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an›k hastalar›nda infeksiyon, çok eski dönemlerden beri önemli bir sorun olarak süre gelmiﬂtir. Ballingall, 1833’de yan›k hastalar›n›n yaralanmadan 10-15 gün sonra ateﬂ yükselmesini takiben öldüklerini, yan›k sonras› 3-6 hafta sonra
ölenlerde ise yan›k yaralar›nda çok ciddi süpürasyon oldu¤unu bildirmiﬂtir (1). Syme 1848’de
ilk yan›k hastanesini açm›ﬂ ve yan›k hastalar›n›n
izolasyonu üzerinde durmuﬂtur (2). Ancak modern anlamda yan›¤›n infeksiyöz komplikasyonlar› üzerinde durulmas› çok eski de¤ildir. Geniﬂ
yan›kl› hastalar›n uygun s›v› tedavisi ile yaﬂat›labilmesi ve stres ülseri profilaksisinin tan›mlanmas› gibi geliﬂmeler sonucu yan›kta infeksiyon
ve infeksiyöz komplikasyonlar ancak önemli hale gelebilmiﬂtir (3).
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Günümüzde çok geniﬂ yan›k yüzeyine sahip
hastalar›n yaﬂat›labilmesine ra¤men hala en s›k
mortalite nedeni yan›k sonras› geliﬂen infeksiyonlard›r (4). Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Yan›k Ünitesi’nde son 20 y›lda görülen ölümlerin yaklaﬂ›k yüzde 85’i infeksiyöz nedenlere
ba¤l›d›r (5). Yan›klarda nozokomiyal infeksiyonlar di¤er cerrahi hastal›klar›n ço¤undan daha fazla görülürlerse de hastalar›nda nozokomiyal in-

feksiyon tan›nmas›nda yayg›n kabul görmüﬂ tan›mlamalar yoktur (6). “National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS)”, “System Centers
for Disease Control and Prevention (CDC)”, nozokomiyal yan›k infeksiyonlar› -birkaç güncel de¤iﬂim ile- tan›mlamalar› Tablo 1’de verilmiﬂtir
(6). Bu tan›mlamalarda invaziv yan›k yaras› infeksiyonlar›na erken cerrahi giriﬂim ile s›kl›klar›
azald›¤› için yer verilmemiﬂtir.
Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde hastaneye yatan hastalarda nozokomiyal infeksiyon
s›kl›¤› %5-10’dur (7). Yukar›da da belirtildi¤i gibi
yan›k ünitelerinde bu oran çok daha fazlad›r.
Chandrasekar ve arkadaﬂlar›n›n yapt›klar› bir çal›ﬂmada klinikte yatan hastalarda nozokomiyal
infeksiyon oran› %9.8 iken, cerrahi yo¤un bak›mda %35.2, dahiliye yo¤un bak›mda %13.9, koroner yo¤un bak›mda %6.6 ve yan›k ünitesinde
%29.8 olarak bulunmuﬂtur (7). 1999 y›l› itibar› ile
Üniversitemiz Eriﬂkin Hastanesi’nde bu oranlar;
cerrahi yo¤un bak›mda %17.35, dahiliye yo¤un
bak›mda %49.24 ve yan›k ünitesinde %47.19’dur.
Yan›klarda görülen hastane infeksiyonlar› konusuna detayl› olarak girmeden önce yan›k hastalar›nda niçin infeksiyona e¤ilimin artt›¤› üzerinde durmak yararl› olacakt›r.
‹NSANDA F‹Z‹K‹-‹MMÜNOLOJ‹K SAVUNMA
MEKAN‹ZMALARI ve
YANIK YARALANMALARI
‹nsan vücudunun en büyük organ› olarak kabul edilen deri, mikroorganizmalar›n tutunmas›na, ço¤almas›na ve penetre olmas›na karﬂ› fizik121
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Tablo 1. Yan›k Hastalar›nda Nozokomiyal ‹nfeksiyon Tan›mlamalar›.
‹nvaziv olmayan yan›k infeksiyonu
Aﬂa¤›dakilerden bir tanesinin varl›¤›
Klinik olarak invaziv yan›k yaras› infeksiyonu tan›s› koyma
Yeni bir topikal antimikrobiyal tedaviye, kullan›lan topikal antimikrobiyal tedavinin de¤iﬂmesine veya sistemik anitibiyotik kullan›m›na gereksinim duyulmas›
Aﬂa¤›dakilerle ilintili
Klinik semptomlar›n varl›¤› (ateﬂin 38.9°C üzerinde olmas›, hafif-orta düzeyde lökositozis, pürülan drenaj,
greft kayb›, sellülit gibi)
Aﬂa¤›dakilerden iki tanesinin varl›¤›
Klinik olarak invaziv yan›k yaras› infeksiyonu tan›s› koyma
Sistemik antibiyotik tedavisine baﬂlanmas›
Baﬂka bölgelerde izole edilebilen bir mikroorganizma yok iken kan kültüründe mikroorganizma(lar›n) izolasyonu
Histolojik incelemede sa¤l›kl› dokuya mikroorganizma invazyonu
Aﬂa¤›dakilerle ilintili
‹nfeksiyonun sistemik bulgular›n›n varl›¤› [ateﬂ > 38.9°C, lökositozis veya lökopeni, trombositopeni, hipotermi, < 36.6°C, hipotansiyon (yaﬂa göre de¤iﬂen normal tansiyon de¤erlerine göre), oligüri (< 1cc/kg/saat) hiperglisemi gibi]
Yara görünümünde de¤iﬂim (yaran›n tam kat yan›¤a dönüﬂmesi, greft kayb›, sa¤l›kl› dokuda nekroz)
Hematolojik kaynakl› sekonder infeksiyonlar
Semptomlar›n ortaya ç›kmas› (ateﬂ > 38.9°C, titreme, hipotansiyon gibi)
Kan kültüründe nozokomiyal infeksiyonu düﬂündürecek üreme veya yarada ayn› mikroorganizma ile kolonizasyon

sel bir bariyer oluﬂturur. Yan›k sonras› bu do¤al
korunma ortadan kalkar ve deri avasküler bir eskar dokusu halini al›r. Nemli eskar dokusu denatüre proteinlerden zengindir ve mikroorganizmalar›n ço¤almas› için do¤al bir ortam oluﬂturur.
Ek olarak, normalde fiziki bir bariyer oluﬂturan
solunum sistemi, gastrointestinal sistem ve genitoüriner sistem mukozas›, konjunktiva ve d›ﬂ
kulak yolu, yan›k ve yan›k yaralanmas›n› izleyen
dönemde de¤iﬂik nedenlerle fiziki bariyer özelliklerini kaybedebilirler.
Yan›k sonras› hücresel ve moleküler düzeyde
de önemli de¤iﬂimler olur. Erken dönemde toplam beyaz küre say›s›nda artma ve periferik lenfosit say›s›nda bir azalma olur. T-helper hücrelerin T-süpresör hücrelere oran›nda tersine dönüﬂ
sözkonusudur (8). Ayn› zamanda IgG düzeylerinde de azalma olur, dolaﬂ›mdaki B lenfosit say›s›nda art›ﬂ gözlenir. Granülositlerde oksidaz aktivitelerinde art›ﬂ görülür (9).
122

Pediatrik ve yaﬂl› yan›k hastalar›nda daha da
artm›ﬂ bir infeksiyon riski sözkonusudur. Pediatrik hastalarda inflamatuvar yan›t›n tam olarak geliﬂmemiﬂ (matüre olmam›ﬂ) olmas›, kompleman
aktivasyonu ve fagositik aktivitedeki yetersizlikler, antikor yetersizli¤i, mekanik bariyerlerdeki
immatürasyon bu artm›ﬂ riskin nedenleridir. Yaﬂl› hastalarda ise diabet, malign hastal›klar, enerji aç›¤a ç›karacak sitoplazmik aktivitede yetersizlik, infeksiyona karﬂ› artan riskin temel nedenleridir.
YANIK HASTALARINDA
‹NFEKS‹YONUN EP‹DEM‹YOLOJ‹S‹
Yan›k hastalar›nda yukar›da k›saca bahsedilen nedenlerle ortaya ç›kan infeksiyona duyarl›l›k yan›nda mikrorganizma kayna¤› ve mikroorganizma geçiﬂ ﬂekli, infeksiyon geliﬂme zincirinin
üç önemli halkas›d›r.
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Yan›k hastalar›nda mikroorganizma kayna¤›
hem endojen hem de ekzojen nedenlerdir. Endojen flora, deri üzerindeki ve gastrointestinal
ve solunum yollar› mukozas›ndaki florad›r. Ekzojen flora hastane ortam›nda, hasta ve hastane
personelinde bulunan florad›r. Ekzojen veya
hastanede kazan›lan mikroorganizmalar›n temel
kayna¤› di¤er hastalard›r.
Oportünistik kolonizasyonun di¤er bir kayna¤› endotrakeal tüpler, üriner kateterler ve vasküler kateterlerdir. Bu ekipmanlar normal doku direncini y›karlar ve giriﬂ yerlerinde eksuda ve s›v›lar›n kolleksiyonuna neden olurlar.
Mikroorganizmalar direkt yolla olabilece¤i gibi aerosol ve damlac›k yoluyla da indirekt geçiﬂ
gösterebilirler. Yan›k hastalar›nda temel geçiﬂ
yolu ünite personeli ve uygunsuz sterilize veya
dezenfekte edilmiﬂ aletlerdir. Yara bak›m› s›ras›nda ortama mikroorganizmalar›n yay›lmas› da
önemli bir yoldur. Hastadaki yan›k yaras› geniﬂli¤i artt›kça etraf kontaminasyon riski de artar
(10).
YANIK ‹NFEKS‹YONLARININ ETYOLOJ‹S‹
Yan›k hastalar›nda infeksiyon etkeni genellikle gram-pozitif ve gram-negatif bakterilerdir
(Tablo 2). Mantarlar ve virüsler nadiren yan›k infeksiyonlar›ndan sorumludur. Son y›llarda grampozitif mikroorganizmalar daha s›k görülmeye
baﬂlanm›ﬂt›r (4).
Yan›k sonras› ilk bir haftada yan›k yaras›nda
ço¤unlukla gram-pozitif mikroorganizmalar görülür. Sonraki haftalarda gram-negatif mikroorganizmalar daha s›k görülür hale gelir. E¤er hastaya uygulanacak cerrahi giriﬂim gecikir veya herTablo 2. Yan›k ‹nfeksiyonlar›nda Bakteriyolojik
Etkenler [1012 Yan›k Yaras›nda ‹zole Edilen 1481
Patojen Mikroorganizma (NNIS System CDC, 19801993)].
Patojen

S›kl›k

%

Staphylococcus aureus

367

24.8

Pseudomonas aeruginosa

291

19.6

Enterokoklar

174

11.7

Enterobacter türleri

135

9.1

Escherichia coli

113

7.6

Di¤erleri

401

27.2

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 3

hangi bir nedenle hastan›n antibiyotik almas›
gerekirse bu durumda daha dirençli mikroorganizmalar, maya ve mantarlar daha s›k görülür hale gelir.
Staphylococcus aureus ço¤u yan›k ünitesinde en
s›k izole edilen mikroorganizma halini alm›ﬂt›r
(Tablo 2). Bu mikroorganizmaya karﬂ› da giderek
artan bir direnç sözkonusudur. Metisiline dirençli S. aureus görülme s›kl›¤› da nadir de¤ildir. Öyle ki; birçok yan›k üntesinde vankomisin, grampozitif infeksiyonlar›n empirik tedavisinde kullan›l›r hale gelmiﬂtir.
Yan›k ünitelerindeki di¤er gram-pozitif mikroorganizmalar aras›nda A grubu beta-hemolitik
streptokoklar ve enterokoklar yer al›r. Antibiyotiklerin kullan›m›ndan önce yan›k hastalar›nda A
grubu beta-hemolitik streptokoklar en önemli
mortalite ve morbidite nedeni idi. Antibiyotiklerin kullan›m› ile bu mikroorganizma önemli oranda kontrol alt›na al›nm›ﬂt›r. Ancak yine s›n›rl› da
olsa özellikle pediatrik yan›k hastalar›nda nazofaringeal kolonizasyon sözkonusudur.
Enterokok türleri, antibiyotik direncinin,
özellikle sefalosporinlere olan direncin artmas›
nedeniyle giderek artan bir önem kazanmaktad›r. Son y›llarda vankomisine dirençli enterokok
oran›nda artma bildirilmiﬂtir (11). Ek olarak aminoglikozid, penisiline dirençli enterokoklar da
gündeme gelmiﬂtir. Daha önce vankomisin tedavisi alm›ﬂ olmak, üçüncü kuﬂak sefalosporinlerin
kullan›lm›ﬂ olmas›, hastanede yat›ﬂ süresinin
uzamas› ve ciddi immünsüpresyon, bahsedilen
mikroorganizmalarla kolonizasyon riskini artt›r›r.
Yan›k hastalar›nda erken cerrahi eksizyon ve
greftleme tedavisinin rutin olarak uygulanmad›¤›
ünitelerde Pseudomonas aeruginosa halen primer
gram-negatif patojendir. Ancak erken cerrahi giriﬂimlerle bu patojen daha az görülür hale gelir.
Ek olarak Pseudomonas kolonizasyon süresinde
uzama da görülür. Yap›lan bir çal›ﬂmada Pseudomonas kolonizasyonu görülme süresi ortalama 15
günden 25 güne, Pseudomonas bakteremisi görülme zaman› ortalama 12 günden 36 güne kadar
uzam›ﬂt›r (12).
Gram-negatif bakteremi varl›¤› hastan›n yaralanma ﬂiddetine ba¤l› mortalite riskinde %50
oran›nda art›ﬂa neden olur. Gram-pozitif baktereminin böyle bir riski tespit edilmemiﬂtir (13).
Ancak gram-negatif bakteremi de¤iﬂik önlemlerle azalt›labilir.
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Topikal antimikrobiyal ajanlar›n kullan›m›ndan önce yan›k hastalar›nda fungal infeksiyonlar
çok fazla görülmezdi. Ancak bakteri kolonizasyonunu önlemeye yönelik topikal antimikrobiyal
ajanlar›n kullan›lmaya baﬂlanmas› ile bu infeksiyonlar daha s›k görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r (14). Günümüzde Candida türleri yan›k yaras›nda en s›k
görülen bakteri d›ﬂ› etkenlerdir. Ancak son y›llarda yan›k yaras›ndan daha az izole edilir hale gelmiﬂtir (10).
Yan›k hastalar›nda viral inferksiyonlar nadiren ve genellikle lokalize olarak görülürler. Herpetik infeksiyonlar genellikle iyileﬂmekte veya
iyileﬂmiﬂ olan parsiyel kal›nl›ktaki yaralarda görülürler. Bu infeksiyonlar›n nadir de olsa karaci¤er, dalak veya akci¤er tutulumlar› sözkonusudur (9). Nedeni aç›klanamayan sepsis tablosundaki bir yan›k hastas›nda sistemik herpes virüs
infeksiyonu düﬂünülmelidir.
‹NVAZ‹V YANIK YARASI ‹NFEKS‹YONU
Topikal antimikrobiyal ajanlar›n yan›k pansumanlar›nda profilaktik kullan›m› ile yan›k yaras›
infeksiyonu belirgin olarak azalma göstermiﬂse
de yan›k yaras› infeksiyonunu tamamen önlemek mümkün de¤ildir (4,15). Yan›k yaras› erken
dönemde hastan›n endojen floras› ve bulundu-
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¤u ünitenin floras›na ba¤l› olarak kontamine
olur. Mikroorganizmalar yan›k yüzeyinde kolonize olurlar ve avasküler eskar dokusuna penetre
olabilirler. Baﬂlang›çta bu durum klinik bir öneme sahip de¤ilse de bakteriyel ço¤alma eskar
dokusunun alt›nda devam eder ve eskar dokusunun ayr›lmas›na neden olur. Hastalar›n bir k›sm›nda ise mikroorganizmalar canl› dokuya da invaze olarak sistemik infeksiyona neden olurlar.
Yan›k yaras› infeksiyonu ve sepsisi için gerekli koﬂul mikroorganizmalar›n canl› dokuya invazyonudur (16). Canl› dokuya invaze olan mikroorganizmalar daha sonra perivasküler yap›lara da¤›l›rlar ve do¤rudan damar duvar›n› invaze ederler. Kapiller damarlarda inflamasyona ve vasküler oklüzyona neden olurlar. Bunu hemorajik
nekroz takip eder ve mikroorganizmalar kana kar›ﬂarak metastatik lezyonlara neden olurlar. Dokuya penetre olan her mikroorganizma yan›k yaras› sepsisine neden olabilir. Ancak yan›k yaras›
infeksiyonuna neden olan mikroorganizma genellikle tedavi ünitesinin floras›ndan kaynaklanmaktad›r. Tedavi ünitesinin floras› yan›nda yan›k
yaras› infeksiyonu geliﬂmesinde rol oynayan di¤er faktörler Tablo 3’de verilmiﬂtir (15,16). Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Yan›k Ünite-

Tablo 3. Yan›k Yara ‹nfeksiyonu S›kl›¤›n› Artt›ran Faktörler.
I. Hastaya ait faktörler
A. Yan›k yüzeyi geniﬂli¤i (> %30 yan›klar)
B. Yan›k yaras›n›n derinli¤i (derinin tüm katlar›n› tutan yan›klar)
C. Hastan›n yaﬂ›
D. Yandaﬂ hastal›klar
E. Eskar dokusunun varl›¤›
F. Yara s›cakl›¤› (düﬂük yara ›s›s›)
G. Dolaﬂ›m yetmezli¤i (ﬂok, yayg›n hipoperfüzyon)
H. Asidozis
II. Mikroorganizma özellikleri
A. Mikroorganizma yo¤unlu¤u (> 105 mikroorganizma/gram doku)
B. Mikroorganizma motilitesi
C. Mikroorganizman›n metabolik ürünleri
1. Endotoksin
2. Ekzotoksinler
3. Permeabilite faktörleri
D. Antimikrobiyal rezistans
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si’nde yapt›¤›m›z bir araﬂt›rmada beslenme bozuklu¤u, inhalasyon hasar› ve santral kateterizasyon gereklili¤i, faktörlerin infeksiyon oluﬂum s›kl›¤›n› artt›rmas› yan›nda antibiyotik tedavisi etkinli¤ini de olumsuz yönde etkiledi¤i gösterilmiﬂtir (17).
Yan›k yaras› infeksiyonunun tan›s›nda, yan›k
yaras›n›n ve hastan›n sistemik bulgular›n›n sürekli gözlenmesi en önemli koﬂuldur. Ancak yaran›n görünümünde ve sistemik bulgularda infeksiyon tan›s›n› zorlaﬂt›r›c› birçok faktör vard›r.
Örne¤in hipertermi, hiperventilasyon gibi normalde vücutta infeksiyöz bir patolojinin varl›¤›n›
düﬂündürecek bulgular yan›k hastalar›nda herhangi bir infeksiyon varolmadan da mevcut olabilir. Benzer ﬂekilde yan›k yaras›nda ufak travmalara ba¤l› kanamalar, ya¤ likefaksiyonu yan›k
yaras› infeksiyonu göstergesi olmayabilir. Tablo
4’de yan›k hastalar›nda infeksiyonu taklit eden
belirti ve bulgular ayr›nt›lar› ile verilmiﬂtir (6).
Deneyimli bir yan›k uzman›n›n esas görevi hastada hangi belirtinin yan›¤a ba¤l› normal bir sorun oldu¤u, hangisinin yan›k yaras› infeksiyonuna ba¤l› oldu¤u ayr›m›n› yapmas›d›r. Tekrar belirtmek gerekir ki bu ayr›m her zaman kolay olmamaktad›r.
‹nvaziv yan›k yaras› infeksiyonunun belirti ve
bulgular›na girmeden önce baz› tan›mlamalar›
gözden geçirmek yararl› olacakt›r. Kolonizasyon;
herhangi bir mikroorganizman›n, izole edildi¤i
dokuda konsantrasyonuna ve dokuya penetrasyonuna bak›lmaks›z›n sadece tespit edilmesini
tan›mlar. ‹nvazyon, mikrorganizman›n canl› dokuya belli miktar ve yo¤unlukta penetrasyonunu
gösterir. Histolojik incelemede mikroorganizma
görülebilir veya kan kültürü pozitiftir (Tablo 5).
Disseminasyon ise; mikroorganizman›n belli bir
invazyon noktas›ndan sonra uzak bir bölgede invaziv baﬂka bir odak oluﬂturmas›n› tan›mlar (18).
‹nvaziv yan›k yaras›n›n baz› bulgular› ve spesifik belirtileri vard›r (Tablo 6) (16). En s›k görülen bulgular; yarada fokal, multifokal veya yayg›n
koyu kahverengi, siyah renk de¤iﬂimleridir. Buna
karﬂ›n invaziv yan›k yaras› infeksiyonunun en güvenilir bulgusu parsiyel yan›k yaras›n›n tam kat
yan›¤a dönüﬂmesidir (16).
Yan›k yaras›ndan al›nan yüzeyel (sürüntü)
kültürler etken mikroorganizmay› tan›mlamada
yard›mc› olsa da kolonizasyon ya da invaziv yan›k yaras› infeksiyonunun ayr›m›nda çok yard›mc› olmamaktad›r. Kantitatif yüzey kültürleri de
bu ayr›m› yapamazlar. Her ne kadar kantitatif inHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 3
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Tablo 4. Yan›kl› Hastalarda ‹nfeksiyon Tan›s›n›
Zorlaﬂt›ran Faktörler.
Sistemik faktörler
I. Hipermetabolizma
A. Hipertermi varl›¤›
B. Taﬂikardi varl›¤›
C. Hiperventilasyon
1. ‹nhalasyon hasar›
2. Mafenid topikal tedavisi
3. Diyetle aﬂ›r› karbonhidrat al›m›
D. Hipoventilasyon
1. Narkotik ilaç tedavisi
2. Santral sinir sistemi hasar›
II. SSS disfonksiyonu
A. Serebral ödem
B. Narkotik ilaç etkisi
C. Duyu kayb›
III. ‹mmünsüpresyon
A. Yan›k sonras› nötrofil aktivitesinde de¤iﬂiklikler
B. Travmaya hormonal cevap
C. Tedavi etkisi (gümüﬂ sülfadiazin kullan›m› gibi)
Lokal faktörler
I. Doku de¤iﬂiklikleri
A. Eskar oluﬂumu
B. Ya¤ likefaksiyonu
II. Eskar dokusundaki renk de¤iﬂiklikleri
A. Yaran›n iyileﬂmesi
B. Ufak travmalara ba¤l› kanamalar
III. Periferik sinir hasar›
A. Yan›k
1. Is›
2. Yüksek voltajl› elektrik
B. Bas›nç hasar›
1. Pozisyon
2. Ateller
IV. Ödem
A. Yara
B. Pulmoner
1. S›v› yüklenmesi
2. Miyokard yetmezli¤i
V. Kan kültürü al›m› s›ras›nda oluﬂabilecek kontaminasyon
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Tablo 5. Yan›k Yaras›n›n Histolojik De¤erlendirme ile Mikrobiyolojik Evrelemesi.
Evre I: Kolonizasyon
Süperfisiyal: Sadece yan›k yaras› yüzeyinde mikroorganizma varl›¤›
Penetran: Eskar dokusuna de¤iﬂen düzeylerde mikroorganizma varl›¤›
Proliferatif: Subeskar dokuda mikroorganizma proliferasyonu
Evre II: ‹nvazyon
Mikroinvazyon: Subeskar dokuya yak›n bölgedeki canl› dokuda mikroorganizma varl›¤›
Derin invazyon: Canl› subkutan dokuda de¤iﬂik düzeylerde mikroorganizma varl›¤›
Mikrovasküler tutulum: Küçük damarlarda ve lenfatiklerde mikroorganizma varl›¤›

Tablo 6. Yan›k Yaras› ‹nfeksiyonunun Klinik Belirtileri.
Bulgular
Fokal, multifokal veya yayg›n koyu kahverengi, siyah renk de¤iﬂimi
Parsiyel yan›k yaras›n›n tam kat yan›¤a dönüﬂmesi
Subeskar dokuda hemorajik renk de¤iﬂiklikleri
Yan›k yaras›na komﬂu yan›ks›z dokuda ödem ve hiperemi
Eskar dokusunun yaradan çabuk ayr›lmas›
Spesifik belirtiler
Bakteriyel infeksiyonlar
Subkutan ya¤ dokusunda yeﬂil pigment (pyocyanin) (Pseudomonas infeksiyonlar›nda)
Yan›ks›z dokuda eritematöz nodüler lezyonlar (ecthyma granulosa)
Fungal infeksiyonlar
Subkutan ödem ve santral iskemik nekroz
Subkutan dokuda hemorajik likefaksiyon
Viral infeksiyonlar
‹yileﬂmekte veya iyileﬂmiﬂ dokuda veziküler lezyonlar
Parsiyel yan›kl› bölgenin kenarlar›nda düzensiz s›n›rl› kabuklanma

celemede düﬂük say› yan›k yaras› infeksiyonu
olmad›¤›n›n bir göstergesi ise de 105 mikroorganizma/gram doku veya daha fazla bakteri yo¤unlu¤unun invaziv yan›k yaras› infeksiyonunu do¤ru tan›ma oran› %50’den azd›r (19). Bu nedenle
invaziv yan›k yaras› infeksiyonun tan›s› esas olarak histopatolojik inceleme ile konur. ‹nvaziv yan›k yaras› infeksiyonunun histolojik kriterleri
Tablo 7’de verilmiﬂtir (19).
YANIK YARASI ‹NFEKS‹YONUNUN
ÖNLENMES‹ ve MON‹TÖR‹ZASYONU
Yan›k yaras›n›n iyileﬂme süreci, cerrahi tedavi gereklili¤i ve infeksiyon bulgular› yak›ndan iz126

lenmelidir. Yüzey kültürleri ile kolonize olan
mikroorganizmalar izlenmeli ve kros kontaminasyonlar erken dönemde fark edilmelidir. Haftada iki kez al›nacak yüzey kültürleri mikrobiyolojik monitörizasyon için yeterli bir s›kl›kt›r. Yan›k yaras› infeksiyonu bulgular› ortaya ç›kt›¤›nda
veya böyle bir durumdan ﬂüphelenildi¤inde biyopsi ile histolojik incelemeye baﬂvurulmal›d›r.
‹nvaziv yan›k yaras› infeksiyonu tespit edildi¤inde cerrahi olarak infekte doku eksize edilmesi
mortalitenin azalt›lmas› aç›s›ndan son derece
önemlidir.
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Tablo 7. Yan›k Yaras› ‹nfeksiyonunun Histolojik Kriterleri.
Yan›ks›z canl› dokuda mikroorganizma varl›¤›
Yan›ks›z dokuda tromboz ve iskemik nekroz
Yan›ks›z dokuda inflamasyon bulgular›
Yan›ks›z dokuda kanama
Mikroorganizma proliferasyonu bulgular›
Mikroorganizmalar›n k›l folikülleri ve ter bezlerinden migrasyonu
Mikroorganizmalar›n canl›-cans›z doku s›n›r›nda yo¤un ço¤almas›
Hücre içi viral inklüzyonlar
Iﬂ›k mikroskopide: Tip A Cowdry cisimleri, baykuﬂ gözü inklüzyon cisimleri
Elektron mikroskopide: Hücre içi vironlar

Yan›k yaras› infeksiyonunun önlenmesi belli
ilkeler çerçevesinde gerçekleﬂtirilir. Bunlar;
1. Bariyer teknikleri uygulamas› ve hastalar aras› kros kontaminasyonun önlenmesi,
2. Hidroterapi s›ras›nda kros kontaminasyonun önlenmesi,
3. Yan›k yaras›nda kolonizasyonu önlemek
için topikal antimikrobiyal ajanlar›n kullan›lmas›,
4. Dirençli mikroorganizmalar›n üremesini
engellemek için antibiyotiklerin uygun kullan›lmas›,
5. Yan›k yaralar›n›n erken eksizyonu ve greftlenmesi,
6. Ünite ortam›nda uygulanacak çevre önlemlerine dikkat edilmesidir.
‹NFEKS‹YON KONTROL ve
SÜRVEYANS PROGRAMLARI
Rutin yara, balgam ve idrar kültürleri; kolonize olan mikrorganizman›n erken tan›nmas›na, topikal antimikrobiyal ajan›n etkinli¤ini belirlemede, perioperatif antibiyotik kullan›m› gereksinimini belirlemede, hastalar aras› kros kontaminasyonu erken dönemde fark etme ve empirik
antibiyotik kullan›m›n› önlemede son derece
önemlidir. Hemen tüm yan›k ünitelerinde rutin
kültür al›mlar› haftada iki veya üç kez gerçekleﬂtirilmektedir.
Rutin infeksiyon sürveyans›n›n hastane masraflar›n›n azalt›lmas›nda ve nozokomiyal infeksiyon h›z›n›n azalt›lmas›nda etkili oldu¤u tespit
edilmiﬂtir (20-22). Uygulanacak sürveyans programlar› ile baﬂlang›çta temel infeksiyon tan›mla-
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malar› yap›lmal›, yan›k yaras› infeksiyonu, pnömoni, bakteremi ve üriner sistem infeksiyonlar›na ait dokümanlar titizlikle tutulmal›d›r. Bu dokümanlar›n tutulmas› ile ünitedeki infeksiyon
e¤ilimleri, tedavilerin etkinli¤i, zaman içerisinde
infeksiyon h›zlar›n›n de¤iﬂiminin gözlenmesi ve
tedavilerin iyileﬂmesi için temel bilgileri oluﬂturur.
‹nfeksiyon kontrol programlar›n›n ana hedefi
endojen ve ekzojen mikroorganizmalar›n infeksiyon nedeni olmalar›n› önlemek, immünolojik
savunma mekanizmalar› yetersiz olan hastay›
korumak ve tedavi etkinli¤ini artt›rmakt›r (23).
Hasta izolasyonunun gram-negatif infeksiyonlar›n s›kl›¤›nda azalmaya ve dolay›s›yla mortalitede azalmaya neden oldu¤u tespit edilmiﬂtir (24).
Hastalar aras› kros kontaminasyon, çevre infeksiyon kontrol kurallar›na titizlikle uyulmas› ile
mümkündür. Bu kurallara ek olarak, yara bak›m›
s›ras›nda özel giysiler kullan›lmal›, steril eldiven
giyilmeli, kep ve maske kullan›lmal›d›r. Eksudal› bir yara ile u¤raﬂ›rken su geçirmez önlükler giyilmelidir. Hastan›n aç›k yaralar› %20’nin alt›na
düﬂene kadar tek yatakl› izolasyon yöntemi uygulanmal›d›r. Her iﬂlem öncesi ve sonras› el y›kaman›n önemini burada bir kez daha belirtmek
yararl› olacakt›r (25). ‹yileﬂme sürecinde olan
hastalar, dirençli mikroorganizmalar›n önemli rezervuarlar› olabilece¤inden yo¤un bak›mdaki
hastalarla irtibat› önlenmelidir.
Hastalar aras› kros kontaminasyonu önlemenin önemli bir yolu da ünite içerisinde çal›ﬂan
ekibin da¤›l›m›n›n uygun planlanmas›d›r. Örne¤in gram-negatif ve ço¤u antibiyoti¤e dirençli bir
mikroorganizma kolonize olmuﬂ hastan›n ciddi
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Tablo 8. Yan›k Ekibinin Uymas› Gereken ‹zolasyon Kurallar›.
Ekibin bir üyesi (genellike hemﬂire) sadece bir hasta ile ilgilenecek di¤er hastalarla ilgilenmeyecektir.
Bu ekip üyesi di¤er hastalarla ilgilenmeden önce bir gün izinli olacakt›r.
Konsültasyon hekimleri, fizyoterapistler gibi ekip üyeleri öncelikle izole edilmemiﬂ hastalarla ilgilenecek ve en son
izole hasta ile ilgilenecektir.
Hastan›n izolasyonu bariz bir ﬂekilde belli edilecektir (kap›s›na uyar› yaz›s› gibi).

bir ﬂekilde izolasyonu gerekir. Bu hasta ile u¤raﬂacak hemﬂirenin ünitedeki di¤er hastalar›n tedavilerine kat›lmamas› gerekir (Tablo 8) (10).
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