeyel

yetersizlik saptanmaktadır.

Yüzeyel venöz sistemin cerrahi tedavisi için,

büyük safen venin dize kadar distal stripping

şeklinde strippingi  ve/veya küçük safen venin

strippingi  uygulanır. Bu cerrahi tedavi ile

Küçük safen veninin strippinginin 20 hastada

lateral bacak ülseri serisinde hayli etkili olduğu

ve 12 hafta içinde cerrahi sonrası tüm

ülserlerin iyileştiği gösterilmiştir (21).

Günümüzde, endovasküler lazer tedavisi,

radyo frekans ablasyon ve eko-kılavuzlu

sklerokompresyon tedavisi (köpük) gibi yeni

minimal invaziv teknikler, klasik varis cerrahi

sinin yerini almaya başlamıştır. Bu yöntemler

ile de daha az invaziv olan safen vene yapılan

girişimlerdir.

Derin Venöz Sistem

Farklı tekniklerden biri olarak kapak onarımı,

kapak transpozisyonu veya yeniden tamir

edilen venöz kapak nakli gibi teknikler

kullanılabilir. Venöz bacak ülserlerinde

iyileşme üzerine etkinliği de henüz

kanıtlanamamıştır(22).

Perforatör (Venöz) Sistem

Perforating venlerin (vena perforantes) venöz

ülser patogenezinde rolü henüz tam

bilinmemekte ve tartışmalıdır. İzole perforatör

sistem yetersizliğine venöz ülserli hastalarda

ender karşılaşılmaktadır. Değişik yayınlarda

yetersiz perforatörlerin cerrahisinin venöz

bacak ülserlerinde iyi sonuçlar verdiği

gösterilmiştir (23). Perforatör yetersizliğinin

tedavisi klasik olarak (açık) ve endoskopik

olarak subfasiyal endoskopik perforating ven

cerrahisi (SEPS işlemi) şeklinde yapılabilir

İlaç

Venöz ülser iyileşmesi sürecini arttırmak için

değişik ilaçlar kullanılmaktadır. Bu tedavilerin

ven çapı, ödem, hematokrit, artmış kapiller

permabilite, inflamasyon, azalmış fibrinolizis,

anormal lökosit fonksiyonu ve eritrosit

transformasyonu üzerine etkileri bulunmak

tadır. Özellikle yangı ve ödem kontrolü

yaparak etikli oldukları gösterilmiştir. Devamlı

ya da aralıklı olarak mı kullanmaları konusunda

henüz tam bir fikir birlikteliği yoktur.

Kompresyon

Venöz ülser konservatif tedavi ile epitelize

olduğunda hastanın patofizyolojik temeli

tedavi edilmediğinden dolayı ülserasyona yol

açan zemin hala mevcuttur. Bu gerçek 12 ay

içinde %26- 69 oranında gözlenen yüksek

rekürrens oranını açıklamaktadır. Venöz reflü

ablasyonu cerrahi veya endovenöz tekniklerle

bozulmuş venöz hemodinamiği normalize

edip, ülser rekürrensini önlemektedir. Kronik

venöz ülserli çoğu hastanın, basit venöz

cerrahiye ilave olarak konvansiyonel
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kompresyon tedavisi uygulandığında 12 ay

içinde ülser rekürrensini önleyebildiği

gösterilmiştir (24). Bu da göstermektedir ki

venöz kompresyon tedavide önemli bir rol

oynamaktadır. Patofizyolojide bahsettiğimiz

kas pompası görevi ve venöz valf kaçağı

fonksiyonları kompresyon tedavisi ile yerine

koyulmaya çalışılmaktadır.
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BASINÇ YARASININ TANI VE TEDAVİSİ

Uzm.Hem. Meltem ADA
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Stoma ve Yara Bakım Birimi

Sağlık bakım hizmetlerinde hem birey hem de

kurum açısından önemli sorunlardan biri olan

basınç yarası, genellikle kemik çıkıntılar

üzerindeki deri ve/veya derin dokularda basınç

veya basınca eşlik eden sürtünme ve yırtılma

sonucu gelişen lokal yaralanmalardır. Ulusal

Basınç Ülseri Tavsiye Panel’inin (National

Pressure Ulcer Advisory Panel, NPUAP; 2009)

tanımına göre basınç yarası; basınç, friksiyon,

yırtılma ve diğer faktörlerin etkisiyle deri ve

deri altındaki dokularda meydana gelen

lokalize doku zedelenmesidir.

Basınç yarası, akut veya kronik sağlık problemi

olan tüm hastalarda sık karşılaşılan, bireylerin

ciddi ağrı yaşamalarına, hastanede kalış

sürelerinin uzamasına, tedavi giderlerinin

artmasına, daha uzun ve daha fazla hemşirelik

bakımına ihtiyaç duyulmasına, bireylerin

yaşam kalitesinin bozulmasına ve ölüm riskinin

artmasına yol açan önemli bir problemdir.

Büyük oranda önlenebilir olmasına karşın

sağlık bakım sisteminde hala sorun olmaya

devam etmektedir (1,2).

Insidens

Sağlık hizmetlerinde basınç yarası insidans ve

prevelansına ilişkin veriler, sunulan bakımın

kalitesini değerlendirmede bir gösterge olarak

alınmaktadır (3).

Ulusal Basınç Ülseri Danışma Paneli (NPUAP)

2014 verilerine göre Amerika Birleşik

Devletleri’nde (ABD) basınç yarası görülme

sıklığının 1.3-3 milyon kişi arasında olduğu

belirtilmektedir (4). Literatürde, uluslararası

çalışma sonuçlarına göre, genel olarak basınç

yarası prevalansının %7.2-11.6 arasında

değişiklik gösterdiği, insidans oranlarının ise

%1.9-54.8 arasında değiştiği, eğer önlem

alınmazsa uzun süre yatan hastalarda %87

oranında basınç yarası gelişebileceği

belirtilmektedir (5,6). Basınç yarasının görülme

sıklığı ve önlenmesine ilişkin yurt dışında çok

sayıda çalışma bulunmasına rağmen ülkemizde

konuyla ilgili araştırmaların sınırlı olduğu

görülmektedir (7).

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hastanesinde yatan 922 hasta üzerinde

yapılan bir çalışmada basınç yarası prevelansı

%7.2 olarak bulunmuştur (8).  Çınar ve

arkadaşlarının (2018) yaptığı bir çalışmada,

basınç yarasının yoğun bakım ünitelerinde

%4.7-15, diğer kliniklerde %7.2-17.6 olduğu

gözlenmektedir.

Basınç yaraları, yoğun bakım ünitelerinde sık

görülen, hastane yatış süresini uzatan,

mortaliteyi arttıran ve tedavi giderlerini

yükselten bir sorundur (9). Bu nedenlerle,

basınç yarası gelişme riski yüksek olan hastalar

da.gerekli önlemlerin alınması ve yara

oluşumu sonrasında da ucuz ve etkin tedavi

yöntemlerinin geliştirilmesi çok önemlidir.

Basınç yaralarının önlemesi ve tedavisinde,

hemşireler ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle

hemşirelerin basınç yarası hakkında bilgi,

tutum ve davranışları, basınç yarasının

öneminin anlaşılmasında, hemşirelik bakım

kalitesinin gelişmesinde ve basınç yarası

insidansının azalmasında önemli rol

oynamaktadır(10). Kanıta dayalı uygulamalar

rehberliğinde yapılacak girişimlerin basınç

yarası oluşumunu azaltacağı ve bakımın

kalitesini arttıracağı düşünülmektedir.
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Basınç Yarasının Etiyolojisi

Vücutta özellikle kemik çıkıntılarının

bulunduğu alanlarda gelişebilen basınç

yaraları; sırt üstü pozisyonda sakrum, koksiks

ve topuklarda, sürekli lateral pozisyonda yatan

hastalarda kalça ve ayak bileklerinde, oturur

pozisyonda ise kalça bölümünde daha sık

görülmektedir (11). Basınç yarasının etiyolojisi

iç ve dış etmenler olarak ikiye ayrılır. İç

etmenler; doku toleransı, basınç süresi,

yoğunluk, sürtünme, yırtılma, derinin nemli

olması, maserasyon ve gerilmedir. Dış

etmenler ise; yaşlılık, hareketsizlik, dehidratas

yon, duyusal algıda ve doku perfüzyonunda

bozulma, malnütrisyon, anemi, vücut ısısı gibi

iç etmenler, hipotermi, postoperatif dönemde

inmobilizasyon, ağızdan beslenmede yeter

sizlik, vazo konstrüksiyona neden olan ilaçlar,

hipotansif ataklar, hemoglobin, hematokrit,

düşük albümin düzeyi, diyabet ve periferal

damar hastalığı, sigara içme gibi nedenlerdir

(1-12).

Bası yaralarının gelişebileceği yerleri önceden

bilmek korunma açısından önem taşır. Basıya

uğrayan her yerde gelişebilmekle birlikte, en

sık görüldüğü bölgeler iskium (%28), sakrum

(%17–27), torakanter (%12-19) ve topuktur

(%9-18). Bası yaralarında tanının standardize

edilmesi ve tedavi takibi açısından evrelen

dirme çok önemlidir (13). Avrupa Basınç Ülseri

Danışma Paneli (EPUAP – European Pressure

Ulcer Advisory Panel) ile Ulusal Basınç Ülseri

Danışma Paneli basınç yaralarının önlenmesi

ve tedavisinde kanıt temelli öneriler getirmek

amacıyla uluslararası çalışmalar yürütmüş ve

hazırladıkları rehberler ile basınç yarası tanımı

nı ve basınç yarası sınıflandırma sistemini

yayınlamışlardır.

Basınç Yarası Sınıflandırılması

Basınç yaraları genellikle ciltteki kızarıklığın ve

yaranın derinliğinin ön planda tutulduğu

makroskopik ve morfolojik kriterlere göre

değerlendirilip, sınıflandırılırlar. Basınç yaraları

nın sınıflandırılması, hastalara uygulanacak

tedavi yöntemlerinin belirlenmesi, hemşirelik

girişimlerinin planlanması, uygulanması ve

değerlendir mesinde kilit öneme sahiptir.

Literatürde ciltteki kızarıklık ve yara derinliği

göz önünde bulundurularak çeşitli yara

sınıflamaları yapılmıştır. Ancak günümüzde

Avrupa Basınç Yarası Danışma Paneli (EPUAP)

ile Amerika Ulusal Basınç Yarası Danışma

Paneli (NPUAP),  basınç yaralarının önlenme

sinde ve tedavisinde kanıta dayalı öneriler

oluşturmak amacıyla geliştirdiği kılavuzda

belirtilen sınıflama yaygın olarak kullanılmak

tadır. Bu kılavuzda yaralanmanın derinliğine

göre 1. evre’den 4. evreye kadar sınıflandırılan

basınç yaralarına ek olarak “evrelendirile

meyen basınç yarası” ve “derin doku yaralan

ması şüphesi” tanımı yapılmıştır (14) (Tablo1).

Basınç Yarasının Önlenmesi

Basınç yarasının önlenmesine yönelik

girişimlerin kanıt düzeyleri,  basınç ülserlerinin

önlenmesi hızlı başvuru kılavuzuna göredir

(15). Deri bütünlüğünde bozulmaya neden

olan basınç yaralarının önlenmesi, hemşirelik

bakımının kalitesini ortaya koyan en önemli

indikatörlerden biridir.  Literatürde basınç yara

larının tamamen önlenemeyeceği ancak,

bakım alanlarında kanıta dayalı uygulamalar

ile özellikle, risk değerlendirme, erken dönem

de uygun hemşirelik girişimleri ve önleyici

girişimler ile basınç yarası insidansının önemli

oranda azaltılabileceği belirtilmektedir (14).

Basınç yaralarının önlenmesinde hemşirenin

rolleri;

-Derinin inspeksiyonu ve risk değerlendirmesi

-Pozisyon verilmesi

-Yüzey kontrolü

-Beslenme

-Kontinans yönetimidir (14).
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Tablo 1.EPUAP ve NPUAP tarafından belirtilen basınç yarası

evreleri ve tanımları

Deri Bakımı

Tüm sağlık bakım ortamlarında tam bir deri

değerlendirmesinin yapılması ve kayıt altına

alınması sağlanmalıdır (Kanıt gücü: C). Sağlık

profesyonellerinin kapsamlı bir deri

değerlendirmesinin nasıl yapılacağı konusunda

bilgi düzeylerinin tam olması ve bireylerde

lokalize sıcaklık, ödem, indürasyon, ağrı, tıbbi

cihaz ve araçların sebep olduğu basınç

açısından deri değerlendirilmesi ve gözlem

sıklığının bireyin durumundaki herhangi bir

bozulma halinde artırılması gerektiği önemlidir

(Kanıt gücü:B) Değerlendirme sıklığı günde en

az bir kez olmakla birlikte hastadan hastaya

değişebilir.

I.Evre
Bütünlüğü
Bozulmamış, Deride
Basmakla Solmayan
Kızarıklık

. Kemik çıkıntılar üzerindeki sınırlı bir alanda ortaya çıkan deri bütünlüğü
bozulmamış, parmakla basmakla solmayan kızarık alanlardır.
. Bu alan çevresindeki alana göre ağrılı, sert, yumuşak, daha sıcak ya da
soğuk olabilir.
.  I evrenin koyu renk derili kişilerde tespit edilmesi zor olabilir.

II.Evre
Dermiş Tabakasının
Kısmi Kaybı Ve
Vezikül

. Yüzeysel açık ülser şeklinde görülen, sarı nekrotik doku bulunmayan,
kırmızımsı pembe renkli yara yatağına sahip kısmi kalınlıkta dermis
kaybıdır.
. Sıvı ile dolu veziküller yada sarı nekrotik doku şeklinde olabilir.
. Derin doku hasarı bulunmayan parlak veya kuru, yüzeysel doku kayıplı
ülser şeklinde de görülebilir.

III.Evre Deri ve Subkutan
Doku Tabalarında
Kayıp

. Tam kalınlıkta doku kaybının olduğu fakat kemik, tendon ya da kasların
etkilenmediği yara tipidir.
. Deri altı yağ dokusu görülebileceği gibi yarada cepler ve tüneller
bulunabilir.
. Yara derinliği anatomik yere göre değişiklik göstermekle birlikte burun
kemeri, kulaklar, oksiput ve malleollerdesubkütan yağ dokusu
bulunmadığından, derin olmayan doku kayıpları şeklindedir.

Iv.Evre Tam Kalınlıkta Doku
Kaybı
(Kas/Kemik
Görülebilir)

. Kemik, tendon veya kasların etkilendiği tam kalınlıkta doku kaybı
mevcuttur.
. Sarı nekrotik doku veya eskar bulunabileceği gibi genelde yarada
cepleşme ve tünelleşme vardır.
. Yara derinliği anatomik yere göre değişiklik göstermekle birlikte burun
kemeri, kulaklar, oksiput ve malleollerdesubkütan yağ dokusu
bulunmadığından, derin olmayan doku kayıpları şeklindedir.
. Yara içinde etkilenmiş olan kemik/kas dokusu görülebilir ya da
doğrudan palpe edilebilir.

Evrelendirilemeyen
/Sınıflandırılamayan
Evre

Deri Ve Dokuların
Tüm Tabakalarında
Kayıp
(Derinliği Bilinmiyor)

. Yaranın gerçek derinliği yara yatağının sarı nekrotik doku ve/veya
eskar ile tamamen kapanmış olması nedeniyle bilinemediği, tüm
tabakalardaki doku kaybının yer aldığı evredir.
. Yara yatağına ulaşmak için yeterli miktarda nekrotik doku ve/veya
eskar temizleninceye kadar gerçek derinlik saptanamaz.

Şüpheli Derin Doku
Hasarı

Derinliği Bilinmiyor . Sağlam deri rengi mor ya da koyu kahverengi bordo, lokalize alan veya
alttaki dokuların basınç ve/veya yırtılma, sürtünme ve de ayrılma
kuvvetleriyle hasar görmesine bağlı gelişen, içi kanla dolu vezikül olarak
tanımlanmaktadır.
. Bu alanda, daha önce çevresindeki alanla kıyaslandığında ağrılı, sert,
peltemsi, bataklık hissi veren, daha sıcak ya da daha soğuk bir doku
bulunabilir.
. Yara zamanla ilerler ve ince bir eskarla kaplanabilir.
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Özellikle riskin yüksek olduğu topuk, sakrum,

iskial çıkıntılar, antiembolik çoraplardan

etkilenen vücut kısımları, femoral trokanterler,

günlük yaşam aktiviteleri esnasında basınç,

sürtünme ve makaslamaya maruz kalan vücut

bölgeleri, giysi ve cihazlarla dış güç uygulanan

vücut kısımları, dirsekler, kafatası temporal

bölgesi, baş arka kısmı ve ayak parmakları

gözlenmelidir ve kesinlikle bası yarasını

önlemek için masaj uygulanmamalıdır. Masaj

uygulamasının, özellikle kuvvetli biçimde

yapıldığında, yara oluşumunu hızlandırdığı

yapılan çalışmalarda belirtilmiştir(16).

Risk değerlendirme

Basınç yaralarının önlenmesinde temel amaç

doku bütünlüğünün korunması ve

sürdürülmesidir. Basınç yarası risk tanılama

ölçekleri,  riskli bireylerin belirlenmesine,

basınç yarasını önleyici hemşirelik uygula

malarının planlanmasına, ve hasta bütün

lüğüne verilen zararın oluşturduğu bakım

maliyetinin azaltılmasına katkı vermektedir.

Bireyin hastaneye kabulü ile birlikte bütüncül

olarak değerlendirmesi, bunun yanında, deri

bütünlüğünü bozan mevcut ve olası risklerin

belirlenmesi ve de doku oksijenlenmesini

etkileyebilecek faktör lerin tümünün saptan

ması önemlidir. İlk değerlendirmeden itibaren

haftada en az bir kez derinin risk açısından

değerlendirilmesi gerekmektedir (Kanıt gücü:

C). Bu risk değerlendirmesi, hastanın duru

muna göre, düzenli ve sık aralıklarla yapılmalı,

hastanın durumunda değişiklik olduğu

takdirde, tekrar bir değerlendirme yapılmalıdır

(Kanıt gücü: C).

Risk faktörlerinin belirlenmesinde güvenilir bir

ölçeğin kullanılması bakımı yönetmede çok

önemlidir. Literatürde basınç yarası riskini

değerlendirmeye yönelik çok sayıda değer

lendirme aracı bulunmaktadır. Bu nedenle

klinikte çalışan hemşireler için kullanılacak

olan ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin yapılmış,

kolay uygulanabilir olması gerektiği EPUAP ve

NPUAP tarafından bildirilmektedir (19).

Bu ölçeklerin en çok bilinenleri; Norton Ölçeği,

Braden Risk Değerlendirme Ölçeği, Gosnell

Ölçeği ve Waterlow Ölçeğidir (17).

Pozisyonlama

Pozisyonlama ile kemik çıkıntılar üzerinde

uzun süreli basıncı ortadan kaldırma, kemik

çıkıntıların birbiri ile temasını engelleme,

sürtünme ve makaslamaya bağlı hasarın en alt

düzeye indirilmesi amaçlanır (Kanıt gücü: A).

Pozisyonlama ile kemik çıkıntılar üzerinde

uzun süreli basıncı ortadan kaldırma, kemik

çıkıntıların birbiri ile temasını engelleme,

sürtünme ve makaslamaya bağlı hasarın en alt

düzeye indirilmesi amaçlanır. Teorik olarak

amaç, doku basıncının 32 mm Hg’a indiril

mesidir (Kanıt gücü: A). Bununla birlikte

basıncın azaltılması ya da ortadan kaldırılması

için önerilen, hastaya yatak içinde 2 saati

aşmayan aralıklarla pozisyon verilmesidir.

Belirlenen iki saatlik süre aslında hastanın bir

pozisyonda kalabileceği en uzun süreyi ifade

etmektedir (18).

Uygun pozisyonlama için hastanın tolere ettiği

tüm pozisyonlar kullanılabilir. Fakat hastaların

yan yatar pozisyonda tam trokanter üzerine

yatması önerilmemektedir. Hastanın başucu

mümkünse 30 dereceden fazla kaldırıl

mamalıdır. Yatak başı seviyesinin belirlenen

değerden daha fazla yükseltilmesi basınç

yarası gelişiminde önemli risk faktörleri olan

makaslama etkisi ve sürtünmeyi arttırmakta ve

dolayısı ile basınç yaralarının oluşumunu

arttırmaktadır. Tekerlekli sandalye veya koltuk

ta uzun süre oturan hastalar için de, 25-30

dakikada bir 30 saniye süre ile ağırlık aktarımı

yapılması önerilmektedir (19).

Yüzey kontrolü

Basınç yarasının önlenmesinde destek

yüzeylerin kullanımı oldukça önemlidir. Uygun
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bir destek yüzeyi seçilmeli ve her defasında

destek yüzeyin etkinliği değerlendirilmelidir

(Kanıt gücü: C)(15). Basınç yarası gelişme riski

olan tüm hastalara, sünger hastane yatağı

yerine, daha yüksek özelliklere sahip olan

köpük şilteler kullanılmalıdır (Kanıt gücü: A).

Alterne basınçlı aktif destek yüzeyi olan

yataklar ile replasman şilteleri kullanımı

kıyaslandığında basınç yarası oluşma açısından

fark bulunmamaktadır (Kanıt gücü: C)(15).  Bu

tür uygulamalar basıncın hastanın vücut

yüzeyine eşit olarak dağıtılmasına ve deri

yüzeyine daha az basınç uygulanmasına neden

olur. Dolayısıyla destek yüzey kontrolü ile risk

oluşturan hasta gruplarında basınç yarası

gelişme riski azalmaktadır (14).

Beslenme yönetimi

Beslenme durumu basınç yaralarının

insidansını ve şiddetini etkiler. Riskli bireylerin

beslenme durumlarının değerlendirilmesi ve

beslenme sonuçlarının izlemesi önemlidir

(Kanıt gücü: C). Vücudun ihtiyacı olan

karbonhidrat, yağlar, protein, mineraller,

kalori, vitaminler ve suyun alımı basınç

yaralarının oluşumunu önlemede kilit öneme

sahiptir. Yeterli kalori, vitamin ve mineraller ile

birlikte proteinden zengin bir diyet, doku

bütünlüğünün bozulmasını önler ve iyileşmeyi

hızlandırır. Beslenme ve basınç yarası riski

bulunan bireylerin, günde 1.25-1.5g/kg/gün

protein ve 1 ml sıvı\kalori alımı ile birlikte 1 kg

vücut ağırlığına minimum 30-35 kcal almasının

sağlanması gerekmektedir (Kanıt gücü: C) (15).

Düşük albümin düzeyi yetersiz beslenmenin en

önemli göstergelerinden biridir (14).

Bu nedenle YBÜ’de tedavi edilen hastalarda

albümin seviyesinin takip edilmesi ve normal

olmayan albümin düzeyinin hekim ve diğer

ekip üyeleri ile paylaşılması öngörülmektedir.

Kontinans yönetimi

Basınç yarası gelişme riski yüksek olan yoğun

bakım hastalarında idrar ve gaita

inkontinansının kontrol altına alınması ve

derinin doğal nemliliğin sürdürülmesi bu

yaraların önlenmesi açısından büyük öneme

sahiptir. İdrar ya da gaitanın ciltle temasını

önlemek için bariyer krem ve polimerik cilt

koruyucuları kullanılarak inkontinans kaynaklı

dermatit önlenebilir. Bununla birlikte emici

pedler, kondom kateter, fekal ya da üriner

kolektörler kullanılarak inkontinansı olan

hastanın cildi korunabilir. İnkontinanstan

sonra perine temizliği hemen yapılmalı, cilt

kesinlikle nemli bırakılmamalıdır (14).

Eğitim

Tüm sağlık personeli, riskli hastalar ve

yakınları basınç yarası risk değerlendirmesi ve

önleme konusunda eğitilmelidir. Bu eğitimler

basınç yarası etyolojisi, risk değerlendirme

araçları ve uygulanması, deri değerlendirmesi,

destek yüzeylerin seçim ve kullanımı, bireysel

deri bakım programlarının geliştirilip uygulan

ması, doku yıkımını azaltacak şekilde pozisyon

lama ve elde edilen verilerin toparlanması

konularını içermelidir. Aynı zamanda basınç

yarası riski olan veya yeni gelişmiş hastalara

basınç yarasından korunmaya yönelik bilgilerin

yazılı ve sözlü olarak verilmesi önerilmektedir

(18). Yapılan bir meta analiz çalışması

sonucunda; basınç yarası risk değerlendirme

araçları içinde kaliteli uygulama için iyi bir

kanıt bulunmadığı ve hemşirelerin klinik karara

göre risk değerlendirmesi basınç yarası

görülme riskini azalttığı belirtilmektedir (19).

Sonuç

Basınç yarasını önlemeye yönelik olarak

hastanın değerlendirilmesi sırasında riskin en

uygun ölçeklerle saptanması ve tedavinin

kanıta dayalı girişimler ile uygulanması

gerekmektedir.
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KRONİK YARADA HİPERBARİK TIP UYGULAMALARI
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Hiperbarik Tıp Kliniği

Tanım

Hiperbarik oksijen(HBO) tedavisi tamamen

kapalı tek ya da çok kişilik basınç odalarında, 1

ATA (atmosfer absolute= 760 mmHg)’dan

daha yüksek basınçlarda,  maske, başlık, endo

trakeal tüp ya da ortamdan aralıklı olarak

%100 oksijen solutulması esasına dayalı

medical bir tedavi yöntemidir(1) (Şekil 1-2).

Deniz seviyesinde %100 oksijen solunması

(normobarik oksijen) ya da vücudun belirli

bölgelerine 1 atmosferin hemen üzerindeki

basınçlarda %100 oksijenin uygulandığı topical

oksijen tedavileri HBO tedavisi olarak Kabul

edilmemektedir. HBO tedavisinin sağlanması

için en az 1,4 ATA veya daha yüksek basınçlar

gerekmektedir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı

tarafından belirlenen ve Sosyal Güvenlik

Kurumu’nca geri ödeme listesine alınmış olan

endikasyonlar dahilinde, dekompresyon

hastalığı ve arteriyel gaz embolizminde birincil

tedavi, karbon monoksit intoksikasyonu,

siyanid zehirlenmesi, nekrotizan yumuşak

doku enfeksiyonları, nekrotizan fasiit,

klostridyal myonekroz (gazlı gangren), crush

yaralanması, kompartman sendromu ve diğer

akut travmatik iskemiler, diyabetik ve non-

diyabetik kronik ülserler, termal yanıklar,

radyasyon hasarları, kronik refrakter

osteomyelit, ani görme ve işitme kayıpları,

avasküle rnekrozlar ve beyin abselerinde ise

yardımcı tedavi olarak kullanılmaktadır(1,2).

HBO tedavisi, her biri en az 120 dakikalık

seanslar halinde, 2-3 ATA arasındaki basınç

larda uygulanmaktadır. Günlük seans sayısı

hastalığın durumuna göre belirlenmektedir.

Şekil 1. Tek kişilik basınç odası (Haux Life Support-

Oxystar)

HBO Tedavisinin Etki Mekanizması

Yaşamın sürdürülmesi için mutlak gerekli olan

oksijen gazının hiperbarik koşullarda kullanımı

ile ortaya çıkan etkiler iki temel yolla oluşur.

Bunlar artmış basıncın doğrudan etkisi ve

artmış parsiyel oksijen basıncını etkileridir.

Artmış basıncın doğrudan etkisi

Boyle-Mariotte Law gaz yasasına göre, sabit

birsıcaklıkta, gazların basınçları ve hacimleri

arasında ters bir orantı vardır. Basıncın

artışıyla, dolaşımdaki ve dokulardaki gazların
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hacimleri ve gaz kabarcıklarının çapları

küçülür. Ayrıca kabarcıkların yüzey gerilimleri

de büyüklükleri ile ters orantılıdır. Kabarcıklar

küçüldükçe yüzey gerilimi artacağından,

çapları belli bir değerin altına düştüğü anda

söner ve emilirler. Basıncın mekanik etkisi en

iyi dekompresyon hastalığı ve hava embolisi

olgularının tedavisinde gözlenir. Bu

hastalıklarda kabarcıkların HBO tedavisi

etkisiyle küçülüp sönmesi sonucu, doku

perfüzyonu yeniden sağlanabilmektedir (3).

Şekil 2. Çok kişilik basınç odası (Barotech, SBÜ İzmir Bozyaka

EAH Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kliniği)

Artmış oksijen parsiyel basıncının etkisi

Henry gaz yasası uyarınca, sabit bir sıcaklıkta,

gazların parsiyel basınçları ile çözünürlükleri

arasında doğru orantı bulunmaktadır. Normal

koşullarda hemoglobin oksijenle tamamen

doymuş olduğundan solunan havadaki oksijen

miktarı artırılarak hemoglobinle dokulara

taşınan oksijenin artırılması mümkün değildir.

Hiperbarik koşullarda solunan oksijenin

parsiyel basıncındaki artış nedeniyle plazmada

çözünen oksijen miktarı da artar (1,4) (Tablo

1). 1 ATA’da hava solunduğunda kanın 100

ml’sinde 0.3 ml. olan çözünmüş oksijen

miktarı, 3 ATA’da %100 oksijen solunduğunda,

6.8 ml.’ye kadar yükselir (1)(Tablo 2). Bu

sayede oksi-hemoglobine gerek kalmaksızın,

dokuların gereksinimini karşılayacak yeterli

oksijen sağlanmış olur. Zira plazmada

çözünmüş olan O2, hücre tarafından doğrudan

kullanılabilmektedir. Hiperbarik oksijenin bu

etkisi özellikle karbonmonoksit intoksikasyonu

olgularında belirgindir.

Tablo 1. Basınç artışı ile oksijen çözünürlüğündeki artış (4)

Toplam Basınç  İdeal Çözünmüş Oksijen Miktarı (% vol)
ATA mmHg Hava Solunumu %100 Oksijen
Solunumu
1 760 0,32                             2,09
1,5 1140 0,61                             3,26
2 1520 0,81                             4,44
2,5 1940 1,06                             5,62
2,82 2143 1,17                             6,37
3 2280 1,31                             6,8
4 3040 1,8 3 ATA'nın üzerindeki
5 3800 2,3 basınçlarda %100 oksijen

Uygulanmaz

Tablo 2. Basıncın çözünmüş ideal oksijen değerine etkileri (1).

Kardiyovasküler Etkiler

Hiperbarik ortam miyokard hücreleri üzerine

doğrudan etki ederek uyarılabilirlik ve iletiyi

azaltır. Bunun sonucunda bradikardi ve

kardiyak çıkışta %10-20 arasında düşme

meydana gelir. Hiperoksinin vazokonstrüktif

etkisinden dolayı dokulara giden kan miktarı

azalır. Ancak plazmada artmış olan çözünmüş

oksijen parsiyel basıncı nedeniyle perfüzyon

azalmasına rağmen dokulara yüksek düzeyde

oksijen sağlanmış olur. Bu arada vazo konstrük

siyon ve kan akımının azalması, hipoksik ortam

da bozulan kapiller geçirgenliğin hiperoksijeni

zasyon ile düzelmesi ve damar dışına olan

kaçağın azalması sonucu ödem de geriler (1).
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Antitoksik etkiler

Hiperbarik oksijenasyon, toksinlerin üretimini

ya da etki metabolizmasını engelleyerek

antitoksik özellik gösterir. Gazlı gangrenin en

sık rastlanan etkeni olan clostridium

perfiringensin alfa toksin üretiminin HBO

tedavisi ile durdurulması, bu etkilerden ilkine

güzel bir örnektir. CO zehirlenmelerinde de

hiperbarik oksijenasyon CO metabolizması

üzerinden etkisini gösterir. HBO ile elde edilen

yüksek parsiyel oksijen basıncı (PO2)

sayesinde, hem CO eliminasyonu hızlanır, hem

de doku hipoksisinin önlenmesi ile

mitokondriyal solunum zincirinin yeniden

fonksiyonu sağlanmış olur (5,6).

1- Hava veya gaz embolisi

2- Dekompresyon hastalığı

3- Arteriyel yetmezlikler

- Santral retinal arter oklüzyonu

- Problemli yaralarda iyileşmenin desteklenmesi

4- Karbonmonoksit zehirlenmesi, siyanid zehirlenmesi

5- Clostridial miyonekroz (Gazlı gangren)

6- Tutması riskli deri greft ve flepleri

7- Crush yaralanmaları, kompartman sendromu ve diğer

akut travmatik iskemiler

8- Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları

9- Ani idiopatik sensörinöral işitme kaybı

10- İntrakraniyal apseler

11- Refrakter osteomiyelit

12- Aşırı kan kaybı (ciddi anemi)

13- Geç radyasyon hasarı (kemik ve yumuşak doku)

14- Akut termal yanık

Tablo 3. UHMS Hiperbarik Oksijen Tedavisi Endikasyon Listesi

(12).

Antibakteriyel etkiler

Hiperbarik oksijen tedavisi antibakteriyel

etkisini ya bakteriler üzerine doğrudan etki

ederek, ya immün sistem yanıtını değiştirerek

ya da antibiyotiklerle etkileşime girerek

gösterir. Hiperbarik oksijen tedavisi

antioksidan savunma sistemlerinden yoksun

anaerob bakteriler üzerine bakterisidal, aerob

bakterilere ise bakteristatik etki gösterir.

Polimorfonükleer lökositler (PML) ve

makrofajların antibakteriyel fonksiyonları

hipoksi koşullarından etkilenir ve PO2 30

mmHg’nın altına düştüğünde çalışamaz hale

gelir. HBO tedavisi ile bu değer 1200 mmHg’a

kadar yükselerek konağın savunma sistemi

aktivitesi artırılmış olur (5). Ayrıca hiperbarik

oksijen tedavisinin biyofilm eradikasyonunda

da etkili olduğuna dairçalışmalar mevcuttur(7).

Öte yandan HBO tedavisi bazı antibiyotiklerle

additive ya da sinerjistik etki gösterir. Hipoksik

ortamda hücre duvarından aktif transport ile

geçişi azalan aminoglikozitler, florokinolonlar,

vankomisin ve teikoplanin gibi antibiyotiklerin

etkinliği HBO tedavisi ile artırılır (5).

Yara iyileşmesi üzerine etki

Yara iyileşmesi inflamasyon, proliferasyon ve

yeniden yapılanma/maturasyon evrelerinde

gerçekleşir. HBO tedavisi inflamasyon

aşamasında nötrofillerin oksidatif ve non-

oksidatif fonksiyonlarını artırır (8).

Proliferasyon aşamasında fibroblast ve

endotel hücrelerinin doku matriksi ve

neovaskülarizasyonu gerçekleştirebilmesi için

yeterli damarlanma olması gerekir. Kollajenin

sentezi, salınımı ve stabilizasyonu oksijen

bağımlı olaylardır.
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ECHM HBOT Endikasyonları

Kanıt Düzeyi

Uzlaşı DurumuA B C

Tip-1

Karbonmonoksitİntoksikasyonu   X   Kuvvetli Uzlaşı

Crush yaralanması ile açık kırıklar   X   Kuvvetli Uzlaşı

Diş çekimi sonrası osteonekrozun önlenmesi   X   Kuvvetli Uzlaşı

Osteonekrozlar X   Kuvvetli Uzlaşı

Yumuşak doku radyasyon nekrozu (sistit, proktit)   X   Kuvvetli Uzlaşı

Dekompresyon hastalığı     X Kuvvetli Uzlaşı

Gaz embolisi X Kuvvetli Uzlaşı

Anaerobik ve mikst bakteriyel enfeksiyonlar     X Kuvvetli Uzlaşı

Ani işitme kaybı X   Kuvvetli Uzlaşı

Tip-2

Diyabetik ayak lezyonları   X   Kuvvetli Uzlaşı

Femur başı nekrozu   X X Kuvvetli Uzlaşı

Riskli cilt greftleri ve mukokutanözflepler     X Kuvvetli Uzlaşı

Santral retinal arter okluzyonu     X Kuvvetli Uzlaşı

Crush yaralanması (kırık olmayan)      X Uzlaşı

Osteoradyonekroz (mandibula dışındaki kemiklerde)      X Uzlaşı

Radyoterapi uygulanmış yumuşak dokularda lezyon (sistit ve proktithariç)     X Uzlaşı

Radyoterapi uygulanmış yumuşak dokularda ameliyat ve implant      X Uzlaşı

İskemik ülser X Uzlaşı

Refrakter kronik osteomyelit     X Uzlaşı

Yüzey alanı %20'den fazla 2. derece yanık     X Uzlaşı

Pnömatozissistoidesintestinalis     X Uzlaşı

Evre-IV Nöroblastom     X Uzlaşı

Tip-3

Seçilmiş hastalarda beyin hasarı (Akut, kronik travmatik beyin hasarı, post anoksikensefalopati, kronik inme)      X Uzlaşı

Larenksradyonekrozu     X Uzlaşı

Radyasyona bağlı santral sinir sistemi lezyonu     X Uzlaşı

Vasküler girişim sonrası reperfüzyon hasarı      X Uzlaşı

Uzuv reimplantasyonu     X Uzlaşı

Sistemik nedenlere bağlı seçilmiş iyileşmeyen yaralar     X Uzlaşı

Orak hücreli anemide yaralar ve ağrılı krizlerde     X Uzlaşı

İnterstisyel sistit X Uzlaşı

Tablo 4. ECHM Hiperbarik Oksijen Tedavisi Endikasyonları(13).

Fibroblastların bu fonksiyonlarını yerine

getirebilmeleri için ortamda en az 30-40 mm

Hg oksijen basıncı gereklidir. Oysa yaralanmış

dokular hipoksiktir ve doku parsiyel oksijen

basıncı genellikle 20 mm Hg’nın altındadır (8).

Hipoksi, kapiller angiogenezin uyaranı olma

sına karşın, böyle bir ortamda fibroblastik proli

ferasyon ve kollagen sentezi yavaşlar. HBO ile

doku hidroksiprolin, ATP ve fosfokreatinin

düzeylerinde elde edilen artış sayesinde, bir
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yandan neovaskülarizasyon için gerekli

fibroblast- kollagen matriks desteği sağlanmış

olurken, öte yandan lökositlerin bakterisidal

aktiviteleri artırılarak yara iyileşmesi için

optimum koşullar elde edilmiş olur.

Maturasyon ve yeniden yapılanma evresinde

kollagen lifler arasındaki çapraz bağların

oluşumu ve bağ dokusunun güçlendirilmesi

için de oksijen gereklidir. HBO tedavisi

sayesinde sağlanan hiperoksi ve doku PO2

artışı ile yaranın maturasyonu desteklenmiş

olur(8-10).

Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Endikasyonları

HBO tedavisinin endikasyonları ülkeler

arasında farklılıklar gösterebilmektedir.

Avrupa’da Avrupa Hiperbarik Tıp Komitesi

(European Committee for Hyperbaric

Medicine, ECHM), Amerika Birleşik Devletlerin

de ise Sualtı ve Hiperbarik Tıp Topluluğu

(Undersea and Hyperbaric Medical Society,

UHMS) HBO tedavisi endikasyonlarını kanıta

dayalı olarak belirleyen ve belirli aralıklarla

güncelleyen kuruluşlardır. UHMS’nin 2014 yılın

da yayımladığı HBOT endikasyon listesi Tablo

3’te yer almaktadır (11). ECHM ise 2016 yılın

da gerçekleşen 10. Avrupa Hiperbarik Tıp

Konsensus Konferansı’nda HBO tedavisi için

endikasyonlar, dayandığı kanıt düzeyleri ve

uzlaşı durumuna göre sınıflandırılmıştır. Bu

sınıflamada HBO tedavisinin birincil tedavi

metodu olarak kabul edilen ve yeterince güçlü

kanıtlarla desteklenen endikasyonları Tip-1

(kuvvetle önerilen), kullanımının kabul

edilebilir kanıtlarla desteklendiği endikasyon

ları Tip 2 (önerilen) ve henüz yeterince kanıtlar

la desteklenemeyen endikasyonları ise Tip-3

(opsiyonel) endikasyonlar başlığı altında yer

almaktadır (Tablo  4) (12).

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından 2001

yılında yayımlanan ‘’Hiperbarik Oksijen

Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları

Hakkında Yönetmelik’’ ile belirlenen hiperbarik

oksijen tedavisi endikasyonları ise Tablo-5’te

verilmiştir (2).

Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Yan Etkileri

Non-invaziv ve ağrısız bir tedavi yöntemi olan

HBO tedavisi sırasında birtakım yan etkiler

görülebilir. Hastanın ilk muayenesi sırasında

ayrıntılı bir öykünün alınması ve dikkatli bir

fiziksel inceleme ile bu yan etkilerden

korunmak mümkün olabilmektedir.

HBO tedavisi sırasında ortaya çıkan yan etkiler

iki ayrı kategoride incelenir. Hiperbarik ortama

bağlı yan etkiler, orta kulak, sinüs ve akciğer

barotravmaları, barodontalji ve vücutta hava

içeren boşlukların rüptürleridir. Oksijenin

toksik etkileri ise merkezi sinir sistemi toksi

sitesi, pulmoner oksijen toksisitesi ve geçici

myopi, tünel görüş ve uzun süreli tedavilerde

katarakt gibi oküler toksisitelerdir(13,14).

Orta kulak barotravması HBO tedavileri

sırasında en sık rastlanan yan etkidir.

Tedavinin kompresyon (dalış) fazında orta

kulak basıncı ile basınç odası içindeki basıncın

eşitlenememesi sonucu gelişir. Bu eşitlemeyi

sağlayacak manevraların hastaya iyi

öğretilmesi ve tedavi sırasında hastanın

solunum yollarında konjesyonun olmaması
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gerekmektedir. Bilinci kapalı ya da koopere

olamayan küçük çocuklarda tedavi öncesi

timpanosentez yapılabilir.

Barotravmalar arasında ölümcül sonuçları

nedeniyle en önemli olanı akciğer baro

travmasıdır. Pulmoner barotravma akciğerdeki

lezyonlar (kist, kavern, bül, blep vb) nedeniyle

ya da nefes tutmakla hapsolmuş havanın,

tedavinin sonunda basıncın azaltılmasıyla

(dekompresyon) genleşmesi sonucu ortaya

çıkar. Bunlar alveol rüptürüyle başlayan,

pnömotoraks, pnömomediastinum, cilt altı

amfizem veya gaz embolisine kadar geniş bir

spektrumda gözlenebilen ve acil tedavi

gerektiren travmalardır (13).

Klostrofobi ise çoğunlukla tek kişilik odalarda

karşımıza çıkmaktadır. Çok kişilik basınç

odalarında da %2 sıklıkta anksiyete görülmekle

birlikte ender olarak sedasyon gerektirir.

Basınç odasında yardımcı personelin bulunuşu

klostrofobiyi önleyici bir faktördür (13,14).

Merkezi sinir sistemi oksijen toksisitesi2 ATA

ya da daha üzerindeki basınçlarda oksijen

soluma ile meydana gelebilir. 2 ATA basınçta

uygulanan HBO tedavileri sırasında konvül

ziyon görülme oranının 1,3/10.000 olduğu

bildirilmektedir. En ciddi santral sinir sistemi

toksisite belirtisi grand-mal epilepsidir.

Tedavide oksijen maskesi çıkarılır, basınç sabit

tutularak hastanın ortam havasından soluması

sağlanır (13,14).

Pulmoner oksijen toksisitesi daha düşük

basınçlarda (0.5 ATA üzerinde) ve daha uzun

süreli oksijen solunması sırasında ortaya çıkar.

Tablo akciğerlerde endotel hasarı ile başlar ve

ödem, konjesyon, atelektazi, inflamasyon ve

arteriyel kalınlaşmalara yol açabilir. 2 ATA’da

3-6 saat %100 oksijen solunması, pulmoner

toksisite için yeterli olabilir. Bu şekildeki uzun

tedaviler ciddi dekompresyon hastalığı ya da

arteriyel gaz embolilerinde uygulanmaktadır.

Bunun dışındaki rutin HBO tedavilerinde yine

hava molaları koruyucu bir rol aldığı gibi, belli

aralıklarla yapılacak solunum fonksiyon

testleriyle de hastanın takibi gerekebilir

(13,14).

Hiperbarik Oksijen Tedavisinin

Kontrendikasyonları

HBO için kesin kontrendikasyon, tedavi

edilmemiş pnömotoraks olguları iken, göreceli

kontrendikasyonlar üst solunum yolu

enfeksiyonu, sınırda kalp yetmezliği, gebelik,

kontrol altına alınmamış astım, obstrüktif

akciğer hastalıkları, epilepsi, grafide asemp

tomatik akciğer lezyonu, hava hapsine yol

açabilecek bül-blep gibi lezyonlar, göğüs ya da

kulak cerrahisi öyküsü ve kontrolsüz yüksek

ateş gibi durumlardır (13,14).

Kronik Yarada Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Gazlı Gangren

Klostridial miyonekroz (gazlı gangren),

clostridium türü bakterilerin, sıklıkla C.

perfringens’in ekzotoksinlerinin (en tehlikeli

olan alfa toksinin) neden olduğu şiddetli

toksemi, yaygın ödem, gaz üretimi ve kas

nekrozu ile karakterize, ekstremite kayıplarına

neden olabilen anaerobik, invaziv bir enfek

siyonudur. Sık görülmemekle birlikte tedavi
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edilmezse yüksek mortaliyle seyreder.

Çoğunlukla parçalı kırıklar, delici yaralanmalar,

arteriyel yetmezliği olan hastalarda ekstremite

yaralanmaları ya da yabancı cisimler gibi

travmatik nedenlerle ortaya çıkarken altta

yatan kolon kanseri, lösemi ya da diyabet

varlığında spontan olarak da görülebilmek

tedir. Tedavide amaç hemolitik, nekrotizan ve

letal olan alfatoksin üretiminin en kısa sürede

durdurulmasıdır (15). Alfa toksin üretimi

dokudaki PO2’nin 250 mmHg’ya çıkarılması ile

mümkün olabilmekte, bu da ancak HBO

tedavisi ile sağlanabilmektedir (15,16). Alfa

toksin üretiminin durdurulmasının yanı sıra

HBO tedavisi ile sağlanan oksijenasyonan

aeroblar üzerine bakterisid etki gösterir. Bu

sayede debridman gerekliliği azalarak doku

kayıplarının önüne geçilebilmekte, mortalite

ve morbidite düşmektedir (15). Bu nedenle

gazlı gangren tanısı konar konmaz zaman

yitirmeksizin hiperbarik oksijen tedavisi için

sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uzmanından

görüş istenmelidir. Tedavi protokolü 3 ATA

basınçta ve ilk 24 saatte en az 3 seans, sonraki

2-5 gün boyunca günde 2 seans olacak şekilde

planlanmalıdır. Tedavi yanıtı 10. seanstan

sonra değerlendirilir.

Crush yaralanma kompartman sendromu

Trafik kazaları, ateşli silah yaralanmaları, göçük

altında kalma gibi nedenlerle oluşan crush

yaralanmalarda doku hasarı ön plandadır. Kimi

dokular tamamen nekroze olurken diğer

dokularda da hipoksi mevcuttur. Ödem

nedeniyle hipoksi artar; doku hasarı ve hipoksi

dokuların bakteriyel direncini azaltır. Doku

hasarı travmanın ağırlığına bağlı olarak ilerler.

Kompartman sendromu travmalarla ortaya

çıkabildiği gibi sıkı bandaj ve alçılar, uzun süreli

turnikeler ve kompartman içine kanama gibi

nedenlerle de oluşabilir. Doku sıvısının basıncı

kılcal basıncı aştığında iskemi belirtileri ortaya

çıkar. Bu sayede reperfüzyon hasarını

azaltarak doku nekrozunun geriletir ve

komplikasyonların önlenmesine yardımcı olur.

Tedavi yanıtı doku hasarının derecesine ve

hastanın tedaviye verdiği yanıta göre değişir.

HBO tedavisi kritik iskemi durumlarda ilk 24

saatte günde 3 seans olarak planlanır (15,17)

(Şekil 3).

İyileşmesi gecikmiş yaralar

İkincil iyileşme beklenen yaranın 4-6 haftalık

standart tedaviye rağmen iyileşmemesi

durumunda kronik ülserden söz edilir. Kronik

ülserlerde ise temel patoloji doku iskemisi ve

enfeksiyondur. Hiperbarik oksijen tedavisi ile

plazmada çözünen oksijen miktarının

artırılması sonucu yara iyileşmesinin tüm

aşamaları desteklenir (1,4)(Tablo 1,2). Ayrıca

antibakteriyel, anti toksik ve antiödem

etkileriyle tedavi sağlanır.
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Şekil 3. Crush yaralanma sonucu oluşan
el ülseri, diyabetik olgu başvuru ve 30 seans HBO
tedavisi sonrası kontrol (yazarın arşivinden).

Şekil 4. Diyabetik ayak ülseri. Başvuru ve 30 seans HBO
tedavisi sonrası kontrol(yazarın arşivinden).

HBO tedavisi bu endikasyonlarda tek başına

değil, uygun yara bakımları ve diğer standart

tedavilerle birlikte multidisipliner yaklaşımın

bir parçası olarak kullanılmalıdır (12).

Diyabetik ayak ülserleri

Diyabetik ayak ülserleri konsensus raporuna

göre B kanıt seviyesi ve kuvvetli uzlaşı ile

önerilen Tip-II endikasyonlar arasında yer alır

(12). Bu hastalarda Wagner Grade 3 ve daha

ileri evrelerde ve 30 günlük standart tedavilere

rağmen iyileşmesi sağlanamamış ülserler için

HBO tedavisi önerilir (12,15).Tedavi protokolü

2,4 ATA’da günde tek seans olacak şekilde

ülserin durumuna göre genellikle 30-60 seans

olarak uygulanır (Şekil 4).

İskemik ülserler

İskemik ülserler ECHM tarafından Tip-II- öneril

enendikasyonlardan olup kanıt düzeyi C’dir.

Bu grup hastalıklarda vasküler cerrahi şansı

olmayan durumlarda ya da vasküler girişimlere

rağmen iyileşme sağlanamayan durumlarda

önerilmektedir.

Arteriyosklerotik hastada, kronik kritik iskemi

durumunda hiperbarik koşullar altında ölçülen

doku parsiyel oksijen basıncı 50 mmHg'dan

yüksekse HBO tedavisiönerilir (12).  Konsensus

kararına göre HBO tedavisinden önce en az

dört hafta boyunca standart yara bakımının

sağlanması, herhangi bir revaskülarizasyon

işleminin gerekli olup olmadığını değerlendir

mek için görüntüleme yöntemleri de dahil

olmak üzere vasküler incelemelerin yapılması

önerilmektedir (12). Aynı rapora göre doku

oksijen basıncı ölçümü hem HBO tedavisi için

hasta seçimi hem de tedaviye yanıtın

değerlendirilmesi için en iyi seçenek olarak

belirtilmektedir (Şekil 5).

Şekil 5. Transkutanöz parsiyel oksijen basıncı ölçüm
cihazı- TCM400 monitor (Radiometer MedicalApS;
Copenhagen, Denmark).
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Ancak ülkemizde gerek yeterli donanım

eksikliği ve gerekse uygulamadaki sıkıntılar

nedeniyle doku parsiyel oksijen basıncı ölçüm

leri rutinde kullanılmamaktadır. HBO tedavisi

süresi hasta ve yaranın durumuna göre

ayarlanır (Şekil 6).

Şekil 6. Buerger hastasında amputasyon güdük
enfeksiyonu, başvuru ve 60 seans HBO tedavisi sonrası

Venöz ülserler
HBO tedavisi venöz ülserlerin birincil

tedavisinde endike değildir. Eşlik eden peri

ferik arteriyel hastalığa bağlı iskemi durumla

rında cilt greftini desteklemek amacıyla ve diya

betik olgularda ödem kontrolüne rağmen

hipoksinin düzeltilemediği durumlarda

gerekebilir (12,15).

1.    Dekompresyon hastalığı,
2.    Hava veya gaz embolisi,
3.    Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman inhalasyonu,
4.    Gazlı gangren,
5.    Yumuşak dokunun nekrotizanenfeksiyonları (derialtı, kas, fasya),
6.    Crush yaralanmaları, kompartıman sendromu ve diğer akut travmatikiskemiler,
7.    Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve non-diyabetik),
8.    Kronik refrakterosteomiyelit,
9.    Aşırı kan kaybı,
10.Radyasyon nekrozları,
11.Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri,
12.Termal yanıklar,
13.Beyin absesi,
14.Anoksik ansefolapati,
15.Ani işitme kaybı,
16.Retinal arter oklüzyonu,
17.Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomyelitleri.

Tablo 5. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Tarafından Belirlenen
HBOT Endikasyonları (2).

Şekil 7. Diyabet hastasında termal yanık hastasının;
başvuru, 60 seans HBO tedavisi ve 1 ay sonraki durumu.

Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları

Nekrotizan fasit, deri ve yumuşak dokuların

yüzeyel ve derin fasyalarının akut ve ilerleyici,

ölümcül olabilen bir enfeksiyonudur. Kan

damarlarının tutulması sonucu iskemik dermal

nekrozlarla seyredebilir. Standart tedavilere ek

olarak hiperbarik oksijen tedavisi, başta

perineal bölge olmak üzere tüm bölgelerdeki

nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonlarında

kullanılmaktadır. Tedavi debride edilen

alanlardaki nekroz sınırlanıncaya dek günde 2

seans olacak şekilde planlanır (15) (Şekil 6).

Radyasyon hasarları

Geç radyasyon hasarı tipik olarak radyasyon

maruziyetinden6 ay ya da daha fazla süren bir

latent periyottan sonra ortaya çıkan obliteratif

endarterit ve stromal fibrozis ile karakterize
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vasküler değişikliklerle seyreden bir

durumdur. Doku hasarı bazen basit girişimler

ya da ameliyatlarla tetiklenir.

Hiperbarik oksijen tedavisi hipoksik, hipo

vasküler ve hiposellüler dokuda anjiogenezi ve

doku oksijenasyonunu artırarak neo

vaskülarizasyonu hızlandırır, fibrozisi azaltır ve

kök hücreleri uyarır (16). ECHM mandibula

osteoradyonekrozu, radyasyon proktiti ve

sistitinde HBO tedavisini Tip-I hastalıklar

arasında ve kuvvetli uzlaşı ile önermektedir.

Diğer kemik ve yumuşak doku nekrozları da

hiperbarik oksijen tedavisi endikasyonları

arasındadır (12,15).

Osteoradyonekrozların tedavisinde HBO

tedavisi protokolü 2,4 ATA’da 30-60 seans

olarak uygulanmaktadır. Radyoterapi saha

sında yapılacak dental girişimlerde ise

mandibula osteoradyonekrozunun önlenmesi

amacıyla cerrahi öncesinde 20 seans, işlem

sonrasında ise 10 seans daha HBO tedavisi

uygulanır (15,17,18).

Tutması şüpheli greft ve flepler

Tanım olarak tüm flepler doğal bir vasküler

desteğe sahipken greftler avasküler yapılardır

ve canlılığı ve revaskülarizasyonu için alıcı

yatağın dolaşımına gereksinim duyarlar.

İskemi, venözkonjesyon ve arteriyel dolaşım

daki tıkanıklıklar greft ve flep canlılığını

tehlikeye sokar.

HBO tedavisi hasta morbidirtesini azaltarak

tekrar flep gereksinimini azaltabilir. ECHM

konsensus raporunda tutması şüpheli deri

greft ve fleplerin HBO tedavisine mümkün

olan en kısa sürede başlanması önerilmektedir

(12). Tedavi ilk gün iki veya üç kez, ardından

günde iki veya günde bir kez tekrarlanan

seanslar halinde uygulanmaktadır. HBO tedavi

sinin enfekte yara yatağı varlığında, bağışıklık

sistemi baskılanmış ya da RT uygulanmış

hastalarda ameliyat öncesinde de yapılması

önerilmektedir (12).

Termal yanıklar

Yanık tedavisinde amaç hastanın hayatta

kalması, en az seviyede skar ve pigmentasyon

ile hızlı yara iyileşmesinin sağlanmasıdır. Yanık

yarasında pıhtılaşma zonu ya da tam kapiller

oklüzyon, yanıktan sonraki ilk 48 saat içinde

ilerleyebilir. Bunu genellikle iskemik nekroz ve

ödem izler. Konsensus raporunda, 2. derece ve

vücut yüzeyinin %20’sinden fazlasını içine alan

yanıklarda ya da eller, yüz, ayaklar ya da

perinenin tutulduğu derin kısmi ya da tam kat

yaralanmaların tedavisinde HBO tedavisi

önerilmektedir. HBO tedavisi ile yanık

ülserlerinde morbidite ve mortalite azaltılabilir

(12,15,17). Tedavi yanık merkezi içinde ya da

yakınındaki HBO tedavi ünitelerinde, ilk 6-8

saat içinde başlanmalı ve en az 3 gün boyunda

günde 2 seans olarak uygulanmalıdır (Şekil 7).
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KRONİK YARADA REKONSTRÜKSİYON

Doç. Dr. Berrak KARATAN

İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve

Estetik Cerrahi Kliniği

Uygun yara bakımına rağmen iyileşmeyen

kronik yaralar, rekonstrüksiyona aday

yaralardır. İyileşmeyen, komplike olmuş

yaralar, tendon ve kemiğin ekspoze olduğu

ekstremiteler veosteomiyelit gibi uzun süreli

enfeksiyonların tedavisi oldukça zorludur.

Diyabet, venöz veya arteriyel yetmezlik,

nöropati ve basıya bağlı yaralar ciddi

morbiditeye, fonksiyon kaybına ve hayat

kalitesinin düşmesine sebep olabilir. Bu

yaralar tedavi edilmez ise ekstremite kaybıyla

sonuçlanabilir. Rekonstrüktif cerrahide amaç,

ekstremite kaybının önlenmesinin yanı sıra,

fonksiyonel ve kabul edilebilir estetik

sonuçların elde edilmesidir.

Rekonstrüktif cerrahide öncelikle hastanın

genel durumu değerlendirilir. Kontrolsüz

diyabet, bozulmuş periferik dolaşım, sürekli

bası ve enfeksiyon varlığındarekonstrüksiyon

mümkün olmaz. Bu morbiditeler ile birlikte,

hastanın beslenmesi, hemoglobin ve protein

düzeyleri de değerlendirilmelidir. Rekonstrüksi

yonun başarısı yalnızca plastik cerrahinin

elinde değildir. Hastanın multidisipliner

yaklaşımla ele alınması ile başarıya ulaşılabilir.

Rekonstrüksiyon öncesi hastanın

değerlendirilmesi

Kronik yaralı hastanın değerlendirilmesi, iyi bir

öykü alınması ile başlar. Hastanın kronik

hastalıkları, kullandığı ilaçlar, travma ve

geçirdiği operasyon öyküsü ve alerjileri

sorgulanır. Özellikle sigara, alkol kullanımı,

düzensiz beslenme, obezite not edilmelidir.

Kronik yaraya sahip hastaların özbakımı, ilaç

kullanımına uyumu, hastalıklarına olan

farkındalığı, aile desteği tedavinin

planlanmasında çok önemlidir. Hastanın

kontrolsüz diyabeti, hastane şartlarında ilaç ile

kontrol altına alınabilir, ancak, tedaviye uyum

sağlamayan, özbakımı düşük, iyileşme

motivasyonu olmayan hastanın kan şekeri

uzun süreli kontrol edilemez. Bu hastalarda

rekonstrüktif cerrahinin başarısı düşük

olacaktır. Bası yarasına sahip bir hastanın

pozisyon değişikliği düzgün yapılmaz ise hem

rekonstrüktif cerrahinin başarısız olması hem

de yeni yaraların oluşması kaçınılmazdır.

Sigara kullanmaya devam eden

periferikvasküler hastalığı olan bir hastada

yaranın iyileşmesi beklenemez.

Hastanın genel muayenesi, öykü kadar

önemlidir. Hastanın genel görüntüsü,

laboratuvar tetkiklerinden daha çok bilgi verir.

Solgun görünüm, ikter, kaşeksi, hem yara

iyileşmesi için, hem cerrahi sonrası derlenme

için kötü prognoz göstergesidir. Ağır

enfeksiyonu olan kronik yaralı hastaların genel

durumu kötüdür. Arteryel tansiyon veperiferik

nabızlar her ekstremitede ayrı ayrı kontrol

edilmelidir. Obezite ve basıya maruz kalan

bölgeler değerlendirilir. Ekstremiteler venöz,

arteryel yetmezlik bulguları ve lenfödem

açısından değerlendirilmelidir.

Hastanın özgeçmişi sorgulandıktan ve

muayenesi yapıldıktan sonra laboratuvar

tetkikleri ile değerlendirilir. Hastanın
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hemoglobin değerleri, enfeksiyon para

metreleri, böbrek ve karaciğer fonksiyonları,

kanama parametreleri, protein ve albümin

değerleri, kan biyokimyası ile gerekirse tiroid

ve benzeri hormon değerleri istenir. Bu

değerlerdeki bozukluklar, dahili branşlar ile

multidisipliner olarak ele alınmalıdır. Kronik

yarası olan hastalarda yara bir sonuçtur, altta

yatan sebep kontrol altına alınmazsa

cerrahinin anlamı yoktur.

Rekonstrüksiyon öncesi yaranın

değerlendirilmesi

Yaranın ilk değerlendirmesi inspeksiyon ile

yapılır. Yaranın konumu, boyutu, derinliği,

genel görünümü, akıntısı, kokusu gözlenir, ağrı

durumu sorgulanır. Yaranın konumu ve boyutu

cerrahiye karar vermek için en önemli

kriterdir. Granülasyon dokusunun varlığı,

ekspoze olan dokular, dokunun vaskülari

zasyonu da cerrahi için değerlendirilir. Bariz

nekroz ve gangren durumunda rekons

trüksiyondan önce ölü dokuların uzaklaş

tırılması gerekir. Akıntılı, kötü kokulu bir yara

rekonstrüksiyona uygun değildir. Ağrı ise, hem

hastanın uyumunu belirler, hem de vasküler

yetmezlik hakkında bilgi verir. Çok ağrılı kronik

yaralarda hasta analjezik veya yasal olmayan

ilaçlara bağımlı olabilir. Bu hastalar

rekonstrüksiyon sonrası yara bakımı, immo

bilizasyon, fizik tedavi gibi cerrahiyi temelden

etkileyecek önerilere uymakta güçlük çekerler.

Yara çevresinin değerlendirilmesi de yaranın

değerlendirilmesi kadar önemlidir. Periferik

nabızlar hem hasta hem de yara değerlen

dirilmesinde kullanılır. Yara ekstremitedeyse,

nöropati için muayene yapılmalıdır. Nöropatik

ekstremitenin rekonstrüksiyonu zordur,

koruyucu duyu sağlanmazsa, yapılan

operasyon sonrası nüks oranı yüksektir. Yara

çevresinde eritem, enfeksiyon belirtisi olabilir.

Eritem, büller ile beraber ise arteryel

yetmezlik düşünülür. Özellikle ekstremitede

büllerin varlığı vasküler problemler açısından

uyarıcı olmalıdır. Venöz yetmezlikte ise, ödem,

görünür varisler saptanır. Lenfödem, kronik

yaralar için predispozandır, kontrol altına

alınmazsa rekonstrüktif cerrahi mümkün

olamaz. Kalp yetmezliği gibi sistemik

hastalıklarda ödem ile birlikte ekstremitede

sıvı kaçışı görülebilir.

Kronik yaralarda unutulmaması gereken en

önemli konu malignitedir. Kronik yaralar

malign transformasyon gösterebilir. Ayrıca

bazı maligniteler, kronik yaralar ile

karıştırılabilir. Kronik yaraların malign

transformasyonuyla oluşan Marjolin ülserleri,

yaranın ilk görülmesi ya da skarın

oluşmasından ortalama 30 yıl sonra saptanır.

Bu yaralar aşırıgranülasyon dokusu görünümü,

kanamalı olması, yara kenarlarının kabarık

olması ile karakterizedir. Lenfadenopati

olabilir. Marjolin ülserleri dışında, derinin

primeryassı hücreli karsinomu veya iç organ

malignitelerinin cilt metastazları da kronik

yaralarla benzerlik gösterebilir. Böyle bir

durumdan şüphelenilirse hasta zaman

kaybetmeden patolojik inceleme için biyopsi

alınmak üzere yönlendirilmelidir. Doğru

şekilde biyopsi alınmazsa hastanın tedavisi

gecikir.

Yara değerlendirmesinde muayeneden sonra

başvurulan görüntüleme yöntemleri,

rekonstrüksiyon planlanmasında önemlidir.

Ekstremite yaralarında arteryel ve

venözdoppler inceleme yetmezlikler için bilgi

verir. Ancak rekonstrüksiyon planlanmasında

vasküler yapıların tamamının değerlen

dirilmesi için bilgisayarlı tomografi-manyetik

rezonans veya konvansiyonel anjiyografi tercih

edilir. Osteomiyelitin değerlendirilmesi için

direk grafi bilgi verebilir. Yine rekons

trüksiyonun başarısı için, osteomiyeliti tüm

yönleriyle değerlendirmek ve uygun debrid

manı sağlayabilmek için manyetik rezonans

görüntüleme tercih edilir.
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Yara kültürleri uygun alınmadığı zaman

yanıltıcı olabilir. Enfeksiyon varlığında yapılan

rekonstrüksiyonun başarı şansı çok düşüktür.

Rekonstrüksiyon öncesi alınacak yara kültürü,

sürüntü değil derin doku kültürü olmalıdır.

Gerekirse cerrahi olarak alınacak yumuşak

doku/kemik kültürü sonucuna göre

rekonstrüksiyon planlanır.

Kronik yaralarda rekonstrüksiyon yöntemleri

Kronik yarası olan hastanın genel durumu ve

yarasının durumu değerlendirildikten sonra

rekonstrüksiyon yöntemine karar verilir. Hasta

ve yara değerlendirilmesini takiben, yaranın

temizlenmesi, vasküler yapıların rekons

trüksiyonu, stabil bir iskelet sağlanması sonrası

yumuşak doku rekonstrüksiyonu planlanır.

Klasik literatürde en basit yöntemden zor

tekniklere giden rekonstrüktif basamak

prensibi önerilir. En temel basamakta yaranın

sekonder iyileşme ile takibi, yaranın primer

onarımı sonrasında deri greftleri, lokal flepler,

bölgesel flepler ve en uçta uzak flepler

bulunur. Ancak günümüzde, yöntemlerin

gelişmesi ile, en fonksiyonel ve en estetik

açıdan kabul edilebilir sonucu elde etmek için

en uçtaki yöntemlerilk seçenek olarak tercih

edilebilir. Vakum yardımlı pansumanlar ve

yara bakım örtüleri, yaraları rekonstrüksiyona

hazırlar. Bazı seçilmiş durumlarda ise

cerrahinin alternatifi olabilir. Yapay dermis

iskeletleri de rekonstrüksiyon yöntemlerine

destek olarak, uygun form ve fonksiyon

sağlamak için kullanılmaktadır.

Kronik yaralarda rekonstrüksiyon ilk önce

debridman ile başlar. Özellikle cerrahi

debridman, rekonstrüktif cerrah için çok

önemlidir. Geride kalmış her ölü doku, yaranın

nüksetmesine, rekonstrüksiyonun başarı

sızlığına hatta ekstremitenin amputasyonuna

sebep olur. Kemik dahil kanamayan tüm

dokular debride edilmeli, gerekirse

rekonstrüksiyona kadar çok sayıda debridman

yapılmadır. Sağlıklı granülasyon dokusu ve

epitelizasyonun başlaması rekonstrüksiyon için

uygun zamanın geldiğini gösterir.

Kronik yaralarda en çok diyabetik yaralar, bası

yaraları, venöz,arteryel yetmezlik yaraları ve

lenfödem için rekonstrüksiyon gerekmektedir.

Uzun süreli olan, sürekli yaralara sebep olan

stabil olmayan skarlar, radyasyon ülserleri,

geçirmiş travmalara bağlı kronik osteo

miyelitler de rekonstrüksiyona adaydır.

Diyabetik yaralar

Diyabetik yaralar hem hastalarda sebep

oldukları morbiditeler, hem de sağlık

ekonomisine yükleri nedeniyle multidisipliner

bir şekilde ciddi olarak ele alınması gereken

yaralardır. Hiçbir klinik bölüm, tek başına

diyabetik yaralara tam ve uygun tedavi

veremez. Bir diyabetik yaranın rekons

trüksiyona uygun hale gelebilmesi için daha

önce bahsedilen faktörlerin optimize edilmesi

gerekir. Hastanın kan şekeri, böbrek ve

karaciğer fonksiyonları düzeltilmeli, uygun

vaskülarizasyon sağlanmalı, enfeksiyonu

kontrol altına alınmalıdır. Kemik yapısı da

rekonstrüksiyon öncesinde stabilize

edilmelidir.

Diyabetik yaralarda rekonstrüksiyonda

sekonder iyileşme hastanın durumuna ve

yaranın konumu ve derinliğine göre tercih

edilebilir. Küçük, tendon ve kemiğin ekspoze

olmadığı yaralar için deri greftleri tercih

edilebilir. Ancak alt ekstremitede endikas

yonları sınırlıdır. Plantar bölge için yine plantar

bölgeden alınan greftler tercih edilir. Alt

ekstremitede daha çok flepler tercih edilir.

Defekt komşuluğundaki dokuların kanlanma

sına göre flep tercihi yapılır.

Özellikle ekstremitenin büyük alanını kaplamış

yaralarda mikrocerrahi ile serbest doku

aktarımları gerekmektedir. Serbest fleplerde

sorun, ekstremiteninvasküler yapısı yani alıcı

damar sıkıntısıdır. Diyabetin vasküler yapılara

verdiği hasar, mikrocerrahiyi zorlaştırmaktadır.
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Uç yan anastomozlar, ana dalların dallarına

anastomozlar ve perforatörlere super mikro

cerrahi ile anastomozlar gibi birçok strateji ile

rekonstrüksiyon gerçekleştirilmektedir.

Serbest flepler, kemik ve yumuşak doku gibi

eksik dokuları aynı anda yerine koyabilmeyi

sağlamaktadır.

Alt ekstremitede diyabetik yaralar tüm

çabalara rağmen amputasyonla sonuçlanabilir.

Ampute edilmiş ekstremitede en önemli

durum hastanın günlük hayata geri

dönebilmesidir. Bu nedenle amputasyon

seviyesine yine multidisipliner olarak karar

vermek gerekir. Dizaltı ampute hastalar,

dizüstü ampute hastalara göre çok daha

kaliteli bir hayat sürmektedir. Rekonstrüktif

cerrahın amacı, amputasyonun kaçınılmaz

olduğu hastalarda, güdüğe gerekirse uygun

serbest flepler uygulayarak amputasyon

seviyesini mümkün olduğunca distalde

olmasını sağlayabilmektir.

Bası Yaraları

Bası yaraları uzamış hastane yatışlarının

önemli sebeplerindendir. Özellikle spinalkord

yaralanması olan hastalarda görülen bası

yaralarında rekonstrüksiyon basıdan

kaçınılmazsa mümkün olamaz. Bası yaralarının

rekonstrüksiyounda en sık komplikasyon yara

ayrışması ve nükstür. Tekrarlayan operas

yonlar hastaların rekonstrüksiyon şansını

azaltır. Hem basıdan, hem sürtünmeden

kaçınılması gerekir, bu hastalarda bakım

başarıda en önemli parametredir.

Rekonstrüksiyon öncesi değerlendirme

yapılırken öncelikle mevcut yaranın büyümesi

ve enfekte olası engellenmeli, yeni yaraların

açılması önlenmelidir. Enfeksiyon kontrolü ve

genel durumun düzeltilmesinin yanı sıra bu

hastalarda spastisite ve spazmlar de kontrol

altına alınmalıdır. Fizyoterapi ve rehabilitasyon

tedavinin kilit basamağıdır. Tüm parametreler

kontrol altına alınsa bile, ileri evre tüm

basıyaraları rekonstrüksiyona uygun değildir.

Rekonstrüktif cerrahide plan, her zaman

nüksler akılda tutularak yapılmalıdır. Yara

çevresinden çok küçük bir lokal flep, nüks

sonrası rekonstrüksiyon şansını azaltabilir. Bu

yaralarda deri greftleri ve primer onarımlar

basıya dayanıksız oldukları için tercih

edilmezler. Her rekonstrüksiyonda olduğu gibi,

debridman ilk aşamadır. Kavitenin tam

debridmanı önemlidir, osteomiyelitik kemik

dokuları de debride edilmelidir. Radikal kemik

eksizyonları, basının fizyolojisini değiştire

ceğinden önerilmez.

İskial bölge, nükslerin en sık olduğu bölgedir.

Hastalar postoperatif dönemde oturmaya

devam ettiği sürece nüks riski devam eder.

Bölgenin rekonstrüksiyonunda uyluk ve gluteal

bölgeden fasyokütan ya da kas flepleri

kullanılır. Bu bölge ülserleri, hasta uyumlu

değil ise Fournier gangreni ve

nekrotizanfasiitle karşımıza çıkabilir. Sakral

bölge defektlerinde gluteal perforatör flepler

tercih edilir. Trokanterik bölge ise uyluk

bölgesi flepleri ile rekonstrükte edilir. Çok

büyük defektlerde serbest flepler gerekebilir.

Postoperatif dönemde basıdan, sürtünme ve

makaslama kuvvetlerinden kaçınma, uygun

emboliproflaksisi, idrar ve gaytanın yarayla

temasının kontrolü önemlidir.

Venöz Yetmezlik Ülserleri

Venöz yetmezlik ülserleri, diğer tüm kronik

yaralar gibi, ciddi morbiditelere ve ekonomik

zararlara sebep olur. Bu ülserlerin en büyük

sorunu, ömür boyu yapılması gereken bakım

ve kompresyon tedavisi aksarsa ülser

tekrarının kaçınılmaz olmasıdır. Rekons

trüksiyonda en sık kısmi kalınlıkta deri grefti

tercih edilir. Greft uygulandıktan sonra

elevasyon ve kompresyon ile greftlenmiş

alanlar takip edilir. Uyumsuz hastalarda greft

kaybı ve nüks fazladır.
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Arteryel Yetmezlik Ülserleri

Ateroskleroz, arteryel yetmezlikte kronik

yaranın en sık sebebidir. Tromboanjitis

obliterans (Buerger Hastalığı), vaskülitler ve

tromboembolik olaylar da diğer kronik yara

nedenleridir. Bu hastalıklarda en önemli

husus, ekstremiteye akımın yeniden

sağlanmasıdır. Özellikle yaranın olduğu

bölgeye spesifik damarın açılarak

revaskülarizasyonun sağlanması önemlidir. Bu

hastalarda revaskülarizasyon öncesi stabil,

kuru gangren varsa debridman damar

girişiminden sonraya ertelenir. Ancak yaş

gangren durumunda debridman hemen

yapılmalıdır. Rekonstrüksiyon planlanması,

revaskülarizasyon sonrası sağlıklı granülasyon

dokusu gelişmesi görüldükten sonra planlanır.

Endovasküler girişimden yaklaşık bir ay sonra

dokuların kanlanması düzelmeye başlar.

Revaskülarizasyondan 3 ay sonra ekstremite

deki yaraların büyük çoğunluğunun iyileştiği

görülmektedir.

Vaskülitler tedavisi zor yaralara sebep olurlar.

Bu sistemik hastalıkların baskılanması yara

iyileşmesi için önemlidir. Bu yaralar genellikle

yara bakımı ile takip edilir. Hiperbarik oksijen

tedavisi ve yara bakım örtüleri kullanılabilir.

Yaraların çok geç iyileşebileceği unutulmamalı,

hastalar sık takip edilmelidir.

Kronik osteomiyelit

Daha önce geçirmiş travmalara bağlı kronik

osteomiyelit gelişebilir. İyileşmeyen yaralar ve

fistüller ile karakterizedir. Kronik osteomiyelit,

hastaların sosyal ve ekonomik hayattan

kopması sebep olur. Aynı zamanda, daha önce

de belirtildiği gibi, malign ülserlere sebep

olabilir. Kronik osteomiyelitte en önemli faktör

kemiğin agresif debridmanıdır. Debridman

sonrası antibiyotikli çimentolar ile

rekonstrüksiyona uygun hale getirilen

yaralarda vaskülarize kemik nakilleri, ölü

boşluğu dolduran ve stabil bir yumuşak doku

sağlayan flepler ile başarı oranları yüksektir.

Bu hastalarda sıklıkla mikrocerrahi gerektiren

serbest flepler kullanılmaktadır.

Sonuç

Kronik yaralarda rekonstrüksiyon yöntemleri

mikrocerrahinin de gelişmesiyle sürekli

gelişmekte ve iyileşmektedir. Multidisipliner

yaklaşım ve uygun yara bakımı ile birlikte

rekonstrüksiyon; kronik yarası olan hastaların

hayat kalitesini arttırmakta, fonksiyonel

sonuçlar sunabilmektedir.
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