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EP‹DEM‹YOLOJ‹
Yan›k bir organizman›n karﬂ›laﬂabilece¤i en
ciddi ve en tahrip edici travmalardan biridir. Yan›k gerek travma an›nda gerekse travma sonras›nda çok ciddi sorunlara neden olabilir ve birden
fazla sistemde ciddi bozukluklara yol açabilir. Yan›k türü ne olursa olsun dokuda oluﬂturdu¤u histolojik y›k›m benzer özellikler taﬂ›maktad›r. Termal yan›klar karﬂ›laﬂ›lan travmalar aras›nda, en az
oranda görülmesine ra¤men, travmalar içerisinde
en a¤›r fizyolojik strese neden olur. Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde y›lda yaklaﬂ›k 2 milyon
kiﬂinin yand›¤›, ilk yard›m servisine 500 bin, hastaneye 74 bin kiﬂinin baﬂvurdu¤u ve 20 bin kiﬂinin
de özel yan›k merkezlerine kabul edildi¤i bildirilmektedir. Bu ülkede yan›k yaralanmalar› sonucunda y›lda 6500 kiﬂi hayat›n› kaybetmektedir (1).
Yan›k infeksiyonlar› mortaliteye direkt katk›s›
olan en ciddi infeksiyonlardan biridir. Yap›lan bir
çal›ﬂmada, mortalite geliﬂen 148 yan›k infeksiyonlu hastadan 18 (%12.6)’inde infeksiyonun mortaliteye direkt, 104 (%72.7)’ünde de indirekt katk›s›
saptanm›ﬂt›r. Bu olgular›n 21 (%14.7)’inde de yan›k infeksiyonlar›n›n mortaliteye herhangi bir
katk›s›n›n bulunmad›¤› gösterilmiﬂtir (2).
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Yan›k infeksiyonlar› önemli bir maliyet art›ﬂ›n›
da beraberinde getirmektedir. ABD’de yap›lan
bir araﬂt›rmada yan›k infeksiyonlar› nedeniyle infeksiyon geliﬂmeyen yan›k hastalar›na oranla
hastanede kal›ﬂ süresinin ortalama 7.4 gün, hastane maliyetinin de hasta baﬂ›na 800 dolar artt›¤›
bildirilmiﬂtir (3). Ülkemizde yap›lan bir çal›ﬂmada ise yan›k infeksiyonu geliﬂen hastalarda ortalama hastanede yat›ﬂ süresinin infeksiyon geliﬂmeyen yan›k hastalar›na oranla 18 gün, tedavi
maliyetinin de 502 dolar artt›¤› gösterilmiﬂtir (4).
Yan›k ünitesinde geliﬂen infeksiyonlar›n di¤er yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ)’nde geliﬂen infeksiyonlardan çeﬂitli farklar› bulunmaktad›r.
Bunlar genel olarak mortalite ve morbiditesi daha yüksek olan infeksiyonlard›r. 2000 y›l›nda
hastanemiz dahiliye YBÜ’de yatan hastalar aras›nda yapm›ﬂ oldu¤umuz bir çal›ﬂmada, hastane
infeksiyonu insidans› %10.2 ve infeksiyon dansitesi 7.9/1000 yat›ﬂ günü iken, yan›k ünitesinde
yatan hastalarda %38 ve 14.9/1000 yat›ﬂ günü olarak hesaplanm›ﬂt›r. Hastane infeksiyonu nedeniyle saptanan direkt maliyet dahiliye YBÜ’de
380 dolar, yan›k ünitesinde 579 dolar olarak bulunmuﬂtur. Mortalite dahiliye YBÜ’de %7 iken,
yan›k ünitesinde %27.8 olarak saptanm›ﬂt›r (5).
Yan›k esnas›nda etkilenen dokunun büyüklü¤ü ve derinli¤i önemlidir. Birinci derecede yan›klarda cildin yaln›zca epidermis tabakas› etkilenmektedir. Bu durumda infeksiyon aç›s›ndan
risk yok denecek kadar azd›r. Birinci derecede
yan›klarda organizman›n di¤er sistemlerinde
önemli bir etkilenme olmad›¤›ndan ciddi bir
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komplikasyon söz konusu de¤ildir. Hastalar ço¤unlukla herhangi bir tedaviye gereksinim duymadan k›sa süre içinde kendili¤inden iyileﬂir.
‹kinci derecede yan›klarda epidermis tabakas›yla birlikte dermis tabakas›n›n da etkilendi¤i görülür. Bu durumda infeksiyon riski birinci derecede yan›klara oranla biraz daha fazlad›r. Ancak
ikinci derecede yan›klarda ciddi sistemik infeksiyonlar ve ba¤›ﬂ›kl›k sistemlerinin geniﬂ çapl›
bask›lanmas› söz konusu de¤ildir. Yan›k dokusunun iyileﬂmesi birinci derecede yan›klara oranla
biraz daha uzun seyir gösterir. Bu tip yan›klarda
yan›k alan›n›n büyüklü¤ü infeksiyon geliﬂim riskini art›rabilmekle birlikte lokal antiseptikler ve
ciddi yara bak›m› ile ço¤u kez infeksiyon komplikasyonlar› geliﬂmeden yara iyileﬂmesi sa¤lanabilmektedir. Üçüncü derecede yan›klarda dermisin tüm tabakas›n› içine alan yan›klar gözlenir. Bu
durumda epidermis, dermis ve hipodermis tabakalar› geniﬂ çapl› etkilenir. Ço¤u kez fasiya ve kas
tabakas›n› da içine alan ciddi doku kay›plar› gözlenebilir. Bu durumda hastalarda lokal ve sistemik infeksiyon riski ciddi oranlarda art›ﬂ gösterir.
Üçüncü derecede yan›kl› hastalarda ba¤›ﬂ›kl›k
sistemi, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi
ve s›v› elektrolit dengesinde ciddi sorunlarla karﬂ›laﬂ›labilmektedir. Hastalar yan›k alan›na ba¤l›
olarak ciddi morbidite ve mortalite riski taﬂ›maktad›r. Hastalar›n büyük k›sm›nda yan›k alanlar›
yan›kla karﬂ›laﬂmalar›ndan k›sa süre sonra ciltte
kolonize olan flora bakterileri ve çevrede bulunan bakterilerle kolonize olur ve hastalar infeksiyonlara karﬂ› savunmas›z bir duruma düﬂer (6).
Yan›kl› hastalarda yan›k derecesi ve büyüklü¤üne paralel olarak morbidite ve mortalite ile infeksiyon geliﬂim riskini etkileyen baﬂka risk faktörleri de bulunmaktad›r. Bunlar aras›nda hastalar›n yaﬂ›, eﬂlik eden yandaﬂ hastal›klar, inhalasyon yan›¤›n›n olup olmamas›, yan›¤›n türü ve di¤er sistemlerin etkilenme oranlar› say›labilir.
Küçük ya da ileri yaﬂ, eﬂlik eden metabolik, neoplazik ve kardiyovasküler hastal›klar›n bulunmas›, inhalasyon yan›¤›n›n bulunmas›, elektrik
yan›¤› gibi birçok sistemi etkileyebilen yan›k
türleri mortaliteyi art›ran önemli faktörlerdir.
Yan›kl› hastalarda antibakteriyel ajanlar›n
kullan›lmad›¤› dönemlerde mortalite oranlar› oldukça yüksekti. Topikal ve sistemik antibakteriyel ajanlar›n kullan›m›n›n art›ﬂ›, infeksiyon kontrol yöntemlerinin etkin kullan›m› ve ilerleyen
cerrahi tekniklere paralel olarak mortalite oranlar›nda son y›llarda giderek ciddi bir azalma sapHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2005; 9: 3
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tand›. Bununla birlikte hastalarda uzun bir iyileﬂme sürecinin bulunmas› ve bu esnada hastane
ortam›nda yatarak tedavi görme zorunluluklar›,
bu süreç boyunca infeksiyonlara karﬂ› savunmas›z kalmalar›, hastalar›n artan invaziv giriﬂim ve
cerrahi yaklaﬂ›mlara maruz kalmalar› hem infeksiyon geliﬂimine hem de bu infeksiyonlar›n dirençli mikroorganizmalarla ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r.
ETYOLOJ‹
Termal hasara u¤rayan hastalarda infeksiyon
geliﬂimini kolaylaﬂt›ran ve mortalite ile morbidite art›ﬂ›na neden olan baz› risk faktörleri bulunmaktad›r. Yan›kl› hastalar›n ço¤unda vücudu d›ﬂ
ortama ve çevresel faktörlere karﬂ› koruyan deri
bütünlü¤ü de¤iﬂik oranlarda kaybedilmiﬂtir. Bu
durum organizmay› d›ﬂ ortamda bulunan mikroorganizma sald›r›lar›na karﬂ› korunmas›z hale getirmektedir. Bakterilerin giriﬂ kap›s› olarak kolonize olduklar› yan›k yüzeyi sistemik dolaﬂ›ma ve
uzak organ tutulumuna kadar geliﬂen invazyon
basama¤›n›n en önemli k›sm›n› oluﬂturur.
Yan›k infeksiyonlar›na neden olan mikroorganizmalar oldukça fazlad›r. Erken dönemlerde daha çok vücudun sa¤lam deri bölgesinde kolonize
olan gram-pozitif bakterilerin yan›k alan›na kolonize olduklar› ve uygun bak›m yap›lmayan yan›k
dokusunda infeksiyon geliﬂiminden sorumlu olduklar› bildirilmektedir. Bu patojenler içinde
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, di¤er stafilokok türleri, Streptococcus pyogenes, di¤er
streptokok türleri, Enterococcus spp., Corynebacterium spp., difteroid basiller, mikrokoklar ve Candida albicans gibi mantar türleri bulunmaktad›r.
Bunlar aras›nda S. aureus, S. epidermidis, S. pyogenes
ve Enterococcus spp. yumuﬂak dokuda bulunduklar›nda patojen olarak kabul edilebilen mikroorganizma türleridir. Di¤er mikroorganizmalar ise ço¤u kez normal flora eleman› olarak bulunmaktad›r. Gram-pozitif mikroorganizmalar ve C. albicans
için bulaﬂta rol oynayan bir baﬂka kaynak da gastrointestinal sistemdir. Burada S. aureus, S. epidermidis, di¤er stafilokok türleri, S. pyogenes ve bazen
de Enterococcus spp. patojen olarak bulunur ve yan›k infeksiyonlar› için kaynak rolü oynayabilir.
Bunlar›n d›ﬂ›nda yan›k infeksiyonlar›na neden
olabilen gram-pozitif koklardan Peptococcus spp.,
Peptostreptococcus spp. gibi anaerop ajanlar, grampozitif basillerden Listeria monocytogenes, Bacillus
spp. ve Clostridium spp. bulunabilmektedir (7).
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Yan›k dokusunda birinci haftadan sonra genellikle gram-pozitif mikroorganizmalar›n yerini
gram-negatif mikroorganizmalar almaktad›r. Bunlar içinde yumuﬂak dokuda patojen olarak bulunabilen Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp.,
Morganella morganii, Serratia marcescens, Providencia
spp., di¤er enterik patojenler ile Aeromonas
hydrophilia, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter
spp., Achomonbacter xylosoxidans gibi nonfermentatif
mikroorganizmalar bulunmaktad›r. Bunlar ayn›
zamanda gastrointestinal sistemden de köken
alabilir ve geç dönemde yan›k infeksiyonlar› için
ciddi tehdit oluﬂturur.
PATOGENEZ ve PATOLOJ‹
Yan›k, organizman›n karﬂ›laﬂabilece¤i en tahrip edici ve en ciddi komplikasyonlar› beraberinde taﬂ›yan bir travma türüdür. Yan›k türü ve
derecesine ba¤l› olarak de¤iﬂmekle birlikte tümünde görülen ortak nokta organizman›n koruyucu deri bütünlü¤ünün kayb›, s›v› elektrolit
dengesinin bozulmas›, ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin bask›lanmas› ve tüm bunlar›n sonucunda da solunum ve dolaﬂ›m sisteminde ciddi sorunlar›n ortaya ç›kmas›d›r. Yan›k yaralanmalar› hemostazda
ciddi bozukluklara neden olmaktad›r. Bunun
ﬂiddeti yan›¤›n etkiledi¤i doku büyüklü¤ü ve türüne ba¤l› olarak de¤iﬂir. Yan›k geliﬂimi ile hemen hemen tüm organlar etkilenir. Yan›k sonras›
s›v› elektrolit bozuklu¤unun giderilememesi erken dönemde hastalar›n organ yetmezli¤i ve
kardiyovasküler sistem bozukluklar› nedeniyle
kaybedilmesinin önde gelen nedenlerini oluﬂturur. Yan›k hastalar›n›n kardiyovasküler ve immünolojik sistem yan›tlar›, bu hastalar›n yaﬂamlar›
aç›s›ndan en belirleyici olanlard›r. Termal yaralanma sonras› belirgin ve güçlü bir metabolik yan›t oluﬂmaktad›r. Yan›k sonras› ortaya ç›kan bu
hipermetabolizman›n mekanizmas› tam olarak
anlaﬂ›lamam›ﬂ olmas›na karﬂ›n, bunun katekolamin, glukagon ve kortizol sal›n›m›n›n artmas›na
ba¤l› oldu¤u düﬂünülmektedir (8). A¤›r yan›klarda
hastalar›n istirahat metabolizmalar› normalin iki
kat›na kadar ç›kmaktad›r. Yeterli miktarda kalori
deste¤i sa¤lanmamas› ciddi nütrisyonel eksikli¤e
neden olmaktad›r. Bu durum doku iyileﬂmesini
olumsuz etkileyece¤i gibi infeksiyon gibi di¤er
komplikasyonlar›n geliﬂimini de kolaylaﬂt›r›r. Yan›k hipermetabolizmas› yan›k yaras› kapan›ncaya
kadar sürer. Bu, haftalarca sürebilmektedir.
Baﬂlang›ç döneminde yan›k hastalar›n›n kardiyovasküler sistemlerinde ciddi bir yan›t ortaya
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ç›kar. Bu yan›t hipovolemiye sekonder sistemik
vasküler dirençte art›ﬂ ile birlikte kardiyak output azalmas›d›r. Ciddi yan›k geliﬂen hastalarda
ilk günlerde beklenen ve mortalite geliﬂimini kolaylaﬂt›ran bu etki mutlaka göz önünde bulundurulmal›d›r. Yeterli s›v› deste¤i ile kardiyak output
ilk 24 saat içerisinde normale döner. ‹kinci 24 saatte ise olgular hipermetabolik olur ve kardiyak
output normalin 2-2.5 kat›na kadar ç›kar. Bu art›ﬂ
genellikle sistemik vasküler dirençte azalma
(normalin %40-80’i) ile birliktedir ve bu durum
yan›k yaras›n›n kapanmas›na kadar devam eder.
Kardiyovasküler sistemdeki bu stres miyokard
infarktüsüne neden olabilir. Bu risk yan›ktan sonraki ilk bir hafta içinde hipermetabolik yan›t›n en
yüksek oldu¤u dönemde art›ﬂ gösterir.
Yan›klarda ortaya ç›kan hipermetabolizma ›s›
üretimine, çekirdek ›s› art›ﬂ›na ve termoregülasyon merkezinin sekonder uyar›lmas›na neden
olur. Bu uyar›lma yan›k hastalar›nda daha ilk
günlerde ortaya ç›kan ve infeksiyon d›ﬂ› görülen
ateﬂ tablosuna neden olur. Yan›k olgular›nda görülen bu ateﬂ fizyolojik bir olayd›r ve infeksiyon
ile iliﬂkili de¤ildir. Yan›k olgular›nda yara aç›k oldu¤u süre boyunca ›s› regülasyonu bozuktur. Cilt
bütünlü¤ündeki bu bozukluk ›s› kayb›n› artt›r›r.
Yan›¤›n hipermetabolik ve termojenik natürüne
ra¤men, çevrenin ›s›s›n›n iyi ayarlanmad›¤› durumlarda hastalar hipotermiye girebilir. Yan›k olgusunda saptanan hipoterminin evalüasyonunda önce çevre ﬂartlar› kontrol edilmelidir ve hastalar›n doku kayb› göz önünde bulundurulmal›d›r. Yan›k hastalar›nda gözlenen ›s› regülasyon
bozuklu¤u, hipermetabolik etki ve doku kayb›
sonucu ateﬂ bulgusu infeksiyon tablosu için tek
baﬂ›na ciddi bir gösterge olarak kabul edilmemelidir. Olgular›n ço¤unda görülen hipertermi
ya da hipotermi tablosunun infeksiyon d›ﬂ› nedenlerle geliﬂen fizyolojik tablonun bir parças›
olabilece¤i unutulmamal›d›r.
Yan›k hipermetabolizmas› sonucunda çeﬂitli
ilaçlar›n farmakokinetiklerinde ve farmakodinamiklerinde de de¤iﬂiklikler oluﬂmaktad›r. Bunlar›n baﬂ›nda özellikle antibiyotikler ve antikonvülzif ilaçlar gelmektedir. Her iki grup ilac›n farmakokineti¤i ciddi olarak etkilenir ve kan doku
konsantrasyonlar› standart dozlarda beklenen
düzeye ulaﬂamaz. Bu ilaçlar›n artm›ﬂ klerensi nedeniyle tedavi esnas›nda daha yüksek dozlarda
kullan›m› gerekli olur. Standart dozlarda uygulanan antibiyotikler ile yeterli konsantrasyon sa¤Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2005; 9: 3
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lanamaz ve beklenen tedavi etkinli¤i gerçekleﬂemez. En ideal yaklaﬂ›m bu hasta gruplar›nda
serum ilaç düzeyinin izlenmesidir. Bunun yap›lamad›¤› durumlarda uygulanan antibakteriyel tedavi dozlar› tekrar gözden geçirilmelidir.
Termal hasar organizmada ba¤›ﬂ›kl›k sistemini ciddi ﬂekilde etkilemektedir. Humoral, hücresel ba¤›ﬂ›kl›k, kompleman sistemi, fagositik ve
opsonik aktiviteler termal hasardan direkt ya da
indirekt olarak etkilenir. Hücresel immünitedeki
bask›lanma yan›k hastalar›nda infeksiyon geliﬂim
riskini art›rmas›na karﬂ›n, deri greft doku reddinde belirgin bir art›ﬂa neden olmamaktad›r. Bu
durum, greftleme amac›yla yan›k hastalar›nda
kadavra derisinin kullan›m kolayl›¤›n› sa¤lamaktad›r.
Termal hasar kemik ili¤inde baﬂlang›ç döneminde granüler seri hücre art›ﬂ›n› indüklemektedir. Bu nedenle yan›k hastalar›nda infeksiyon olmaks›z›n lökosit say›s› 14-18.000/mL veya daha
yüksek bulunabilir. Periferik yaymada genç hücre say›s›nda art›ﬂ, polimorfonükleer lökositlerde
toksik granülasyon art›ﬂ› dikkat çeker. Ço¤u kez
ateﬂ gibi lökositoz tablosu da yan›k hastalar›nda
tek baﬂ›na infeksiyonun göstergesi olarak kabul
edilmemelidir. Bu nedenle tek bir lökositoz saptanmas›n›n yerine lökosit say›s›nda art›ﬂ trendinin gözlenmesi infeksiyon geliﬂti¤ini düﬂündürtmelidir.
Yan›k hastalar›nda geliﬂen termal hasar sonucu s›v› elektrolit kayb› ciddi sorunlar do¤urmaktad›r. S›v› elektrolit bozuklu¤u ve volüm azalmas› yeterli s›v› ve elektrolit replasman›, volüm
kaplay›c› s›v›larla giderilebilir. Ço¤u kez ciddi
yan›k hastalar›nda kan ve kan ürünü transfüzyonunu gerekli k›lan volüm ve kan ürünlerinde eksiklik tablosu geliﬂebilir. Hastalara kan ve kan
ürün transfüzyonu gerekebilir. Bu durum kan yolu ile bulaﬂan hastal›klar aç›s›ndan risk oluﬂturabilece¤i gibi ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin de bask›lanmas›n› kolaylaﬂt›r›r.
Yan›k hastalar›nda görülen önemli fizyopatolojik de¤iﬂikliklerden biri de birçok organda geliﬂen yetersiz doku perfüzyonu sonucu organ disfonksiyon tablolar›n›n daha kolay geliﬂebilmesidir. Akci¤er, böbrek ve beyin perfüzyon bozuklu¤undan ciddi derecede etkilenen organlard›r. Organ disfonksiyonlar›n›n ortaya ç›kmas› infeksiyon
d›ﬂ› nedenlere ba¤l› olabilece¤i gibi, infeksiyonlar esnas›nda da daha kolay geliﬂebilir. Bu nedenHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2005; 9: 3
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le yan›k infeksiyonlar›nda tablonun beklenenden
daha h›zl› kötüleﬂebilece¤i unutulmamal›d›r (9).
Yan›k dokusunda geliﬂen baﬂl›ca histopatolojik de¤iﬂim termal hasar sonras›nda santral bölgede oluﬂan koagülasyon zonu, onu çevreleyen
staz zonu ve en d›ﬂ bölgede de hiperemik zon
tabakas›d›r. Termal hasar ile oluﬂan koagülasyon
zonu doku kayb›n›n oldu¤u bölgedir. Bu bölge
fibrotik doku geliﬂimi nedeniyle iyileﬂme döneminde fonksiyonel kapasitesine ulaﬂamaz. Termal hasarlanma esnas›nda en kritik bölgeyi staz
zonu oluﬂturur. Staz zonu iyileﬂme döneminde
yeterli doku perfüzyonu ve doku iyileﬂmesi sonucu sa¤lam deri bütünlü¤üne kavuﬂabilece¤i
gibi, geliﬂen infeksiyonlar ve perfüzyon bozuklu¤u sonucunda doku kayb›n›n görüldü¤ü geniﬂ
nekrotik alanlara da dönüﬂebilir (ﬁekil 1). Bu nedenle yara iyileﬂmesinde as›l hedef staz zonunun
korunmas› ve sa¤lam deri dokusunun bu bölgede tekrar kazan›lmas› olmal›d›r. Günümüzde koagülasyon nekrozu ile kaybedilen alanlar›n deri
greftleri ile örtülmesi sonucu yan›k nedeniyle
kaybedilen doku alanlar› en aza indirilmiﬂtir.
Sonuç olarak, yan›k olgular›nda ortaya ç›kan
pek çok metabolik de¤iﬂiklik, bu olgularda infeksiyon tan›s›n›n zaman›nda konmas›n› güçleﬂtirir.
Ateﬂ, lökositoz ve organ disfonksiyon bulgular›n›n her zaman yan›k hastalar›nda infeksiyon ile
iliﬂkili olamayabilece¤i göz önünde bulundurulmal›, infeksiyon aç›s›ndan mikrobiyolojik kan›tlara a¤›rl›k verilmelidir.
YANIK YARA ‹NFEKS‹YON GEL‹ﬁ‹M‹
Yan›k infeksiyonlar›n›n geliﬂimi bakterinin
yara yüzeyine kolonizasyonuyla gerçekleﬂir. Erken dönemde burun, koltuk alt› ve kas›k gibi
vücut yüzeylerinde kolonizasyon oran› fazlad›r.
Bu nedenle daha çok gram-pozitif bakteri kolonizasyonu gerçekleﬂir. ‹lk bir haftal›k periyodun
ard›ndan yara yüzeyine kolonize olan bakterilerin genelde gram-pozitiflerden gram-negatif
bakterilere do¤ru kayd›klar› görülür. Gram-negatif bakterilerden en s›k görülenler Pseudomonas’lar, di¤er nonfermentatif bakteriler ve enterik bakterilerdir. Bunlar daha çok hastan›n çevresi ve kullan›lan cihazlardan bulaﬂmaktad›r.
Bakterinin yara yüzeyinde kolonize olarak bulundu¤u esnada dokudaki miktar›n›n < 103/g oldu¤u tahmin edilmektedir. Bakteri say›s›n›n bu
oranlar› aﬂmas› durumunda skar dokusu alt›nda
canl› doku invazyonu baﬂlar. Bakteri say›s›n›n >
105/g olmas› ile pratik olarak yan›k alan›nda ya139
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Koagülasyon zonu
Staz zonu
Hiperemik zon

Yan›k dokusunda iyileﬂme

Yan›k doku kayb›

ﬁekil 1. Yan›k dokusunun histolojik görünümü.

ra infeksiyonu geliﬂti¤i düﬂünülür. Bu say›lar›
aﬂan mikroorganizmalar çevresel mikrovasküler
alanlara penetre olarak sistemik dolaﬂ›ma geçer. Hastalarda yan›k yara infeksiyonlar›n›n klinik bulgular›n›n yan› s›ra septik bulgular da ortaya ç›kmaya baﬂlar. Yeterli tedavi uygulanmayan hastalarda uzak organ tutulumlar› ve septik
ﬂok tablosu geliﬂir (10).
TANI
Yan›k hastalar›nda infeksiyon hastal›klar› uzman› olarak yap›lmas› gereken temel yaklaﬂ›m
yan›k alan›n›n muayenesi ve infeksiyon aç›s›ndan de¤erlendirilmesidir (Tablo 1). Yan›k hastas›n›n muayenesinde esas olan yan›k dokusunun
inspeksiyonu ve sistemik fizik muayenenin ya-

p›lmas›d›r. Yan›k alan›n›n inspeksiyonunda yan›k derecesi, yan›k alan›, derinli¤i, etkilenen organlar›n belirlenmesi, yan›¤›n görünümü ve organ fonksiyon bozuklu¤u araﬂt›r›lmal›d›r.
Birinci derecede yan›klarda ço¤unlukla epidermis tabakas› etkilendi¤inden ciddi bir infeksiyon riski bulunmamaktad›r. Hastalarda yan›k
alan›n›n eritemli-pembe görüntüsü dikkat çeker.
Epidermal hasar ço¤u hastada a¤r› oluﬂturur. Ancak bu a¤r› iyileﬂmenin baﬂlad›¤› süreç içinde
azalarak kaybolur. Deri bütünlü¤ünün ço¤unlukla bozulmad›¤› görülür. ‹kinci derecede yan›klarda epidermis ile dermis tabakan›n etkilendi¤i
görülür. Yan›k alan› infeksiyon geliﬂimi aç›s›ndan
risk alt›nda bulunur. Bu olgularda deri bütünlü-

Tablo 1. Yan›k ‹nfeksiyonlar›nda Lokal Bulgular.
• Koyu ya da siyah görünümlü, s›n›rlar› belirgin yan›k alan›
• Yan›k dokusu ve skar dokuda giderek artan soluklaﬂma ve yer yer koyulaﬂma
• Yan›k dokusunda pansuman sonras› devam eden nekroz geliﬂimi
• Yan›k s›n›rlar›nda giderek artan ödem ve soluk pembe-gri renk de¤iﬂimi
• Yan›k alan›nda ektima gangrenozum geliﬂimi
• Skar dokusu alt›nda piyosiyanin pigmentine ba¤l› yeﬂilimsi renk dönüﬂümü ve kötü koku
• Skar dokusu alt›nda hemorajik görünüm ve soluk renk geliﬂimi
• Skar doku alt›nda apse formasyonu ve doku bütünlü¤ünün kayb›
• Yan›k yüzeyi ve skar dokusu alt›nda pürülan materyal birikimi, kötü kokulu ak›nt›

140

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2005; 9: 3

Yan›k ‹nfeksiyonlar›

¤ünün sa¤lanmas› için infeksiyon kontrol yöntemleri uygulanmal›d›r. Üçüncü derecede yan›klarda epidermis ve dermisle birlikte hipodermis
tabakas›nda da yan›k hasar› görülür. Baz› olgularda dermal tabakan›n alt›nda cilt alt› fasiya ve
kas dokusunun da hasara u¤rad›¤› görülebilir. Bu
hasar›n daha yayg›n oldu¤u hastalarda yan›k kemik dokusuna kadar uzanabilir ve ciddi doku kay›plar›yla karﬂ›m›za ç›kar. Üçüncü derecede yan›kl› hastalar infeksiyon geliﬂimi aç›s›ndan kaç›n›lmaz bir risk alt›ndad›r. Bu olgularda infeksiyon geliﬂim riski oldukça yüksek olup, beraberinde çeﬂitli metabolik ve dolaﬂ›m komplikasyonlar›n›n da geliﬂimi beklenmelidir.
Yan›k servisinde yatmakta olan bir hastada infeksiyon tan›s›n›n konmas› için en önemli tetkiklerden birisi yan›k dokusundan al›nan uygun materyalin Gram boya ile incelenmesidir. Bu ajan›n
saptanmas› olas› infeksiyonlara neden olabilecek patojenin erken dönemde tan›mlanmas› aç›s›ndan son derece önemli bir avantaj oluﬂturur.
Bunun d›ﬂ›nda kullan›m› öngörülen lokal antibakteriyel ajanlar ve antiseptiklerin seçimi konusunda yarar sa¤layabilir. Bu yöntemde aseptik
ﬂartlarda al›nan örneklerin lam üzerinde yay›lmas› ve Gram boyas› ile boyanarak incelenmesi gerekmektedir. Al›nan örneklerin öncelikle kültür
için kullan›lmas› ve Gram boya için yayman›n kültür iﬂlemi bittikten sonra yap›lmas› gereklidir.
Aksi takdirde materyalin kontaminasyonu nedeniyle kültür sonuçlar›nda yan›lg›ya düﬂme olas›l›¤› yüksektir.
Kültür yöntemi olas› etkenin tan›s› için oldukça önemli bir mikrobiyolojik yöntemdir. Al›nan örnekler s›v› ve kat› besiyeri ortam›nda incelenmelidir. Bu örnekler bir gecelik inkübasyonun ard›ndan etkenin izole edilmesine olanak
tan›r. Bu durum hem mikroorganizman›n tan›nmas› hem de antibakteriyel duyarl›l›k profilinin
belirlenmesi konusunda yol gösterir. Yan›k dokusundan al›nan kültür materyali skar dokusunun alt›nda bulunan infekte alandan yap›lan sürüntü materyali ile sa¤lanabilir. Ancak ço¤u kez
bu yöntemde elde edilen mikroorganizman›n
gerçek etkeni göstermeyebilece¤i, d›ﬂ ortamda
bulunan patojenlerin kolonizasyonuna ba¤l› yalanc› pozitif sonuçlara neden olabilece¤i belirtilmektedir. Ço¤u kez yara yüzeyine kolonize olan
mikroorganizmalar›n sürüntü kültürlerinden izole edilmesi nedeniyle gerçek etken gibi de¤erlendirildi¤i, buna karﬂ›n gerçek patojenlerin izoHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2005; 9: 3
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le edilmemesi ve tedavilerinin yap›lamamas›
sonucunda çeﬂitli sorunlar yaﬂand›¤› bildirilmektedir. Bunun önüne geçebilmek amac›yla önerilen yöntem yara dokusunda sürüntü kültürleri
yerine skar dokusu alt›ndan yap›lacak olan kantitatif doku kültür yöntemidir. Bu yöntemde yan›k dokusu alt›na penetre olan mikroorganizmalar araﬂt›r›l›r ve kantitasyon yap›larak infeksiyon
tan›s› do¤ru olarak konabilir. Kantitatif kültür
yöntemi Robson-Heggers tekni¤ine göre yap›l›r
(1). Bunun için tiyoglikolatl› buyyon ya da beyin
kalp infüzyon broth eklenen s›v› besiyerleri kullan›l›r. Doku parçalar›n›n bu besiyerlerinde homojenizasyonu sa¤land›ktan sonra 10 katl›k seri
dilüsyonlar› haz›rlan›r. Haz›rlanan her seri dilüsyonlar uygun yöntemlerle kat› besiyerlerine pasajlanarak bir gecelik 37°C’de inkübasyona b›rak›l›r. Kat› besiyeri olarak koyun kanl› agar, Mac
Conkey agar gibi besiyerleri kullan›l›r. Kat› besiyerinde üreyen kolonilerin say›s› 50-100 aras›nda bulunan seri dilüsyonun say›s› oran›nda logaritmik olarak kantitasyon derecesinin belirlenmesinde kullan›l›r.
Yan›kl› hastalarda geliﬂen yara infeksiyonlar›n›n tan›s›nda kullan›lan en uygun yöntem histopatolojik incelemedir. Yara dokusu alt›nda bulunan canl› dokudan al›nan örneklerin histolojik
incelemesi ile tan›ya ulaﬂ›l›r. Histolojik incelemenin en önemli avantajlar›ndan biri mikroorganizman›n dokuya penetrasyon derecesini göstermesidir. Histolojik inceleme sonucu çeﬂitli s›n›flamalar kullan›l›r. Bu s›n›flama kolonizasyon
ve invazyon olarak iki evrede incelenmektedir
(Tablo 2). Evre II bulgular› yara infeksiyonunun
en gerçekçi göstergesidir. Dokunun mikrobiyolojik kantitatif kültürü ile histolojik de¤erlendirmenin birlikte yap›lmas› önerilmektedir.
Yan›kl› hastalar uygun ﬂartlarda yap›lan genel
ve yara bak›m›na ra¤men yo¤un bak›mlarda mortalite ve morbiditenin en fazla görüldü¤ü hasta
gruplar›ndan biridir. Yan›k derecesi, hastan›n yaﬂ›, eﬂlik eden hastal›klar, yan›k türü ve uygulanan tedavi ne olursa olsun bu hastalar›n tümü
de¤iﬂen oranlarda infeksiyon ve infeksiyonlara
ba¤l› çeﬂitli komplikasyonlarla sürekli karﬂ›laﬂma riski taﬂ›r. Yan›kl› hastalarda infeksiyon riskini art›ran baﬂl›ca faktörler ﬂöyle s›ralanabilir:
1. Hastalar d›ﬂ ortama karﬂ› en önemli koruyucu katmanlar› olan deri bütünlü¤ünü kaybetmiﬂ olmalar› nedeniyle ciddi infeksiyon riski taﬂ›maktad›r. Bu bütünlü¤ün kay›p derecesi ve de141

Öncül O.

Yan›k ‹nfeksiyonlar›

Tablo 2. Yan›k ‹nfeksiyonlar›n›n Histopatolojik S›n›flamas›.
Evre I kolonizasyon

Lokalizasyon

Yüzeyel kolonizasyon

(< 103/g bakteri)

Penetrasyon

(skar doku) (> 103/g bakteri)

Proliferasyon

(canl› ve ölü doku aras›nda)

Evre II invazyon
Mikroinvazyon

Canl› doku yüzeyi (105/g bakteri)

Derin invazyon

Canl› doku derinlikleri

Mikrovasküler invazyon

Dolaﬂ›m (> 105/g bakteri)

rinli¤i infeksiyon ve infeksiyon komplikasyon
olas›l›¤›n› direkt etkilemektedir.
2. Koruyucu deri bütünlü¤ünün yan› s›ra hastalar›n humoral ve hücresel ba¤›ﬂ›kl›k sistemleri
bozulmaya baﬂlam›ﬂ, nötrofil kemotaksisi, fagositik ve opsonik aktivitede zay›fl›k ortaya ç›km›ﬂt›r.
3. Hastalar›n tedavi süreci di¤er YBÜ’lerde
yatan hastalarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha uzun
sürmektedir. Bu durum çeﬂitli invaziv giriﬂim say›s›nda art›ﬂa yol açmakta, YBÜ’de kal›ﬂ sürecini
uzatmaktad›r.
4. Yan›kl› hastalarda deri bütünlü¤ünün kaybedilmesinin yan› s›ra s›v› ve elektrolit dengesinde bozukluklar ve metabolik kaynakl› sorunlar da daha s›k görülür ve bu da infeksiyon riskini art›r›r.
5. Özellikle geniﬂ yan›k alanlar›na sahip hastalar, iyileﬂme süreci içinde birkaç kez cerrahi giriﬂime maruz kal›r. Bu iﬂlemler hastan›n hastaneye ba¤›ml›l›¤›n› art›ran ve ba¤›ﬂ›kl›k sistemini
olumsuz etkileyen ciddi bir risk oluﬂturur.
6. Yan›kl› hastalar uygulanan aç›k pansumanlar esnas›nda yara yüzeyinde kolonize olan bakterilerden kaynaklanan bakteremik ataklara maruz kal›r. Bu durum hayat› tehdit eden ciddi sepsis tablolar›na neden olabilir.
7. Yan›k hastalar› multisistem patolojilerin birarada oldu¤u önemli hasta grubunu oluﬂturur. ‹nhalasyon yan›¤› bulunan hastalarda ciddi akci¤er
hasar› ve akut solunum yolu yetmezlik sendromu
görülebilir. Geliﬂen akci¤er infeksiyonlar› olgular›n ço¤unda mortalite geliﬂimine neden olur.
8. Yan›k hastalar›nda katabolik y›k›m›n fazla
olmas› nedeniyle nütrisyon aç›¤› beklenenden
daha fazlad›r. Olgularda yeterli nütrisyonel destek sa¤lanamamas› infeksiyon ve di¤er kompli142

kasyonlar›n geliﬂimini kolaylaﬂt›r›r, doku geliﬂimini olumsuz etkiler.
KL‹N‹K BULGULAR
Yan›kl› hastalarda tedavi yaklaﬂ›mlar›n›n henüz etkin olarak uygulanmad›¤›, s›v› replasman›n›n yap›lmad›¤› ve antibiyotik tedavisinin gündemde bulunmad›¤› dönemlerde hastalar›n ço¤unlu¤u hipovolemik ﬂok ve septik tablo nedeniyle kaybedilirdi. ‹lk kez Lister taraf›ndan yan›k
hastalar›nda hasarl› dokunun örtülmesi ile mikroorganizmaya karﬂ› bir korunma sa¤lanaca¤›
öne sürülmüﬂtü. Yap›lan uygulamalar septik tablo ile kaybedilen hastalar›n oran›n› azaltm›ﬂ ve
infeksiyon kontrol bilinci ilk kez yan›k hastalar›nda ortaya at›lm›ﬂt›.
Yan›k hastalar›n›n ciddi bak›m gerektirmesi
nedeniyle bu hasta grubunun izlenebilece¤i
özel yan›k merkezleri kurulmuﬂtur. Bu birimlerde hastalar yatarak tedavi alt›na al›nmaya baﬂlam›ﬂ, infeksiyon kontrolleri ve tedavi uygulamalar› sonucunda mortalite oranlar›nda belirgin azalmalar kaydedilmiﬂtir. ‹zolasyon önlemlerinin
tam olarak uygulanamad›¤› bu birimlerde 1960’l›
y›llarda Pseudomonas gibi do¤al olarak pek çok
antibiyoti¤e dirençli olan f›rsatç› infeksiyonlarla
karﬂ›laﬂ›lmaya baﬂland›. Y›llar içerisinde infeksiyon ve antibiyotik direnç oranlar›nda ciddi art›ﬂlar gözlendi (1).
Hastadan hastaya izolasyon önlemlerinin anlaﬂ›lmas› ve hasta izolasyon önlemlerinin gereklili¤i, yan›k YBÜ’lerinde hasta odalar›n›n tek kiﬂilik olarak düzenlenmesini beraberinde getirmiﬂtir. Tek kiﬂilik odalarda hastalara bak›m verilmesi yan›k yara infeksiyonlar› insidans›, etkenler ve
klinik seyrinde belirgin de¤iﬂikliklere yol açt›.
Yan›k hastalar›n›n tedavisinde infeksiyon kontrol bilinci ön plana ç›kar›larak yaﬂam ﬂanslar›n›n
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2005; 9: 3
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bu uygulamayla do¤rusal oranda art›ﬂ gösterdi¤i
saptand›.
Yan›k hastalar›nda gözlenen klinik bulgular
termal hasarlanman›n bir sonucudur. Yan›k alan›n›n oluﬂturdu¤u direkt klinik bulgular›n yan› s›ra etkilenen organlardan kaynaklanan klinik bulgular da gözlenir. Bu hasar inhalasyon yan›¤› ile
birlikte ise solunum yolu semptomlar› ortaya ç›kar. Doku bütünlü¤ünün kayb› s›v› elektrolit
dengesinde bozukluklara yol açabilir. Hastalarda prerenal azotemi ve renal yetmezlik tablosu
geliﬂebilir. Hipovolemik ﬂok yeterli s›v› replasman› uygulanmayan hastalarda erken dönemde
geliﬂen ve ciddi sonuçlar do¤uran bir komplikasyondur. Ciddi yan›kl› hastalarda özellikle sepsis
tablosu ve bunun bulgular› araﬂt›r›lmal›, hastalar›n saatler içinde genel durumu bozulabilece¤inden monitörize edilerek yak›ndan takip yap›lmal›d›r. Sepsis bu hasta grubunda en s›k grampozitif ve gram-negatif bakterilerden kaynaklan›r ve baz› farkl›l›klar oluﬂturabilir (Tablo 3). Yan›k hastalar›nda geliﬂen septik tablonun en güçlü bulgular› ﬂunlard›r:
• Skar dokusu alt›ndan al›nan doku biyopsi
örne¤inin kantitatif kültüründe > 105/g mikroorganizma bulunmas› ya da histolojik kesitlerde
canl› dokuda mikroorganizma invazyonunun
gösterilmesi,
• Al›nan kan kültüründe etkenin izole edilmesi,
• ‹drarda > 105/mL bakteri saptanmas› ve üriner sistem infeksiyonunun varl›¤›,

• Uygun yöntemlerle al›nan balgam örneklerinden alt solunum yolu infeksiyon tan›s›n›n
konmas›, klinik ve radyolojik bulgular›n desteklenmesi.
Hastalarda saptanan septik odak d›ﬂ›nda aﬂa¤›daki bulgulardan en az beﬂinin tabloya eﬂlik
etmesi;
1. Taﬂipne (yetiﬂkinlerde > 40 solunum/dakika),
2. Uzam›ﬂ paralitik ileus tablosu,
3. Hiper ya da hipotermi (< 36.5°C veya
> 38.5°C),
4. Hastan›n mental durumunda bozulma,
5. Trombositopeni (< 50.000/mm3),
6. Lökositoz ya da lökopeni.
TEDAV‹ YAKLAﬁIMI
Yan›kl› hastalarda görülen infeksiyonlar›n tedavisinde kemoterapötik yaklaﬂ›mlar tedavi
yöntemlerinin yaln›zca bir bölümünü oluﬂturur.
Yan›kl› hastalarda ilk yap›lmas› gereken, yan›k
yüzeyinde bulunan ölü dokular›n temizlenmesi,
acil cerrahi eksizyonun uygulanmas›, yan›k alanlar›n›n kapat›lmas› ve hastalar›n d›ﬂ ortamdan
korunmas›d›r. Amaç eksizyon uygulanan ve epitelyumizasyon geliﬂimi beklenen dokularda
infeksiyon geliﬂmeksizin en erken dönemde
greft uygulamas›n›n sa¤lanmas›d›r. Di¤er bir deyiﬂle, vücudun doku kayb›n›n sa¤lam bölgeden
al›nan deri dokusu ile yamanmas› ve bu esnada
geliﬂebilecek infeksiyonlar›n ve yeni doku kay›plar›n›n önüne geçilmesidir. Son üç dekadda

Tablo 3. Yan›k Yara ‹nfeksiyonuna Ba¤l› Geliﬂen Sepsis Tablosunda Mikroorganizma Türünden Kaynaklanan
Farkl› Bulgular*
Gram-negatif sepsis
Biyopside >
bulgular

105/g

mikroorganizma ya da histolojik

Gram-pozitif sepsis
Biyopside > 105/g mikroorganizma ya da histolojik
bulgular

Klinik bulgularda h›zl› kötüleﬂme (8-12 saat)

Semptomlarda ve bulgularda yavaﬂ geliﬂme

Ateﬂin normal seyretmesi (37°C) ya da aﬂ›r›
yükselmemesi (38-39°C)

Ateﬂin belirgin yükselmesi ya da hipotermi (> 40°C
ya da < 36°C)

Ba¤›rsak peristaltizminde azalma (ileus)

Ba¤›rsak peristaltizminde azalma (ileus)

‹drar volümünde azalma

‹drar volümünde azalma

Yara yüzeyinde fokal gangren geliﬂimi

Yara yüzeyinde maserasyon, ayr›lma ve eksüda geliﬂimi

Lökosit düzeyinde belirgin olmayan art›ﬂ

Lökosit düzeyinde belirgin art›ﬂ: 20.000-50.000/mm3

Mental bulan›kl›k

Hematokrit düzeyinde azalma

Yara yüzeyi d›ﬂ›nda satellit lezyonlar

Yara yüzeyi d›ﬂ›nda normal bulgular

* 11 no’lu kaynaktan al›nm›ﬂt›r.
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geliﬂen t›bbi yaklaﬂ›mlar, ekipmanlar ve cerrahi
teknikler ile infeksiyon kontrol yöntemlerine
a¤›rl›k verilmesi sonucu, yan›k hastalar›ndaki
mortalite oranlar› belirgin olarak azalm›ﬂt›r (12).
Yan›kl› hastalarda infeksiyon geliﬂiminin önlenmesi yan›nda antibiyotik kullan›m›n›n gerekli
oldu¤u durumlarda uygun antibakteriyel ajan›n
seçimi, uygun süre ve dozlarda uygulanmas› ve
bu esnada antibiyotik direnç geliﬂiminin önüne
geçilmesi de hedeflenmelidir. Örne¤in; hastalarda infeksiyon tan›s› kesinleﬂmeden önce ya da
mikroorganizman›n henüz kolonizasyon aﬂamas›nda erken dönemde baﬂlat›lan sistemik antibakteriyel tedavinin bu bakteri popülasyonunda
direnç geliﬂimi art›r›c› etki oluﬂturdu¤u bilinmektedir (1). Bu risk dirençli mikroorganizmalar›n ortaya ç›kmas›n›n yan›nda kullan›lan antibiyotiklerden ötürü kazan›lan yalanc› güven hissi nedeniyle infeksiyonun yay›l›m› aç›s›ndan zaman kaybettirici bir sorun teﬂkil edebilir. Bu nedenle yan›kl›
hastalarda infeksiyon kriterleri çok iyi belirlenmeli, infeksiyon tan›s› kesinlik kazanmadan sistemik
etkili antibiyotik kullan›m›ndan kaç›n›lmal›d›r.
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s›n› sa¤lamakt›r. Bu amaçla yan›k servislerinde
aktif ve sürekli sürveyans sürdürülmeli, servisin
bakteriyel floras› ve antibiyotik duyarl›l›k profillerindeki de¤iﬂim yak›ndan izlenmelidir. Yan›k
ünitelerinde en ciddi baﬂ gösterebilecek sorun,
ciddi antibiyotik direnci taﬂ›yan infeksiyon salg›nlar›n›n ortaya ç›kmas›d›r. Özellikle infeksiyon
kontrol yöntemlerinin uygulanmas›nda sorun yaﬂanan ünitelerle dirençli suﬂlar›n di¤er hastalara
ekipman ya da hastane personeli taraf›ndan taﬂ›nmas› sonucu ortaya ç›kar. Bu nedenle farkl›
hastanelerden gelen hastalarla dirençli bakteri
taﬂ›d›¤› bilinen yan›k hastalar› mümkünse tekli
odalarda izole edilmeli, bu hastalar için kullan›lan
her türlü t›bbi malzeme ve ekipman ayr›lmal›d›r.
Mümkün oldu¤unca bu hastalar için yap›lan invaziv ve noninvaziv yaklaﬂ›mlar esnas›nda infeksiyon kontrol yöntemleri aral›ks›z sürdürülmelidir.
TOP‹KAL ANT‹B‹YOT‹K KULLANIMI

Yan›kl› hastalarda görülen infeksiyonlar›n tedavisinde kemoterapötik yaklaﬂ›mlar tedavi
yöntemlerinin yaln›zca bir bölümünü oluﬂturur.
‹nvaziv yan›k infeksiyonlar›n›n kontrolü ve bu
hastalarda infeksiyon geliﬂiminin önlenmesi
baﬂl›ca hedef olmal›d›r. Yan›kl› hastalarda geliﬂebilecek en ölümcül komplikasyon, iyileﬂmenin
tüm süreci boyunca infeksiyonlard›r. Bu nedenle
geliﬂen infeksiyonlar›n tedavisinden daha çok
infeksiyonun geliﬂiminin önlenmesi amaçlanmal›, bu nedenle tüm yaklaﬂ›m bu do¤rultuda planlanmal›d›r. Zira yan›k hastalar›nda geliﬂebilecek
en küçük infeksiyon tablosu, sonucu çok a¤›r ve
beklenmeyen y›k›mlar oluﬂturabilir.

Yan›kl› bir hastan›n yara bak›m› travmay› takip eden en k›sa sürede yara yüzeyinin temiz ve
steril bir bez ya da örtüyle kapanarak d›ﬂ kontaminasyondan korumak ve ›s› kayb›n› kontrol alt›na almak amac›yla uygulan›r. Yara yüzeyine büyük bir kontaminasyon söz konusu de¤ilse, yan›k
topikal antibakteriyel ajanlar›n kullan›m›na gereksinim duyulmaks›z›n da tedavi edilebilir. Yan›k alan› ne olursa olsun, hastalar uygun merkezlere ulaﬂt›¤› anda cerrahi debridman yap›larak
ölü doku temizli¤i yap›lmal›, kontaminasyon düﬂünülen olgularda bakteriyel invazyonun önüne
geçebilmek amac›yla topikal antibiyotik kullan›m› düﬂünülmelidir. Pansuman s›ras›nda genel
anestezi gerekli de¤ildir. Bu amaçla intravenöz
analjezik ilaçlar›n kullan›m› yeterlidir. Uygun
cerrahi debridman sonras›nda yara yüzeyi dezenfektan etkili cerrahi deterjanlarla temizlenmeli ve cans›z dokular tamamen temizlenmelidir. Bölge canl› doku ortaya ç›kana kadar temizlenmelidir. Cerrahi debridman›n yan›k yüzeyinde erken dönemde yap›lmas›n›n iki önemli sonucu vard›r. ‹lki yan›k yüzeyinin f›rsatç› patojenlerle kolonizasyonunu ve sepsise kadar ulaﬂabilecek olan ciddi infeksiyonlar›n önlenmesinde
önem taﬂ›r. ‹kincisi de granülasyon doku geliﬂiminin sa¤lanmas›na ve doku greftinin uygulanmas›na zemin haz›rlamas›d›r.

‹nfeksiyonlardan korunma için ilk ve temel
yaklaﬂ›m, hastalar›n her döneminde asepsi ve
antisepsi kurallar›na kesintisiz uymak, infeksiyon kontrol yöntemlerinin kesintisiz uygulanma-

Yan›k hastalar›nda günümüzde çok çeﬂitli topikal antibakteriyel ajanlar kullan›lmaktad›r. Topikal antibakteriyel ajanlar içinde en s›k kullan›lanlar, mafenid asetat, gümüﬂ sülfadiazin ve gü-

Yan›kl› hastalarda sistemik antibiyotik uygulamas›n›n herhangi bir yarar› bulunmamaktad›r.
Aksine sistemik antibiyotik uygulamas›n›n direnç geliﬂimi için selektif etki oluﬂturdu¤u ve gereksiz maliyet art›ﬂ›na neden oldu¤u bilinmektedir. Bu hastalarda infeksiyonlara neden olabilen
mikroorganizmalar›n yan›k alan› üzerinde oluﬂturdu¤u kolonizasyon safhas›nda uygulanan profilaktif tedavi en iyi topikal antimikrobiyal ilaçlarla sa¤lanmaktad›r.
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müﬂ nitratt›r. Bu ajanlardan mafenid asetat ve
gümüﬂ sülfadiazin topikal krem formlar›nda, gümüﬂ nitrat ise %2.5’lik solüsyon formlar›nda bulunur. Krem formlar› ilk debridman›n uygulanmas›
sonras›nda ince bir tabaka halinde (1/8 kal›nl›kta)
sürülür ve bu iﬂlem genellikle 12 saat arayla uygulan›r. Ancak yara yüzeyinin büyüklü¤ü ve geniﬂli¤ine ba¤l› olarak uygulama dozu ve say›s› da
de¤iﬂir. Yara yüzeyinin büyük olmas› durumunda
yan›k yüzeyinin sürekli topikal antibakteriyel ajana maruz kalacak ﬂekilde uygulanmas› da söz konusudur. Gümüﬂ nitrat yara yüzeyinde çok tabakal› örtüler içinde uygulan›r. Günde iki kez bu
ajanla pansuman yap›lmas› gerekli etkinli¤i sa¤lamaktad›r. Gümüﬂ içeren bu ajan›n daha s›k tekrarlanmas› çeﬂitli komplikasyonlar›n geliﬂimini
de kolaylaﬂt›rabilece¤inden dikkat edilmelidir.
Mafenid Asetat
Mafenid asetat yan›k yüzeyinde yayg›n olarak
kullan›lan antibakteriyel topikal ajanlardan biridir. Mafenid asetat›n %11.1’lik suda eriyen baz
içerikli süspansiyon formlar› bulunmaktad›r. En
önemli özellikleri yan›k dokusunda geliﬂen skar
dokusu içine güçlü penetrasyon yapabilme kapasitesidir. Bu özellikleri topikal antibakteriyel
ajanlar›n yan›k dokusunda hemen her dönemde
güçlü etkinlik göstermelerine ve infeksiyon geliﬂimini ciddi oranda bask›lamas›na neden olmaktad›r. Mafenid asetat, yan›k geliﬂimi sonras› uygun debridman› yap›lamayan ya da gecikmiﬂ
olan vakalarda oldukça güçlü etkinlik sa¤lar. Bunun d›ﬂ›nda ciddi kontaminasyon düﬂünülen
hastalarda da büyük avantaj sa¤lamaktad›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda mafenid asetat kullan›lan yan›k hastalar›nda sepsis geliﬂiminin di¤er ajanlarla k›yasland›¤›nda belirgin oranlarda düﬂük oldu¤u bildirilmiﬂtir. Mafenid asetat›n bu avantajlar› yan›nda çeﬂitli dezavantajlar› da bulunmaktad›r. Bunlardan en önemlisi hastalar›n %7’sinde
görülen hipersensitivite reaksiyonlar›d›r (13).
Mafenid asetat uygulanan hastalarda 20-30 dakika boyunca bir huzursuzluk söz konusudur. Bu
ajan ayn› zamanda karbonik anhidraz enziminin
bir inhibitörüdür. Mafenid asetat uyguland›ktan
sonra s›k olarak bikarbonat idrarla at›l›r. Yan›kl›
hastalarda görülen hiperventilasyon ço¤u kez
metabolik asidoz geliﬂimini önlemektedir. Bununla birlikte hiperventilasyonun metabolik
asidozu kompanse edememesi durumunda ciddi asidoz tablosu ortaya ç›kar. Mafenid asetat›n
enzim inhibisyonu yaklaﬂ›k 7-10 gün sürmekte
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ve bu süre içinde ciddi komplikasyonlar›n geliﬂimi kolaylaﬂmaktad›r. Bu nedenle yan›k infeksiyonlar›nda mafenid asetat›n tek baﬂ›na kullan›m›ndan kaç›n›lmas›, ço¤unlukla gümüﬂ preparatlar› ile dönüﬂümlü kullan›lmas› önerilmektedir.
Gümüﬂ Sülfadiazin
Gümüﬂ sülfadiazin gram-negatif bakterilerle
geliﬂen yan›k infeksiyonlar›nda oldukça s›k kullan›lan topikal antibakteriyel ajanlardan biridir.
Bir baz madde içinde %1’lik krem formu bulunmaktad›r. Gümüﬂ sülfadiazin mafenid asetattan
farkl› olarak suda k›smen erimektedir. Bu yüzden skar dokusuna penetrasyonu s›n›rl›d›r. Yan›k sonras› k›sa sürede uygulanan gümüﬂ sülfadiazin bakteriyel proliferasyonu bask›lar ve infeksiyon geliﬂimini kontrol alt›nda tutar. Erken
dönemde uygulanmas› etkinli¤ini art›rmaktad›r.
Mafenid asetattan farkl› olarak bu ajan›n uygulanmas› esnas›nda a¤r› geliﬂmemektedir. Bunun d›ﬂ›nda gümüﬂ sülfadiazin uygulanmas› mafenid
asetat uygulanmas› s›ras›nda görülen asit-baz
denge bozuklu¤u ve s›v› elektrolit dengesinde
bozuklu¤a neden olmaz. Gümüﬂ sülfadiazin hipersensitivite reaksiyonlar›na neden olmaz. Bununla birlikte çok az oranda eritematöz makülopapüler döküntülere neden olabilir. Gümüﬂ sülfadiazin direkt kemik ili¤i süpresyonu oluﬂturarak
nadiren nötropeniye neden olabilir. Ancak bu etkisi geçicidir ve bir süre sonra lökosit de¤erleri
normal seviyelere ulaﬂ›r. Gümüﬂ sülfadiazin baﬂta Pseudomonas’lar olmak üzere, Enterobacter türlerine karﬂ› güçlü etkinlik oluﬂturur. Bununla birlikte
sürekli uygulan›m› sonras›nda baﬂta Pseudomonas
suﬂlar› olmak üzere enterik gram-negatif bakterilerde bu ajana karﬂ› direnç geliﬂti¤i bildirilmektedir. Bu ajan›n mafenid asetat ile birlikte dönüﬂümlü kullan›lmas› günümüzde yan›k infeksiyonlar›n›n kontrol alt›na al›nmas› ve doku iyileﬂmesinin sa¤lanmas› aç›s›ndan en uygun bulunan kombinasyonlardan birini oluﬂturmaktad›r. Bu kombinasyon ayn› zamanda mafenid asetat›n olas›
yan etkilerini önlemek hem de gümüﬂ sülfadiazine direnç geliﬂimini kontrol alt›nda tutmak amac›yla tercih edilmektedir (14).
Gümüﬂ Nitrat
Topikal amaçla yayg›n olarak kullan›lan ajanlardan biri de gümüﬂ nitratt›r. Nitrik asidin
%0.5’lik solüsyonuna bir gümüﬂ iyonu eklenmesi
ile elde edilir ve geniﬂ bir antibakteriyel etkinlik
sa¤lar. Bu ajan di¤erlerinden farkl› olarak skar
dokusuna penetre olmaz. Çünkü gümüﬂ herhan145
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gi bir katyonik proteinle karﬂ›laﬂt›¤› durumda
derhal çökelti oluﬂturur. Bu ajan›n kullan›m›, yara yüzeyinde bulunan koruyucu elbise ya da örtü de¤iﬂimi esnas›nda ortaya ç›kan a¤r› duyusu
d›ﬂ›nda herhangi bir a¤r›ya neden olmaz. Bu
ajanla kaplanm›ﬂ olan örtüler günde bir ya da iki
kez de¤iﬂtirilerek tedavi amac›yla kullan›l›r. Evoperasyonla geliﬂebilecek kayb› önlemek amac›yla iki saat arayla gümüﬂ nitrat uygulamas› sürdürülmelidir. Gümüﬂ nitrat kullan›m› esnas›nda
sodyum, potasyum, klor ve kalsiyum gibi iyonlar
skar dokusundan geçiﬂ yapabilir, ancak bunlar
ciddi s›v› elektrolit bozuklu¤u oluﬂturacak düzeylere eriﬂmez. Bugüne kadar olan kullan›mlar›
esnas›nda gümüﬂ nitrata ba¤l› aﬂ›r› duyarl›l›k reaksiyonlar› ile karﬂ›laﬂ›lmam›ﬂt›r.
Mafenid asetat, gümüﬂ sülfadiazin ve %0.5’lik
gümüﬂ nitrat invaziv yan›k yara infeksiyonlar›n›n
tedavisinde halen yayg›n olarak kullan›lan en
seçkin topikal antibakteriyel ilaçlard›r. Bununla
birlikte bunlar›n skar doku penetrasyonu yetersiz oldu¤u için, gümüﬂ nitrat s›v› formlar› ve gümüﬂ sülfadiazinin krem formlar› özellikle yan›ktan hemen sonra kullan›ld›¤›nda etkili olur.
Gümüﬂ içerikli antibakteriyel ajanlar d›ﬂ›nda
yan›k dokusunda antibakteriyel amaçla iyotlu
maddeler de kullan›labilir. Normal tuzlu su ile
yap›lan yara temizli¤inin ard›ndan gümüﬂ sülfadiazin/povidon iyot birleﬂiklerinin kullan›m› son
y›llarda giderek artmaktad›r. Povidon iyot hem
s›v› sabun olarak vücuda sürülmekte hem de saçl› deri için kullan›m avantaj› sunmaktad›r. Fusidik
asidin yan›k üzerine topikal kullan›m› özellikle
stafilokoksik infeksiyonlar›n yayg›n oldu¤u hastanelerde baﬂvurulan bir profilaksi yöntemidir (15).
Fusidik Asit
Yara dokusuna güçlü penetrasyon özelli¤i
gösterebilen ve gram-pozitif bakterilere karﬂ› etkili olan bir antibakteriyel ajand›r. %2’lik topikal
formlar› bulunur. Hem krem hem de merhem
formlar› bulunur. Antistafilokoksik güçlü etkinlik
gösterdi¤inden erken dönem yan›k hastalar›nda
yayg›n olarak tercih edilmektedir. Yap›lan bir
baﬂka çal›ﬂmada ise metisiline dirençli S. aureus
suﬂlar›yla oluﬂturulan deneysel rat yan›k infeksiyonlar›nda %2’lik fusidik asitin, %5’lik klorhekzidin ve gümüﬂ içerikli ajanlardan daha etkili oldu¤u bildirilmiﬂtir (16).
Sistemik Antibiyotik Tedavisi
Yan›kl› hastalar›n yara infeksiyonlar›nda antibiyotik tedavisi tan› kesinleﬂtirildikten sonra
146
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baﬂlanmal›d›r. ‹nfeksiyon kesinleﬂtirilmeden önce baﬂlat›lan antibiyotik tedavisinin gereksiz maliyet art›ﬂ›na ve daha önemlisi yara yüzeyinde dirençli bakteri seleksiyonuna neden olabilece¤i
unutulmamal›d›r. Kesin tan› konmas› için yap›lmas› gereken en ideal yaklaﬂ›m yan›k dokusu alt›nda bulunan canl› dokuda histopatolojik olarak
mikroorganizman›n saptanmas›d›r. Histopatolojik incelemelerin en büyük avantaj› mikroorganizman›n yara dokusunda invazyon derecesinin
saptanabilmesidir. Yara yüzeyi, skar dokusu ve
skar dokusu alt›ndaki geçiﬂ bölgesinin mikroorganizma ile invazyonu infeksiyon olarak tan›mlanmamal›d›r. Di¤er bir deyiﬂle skar dokusu ile
canl› doku aras›nda bulunan ve henüz canl› doku
invazyonu gerçekleﬂtirmemiﬂ olan histopatolojik
sonuçlar yan›k infeksiyonu olmayaca¤›ndan sistemik antibiyotik kullan›m›n› gerektirmemektedir. Bu gibi durumlarda as›l amaç yara yüzeyi ve
skar dokusu alt›nda bulunan kolonizasyonun engellenmesi ve derin mikroorganizma invazyonunun önüne geçilmesidir. Bu amaçla uygulanmas›
gereken en ideal yaklaﬂ›m, günde iki kez mafenid asetat ve gümüﬂ sülfadiazinin dönüﬂümlü
kullan›m›d›r. Erken dönemlerde gram-pozitif
mikroorganizma tehditi daha fazlad›r. Bu nedenle tedavide gümüﬂ sülfadiazin ile fusidik asit ya
da mafenid asetat ile fusidik asitin dönüﬂümlü
kullan›m› önerilmektedir.
Yara infeksiyonu mikroorganizman›n canl› dokuya invazyon gösterdi¤i durumda ortaya ç›kan
tablodur. Bu durumda bakteri k›sa sürede önce
lokal sonra da genel sistemik dolaﬂ›ma geçerek
septik tablolara yol açar. Yan›k infeksiyon tan›s›
alan hastalar için infeksiyon etkenine yönelik
kültür antibiyogram sonuçlar› do¤rultusunda
ideal antibiyotiklerin sistemik kullan›m› gerekmektedir.
Sistemik antibiyotik tedavisinde daha önceki
sürveyans bilgileri göz önünde bulundurulmal›
ve mikroorganizman›n antibiyotik duyarl›l›k profili saptanmal›d›r. Kültür sonuçlar› elde edilene
kadar o merkezle ilgili elde edilen sürveyans verileri ampirik antibiyotik tedavisinin seçiminde
yönlendirici olabilir. Ampirik amaçla baﬂlat›lan
antibiyotik tedavisinde yan›k alan›n›n büyüklü¤ü, yan›k oluﬂumundan sonraki geçen süre, hastan›n genel durumu, altta yatan risk faktörleri ve
eﬂlik eden hastal›klar önem taﬂ›r. Ancak as›l göz
önünde bulundurulmas› gereken ve rasyonel antibiyotik seçiminde geçerli olan kültür antibiyogHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2005; 9: 3
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ram sonuçlar› do¤rultusunda rasyonel antibiyotik tedavisinin yap›lmas›d›r. Kullan›lan antibiyotik tedavisine paralel olarak hemodiyaliz ve solunum deste¤inin sa¤lanmas›, lokal yara bak›m›n›n gerçekleﬂtirilmesi ve hastalar›n metabolik
parametrelerinin yak›ndan izlenmesi gerekmektedir (17). Yan›k hastalar›nda lokal ve sistemik
antibiyotik tedavisiyle birlikte ﬂartlar›n uygun
oldu¤u en erken dönemde yara yüzeyinin sa¤l›kl› vücut bölgesinden al›nan deri greftleriyle kapat›lmas› gerekmektedir.
Yan›k hastalarda skar dokusu alt›na subkütanöz doku içinden antibiyotik solüsyonunun enjekte edilmesi infekte yaran›n cerrahi eksizyonu
öncesinde hematojen yay›l›m riskini azaltmakta
ve septik olaylar› azalt›c› etki oluﬂturmaktad›r. Piperasilin ya da tikarsilin gibi geniﬂ spektrumlu
antipsödomonal bir antibiyoti¤in günlük dozunun yar›s› 500-1000 mL’lik tuz solüsyonu içinde
20 no’lu spinal i¤ne kullan›larak skar dokusu alt›na birkaç uygulama ile enjekte edilebilir. Bu iﬂlemin cerrahi eksizyonundan 6-12 saat öncesinde uygulanmas›n› önerenler de bulunmaktad›r
(13). Bununla birlikte geniﬂ spektrumlu antibakteriyel ajanlar›n yan›k yara dokusu alt›na enjeksiyonu ile antibakteriyel direnç geliﬂimini kolaylaﬂt›rabilece¤i öne sürülmekte ve bu uygulaman›n fazla pratik olmad›¤› belirtilmektedir.
Yan›kl› hastalarda ortaya ç›kan yara infeksiyonlar› ya da sepsisin etyopatogenezinde bazen
de mantarlar sorumlu tutulur. Mantarlar içinde
en s›k sorumlu tutulan ajanlar C. albicans’t›r. Bunu
Aspergillus ve Blastomyces türleri izler. Yan›k hastalar›nda ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin normal popülasyona oranla daha fazla bask›lanm›ﬂ olmas› mantar
infeksiyonlar›n›n geliﬂimini kolaylaﬂt›r›r. Yan›k
hastalar›nda mantar infeksiyonlar› ile karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda yap›labilecek genel yaklaﬂ›m, di¤er infeksiyonlardan daha farkl› de¤ildir. Erken dönemde yan›k yüzeyindeki ölü dokular›n temizlenmesi, yan›k alan›n›n dezenfektan sabunlarla
y›kanmas›, topikal antibakteriyel ajanlar›n kullan›larak yaralar›n kapat›lmas› gerekmektedir. Uygulanan her pansuman esnas›nda ölü doku temizli¤inin yap›lmas›na özen gösterilmeli ve gün
aﬂ›r› doku kültürleri ile infeksiyonun takibi yap›lmal›d›r. Erken dönemde greft operasyonu ve
günde iki kez uygulanan lokal antibakteriyel
ajanlar›n mortalite ve morbidite kontrolünde oldukça etkili oldu¤u bilinmektedir. Mantar infeksiyonlar› düﬂünüldü¤ünde kullan›m› önerilen loHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2005; 9: 3
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kal ajanlar klotrimazol ya da sikloproksilamindir.
Bununla birlikte skar dokusuna penetrasyonu bu
ajanlara oranla daha az oldu¤u bilinen farkl› topikal antifungal ajanlar da bulunmaktad›r. Bu tedavi ço¤unlukla yara yüzeyinde kolonize olan
fungal ajanlar›n yeterli kontrolünü sa¤lamaktad›r. Bununla birlikte canl› doku invazyonu görüldü¤ünde ya da sistemik fungal infeksiyon ile karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda amfoterisin B kullan›m› düﬂünülmelidir. Hastalar›n immünsüpresif durumlar›,
yüksek mortalite beklentisi nedeniyle ampirik
tedavide amfoterisin B tercih edilmelidir. Sistemik antifungal ajanlar›n kullan›m› esnas›nda da
topikal antifungal ajan kullan›m› sürdürülmelidir. Yara mümkün oldu¤unca steril örtülerle kapal› tutulmal›, her pansuman esnas›nda yeni steril örtülerin kullan›m›na özen gösterilmelidir.
Steril örtülerin bir k›sm› d›ﬂar›dan topikal antimikrobik ajan kullan›m›na izin veren ve kullan›m
kolayl›¤› olan örtülerdir.
Yan›k hastalar›nda yan›k yara infeksiyonlar›
d›ﬂ›nda en s›k görülen infeksiyon türlerinden biri sepsistir. Sepsis hastane ortam›nda bulunan
hastalar içinde en kolay yan›k hastalar›nda ortaya ç›kar. Bunun en önemli nedeni yan›k alan›n›n
büyüklü¤üne ba¤l› olarak mikroorganizma invazyonunun canl› doku sonras› vasküler alana do¤ru
devam etmesi ve kolayca sistemik dolaﬂ›ma geçebilmesidir. Sepsis yan›k derecesi, büyüklü¤ü
ve hastalar›n özelliklerine ba¤l› olarak olgular›n
yaklaﬂ›k %20-50’sinde ortaya ç›kar. Hastalar›n
içinde bulundu¤u ciddi durum nedeniyle çok
a¤›r ve yüksek oranda mortalite ile seyreder.
Sepsis tablosunun en önde gelen nedeni yan›k
hastalar›nda ortaya ç›kan yara infeksiyonlar›d›r.
Bunun d›ﬂ›nda daha az olas›l›kla kateter infeksiyonlar›, alt solunum yolu infeksiyonlar› ve üriner
sistem infeksiyonlar› da sepsis nedeni olabilir.
Bu nedenle sepsis geliﬂen yan›k hastalar›nda yara infeksiyonlar› d›ﬂ›nda di¤er odaklar›n da araﬂt›r›lmas› gerekmektedir.
Yan›k hastalar›nda yara yüzeyinde erken dönemde kolonize olan bakterilerin büyük ço¤unlu¤unu gram-pozitif bakteriler oluﬂturmaktad›r. Bunun en s›k kayna¤› sa¤lam kalan deri bölgeleridir.
Özellikle S. aureus, S. epidermidis ve difteroid basiller ilk 7-10 günlük sürede kolonize olan en yayg›n bakterilerdir. Bu sürenin ard›ndan gram-pozitif bakterilerin yerini yavaﬂ yavaﬂ gram-negatif
bakteriler almaya baﬂlar. Bunlar›n kayna¤› ço¤unlukla hastan›n bulundu¤u çevre ve uygulanan ekipmanlard›r. En s›k kolonize olan bakteri147
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ler içinde P. aeruginosa, Acinetobacter baumannii ve
baz› enterik bakteriler bulunur. Pseudomonas’lar›n
çeﬂitli antiseptik ve lokal antibakteriyel ajanlara
karﬂ› direnç geliﬂtirebilmeleri ve bazen de bu
antiseptiklerin bulundu¤u ortamda üreyebilmeleri yan›k yüzeyinde kolayca kolonize olabilmesine neden olur. P. aeruginosa ve A. baumannii kullan›lan antibakteriyel ajanlara karﬂ› en s›k direnç
geliﬂtiren patojenlerdir. Kültür sonuçlar› elde
edilene kadar yan›k infeksiyonu geliﬂen hastalarda ampirik amaçla kullan›lacak antibiyotiklerin
özellikle antipsödomonal özellikte olmas› tercih
edilmelidir. Bununla birlikte o servisin flora bakterileri ve yap›lan sürveyans sonuçlar›n›n göz
önünde bulundurulmas› gerekmektedir. Ampirik
amaçla seçilmesi gereken antibakteriyel ajanlar
mümkün oldu¤unca hedef al›nan patojene yönelik dar spektrum içermeli, hastan›n genel durumu, infeksiyonun derecesine ba¤l› olarak gerekirse spektrum geniﬂletilmelidir.
Yan›k infeksiyonlu hastalarda yara yüzeyi, kateter alt ucu, balgam sonda ucu gibi periyodik
olarak al›nan kültürlerin antibiyotik seçimi konusunda bize oldukça yarar› bulunmaktad›r. Henüz
kolonizasyon aﬂamas›nda saptanan bu bakterilerin türü ve antibiyotik duyarl›l›klar› büyük
oranda saptanm›ﬂ olur. Bununla birlikte bazen
infeksiyon etkeni olan bakteriler, periyodik kültür al›n›rken izole edilen bakterilerden farkl› olabilir. Bu nedenle infeksiyon ﬂüphesi bulundu¤unda ampirik antibiyotik tedavisi baﬂlat›lmadan önce hemen mikroskobik inceleme ve kültür yöntemleri için örnekler al›nmal› ve sonuçlar
en k›sa sürede öncelikle verilerle karﬂ›laﬂt›r›larak uygun antibiyotik tedavisine geçilmelidir.
Antibiyotik tedavisinde kullan›labilen antipsödomonal etkili ajanlar içinde piperasilin, seftazidim, sefepim, piperasilin-tazobaktam, karbapenem gibi antibiyotikler bulunmaktad›r. Bu antibiyotikleri tikarsilin-klavulanik asit, sefoperazon-sulbaktam ve di¤er üçüncü kuﬂak sefalosporinler izlemektedir. Yan›k yara infeksiyonlar›nda vasküler yap› bozuklu¤u ve buna ba¤l› olarak
antibiyotik farmakokineti¤indeki bozulma göz
önünde bulundurularak yüksek dozda ve uzun
süre kullan›m› gerekmektedir. Ço¤u kez bu süre
yan›kl› alan›n epitelize olmaya baﬂlamas› ve
greft alanlar›n›n kapanmas› boyunca devam
eder ve üç-dört haftay› bulabilir (4).
Yan›kl› hastalarda geliﬂen infeksiyonlar›n sistemik antibiyotik tedavisinde al›nan kültür anti148
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biyogram sonuçlar› iyice irdelenmeli ve ampirik
tedavide baﬂlat›lan antibiyoti¤in de¤iﬂtirilip de¤iﬂtirilmemesi konusunda derhal karar verilmelidir. Antibiyoti¤in de¤iﬂmesi gereken durumlarda
mümkün oldu¤unca etkeni kapsayan dar spektrumlu antibiyotik tercih edilmelidir. Bununla birlikte tedavinin baﬂlat›lmas› ard›ndan hastan›n
genel durum, ateﬂ, lökositoz ve greft alanlar›n›n
tedaviye yan›t› yak›ndan izlenmelidir. Bazen in
vitro ortamda o antibiyoti¤e duyarl› oldu¤u görülen bakteri in vivo ortamda dirençli olabilir. Bu
nedenle dikkatli olunmal›d›r. Tedavinin yüksek
doz ve uzun süreli kullan›m›ndan kaynaklanabilecek sorunlar aç›s›ndan hastan›n böbrek ve karaci¤er fonksiyonlar› yak›ndan izlenmelidir.
Yan›kl› hastalarda inhalasyon yan›¤› söz konusu oldu¤unda alt solunum yollar›nda geliﬂebilecek infeksiyon hemen hemen kaç›n›lmazd›r.
Yan›k esnas›nda alt solunum yolunun epitelyum
hasar› ayn› zamanda o dokunun lokal savunma
sistemini de ortadan kald›rd›¤› için bu hastalarda geliﬂebilecek solunum yolu infeksiyonlar› oldukça ciddidir. Bu gibi durumlarda hastalar›n ço¤u kez entübe edilmesi ve solunum deste¤inin
sa¤lanmas› gerekmektedir. Hastalar›n entübasyon süresi uzun olaca¤›ndan trakeostomi açmak
faydal› bir yaklaﬂ›md›r. Bu hastalarda kullan›lan
her türlü giriﬂim araçlar›n›n s›k aralarla de¤iﬂtirilmesi ve infeksiyon kontrol yöntemlerine titizlikle uyulmas› gerekmektedir. Hastalardan periyodik aral›klarla al›nan bronﬂiyal lavaj s›v›s› bronﬂ
aspirat›, balgam ya da uygulanan solunum apareylerinin alt uç kültürleri ile mikrobiyolojik takip yap›lmal›d›r. Solunum yolu infeksiyonu geliﬂti¤inde hastalara mümkün oldu¤unca erken
tedaviye baﬂlanmal› ve mortalitesi yüksek olan
bu hasta grubunda geniﬂ spektrumlu kombinasyon tedavisi tercih edilmelidir. Hastalarda geliﬂecek alt solunum yolu infeksiyonlar›na ço¤unlukla P. aeruginosa ve A. baumannii gibi gram-negatif nonfermentatif bakterilerin yan› s›ra, anaerobik bakteriler, gram-pozitif koklar ve mantarlar
da eﬂlik edebilir. Yan›k ünitesinin bakteri floras›,
hastadan daha önce al›nan kültür sonuçlar› ve
antibiyotik direnç profili göz önünde bulundurularak ampirik tedavide karbapenem ve aminoglikozid, piperasilin-tazobaktam, sefoperazonsulbaktam gibi antibiyotikler kullan›labilir. Kültürde mantar izole edildi¤i durumda tedavide
amfoterisin B tercih edilmelidir.
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Korunma
Yan›k olgular›nda infeksiyon geliﬂme riskinin
azalt›labilmesi için çeﬂitli önlemler al›nmal›d›r.
Bunlar aras›nda en önde geleni infeksiyon kontrol yöntemlerinin kesintisiz uygulanmas› ve yan›k ünitesinde aktif sürveyans›n izlenmesidir.
Yan›k ünitesine yat›r›lan hastalar d›ﬂ ortamdan
getirmiﬂ olduklar› bakterileri ortama ve t›bbi
malzemelere kolonize etme ve ayn› serviste bulunan farkl› hastalara bulaﬂt›rabilme riski taﬂ›r.
Bu nedenle özellikle farkl› hastaneden getirilen
hastalar izole edilmeli, mümkün oldu¤u takdirde
tekli odalara al›nmal› ve bu hastalar için kullan›lan her türlü medikal alet ve cihazlar›n di¤er hastalara da kullan›m›ndan kaç›n›lmal›d›r.
Klinik durum uygun oldu¤unda solunum, üriner ve kardiyovasküler sisteme uygulanm›ﬂ tüm
giriﬂimlerin (kateterlerin) en k›sa sürede ç›kar›lmas› gerekmektedir. Baﬂta üriner ve damar kateterleri olmak üzere uygulanan her türlü invaziv
giriﬂimlerin bakteri kolonizasyonunu art›rd›¤› ve
kal›ﬂ süresine paralel olarak riskin art›ﬂ gösterdi¤i hat›rlanmal›d›r.
Yeterli nütrisyon deste¤inin verilmesi de tüm
immünsüpresif hastalar ve yo¤un bak›m hastalar›nda oldu¤u gibi yan›k hastalar›nda büyük
önem taﬂ›r. Nütrisyon deste¤i ile yan›k dokusunun iyileﬂme h›z› artar. Karaci¤erde antikor sentezinde art›ﬂ görülür. Ba¤›ﬂ›kl›k sistemi güçlenir
ve infeksiyonlara karﬂ› daha güçlü bir koruyuculuk gerçekleﬂtirilmiﬂ olur.
Yan›k hastalar› uzun süreli hastanede kalmak
zorunda bulunan ve bu esnada say›s›z invaziv giriﬂimlere maruz kalan hasta grubudur. Yat›ﬂ süresince mobilize olamayan bu hastalar› bekleyen
önemli sorunlardan biri de yatak bas› yaralar›d›r.
Bunun d›ﬂ›nda yatan hastalar için di¤er komplikasyon atelektazidir. Bas› yaralar›n›n ve atelektazi riskinin azalt›lmas› için hastalar›n zaman›nda
mobilize edilmeleri gerekmektedir.
Hastalar›n tek odada izole edilmeleri P. aeruginosa ile kolonize olmalar›n› geciktirir ve patojene ba¤l› infeksiyon riskini önemli oranda azalt›r.
D›ﬂ kula¤a bas› uygulamas›ndan kaç›n›lmas› ve
topikal mafenid asetat kullan›lmas› süpüratif
kondrit riskini azalt›r. Damar içi kanül uygulama
bölgelerinin düzenli de¤iﬂtirilmesi de, süpüratif
trombofilebit riskini azalt›r. Hasta yan›k ünitesine geldi¤inde yeni bir damar yolu aç›lmal› ve her
üç günde bir de¤iﬂtirilmelidir.
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Bas›nçl› ventilasyon uygulamas› ile bronﬂ sekresyonu kolayca ç›kar›labilir. Düﬂük bas›nçl› ventilasyon olarak uygulanmas›, nozokomiyal pnömoni görülme s›kl›¤›n› önemli oranda azaltm›ﬂt›r.
Yan›k hastalar› gastrointestinal sistemde
stres ülser geliﬂimine adayd›r. Antiasit ve H2
blokerlerin kullan›lmas› bu riski azaltacakt›r. Ancak antiasit ve H2 bloker kullanan hastalarda
ventilatörle iliﬂkili pnömoni geliﬂme riski daha
yüksektir. Midede gram-negatif mikroorganizma
kolonizasyonu bunun en önemli nedenidir.
Yan›k ünitesine gelen ziyaretçiler oda içine
al›nmaks›z›n servis d›ﬂ›ndan ziyaretlerini gerçekleﬂtirmelidir. Bu amaçla ziyaretçiler hasta
odalar›nda bulunan pencerelerin d›ﬂ taraf›nda
bulunacak ﬂekilde hastalar›n› görebilmeli, onunla iletiﬂimini sa¤layacak ses düzeneklerine sahip
bir d›ﬂ koridor oluﬂturulmal›d›r. Ziyaretçilerin
hastalarla her türlü fiziksel temas›n›n engellendi¤i bu tip koridorlar, yan›k ünitelerinde oldukça
s›k tercih edilmektedir. Hastalar mümkün olan
en erken dönemde greft operasyonuna al›nmal›
ve aktif sürveyansa devam edilmelidir.
Sonuç olarak; yan›kl› hastalar infeksiyon riski
en yüksek hasta gruplar›ndan biridir. Bu hastalarda henüz infeksiyon geliﬂmemiﬂ dahi olsa her
an geliﬂebilece¤i göz önünde bulundurulmal› ve
bunun önemli bir mortalite ve morbidite nedeni
olabilece¤i asla unutulmamal›d›r. Bu nedenle
yan›kl› hastalar infeksiyon geliﬂimi aç›s›ndan yak›ndan izlenmeli, periyodik kültürlere ve yak›n
takibe devam edilmelidir.
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