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ÖNSÖZ 

Herhangi bir nedenle yanık meydana gelmesine karşı günümüzde bilinçli bir toplum gelişmekte 
ise de geniş vücut alanını ve derinliğini içeren yanık vakaları halen sorun olmaya ve kötü 
sonuçlanmaya devam etmektedir. Düşük yüzdeli yanık olguları evde ya da bu konuda özelleşmemiş 
kliniklerde tedavi edilebilirse de özellikle yaşlılarda %10, erişkinlerde %20’nin üstü yüzdelerdeki 
yanıklar ve bazı özel yanık tipleri yanık ünitesi ve yanık merkezlerine gereksinim duymaktadırlar. 

Yanık merkezleri ülkemizde giderek artmakta olup halen yeterli değildir. Yanık merkezlerinde  
deneyimli doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personeli yanında multidisipliner çalışma gerektiren 
tıbbın diğer alanlarından da diğer çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yanık hastasının bakımı sadece erken dönemde resusitasyon ve pansuman tedavisi olmayıp 
uzun dönemde ardışık ameliyatlar,  rehabilitasyon ve yara iyileşmesi gibi her gün yeni bilginin ilave 
olduğu bir alanda normal görünümlü deriyi sağlamak yanında morbidite ve mortalitenin en düşük 
oranda olmasına yöneliktir.Yanık merkezlerine getirilen hastaların klinik özellikleri değişiklikler 
göstermektedir.  Hastalar yanığın ve temelde vücudun en büyük organı olan derinin fonksiyonlarını 
yerine getirememesi ile karşıkarşıyadırlar. Bu duruma akut yada kronik dönemde ilave olan akciğer, 
böbrek, karaciğer, gastrointestinal traktüs,hematolojik ve özellikle immun sistemde meydana gelen 
sorunlar hastayı ölüm sınırına getirmektedir. Hastanın bu kötüye giden klinik durumdan çıkması 
halinde ise, yara iyileşmesi sorun olmaya başlamaktadır. Tüm sorunların çözümü için bu klinik 
olayların başlayış bitiş zamanını gözden kaçırmamak, etkin tedavilerin nerede, nasıl, ne zaman 
yapılacağı konusunda bilinçli olmak gerekmektedir. 

Yurtdışında basılan yanık tedavi rehberi sayısının son 15 yılda arttığı görülmektedir. Bu 
rehberlerin akut yanık tedavisi bölümleri benzer iken yara tedavisinde kullanılacak endüstriyel 
ürünlerin ülkelere göre değişiklikler gösterdiği görülmektedir. Bu materyallerin temini masraflı olduğu 
gibi uzun dönem sonuçları hakkında da henüz yeterli veri yoktur. Ülkemizde yanık olgularının bakım 
ve tedavisini yapan üniversite ve kamu hastaneleri olmakla birlikte sayıca yeterli henüz düzeyde 
değildir. Hastaların en iyi tedaviyi alabilmeleri için  ülkemizdeki yanık ünite ve merkezlerinde çalışan 
uzmanlaşmış yanık ekiplerinin tüm deneyimlerini paylaşmasının bu alandaki eksikliğe katkı 
sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Bu düşünceden yola çıkarak ilk baskısı 2013 yılında yapılan ve çok yararlı olduğu görülen  
‘’İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Tedavi Rehberi’’ nin ikinci baskısını 
değerli yazarların katılımı ve güncellenen konularıyla  ‘’Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Tedavi Rehberi’’ olarak yapmayı ve bu alanda çalışan 
tüm hekim, hemşire, diğer yardımcı sağlık personelinin faydalanmasına sunmayı amaçladık. 

 

                                                                                                                       Doç Dr Enver İlhan 

                                                                                      SBU, İzmir Bozyaka EAH. Başhekimi 
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I- Yanık Tarihçe  

II - Yanık hastasının yanık merkezinde tedavisi neden gereklidir? 

III - Yanık yüzey alanı, yanık derecelendirmesi ve yanık şiddeti 

Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM 

SBU İzmir Bozyaka SUAM, Genel Cerrahi Kl. Öğretim Üyesi 

I - YANIK TARİHÇE 

Yanık hastalarında etkin tedavi süreçlerinin başlaması mültidisipliner branşların yanık üzerine 
odaklanması ile olmuştur. Bu süreci hızlandıran faktörler ise ilk yardım, sıvı ve elektrolit dengesi, 
beslenme, yara bakımı, greftleme ve mikrosirkulasyon fizyopatolojisi ile oksijen ve laktik asit 
metabolizması gibi konuların aydınlatılması ile olmuştur. Yanık tedavisi ile ilgili ilk belgeler MÖ 1600 
yılına Eberth papirüsüne kadar gitmektedir. Daha sonraki dönemlerin tedavileri bitki ve hayvansal 
ürünlerin lokal olarak uygulanmasını içermektedir. Yanık derinliği ile ilgili olarak Fabricus Hildanus ile 
başlayan çalışmalar yanık yüzeyinde bizim halen kullanmakta olduğumuz dokuzlar kuralını tanımlayan 
Wallece’ e kadar uzanmaktadır. İlk yanık eksizyonunun 1510’da A. Pare tarafından yapılmasından 
sonra yanık olgularının cerrahi tedavisinde Tiersch grefti uygulaması ile başlayan yeni dönemi 1970’lı 
yıllarda yapay deri ve 1980’li yıllarda kök hücre uygulamalarına uzanan bir süreç takip etmiştir. 

Yanık olgularının diğer hastalardan ayrı olarak yatırılması gerekliliği, 1843 yılında İngiltere’de ilk 
yanık ünitesinin kurulması ile sonuçlanmıştır. Yanık hastalarında yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin 
tetikleyicisi sivil hayattaki yanık faciaları olmuş, askeri alandaki tecrübeler ile de günümüz koşulları 
sağlanabilmiştir. Ülkemizde Yanık Tedavi Kurumları Başkanlığı 2006 yılında kurulmuş olup aynı yil 
Yanık Tedavi Bilimsel Kurulu faaliyete geçmiştir. 2010 yılında Yataklı sağlık tesislerinde yanık tedavi 
birimlerinin kurulması ve işleyişi hakkında yönerge çıkmıştır. Ülkemizde 2002 yılında 35 yanık yatağı 
na karşın 2011 yılında bu sayı 476’ya çıkmıştır.  Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Türkiye’de Özel 
Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri 2100-2023 programında yanık konusuna bir bölüm hazırlanarak 
yanık tedavi ünite ve merkezlerinin rasyonel durumu değerlendirilmiştir. Hastanemiz yanık merkezinin 
Sağlık Bakanlığınca kabulü 2012 yılında yapılmış olup 4 yoğun bakım ve 8 servis yatağı mevcuttur. 

II-YANIK HASTASININ YANIK MERKEZİNDE TEDAVİSİ NEDEN GEREKLİDİR? 

Yanık merkezi ekip çalışması yeridir. Doktorlar, hemşireler, fizyoterapistler, psikologlar, diyetis-
yen, farmakolog, sosyal hizmetler ve diğer personelin koordineli biçimde çalıştığı bir alandır. Yanık 
merkezinin amacı yanıklı hastaya yanığın oluş zamanından rehabilitasyonuna kadar optimal bakımı 
sağlamaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından yanık merkezi olarak tanımlanması; ülkenin  idari kademeleri, 
SGK, hastalar ve aileleri tarafından konusunda uzman personelin bulunduğu, yüksek düzey hasta 
bakımının olduğu bir merkezin kabül edilmesi anlamını taşımaktadır.  

Yanık merkezine yönlendirilecek hasta grupları; tüm vücut alanı %10’dan fazla kısmi kalınlıkta 
yanıklar, yüz, el, ayak, büyük eklem, perine ve genital bölge yanıkları, 3. derece yanıklar, kimyasal ve 
inhalasyon yanıkları, yandaş hastalıklı olgular, eş zamanlı travma birlikteliği olan hastalardır. Ancak 
travmanın öncelikli risk oluşturduğu durumlarda hastalar stabil hale getirildikten sonra yanık merkezine 
nakledilmelidir. 
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III-YANIK YÜZEY ALANI, YANIK DERECELENDİRMESİ VE YANIK ŞİDDETİ 

Yanık alanının saptanması 

Amaç sıvı tedavisindeki hesaplamaların yapılmasıdır. Yanık alanı dokuzlar kuralına göre yapılır. 
İkinci derece üstü yanıklar hesaplamaya girer. Erişkinde baş ve boyun %9, gövde ön %18,  gövde 
arka % 18, üst ekstremite herbiri %9,  alt ekstremite herbiri % 18, genital bölge %1 olarak hesaplanır. 
Erişkinde bazı özel vücut alanı yüzdeleri aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır. 

Boyun arka  %1.7 

Boyun ön  %2.6 

Saçlı deri  %4 

Yüz %2.9 

İki gluteal bölge %6 

Avuç içi parmaklar dahil %1 

Çocuklarda 1 yaşına kadar baş %18, gövde önü %19, gövde arkası % 18, üst ekstremite %9,alt 
ekstremite %14 olarak hesaplanır. 10 yaşına kadar her yıl baş alanı %1 azalırken her bir alt ekstremite 
alanı %0.5 artar. 

Yanık alanının derecelendirilmesi 

Yanık alanının derecesinin saptanması ile yanığın deri tabakalarındaki derinliği tanımlanmak-
tadır. Yanık derinliğini saptamaktaki amacımız yanığın epidermal, dermal veya tam kalınlıkta olup 
olmadığıdır. Yanık epidermisi içeriyorsa epidermel, dermisi içeriyorsa dermaldir. Tam kalınlıkta yanıkta 
ise derialtı yağı ve kasları içine alan yanık mevcuttur. 

Epidermal yanığın özellikleri 

a) Deri bütünlüğü bozulmamıştır. Deriye parmakla basılınca renk solar, parmak çekilince tekrar
kızarır.

b) Ağrı ve eritem mevcuttur.

c) Bül yoktur

d) 3-5 günde iz bırakmadan iyileşir.

e) Yanık yüzdesi hesabına katılmaz.

Dermal Yanığın özellikleri 

A) Yüzeyel dermal yanık (Resim 1)

a) Yanık ağrılıdır.

b) Vezikül içerir.

c) Üzerine parmakla basılınca renk solar, parmak çekilince 1-2 saniyede tekrar kızarır.

d) 7-10 günde iyileşir, ıslak sargı pansuman yeterlidir.

B) Orta dermal yanık

a) Üzerine parmakla basılınca renk solar, parmak çekilince tekrar kızarması  2 saniyeden uzun
sürer.

b) Yaklaşık 2 haftada iyileşir.



Cilt 22, Sayı 1 (EK-1), 2018 3 

C) Derin dermal yanık (Resim 2)

a) Ağrısızdır.

b) Üzerine parmakla basılınca renk solmaz.

c) Kıl folikülü ve ter bezi içermez.

d) 2-4 haftada iyileşir.

e) Skar dokusu bırakarak iyileşir.

Orta ve derin dermal yanıklar cerrahi tedavi gerektirir. 

D) Tam kalınlıktaki yanıklar (Resim 3)

a) Deri ve deri altı yanıktır.

b) Deri rengi beyaz, kahverengi, yeşil veya siyah olabilir.

c) Kapiller dolaşım yoktur.

Resim 1. Yüzeyel dermal yanık         Resim 2. Derin dermal yanık 

Resim 3. Eskarotomi yapılmış tam kat yanık 
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Yanık şiddeti 

Büyük yanıklar: 

a) Erişkinlerde tüm vücut alanının %20’sinden fazlasını kapsayan kısmı ya da tam deri
kalınlığında yanıklar

b) Çocuklarda tüm vucut alanının% 10’undan fazlasını kapsayan kısmı ya da tam deri
kalınlığındaki yanıklar

c) Yüz, boyun, eller, perine, genital organlar, büyük eklem yanıkları

d) İnhalasyon yanığının eşlik ettiği durumlar

e) Hamilelik ile birlikte olan yanıklar

f) Gövde ve ekstremiteyi çepeçevre içine alan yanıklar

g) Travma ile birlikte olan yanıklar

Bazı Yanık türleri 

Termal yanıklar 

Termal yanıkta üç bölge görülür. Koagülasyon zonu ilk yaralanma bölgesidir. Yanığın derinliğini 
belirler. Staz zonu kan akımının yavaşladığı ancak ancak dokunun canlılığını kaybetmediği bölgeyi 
gösterir. Hiperemi zonu ise eritem olan alanı içerir. 

Elektrik yanıkları 

a) Akımın tipi: Doğru ve değişici akım kardiak etki yapabilir.

b) Akım yolu: Kemik direnci en yüksek, sinir dokusu direnci ise en düşüktür.

c) 24 saat kardiak izlem.
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IV - Yanık hastasına acil yaklaşım algoritması 

Doç. Dr. İsmet PARLAK 

SBU İzmir Bozyaka EAH, Acil Tıp Kl. Eğitim Görevlisi 

IV-YANIK HASTASINA ACİL YAKLAŞIM ALGORİTMASI 

Yetişkinlerde orta ve şiddetli termal yanıkların acil bakımı 

Yanıkların sınıflandırılması 

Amerikan yanık derneği, termal yanıkları boyut ve derinliğine göre küçük, orta ve büyük olarak 
sınıflandırmıştır. Yanık hastasının tedavisi ve prognozu bu sınıflamayla ilişkilidir (Tablo 1). 

Tablo 1. Yanıkların derinliği, sebep, görünüm, his ve iyileşme süreleri 

Derinlik Sebepler Görünüm His-Algı İyileşme Süresi 
Superficial 
(yüzeyel) 

U-V maruziyeti Kuru-kırmızı 
Basınç ile solar 

ağrılı 3-6 gün

Superficial partial-
thickness (Yüzeysel 
kısmi kalınlık) 

Haşlanma (dökülme-
sıçrama) 

Kabarcıklar-su top. 
Nemli, kırmızı, iltihap 
akan 
Basınç ile solar  

Sıcak ve ağrılı 7-20 gün

Deep partial-
thickness 
(Derin kısmi kalınlık) 

Haşlanma (dökülerek) 
Alev 
Sıvı yağ 
Gres 

Kolay patlayan bül 
Islak veya mumsu 
kurulukta 
Değişken renkte 
Basınçla solmaz 

Sadece baskının 
algılanışı 

>21 gün 

Full-thickness 
(tam kalınlık) 

Haşlanma(batırarak) 
Alev 
Buhar 
Sıvı yağ 
Gres 
Kimyasal 
Elektirk 

Balmumu renginden 
beyaza, kömürleşmiş 
ve siyah renkte 
Kuru ve inelastik 
Basınçla solmaz 

Sadece derin basıçla Asla (vücut yüzey 
alanının>% 2 olması 
halinde) 

A) Başlangıç değerlendirmesi ve tedavisi

İlk müdahaleler  

Ciddi yanıkların değerlendirilmesi ve ilk tedavisi travma resüsitasyonuyla eş zamanlı yapılır. 
Başlangıç yönetimi hava yolu, solunumu ve dolaşımı stabilize etmeye odaklanır (ABC’s). Birincil 
değerlendirme, solunum sıkıntısı ve duman solumayla yaralanma bulgusunun değerlendirilmesi, 
kardiyovasküler durumun değerlendirilmesi, diğer yaralanmalar aranması ve yanıkların derinliği ve 
derecesinin belirlenmesini içerir. 

Sıcak ve yanmış kıyafetler, yüzük saat gibi tüm metal eşyalar ve artıklar giderilir. Yaralanmalar 
önemli yanıkların ölçütlerini karşıladığında yanık merkezine erken transfer yapılmalıdır.  

Hikaye-anamnez  

112 paramedikler;  diğer kurbanlar veya hastadan önemli bilgiler elde edilebilir. Kapalı veya açık 
alan, patlama olup olmadığını (muhtemelen nedeni muhtemel nedenleri), ateşe maruz kalma 
durumunu (örneğin kimyasallar, plastikler, tekstiller), bir patlama hasarı olup olmadığı, hastanın alkol 
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veya uyuşturucu kullanıp kullanmadığı ve eşlik eden travma olup olmadığı. Mümkünse kısa 
anemnezde şunlar değerlendirilmelidir: alerjiler, ilaçlar, geçmişteki tıbbi geçmiş, son yemek, olaylar. 

Hava yolu yönetimi 

İnhalasyon hasarı kurbanlarda önde gelen ölüm nedenini oluşturmaktadır. Solunum hasarı riski 
yanık miktarı ile birlikte artar ve yanıklar toplam vücut yüzey alanının yüzde 70'inden daha fazla olan 
hastaların üçte ikisinde bulunur. Hava yolu değerlendirilirken, klinisyenler hastanın servikal omurgasını 
uygun şekilde stabilize etmelidirler.  

Erken Entübasyon yada hemen entübasyon gerekebiliecek hastaların muayane bulguları 
ve semptomları  

-Sürekli öksürük, stridor veya wheezing 

-Ses kısıklığı - Solunum zorluğu 

-Derin yüz veya çevresel boyun yanıkları 

-Karbon ile ilgili ağız veya burundaki maddeler veya balgam 

-Orofarinkste kabarcıklanma veya ödem 

-Uyuşturucu ya da alkol kullanımının kanıtı da dahil olmak üzere, deprese mental durum 

-Hipoksi veya hiperkapni 

-Yüksek karbon monoksit ve / veya siyanür seviyeleri 

Sıcak gazların inhalasyonundan kaynaklanan yaralanmalar genellikle ses tellerinin üzerinde 
gerçekleşir ve önemli ödem oluşturabilir. Flaş yanıkları genellikle yüze zarar verir, ancak duman 
inhalasyonuyla ilişkili uzun süreli ısı maruziyetinden kaynaklanan ciddi yanıkların aksine solunum 
zorluğunu nadiren içerirler. 

Sıvı Resüsitasyonu 

Büyük yanıklardan sonraki ilk 24-48 saatte yanık şoku, miyokardiyal depresyon ve artan kılcal 
geçirgenlik ile karakterizedir, bu da büyük sıvı kaymaları ve intravasküler hacim tükenmesine neden 
olur. İntravasküler hacmi yeniden oluşturmak ve son organ perfüzyonunu sürdürmek için hızlı, agresif 
sıvı resüsitasyonu çok önemlidir.  

Aşırı resüsitasyonu; akut solunum sıkıntısı sendromu, pnömoni, çoklu organ yetmezliği ve 
abdominal, ekstremite ve orbita kompartman sendromları gibi birden fazla hastalık ile ilişkilendirilmiştir. 
Sıvı resüsitasyonu hastanın ihtiyaçlarının dikkatle hesaplanmasının ve fizyolojik cevaba göre sürekli 
olarak yakın takip edilmesini gerektirir. 

Sıvı seçimi  

Orta veya şiddetli yanıklı hastanın sıvı resüsitasyonunda IV kristaloid solüsyonları tercih edilir. 
Fakat ideal çözüm belirlenmemiştir. Laktatlı ringer solüsyonu (LR) verilmesi ile izotonik tuzlu su 
verilmesi arasına en önemli fark izotonik tuzlu su verilen hastalarda hiperkloremik asidoza neden 
olabilmesidir.  

İntravenöz Damar Yolu 

20%'den fazla yanığı olan tüm hastalar sıvı replasmanı gereksinimi duymaktadır. Havayolu 
güvenliği sağlandıktan ve acil hayatı tehdit eden durumlar tanındıktan ve tedavisi ile eş zamanlı olarak 
inravenöz damar yolu sağlanmalıdır. Büyük çaplı (en az 16 gauge) intravenöz bir damaryolu periferal 
bir damara acilen uygulanmalıdır. Eğer yanığın kapsamı yanıktan etkilenmemiş tarafa damar yolu 
açılmasına engel teşkil ediyorsa yanık olan taraftan ulaşılabilir bir damara da intravenöz damar yolu 
uygulanabilir. Üst ekstremiteler, alt ekstremitelere göre daha fazla tercih edilmelidir çünkü safen venler 
kullanıldığında artmış flebit ve septik flebit riski vardır. Böyle hastalarda uzun süreli takip ve tedavi 
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gerekeceği için santral damar yolu açılması uygun olabilir. İlk müdahalede periferik yol kullanılır. 
Periferik yol olarak geçici intraosseöz yol açılabilir. 

Parkland veya Modifiye Brooke formülü yetişkin hastalarda sıvı gereksinimlerinin 
belirlenmesinde makul bir başlangıç noktasıdır. Bu formüle göre, tedavinin ilk 24 saatindeki sıvı 
ihtiyacı, IV verilen her TVYA yüzdesi için 4 mL / kg’dır. Yüzeysel yanıklar bu hesaplamadan çıkarılır. 
Hesaplanan sıvı ihtiyacının yarısı ilk sekiz saatte verilir ve geri kalan yarısı sonraki 16 saat boyunca 
verilir. IV resüsitasyon sıvısı için infüzyon oranı mümkün olduğunca sabit olmalıdır; infüzyon 
hızlarındaki keskin azalmalar vasküler çöküşe ve ödemde artışa neden olabilir.  

Formüllerin bize bir başlangıç hedefi verdiğini unutmamız gerekmektedir. Sıvı miktarını idrar 
çıkışı yetişkinlerde 0.5 ml/kg/saat ve 30 kg altında çocuklarda 1 ml/kg/saat olacak şekilde 
ayarlanmalıdır.  

Hastanın asıl ihtiyacı olan sıvı miktarı yanığın ciddiyetine bağlıdır. Başlangıç resüsitasyon 
hızında hedeflenen idrar çıkışı sağlanamadıysa, sıvı veriliş hızı uygun idrar çıkışı sağlanana kadar 
arttırılmalıdır. Hastanın daha az ciddiyette bir yanığı var ise, daha düşük bir başlangıç hızı 
belirlenebilir. Eğer idrar çıkışı hedefin üstünde ise, sıvı hızı düşürülebilir. Ilk 8 saatte verilecek olan sıvı 
hızı değiştirilmemelidir, idrar çıkışına göre karar verilmelidir. 

Benzer biçimde, sıvı hızları asıl hasarın oluşma zamanına göre belirlenmemelidir. İlk 
hesaplamaya göre sıvı verilmeli ve idrar çıkışına göre ayarlanmalıdır. Çok küçük çocuklarda (10 kg 
altındaki) hipoglisemi riskini azaltmak için sıvıya glikoz da eklenmelidir.  

Kardiyak disritmiler hipoksi ve elektrolit yada asit-baz anormalliklerinin ilk bulgusu olabilir. Ekg 
istenmelidir. Siyanür zehirlenmelerinde persiste eden asidemi olabilir. Yanık kontrol veya zehir 
danışma merkezinden bu durumdan şüpheleniliyorsa konsultasyon istenmelidir. Siyanür doğal olarak 
meydana gelebilen bir gaz olduğu için kapalı alan yangınlarında inhale edilebilir. 

Major Yanıklı Hastalarda Referans Değerleri Olarak Alınacak Tahliller 

Tam kan sayımı, kan grubu, cross-match kan, arteriyel kan gazı, HbCO, serum glukoz, 
elektrolitleri, çocuk doğuracak yaştaki tüm kadınlardan gebelik testi istenmelidir. Akciğer filmleri entübe 
ve şüpheli duman inhalasyon yaralanmalarında istenmelidir ve gerekirse tekrarı alınmalıdır. İlişkili 
diğer yaralanmalar var ise bunlarla ilgili de görüntüleme istenebilir. 

Ekstremite Yanıkları Varlığında Periferal Dolaşım 

Yanık hastalarında periferal dolaşımın değerlendirilmesinin sebebi kompartman sendromunun 
ekarte edilmesidir. Kompartman sendromu, bir kompartman içindeki basınç artışına bağlı perfüzyonun 
bozulmasıdır. Ekstremite için ise kompartman içindeki kasa olan perfüzyon ana endişe kaynağıdır. 
Nabzın kaybolması için sistemik kan basıncından daha büyük bir değerde kompartman basıncına 
ihtiyaç olsa da, 30 mmHg üzerindeki basınçlarda kas nekrozu başlar. Nabız gittiğinde ise kası 
kurtarmak artık imkansız hale gelir. Bu yuzden klinisyenler kompartman sendromonun bulgularını çok 
iyi bilmelidirler. Pasif hareketlerle artan ağrı, gerginlik, uyuşukluk, hissizlik ve nihayetinde gelişen distal 
nabızlarda azalma durumunda kompartman sendromu akla gelmelidir. Kompartman sendromu 
hakkında süphe var ise, kompartman içine basınç tüpü ( arteryel yada santral venöz monitör) bağlı bir 
iğne yerleştirilerek kolayca ölçülebilir. Basınç 30 mmHg üzerinde ise, eskaratomi endikasyonu vardır. 

Kompartman sendromları ayrıca göğüs ve karın bölgesi yanıkları ile beraber de bulunabilir. Bu 
durum artmış tepe ekpriratuar basınca neden olacaktır. Göğüs ve karın eskaratomileri ön aksiller 
çizgiler boyunca çapraz insizyonlar ile yapılır. Agresif sıvı replasmanı ile abdominal kompartman 
sendromları meydana gelebilir.  

Klinisyenler, ekstremite etkilenimi olan yanıklarda periferal dolaşımın devamlılığını sağlamak 
için aşağıdaki durumlara dikkat etmelidirler: 
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Hastanın ekstremitelerinde bulunan tüm takılar çıkartılır. 

Distal dolaşım değerlendirilir, siyanoz, bozulmuş kapiller geri dolum ve ilerleyeci nörolojik 
durumlar değerlendirilir. Yanığa maruz kalan bir hastadaki periferal nabız değerlendirmesi için 
enfaydalı yöntem Doppler USG'dir. Dolaşımsal bozukluk olan yanığa maruz kalan ekstremitede, 
dolaşımı sağlamak için eskaratomi yapılır. Genellikle eskaratomi yanığın ilk 6 saatinde gerekli 
olmamaktadır. Fasyotomiler nadiren gerekli olsalar dahi, ilişkili iskelet sistemi yaralanmaları olan, 
crush yaralanması olan, yüksek gerilim elektrik yaralanması olan ve fasya altındaki dokuya uzanan 
yanıklarda dolaşımın tesisi için gerekli olabilir. 

Narkotik analjezikler ve Sedatifler 

Ciddi yanıkları olan hastalar, ağrıdan ziyade hipoksemi ve hipovolemiye bağlı olarak ciddi 
derecede huzursuz ve anksiyoz olabilirler. Bu hastalarda bu yüzden narkotik analjezikler ve sedatifler 
sıvı resüsitasyonu sonrasında verilmelidir. Çünkü bu ilaçlar hipoksemi ve hipovolemi bulgularını 
maskeleyebilir. Narkotik analjezikler az miktarda ve sık aralıklarla yalnızca intravenöz yoldan 
verilmelidirler. Basitçe yarayı örtmenin bile ağrıyı azaltacağı akıldan çıkarılmamalıdır.  

Ancak tedavi gerektiren ağrılı durumlarda seçilmesi gereken ilaç olarak öncelikle tercih 
edilebilecek ilaç fentanil olmalıdır. 1 mikrogram/kg verilerek başlana bilir. Ağrısı geçmezse on onbeş 
dakika aralıklarla tekrar etmek gerekir. İkinci tercih olarak ketamin verilebilir. Ketaminin subdisosiatif 
dozdan yani analjezik dozdan 0.3mg/kg verilebilir. Sedatif olarak kısa etkili benzodiazepin olan 
midazolam tercih edilebilir. Midazolam titre edilerek on dakika aralıklarla 2-4mg verilebilir. Kısa etkili 
sedatif olan propofol 20 mg beş dakika aralıklarla tekrarlanarak verilebilir. 

Yara Bakımı 

Parsiyel katmanlı yanıklar ağrılıdır ve basitçe yara üstünü kapamak hava akımını azaltaca-
ğından ağrıyı azaltacaktır. Bülleri (blister) patlatmamak ve antiseptik uygulamamak gerekmektedir. 
Yara yerine uygulanan ilaçlar uygun topikal antibakteriyel ajan uygulanmadan önce temizlenmelidir. 
Soğuk kompres uygulanmasının özellikle VYA 10%' un üzerinde olan yanık hastalarında hipotermi 
riskini arttırması dolayısıyla önerilmez.  

Antibiyotikler 

Erken yanık sonrası periyotta, antibiyotik profilaskisi uygulanması için bir endikasyon yoktur. 
Tedavi enfeksiyon gelişmesi durumunda uygulanmalıdır. 

Tetanoz 

Hastanın tetanoz ile bağışıklanma durumu iyice sorgulanmalıdır ve gerekli ise tetanoz aşısı ve 
gerekli ise de tetanoz immün globülün mutlaka yapılmalıdır. 

B) Diğer yanık tipleri

a) Kimyasal Yanıklar

Kimyasal yaralanmalar; asit, alkali ve petrol ürünlerine maruziyet sonrasında oluşabilmektedir. 
Alkali yanıkları genelde asid yanıklarından daha ciddi olmaktadır. Çünkü alkaliler daha derine penetre 
olmaktadır. Kimyasalın hızlıca temizlenmesi ve yara bakımının en kısa sürede başlanması oldukça 
önemlidir. Kimyasal yanıkların ciddiyetini maruziyet süresi, kimyasalın konsantrasyonu ve miktarı 
belirlemektedir. Eğer kuru kimyasal hala vücutta ise, yıkamadan önce mutlaka süpürülerek 
uzaklaştırılmalıdır. Bunun dışında, hızlıca en az 20-30 dakika boyunca bir duş veya hortum yardımıyla 
bol miktarda su tutarak da süpürülüp atılabilabilir. Alkali yanıklarda daha uzun bir süre yıkama 
gerekmektedir. Nötralizan ajanlar su ile yıkamaya üstün değillerdir çünkü nötralizasyon reaksiyonunun 
kendisi de ısı üretip daha fazla zarar verebilmektedir. Göze etki etmiş alkali yanıklarda, yanık sonrası 
ilk 8 saatte devamlı yıkama yapmak gerekmektedir. Küçük kalibreli bir kanül yıkama amaçlı olarak 
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palpebral sulkusa sabitlenebilir. Hidroflorik asit yanıkları gibi bazı spesifik yanıklarda yanık biriminden 
konsultasyon gereklidir. 

b) Elektrik Yanıkları 

Elektrik yanıkları elektrik kaynağı ile hastanın vücudunun teması sonrasında ortaya çıkmaktadır. 
Vücuttan iletilen akım ısı oluşturmakta ve bu oluşan ısı da termal hasara yol açmaktadır. Göreceli 
olarak normal görünen bir deri altında ciddi nekroze olmuş kas kitlesi bulunması elektrik 
yaralanmalarında sık rastlanır. Bu yüzden elektrik yaralanmaları göründüklerinden daha ciddidirler ve 
ekstremiteler ve özellikle parmaklar yaralanmaya daha duyarlıdır. Ek olarak elektrik kan damarları ve 
sinirlerde de seyahat ettiği için, lokal trombozlar ve sinir hasarı görülebilmektedir. Elektrik yaralanması 
olan hastalarda genellikle fasyatomi ihtiyacı olmaktadır ve bu yüzden erken dönemde yanık 
merkezlerine transferi gerekmektedir.  

Elektrik yaralanmasına bağlı yanığı olan hastaların acil tedavisinde hastanın hava yolu ve 
solunumu güvence altına alındıktan sonra, etkilenmeyen ekstremiteden bir damar yolu açılması ile 
devam eder.  Ekg ile monitorize edilmeli ve kalıcı ürine kateter takılmalıdır. Eğer ilk saatlerde gelişen 
bir aritmi yok ise, uzamış monitorizasyona gerek yoktur. 

Elektrik akımı kasların zorlanmış kasılmasına neden olduğu için, klinisyenler hastaları eşlik 
edebilecek spinal yaralanmaları da içine alacak muskuloskeletal yaralanmalar açısından 
değerlendirmelidir. Miyoglobin salınımına bağlı olarak rabdomiyoliz de oluşabilir ve  akut renal 
yetmezliğe sebep verebilir. Miyoglobinüri tedavisi için labaratuvar sonuçlarını bekleyip teyit etmek 
beklenmemelidir. Hastanın idrarı koyuysa, hemakramotojenlerin idrarda olduğu var sayılmalıdır. İdrar 
çıkışı yetişkinlerde 100 ml/ saat olacak veya 30 kg altında çocuklarda 2ml/kg/saat olacak şekilde 
uygulanmalıdır. 

c) Soğuk Yaralanmaları 

Lokal Doku Etkileri Soğuk Hastayı Nasıl Etkiler? 

Soğuk yaralanmasının vermiş olduğu hasarın ciddiyeti sıcaklık, maruziyet süresi, çevresel 
koşullar, koruyucu giysi miktarı ve hastanın genel sağlık durumundan etkilenmektedir. Düşük sıcaklık, 
immobilizasyon, uzamış maruziyet, nem, periferal damar hastalığı varlığı ve açık yaralar ciddiyeti 
arttıran etmenler arasındadır. 

Soğuk Hasarı Tipleri 

Travma hastalarında 3 tip soğuk hasarı görülmektedir. 

Soğuktan Kavrulma (Frost Nip) 

Soğuk hasarının en hafif formudur. Başlangıçta ağrı, solukluk ve hissizlik ile kendini karakterize 
eder. Tekrar ısıtma ile geri dönüşümlüdür doku kaybı olmaz. Hasar uzun yıllar boyunca tekrarlı olarak 
devam ederse yağ dokusu kaybı veya atrofi gelişebilir. 

Donma (Frostbite) 

Frostbite mikrovasküler oklüzyon, intraselüler kristal oluşumu ve ardından gelişen doku anoksisi 
ile karakterize dokunun donması olayıdır. Doku hasarının bir kısmı da tekrar ısıtma esnasındaki 
reperfüzyon hasarı nedeniyle oluşmaktadır. Hasarın derinliğine bağlı olarak 4 dereceye sınıflandırılır. 
Bazı otoriteler basitçe yüzeyel ve derin olarak sınıflandırmayı da tercih etmektedirler. 

a) Birinci Derece Frostbite: Cilt nekrozu olmaksızın hiperemi ve ödem 

b) İkinci Derece Frostbite: Büyük, temiz vezikül parsiyel katmanlı cilt nekrozlu hiperemi ve 
ödeme eşlik eder 
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c) Üçüncü Derece Frostbite: Tam katmanlı ve ciltaltı doku nekrozu eşlik eder, sıklıkla
hemorojik vezikül oluşumu ile beraberdir. 

d) Dördüncü Derece Frostbite: Tam katmanlı cilt nekrozu, kas ve kemik dokuda gangren

Donmaya Neden Olmayan Yaralanma( Nonfreezing) 

Mikrovasküler endotel hasarı, staz ve vasküler oklüzyona bağlı olarak gelişir. Uzun süreli olarak 
1.6 ºC ile 10 ºC arasındaki ıslak hallere el ayak maruziyeti sonrasında gelişir. Tüm ayak ve el 
etkilenmiş ve siyah olarak görülse bile derin doku hasarı bulunmayabilir. Değişen  vazospazm ve 
vasodilatasyon meydana gelir, etkilenen doku önce soğuk ve hissiz olur, sonrasında 24-48 saat 
içerisinde hiperemiye progrese olur. Hiperemi yoğunlaştıkça, ağrılı yanma hissi ve dizestezi gelişir 
aynı zamanda ödem, bül, kızarıklık, ekimoz ve ülserasyon ile karakterize doku hasarı gelişir. Lokal 
enfeksiyon, selülit, lenfanjit ve gangren gibi komplikasyonlar meydana gelebilir. Uygun ayak hijyeni ile 
bu tarz hasarların büyük bir kısmı önlenebilir. 

Soğuk Hasarlarının Yönetimi 

Tedavi için dokudaki donmanın süresinin hemen kısaltılması esastır. Dar, nemli kıyafetler 
çıkarılarak yerine ılık battaniyeler kullanılmalıdır. Hastalara ağızdan sıcak içecekler verilmelidir. Hasar 
gören dokunun olduğu yer 20-30 dk boyunca sabit 40ºC de sirkülasyonu olan bir su içerisinde penbe 
renk ve perfüzyon sağlanana kadar bekletilmelidir. Kuru ısıdan ve etkilenen bölgeye ovma yada masaj 
yapma işlemlerinden sakınılmalıdır. Tekrar ısıtma oldukça ağrılı olabilir, yeterli narkotik verilmesi 
esastır. Tekrar ısıtma esnasında kardiyak monitorizasyon düşünülebilir.   

Frostbite olgularında lokal yara bakımı oldukça önemlidir. Infekte olmayan veziküllerin açılma-
sının önüne geçilmeli, hasarlı bölge elevasyona alınmalı ve bası yerlerinde oluşabilecek yaralanmalara 
karşı dikkatli olunmalıdır. Sadece nadiren intravenöz sıvılarla resüsitasyon gerekecek kadar 
dehidratasyon görülebilir. Buna rağmen hastalar dehidrate olabilir. Tetanoz profilaksisi düşünülmelidir. 
Ampirik olarak sistemik antibiyotik tedavisi endike değildir. Fakat tanımlanan enfeksiyon varlığında 
kullanılabilir. Yaralar temiz tutunmalıdır, enfekte olmayan blepler 7-10 gün boyunca normal 
epitelizasyonu sağlamak amaçlı yerinde bırakılmalıdır. Tütün, nikotin gibi vazokonsriktör ajanlar 
çekilmelidir. Ödem çözünene kadar ağırlık taşımaktan kaçınılmalıdır. Soğuğa maruz kalan dokuya 
yönelik kan dolaşımını yeniden tesis etmek için bazı metodlar denenmiştir. Maalesef, çoğu etkisizdir. 
Sempatik blokaj (sempatektomi, ilaçlar) ve vazodilator ilaçların etkinliği gösterilememiştir. Heparin ve 
hiperbarik oksijen tedavisinin fayda göstermediği görülmüştür. Hayvan çalışmalarında, düşük molekül 
ağırlıklı dekstranın yeniden ısıtma fazında bazı yararlar gösterdiği gösterilmiştir. Trombolitik ajanlarla 
da bazı faydalar gösterilmiştir. 

Tüm soğuk yaralanmalarında erken dönemde hasarın tam tespitini yapmak mümkün olmaya-
bilir. Haftalar hatta aylar gereken bir gözlem gerekebilir. Erken cerrahi debridman ve amputasyon 
sepsisle beraber enfeksiyon olmadıkça nadiren gerekli olmaktadır.  

Soğuk Hasarı: Sistemik Hipotermi 

Travma hastaları hipotermiye duyarlıdırlar. Travma hastaların 36ºC altındaki vücut 
sıcaklıklarında akla gelmelidir. 32ºC altındaki vücut sıcaklıkları ciddi hipotermiyi göstermektedir. 
Hipotermi ciddi yaralanması olanlarda yaygın olarak rastlansa da daha fazla ısı kaybının önlenmesi ılık 
intravenöz sıvılar ve kan verilmesi ve hastaya ılık bir çevrenin sağlanması ile mümkün olacaktır. 
İatrogenik hipoterminin önlenmesi önemlidir çünkü koagülopatiyi kötüleştirebilir.  
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V - Yanık merkezine sevkedilmesi gereken hastalar 

Doç. Dr. Ahmet Deniz UÇAR 

SBU İzmir Bozyaka EAH, Genel Cerrahi Kl. Eğitim Görevlisi 

V-YANIK MERKEZİNE SEVK EDİLMESİ GEREKEN HASTALAR 

a) Erişkinlerde % 15’den geniş 2. ve 3. derece yanıklar

b) Çocuk ve yaşlılarda % 10’dan geniş 2. ve 3. derece yanıklar

c) %5’den fazla 3. derece yanıklar

ç) El, ayak, kulak, göz ve yüz yanıkları, eklem yanıkları, genital bölge ve perine yanıkları, 
inhalasyon yanıkları, elektrik yanıkları (yıldırım çarpmaları dahil)  

d) % 5’den fazla kimyasal yanıklar (Hidroklorik asitte % 1’den fazla)

e) Boyun, ekstremiteler, göğüs ve abdominal çevresel yanıklar

f) Yanığa eşlik eden özel durumların olması (travma, diabet, kanser, genel durum bozukluğu
gibi), şüpheli yanıklar (darp, cinayet, intihar) , sosyal,  emosyonel, psikoterapi veya uzun rehabilitasyon 
desteğine ihtiyaç duyan yanık hastaları, radyoaktivite yanıkları, donmalar. 

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 22 (1) (EK-1): 11-11, 2018



Cilt 22, Sayı 1 (EK-1), 2018 13 

VI - Yanık hastasının nakli 

Uz. Dr. Fulya Yılmaz Duran 

SBU İzmir Bozyaka EAH, Anestezi Kl. Başasistanı 

VI-YANIK HASTASININ NAKLİ  

Bir travma hastası olan yanık yaralanmasında hasta naklinin doğru zamanda, doğru hastaya 

ve uygun koşullarda yapılması çok önemlidir.  

Yanık hastası iki şekilde nakledilir.  

a) Kaza veya yaralanma bölgesinden sağlık kurumuna sevk.

b) Bir sağlık kurumundan daha deneyimli başka bir birim arasında sevk.

Hasta naklinde ilk önce bilinmesi gereken nokta sevk edilecek yanık hastasının yaşatılabilir 
olması ve nakil sırasında yaşamı tehdit edebilecek bir durumun ortaya çıkma olasılığının düşük 
olmasıdır. Yaşama olasılığı istisnai olarak mümkün olmayacak hastaların nakli öncelikli değildir.  Ciddi 
kardiyopulmoner instabilitesi olan bir hastanın da nakli çok uygun değildir. Ancak, yaşama olasılığı 
olan bir yanık hastasının gerekli olduğunda nakli için hiç tereddüt edilmemeli, hasta nakli en kısa 
zamanda ve çabuk olarak gerçekleştirilmelidir.  

Hasta nakil kriterleri 

Yanık şiddetinin belirlenmesini takiben tedavi edilebileceği sağlık birimi hakkında karara 
varılabilir. Yanığın şiddetine göre tedavi edilebileceği sağlık birimleri, ülkemiz yanık tedavi yapılanması 
göz önüne alınarak poliklinik, yanık odası, yanık ünitesi veya yanık tedavi merkezidir. Minör yanıklar 
poliklinikte ayaktan hasta olarak veya yanık odalarında yatırılarak tedavi edilebilirler. Orta şiddetteki 
yanıklarda, yandaş hastalık veya yaralanmaların durumu kötüleştirmediği durumlarda yanık 
ünitelerinde hasta tedavi edilebilmektedir. Majör yanıklar, ilk müdahalelerinin ilgili sağlık biriminde 
yapılmasını takiben yanık tedavi merkezlerine yönlendirilirler. Bununla birlikte yanık oda/ünitelerinde 
hastanın tedavisini zorlaştıran yandaş hastalık veya yanık tedavisi esnasında komplikasyonların 
gelişmesi hallerinde hasta, tedavisinin yapılması için bir üst basamak yanık birimine yönlendirilmelidir. 
Her ne koşulda olursa olsun, yanık hastasının kitapçıkta belirtilen ilk müdahaleleri yapılmadan, 
kontrolsüz nakli yapılmamalıdır. 

Hasta naklinde iki altın kural sıkı iletişim ve etkin bir ekip çalışmasıdır. Nakil sırasında:  

a) Yanık hastası nakil edilmeden önce yeterli düzeyde stabilize olduğundan emin olunmalıdır.

b) Nakil edilecek birimin hastadan mutlaka haberdar olması gerekir

c) Hastayı alan ve gönderen sağlık birimindeki yetkilendirilmiş hekimler arası doğrudan iletişim
sağlanmış olmalıdır.

d) Alıcı birim hastayı kabul edeceğini beyan etmiş olmalıdır.

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 22 (1) (EK-1): 13-17, 2018
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Gönderen sağlık biriminin hekimi alıcı birimin hekimine aşağıda verilen hastaya ait bilgileri 
iletmesi gerekir:  

a)Yaş ve cinsiyet  

b) Yaralanma yeri, zamanı ve şekli

c) Yanık genişliği, yanıklı vücut bölgeleri ve yanık derinliği

d) Hastanın boy ve kilosu

e) Temel yaşamsal bulguları

f) Nörolojik durum

g) Elde edilen laboratuar verileri

h) Hastanın kısa tıbbi özgeçmişi

ı) Yaralanma sonrası uygulanmış bulunan tıbbi tedaviler Hasta nakli sırasında aşağıdaki 
girişimler yapılmış/sağlanmış olmalıdır.  

a) Tercihan üst ekstremitede ve dikişlerle sabitlenmiş, mümkünse iki adet geniş damar yolu
(gereğinde yanık alan kullanılabilir) açılır.

b) Spontan solunumdaki hastaya nazal oksijen desteği yapılmalı, havayolu obstrükiyonu
açısından şüphede kalındığında ise mutlaka entübe edilmeli ve gerekli ventilatör ayarları
sağlanmalıdır.

c) İdrar sondası takılarak idrar debisi takip edilmelidir (erişkinde 30 mL/saat, çocukta 1
mL/kg/saat idrar çıktısı sağlanmalı, elektrik yanıklarında bunun 2 katı sağlanmalıdır).

d) Ağızdan gıda/su alımı kesilmeli, N/G tüp takılmalıdır.

e) Tüm narkotikler kesilmelidir.

f) Yanığı takiben ilk 24 saat içerisinde nakil edilen hastalara sadece laktatlı Ringer solüsyonu
verilmeli (2 yaş altı çocuklarda Dekstrozlu Laktatlı Ringer solüsyonu), verilecek sıvı miktari 
nakil öncesi ekip tarafından toplam vücut yanık yüzeyine göre belirlenmelidir.  

g) Nakil sırasında sürekli EKG ve solunum monitörizasyonu (% 30’un üzerindeki yanıklarda ve
elektrik yanıklarında) yapılmalıdır.

h) Nakil sırasında ıslak pansumanlar tercih edilmemelidir.

I) Hasta mümkün olduğunca ısıtılmalıdır.

Nakil şekilleri 

Hasta nakilleri, mutlaka 112 Koordinasyon ile temasa geçilerek yapılmalıdır. Karayolu ile nakil: 
100 km’ye kadar olan mesafelerde tercih edilmesi gerekir. Ancak hastanın durumuna göre bazen daha 
kısa mesafelerde dahi helikopterle nakil gerekli olabilir. Havayolu ile nakil: Gidilecek yere olan mesafe 
ve hastanın durumu yanında havayolu ile naklin kendine özgü riskleri de tercihi belirler.  

a) Nazogastrik tüp kalkış öncesi takılmalıdır.

b) Pnömotoraks araştırılır, varsa göğüs tüpü takılmalıdır.

Helikopterler ancak 220 km mesafeye kadar kullanılır, daha uzak mesafelerde uçak tercih 
edilmelidir. Ancak havaalanı gereksinimi, helikopter pist varlığı gibi önemli parametreler göz önünde 
bulundurulmalıdır.  
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VII - Yanık hastasına yanık merkezinde yaklaşım algoritması, ağrı tedavisi 

VIII - Solunum problemli yanık olgusu 

Doç. Dr. Ahmet Deniz UÇAR 

SBU İzmir Bozyaka EAH, Genel Cerrahi Kl. Eğitim Görevlisi 

VII - YANIK HASTASINA YANIK MERKEZİNDE YAKLAŞIM ALGORİTMASI 

Hastanın hikayesi alınmalıdır 

Alerji, rutin kullandığı ilaçlar, mevcut hastalıklar, son yemek saati, yaralanma şekli, zamanı, yeri 
vs.Tüm sistemler muayene edilmeli; genital ve rektal muayene atlanmamalıdır. Sıcak yanıklarının 
aksine soğuk yanıklarında en önemli fark hastanın yandığının farkında olmamasıdır. Bu yüzden 
sadece hastanın gösterdiği yerlerdeki yanık alanları ile yetinmemeli, tüm vücut değerlendirilmelidir. 
Özellikle çepeçevre yanıklı hastalarda tüm ekstremite nabızlarına bakılmalıdır. Nabız olmamasının en 
sık sebebi yetersiz sıvı resusitasyonudur. Eskaratomi yapmadan önce intravasküler sıvı durumu iyi 
değerlendirilmelidir. Yara temizlenir, soğutulur (ilk 15 dakika içindeyse) ve fotoğrafları çekilir. Yanık 
yüzdesine ve derinliğine bakılır. Laboratuvar değerlendirme ve görüntüleme yapılır. Gerekiyorsa 
eskarotomi ve fasyotomi yapılır.  

Yanık hastasının yatırıldıktan sonraki yanık derinliği ve alanı değerlendirmesi genellikle 
acil girişimler (kateter, trakeotomi, fasiotomi vs) sonrasına kalmaktadır. 

Tetanos profilaksisi yapılır.  

Yapılacak testler 

Hemogram, koagülasyon testleri, D-dimer ve fibrinojen, kan grubu tayini, seroloji biyokimya, 
glukoz (Bilinen diabetik hastalar ya da kan şekeri regülasyonu sağlanamayan vakalarda saatlik kan 
şekeri takibi ve minidoz iv insülin tedavisine tereddüt etmeden başlanmalıdır) bun, kreatin, Na,K,Cl, Ca 
AST, ALT, ALP CRP CPK, CK-MB (elektrik yaralanmalarında) albumin, prealbumin arteryel kan 
gazı,idrar tetkiki, EKG, pa akciğer grafisi yapılmalıdır. Bu testler yoğun bakıma yatışta yapılır ve 
resusitasyon safhasında (ilk 72 saat) her 24 saatte bir yinelenir(özellikle total parenteral nütrüsyon 
(TPN) alan hastalar). İlk 72 saat sonrasında haftada 2 kez yapılır. Yoğun bakımdan koğuşa 
çıkıldığında haftada 1-2 kez yapılır.  

Majör yanıklı hastalar tam monitörize edilir 

a) EKG

b) Solunum hızı

c) Pulse oksimetre

d) Santral venöz ve arteryel basınç ( %40'tan fazla yanık, ek hastalık, yaşlı hasta, anstabl hasta)

e) Foley kateter ve saatlik idrar bakısı

f) Sıcaklık ölçümü

g) Kapnometri (ventilatöre bağlı hastalarda)

h) Pulmoner arter kateteri (unstabil ciddi yanıklarda)

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 22 (1) (EK-1): 15-16, 2018
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ı) Doppler bakısı (kompartman sendromu açısından) kataterlere günlük olarak kuru tamponlarla 
pansuman yapılır. Enfeksiyon bulgusu varsa değiştirilir. 

Merkeze kabüldeki işlemler 

Yanık hastası nihai takip ve tedavisinin yapılacağı merkeze kabul edildikten sonra olay yerinde 
ya da sevk alınmış sağlık kuruluşunda yapılan tüm tetkik ve muayeneleri dikkatlice gözden geçirilmeli, 
hatta muayenesi tekrar edilmelidir. Hastanın fotoğrafları çekilmeli, yanık diagramı çıkartılmalıdır. Yanık 
alanının ölçümü ve özellikle derinliğinin doğru bir şekilde saptanması çok önemlidir. Pratikte göz ile 
tecrübeye dayalı muayene önemli ise de birkaç kantitatif yönteme başvurmak gereklidir. Biz ikinci 
derece yanıklarda cerrahi müdahaleye mümkün mertebe geç başvurma taraftarıyız. Bunun yanında 
derin dermal yanıklar ya da üçüncü derece yanıklarda ise hastanın stabilizasyonunun sağlandığı 
andan itibaren (tercihan ilk 48-72 saati geçmeyecek sürede) eskarektomi ve mümkün ise greftleme 
yapılmaya başlanmalıdır. Total vücut yanık alanı (TVYA) %50 üzerinde olan hastalarda erken dönem 
eskarektomi ve kalıcı (otogreft) ya da geçici (allogreft, xenogreft) kapama metabolik hızda %40 azalma 
sağlamaktadır. Biosentetik cilt ürünleri de geçici kapama ürünleri kadar etkili sonuç verir ve 
denenebilir.  

Yanığın derinliğinin saptanmasında vücutta var ise yanmamış yer ile yanmış alanların ağrı, duyu 
hissinin karşılaştırılması, kapiller dolum (3. derece yanıklarda yoktur, fakat 2. derece derin yanıklarda 
da son derece geç ya da hiç olmayabilir) veya yanık alanına bir iğne ucu ile kanamasının olup 
olmadığı gibi yöntemlerin yanında termal görüntüleme, vital boyalar, lazer doppler görüntüleme ile 
%98’i aşan oranda doğrulukla yanık derinliği saptana bilmektedir. TVYA %40'ı geçtiği durumlarda tüm 
vücutta ödem olduğu kabul edilmelidir. 

Yanık merkezinde ağrı tedavisi 

Yanık hastalarında analjezi ve sedasyon son derece önemli ve insancıl bir konudur. Hipokrat'ın 
"divinum est opus sedare dolarem" (ağrıyı dindirmek tanrısal bir şeydir) sözü unutulmamalıdır. 
Analjezikler düzenli olarak verilmeli mümkünse hasta kontrollü analjezi düzenekleri (patient controlled 
analgesia-PCA) tercih edilmelidir ki yetersiz veya aşırı analjezi kullanımından sarfı nazar edilebilsin. 
Narkotiklerle beraber laksatifler de verilmelidir. 

 Biz analjezik olarak yoğun bakım hastasına iv morfin veya fentanil TTS (emilimin cilt ödemi 
nedeni ile yetersiz olabileceği akılda tutulmalıdır) servis hastasına oral ve iv formu olan tramadol 
(Contramal, ultramex), anksiyolitik olarak alprazolam (Xanax, Ansiox) yetersiz kaldığında midazolam 
(Dormicum, demizolam) tercih ediyoruz. Debridman ve major pansuman değişimi için Ketamin + 
midazolam (anestezi uzmanı eşliğinde) kaşıntı için difenhidramin (Benadryl), hidroksizin (Atarax), 
siproheptadin (Sipraktin) tercih ediyoruz. Yanık hastasında kaşıntı için antihistaminikler yetmediği 
durumlarda Gabapentin preperatları ağrı azaltıcı etkisi ile de tercih edile bilinir. Derin ven trombozu 
profilaksisi asla unutulmamalıdır. Hastanın kilosundan bağımsız olarak 0.4 ml lik düşük moleküler 
ağırlıklı heparin başlanmalıdır. Son olarak hastanın risk skoru hesaplanmalıdır. Bir yanık hastasının 
mortalite riskinin neden saptanması gerektiği tartışıla bilinir fakat yanık tedavi hizmeti sunan merkezin 
başarı oranı bir nevi iç denetleme aracıdır. Literatürde yanık mortalite risk skorlaması için pek çok 
skala (Baux, FLAME, APACHE II APACHE III, SAPS) mevcut ise de biz ABSI (Abbreviated Burn 
Severity Index) skorunu tercih etmekteyiz. Sonuç olarak rutin bir yanık hastası tedavisinde olmazsa 
olmazlar şöyle sıralanabilir: anksiolitikler, mide mukoza koruyucu, antihistaminik, DVT profilaksisi, 
mukolitik, sıvı, lokal antibaktriyel pomadlar, ağrı kesici, enteral/parenteral nütrisyon, ß blokerler. 
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VIII - SOLUNUM PROBLEMLİ YANIK OLGUSU  

A) Mekanik ventilatöre bağlama endikasyonları

Pa O 250mmHg  

Mekanik ventilatörde tedavi amaçları Pa O2>60mmHg pH>7.25  

Hava yolu yaralanması tanısı klinik hikâye ve bulgular ile beraber laringoskopi/bronkoskopi 
bulguları bulunması ile konur.  

Klinik hikâye ve bulgular  

Kapalı bir alanda dumana maruz kalma 

Ses kısıklığı  

Wheezing  

Kurumlu balgam  

Bronkoskopi bulguları  

Eritem 

Ülserasyon  

Belirgin damarlanma 

İnfraglottik kurum  

Hava yolu yaralanmasında tedavi, 

B) Bronkodilatörler (salbutamol) 2 saatte bir

C) Nebülize heparin (5-10 bin U, 3mL SF ile) 4 saatte bir

D) Nebülize asetilsistein (%20, 3mL) (heparin ile) 4 saatte bir

E) Hipertonik salin gerektiğinde

F) Steroidler, standart tedaviye dirençli bronkospazm olmadıkça verilmez. Ciddi olmayan fakat
tedavi gerektiren havayolu yanıklarında 80 mg prednol her gün yarı yarıya azaltılarak başlanır ve bir 
proton pompa inhibitörü de tedaviye eklenir. Hava yolu yaralanmasında antibiyotik profilaktik olarak 
kullanılmaz. Hiperbarik oksijen tedavininin yanık hastalarındaki yeri konusu tartışmalıdır.  

Bu durumda hiperbarik oksijen tedavisinin oksijen taşıma kapasitesini önemli oranda etkilenmiş 
zehirlenmelerin eşlik ettiği yanıklar ve ciddi inhalasyon yanıklarda başvurulabileceği kanaatindeyiz. 
Her ne kadar yanık yarasındaki geçiş zonunun kazanılabileceği bilinse de ilk dönemde genel durumu 
kritik hastaların teknik olarak pekte kolay olmayan hiperbarik oksijen tedavisi için olası riskler ve kar-
zarar hesabı yapılmalıdır. Birinci, ikinci ve üçüncü derece donör sahası olan yanıklı hastalarda 0,2 
mg/kg büyüme hormonu uygulamasının yara iyileşmesinde %25 hızlanma gösterdiği saptanmıştır. Her 
ne kadar kliniğimizde büyüme hormonu yanık tedavisinde yer bulamamış olsa da ciddi yanığı olan 
çocukların 1. yıldan sonra yaşıtlarına nazaran 1 yıl kadar büyüme gelişme geriliği gösterebileceği 
düşünüldüğünde pediatrik yaş grubundaki hastalarda büyüme hormonu ilavesi akılda 
bulundurulmalıdır. β- bloker ajanlar yanık hastalarında katekolamin etkisine bağlı lipoliz, taşikardi, 
kardiak yük, ve istirahat enerji tüketimini ve genel mortaliteyi azaltmaktadır ve tedaviye eklenmelidir. 
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IX - Üst ve alt solunum yolu inhalasyon yanıkları 

Op. Dr. Elif DUMAN 

SBU İzmir Bozyaka EAH, Göğüs Cer. Kl. Uzmanı 

IX-ÜST VE ALT SOLUNUM YOLU İNHALASYON YANIKLARI 

Akciğerin inhalasyon hasarı kuşkusu olan hasta genellikle bir yangın kazazedesidir. Bu 
olgularda 3 tip yaralanma ile karşılaşılacağı unutulmamalıdır.  

Bunlar; 

a) Hava yollarının termal yanıkları,

b) Trakea ve bronşların kimyasal hasarlanması,

c) Sistemik karbon monoksit (CO) ve hidrojen siyanid zehirlenmesidir.

Acil servise kabul edilen hastada ilk yapılması gereken derhal %100 oksijen tedavisine 
başlanmasıdır. Bu sırada hasta hızlı bir biçimde muayene edilir. Hastanın anamnez ve öyküsünün 
alınması sırasında kişinin sivil ya da itfaiyeci olup olmadığı, maruziyet süresi, olay yerinin özellikleri 
(kapalı/açık ortam), ortamdaki koku, duman, dumanın rengi, ortam ısısı, açık ortamsa yağmur gibi 
detaylar sorgulanmalıdır. Yaralının koruyucu maske kullanıp kullanmadığı, sigara öyküsü, altta yatan 
akciğer hastalıkları bilinmesi gereken özelliklerdir. İnhalasyon yanığı veya toksik madde inhalasyonu 
kuşkusu oluştuğu durumlarda hastanın klinik durumu iyi olsa bile mutlaka 4-6 saat hastanede kontrol 
altında tutulmalı ve taburcu edilmeden önce tekrar çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Ölümcül 
dozda maruziyetin olduğu birçok olguda ilk saatlerde belirti olmayabilir (örn. hardal gazı, fosgen). Ciddi 
yanık olgularında hipovolemi riski vardır. Bu nedenle hastaya derhal sıvı tedavisi başlanmalıdır. Sıvı 
replasmanı sırasında aşırı yüklenmeden kaçınılmalıdır. Bu hastalarda daha sonra konsolidasyon 
bulgularının sıkılıkla karşımıza çıkacağı ve ARDS tablosunun gelişebileceği unutulmamalıdır. Hasta 
monitörize edilmelidir. Kardiak arrest, hipoventilasyon, havayolu obstrüksiyonu ve bilinç bozukluğu 
durumunda hasta derhal entübe edilir. İnhalasyon hasarı olan hastanın getirildiği merkezde yanık 
ünitesi yoksa ve hastanın transferi gerekiyorsa, ciddi bir üst hava yolu obstrüksiyonu olmasa dahi 
süreç içerisinde obstrüksiyon gelişebileceği için hasta entübe edilerek transfer edilmelidir. 

CO toksisitesi dışında inhalasyon yanığı veya toksik madde inhalasyonun aspesifik bir 
laboratuar testi yoktur. CO toksisitesi ise karboksihemoglobin seviyesi bakılarak saptanabilir. Akciğer 
grafisi erken dönemde çoğu kez bulgu vermez. Arter kan gazı incelemesinde olgunun ağırlığı oranında 
hipoksemi saptanabilir. Başlangıçta normal olan akciğer grafisi çoğu hastada 5-10. günde patolojik 
hale gelir. Geç dönemde akciğer grafisinde; pnömoni, atelektazi, ARDS bulguları, plevral efüzyon, 
konsolidasyonlar ve bilateral interstisyel paternler görülebilir. İzlemde hastaya fleksibl bronkoskopi 
yapılmalıdır. Fleksibl bronkoskopi ile hem havayollarının temizliği yapılır hem de prognoz hakkında 
öngörü sağlanır. İnhalasyon hasarını değerlendirmek için bronkoskopik skorlamadan faydalanılmak-
tadır. Bu değerlendirmede: 

a) Grade 0: yaralanma yok,

b) Grade 1 (hafif yaralanma): Küçük eritem alanları ve / veya bronşiyal ağaçta karbon
paritikülleri,
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c) Grade 2 (orta yaralanma): Daha yaygın eritem, karbon partikülleri, bronkore,

d) Grade 3 (ciddi yaralanma): Yaygın eritem, yaygın karbon partikülleri, bronkore, bronşiyal
obstrüksiyon,

e) Grade 4 (masif yaralanma): Mukozanın soyulması, nekroz, endoluminal obliterasyon (biri
veya birden fazlası) şeklindedir.

Bronkoskopide inhalasyon hasarı bulgusunun olmamasının tanıyı ekarte ettirmeyeceği 
unutulmamalıdır. Bronkoskopinin dezavantajı; akciğer parankimini, alvelolleri ve distal havayollarını 
değerlendirmekten uzak oluşudur. Ancak yine de bugün için en iyi tanı yöntemi klinik değerlendirme ile 
birlikte erken dönemde yapılan fleksibl bronkoskopidir. Periferik bölgelerde ortaya çıkan değişikliklerin 
tanısı için xenon veya teknesyum sintigrafileri kullanılmakla beraber acil koşullarında bu tetkiklerin 
yapılması her zaman kolay olmamaktadır. 

Yaralanmanın ciddiyetini değerlendirmek için bronkoskopinin yanı sıra toraks tomografisi 
üzerinden yapılan skorlamada kullanılmaktadır. Radyologlar tarafından geliştirilen bu skorlama 
sisteminde normal BT 0, interstisyel gölgelerde artma 1, buzlu cam opasiteler 2 ve konsolidasyon 
varlığı 3 olarak skorlanır. Bronkoskopik bulgu varlığında yüksek radyolojik skor pnömoni, ARDS ve 
ölüm riskinin daha yüksek olduğunu gösterir. 

İnhalasyon yanıklarında tedavi genel olarak destek tedavisi şeklindedir. Destek tedavisi ilk 
yapılan bronkoskopide hava yolu hasarı saptanmışsa sık bronş temizliği, sıvı replasmanı, 
bronkodilatör tedavi ve endikasyon varlığında mekanik ventilasyonu kapsar. Olguların çoğunda üst 
solunum yollarında ödem ve obstrüksiyon olması nedeniyle erken entübasyon çoğu kez hayat 
kurtarıcıdır. Entübasyon tüpü olabildiğince geniş olmalıdır. Mortal seyreden pulmoner komplikasyonlar 
öncesi, kliniğin sessiz olması nedeniyle bronkoskopik olarak inhalasyon hasarı saptanır saptanmaz 
profilaktik entübasyonun yararını belirten çalışmalar vardır. Üst solunum yolu obstrüksiyonu olmayan, 
hemodinamisi bozulmamış hastalarda solunum desteği gerekiyorsa noninvazif mekanik ventilasyon, 
maliyet etkinliği, daha az komplikasyona neden olması, hasta ile iletişimin devam etmesi gibi 
nedenlerle tercih edilebilir. Ancak bilinç bozukluğu, yüz yanık ve yaralanmaları, ses değişikliği (stridor 
ve ses kısıklığı), ağız içi yanık, aşırı sekresyon, solunum güçlüğü, havayolu obstrüksiyonu varlığında 
invazif mekanik ventilasyon tercih edilmelidir. Genel olarak benimsenen yaklaşım akciğer koruyucu 
ventilasyon stratejisidir. Bu amaçla beklenen vücut ağırlığı üzerinden kg başına 6 ml tidal volüm PEEP 
desteği ile sağlanır.  

Duman ya da toksik gazın inhlasyonu varlığında bronkodilatatörler inhalasyon yoluyla derhal 
başlanmalıdır. Mukolitik ajanlar ve özellikle N-asetilsistein (NAC) endobronşiyal sekresyonların ve 
fibrin depozitlerin temizlenmesinde yararlıdır. NAC bazı hastalarda bronkospazma neden 
olabileceğinden uygulama öncesi bronkodilatörler kullanılmalıdır. İnhalasyon yaralanmasında ortaya 
çıkan obstrüksiyonun ana nedenlerinden biri de lümen içerisinde biriken epitel döküntüleri, fibrin, 
mukuz, karbon partikülleri ve inflamatuar hücrelerin oluşturduğu pıhtı benzeri oluşumlardır. Heparin 
veya diğer antikoagülanların aeresol şeklinde tek başına ya da NAC la birlikte kullanımının pulmoner 
ödemi önleme, sekresyonların veya pıhtının atılmasını kolaylaştırma, bronkokonstriksiyonu azaltma ve 
kompliyansı düzeltme yönünde etkisi olduğu bildirilmektedir. Önerilen tedavi şekli 5000 UI heparinin 3 
ml serum fizyolojikle dilüe edilerek 4 saatte bir nebulizatör ile uygulanması ve yine 4 saatte bir NAC 
nebulizasyonunun ayrı olarak yapılmasıdır.  

Tedavinin en önemli bileşenlerinden biri fleksibl bronkoskopidir. Termal hasarı ortaya koymanın 
yanı sıra bu hasarın yarattığı sonuçları ortadan kaldırmada sık aralıklarla yapılan bronkoskopi ile 
sekresyon, soyulmuş mukoza parçaları ve partiküllerin temizliği mutlaka yapılmalıdır. Agresif 
bronkoskopik yaklaşımla atelektazilerin açılması azalmış ventilasyonu arttıracaktır. Bronkoskopi 
yapılan olgularda pnömoni komplikasyonunun daha az, mekanik ventilasyon ve hastanede kalış 
süresinin daha kısa ve mortalite oranının %18 daha az olduğu bildirilmiştir. Ancak gereksiz yere 
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yapılan sık bronkoskopiler de hastada hasarlı solunum mukozasında tahriş ve hemoraji yaratır. Hatta 
sık ve kuvvetli aspirasyon ile kanamaya meyilli solunum mukozası hasarlanacağından dikkatli ve 
gereğinde yapılması kliniğimizin önerisidir. Aynı zamanda bronşiyal lavaj için verilen yıkama sıvısının 
tamamen alınması önemlidir. Zaten çoğu kez görülen alveollerdeki hasarlanma ventilasyon perfüzyon 
bariyerini bozar ve konsolidasyona  neden olur.  Bizde bronşiyal lavaj için verdiğimiz ve hepsini aspire 
edemediğimiz sıvı nedeni ile bu patolojinin artmasına katkıda bulunmuş oluruz.  

Sistemik toksisitelerin tedavisi:CO zehirlenmesi kuşkusu ya da tanısı varlığında derhal %100 
oksijen tedavisi başlanması gerekir. Bu tedavi karboksihemoglobinin yarılanma ömrünü kısaltır. 
Hiberbarik oksijen tedavisinin de karboksihenoglobinin yarılanma ömrünü kısalttığı bilinmektedir. 
Özellikle karboksihemoglobin değeri > %25, gebe, göğüs ağrısı, EKG değişiklikleri ve bilinç değişikliği 
olan olgularda ilk 24 saat içerisinde başlanan hiperbarik oksijen tedavisinin nörolojik sekeller üzerine 
de olumlu etkisinin olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir.  

Yün, ipek, naylon, PVC ve kağıt ürünlerinin yanması ile oluşan hidrojen siyanid bir diğer 
sistemik toksiste nedenidir. Tedavide hidrojen siyanidin antidotu olan hydoxycobalamin 5 gr infüzyon 
şeklinde verilir, ayrıca solunum desteği sağlamak için %100 oksijen ve endike olgularda mekanik 
ventilasyon uygulanır. 

Akciğerin inhalasyon hasarında pnömoni sık görülen ve fatal seyredebilen komplikasyonlardan 
biridir. Pnömoni veya enfeksiyon varlığında geniş spektrumlu antibiyotikler emprik olarak başlanmalı 
ve kültür sonuçlarına göre gerekirse tedavi düzenlenmelidir. Bu hastalarda profilaktik antibiyotik 
tedavisinin yeri yoktur.  
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X - Gastrointestinal sistem problemleri 

Doç. Dr. Erkan OYMACI 

SBU İzmir Bozyaka EAH, Gastrointestinal Cerrahi Kl. Eğitim Görevlisi 

 

 
X - GASTROİNTESTİNAL SİSTEM PROBLEMLERİ 

A) Yanık akut evresindeki GİS komplikasyonları 

a) Mide mukozal kan akımı azalması ve gastrik asit sekresyonunun artışına bağlı hemorajik 
eroziv mukozal lezyonlar ve sonrasında Curling ülserleri gelişir. Bunlara bağlı kanama ve perforasyonu 
önlemenin en etkin yolu PPİ ve antiasitler ile uygulanan profilaksidir.  

b) Günümüzde yoğun bakım ünitelerinde yaygın olarak kullanılan sukralfat, eroziv gastrit 
profilaksisinde en etkin ilaç olarak görülmektedir. Sukralfat mide pH’sını değiştirmez ve dolayısı ile 
bakteriyel translokasyona neden olmaz. Yapılan çalışmalarda diğer antiasitlerin aksine pnömoni 
insidansını arttırmadığı gösterilmiştir. Ancak hipofosfatemi riski nedeniyle dikkatli kullanılmalıdır. 
Kanama gelişen olgularda eş zamanlı endoskopik girişim endikasyonu mevcuttur. 

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

a) Bulantı-kusma gelişti ise, 

b) Barsak sesi yok ve abdominal distansiyon gelişti ise, 

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

d) Potasyum dengede tutulması önemlidir ve mümkün olduğunca hiponatremi, hipovolemi, 
septisemi ve konstipasyonun önüne geçilmeye çalışılmalıdır. 

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

B) Hiperdinamik ve hiperkatabolik evredeki (septik evre) GİS komplikasyonları 

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

b)Yanık sonrası gelişen şiddetli sepsis, karaciğer yetmezliği oluşturarak yada oluşturmaksızın 
ince barsaklarda septik infarkt oluşumuna neden olur. Meteorizm, ileus oluşumu ve ikter yanıklı 
hastalarda kötü prognoz işaretidir. 
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XI - Renal problemli yanık olgusu 

Uz. Dr. Emre Gezer1, Doç. Dr. Erhan TATAR2 
1SBU İzmir Bozyaka SUAM, İç Hastalıkları Kl. Eski Uzmanı 

2SBU İzmir Bozyaka SUAM, Nefroloji Kl. Eğitim Görevlisi 

XI - RENAL PROBLEMLİ YANIK OLGUSU 

Böbrek hasarı ya yanmadan hemen sonra (ilk 24 saat içinde ya da sepsisin gelişmesiyle birlikte 
daha geç dönemde) ortaya çıkar (Tablo 1). Erken dönemde gelişen akut böbrek hasarının en sık 
sebebi sıvı kaybına bağlı kardiyak atım hacminin azalmasıdır ve hipovolemi gelişmesidir. Diğer 
nedenler arasında ise inflamatuar mediyatörlerin salınımı, yaygın doku hasarına bağlı ortaya çıkan 
denatüre proteinler ve nefrotoksik ilaçlar gösterilebilir (Tablo 2). Yanık hastalarına öncelikle yapılması 
gereken yeterli miktarda sıvı replasmanıdır. İnfüzyon yeterlilik düzeyi ise idrar çıkışı veya Swan-Ganz 
kateterizasyonu takılıp pulmoner kapiller uç basıç ölçümü ile takip edilebilmektedir. Hastaya ilk 24 saat 
içinde verilecek sıvının miktar olarak belirlenmesi, Parkland formülüne göre belirlenmektedir. Formül 
ise şu şekildedir: 4 x Hastanın ağırlığı (kg) x Yanık alanın total vücut yüzey alanına göre yüzdesi. 
Sonuç mililitre cinsinden çıkmakta olup çıkan sonucun yarısı ilk 8 saat içinde diğer yarısı ise sonraki 
16 saate yayılarak hastaya verilmelidir. Bu bahsedilen zaman dilimlerinin, tedaviye başlangıçtan 
itibaren değil, yanığın gerçekleştiği zamandan itibaren olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Tedavide 
kullanılan sıvının tercihini ise çoğu yanık kliniği ringer laktattan yana kullanmaktadır.  

İntravenöz mayi dışında, hastalara verilen albumin, plazma volümünü %37’ye kadar artırıp 
serum aldosteron ve renin düzeylerinin normale gelmesine yardımcı olur. Özellikle 3. Derece geniş 
yanıklarda haptoglobulin uygulanması, 1985 yılında Japonya’da kullanıma girmiş bir koruma yöntemi 
olup serumda artan serbest hemoglobulini bağlayarak böbrek hasarından koruyucu bir yöntemdir. 

Erken başlangıçlı ABH tedavisinin temel taşının yoğun intravenöz (iv) hidrasyon olduğu 
bilinmesinin yanında fazla sıvı resusitasyonun hastalara zarar verdiğinden yukarıda bahsedilmiştir. Bu 
nedenle verilmesi gereken sıvının ideal miktarı, Parkland formülü baz alınarak hastanın klinik 
muayenesine göre belirlenmelidir. Bu tedaviyle öncelikle hastanın idrar çıkışının artırılması 
hedeflenmektedir. Ancak bazı durumlarda yeterli mayi tedavisine rağmen istenilen idrar çıkışı 
sağlanamaz. Bu durumda 20-80 mg/gün iv furosemid hastanın tedavisine eklenebilir.  

Geç başlangıçlı ABH tedavisinde ise en önemli basamak gelişen veya gelişebilecek septik 
durumun erken tanınması ve buna yönelik alınacak önlemlerdir.  Erken sepsisten şüphe etmemizi 
gerektiren bazı durumlar; hastanın beslenmeye olan intoleransı, insulin direnci ve akut faz 
reaktanlarının yükselmesi şeklinde belirtilebilinir. Sepsis durumunda ise hastalara geniş spektrumlu 
antibiyotik başlanmalı; ancak nefrotoksik olanlardan kaçınılması gerektiği akıldan çıkarılmamalıdır. 

Yanık sonrası gelişen ABH tedavisinde hemodiyalizin (HD) kullanım sıklığı, sıvı resüstasyon ve 
sepsis kontrolünü sağlama yöntemlerinin zaman içinde gelişim göstermesi sonucu, giderek azalma 
göstermiştir. HD tedavisine başlamayı gerektiren klasik endikasyonlar net olmakla birlikte, yanık 
hastalarında HD tedavisine optimal başlama zamanı yıllardır süregelen bir tartışma konusu olmuştur. 
Ortaya çıkan en son konsensus, ABH gelişmiş kritik yanık hastalarında ileri derece metabolik bozukluk 
ve hayatı tehdit eden olaylar gelişmeden önce HD tedavisine başlamayı destekleyici niteliktedir. 
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Tablo 1. Akut Böbrek Hasarlanmasında Tanı Kriterleri 
 

Böbrek 
Fonksiyonu 

RIFLE Kriterleri AKIN Kriterleri 

Parametreler  Risk Injury Failure Stage 1 Stage 2 Stage 3 

Serum 
Kreatinin 
(Kre) 

↑Kre, ≥1.5x 
bazal değer 
veya 
GFR↓≥25%  

↑Kre, ≥2x 
bazal değer 
veya  

GFR ↓≥50% 

↑Kre, ≥3x bazal 
değer veya  

GFR ↓≥75%  

↑Kre 0.3mg/dL 
bazal değer 
veya  

↑Kre, ≥1.5-1.9x 
bazal değer 

↑Kre,  

≥2-2.9x bazal 
değer 

↑Kre, ≥3x bazal 
değer veya ↑Kre 
≥0.5mg/dL 
Kre≥4mg/dL iken 
veya RRT 
başlanması 

İdrar çıkışı <0.5 
mL/kg/saat 
(≥6 saat) 

<0.5 
mL/kg/saat 
(≥12 saat) 

<0.3 mL/kg/saat 
(≥24saat) veya 

 ≥12 saat anüri 

<0.5 mL/kg/saat 

 (≥6 saat) 

<0.5 
mL/kg/saat 
(≥12 saat) 

<0.3 mL/kg/saat 
(≥24 saat) veya 
≥12 saat anuri 

 
Son dönem böbrek hastalarında uygulanan renal replasman tedavileri (RRT) içinde periton 

diyalizinin (PD) yeri, elde edilen düşük temizleme oranı ve karın duvarı üzerine kateter takılma 
gerekliliği nedeniyle yanık hastalarında sınırlıdır. Aralıklı (IHD), devamlı (CRRT) veya uzamış aralıklı 
(PIRRT) HD gibi çeşitli HD yöntemlerinden ise hangisinin kullanılması gerektiğine yönelik yeterli veri 
mevcut değildir, çünkü yapılan çalışmalar bu yöntemlerden birinin diğerlerine olan bir üstünlüğü 
gösterilememiştir.  Sadece, hemodinamik olarak stabil olmayan hastalarda CRRT ve PIRRT gibi daha 
yavaş yöntemlerin daha iyi tolere edildiği gösterilebilmiştir. Ayrıca CRRT’nin proinflamatuar mediya-
törleri temizleyerek MODS oluşumunu teorik olarak azaltabileceği başka bir çalışmada vurgulanmıştır. 
Bu veriler ışığında, yeterli sayıda çalışma olmasa da, CRRT’nin diğer HD modalitelerine göre bir adım 
önde olduğu söylenebilmektedir. RRT’nin sonlandırılma kriterleri konusunda bir konsensus henüz 
sağlanamamıştır. HD başlama kriteri ortadan kalkmış ise, 24 saatten daha uzun bir süredir idrar 
volümünün >1 mL/kg/saat olması ve RRT ile ilgili bir komplikasyonun olması durumunda tedavinin 
sonlandırılması gündeme gelebilir 

Tablo 2. Başvurunun erken ve geç döneminde ön tanı 

Başvurunun Erken Dönemi(İlk 72 saat) 

Ön Tanı 

1) Hipovolemi (Volüm Kaybı)                          

2) Akut Tubuler Hasarlanma (ATH) (2A.Volüm kaybı zemininde İskemik  ATH) (2B.Rabdomiyoliz) (2C.Nefrotoksik İlaçlara bağlı 
ATH)                                                                              

Başvurunun Geç Dönemi (>72 saat) 
Ön Tanı 

1) Sepsis (Ateş yüksekliği, CRP ve Prokalsitonin yüksekliği ve/veya izlemde progresif artışı) 

2) Nefrotoksik İlaçlara bağlı ATH  (NSAİ ilaçlar, aminoglikozid, kolistin, vankomisin vb ilaç kullanımı) 

3) Kontrast Nefropatisi (48-72 saat önce radiokontrast madde kullanımı) 

 

İdrar Analizi Hipovolemi (Prerenal) Akut Tubuler Hasarlanma (Renal) 

Fraksiyonel Na Ekskresyonu <%1 >%1 

Fraksiyonel Üre Ekskresyonu <%35 >%50 

İdrar Dansitesi >1020 <1010 

İdrar Osmolalitesi >400 >350 

İdrar Na <20 >30 

İdrar/Plazma Kreatinin >40 <20 

Serum BUN/Kreatinin >20 <20 
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XII - Göz yanıkları 

Doç. Dr. Tuncay KÜSBECİ 

SBU İzmir Bozyaka EAH, Göz Kl. Eğitim Görevlisi 

XII-GÖZ YANIKLARI 

Gözün kimyasal, fiziksel ve termal yanıkları, hızlı ve ilerleyici tahribata yol açarak ciddi göz 

komplikasyonlarına neden olmaktadır. Göz yanıklarında oluşan bu komplikasyonların ciddiyeti maruz 

kalınan ajanın konsantrasyonu, pH’sı, maruziyet süresi, oküler yüzeye ve dokulara penetrasyon 

miktarı ile ilişkilidir. Özellikle kimyasal yanıklar limbal kök hücre yetmezliğinin en sık nedeni olup, 

korneada iyileşmeyen epitel defektleri, stromal enflamasyon, neovaskülarizasyon, konjonktivalizasyon 

ve korneal opasifikasyona yol açarak kalıcı görme kaybı ve körlüğe kadar giden hasarlara yol açarlar. 

Yanık hastasına yaklaşımda atılacak adımlar şu şekilde sıralanabilir. 

a) Yanığa maruziyet sonrası hastayı yanık ortamından hızla uzaklaştırmak,

b) Hastanın gözünün irrigasyonu ve yanığa yol açan ajanın gözden hızla uzaklaştırılması, göz

üzerindeki pH nötralize oluncaya kadar yıkama yapılması,

c) Varsa gözdeki yabancı cisimlerin temizlenmesi,

d) Detaylı oftalmolojik muayene,

e) Yanığa bağlı etkilenme miktarı ve doku hasarının tespit edilmesi, yanığın derecelendirilmesi

(Tablo 1),

f) Oküler enflamasyonun tıbbi tedavisi ve ağrı yönetimi (Tablo 2)

g) Oluşması muhtemel komplikasyonların gelişimini önleyici tedaviler,

h) Komplikasyonların yönetimi,

ı) Kronik dönemde oküler yüzeyin rekonstrüksyonu için gereken cerrahi işlemler. 

Tablo 1. Göz yanıklarında derecelendirme (Roper-Hall sınıflaması) 

grade prognoz kornea limbus

1 iyi epitelyal hasar limbal iskemi yok 

2 iyi bulanık, iris detayları seçilir <1/3 limbal iskemi 

3 orta total epitel defekti, stroma bulanık, iris detayları belirsiz 1/3-1/2 limbal iskemi 

4 kötü kornea opak, iris ve pupil seçilemez >1/2 limbal iskemi 

İrrigasyon 
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Özellikle kimyasal yanıklarda erken irrigasyon kritik öneme sahiptir. İrrgasyonun amacı maruz 
kalınan kimyasal maddenin ortamdan uzaklaştırılması ve fizyolojik pH’nın yeniden oluşturulmasıdır. 
İrirgasyon miktarı maruz kalınan kimyasal madde miktarına göre değişmekle birlikte birkaç litreden 20 
litreye kadar değişebilir. Sıklıkla kullanılabilecek irrigasyon sıvıları, serum fizyolojik, bikarbonatlı serum 
fizyolojik, dengeli tuz çözeltisi (BSS) ve ringer laktattır. Karşılaştırmalı çalışmalarda dengeli tuz 
solüsyonu tercih edilmesi önerilmektedir. Bu sıvılara ulaşılamadığı durumlarda temiz çeşme suyu da 
hastaneye ulaşana dek gözün yıkanmasında kullanılabilir. İrrigasyon sıvıları İV set ile göze 
yönlendirilirken hastanın gözüne topikal anestezik damlatılır ve göz kapaklarının daha iyi açılması için 
göz spekulumu kullanılabilir.  

Grade 1 yanıklarda tedavi 

a) Topikal antibiyotikli damla/merhemler (eritromisin ya da benzeri) günde 4 kez

b) Prednisolon asetat %1 günde 4 kez

c) Gerektiğinde koruyucu içermeyen yapay gözyaşları

d) Ağrı varlığında sikloplejik olarak siklopentolat damla günde 3 kez

Grade 2 yanıklarda tedavi 

a) Topikal antibiyotikli damla, tercihen florokinolon damla günde 4 kez

b) Prednisolon asetat %1 ilk 7-10 gün süresince dikkatlice saat başı damlatılır

c) 10-14 gün süresinde epitel iyileşmesi tamamlanmadıysa steroidli damlalar yavaş yavaş
azaltılır. Epitel iyileşmesinde gecikme varsa medroksiprogesteron damla %1 günde 4 kez
önerilir.

d) Uzun etkili sikloplejik olarak atropin yoksa siklopentolat damla günde 3 kez

e) Oral C vitamini 2 gram günde 4 kez

f) Doksisiklin 100 mg günde iki kez (çocuklarda kaçınarak)

g) Sodyum askorbat damla (%10) dikkatli şekilde saatbaşı

h) Gerektiğinde koruyucu içermeyen yapay gözyaşları

ı) Nekrotik epitelin debritmanı ve gerektiğinde doku yapıştırıcıları ile uygulama 

Grade 3 yanıklarda tedavi 

a) Grade 2 yanıklardaki medikal tedavi uygulanır.

b) Amniyotik membran transplantasyonu ile yüzey rekonstrüksiyonu uygulanabilir.

Grade 4 yanıklarda tedavi 

a) Grade 2 ve 3 yanıklardaki medikal tedavi uygulanır.

b) Erken dönemde cerrahi uygulama genellikle gerekir.

c) Ciddi nekrozlarda Tenonplasti limbal vaskülariteyi sağlamak için gerekebilir.

d) Amniyotik membran transplantasyonu oküler yüzey hasarının düzeyine bağlı olarak sıklıkla
gerekir.
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Tablo 2. Tedavi algoritması (Hamill ve ark. çalışmasından adapte edilmiştir) 

GÖZDE ALKALİ YANIK SAPTANMASI

GÖZ BOL MİKTARDA SERUM FİZYOLOJİK İLE YIKANIR

pH NORMALE DÖNER pH NORMALE DÖNMEZ

TAM OKÜLER MUAYENE GÖZ KAPAKLARI İÇİ VE 
FORNİKS TEMİZLİĞİ

LİMBAL ETKİLENME 
MİKTARI, KORNEA VE 
KONJONKTİVE EPİTEL 
DEFEKTİ ÖLÇÜMÜ

pH NORMALE DÖNER pH NORMALLEŞMEZ

LİMBAL ETKİLENME VE DEFEKT 
YOKSA PREDNİZOLON ASETET 
%1 4X1/GÜN, 
TRİMETOPRİM+POLİMİKSİN B 
SÜLFAT 4X1/GÜN 3-5 GÜN SONRA 
KONTROL

EPİTEL DEFEKTİ VE LİMBAL 
ETKİLENME VARSA

SİKLOPLEJİN DAMLA BAŞLA, SAAT BAŞI 
PREDNİZOLON ASETAT %1, ANTİBİYOTİK DAMLA 
4X1/GÜN, VİTANİM C 1000 MG ORAL 2X1/GÜN, 
GEREKİRSE AĞRI İÇİN ANTİİNFLAMATUAR 
TEDAVİ, HASTANIN GÜNLÜK KONTROLÜ VE 
GÖZİÇİ BASINCI İZLEMİ

HASTA 8 YAŞINDAN BÜYÜKSE, KADIN 
HASTALARDA HAMİLE OLUP OLMADIĞI 
SORGULANARAK, TERATOJENİK ETKİSİ 
DİKKATE ALINARAK, DOKSİSİKLİN 50-

100 MG 1X1/GÜN ORAL VERİLİR

HASTA 8 YAŞINDAN KÜÇÜK 
İSE DOKSİSİKLİN VERİLMEZ

SADECE KORNEA DEFEKTİ VARLIĞINDA 
BANDAJ KONTAKT LENSLER UYGULANIR, 
İLERİ DÜZEY KONJONKTİVAL DEFEKT 
VEYA LİMBAL TUTULUM MEVCUTSA 



Cilt 22, Sayı 1 (EK-1), 2018 31 

 
 

 

XIII - Erkek genital organları yanıkları 

Doç. Dr. Bülent GÜNLÜSOY 

SBU İzmir Bozyaka EAH, Üroloji Kl.Eğitim Görevlisi 

 

 
 

XIII-ERKEK GENİTAL ORGAN YANIKLARI 

Genital sistem yanıkları oldukça nadir görülen yanıklar olmasına karşın bu bölgedeki dokulara  
tahrip edici etki yapar. Bu bölgede oluşan yanıklar genellikle diğer anatomik bölgelerdeki yanıklara 
eşlik ederse de kasıtlı olarak bölgenin kaynar su ile haşlanması sonucu izole olarak da görülebilir. 
Perineum ve genital bölge yanıkları organların fonksiyonlarını potansiyel olarak bozabilir veya harap 
edebilir, ayrıca estetik bütünlüğü bozar ve hijenik koşulların sağlanmasını önler. Normal dokunun 
bozulması ve skarlaşma; hareket kısıtlaması, ağrı, şekil bozulması ve sosyal sıkıntılarla sonuçlanabilir. 
Bu yanıkların tedavi planlanmasında seksüel ve genitoüriner fonksiyonların korunması son derece 
önemlidir. 

Perineal ve genital yanıkların en önemli nedenleri bölgenin kaynar su ile haşlanması,alevle 
yanık,kimyasal ve elektrik yanıklardır.Yanık sonucu oluşan demarkasyon hattı ve yaranın derinliği 
oldukça önemlidir. 

Perineum ve genital bölge yanıklarında başlangıç tedavisi konservatiftir. Yara temizlendikten 
sonra gevşek yanmış dokuların gazlı bez ile yumuşak debridman yapılır ve yara topikal  antimikrobiyal  
ajanlarla kapatılır. Yaranın derinliğine bağlı olmakla birlikte konservatif tedavi sonucu yara iyileşmesi 
% 80-% 96 olguda sağlanır. İnguinal bölge veya alt ekstremiteleri içine alan geniş yanıklarda tedavi 
daha karışıktır. Yaranın derinliğine, genişliğine ve yaygınlığına bağlı olarak yarayı idrar ve fekal 
kontaminasyondan korumak için üriner ve fekal diversiyon gerekebilir. Genital yanıklarda üriner 
diversiyon kullanımı tartışmalıdır. Bazı yazarlar genital ve perineal yanıklarda katatersiz tedavi 
yaklaşımını tercih etmektedir. Bu hastalarda transüretral katater kullanımı travmatiktir. Ayrıca 
suprapubik sistostomilerin yerleştirilmesi esnasında gelişebilecek barsak perforasyonları tabloyu 
oldukça ağırlaştırabilir. Her iki diversiyon yönteminde de bakteriyel kolonizasyon kaçınılmazdır ve 
kataterin kaldığı hergün için % 4 enfeksiyon riski artar. Suprapubik diversiyon, üretranın travma ve 
enfeksiyondan korunması açısından avantajlıdır. Katetere bağlı lezyonlar, kanama, üretrit ve uzamış 
kateterizasyon üretral darlık açısından risklidir. Genital yanığa maruz kalan kişinin mobilitesi mevcut ve 
kendi başına idrar yapabiliyorsa diversiyondan kaçınmak gerekir. Üriner diversiyon sedatizasyon 
nedeniyle mobilize edilemeyen, yaygın yanığı olan, idrar yapamayan ve resültasyon uygulanan 
hastalarda uygulanabilir. Meatal darlığı önlemek için oksitetrasiklin hidroklorid ve hidrokortizon asetat 
suspansiyonları günde 2 kez önerilir. İdrar ve gaitayla sıkça temas eden 2. derece genital yanıklarda  
nekroz ve 3. derece  yanık gelişimini önlemek için  yara bakımı çok önemlidir. Fekal kontaminasyona 
bağlı genital yanıklarda bazı yazarlar kolon diversiyonu önerirken, diğer yazarlar kolostomiye gerek 
duymamaktadır. Genital yanıklarda diversiyon tercihi ve seçimi tamamıyla hasta bazında yarar ve 
zarar değerlendirmesi yapılarak kararlaştırılmalıdır. 

Genital yanıkların rekonstrüksiyonunda genel yanık prensipleri uygulanır. Amaç fonksiyonel 
durumu iyileştirmek ve skarların eksizyonunu sağlayarak estetik açıdan yaranın görünümünü 
düzeltmektir. Rekonstrüksiyon skar oluşumu tamamlandıktan  yaklaşık 1 yıl sonra  yapılabilir. Üretrayı 
içine alan darlık oluşumu veya anüste obstrüksiyon oluşturan perineal skar gibi özel durumlarda  
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rekonstrüksiyon hemen uygulanabilir. Tam veya parçalı kat deri greftleme tekniklerinin her ikise de 
genital bölgede kullanılabilir. Penil şaft bölgesindeki yanıklarda tam kat greftleme tercih edilir. 
Greftleme için geç dönemde kosmetik sorunlara yol açmaması amacıyla derinin kılsız bir bölgesi tercih 
edilir. Kontraktür gelişimini önlemek için tam kat greftin içinde dermis bulunması önemlidir. Parçalı kat 
deri greftleme zayıf, elastik olmayan ve ağrılı hipertrofik skarlara yol açabilir.Deri grefleri günümüzde 
Allevyn veya poliüretan köpükle sarılarak korunmaktadır. Genital yanık sonrası skar oluşumu en büyük 
endişelerden biridir. Penil şaftı içeren kontraktürler cerrahi olarak çok seanslı Z-plastilerle tedavi 
edilebilir. Prepisyum üzerindeki hipertrofik skar dokusu basit bir sirkumsizyon ile tedavi edilebilir.  

 Penil yanık ilk hali Penil yanık greftleme öncesi 
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XIV - Yanıkta enfeksiyon 

Doç. Dr. Alpay ARI 

SBU İzmir Bozyaka EAH, Enfeksiyon Hast. Kl. Eğitim Görevlisi 

XIV-YANIKTA ENFEKSİYON  

Yanık hastalarının enfeksiyonu yanık yaralarına bağlı ya da diğer sistemlerin enfeksiyonları 
şeklinde görülebilir. Özellikle ilk iki haftada başta yanık yaraları olmak üzere, pnömoni, pyelonefrit ve 
tromboflebit gibi septik enfeksiyonlar sık görülür. İlerleyen haftalarda yanık yaraları enfeksiyon kaynağı 
olmaya devam eder.  

Yanık hastalarında enfeksiyon gelişimini etkileyen faktörler 

Yanık hastalarının yatışının ilk 5-7 günü başlangıçta deri flora bakterileri daha fazla görülmekte 
iken bu sürenin sonunda özellikle gastrointestinal sistem olmak üzere hastanın başta gram negatif 
bakteriler olmak üzere kendi endojen florası egemen olur. İlerleyen dönemde yanı servisinde sağlık 
çalışanları ve çevresel kaynaklı etkenlerde etken olabilir.  

Yanı yaralarının gelişimini etkileyen en önemli faktör yanık yara yüzeyi ve erken eskarotominin 
yapılabilmesidir. Erken eskaretomi enfeksiyon gelişimini engelleyen en önemli uygulamadır. Bunun 
yanında geniş ve derin yanık alanları varlığında (>%30), inhaler yanıklar ve anal/perineal yanıklarda 
enfeksiyon gelişimi en fazladır. Bunun dışında hastanın şeker hastalığı olanve obez hastalarda yanık 
yaralarında enfeksiyonu gelişimi daha fazladır. Hastalarda gerekli olursa kullanılacak santral 
venözkataterlerinfemoral bölgeden yapılması yüksek enfeksiyon oranları nedeniyle önerilmez. 

Klinik tanı 

Yanık yaralarının tanısında en önemli tanı kriteri klinisyenin izlemidir.  

İnvaziv yanık yara infeksiyonu, tam kat yanık yada derin yanıklarda hızlı eskar ayrılması ve 
koyu renkli renk değişiklikleri ile tanımlanır ve cerrahi eksizyon ile birlikte sistemik antibiyotik tedavisi 
gerektirir Beraberinde aşağıdaki bulgular olabilir 

a) Zedelenmiş deri çevresinde, kızarıklık, şişlik ve hassasiyet

b) Zedlenemiş dokuya yakın deri bölgelerinde histopatolojik incelemede gösterilmiş infektif
organizmaların varlığı

c) Başka bir nedene olmaksızın kan kültüründe etken izolasyonu

d) Enfeksiyonun ateş, hipotermi, lökositoz, takipne, hipotansiyon, oligüri, diyet değişikliği
olmadan görülen hiperglisemiler ve mental durum değişiklikleri

Lokal yanık yara enfeksiyonları daha çok iyileşmekte olan yarım kat yanıklarda ya da tam kat 
greftli yanık yaralarında görülür. Genellikle pürülan akıntı vardır ve alındı ise kültürlerde üreme 
mevcuttur. Antibiyotik tedavisinde değişiklik ya da ekleme gerektirebilir. Yara pansumanlarının daha 
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asık yapılması ve yara kaplamasının çıkarılmasını gerektirir. Beraberinde aşağıdaki bulgular 
görülebilir.  

a) Biyolojik ya da sentetik yara kaplamasının kaybı 

b) Yara bölgesinde kızarıklık gibi renk değişiklikleri  

c) Yaranın çevresindeki sağlam dokuda eritem 

d) Ateş ve lökositoz gibi sistemik bulgular 

Sepsis ve septik şok 

Sepsis: Hastaların enfeksiyona verdiği kontrolsüz yanıtla oluşan hayati tehdit eden organ 
fonksiyon bozukluğunu ifade eder. Organ fonksiyon bozukluğu SOFA (sepsis ile ilgili organ yetmezliği 
ölçüm skoru) skorunda iki puan ve üzeri artması olarak tanımlanmıştır. SOFA skoru kriterleri aşağıda 
gösterilmiştir (Tablo 1). Hastanın ilk ölçülen değeri sıfır kabul edilmelidir. Bu amaçla hızlı SOFA 
kriterleri de (kriterden iki tanesi olması) kullanılabilir. İki skorlama sisteminin de limitasyonları 
olduğundan klinisyenin kendi kararı her zaman daha değerli olmalıdır.  

Septik şok, sepsisin alt bölümü olup mortalitenin arttığı derinleşmiş dolaşım sistemi ve metabolik 
anormalliklerin olduğu klinik durumu ifade eder. Klinik olarak uygun sıvı replasmanına rağmen serum 
laktat düzeyinin 2 ve üzerinde olduğu ve ortalama arter basıncının 65 mmHg üzerinde tutulabilmesi 
için vazopressör ihtiyacının olduğu persistan hipotansiyon durumu olarak tanımlanır.  

 
Tablo 1. SOFA skoru 

Skor    
Sistem  0 1 2 3 4 

Solunum sistemi  
PaO2/Fio2, mmHg (kPa) 

 
> 400 (53,3) 

 
< 400 (53,3) 

 
<300 (40) 

 
<200 (26,7) 

 
<100 

Koagülasyon 
Trombositler x 103 µl 

 
>150 

 
<150 

 
<100 

 
<50 

 
<20 

Karaciğer  
Bilirübin mg/dL 

 
<1,2 

 
1,2 – 1,9 

 
2 – 5,9  

 
6 – 11,9  

 
>12 

Kardiyovasküler Ortalama Arter 
basıncı >70 
mmHg 

Ortalama Arter 
basıncı<70 
mmHg 

Dopamin(<5) 
veya 
dobutamine 

Dopamin (5,1-
15) veya 
adrenalin (<0,1)  
veyadobutamin 
(<0,1) 

Dopamin (>15) 
veya adrenalin 
(>0,1)  
veyadobutamin 
(>0,1) 

Santral sinir sistemi  
Glascow Komaskala 
skoru  

 
15 

 
13-14 

 
10-12 

 
6-9 

 
<6 

 

<1,2 1,2 – 1,9  2 – 3,4  3,5 – 4,9  >5 

Böbrek fonksiyonları 
Kreatinin mg/dL 
İdrar akışı mL/gün 

   <500 >500 

 
Hızlı SOFA: solunum hızı > 22/dk, sistlik kan basıncı < 100 mmHg, menta durumda bozukluk 

 

Mikrobiyolojik tanı 

Yanık hastalarının yaralarından sürveyans kültürlerinin alınması genel kabul görmüş bir 
yaklaşımdır. Kültürler sürüntü kültürü şeklinde alınır. Enfeksiyon gelişimi düşünülünce doku kültürleri 
alınması diğer yaklaşımdır. Sürüntü kültürleri ile doku kültürleri genellikle korelasyon göstermek-
tedirler. Özellikle sürüntü kültürlerindeki etkenin doğrulanması ve uzun süreli izlenen hastalarda 
kolonizasyon sıklığının artması nedeniyle doku kültürü alınması önerilir.  İki yönteminde sepsisi 
öngörme yeteneği belirgin değildir.  
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Enfeksiyonun sistemik bulguları varlığında diğer sistem enfeksiyonlarına yönelik kültür örnekleri 
ve kan kültürlerinin alınması gerekmektedir.  

Tedavi 

Uygun cerrahi yaklaşım ve topikal antibiyotik tedavisi enfeksiyon gelişimini engellemede önemli 
yere sahiptir. Enfeksiyon bulgularının gelişmesi ile birlikte antipseudomonal etkili antibiyotikler ve 
seçilmiş durumlarda gram pozitiflere etkili glikopeptid grubu antibiyotikler ampirik tedavide kullanılabilir.  
Genel durumu hızla kötüleşen ve sepsis bulguları olan hastalarda hastanenin genel sürveyans 
bulgularına göre seçilen antibiyotikler daha geniş spektrumda ve daha geniş kombinasyonlarla 
kullanılabilir.   En etkili seçim kültür sonuçlarına göre olandır.  Kültür sonuçları ile uygun biçimde 
deeskalasyon yapılabilir. Yanık merkezinin bu konuda hem epidemiyolojik izlem hem de tedavi 
düzenlemesi için mutlaka enfeksiyon hastalıkları hekimleri tarafından değerlendirilmesi ve kullanılacak 
antibiyotiklerin sağlık merkezi tarafından belirlenmiş antibiyotik kullanım protokolleri ile yapılması en 
uygun yaklaşımdır. 

Enfeksiyonların önlenmesi 

Yanık hastasında enfeksiyonlarında en temel yaklaşım öncelikle enfeksiyon gelişiminin 
engellenmesi olmalıdır. Bu konuda en önemli faktörler uygun mimari plan, uygun yara bakımı,topikal 
antibiyotikler, hastanın mümkünse yazılı protokollerle tedavisi, izolasyon önlemlerine uyulması ve steril 
koşulların sağlanmasıdır.  

Yanık ünitelerinin havalandırma, temizlik, yıkama alanları özel belirlenmiş tanımlara göre 
yapılandırılmalıdır. Hastaya yapılan her uygulamada standart temas izolasyon önlemlerine mutlak 
dikkat edilmelidir. Steril alanlar iyi sınırlanmalı ve steril uygulamaların kesintiye uğramasına izin 
verilmemelidir. Sağlık merkezlerinin bu konularda yazılı ve kontrol edilebilir protokolleri olmalıdır.  

Antibiyotik proflaksisi yanık hastalarında perioperatif, selektif barsak dekontaminasyonu yada 
izlemin başından itibaren 7-14 günlük süreler ile denenmiştir. Çelişkili sonuçlar olsa da mortaliteye 
etkisi gösterilememiştir. Uluslararası Yanık Derneği streptokok enfeksiyonlarının endemik olduğu 
bölgelerde 24 saatlik antibiyotik uygulaması dışında antibiyotik proflaksisi önermemektedir. Geldiğinde 
görünür kirlenme olan yaralarda da kısa süreli deri florasına etkili antibiyotiklerin kullanımı uygun 
olabilir. Her durum ve her hastada antibiyotik kullanımı antibiyotik direnç oranlarını arttırabileceğinden 
gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır.  

Hastalara mutlaka tetanoz immün globülini (250 IU) ve tetranoz aşısı yapılması gereklidir. 
Sonrasında belirlenen hastalarda aşıla serisi gerekiyorsa tamamlanmalıdır. 
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XV - Yanık hastalarında beslenme, yanıklı hastalarda  

TPN uygulama protokolleri 

Doç. Dr. Erkan OYMACI 

SBU İzmir Bozyaka EAH, Gastrointestinal Cerrahi Kl. Eğitim Görevlisi 

XV-YANIK HASTALARINDA BESLENME TEDAVİSİ 

A)Temel ilkeler 

Yanık hastalarında nutrisyonel değerlendirme yaralanmanın şiddeti ile birlikte değerlendiril-
melidir. Bununla birlikte hastanın yanık öncesi hikayesi, yanık öncesi boy ve kilosu ve klinikteki 
durumu beslenmesinin değerlendirilmesinde ilk temeli oluşturmaktadır. Genel kural olarak; 

a) %25’in üzerindeki yanık hastaları,

b) Malnutrisyonu olan hastalar,

c) Yandaş sorunları veya hastalıkları nedeniyle artmış metabolik gereksinimlerini normal yol ile
karşılayamayan hastalar,

d) Mekanik ventilasyona ihtiyaç duyan yanık hastaları beslenme desteği almalıdır.

Yanığın ciddiyetinin belirlenmesi aynı zamanda yaranın tedavisi ve nutrisyonel destek için önem 
taşımaktadır.  

Uzamış inflamasyon, ağrı, anksiyete, ısı kaybı ve sepsis yanık sonrası hipermetabolizmayı 
arttırdığı için yanık olgularında erken dönemden başlanarak etkin ve uygun şekilde beslenmesi son 
derece önemlidir. Günlük vücut ağırlığının saptanması nutrisyonel destek yeterliliğinin monitorizas-
yonunda önemlidir.  

Beslenme desteğinde olan yanıklı bir hastanın izleminde aşağıdaki hususlar önem taşımaktadır: 

Klinik değerlendirme 

a) Fizik muayene

b) Antropometrik ölçümler

Fiziksel işlevsellik testleri 

Laboratuvar testleri 

a)Temel laboratuvar testler 

b) Azot dengesi

c) Protein – enerji dengesi göstergeleri

d) Biyoelektrik empedans spektroskopi

e) Enerji gereksiniminin hesaplanması

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 22 (1) (EK-1): 37-41, 2018
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Komplikasyonların izlemi 

a) İlaç etkileşimleri

b) “Refeeding” sendromu

c) Enteral beslenmeye özel komplikasyonlar

d) Parenteral beslenmeye özel komplikasyonlar

B) Beslenme Yolunun Tercihi

a) Yaralanma sonrası ilk haftanın sonunda pek çok hastanın enerji gereksinimi enteral olarak
sağlanmalıdır.

b) Herhangi bir nedenle enteral yolla beslenemeyen hastalarda veya enteral yol ile yetersiz
enerji alan olgularda malnutrisyonu önlemede veya düzeltmede parenteral beslenme enteral
beslenme ile kombine olarak kullanılabilmektedir. Yanık hastalarında ağır sedasyon ve
analjezi ile ilişkili olarak bazen mide boşalmasında gecikme gösterir. Ağır yanıklı hastalarda
postpilorik beslenme bu sorunu çözer.

C) Enerji Gereksinmesi

Vücudun enerjiyi kullanma hızı veya enerji tüketimi metabolik hız olarak tanımlanır ve 24 saatte 
kilokalori (Kcal) olarak ifade edilir. Bir kcal, 1 litre suyu 1° C yükseltmek için gereken ısı enerjisi 
miktarıdır. Yaşamak için gereken enerji, bazal metabolik hız (BMH) veya bazal enerji tüketimi (BET) 
olarak ifade edilir. İstirahat enerji tüketimi (İET), hasta istirahat halindeyken, kas aktivitesinin olmadığı 
ve termal açıdan nötral bir çevrede bulunduğu koşulda değerlendirilir. Genellikle İET, BET’den %10 
fazladır. Enerjinin artan gereksinmeleri karşılamak ve katabolizmayı azaltmak için yeterli miktarda 
verilmesi önemlidir.  

Hastaların protein gereksinimini hesap etmek için azot  dengesinden  yararlanılır.  Azot dengesi, 
alınan azot ile atılan azot arasındaki ilişkiyi gösterir. Beslenme ile alınan proteinin gramı başına 160 
mg azot alınır, idrar ile atılan azot dışında dışkı ve cilt yoluyla da yaklaşık 2 gr azot atılır. Diyare, fistül 
veya mide içeriği ile oluşan kaybın 500 mL’sine 1 gr azot eklenir. İdrardan atılan azotun hesap 
edilebilmesi için 24 saatlik idrar toplanması ve idrar üresinin saptanması gerekir. Sonrasında aşağıdaki 
formül kullanılarak idrar üre azotu hesap edilir; 

İdrardan N kaybı (g/gün) =[ idrar üresi (g/gün) /2.14 ] x 1.20 

İndirekt kalorimetre ile günlük olarak metabolik hızı değişen bireylerde enerji harcamasını 
ölçmek kalori ihtiyacını saptamak için en iyi yöntemdir. Bu nedenle artan kalori gereksinmesinin 
hesaplanması için stres faktörleri ile birlikte kullanılan bir çok formül geliştirilmiştir. Enerji 
gereksinmesinin hesaplanması için geliştirilen formüllerden en yaygın olanları vücut ağırlığı ve yanık 
yüzdesi üzerinden hesaplanan Curreri formülü ile bazal metabolizma hızı ve stres faktörünün 
kullanıldığı Herris Benedict yöntemidir. 

En doğru olan modern Toronto eşitliği; cinsiyet, ağırlık, boy, yanık yüzdesi, ateş, önceki günlerin 
kalori alımı ve travmadan beri devam eden süre gibi tüm faktörleri içeren tek formüldür ancak pek çok 
değişkenin izlem ve takibinin bir arada yapılmasının zorluğu nedeniyle Pratik uygulamada yaygın bir 
yöntem olarak kullanılamamaktadır. 

Toronto Formülü: 

EE: 4343+(10.5×%BSA yanık)+(0.23×Cl)+(0.84×EREE)+(114×T°C)-(4.5×hasar sonrası gün) 
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Harris Benedict Formülü: 

TEE: EREE×aktivite faktörü×stres faktörü 

EREE erkek için: = 66.5+(13.8×ağırlık)+(5.0×boy)-(6.8×yaş) 

kadın için: = 655.1+(9.6×ağırlık)+(1.8×boy)-(4.7×yaş) 

Stres faktörleri: 

Majör cerrahi: 1.0-1.2 

İskelet travması: 1.2-1.5 

Majör yanıklar: 1.4-1.8 

EREE: Harris Benedict e göre hesaplanmış REE 

BSA: Vücut yüzey alanı 

TEE: Total enerji harcaması 

Cl: önceki gün sorasındaki kalori alımı 

Curreri Formülü: 

Bunun yanında klinik olarak oldukça basit bir tahmin metodu kullanılabilir; 30-35 kkal/kg/gün 
yanık <%40 vücut yüzey alanı için, ve 35-50 kkal/kg/gün yanık ≥%40 BSA için şeklinde yanık 
boyutuna bağlı olarak verilebilir. 

Protein Gereksinmesi 

Protein gereksinmesini 1.3-1.5 g/kg/gün (0.2-0.25 g/N/kg/gün) olarak kullanılmaktadır. Daha 
yüksek alımlar genelde oksidize olur, anabolik amaç için kullanılmaktan çok üre yapımına artışa 
katkıda bulunurlar. Protein alımının 1.5 g/kg’dan 3 g/kg’a yükseltilmesi yağsız vücut kütlesi yıkımını ya 
da kas protein sentezini artırmada etkisiz olarak görülmüştür. Gerekli protein hesabı aşağıdaki formül 
üzerinden de hesaplanabilmektedir 

Protein gereksinmesi(g) = 6.25 × (enerji gereksinmesi, kkal) / 150 

Yağ Gereksinmesi 

Yağ desteğinin, total kalorinin %30 unu aşmaması önerilir. Yağlar non-protein enerjinin %40’ı ya 
da total enerjinin %5-15 I kadar verilmelidir. Eğer lipid solüsyonları verilecekse plazma trigliserid 
düzeylerine dikkat etmek gerekmektedir. Yanıktan sonraki özel metabolizma nedeniyle düşük yağ 
içerikli beslenme tercih edilmelidir.  

Karbonhidrat Gereksinmesi  

Karbonhidratlar temel enerji kaynaklarıdır ve enerjinin %60-65’ini karşılamalıdırlar. Glukoz, 
enflamasyonlu doku ve yaraların iyileşmesi için tercih edilen hücresel bir yakıttır. Ancak ağır yanık 
hastalarında enerji ve karbonhidrat gereksinmesi yüksek verildiği durumlarda yağlı karaciğer 
görülebilmektedir. Oksidasyon hızı travma sonrasında control olgularında %130’a yükselmekte ve çok 
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miktarda glukoz verilse bile endojen glukoz üretimi, glukoneogenezis protein yıkımını baskılaya-
mayacaktır. 

Vitamin ve Mineraller 

ESPEN 2006 yılı kılavuzunda verilen verilere göre bakır, selenyum, demir ve çinkonun standart 
dozdan yüksek miktarda kullanımı A düzeyinde kanıt olarak yer almıştır. Ağır yanıklı hastalarda C 
vitamininin 1-2 g/gün, magnezyum ve fosforun da eksuda yolu ile kayıplarının olmasından dolayı yanık 
olgularında gereksinim artmaktadır. E ve A vitaminleri ise doku onarımında yer almaktadır. Bu nedenle 
vitaminler ve minerallerin takibi yapılmalı ve ek nutrisyonel destek olarak göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

D) İmmunonutrisyon

Bazı özel besinler immünite artırıcı etkilerinden dolayı bu grupta değerlendirilmiştir. Bunlar 
arjinin, glutamin, nükleotidler ve omega-3 yağ asitleridir. İmmunmodülatörlerin protein sentezinde, 
immnün sistemde ve intestinalde olumlu etkilerinin olduğu belirtilmiştir. ESPEN 2006 kılavuzunda 
belirtildiği üzere yukarıda bahsi geçen immünonutrisyon ürünleri ağır yanık hastalarında veya günde 
700 ml’den fazla enteral nutrisyon desteği kabul edemeyen hastalarda kullanılmamalıdır . 

Glutamin esas görev olarak kritik hastalıklarda oksidaf substrat olarak kullanılmaktadır. Yanık 
hastalarında günde 30 g/gün verilmelidir. 

Yüksek karbonhidratlı (%3 yağ, %82 karbonhidrat, %15 protein) diyet, izokalorik- izoprotein 
diyete nazaran protein sentezini, endojen insülin üretimini ve kuru vücut ağırlığını daha iyi arttırır. 
Yüksek karbonhidratlı diet ya da TPN alanhastalarda endojen karbondioksit üretiminin artacağı 
unutulmamalıdır. Kan gazında hiperkarbi ve asidoz, taşipne, taşikardi varlığında yeterli kalori düzeyini 
tutturmak için karbonhidrattan yağa doğru geçiş yapılabilir. Fakat bu durumda yüksek yağ içerikli 
solüsyonların tromboembolik komplikasyonları arttırdığı da akıldan çıkarılmamalıdır. 

Hesaplanan kalorinin tamamını enteral yoldan vermek bazen mümkün olmayabilir. Piyasada 
bulunan yüksek kalorili beslenme solüsyonlarında en fazla 2 Kcal/cc kalori verilebilmektedir. Biz NG 
yada PEG ile beslenmede saatte en fazla 80 cc beslenme solüsyonunu günde 20 saat vermekte 4 
saat ara vermekteyiz. Bu şekilde günde teorik olarak 3200 Kcal verilebileceği düşünülse de her zaman 
bu miktara ulaşmak mümkün olamamaktadır. Bu nedenle TPN ilavesine sıklıkla başvurulmaktadır. Bu 
durumda saatlik kan şekeri takibi ve saatlik insulin infüzyonu hem güvenli hem de daha hızlıyara 
iyileşmesi sağlamaktadır. Bu şekilde infeksiyon ve mortalite oranında düşme sağlandığı da 
gösterilmiştir. Hazırlanacak insülin çözeltisinin her 4-6 saatte bir yenilenmesine dikkat edilmelidir. Eser 
element (Tracutil, Addamel) ve multivitamin preperatları (Cernevit) unutulmamalıdır.  

Hastanın nutrisyonel durumu günlük olarak değerlendirilir. Hasta günlük olarak tartılır. Aldığı 
rejimi tolere edip etmediği, günlük kalori ve protein ihtiyacı / karşılama düzeyi değerlendirilmelidir. 
Yanık hastasında beslenme desteğinin güvenliğini sağlamada indirekt kalorimetre son derece önemli 
bir araçtır. Hava yolunun da yandığı ve mekanik ventilatör desteği gerekecek hastalarda trakeotomi 
tereddüt etmeksizin açılmalıdır. Bu sayede entübe hastada sedative hipnotiklerden ve bazen bir kaç 
gün ara ile defalarca ameliyat edilmesi gereken hastalarda sık entübasyon-ekstübasyon 
intervallerinden kaçınılmış olunur. 

e)Yanıklı hastalarda TPN uygulama protokolü

Yanıklı hastalarda barsak sesi yok ise, hastayı enteral yol ile beslemeyiniz. 

a) Yanıklı hastaların resüssitasyonunda güçlük mevcutsa yada sepsis başlamışsa, yüksek
vasopresör ihtiyacı mevcutsa (dopamine: 10–20 mg/kg/min; epinephrine: 0.5 mg/kg/min),
belirgin abdominal distansiyon mevcutsa ve gastrik output >200 ml/ gün ise kesinlikle
parenteral nütrisyon tercih ediniz. Parenteral nütrisyona başlanırken aşağıdaki adımları
izlemek gerekir:
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Adım 1: Enerji ve protein gereksinimini hesaplayın. 

Örnek: 25 yaşında erkek, 80 kg, vücut yüzey alanı: 2.2 m2 olan hastada hesaplanan enerji 
ihtiyacı 2880 non-protein kcal/gün ve protein ihtiyacı 160 gr/gün�  

Adım 2: Gereken TPN solüsyon miktarını hazırlayın. 

[(2880 total kcal) × (0.75 non-protein kalori) ] / 2.4 kcal/mL = 900 ml %70 Dextroz 

[(2880 total kcal) × (0.25 non-protein kalori)] / 2.0 kcal/mL = 360 ml 20% Lipid 

(160 gr protein) / 0.15 g/mL = 1067 ml 15%Amino asit solüsyonu 

Total volüm = 900 ml D70 + 360 ml Lipid + 1067 ml amino asit = 2327 ml 

Elektrolitleri ekle (Her 100 ml TPN için) Sodium chloride: 35 mEq, Potassium phosphate: 15 mM 
(22 mEq potassium), Magnesium sulfate: 8 mEq, Calcium gluconate: 5 mEq 

Adım 3: Vitaminleri ve eser elementleri ekle. 

Vit A, C, D, E, and B12, Pyridoxine, Thiamine, Riboflavin, Niacin, Pantothenicacid, Folate ve 
Biotin. Çinko: 2.5 mg, Bakır 1.0 mg, Manganez 0.25 mg, Krom 10 μg 

Adım 4: Santral ven yoluyla 20 ml/saat hızında infüzyona başla. 120 ml/saat hızına ulaşana dek 
her 4-6saatte 10-20 ml /saat artış yap. 
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XVI - Yanıklı hastalarda anestezi uygulaması 

Uz. Dr. Fulya YILMAZ DURAN 

SBU İzmir Bozyaka EAH, Anestezi Kl. Başasistanı 

XVI-YANIKLI HASTALARDA ANESTEZİ UYGULAMASI 

Yanık hastaları için ideal bir anestezik yöntem tanımlanmamıştır. Opioid,  nöromuskuler bloker 
ve volatil ajandan oluşan balans anestezisi tercih edilir. Rejyonal anestezi ve periferik sinir blokları da 
uygun olgularda başarıyla kullanılabilir.  

Preanestezik Değerlendirme 

a) Hava yolu açıklığı, damar yolu ve sıvı resüsitasyonu sağlanmalıdır

b) Yanık yüzdesi yanısıra derinliği de kaydedilmelidir

c) Volüm resüsitasyonuna başlanılmalı ve idrar çıkışını izlemek için üriner kateter yerleş-
tirilmelidir

d) Acil cerrahi müdahale gerektirebilecek birlikte olan diğer hasarlanmaları da (göğüs travması,
ortopedik ya da intrakraniyal patolojiler gibi) ortaya konmalıdır

e) Eğer mümkünse, özgeçmiş ve soygeçmiş sorgulanmalıdır

f) Fizik muayenede, dikkatli bir hava yolu değerlendirmesi yapılmalıdır (solunum distresi ve
duman inhalasyonu )

g) Laboratuvar:  tam kan, elektrolitler, koagülasyon testleri, BUN/kreatinin değerlendirilmelidir

h) Yoğun bakımdan operasyon odasına transport gerektiği durumlarda, gerekli monitörizasyon
ve yaşam desteğini sağlamaları zorunludur.

Intraoperatif dönem 

Monitorizasyon, Amerikan Anestezistler Birliği’nin minimum standartlarına göre; elektrokar-
diyografi (EKG), arteriyel kan basıncı, solunum sayısı, kapnografi ve vücut ısısının takibini içermelidir 
(Standart EKG elektrotları skar dokusuna yapıştırılmamalı, mümkünse stepler ile cilde tutturulmalı 
veya EKG için subkutan iğneler kullanılmalıdır. EKG kablosuyla, biyoimpedans tekniği kullanılarak, 
solunum frekansı izlenebilir. Pulsoksimetre probu alternatif olarak; kulak memesi, bukkal mukoza, dil 
ya da özefagusa yerleştirilebilir. Devamlı kan basıncı takibinin yanısıra, arteriyel kan gazlarının 
değerlendirilebilmesi için invaziv arteryel kan basıncı ölçümü tercih edilir. Santral venöz ve pulmoner 
arter kateterizasyonu, venöz yol sağlamasının yanısıra, dolaşım sisteminin daha ayrıntılı 
değerlendirilmesine olanak sağlar. Tüm arteriyel ve santral venöz kateterler sütürlerle tespit edilmeli ve 
günlük kateter bakımı uygulanmalıdır. Yanıklı hasta operasyon salonuna alındığında ilk yapılacak iş, 
portabl cihazlardan hastayı anestezi cihazına bağlamak ve monitörize etmektir.  

Yanıklı hastalarda hipotermiden kaçınmak için, tüm girişimler termonötral ortamda yapılmalıdır 
Eksizyon ve greftleme sırasında kaybedilen kan miktarını tahmin etmek çok zordur. Cerrahi sırasında 
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sık sık hematokrit ve hemoglobin ölçümleri yapılmalı ve replasman yapılmalıdır. Bazı önlemlerle 
(vazokonstriktör infiltrasyonu, ekstremitelere turnike uygulanması, elektrokoter kullanımı, nor-
moterminin sağlanması, eksizyonun olası en kısa zamanda yapılması gibi) kanama miktarı azaltılabilir. 
Isı kaybını minimalize etmek için; operasyon odasının ısısının ayarlanması, ısıtıcı blanketlerin 
kullanılması, anestetik gazların nemlendirilmesi, verilen sıvı ve kanların ısıtılması gibi önlemler 
alınmalıdır. 

Anestezik Ajanların Seçimi 

İndüksiyonda, Ketamin birçok avantajından dolayı (hipovolemik olgularda, havayolu  refleks-
lerini koruması, disosiyatif anestezi, potent analjezi) rutin kullanımda en sık tercih edilen ajandır. 
Propofol, barbitüratlar doz titre edilerek kullanılmalıdır. Etomidat, stabil hemodinamik profil sağladığı 
için kalp atım veya kardiak output değişiklilklerini tolere edemeyecek olgularda, tercih edilmelidir.   

Entübasyonda, zor entübasyon olasılığı gözönünde bulundurulmalı ve buna göre hazırlık 
yapılmalıdır. Uyanık ve spontan soluyan olgularda fiberoptik bronkoskop ile entübasyon en etkin ve 
güvenilir yoldur. Topikal anestezi ve sedoanaljezi ile kolaylaştırılabilir. Düşük basınçlı kaflı tüpler tercih 
edilir. Süksinil kolin dışındaki nöromuskuler blokerler rahatlıkla kullanılabilir. Non-depolarizan 
nöromuskuler blokerlere karşı artmış direnç vardır. Doz artışına gereksinim olur. Farmakokinetik 
değişiklikler ve tolerans gelişimi nedeniyle narkotiklere gereksinim artar. Hemodinamik açıdan stabil, 
ventilatör desteğindeki hastalarda 0,005 mg/kg dozlarında fentanil ile etkin ve ucuz analjezi 
sağlanabilir.  

İdamede, sıklıkla volatil ajanlar tercih edilir. İnhalasyon yanıklarında ayrıca bronkodilatatör 
etkilerinden faydalanılır. Total intravenöz anestezi, yüksek frekanslı oksilatör ventilasyonunda düşü-
nülmelidir.  

Adjuvanlar, insülin ve beta adrenerjik antagonistlerdir. 

Postoperatif Derlenme 

Operasyon bitiminde ekstübasyon planı ve analjezi önemlidir. Hemodinamik stabilitenin, solu-
numun ve ağrı kontrolünün sağlanması esastır. Ağrı tedavisinde en etkili ajanlar narkotiklerdir. 
Hipotermiyi önleyici gerekli tedbirler alınmalıdır.  

Ağrı Tedavisi 

Amaç, hasta tarafından tolere edilemeyen ağrıyı azaltmak ve aşırı veya yetersiz analjezi riskini 
minimalize etmektir. Majör yanıklar, ileri derecede ağrılıdır ve genellikle analjezik gereksinimi tahmin 
edilenden daha fazladır. En sık olarak kullanılan oipoid morfindir. Meperidin de, yanıklı hastalarda 
kullanılmaktadır. Fakat, toksik metaboliti normeperidinin birikici özellikte olması, meperidinin uzun 
süreli kullanımını sınırlamaktadır. Ağrı tedavisinde bugün kabul edilen görüş; yanıklarda ciddi 
derecede ağrı olduğu ve tedaviye yanıtın kişisel farklılıklar gösterdiği, bu nedenle yeterli etki elde 
etmek için sık sık tedavinin değerlendirilmesi gerektiğidir. Daha da önemlisi, çoğu hastada opioidlere 
hızla tolerans gelişmektedir. Akut ağrılarda ya da yapılan cerrahi işlemler sırasında, hasta kontrollü 
analjezi (PCA) kullanımının son derece etkin ve güvenilir olduğu bildirilmiştir. Anksiyolitik ajanlar, 
opioidlerin etkilerinin oluşmasına kadar geçen sürede etkilidir. Aşırı kaşıntısı bulunan olgularda 
antihistaminikler yararlıdır. Narkotik uygulamalarında antiemetikler yararlı olabilir. Narkotiklere bağlı 
konstipasyondan kaçınmak için laksatifler uygulanmalıdır. Nonsteroid anti-inflamatuvar ilaçlar, antip-
latelet etkileri nedeniyle, geniş yara eksizyonu ve greftleme işlemi yapılan hastalarda uygun olma-
yabilir. Ayrıca, nefrotoksik etkileri mevcuttur. asetaminofen gibi analjeziklerin kullanımı önerilmektedir. 
4 saatte bir 10-15 mg/kg dozları yeterli olmaktadır. 

Sonuç, ağrıyı kabul edilebilir sınırlar içinde tutmaktır.  
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XVII-YANIKTA CERRAHİ GİRİŞİMLER, YANIKLARDA KLİNİK TAKİP DÖNEMLERİ 

1-2. günler; acil cerrahi ve resüsitasyon 

2-6. günler; erken cerrahi  

7-21. günler; ileri cerrahi ve stabilizasyon  

21.günden sonra; rekonstrüksiyon cerrahisi ve rehabilitasyon  

Trakeotomi  

a) Yüz yanıkları, yanmış burun kılları, ses kısıklığı, kurumlu balgam, yüz ifadesinin silinmesi 
(derinin elastisitesini kaybetmesine bağlı), takipne, bronkoskopik bulgular (eritem, 
ülserasyon, belirgin damarlanma, infraglottik kurum) hava yolu yaralanmasını işaret eder.  

b) Yüze alev parlaması şeklinde olan yanıklarda, çoğunlukla hava yolu yaralanması mevcuttur. 

c) Erken tanı konması güçtür, şüphe edilmesi durumunda erken entübasyon gereklidir. 

d) Entübasyonun geç kalınması halinde sıvı resüstasyon sonrası gelişecek agız, nazal boşluk 
ve larinx ödemine bağlı hastanın entübasyonu ve acil trakeotomisi güç olacaktır.  

e) Hava yolu yaralanması olan hastalara erken trakeotomi açılması bu hastaları mekanik 
ventilatörden erken ayırmayı sağlayacak ve uzamış mekanik ventilasyona bağlı 
komplikasyonlarını önleyecektir. 

f) Her üst hava yolu yanığı mutlaka akciğer hasarı ile birlikte olmayabilir.  

g) Mekanik ventilatör destekli ağır inhalasyon yanıklı hastalarda sık trakeal aspirasyon ve 
tekrarlı bronkoskopi ile hava yollarının temizlenmesi gerekir  

Eskaratomi/fasiotomi 

a) Boyun göğüs ve ekstremitedeki çevresel yanıklarda, altta gelişen ödeme karşın, üsteki 
yanmış deri, elastikiyetini kaybettiğinden genişleyemez (Resim 1 2). Çepeçevre eskar 
dokusu turnike gibi alttaki dokuyu sıkıştırır. Sonuçta venöz dönüş ve solunum ciddi olarak 
bozulur. Dokulardan basıncı kaldırmak için acilen eskar dokusu tam kat insize edilmelidir.  

b) Göğüs yanıklarında yapılacak acil eskaratomi kompliyansı artırarak ventilasyonu düzeltir. 
Aynı zamanda venöz dönüşü ve kalb debisini artırır. Eskaratomi endikasyonu koyulmadan 
evvel hastanın intravasküler volümü yeterli olmalıdır (nabız basıncı yönünden). Ekstremi-
telerde artmış ağrı, uyuşma, sızlama, soğukluk, kapiller geri dönüşün uzaması (normal 
değeri 2 saniye), dopplerde periferik dolaşımın görülmemesi eskaratomi ihtiyacını gösteren 
parametrelerdir. Yatak başı yapılabilir (iv sedasyonla). Kanama riski nedeniyle koter 
gerekebilir. Gerginliğin azaldığı ve doku sıcaklığının geri geldiği gözlenir. 
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c) Üst eksteremite el bilek yanıklarında eskaratominin yanında karpal tünelinin rahatlatılması
işlemi daha liberal uygulanmalıdır. (fakat iv sedasyonla yapılabilinir) Karpal tünelin bozulduğu
2. Derece derin yanıklarda açıklık 5-6. günlerde yaklaştırılır. 3. derece tam kat yanıklarda ise
boşluğun erken dolması için dermis oluşumunu hızlandırıcı yara bakım ürünleri 
kullanılabilinir. Elektrik yanıklarında da ekstremite kompartıman sendromlarında fasiotomi 
yapılmalıdır.  

Eksizyon/greftleme 

Tanjansiyel olarak yapılır. Punktat kanamalar görülünceye kadar derinleştirilir. Kanamalar 1:10000'lik 
epinefrin emdirilmiş tamponlarla baskı yapılarak durdurulur. Ameliyat odası ısıtılmalıdır. Olması 
gereken sıcaklık 28-32 derece arasıdır. Yeterli eritrosit süspansiyonu ve plazma sağlanmalıdır. 
Operasyon süresi en fazla 2 saat olmalıdır. En fazla %20'lik vücut yüzey alanı eksize edilir 3. derece 
yanıklarda cerrahi eksizyon ilk resüstasyonun hemen ardından hasta stabilizasyonu sağlandığı gibi 
yapılmalıdır. 3. derece yanıklarda mekanik ventilatör desteği altında acil cerrahi girişim planlanıyorsa 
(ilk 24 saat içinde) %10’u aşmayacak şekilde cerrahi eksizyon ilk cerrahi girişime ek olarak 
yapılabilinir. 3. derece yanıklarda cerrahi eksizyon 5-6. Güne kadar bitirilmiş olunmalıdır. (aksi halde 
yanık alanının infeksiyona maruz kalması kaçınılmazdır). Cilt altı yağ dokusunun derinlerine uzanan 
yanıklar fasial eksizyon (fasiaya kadar eksizyon) uygulanır (Resim 3). Üçüncü derece yanıklarda ve cilt 
altı yağ dokusunun derinlerine uzanan yanıklarda cerrahi eksizyon sonrası eksize edilen alan mümkünse 
hastadan alınan otogreft ile mümkün değilse geçici kapatma örtüleri ile (allogreft, ksenogreft, yapay 
yara bakım malzemeleri) kapama sağlanmalıdır (Resim 4). (Yanık nedenli immün suprese hastada 
ksenogreft veya allogreft doku uyumu sağlayacak ve akut dönemde hasta stabilleşene kadar geçici 
kapatma sağlayacaktır). Otogreft ile kalıcı veya geçici kapatma örtüleriyle geniş cerrahi eksizyon 
alanları kapatılmadığı taktirde şiddetli ağrının, sıvı elektrolit kayıplarının, hipoterminin ve enfeksiyonun 
önüne geçmek bu hastalarda zordur. 2. derece derin yanıklarda cerrahi eksizyon mümkün olduğu 
kadar geciktirilir. Yanık alanı günlük olarak görülmeli asepsiye özen gösterilerek iv sedasyon eşliğinde 
günlük debridmanı yapılmalıdır (yeni oluşan epitelin kaldırılmamasına dikkat edilmelidir). Yanık 
derinliğinin artması halinde veya enfeksiyon bulgusu halinde cerrahi eksizyon uygulanmalıdır. Otogreft 
için en uygun alan uyluk ön ve mediolateral kenarlarıdır. Split- thickness için 0.012 inç uygun 
kalınlıkdır. Donör alanında punktat kanamalar uygun kalınlığı gösterir. Donör alanı için epitelizasyonu 
hızlandırıcı yara bakım ürünleri kulanılabilinir. Kuru veya ıslak pansumanda yapılabilir. En fazla mesh 
oranı 3:1 (ideali 1.5:1) olmalıdır. Yüz ve el yanıklarında da mesher kullanılmadan kapatılır. Greft cilt 
steplerı ile tuturulur. Greft alanı antibiyotikli vazelinli pansuman malzemesi ile baskılı kapatılır. 3 gün 
sonra greft alanı ilk olarak açılır ve antibiyotikli vazelinli pansuman malzemesi ile günlük pansumana 
devam edilir (Resim 5). 

        Resim 1. Göğüs yanıklarında eskaratomi-fasiotomi              Resim 2. Omuz ve ensede eskar dokusu 
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Resim 3. Omuz ve ensedeki eskar dokusunun eksize edilmesi                 Resim 4. Eksizyon yapılan alanın greftlenmesi 

Resim 5. Greftlenen alanın iyileşmiş görüntüsü 
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XVIII - Yanığa bağlı oluşan skar ve kontraktürlerin tedavisi 

Op. Dr. Emin SIR 

SBU İzmir Bozyaka EAH, Plastik Cerrahi  Kl. Eski Uzmanı 

XVIII-YANIĞA BAĞLI OLUŞAN SKAR VE KONTRAKTÜRLERİN TEDAVİSİ 

a) Yanığa bağlı ölüm ve sakat kalım tıbbın ilerlemesiyle birlikte oldukça azalmıştır. buna karşın
geniş yanıklar hastanın yaşamını tehlikeye sokmakta ve iyileşme sonrası yanığa bağlı skarlar ve 
kontraktürler kişinin yaşam kalitesini ve organların fonksiyonlarını çeşitli derecelerde etkilemektedir. 
Yanık sonrası oluşan skarın nasıl olacağı yanığın derinliğine bağlıdır. Yüzeyel yanıklar minimal bir 
skar bırakabilirken derin yanıklar hipertrofik skar veya keloidle sonuçlanabilir.  

Resim 1. Yanık sonrası elde skar oluşumu 

b) Yanık sonrası skarlar immature/matür, atrofik/hipertrofik/keloidi stabil/unstabil, depigmente
(vitiligo)/ hiperpigmente şeklinde gözlenebilir. Yanık skarından malign tümöre dönüşüm gözlenebilir.  

c) Yanık hastalarının iyileşmesi spontan epitelizasyonla izlendiğinde, yara kenarlarında
kontraksiyon ve deri eklerinden epitelizasyon oluşur. Bu iyileşme uzadıkça oluşacak skar immature 
niteliktedir. Skar kızarık, kuru, kaşıntılı ve rahatsız edicidir. Bu alan mutlaka güneş ışınlarından 
yaklaşık bir yıl boyunca korunmalıdır. Bu korunma; kapalı kıyafetler giyilmesi, şapka kullanımı, en az 
35 koruma faktörlü güneş koruyucu krem kullanımı ve güneş ışığına çıkıldığında şemsiye kullanımı 
şeklinde olabilir. Skarın olgunlaşması sırasında özellikle derindermal yanığını olan hastalarda, kişiye 
özel yapılacak baskılı yanık kıyafeti giyilmesi oluşacak skarın hipertrofik skar formuna dönüşümünü 
engeller. 

d) Hipertrofik skar digger skarlara göre kalın, yüzeyden kabarık, kızarık ve rahatsız edicidir. Bu
kıyafetler 24 saat boyunca giyilmeli, sadece banyo ve masaj sırasında çıkartılmalıdır. Yararının 
gözlenebilmesi için 9-12 ay boyunca bu tedaviye devam edilmelidir.  

e) Hipertrofik skarlar için diğer bir tedavi yöntemi silikon jel tabaka kullanımıdır. Lokal temizlik
yapıldıktan sonra bu materyal hipertrofik skarın üzerine konmalı ve baskı sağlanmalıdır. Bu tedavinin 
mekanizması tam olarak açıklanamamıştır.  
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f) Intralezyoner steroid uygulaması ile hipertrofik skarlar küçültülebilir. Bunun için triamsilon
ortalama 3-4 hafta arayla skar içine yapılır. Yüz bölgesinde olan hipertrofik skarlara öncelikle digger 
yöntemler uygulanmalı, sonuç alınamazsa en son bu yöntem denenmelidir. Bu yöntem özellikle küçük 
hipertrofik skarlar etkilidir. Yanlış yapılması sonrası deride atrofiye neden olabilir.  

g) Hiper ya da hipopigmente durumlarda dermabrazyon, eksizyon veya yüzeyel eksizyon yapılıp
çok ince bir deri grefti uygulaması yapılabilir. Yanık sonrası ortaya çıkan kontraktürler uzun dönemde 
muskulotendinöz ve nörovasküler yapılarda kısalmaya neden olabilir. Eklem yerlerini tutan 
kontraktürler sonrası eklemler sublukse ya da disloke olabilir. Kemik ve eklem kapsülünde deformiteler 
gözlenebilir. Bu tür durumların ortaya çıkmasını engellemek için yanığın akut fazında tedaviye 
başlanmalıdır. Aksi takdirde;  

a) Göz çevresindeki yanıklar ektropiyona ve buna bağlı keratokonjonktivit, korneal ülserve
körlüğe

b) Dudak çevresindeki yanıklar mikrostomiye, beslenmenin ve oral hijyenin iyi olmamasına

c) Boyundaki yanıklar ileri bakışta kısıtlılığa

d) Parmaklardaki yanıklar kontraktür ve kalıcı hasarlara

e) Dizlerdeki yanıklar yürümeyi engellemeye neden olabilir. Kontraktürler oluştuktan sonra
yaranın olgunlaşması beklenmeli ve skar olgunlaştıktan sonra deri greftleri, z-plastiler, local
veya serbest flepler ile kontraktürler gevşetilip hasta konforu sağlanmalıdır.
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XIX - Yanıkta HBO uygulamaları 

Uz. Dr. Nihal GÜNEŞ ÇEVİK 

SBU İzmir Bozyaka EAH, Su altı ve HBO Bölümü Uzmanı 

XIX - YANIK VE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ 

Hiperbarik oksijen tedavisi  

Tanım 

Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT), hastalara 1 atmosfer mutlak basınçtan (1 ATA=760 
mmHg=1 bar) daha yüksek basınçlarda, belirli sürelerle aralıklı veya sürekli %100 oksijen solutulması 
ile yapılan sistemik, medikal bir tedavi yöntemidir. 1,4 ATA ve altındaki basınç değerlerinde %100 
oksijen uygulamaları, lokal uygulamalar HBOT olarak kabul edilmemektedir.  

HBOT uygulamaları için temelde tek kişilik (Resim 1) ve çok kişilik (Resim 2) olmak üzere iki tip 
basınç odası sistemi kullanılır. Tedavinin uygulandığı basınç değeri 2-3 ATA arasında olup, tedavi 
süresi ve seans sayıları hastanın tanısına ve klinik durumuna göre belirlenmektedir. 

Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Fizyolojik Etkileri 

HBOT’nin etkisi iki temel mekanizma üzerinden olmaktadır. Bunlar doğrudan basıncın mekanik 
etkisi ve parsiyel oksijen basıncında artış ile ortaya çıkan etkilerdir. 

A) Basıncın Doğrudan Etkisi

Basınç arttığında gazların hacimleri küçülmektedir. Dekompresyon hastalığı, gaz embolilerinde 
olduğu gibi doku içerisinde gaz kabarcıklarının olduğu patolojilerde, doğrudan basıncın etkisiyle 
kabarcıkların küçülmesi sağlanmaktadır. 

B) Yüksek Parsiyel Oksijen Basıncının Etkileri

Basınç altında oksijen uygulaması, plazmada çözünen oksijen miktarını artırmaktadır. Örneğin 
2,8 ATA’ da oksijen solunması ile parsiyel oksijen basıncı 10-13 kat artmaktadır. HBOT’nin, bazı etki 
mekanizmaları aşağıda özetlenmiştir.  

a) Anti-hipoksik Etkisi: Plazmada yüksek oranda çözünen oksijen, lökositlerin antimikrobiyal
etkinliğinde artış, kapiller duvarlarda lökosit adezyonunda azalma, kapiller proliferasyonda artış, 
fibroblast çoğalması ve kollajen üretiminin uyarılması, süperoksit dismutaz stimülasyonu, adenozin 
trifosfat (ATP) üretiminin sağlanmasıyla doku ödeminde gerilemeyi sağlamaktadır. 

b) Antibakteriyel ve Antitoksik Etkileri: HBOT ve hiperoksi, antioksidan sistemleri yetersiz
olan anaerobik mikroorganizmalarda, oksijen radikalleri ile DNA, RNA hasarına ve protein 
fonksiyonlarında bozukluğa yol açarak bakteriyostatik veya bakterisidal etki göstermektedir. HBOT 
enfekte ve hipoksik bölgede yüksek oksijen konsantrasyonu sağlayarak, nötrofiller tarafından fagosite 
edilen bakterilerin oksijen radikalleri ile öldürülmesinde etkili olur. HBOT başta aminoglikozitler olmak 
üzere, trimetoprim-sulfometoksazol, siprofloksasin, vankomisin ve teikoplanin, beta laktam 
antibiyotikler gibi antibakteriyel ajanların etkilerini de artırmaktadır. 
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c) Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri: Yara iyileşme süreci içerisindeki oksijen bağımlı bazı
aşamalarda HBOT; fibroblast çoğalması, kollajen üretiminin uyarılması, anjiogenez ve rejenerasyonun 
artırılmasında, epitelizasyon oluşumunda etkili olmaktadır. 

Resim 1. Tek kişilik basınç odası, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yanık merkezi 

Resim 2. Çok kişilik basınç odası, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sualtı Hekimliği 
ve Hiperbarik Tıp Kliniği, Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi 

C) Yanık ve HBOT

HBOT, yanık tedavisinde ilk kez 1965 yılında Japonya’ da kullanılmıştır. Maden kazası sonrası 
karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi nedeniyle HBOT alan maden işçilerinde, yanıkların beklenenden 
daha hızlı iyileştiği görülmüştür. Daha sonra yapılan çalışmalarda, HBOT verilen yanıklarda ödem 
gelişmesinin azaldığı, iyileşme süresinin kısaldığı, enfeksiyonların ve inflamatuar yanıtın gerilediği 
görülmüştür. 

Yanıkta bilinen tedavilere eklenen HBOT ile alınan sonuçlar yüz güldürücüdür. Yapılan 
çalışmalarda, vücut yüzeyinin %30’unu aşan 2. derece ve üzeri yanıklarda, tedaviye HBOT eklenmesi 
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durumunda, total vücut sıvı kaybının %25 azaldığı, ödemin azaldığı, enteral beslenmenin daha kısa 
sürede başlanabildiği, reepitelizasyonun hızlandığı, hipertrofik skar oluşumun azaldığı görülmüştür. 
Yüksek riskli hastalarda HBOT’nin tedaviye eklenmesiyle mortalitenin %46 ve hastanede kalış 
süresinin %41 azaldığı, tedavi giderlerinin ise %45 düştüğü tespit edilmiştir.  Ayrıca, yara yatağının 
hazırlanmasında etkin olup, rekonstrüktif cerrahi gerektiren olgularda, flep ve greft sağ kalımını 
artırarak cerrahi başarı oranlarını  yükseltmektedir . 

HBOT planlanabilecek yanıklar 

a) Vücut yüzeyinin %20’sinden fazla yer kaplayan 2. derece haşlanma yanıkları

b) El, yüz, kulak, perine yanıkları

c) CO zehirlenmesi ile birlikte yanık

d) Duman inhalasyonuna bağlı hasarlar ve yanıklar

Özellikle ağır yanıklarda, HBOT merkezi bu konuda özelleşmiş Yanık Merkezi ile yakınsa, 
HBOT şiddetle tavsiye edilmektedir. 

Yanık oluşumundan itibaren 6-8 saat içinde HBOT başlanmalıdır.  Uygulanan HBOT protokolü, 
hastanın klinik durumuna, tedavi için kullanılacak basınç odasının teknik özelliklerine göre 
değişmektedir. Tedavi 2-2.8 ATA arasında 45-120 dakika, hastanın sistemik ve toksik belirtilerine, 
yetişkin veya çocuk olmasına göre günde 1-3 seans olarak olarak planlanır.  

Yanık hastaları, HBOT alan diğer hasta grupları ile birlikte aynı seansta tedaviye alınmamalıdır. 
Bu nedenle ayrı seans açılması gerekmekte fazla sayıda sağlık personeline ihtiyaç duyulmaktadır. 
Ağır olgularda basınç odası içerisinde yardımcı sağlık personeli haricinde hekimin de tedaviye eşlik 
etmesi gerekebilmektedir. 

HBOT’nin yapıldığı basınç odalarında, hasta ve çalışan güvenliği önceliklidir ve bu nedenle 
belirlenen güvenlik kuralları esnetilemez. Basınç odalarının güvenlik kuralları gereği, içeri alınabilecek 
tıbbi cihazların basınç altında çalışabilirliğinin sertifikasyonu şarttır. Bu nedenle elektronik donanımlı; 
infüzyon pompaları, hasta monitörleri, mekanik ventilatörler ve benzeri her cihaz içeri alınamayabilir. 
Basınç odasında kullanılabilen tıbbi cihazlar sınırlı olup, mevcut kullanılabilen cihazların fonksiyonları 
da sınırlıdır. Ayrıca basınç altında yangın riskine neden olabilecek yağ içerikli pansumanlardan 
hastanın arındırılması gerekmektedir.  

Özetle, HBOT planlanacak yanık hastalarında, cerrahi işlemlerin yanı sıra, HBOT esnasında 
pansumanda kullanılan malzemelerin seçiminden, basınç odası içerisine alınabilecek tıbbi cihazlara 
kadar gözden geçirilmeli, seans zamanı ve basınç odası operasyonlarının ilgili Sualtı Hekimi ve 
Hiperbarik Tıp uzmanı ile birlikte koordineli yapılması, basınç odası güvenlik kurallarını ihlal etmemesi 
gerekmektedir.  

D)Hiperbarik Oksijen Tedavisi Yan etkileri ve Kontrendikasyonları 

a) Komplikasyonlar ve Yan Etkiler

En sık karşılaşılan yan etki barotravmalardır. HBOT uygulamaları sırasında en sık orta kulak 
barotravması görülür. En ciddi olan ise akciğer barotravmasıdır. Yanık hastalarında özellikle baş-
boyun bölgesi yaralanmalarında barotravma riski artar. 

HBOT’nin 3 ATA ve üzeri basınçlarda uygulanması ile merkezi sinir sisteminde oksijen 
toksisitesi görülür. Standart HBOT protokolleri bu basınç değerinin altındadır. Ancak, konvülziyona 
yatkın olan veya epilepsi hikayesi olanlarda, tedavi basınçlarında da toksisite gözlenebilir. 
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b) Kontrendikasyonlar

HBOT’nin kesin olarak kontrendike olduğu durum tedavi edilmemiş pnömotoraksdır. Rölatif 
kontrendikasyonlar açısından hasta uzman hekim tarafından, tedavinin sağlayacağı fayda değer-
lendirilerek karar verilir. 
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XX - Yanık rehabilitasyonunda ana ilkeler 

Doç. Dr. Taciser KAYA,  Doç. Dr. Altınay Göksel KARATEPE 

SBU İzmir Bozyaka EAH, Fizik Tedavi ve Rehab. Kl. Eğitim Görevlisi 

XX-YANIK REHABİLİTASYONUNDA ANA İLKELER 

a) Yanıklı hastanın kas-iskelet sistemi rehabilitasyonundan sorumlu hekim, fiziksel tıp ve
rehabilitasyon uzmanıdır. Ancak rehabilitasyon süreci, yara tedavisi ve bakımını üstlenen
uzman hekim ile iş birliği içerisinde yürütülmelidir.

b) Başarılı bir rehabilitasyon için yanıklı hasta ve ailesinin rehabilitasyon ilkeleri ve süreci
konusunda bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri şarttır.

c) Rehabilitasyon programı her hasta için, ona özgü tıbbi, sosyal ve ekonomik özellikler dikkate
alınarak bireysel olarak oluşturulmalıdır.

Yanık rehabilitasyonunda genel ilkeler 

Yanık rehabilitasyonunda amaç şunlar olmalıdır; 

a) Ekstremiteler ve gövdede kas atrofisi ve kontraktür gelişmesini önlemek
b) Yara iyileşmesi süresi boyunca hem yanıklı hem de yanıksız vücut bölgelerinde

fonksiyonların korunmasını sağlamak
c) Uzun süreli immobilizasyonun olası olumsuz etkilerinden vücudun tüm sistemlerini

korumak amacıyla yanıklı bireyin mümkün olan en kısa sürede mobilizasyonuna
yardımcı olmak

d) Tuzak nöropatisi ya da skolyoz gibi lokomotor sisteme ait geç dönem yanık
komplikasyonlarının tedavi edilmesi

e) Yanıklı bireyin yaşam kalitesi düzeyini yanık öncesi dönemdekine eş duruma getirerek
sosyal yaşama dönüşü kolaylaştırmak

Pozisyonlama 

Yanık rehabilitasyonunda yanığa uğrayan vücut bölgesinin uygun pozisyonlanması esastır 
(Resim 1-3). Yanık yarası iyileşirken hızlı bir şekilde kontraktür gelişebilir. Pozisyonlama, yanıklı alanın 
yeri ve genişliği dikkate alınarak kişiye özel planlanır. Böylece istenmeyen pozisyonda eklem 
kontraktürünün gelişmesi önlenir ve eklemler immobil kalacaksa bile bunun fonksiyonel pozisyonda 
olması sağlanır. Bu amaçla eklemlerin her eklem için belirlenmiş olan fonksiyonel pozisyonda istirahat 
ettirilmesini sağlayacak ortezler, yastıklar ya da sıkıştırılmış köpük materyaller kullanılabilir. Bunlar 
arasında en fazla başvurulan yöntem söz konusu vücut bölgesinin ortezlenmesidir. Özellikle yaşlı, 
çocuk ve iletişim kurulamayan hastalara pozisyon uygulamak çok zordur ve ortezleme gerekebilir. 
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Ortezler yanıklı doku bölümlerinin uzamış konumda istirahat ettirip bu bölgeye germe 
uygulayarak eklem hareket açıklığının (EHA) devam ettirilmesini sağlarlar. Eklemde pasif EHA’nın 
sağlanamadığı durumlarda ortezleme şarttır. Uzun süreli ortez uygulamasıyla periferik sinir 
tuzaklanmaları ve bası yarası gelişebileceği akılda tutulmalı ve kemik çıkıntılara basınç uygulamayan, 
iyileşen dokuları hasarlamayan, takıp çıkarması kolay bir ortez kullanılmalıdır. Yatağa bağımlılığın 
uzadığı durumlarda yanıksız vücut bölgelerinin de ortezlenmesi gerekebilir. Ortezlemenin amacı ve 
mantığı hastaya anlatılırsa daha etkili sonuçlar alınır.  

Yanık hastası ağrıyı azaltma amaçlı gevşek ve fleksiyon pozisyonunu tercih eder. Bu nedenle 
ortezler antideformite pozisyonunda konumlama sağlamalıdır. Bu pozisyon ekstremiteler için 
abduksiyon ve ekstansiyondur. Axilla yanıklarında omuz 90-120 derece abduksiyonda konumlanır. 
Omurgada ise skolyoz gelişmeyecek şekilde orta hattan sapma önlenmelidir.    

  
Resim 1. a) Termoplastik aksilla splint uygulamaları b) tedavi edilmezse oluşabilecek potansiyel kontraktürler. 

 (c)

Resim 2. Termoplastik el splintleri a) dorsal b) volar yanıklar için ve c) tedavi edilmezse oluşabilecek potansiyel kontraktürler. 

(a)     (b) 

Resim 3. a) Alt ekstremite splint uygulamaları ve b) tedavi edilmezse oluşabilecek potansiyel kontraktürler. 

(a) (b)
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Egzersiz uygulamaları 

Kontraktür gelişimini önlemenin bir yolu da egzersiz uygulamalarıdır. Egzersize yanık sonrası 
dönemde hemen başlanmalıdır. Ancak yanıklarda genel durum da hızla bozulduğu için kardiyak ve 
pulmoner hastalıklar gibi eşlik eden tıbbi durumlar dikkate alınmalıdır. Başlangıçta egzersiz programı 
EHA ve kas gücünü korumaya yönelik olmalıdır. Kritik düzeyde düşkün olan hastalarda yavaş ve 
kontrollü pasif EHA egzersizleri daha uygundur. Aktif eklem hareketi olan ancak tam genişlikte 
hareketin yapılamadığı durumlarda aktif yardımlı EHA egzersizleri uygulanır. EHA egzersizlerine 
germe egzersizleri de eklenmelidir. Germe manuel ya da ağırlıklı traksiyon sistemleri ile yapılabilir. 
Ağrının germeyi sınırladığı durumda egzersiz öncesi analjezik medikasyon uygulanır. Su içinde 
yapılan egzersizler daha ağrısız olabilir. 

Elin tendon ve eklemlerinin yanığı özel işlem gerektirir. Yanıklı tendonların, onları nemli tutacak 
pansumanlarla kaplanması gerekir. Çünkü dehidratasyon tendon rüptürlerine neden olabilir. Yanığa 
maruz kalan tendonların gevşek bir duruşta ortezlenmesi gerekir. Yara bölgesine dikkatli olmak 
şartıyla pasif EHA uygulanabilir. Yara enfeksiyonu ve septik artrit konusunda dikkatli olunmalıdır. Deri 
grefti uygulananlarda aktif egzersizlere deri grefti stabilite kazandıktan sonra başlanmalıdır. Aktif 
egzersizlerin yapılabilmesi için tam EHA’nın sağlanmış olması gereklidir. Kas güçlendirme amaçlı 
dirençli egzersizlere bundan sonra başlanabilir. 

Mobilite ve ambulasyon 

Erken ambulasyon denge ve alt ekstremite fonksiyonlarının korunması, derin ven trombozu gibi 
komplikasyonların önlenmesi için şarttır. Alt ekstremite greftlemesinden sonra bacağın inaktif kalma 
süresinin 10 günü geçmemesine dikkat edilmelidir. Greft alanında yeterli dolaşım oluştuğunda 
ambulasyonun başlamasında sakınca yoktur, çünkü artık greft kaybına yol açabilen venöz göllenme 
riski azalmış demektir. Yatak kenarında bacakların sarkıtılarak oturulmasıyla ödem gelişimine yatkınlık 
değerlendirilir. Elastik bandaj ve çoraplarla venöz staz önlenip ödem kontrol altına alınır ve lokal 
travma riski azalır.  

Skar rehabilitasyonu 

Hipertrofik skar gelişiminin önlenmesinde tedavi seçenekleri elastik bandajlar, kişiye özel 
hazırlanmış bası giysileri ve yüz için tasarlanmış maskelerdir. Parmak arası için özel dolgu malze-
meleri kullanılır. Bu tedaviyle bası, skar maturasyonu tamamlanana dek günde 23 saat uygulanmalıdır.  

Komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi 

a) Periferik sinir yaralanması

Yanıklardan sonra periferik sinir yaralanması olasılığı akılda tutulmalı ve hasta bu açıdan 
değerlendirilmelidir. Bası giysileri, ortezler ve pozisyonlama da buna neden olabilir.  

b) Heterotopik ossifikasyon

Eklemlerde EHA kaybına ve tuzaklanma mononöropatilerine neden olabilir. Eğer fonksiyonu 
bozar ve medikal yaklaşımlara yanıt vermezse cerrahi tedavi denenebilir 

c) Kifoz-skolyoz

d) Bası yaraları
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XXI - Yanıkta Psikiyatri  

Uz. Dr. Dursun Hakan DELİBAŞ 

SBU İzmir Bozyaka EAH, Psikiyatri Kl. Uzmanı 

XXI-YANIKTA PSİKİYATRİ 

Yanık hastalarıyla, psikiyatrik hastalıklar arasında etiyolojik açıdan karşılıklı bir ilişki vardır. 
Yanık hastalarında psikiyatrik hastalıkların %23-75 arasında değişen oranlarda görüldüğü bildirilmiş-
ken, madde bağımlılığı, psikotik bozukluk ve kişilik bozukluklarında yanık yaralanmalarının sık 
görüldüğü bildirilmiştir. Yanık hastalarında depresyon ve anksiyete bozukluğu başta olmak üzere 
psikiyatrik hastalıklar genel topluma göre çok daha sık görülmektedir. Yanık sonrasında bir ruhsal 
hastalık gelişeceğine dair, izlem çalışmalarında tutarlı olarak bulunan öngörücü faktör, yanık 
hastasının premorbid psikiyatrik hastalığının olmasıdır. 

Deliryum, Depresyon, Anksiyete Bozukluğu (akut stres bozukluğu, travma sonrası stres 
bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu) yanığın tedavi ve rehabilitasyon sürecinde sık görülebilen 
psikiyatrik hastalıklar arasında olduğu bildirilmiştir.  

Deliryum 

Deliryum; bilinç, algılama, düşünce, uyku-uyanıklık döngüsü değişimlerinin eşlik ettiği, ani 
başlangıçlı ve dalgalı gidiş gösteren bir klinik sendromdur. Yanık hastalarında da masif sıvı kayıpları, 
elektrolit dengesizliği, duman inhalasyonundan dolayı hipoksi, sepsis, ilaç yan etkileri gibi faktörler 
nedeni ile deliryum akut dönemde görülebilmektedir. Madde kullanımı öyküsü olan bireyler yanık 
kazalarına karşı daha riskli durumdadırlar ve yanık sonrasında yoğun bakım tedavisi sırasında mad-
deye ulaşamayınca, bağımlılık yapıcı maddenin birden kesilmesine bağlı olarak (alkol vb.) deliryum 
tablosu görülebilir. Madde kullanımının aniden kesilmesinin de deliryuma neden olabileceği akılda 
tutulmalıdır. 

Deliryum, psikomotor ajitasyon, aşırı uyanıklık, huzursuzluk ve kaygı, uygunsuz konuşmanın 
olduğu hiperaktif alt tip, bir de bu klinik tablonun tam tersi sessiz, geri çekilmiş, az konuşan, uykuya 
eğilimin olduğu hipoaktif alt tip olarak görülebilir. İki alt tip arasında hızlı değişiklikler görülebileceği 
dikkate alınmalıdır. Hiperaktif alt tipin kolaylıkla tanındığı, hipoaktif deliryumun ise geç tanındığı ve 
depresyon, negativizm gibi yorumlandığı bildirilmiştir. 

Tedavi 

Deliryum belirti ve bulguları nedenler ortadan kaldırılmadığı sürece kalıcıdır. Deliryum öncelikli 
tedavisi sebep olan durumu belirlenip, tedavi edilmesidir. Deliryum belirtilerine yönelik tedavi, deliryum 
nedeni bulunup düzeltilmesine olanak sağlamak, hastanın ve başkalarının zarar görmesini engelle-
mekte etkilidir.  

İleri yaş, duyusal yoksunluk, uyku yoksunluğu, sosyal izolasyon, fiziksel kısıtlama, mesane 
katateri kullanımı, üç veya daha fazla ilaç kullanma, dehidratasyon, malnütrisyon, hareketsizlik, ame-
liyat, enfeksiyon, elektrolit dengesizliği, aşırı ya da az uyaran, stres, ağrı ve korku deliryum için 
belirlenen risk faktörleridir.  
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Hastalarda deliryumun önlenmesi için; 

a) Hastanın çevresindeki ortamda uyaran değişikliklerinden kaçının 

b) Optimal ışık sağlayın, oda da takvim ve saat bulundurun 

c) Nerede bulunduklarını hastalara sık sık hatırlatın, kendinizi sık sık tanıtın ve işinizi açıklayın 

d) Bilişsel olarak uyarıcı etkinlikleri mümkün olduğunca destekleyin, örnek: akraba ziyaretleri 

e) Dehidratasyon ve konstipasyonu önleyin 

f) Hipoksiyi önleyin ve oksijen saturasyonunu optimal düzeyde tutun 

g) Enfeksiyonu önleyin, gereksiz kateterizasyonu engelleyin 

h) Mümkün olan en kısa sürede hastaların mobilize olmasını sağlayın 

ı) Ağrıyı ve ağrının non-verbal işaretlerini tanıyın. Ağrı, deliryum için bir risk faktörüdür 

i) Hastanın kullanmakta olduğu ilaçların hem türünü, hemde toplam sayısını gözden geçirin 

j) Beslenmeyi değerlendirin ve takma diş kullanan hastalarda dişlerin optimal durumda 
olduğundan emin olun 

k) Duyusal durumu değerlendirin, işitme cihazları gibi duyusal yardımcıların işlev görür durumda 
olduğundan emin olun 

l) Optimal uyku sağlayın. Gereksiz yere hastanın uykusunun bölünmesini engelleyin, gibi 
yöntemler önerilmiştir. 

Haloperidol (Norodol®)  hipotansif, antikolinerjik yan etkileri olmadığından, farklı formlarda 
uygulanabilirliği ile tedavi rehberleri içinde deliryumda görülen ajitasyon, psikotik semptomlari ve 
anksiyetede ilk tercih edilen ilaçtır. İntravenöz haloperidol kulanımında uzamış QT sendromu ve ani 
ölümler gelişebileceğinden çok dikkatli olunmalıdır. Kardiyak monitörizayon, serum magnezyum ve 
potasyum takibi IV infüzyon sırasında önerilmektedir. Tablo 1’de deliryum ajitasyonuna müdahale 
gerekmesi durumunda, hastanın ilaca vereceği cevaba göre önerilmiştir.  

 

Tablo 1. Yanık Ünitesinde Ajitasyon Yönetim 

Haloperidol/Lorazepam 

Zaman Hafif Orta Ciddi 

Başlangıç 2 mg/- 5 mg/- 10 mg/2 mg 

30 dk 5 mg/2mg 10 mg/2 mg 20mg/2 mg 

30 dk 20mg/- 20mg/- 20mg/- 

30 dk 20mg/2 mg 20mg/2 mg 20mg/2 mg 

2002-İlechukwu alıntıdır14. 

 

Amerikan psikiyatri birliği deliryum tedavi rehberinde benzodiazepinlerin bilişsel işlevler üzerine 
olumsuz etkileri olduğunu belirterek sedatif-hipnotik-alkol yoksunluğu deliryumu dışındaki kullanımları, 
antipsikotiklerin tolerans sorunları nedeniyle uygun dozlarda kullanılamadığı durumlarda tedaviye 
eklemeyle sınırlandırmıştır. Ekleme tedavisinde aktif metaboliti olmayan benzodiazepinler tercih 
edilebilir. Clonazepam, Lorazepam, Oxazepam, Temazepam en yaygın kullanılanlardandır. 

Yanık travması öncesinde öyküde alkol,  benzodiazepin, barbitürat bağımlılığı olan hastalarda 
yanık tedavisi süresince maddenin aniden kesilmesini takiben deliryum gelişebilir. Madde çekilme 
deliryumu tedavisinde vitamin replasmanı, uzun etkili benzodiazepinler kullanılır. Tedavi için psikiyatri 
ekibinden destek alınması önerilmektedir. 
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Depresyon 

Depresyon derin üzüntülü, bazen de hem üzüntülü, hem anksiyeteli bir duygu durumla birlikte 
düşünce, konuşma, davranış ve fizyolojik işlevlerde yavaşlama, durgunlaşma ve bunların yanı sıra 
değersizlik, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık duygu ve düşünceleri ile belirli bir sendromdur.  

Keder ve yas yanık hasta popülasyonunda sık görülmektedir. Yanık kazasına eşlik eden maddi 
ve manevi kayıplar, beden bütünlüğünün bozulması, görünümde değişiklikler kederle ilişkili sebepler 
olabileceği öne sürülmüştür. Ek olarak ağrı, hastanede yatılan sürede sosyal izolasyon ve premorbid 
duygudurum, kişilik özellikleri de yanık sonrası depresyon ile ilişkilidir. Yanıktan sonra bir yıl içerisinde 
%25-65 prevelans da depresyon görüldüğü bildirilmiştir. En önemli ön görücü premorbid 
psikopatolojidir. Psikolojik destek ve psikoterapiler hastaların her bir tedavi sürecinde stresle baş etme 
ve daha iyi uyum sağlamaları için yardımcı olur. Ayrıca bilinmektedir ki fiziksel hastalıklarda gelişen 
depresyon, hastanın uyumunu, tedavi ekibi ile olan işbirliğini, tedaviye yanıtı, yaşam kalitesini, 
hastalığın seyrini olumsuz etkiler. 

Tedavi 

Genel tıbbi durumu stabil olduktan sonra hastaların rutin olarak depresyon açısından yatış 
sırasında ve taburculuk sonrasında tam teşhisi, etkili tedavi ve izlemi sağlanmalı, depresyon şiddetine 
göre psikolojik müdahale ve/veya farmakolojik tedavi ile izlenmelidir.  

Özellikle yanık hastasının; 

a) Geçmişte psikiyatrik hastalık veya alkol ve madde bağımlılığı öyküsü varsa, 

b) İntihar amacıyla kendini yakmışsa, 

c) Yaralanmadan dolayı yoğun suçluluk duyguları varsa, 

d) Yoğun ağrıları varsa, 

e) Yüz ve göğüs de şekil bozukluğu olan kadın ise, 

f) Baş, boyun, ellerinde yanığı varsa, 

g) Yanık nedeni ile işlevselliğinde kayıp olacaksa, 

h) Komplike cerrahi operasyon geçirmişse 

ı) Hastanede yatış süresi uzamışsa, bu hastaların depresyon açısından riskli olduğu unutul-
mamalıdır.  

Kognitif davranışcı müdahaleler, ağrı değerlendirilmesi ve yönetimi depresyonu azaltan yöntem-
ler olarak önerilmektedir. Yanık hastalarının tedavisi sırasında ve sonrasında ailesinin de içinde oldu-
ğu, psikososyal açından destek önemlidir. Depresyonun farmakolojik tedavisinde Seçici Serotonin 
Gerialım İnhibitörleri (SSGI) ilk sıra önerilen tedavilerdir. Depresyon tedavisi için ilaç seçiminde; ilaç 
etkileşimlerine, hastanın genel tıbbı durumuna dikkat edilmelidir. 

Anksiyete bozuklukları 

Yanık hastalarında en sık görülen anksiyete bozukluğu Travma Sonrası Stres Bozukluğudur 
(TSSB). TSSB hastalarında anksiyeteli bir duygulanım, aşırı uyarılmışlık, unutkanlık, olayı sık sık 
anımsama, yaşadığı travmatik olayı tekrar tekrar hatırlama, olayla ilgili rüyalar görme, travmayı 
hatırlatıcıları ile karşılaşma durumunda psikolojik ve fizyolojik tepki gösterme, bunlardan kaçınma, 
uyku problemleri, öfke patlamaları gibi belirti ve bulgular görülebilir. Yanık hastalarında TSSB risk 
faktörleri; yanık öncesi psikiyatrik öykü olması, kadın cinsiyet ve kişilik özellikleri ayrıca travma 
sırasındaki anksiyete semptomları, dissosiyasyon semptomları, yüz ve el yaralanmaları, ağrı ile ilişkili 
anksiyete, düşük sosyal destek olarak tanımlanmıştır  
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Diğer anksiyete bozuklukları yanık hastalarında TSSB gölgesinde kalmış ya da depresyon ile 
beraber ele alındığı için araştırmalar daha çok TSSB için yapılmıştır. Genel anksiyete bozukluğu 
prevelansı daha önce yapılan araştırmalarda %13-35 arasında bildirilmiştir. Kadın cinsiyet ve genç 
olmayı anksiyete bozukluğu geliştirmek için risk faktörü olarak gösteren araştırmalar vardır. 

Tedavi 

Anksiyete belirtileri sıklıkla depresyon belirtileri ile iç içe geçmiş şekilde görülmektedir. Belirti ya 
da psikiyatrik hastalıkların zamanında tedavi edilmemesi hastanın genel iyilik halini, uyumunu, yaşam 
kalitesini bozmakta, fiziksel hastalığın seyrini, tedaviye cevabını olumsuz etkilemekte, hastanın yatış 
süresini, tedavi masraflarını artırmakta ve prognozu bozmaktadır.  

Yanık hastalarındaki anksiyete bozuklukları için herhangi bir spesifik tedavi önerilmemiştir. 
Genel toplumda görülen anksiyete bozukluklarında kullanılan ilaç ve psikoterapi uygulanması önerileri 
yanık hastaları içinde geçerlidir. İlk seçilmesi gereken ilaç grubu SSGI’lardır. SSGI ilk haftalar 
kullanımlarında parodoksal olarak anksiyete artırıcı etkileri olduğundan bir benzodiazepin ile kombine 
şekilde tedaviye başlanması önerilmiştir. Hastanın genel tıbbı durumu (hepatik, renal fonksiyonları 
vs.), kullanmak zorunda olduğu diğer tıbbi ilaçlarla etkileşimler göz önüne alınarak ilaç seçimi 
yapılmalıdır. BDT, Anlattırma yöntemi (Debriefing), EMDR (Eye Movement reprocessing and 
desensitization) etkili olduğu bazı çalışmalarla gösterilmiş psikoterapiler ve yöntemlerdir. 

Yanık ünitesinde genel tıbbi durumu açısından stabilite sağlandıktan sonra psikiyatrik açıdan da 
değerlendirilmesi ve gerek görülürse tedavisinin düzenlenmesi, taburculuk sonrasında psikiyatri 
takibinin sağlanması önerilir. 
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XXII-YANIK VAKALARINDA MEDİKOLEGAL YAKLAŞIM 

Yanık, korunma ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelere rağmen morbidite ve mortalite yönünden  
önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Bilinmesi gereken başkabir husus ise yanık 
hastalarının olayın gerçekleştiği andan itibaren yaşam boyu adli vaka olduğudur. Adli vaka durumu, 
hastanın kendisini, çevresindekileri, ilk tedavisini yapan hekimleri ve sağlık personelini, yanık sekelleri 
ile uğraşan hekimleri, anne, baba ve işveren gibi diğer üçüncü şahısları çok yakından ilgilendirmekte-
dir. Bu bölümde yanık hastalarına düzenlenecek olan adli raporlarda ‘’hayati tehlike’’ ve ‘’mutad 
iştigalden kalma’’, ilk tedavi anında başta çocuk ve bakıma muhtaç yaşlılar olmak üzere bütün 
hastalarının tüm bulgularının kayıt edilmesinin yanı sıra olayın meydana geliş şeklinin kaza veya 
suistimal, kasıt, dikkatsizlik ve tedbirsilik olup olmadığının ortaya konması, yanık hasta sevklerinde 
dikkat edilecek noktalar ve estetik bozulmaların değerlendirilmesi medikolegal yönden ele alınacaktır. 

Yanıklı Hasta Adli Raporlarında  ‘’Hayati Tehlike’’nin Değerlendirilmesi 

Travma sonucu yaşamı  tehdit eden şiddette bir yaralanma meydana gelmiş ise ise adli raporda 
“hayati tehlike var’’ olarak tanımlanır. Yanıklarda mortalite ve morbiditeyi belirleyen bir cok unsur 
vardır. Hastanın yaşı, yanık derecesi ve yüzdesi en önemli etkenlerdir. Hayati tehlike kavramı, adli 
olguların travma şidddetinin değerlendirilmesinde kullanılan ‘’Kısaltılmış Yara Cetveli’’ (KYC)’ne göre 
yapılmaktadır. Yanık olgularında hayati tehlike kavramı objektif kriterlere dayanmalıdır. Hayati tehlike 
kavramının değerlendirilmesinde yanık derecesi, lokalizasyonu ve yüzdesi  önemlidir ve değerlendirme 
bunlara dayanılarak yapılır. Erişkinlerde yanık yüzdesi değerlendirmede ‘’dokuzlar kuralı’’,  çocuklarda 
ise ‘’Lund-Broeder şeması’’ kullanılır. KYC yönlendirmesinde %20  ve üzeri ikinci derece yanık ile, 
%10 ve üzeri üçüncü derece yanıklar hayati tehlike kriterleri içerisinde değerlendirilmektedir 

Yanıklı Hasta Adli Raporlarında ‘’Mutad İştigalden Kalma’’ ve ‘’Tıbbi Şifa’’ nın 
Değerlendirilmesi 

Hekimin düzenlediği adli raporda hayati tehlikenin yanında mutlaka açıklanması gereken ikinci 
konu mutad iştigalden kalma süresidir. Mutad iştigal, günlük olağan uğraş demektir. Yürüme, konuş-
ma, yemek yeme, tuvalete gitme gibi her insanın her gün olağan olarak yaptığı eylemler anlaşılmak-
tadır. Mutad iştigalden kalma süresi ise bu olağan uğraşıların yapılamadığı veya yapılmasında güçlük 
çekildiği süredir. Bu süre "adli şifa" olarak tarif edilmiş olup iyileşme süresinden farkı vurgulanmıştır. 
Adli şifa süresi; yaş, cinsiyet, meslek ve sosyal konumdan etkilenmez. Tıbbi şifa ise; meydana gelen 
yaranın tıbben ve tamamen iyileşmesi demektir. Yaş, cinsiyet, araya giren komplikasyonlar, endokrin 
ve metabolik faaliyetler, tedavi şekli gibi birçok faktörden etkilenmekte ve  süresi kişiden kişiye 
değişmektedir. Adli şifa ceza davalarında kullanılırken, tıbbi şifa hukuk (tazminat) davalarında 
kullanılmaktadır. Adli merciler tarafından tıbbi şifa süresi sorulduğunda olay tam olarak iyileşmeden 
cevap verilmemelidir.  

Adli raporların düzenlenmesinde referans teşkil eden ve adli tıp kitaplarında yer alan mutad 
iştigalden kalma listelerine bakıldığında cildi ilgilendiren travmatik lezyonlarda en uzun süre olarak 

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 22 (1) (EK-1): 63-69, 2018



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

geniş ekimozda "15 gün", geniş 3. derece yanıkta "25 gün", geniş kömürleşmede "45 gün" mutad 
iştigalden kalma süreleri önerilmiştir. İyileşme süresinden kastedilen epitelizasyonun tamamlanması 
süresi olup bu sürenin sonunda yanık yeri normale yani eski görünümüne dönebileceği gibi 
pigmentasyon, skar, kontraktür, şekil veya fonksiyon kaybı ilede sonuçlanabilir. Bu durumlarda daha 
sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları, plastik veya fonksiyonel düzeltme operasyonları 
yapılabilir. Epitelizasyonun tamamlandığı süre yanık iyileşmesinin tamamlandığı süre anlamında 
kullanılmaktadır. Bu nedenle ciddi yanık olgularında oluşabilecek fonksiyon kaybı nın saptanabilmesi 
için olguların medikolegal değerlendirmesinin iyileşme tamamlandıktan sonra yapılması uygun 
olacaktır. 

Yanık hastalarında olayın meydana geliş şeklinin medikolegal açıdan değerlendirilmesi 

Bütün yanık vakaları adli vaka olarak kabul edilmeli ve zamanında adli makamlara bildirilmelidir. 
Ne yazık ki bir çok yanık vakası adli vaka kabul edilmeyip adli makamlara bildirilmemekte dolayısıyla 
kasıt ihmal, suistimal, dikkatsizlik ve tedbirsizlik olarak meydana gelen özellikle çocuk yanıkları 
hakkında işlem yapılmamaktadır. 

Bütün yanık vakaları kaza, ihmal, kasıt, istismar, tecavüz ve öldürme girişimi ve benzeri 
yönünden ayrı ayrı değerlendirilmeli ek travmalar açısından da ayrıntılı muayene edilmelidir. Yanık 
alanları, yanık yüzdeleri ve derinlikleri ayrıntılı olarak kayıtlara geçirilmelidir. Geçici adli raporlar 
ayrıntılı olarak yazılmalı, organ fonksiyon kısıtlılıkları ve kayıpları belirtilmeli çehrede sabit eser 
yönünden aceleci olunmamalı makul süre sonra ayrıca değerlendirilmelidir. Hasta yakınları düzenli 
aralıklarla hastanın durumu konusunda bilgilendirilmelidirler. 

Bakıma muhtaç erişkinler ve çocuk yanık olgularında, sağlık personelinin özellikle hekimin 
yapacağı doğru medikolegal yaklaşım, hem yetişkin ve çocukların,hem de ailede bulunan diğer 
yetişkin ve çocukların korunması açısından çok önem taşımaktadır. 

Özellikle kasıtlı yanıklar dışında ihmal sonucu oluşan yanıkların da adli makamlara bildirilmesi 
gerektiği çok önemlidir.  

Yanıklı hastanın kabulü esnasında aşağıdaki sorulara cevap aranmalıdır: 

- Yanığın meydana gelmesinde kasıt, ihmal - kaza – istismar unsuru veya bu konuda kararsızlık 
varmıdır? 

- Bütün bunların değerlendirilmesi için bazı tanımların açıklaması aşağıdaki gibidir.  

Fiziksel istismar (Kasıt) 

Kişinin, kaza dışı fiziksel açıdan zarar görmesi ve bedensel bozulmasıdır. 

İhmal 

Bakıma muhtaç yetişkin ve çocuğa bakmakla yükümlü kişinin bu yükümlülüğü yerine 
getirmemesi, kişileri fiziksel ve duygusal olarak ihmal etmesidir. 

Dikkatsizlik 

Yapılmaması gerekeni yapmamak 

Tedbirsizlik 

Bir tehlikenin oluşmaması için gerekli önlemlerin alınmasında gösterilen eksiklik olarak 
tanımlanır. 

Hem dikkatsizlik, hem de tedbirsizlik Türk Ceza Yasası’na göre suçtur. Bu nedenle, kasıt 
olmayan bir olguda sağlık personeli ihmale rastlarsa, adli rapor hazırlama sorumluluğu vardır. 
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Hekimin ihmal edilmiş bir bakıma muhtaç yetişkin ve çocuğatanı koyamaması bir yetişkin ve 
çocuk açısından ne denli büyük tehlikelere neden olur ise, aynı biçimde kaza sonucu oluşan yanık 
olgularının ihmal olarak değerlendirilmesi aile açısından öyle ciddi sorunlara yol açar. 

Bakıma muhtaç yetişkin ve çocuk yanık olgularına medikolegal yaklaşımda dikkat 
edilecek noktalar 

- Muayene ve değerlendirmede yavaş bir biçimde ilerlenmelidir 

- Her olgu tek başına ele alınmalıdır 

- Hasta ve yakınına  sorulan sorular gerçekçi olmalı ve olay ile ilgili çıkarımlar içermemelidir. 

- Yanma şekli ya da zamanı hakkında çelişki var mıdır? Lezyonlar yanma nedeni olarak 
belirtilen nedene uygun mudur? 

- Tariflenen zaman ile izlenen lezyonların fizyopatolojileri arasında fark var mı? 

- Zorlamalı yanıkların karakteristik bulgusu olan demarkasyon hatları varmıdır, yaralanan alanın 
içerisinde yanmamış, sağlam alanın bulunmaması durumu var mıdır, yanık biçiminin 
açıklanmasında çelişkiler var mıdır, yanık lezyonlarına benzer eski lezyonlar var mıdır? 

- Yanıklar kalça, ayak tabanı, parmaklar, el bileği ya da dizde yerleşmiş midir? 

- Kırık, çürük ya da iyileşmekte olan yanık lezyonları gibi diğer yaralanmalar var mıdır ? 

- Bakıma muhtaç yetişkin ve çocuğun yaşı ve gelişim düzeyi, yaralanmayı açıklayan kişinin 
açıklamalarına uygunluk göstermekte midir? 

- Tıbbi başvuru için öngörülenden daha uzun gecikme var mıdır? 

- Olayda rolü bulunabilecek kişi ısrarla suçsuzluğunu vurgulayıp, başkalarını ya da çocuğu 
suçluyor mu? 

- Bakmakla yükümlü birey yetişkin veya çocuğa ya da çevresindekilere kızgın ya da çekingen 
davranıyor mu ? 

- Ayrıntılı öyküde; önceden travma öyküsü olup olmadığı ve genel sağlık durumu sorgulan-
malıdır 

- Yaralanma dikkatle belgelenmeli, fotoğraflanmalı ve çizimi yapılmalıdır. 

Aşağıdaki bölümde özellikle çocuk yanıklarında önem arz eden yanık etyolojine yönelik olarak 
medikolegal değerlendirme konusunda detaylıca bilgiler verilecektir. 

Haşlanma yanıkları sık görülmektedir. Haşlama yanıklı bir hasta ile karşılaşıldığında bunun 
sıçrama yanığımı yoksa daldırma yanığımı  olduğu ortaya konulmalıdır. 

Sıçrama yanıkları 

Yanığın kaza dışı olup olmadığına karar vermeden önce, yanık lezyonu çok iyi araştırılmalı ve 
aileye yanık olayı ile ilgili sorgulanmalıdır. 

İlk temas noktası neresidir? Bu yanıklarda ilk temas yerinde daha derin ve daha geniş yanık 
alanı meydana gelir ve giderek yüzeyelleşir ve incelir. Yukarıdan aşağıya doğru incelme göste-
riyormu?. Bu durum  erişkinlerdeki kasıtlı yanıklarda daha sık görülmektedir 

- Çocuk yanık sırasında giyinik midir değimlidir?  

- Giyside bir aşınmanın olup olmadığının saptanması önemlidir ve eğer olanaklıysa, bu giysi 
alıkonmalıdır.  

- Giysinin materyali su tutucumudur?. Bunlarda yanık derecesi ve yüzdesi dahada artabilir.  
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- Çocuklarda sıcak sıvının fırlatılması ile oluşan kasıtlı yanıklar ya çocuğu cezalandırmak ya da 
kızgınlıkla yapılan eylemler sonucunda oluşabildiği gibi, kavga eden iki yetişkinin arasında 
kalması sonucu atılan sıvıdan da olabilir. 

Daldırma yanıkları (Batırma yanıkları) 

Sıklıkla tuvalet eğitimi sırasında çocukların temizlik ya da cezalandırma amacı ile kaynar suyun 
içerisine sokulması ile oluşan yanıklardır.  

- Kasıtlı daldırma yanıklarında yanığın derinliği tek tip, yara sınırları çok keskin ve belirgindir. 

- Ender olarak, çocuğu sıcak suda tutmak için uygulanan şiddete bağlı yumuşak dokuda oluşan 
ekimotik lezyonlar ipucu verebilir. Yanıklı çocukların kalça, anüs ile genital bölgelerinde sınırlı 
derin yanıklar, kasıt tanısını güçlendirir. 

Yanığın dağılımı 

Çocuğun elini sıcak sıvı içerisine sokmaya zorlanıldığı zaman, çocuk elini yumruk yapacaktır, 
böylece parmaklar bir tencere ya da çaydanlık içerisinde bulunan bir sıvıya kazaen sokulmuş olan 
çocuğa göre daha korunmuş olur, ayrıca zorla sıcak sıvı içerisine batırılmaya çalışılan vücut katlanır 
ve karında katlamalı tarzda yanık alanları görülür, kırışan bölge içerisinde yanık alanları olmaz ve 
"zebra" yapısı şeklinde bir yanık alanı görülür. 

- Sıcak bir sıvı içerisine cezalandırma amacı ile kucakta sokulan çocukların kalça ve 
bacaklarında yanık alanları olmasına karşın, ayak parmaklarında yanık alanları bulunmaz ve 
bu alanlar korunmuş olur.  

- Eğer bir çocuk sıcak bir sıvı içerisine düşer ya da yanlışlıkla adımını basar ise, ilk reaksiyonu 
o ortamdan çıkmaya çalışmak olacak ve atlayıp çıkacaktır. Ancak çocuk sıcak banyo sıvısı 
içerisinde tutulur ve kabın tabanına bastırılırsa, zorlamadan ötürü yer ile temas eden kalçanın 
merkezinde "lokma tatlısı" na benzer yuvarlak yanık lezyonları olacaktır. Kalçası ve 
ayaklarında yanık bulunan çocuklarda ayak parmaklarının yanmamış olması tanıda yarar 
sağlayabilir. 

- Eğer çocuğa bakmakla yükümlü bir kişinin olayı anlatması sırasında çocuğun oyun sırasında 
suya battığı öyküsü var ve çocuğun ayak parmaklarında yanık görülmez ise, kişinin gerçeği 
söylemediği anlaşılır. 

Çorap ya da eldiven tarzında yanıklar 

Uzun çorap ya da eldiven tarzında yanıklar kol ve bacaklarda görülen, sıcak sıvının içinde 
tutulmaya bağlı oluşan yanıklardır; demarkasyon hattı yaralanmanın kaza olmadığını gösteren önemli 
bulgulardan biridir. 

Su düzeyi 

Sırttaki keskin sınırlı yanık alanları çocuğun suda tutulduğunu gösteren işaretlerden biridir. 
Suyun içerisine düşen bir çocukta yanık sıçrama yanığı ya da düzensiz sınırlıdır. Çocuk gövdesinde 
bulunan su yükseklik izi suyun derinliği hakkında bilgi verir. 

Kaza ve kaza dışı temas yanıklarının birbirinden ayrılması 

- Sıcak katı cisimlerle oluşan kaza dışı yanıkları kaza yanıklarından ayırmak çok zordur. Bu 
yanıkların en sık görülenleri sigara ve demir yanıklarıdır.  

- Kaza yanıkları genellikle yüzeysel, düzensiz, ve kasıtlı yanıklara göre daha iyi tanımlanabilir. 

- Çok sayıda sigara yanıkları kesin olarak çocuk istismarının karakteristik lezyonlarıdır. 
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- Kasıtlı ve amaçlı "dağlama" yanıkları, genellikle yanığı meydana getiren objenin ne olduğu 
hakkında bize bilgi verebilir ve bu objeler ile oluşan kazalara göre daha derindir. 

Buraya kadar özellikle çocuk ve bakıma muhtaç yanıklı hastalarda kaza dışı yanık seblerinin 
sorgulanması üzerinde duruldu. Tabiiki erişkin yaş grubunda da aynı titizlikle muayene ve 
sorgulamalar yapılmalıdır. Sözü edilen yaş grubu içinde de kaza dışı olup ihmal, istismar, kasıtlı, 
dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu, intikam duygusu, suisid düşüncesi ile meydana gelmiş olupta inkar 
edilen veya tam tersine kaza ile meydana gelmiş olupta aksi yönde olduğu şeklinde ısrar edilen yanık 
olguları ile de karşılaşılabilmektedir. Bu hastalar da detaylıca muayene edilmeli ve sorgulanmalıdır. 
Resim 1’ de genital bölgesi, ihanete uğradığını belirten eşi tarafından intikam duygusu ile sıcak su 
haşlama yanığına maruz kalan hastanın yanık alanları görülmektedir. Resim 2’ de ise ‘Güzellik 
Merkezi’ nde epilasyon sonucu her iki ayak ve bacağında ikinci derece yanık meydana gelen hastanın 
yanık alanları sunulmuştur. Yine Resim 3’te intikam duygusu ile yüzüne kezzap atılmış hastanın 
görüntüsü sunulmuştur. Bu örneklerin hepsinde kişiler  adli açıdan sorgulamada olayın meydana geliş 
şeklini inkar da edebilirler. Titiz muayene ve sorgulamnın gerekli olduğu burada da görülmektedir. 

               Resim 1. Genital bölge haşlama yanığı   Resim 2. Bacaklarda yanıklar 

Resim 3. Yüzde kimyasal yanık 

Yanıklı hasta sevklerinde ve kabullerinde oluşabilecek medikolegal problemler 

İleri bir merkeze sevki gereken hastaların vital bulgular stabilize edilmeden, gerekli damar yolu, 
hava yolu sağlanmadan sevk esnasında bile fatal sonuçlar doğurabilecek havayolu, göz yanıkları gibi 
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durumlarda ilgili uzmanlarca konsültasyonu sağlanmadan karşı taraftan uygun donanımlı hastane ve 
yatak bulup hastanın kabulünü sağlamadan  sevki medikolegal problemlere yol açabilir. Aynı şekilde 
bir hastane veya merkeze daha önce bilgilendirmeden getirilmiş olan yanıklı hastaları kabul etmemek 
te medikolegal problemlere yol açacaktır. Böyle durumlarda hastanın kabulünü yaptıktan sonra 
‘uygunsuz sevk’ için geriye dönük gerekli işlemler yapılmalıdır. Resim 4’te damar  ve hava yolu 
sağlanmadan yaklaşık 3 saatlik uzaklıktan sevki yapılan bir yanık hastası  görülmektedir. 

Resim 4. Hazırlanmadan sevk edilen yanık hastası 

Yanık sonucu meydana gelen estetik bozulmalarda medikolegal değerlendirme 

Yanık tedavi ve yönetimindeki ilerlemelere rağmen skar sekeli ile yaşam sosyal ve kültürel 
zorluklar içermektedir. Daha önce de vurgulandığı gibi skar henüz stabil hale gelmemişse son tıbbi 
muayene ertelenmelidir. Çünkü kendiliğinden iyileşebilir veya daha da kötüleşebilir. Dolayısıyla adli 
değerlendirme için yapılan son değerlendirme hastayı veya üçüncü kişileri lehte veya aleyhte 
etkileyebilir.  

Skara bağlı estetik bozuklukların değerlendirilmesi için kabul gören ve Tablo 1 de özetlenen 
‘Mesafe Metodu’ tekniği kullanılarak estetik bozulma ‘yok, çok hafif, hafif, ılımlı, orta, hafif belirgin, 
belirgin ve oldukça belirgin’ şeklinde sınıflandırılabilir. Bu metod yanık skarlarının ve etkilerinin 
değerlendirmesinde tartışmaları en aza indirebilir. Burada 50 cm lik mesafe ‘samimi mesafe’ 3 m. lik 
mesafe ise ‘sosyal mesafe’ olarak tanımlanmıştır. 

Yara izlerinin estetik sekelleri titiz bir şekilde ortaya konulmalıdır. Skarın tam boyutları bir 
diagram üzerinde işaretlenmeli ve fotoğraflanarak adli rapora eklenmelidir. Ek olarak aşağıda belirtilen 
hasta ve skarın kendisi ile ilgili bazı bilgilerin iyi bilinmesi ve not edilmesi özellikle tazminat davalarında 
etkili olacaktır; Bu bilgiler; lokalizasyon (aşırı skar gelişimi özellikle kulak lobu, göğüs, boyun, kollar ve 
bacaklarda daha fazla,  avuç içi ve tabanlarda daha az görülür), yaş (cildi daha gevşek yaşlılarda daha 
az skar gelişimi olmaktadır), fenotip (açık tenli hastalarda skar iyileşmesi koyu tenli hastalardan daha 
iyi olmaktadır), cinsiyet (skar kadınlarda benlik duygusunu daha fazla etkileyip sosyal ilişkileri olumsuz 
etkileyip psikolojik problemlere yol açmaktadır), hormonal durum (keloid ve hipertrofik skar her yaşta 
olabilir. Ancak puberta ve hemen sonrasında daha sıktır. Yaşlılarda daha az sıklıktadır. Kadınlarda 
gebelik esnasında daha sıklıkta olabilir), ve aile öyküsü (aile öyküsü olanlarda skar oluşumuna genetik 
yatkınlık bulunmaktadır) dır. 

Bunların yanında, yanık skarlı kadınların erkeklere göre daha negatif vücut imajına sahip 
oldukları, hasta ne kadar genç olursa yanık skarının estetik etkisinin daha fazla olduğu, evlilik partneri 
bulmakta güçlükle karşılaşılması ve yanık skarlarının bazı mesleklere kabülü zorlaştırması tazminat 
davalarında etken olacağı bilinmelidir. 
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Tablo 1. Estetik bozulmanın derecelendirilmesi için ‘Mesafe Metodu’Literatürdeki 

Skor Tanım Skar(lar) 
Pürüzlü 
pigmentasyon 

Pürüzlü 
yüzey 

Kilit 
noktaların 
deformasyonu 

Ülserasyon 
(Komplikasyon) 

0 Yok 
50 cm de 
görünmez 

50 cm de 
görünmez 

50 cm de 
görünmez 

50 cm de 
görünmez 

50 cm de 
görünmez 

1 Çok hafif 
50 cm de 
görünür(lateral) 

50 cm de 
görünmez 

3 m de 
görünmez 

3 m de 
görünmez 

3 m de 
görünmez 

2 Hafif 
50 cm de 
görünür(medial) 

50 cm de 
görünmez 

50 cm de 
görünmez 

3 m de 
görünmez 

3 m de 
görünmez 

3 Ilımlı 
50 cm de 
görünür 

50 cm de 
görünür 

50 cm de 
görünür-
lateral 

3 m de 
görünmez 

3 m de 
görünmez 

4 Orta 
50 cm de 
görünür 

50 cm de 
görünür 

50 cm de 
görünür-
medial 

3 m de 
görünmez 

3 m de 
görünmez 

5 Az belirgin 3 m de görünür 
3 m de 
görünür-lateral 

3 m de 
görünür-
lateral 

3 m de 
görünür-lateral 

3 m de 
görünmez 

6 Belirgin 3 m de görünür 
3 m de 
görünür-medial 

3 m de 
görünür-
medial 

3 m de 
görünür-medial 

3 m de 
görünmez 

7 Aşikar belirgin 3 m de görünür 
3 m de 
görünür-medial 

3 m de 
görünür-
medial 

3 m de 
görünür-medial 

3 m de görünür 

*Rouge ve arkadaşlarının çalışmasından uyarlanmıştır 

 

Sonuç olarak yanık olayının nedeninin kaza veya kriminal olup olmadığı açıklığa kavuşturul-
malıdır. Skarla yaşamak kişinin emosyonel, sosyal ve kültürel ilişkileri üzerine etkisi olup fiziksel 
görünümü diğer kişilerle ilişkisini etkileyecektir. Görünüm bozukluğu için mali tazminat genellikle 
hastalar tarafından aranır. Hekim raporu titiz klinik muayene ve doğru sorgulamaya dayanmalıdır. Skar 
izlerini değerlendirmede acele karar vermemek gerekir. Mümkünse bu değerlendirmeler bu alandaki 
tıbbi uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Estetik bozulma aşikar olmasına rağmen karşılaşılan çok çeşitli 
durumlardan dolayı objektif değerlendirme kriterleri oluşturmak halen güçlükler içermektedir. 
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XXIII - Yanık merkezi kalite standartlarında hemşirelik uygulamaları 
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SBU İzmir Bozyaka EAH, Yanık Merkezi Sorumlu Hemşiresi 

 

 
 

XXIII-YANIK MERKEZİ KALİTE STANDARTLARINDA HEMŞİRELİK UYGULAMALARI 

 

Yanık Tedavi Merkezi’nin çalışma talimatını oluşturan temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizas-
yondur. 

a) Tüm bölümler çok yüksek riskli alanlar (kritik alan) temizliğine girer. Hastane temizlik 
talimatına uyumlu olarak yanık merkezi temizlik talimatı oluşturulur. Talimatta günlük, haftalık ve aylık 
program belirlenir. 

b) Dezenfektan solüsyonlar kullanılacak malzeme ve yere göre farklı hazırlanır. Tıbbi atık 
kovaları ve yüzey dezenfeksiyonu 1000 ppm klor tablet konsantrasyonu (1,5 litreye 1 tablet) çözeltisi 
ile dezenfekte edilir. Masa, dolap, etejer vb. yüzeyler, cam kenarları, karyola kenarları, kapı kolları, 
sandalye yüzeyleri 1000 ppm klor tablet konsantrasyonuyla dezenfekte edilir. Hasta ekipmanı, pompa 
ve cihaz yüzeyleri yanık merkezi hemşireleri gözetiminde silinir, durulanır ve kurulanır. Taburculuk 
sonrası dolap içleri, duvarlar ve tavanlarda dezenfektanla silinir. 1000 ppm klor tablet konsantrasyonlu 
paspas ile oda ve başka bir paspas ile tuvalet zemini iki kez silinir, paspas ve malzemeler temizlenir, 
kurutulur. Bu temizlik ve dezenfeksiyon işleri yapılırken eldiven kullanılır. Her oda için ayrı temizlik 
ekipmanı kullanılır, her ayrı odaya temizlik için girilirken eldivenler değiştirilir. Kan ve vücut sıvıları 
döküldüğünde beklemeden kağıt havlu ile kaba kiri alınır, atıklar tıbbi atık çöpüne atılır. Ortam 10.000 
ppm klor tablet çözeltisi (1 litreye 7 tablet ) ile silinir, durulanır, kurulanır. İşlem sonrası paspas 1000 
ppm klor tablet çözeltisi ile dezenfekte edilir. Koruyucu giysi ve eldivenler çıkartılarak tıbbi atık 
kovasına atılır. Eller el hijyen kurallarına uygun olarak yıkanır. 

c) Ameliyathane günlük hazırlanan dezenfektan solüsyonla (1000 ppm ) silinir, durulanır ve 
hav bırakmayan bez ile kurulanır. Ameliyat sonrası ise koruyucu ekipman (box gömleği, eldiven, bone, 
maske, galoş) giymiş olan personel atıkları hastane atık yönetmeliğine uygun şekilde uzaklaştırır ve 
ortam 1000 ppm klor tablet çözeltisi ile dezenfekte edilir. Durulanır ve kurulanır. 1000 ppm ile 
dezenfeksiyonu sağlanamayan dar yüzeylerde %70 alkol ya da alkol bazlı spreylerle dezenfeksiyon 
sağlanır. Ameliyathane içinde var olan cihazların tamamı silinir, durulanır ve kurulanır.  

d) Pansuman sedyeleri ve hidroterapi küvetleri 1000 ppm klor tablet çözeltisi veya ticari 
dezenfektanlarla (klorheksidinvb.) dezenfekte edilir. Sedye ve küvet dezenfektan solüsyonla 
doldurulur, her yeri silinir 15 dakika bekleme süresinden sonra durulanır, kurulanır. Her hastadan 
sonra bu işlem tekrarlanır. Kan ve vücut sıvıları bulaşmış ise 10.000 ppm klor tablet çözeltisi kullanılır. 
Temizlik ve dezenfeksiyon işleminin kontrolü, personelin eğitimi yanık merkezi hemşireleri tarafından 
yapılır. 

e) Yanık Tedavi Merkezi yarı steril alana alınacak olan hasta kızaklı sedye yardımı ile alınır. 
Sedye üstü kaymayan sabit sedye ise içeri alınmadan girişe yayılan yeşil örtü üstünde sedye 
tekerlekleri 1000 ppm klor tablet çözeltisi veya buna uygun ticari dezenfektanlarla (klorheksidin vb.) 
dezenfekte edilir, kurulanır ve içeri alınır. 
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f) Pansuman malzemelerinin hepsi steril kullanılır. Sıvı vazelin ile hazırlanmış solüsyon
içerisine 4-5cm. çapında 15cm. uzunluğunda rulo yapılarak kesilmiş gaz bezleri batırılır. Rulo gazlara 
vazelin emdirilir (yağlı gaz) fazlası sıkılarak uzaklaştırılır. Konteynıra yerleştirilen rulo gazlar 
sterilizasyona gönderilir. 60cmX40cm. 5 kat halinde kesilen gaz bezleri (ara sargı) kare şeklinde 
katlanır ve tekli paket olarak sterilizasyona gönderilir. 10 cm, 15cm ve 20 cm’lik krep sargılar 4’lü, 5’li 
paket olarak sterilizasyona gönderilir. Her hastaya ayrı paket malzeme kullanılır. Sterilliği bozulmuş 
malzeme geri dönüşüme alınır. Yağlı gaz konteynırı her sabah yeni açılır. Üzerine açılış tarihi ve saati 
yazılır.  

g) Yatak takımları steril kullanılır. Yatak takımı bohçası çift katlı dikişlidir. Bohçanın içinde bir
nevresim, çarşaf, pike ve üç adet yastık kılıfı vardır. Hasta pansumanda iken yatağı hazırlanır.  

h) Pansuman sedyesine alınan hastanın mahremiyetine dikkat edilerek üzerinde var olan giysi
ve yabancı cisimler uzaklaştırılır. Sıcaklık ayarı yapılabilen filtre ve ultaviyoleden geçen su ve bebek 
şampuanı ile hasta yıkanır. Hastanın altındaki steril örtü değiştirilir. Hasta steril kompresler yardımıyla 
kurulanır. Yağlı gaz, ara sargı ve en üste uygun boy krep sargı ile pansuman kapatılır. Hemşire 
pansuman esnasında aseptik kurallara (steril önlük, bone, maske, eldiven) uygun davranır. Pansuman 
bitiminde doktor orderinde varsa öksürme egzersizi ve/veya derin solunum egzersizi yaptırılır. Saç, 
ağız, diş, göz, kulak ve tırnak bakımları burada yapılır. 

ı) Kateter pansumanları hastane kateter uygulama talimatlarına göre yapılır. Yoğun bakım 
hastalarında lümen sayısı çoklu olan kateterler kullanılır. Kateter yeri yanık lezyonuna göre farklılık 
gösterir. En çok subklaviyan ven tercih edilir. Yanık merkezlerinde hasta su ile yıkandığından kateter 
enfeksiyonları yüksek seyreder. Bu sebepten su geçirmeyen ticari örtüler veya günlük değişen 
pansuman kullanılır. Üriner kateter yerine prezervatif sondalar tercih edilir. Endikasyon bittiği en kısa 
zamanda invaziv uygulamalar sonlandırılır. 

i) Hasta ilk geldiğinde fotoğrafları çekilir, yara kültürleri alınır. Her hafta belirlenen aynı günde
lezyonların fotoğrafı çekilir ve yara kültürleri alınır. 

j) Hastaların oral paranteral alımları ve çıkardıkları (AÇT) saatlik takip edilir, kayıt altına alınır.

k) Yanık hastalarında nütrisyon programını diyetisyen ve hekim belirler. Yemeklerin
yedirilmesi, mamaların ve sularının içirilmesi, TPN takibi hemşirenin görevidir. 

l) Hastaların egzersizleri fizik tedavi teknisyeni tarafından uygulanır ve takibi yapılır.

m) Merkez psikoloğu program dahilinde hastalarla görüşme yapar ve gereğinde hekimle,
hemşiresiyle bağlantı geçer.  

n) Hastanın diğer birimlere yazılan konsültasyonları takip edilir ve doktora bilgi verilir.

o) Hasta yakınlarıyla görüşme karşılıklı kamera sistemi ile yapılır. Hasta yakınlarının ziyaret
izni yoktur. Hastane personeli galoşla içeriye girer.  

ö) Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara ek olarak SKS ve HBDS kapsamındaki standartlara 
göre hemşirelik bakımı uygulanır. 
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XXIV - Yanık hasta ve pansuman odası şartları, iklimlendirme,  

ortam dezenfeksiyonu, antisepsi ve asepsi 

Doç. Dr. Savaş YAKAN1, Doç. Dr. Fevzi Cengiz2 

1SBU İzmir Bozyaka EAH, Genel Cerrahi Kl. Eğitim Görevlisi 
2SBU İzmir Bozyaka EAH, Genel Cerrahi Kl. Eski Uzmanı, IKÇU Atatürk EAH, 

Genel Cerrahi Kl. Eğitim Görevlisi 

XXIV - YANIK HASTA VE PANSUMAN ODASI ŞARTLARI, İKLİMLENDİRME, ORTAM 
DEZENFEKSİYONU, ANTİSEPSİ VE ASEPSİ 

Hastalar yanığın neden olduğu yüksek vücut sıcaklığı nedeni ile zayıf ve duyarlı olup ayrıca 
enfeksiyon ve sıvı kaybına karşı duyarlıdırlar. Yanık merkezlerinde hasta konforunu ve iyileşmeyi 
sağlamak için havanın hızı ve sıcaklığı da dahil olmak üzere birçok parametrenin ayarlanması gerekir 
bu nedenle hastanelerde yanık merkezlerinin kurulması katı kurallar içeren tasarım kriterlerine sahiptir. 
Gerekli kriterleri karşılamak için merkezler tasarlanırken sağlık hizmetinde profesyonelleşmiş mimar ve 
makine mühendislerin ortak çalışması zorunludur. Oda tasarımında mimar, ısıtma-havalandırma 
iklimlendirme sistemi tasarımında makine mühendisi kritik öneme sahiptir. Tesis tasarım ve planlaması 
yeterli ve güvenli su kaynakları, bölüme ve amaca uygun havalandırma koşulları, uygun temizlik 
uygulamaları, yeterli yatak alanı, yataklar arasında mesafe, el yıkama olanakları, izolasyon odaları ve 
ameliyathaneler, yoğun bakımlar gibi yüksek riskli alanlar ve diğer tüm kullanım alanları için 
yönetmelik ve rehberlerde belirtilen, bilimsel temellere dayalı, uygun koşulların sağlanmasını 
içermelidir. 

Kurulum  

a) Hijyenik klima sistemi; (filtreler, serpantinler, nemlendirici, fan ve motor, susturucu, kaset ),
paket tip klima cihazları, chiller, kazan, kanal sistemi, sızdırmaz kapatma damperi, değişken hava debi 
kutusu, sabit hava debi kutusu, kanal tipi elektrikli ısıtıcılar, HEPA Filtre, HEPA Filtre Kutusu, laminer 
akış üniteleri, lif tutucu menfezlerden oluşur. Amaç sıcaklığı, nemi, hava değişimini, parçacık ve 
mikroorganizmaları, basıncı, hava akışını, hızını standart seviyelerde tutmaktır. HEPA filtreler havadan 
belirli bir boya kadar olan partikülleri uzaklaştırır. Eğer 0,3 mikron çapındaki partiküller 
uzaklaştırılıyorsa odaya giren hava temiz ve bakteriyel kontaminasyondan  uzak olarak tanımlanabilir. 
Yanık merkezinde yaratılacak akım ile mevcut partikül ve mikroorganizmalar yaklaşık 0,25 m/s’lik bir 
hava hızıyla ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Bu amaçla tüm oda havasını resirküle edebilecek ve saatte 
> 12 hava dolaşımı sağlayabilecek HEPA filtreler seçilmelidir. Hasta odasında ise hasta üzerindeki 
vektörel hızın 0.25m/s aşmaması ve etrafında çevresel sıcaklık 21,1 - 29.4 ± 1° C arasında tutulması 
gereklidir. Olası infeksiyon partiküllerini azaltmak için oda içinde pozitif basıncın muhafaza edilmesi 
gerekmektedir. Koruyucu izolasyon odaları,  ameliyathaneler ve diğer kritik alanlarda hava filtrasyonu 
ve sürekli hava değişimini sağlamak için acil elektrik ve havalandırma sistemleri bulunmalıdır. 

b) Bağıl nem oranı % 30-60 aralığında tutulması gerekmektedir. Yüksek nem hastanın sıvı
kaybını en aza indirmek için tercih edilir.  
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c) Sağlık bakanlığının 19.02.2016 tarihli Yataklı Sağlık Tesislerinde Yanık Tedavi Birimlerinin
Kurulması Ve İşleyişi Hakkında Yönergede tam steril alanda yanık pansuman odası 25 m2, 
ameliyathane 30 m2 steril alanlarda hasta odası yatak başına 7 m2, ilkyardım ve pansuman odası 10 
m2 olması gerektiği bildirilmektedir. Yanık merkezlerinin tasarım yüksekliği 2.6 m ile 5.3 m arasında 
değişmektedir. Hasta odalarında her biri 1.2 x 1.2 m olan iki adet pencere olmalı ve hasta yatağının 
odayı ortalaması gerekmektedir. Yanık hasta odalarında öncelikle yüksek düzeyde taze hava girişi 
olmalı ve taze havanın dikey olarak aşağı doğru akışını sağlayan laminer akış tipi havalandırma 
sistemi kullanılmalıdır.  

d) Giriş kapısı yakınında alçak seviyede iki adet atık menfezi, yatak çevresinde yüksek seviyede
dağıtıcı menfez olmalıdır. Buna ek olarak, yatağa yakın üst düzeyde aydınlatma yanı sıra çok sayıda 
taşıyıcı parça bulunabilir. Dışarıya atılacak hava çıkışları hava giriş sistemlerinden 7.5 metre uzağa 
yerleştirilmelidir. Dışarıdan hava alan giriş noktaları yerden en az 2 metre yüksekte olmalı veya tavan 
seviyesinden en az 1 metre aşağıda yer almalıdır. 

Ortam temizliği ve dezenfeksiyon   

a) İdeal pansuman odası ve iklimlendirme sağlandıktan sonra da unutulmamalıdır ki yanık
merkezlerinde düşük riskli alan bulunmamaktadır. Hasta için ayrılan bölgeler yüksek riskli, personele 
ait alanlar orta riskli olarak kabul edilmelidir.   

b) Dezenfeksiyon cansız nesnelerin üzerindeki bakteri sporları dışındaki patojen
mikroorganizmaların çoğunun veya tümünün elimine edilmesidir. Sağlık kuruluşlarında nemli 
pastörizasyon veya sıvı kimyasallarla dezenfeksiyon yapılabilir. Dezenfeksiyonun etkinliğini belirleyen 
bazı faktörler şunlardır: Temizlenecek cisimlerin ön temizliği, organik veya inorganik kirlilik varlığı, 
mikrobiyal kontaminasyonun cinsi ve miktarı, germisidin konsantrasyonu ve temas süresi, cismin 
yüzey özellikleri, biyofilm varlığı, sıcaklık ve pH. 

c) Hasta odasının temizliği her gün servis temizliği sırasında yapılmalıdır. Hasta odalarında
çöpler biriktirilmemeli ve sık olarak toplatılmalıdır. Hasta odalarında temizlik sırası da önem taşır. 
Temizliğe daha az kirli alandan başlanır ve kirli alana doğru yapılır. Bu nedenle önce hastanın yakın 
çevresi temizlenir. Yatak başları, yatak kenarları, masa, etajer öncelikli alanlardır. Daha sonra kapı 
kolları, dolap, kapı ve pencereler ile yer ve zemin temizliği yapılır. En son temizlik ve dezenfeksiyonun 
yapılacağı alan banyo ve tuvaletlerdir. Temizlik için kullanılan ekipmanlar kullanılacağı bölgeye göre 
ayrı (örn: tuvaletler, lavabolar, masalar için ayrı bezler) olmalı ve bezler her kullanımdan sonra 
dezenfekte edilmelidir. Temizlik çift kova tekniği ile yapılır, temizlik sıvısı kirlendiğinde değiştirilir. Yer 
ve yüzey temizliğinde önce genel temizlik yapılır daha sonra dezenfektan madde kullanılır.   

Hizmet Sırasında uyulacak dezenfeksiyon ve antisepsi 

a) Deneyimli personel ile 24 saat verilecek hizmette hastada koruyucu örtüler kullanılmalı ve bu
örtüler gereken sıklıkta değiştirilmelidir. 

b) Personelin steril eldiven kullanması, koruyucu önlük ve maske takmalı  ve başka uygulamalar
içinde steril yaklaşımlardan ödün verilmemelidir. Çoklu antibiyotik direnci gösteren mikroorganiz-
malarla enfekte ve dış merkezden sevkli hastaların izolasyonu gereklidir.   

c) Tansiyon aleti, steteskop, termometre gibi cihazlar her hastaya özel olmalı ve her kullanım
sonrası dezenfektan solüsyonlarla temizlenmelidir. Pansuman aletleri steril edilmeden depolanmamalı, 
sterilizasyon sürekli olmalıdır. Yanık pansumanında kontaminasyonların önlenmesi için çalışan ekibin 
görev dağılımı uygun şekilde planlanmalıdır.        

d) Steril pansuman malzemelerinden ve bunların dağıtımından sorumlu ayrı bir kişi bulunur.
Pansumana katılacak ekip, standart koruyucu önlemlere özen gösterir. El yıkama talimatı’na uygun 
şekilde eller yıkanır, maske, tek kullanımlık önlük ve eldiven giyilir.    
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e) Her hasta için yeni bir pansuman seti kullanılır. Pansuman odasında hasta su geçirmez steril 
örtü serili pansuman sedyesine alınır. Kirli pansuman materyali alınarak, çevreyi kontamine etmeden 
en kısa sürede, kırmızı tıbbi atık torbasına atılır. Kirli pansuman materyali uzaklaştırıldıktan sonra 
nonsteril eldiven çıkarılır, eller yeniden yıkanır ve steril eldiven giyilir. Yara bölgesi temiz alandan kirli 
alana doğru antiseptik solüsyon ile temizlenir gerekirse topikal antimikrobiyal ajanlar uygulanır.  
f)Pansuman sedyesinde veya hidroterapi tankında pansumanı biten hastanın pansuman sedyesinin 
steril örtüsü yenilenerek pansuman yeri steril petlerle kapatılır ve sargı ile sarılır. Pansuman sedyesi 
ve hidroterapi tankı her hastadan sonra boşaltılıp deterjanla mekanik temizliği yapılır ve arkasından 
%1 çamaşır suyu (%5’lik sodyum hipokloritten 1 volüm ve 99 volüm temiz su) ile silinir, 10 dakika 
beklenir, daha sonra durulanır ve kurutulur. Şebeke suyunun olmadığı durumlarda depo sularının pH 
ve klor takipleri yapılır. Sonuç olarak yanık merkezinde infeksiyona karşı zayıf ve duyarlı olan hastanın 
önünden ve arkasından pansuman ve hasta odası olabildiğince aseptik olarak muhafaza edilmelidir. 
Merkezin kurulumundan itibaren hizmetin devam ettiği süreç boyunca bu amaçtan ödün verilemez.   
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