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okuda oluﬂan hasar, doku bütünlü¤ünü tekrar sa¤lamaya yönelik olarak bir dizi yara
onar›m sürecini tetiklemektedir. Skar ve fibrozis,
onar›m›n bir sonucu olarak geliﬂmektedir. Buna
ra¤men fetal deri skars›z iyileﬂebilmekte, dermal ve epidermal ek yap›lar rejenere olabilmektedir. Araﬂt›rmac›lar, bu skars›z onar›m›n arkas›ndaki mekanizmalar› çözmeye çal›ﬂmaktad›r.
Muhtemelen bu iyileﬂme süreci, postnatal iyileﬂmeye yak›n bir gelecekte uyarlanabilecektir.
Deneysel yaralar normalden daha h›zl› iyileﬂme
sa¤lamak için ayarlanabilmektedir. Ancak yara
iyileﬂmesi, diyabet veya steroid kullan›m›na
ba¤l› immünsüpresyon durumlar›nda bozulmaktad›r. Aç›k yaralar›n farmakolojik tedavisiyle iyileﬂmede aktif rol oynanmaktad›r.

D

YARANIN B‹YOLOJ‹K ‹Y‹LEﬁMES‹
Yara onar›m süreci inflamatuvar, proliferatif
ve yeniden ﬂekillendirme (remodelling) fazlar›ndan oluﬂmaktad›r. ‹nflamatuvar faz s›ras›nda hemostaz sa¤lan›r ve akut bir inflamatuvar infiltrat
geliﬂir. Proliferatif faz fibroplazi, granülasyon,
kontraksiyon ve epitelizasyon ile karakterizedir.
Son faz olan yeniden ﬂekillendirme faz› genellikle skar matürasyonu olarak tan›mlanmaktad›r.

‹nflamatuvar Faz
‹nflamasyon yara iyileﬂmesinin birinci basama¤›d›r ve bu dönemde hemostaz sa¤lanmaktad›r. Hasarl› bölgedeki damarlarda h›zla vazokonstrüksiyon geliﬂir. Özellikle subendotelyal
bölgeden tromboplastik doku ürünleri sal›n›r.
Trombositler kümeleﬂir ve hemostatik t›kaç halini al›r. Koagülasyon ve kompleman süreci baﬂlat›l›r. ‹ntrensek ve ekstrensek koagülasyon yollar›
protrombinin trombine aktivasyonunu sa¤lar ve
fibrinojenden fibrin oluﬂur. Fibrin sonradan dayan›kl› bir yap› olan p›ht›ya polimerize olur.
Trombüs oluﬂumuyla yaradaki hemostaz sa¤lanm›ﬂ olur. Agrege olmuﬂ trombositlerde degranülasyon ile inflamatuvar hücreler için potent
kemoatraktanlar, lokal fibroblastlar ve endotel
hücreleri için aktivasyon faktörleri ve vazokonstrüktörler sal›n›r. Trombositlerin adezyonu yüzeylerindeki GpIIb-IIIa (αIIbβ3) gibi integrin reseptörleri arac›l›¤›yla düzenlenir.
H›zla onar›m süreci baﬂlat›l›r. Hemostaz›n
sa¤lanmas›ndan sonra koagülasyon ve kompleman kaskad›n›n etkisiyle lokal vazodilatasyon
geliﬂir. Bradikinin, koagülasyon kaskad›nda Hageman faktörünün aktivasyonuyla oluﬂan potent
bir vazodilatatör ve vasküler permeabilite faktörüdür. Kompleman kaskad› direkt olarak damar
permeabilitesini art›r›r ve nötrofiller ile monositleri yara alan›na çeken C3a ve C5a anafilatoksinlerini oluﬂturur. Bu kompleman içerikleri mast
hücrelerinden lökotrien C4 ve D4 ile histamin sal›n›m›n› stimüle eder.
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Yaraya ilk olarak nötrofil lökositler ulaﬂ›r. Bu
erken nötrofil infiltrasyonu sayesinde hücresel
debris, yabanc› cisimler ve bakteriler temizlenir.
Aktive kompleman fragmanlar› opsonizasyon ile
bakterilerin öldürülmesine yard›m eder. Nötrofil
infiltrasyonu, kontamine veya infekte yaralara
göre temiz cerrahi yaralarda düﬂük orandad›r.

oluﬂurlar. Büyüme faktörleri ile kollajen, elastin
ve di¤er hücreler gibi ESM’nin yap›sal komponentleri integrinlere ba¤lanan ligantlard›r. Ligantlar›n ba¤lanmas›ndan sonra, integrin reseptörlerinin sitoplazmik domaininde fosforilasyon
gerçekleﬂir. Böylece gen ekspresyonu ve yeni
hücresel fonksiyonlar oluﬂur.

‹ki-üç gün içinde inflamatuvar hücre türü mononükleer seriye kayar. Dolaﬂ›mdaki monositler
yara bölgesine ulaﬂ›r. Monositler makrofajlara
diferansiye olur ve doku makrofajlar›yla birlikte
onar›m sürecini yönetirler. Makrofajlar sadece
doku ve bakteriyel debrisin fagositozuna devam etmez, ayn› zamanda birçok peptid yap›da
büyüme faktörünün sal›n›m›n› gerçekleﬂtirirler.
Bu büyüme faktörleri, lokal endotel hücrelerini,
fibroblastlar› ve keratinositleri onar›m fonksiyonlar›n› baﬂlatmak için aktive ederler. Yirmiden fazla farkl› sitokin ve büyüme faktörünün
makrofajlar taraf›ndan sal›nd›¤› bilinmektedir.
Monosit ve makrofajlardaki azalma, azalm›ﬂ
debridman, gecikmiﬂ fibroblast proliferasyonu
ve uygunsuz anjiyogenez gibi yara iyileﬂmesinde ciddi de¤iﬂimlere neden olmaktad›r. Makrofaj, onar›m düzenlenmesinde primer rol oynayarak normal bir yara onar›m› için gereken tek inflamatuvar hücre tipidir.

Fibronektin ve glikozaminoglikan hiyalüronik
asit yaran›n baﬂlang›ç matriksini oluﬂturur. Hiyalüronik asit, hücre migrasyonunu artt›r›r. Fibronektin, laminin ve tenasinden oluﬂan adezyon
glikoproteinleri erken matriks içinde bulunur ve
hücrelerin yap›ﬂma ve migrasyonunu h›zland›r›r.
Hücre yüzeyindeki integrin reseptörleri glikozaminoglikanlar ve glikoproteinlere ba¤lan›r. Fibroblastlar yaraya girip yerleﬂtiklerinde hiyalüronik asitten zengin geçici matriksi ve sonradan biriken glikozaminoglikanlar› sindirmek için hiyalüronidaz salg›lar. Ayn› zamanda, düzensiz bir
yap›da skar oluﬂumuna neden olan fibroblastlar
taraf›ndan fibronektin ve glikozaminoglikan üzerine yeni kollajen depolan›r. Deri ve skar dokusunda ESM’yi oluﬂturan majör fibriler kollajenler
Tip I ve Tip III kollajenlerdir. Yarada baﬂlang›çta
en fazla Tip III kollajen birikmesine ra¤men, olgunlaﬂm›ﬂ skarda Tip I her zaman daha fazla miktarda bulunmaktad›r.

Proliferasyon Faz›
Fibroplazi: Fibroplazi s›ras›nda, yara bölgesinde fibroblastlar sentez ve yedek ekstraselüler matriks (ESM)’i depolama görevi görür. Proliferatif faz, baﬂlang›çta oluﬂan geçici fibrin-trombosit matriksinin y›k›lmas›yla baﬂlar. Makrofajlar
ve ESM fibroblast aktivasyonunu stimüle eden
büyüme faktörlerini salg›lar. Lokal fibroblastlar
aktive olur ve hücre bölünmesi için protein sentez art›ﬂ› olur. Fibroblastlar prolifere olduklar›nda, infekte olmayan temiz yaralarda üç-beﬂ gün
içinde bask›n hücre tipi olurlar. Hücre bölünmesi ve proliferasyondan sonra, fibroblastlar ESM
ürünlerinin sentez ve sekresyonuna baﬂlar. Baﬂlang›ç fibrin matriksi, fibroblast migrasyonunu
h›zland›ran fibronektin ve hiyalüronan›n geçici
bir matriksi ile yer de¤iﬂtirir. Fibroblastlar taraf›ndan ekstraselüler birikiminin kontrolü komplekstir ve k›smen büyüme faktörleri ve ESM ile
fibroblast hücre membran reseptörlerinin etkileﬂimiyle düzenlenir.
‹ntegrinler yara onar›m› s›ras›nda hücresel
fonksiyonun düzenleyicileridir. Aktif proteinlerin oluﬂumunu etkileyen α ve β alt ünitelerinden
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ﬁu ana kadar bilinen 19 farkl› kollajen tipi bulunmaktad›r. Kollajen tiplerinin birço¤u fibroblastlarca sentezlenmektedir. Baz›lar› ise keratinositlerce sentezlenmektedir.
Granülasyon: Granülasyon dokusu; fibronektin, hiyalüronik asit ve kollajenden oluﬂan gevﬂek, geçici bir matriks içinde bulunan kan damarlar›, makrofajlar ve fibroblastlardan oluﬂan
yo¤un bir dokudur. Granülasyon dokusu klinik
olarak “k›rm›z› et” görünümüyle karakterizedir
ve aç›k yaralarda bulunur. Bu doku endotelyal
hücre farkl›laﬂmas› ve migrasyonu ile yeni kapiller a¤ oluﬂumudur (neoanjiyogenez). Vasküler
endotelyal hücrelerin geliﬂimi trombositler, aktive makrofajlar ve fibroblast ürünleri taraf›ndan
stimüle edilmektedir.
Granülasyon dokusu, aç›k bir yaran›n deri
greftine uygun oldu¤unun klinik bir göstergesidir. Yeni kapiller formasyonun zenginli¤ine ba¤l› olarak fazla miktardaki vaskülaritesinden dolay› granülasyon dokusu, deri greftlerini kolayca
kabul eder ve besler.
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Aç›k bir yara, de¤iﬂmez bir ﬂekilde bakteriler
taraf›ndan kolonize olur. Burada, bakteri adherensini önleyecek önleyici bir bariyer bulunmamaktad›r. Kolonizasyon yara iyileﬂmesini etkilemesine ra¤men, bakteriyel infeksiyon klinik olarak geliﬂirse iyileﬂme gecikebildi¤i gibi tamamen de durabilir. Klinik olarak geliﬂen infeksiyon, daha derin dokulara bakteriyel invazyonun
oldu¤unu göstermektedir. Bakteriler için besin
kayna¤› olan nekrotik dokunun debridman› ve
uygun antibiyotik uygulanmas›yla tedavi sa¤lanmaktad›r.
Kontraksiyon: Çevredeki derinin aç›k yaraya
do¤ru çekilmesidir. Bu fenomen, kapal› cerrahi
insizyonlarda oluﬂmaz. Travma, yan›k ve önceden primer olarak kapat›lm›ﬂ, ancak infeksiyona
ba¤l› sekonder olarak aç›lm›ﬂ aç›k yaralarda
kontraksiyon geliﬂmektedir. Yara kontraksiyonu,
yeni doku formasyonu olmaks›z›n dramatik olarak yara boyutlar›n› küçültür. ‹nsanlarda kontraksiyon ﬂiddeti en fazla gövde ve perinede, en az
ekstremitelerde iken, baﬂ ve boyunda orta ﬂiddettedir. Gövde ve perinedeki kapanan yaralar›n %80-90’› kontraksiyonla kapanmaktad›r. Kontraksiyondaki bu bölgesel farkl›l›klar, muhtemelen deri gevﬂekli¤indeki farkl›l›klara ba¤l›d›r.
Yara kontraksiyonu, kontraktürden ayr›lmal›d›r. Klinik olarak kontraktür, “eklem hareket ve
fonksiyonlar›n› k›s›tlayan dokunun k›salmas› ve
ﬂeklinin bozulmas›” olarak tan›mlanmaktad›r.
Skar kontraktürü yayg›n olarak k›s›tl› fonksiyonu,
skar kontraksiyonu ise orjinal yara ile k›yasland›¤›nda skar uzunlu¤unun k›salmas›n› tan›mlar.
Epitelizasyon: Yaralanma sonras› saatler içinde yara kenarlar›ndaki keratinositlerde morfolojik de¤iﬂiklikler meydana gelmektedir. Epidermal hücre tabakas› kal›nlaﬂmakta ve marjinal bazal hücreler yara defekti üzerine göç etmektedir.
Keratinositler hareket etmeye baﬂlay›nca epidermal bütünlük sa¤lanana kadar farkl›laﬂmazlar. Yaran›n kapanmas› için yeni epitel hücreleri,
yara kenarlar›na yak›n bölgede tutunmuﬂ bazal
hücreler taraf›ndan sa¤lan›r. Yara matriksinin
üzerine keratinositlerin migrasyonu; tenasin ve
fibronektin gibi hücre adezyon glikoproteinleri
taraf›ndan idare edilir. Epitel tabakan›n tekrar
oluﬂturulmas›ndan sonra, keratinositler ve fibroblastlar bazal membran› oluﬂturmak için laminin ve Tip IV kollajeni sekrete ederler.
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Keratinositler, yabanc› cisim stimülasyonuna
migrasyonla cevap verebilirler. Deri yaralar›ndaki sütürler, bu hareket edebilen hücreler boyunca izlere neden olurlar. Sütür üzerinde oluﬂan
fibrotik reaksiyonlar sonucu, kistler ve steril apseler geliﬂebilir.
Remodelling Faz›
Yara olsun ya da olmas›n hücreleri destekleyen yap›, ESM’dir. ESM yaralanmadan sonra derinin onar›lmas› gereken yap›sal komponentidir.
ESM dinamiktir ve onar›m s›ras›nda sürekli yeniden ﬂekillenmektedir. Onar›m s›ras›nda sentez,
depolanma ve y›k›m aras›ndaki ayarlama yap›labilmektedir. Lizil oksidaz, moleküller aras› kollajen ba¤layan majör enzimdir. Kollajen ba¤lanmas› y›k›m› azalt›r ve yaran›n gerilme kuvveti artar.
Kollajenaz, jelatinaz ve stromelizinler ESM komponentlerini y›kan matriks metalloenzimleridir.
Bu proteinazlar, ESM içine karsinom invazyonunda da etkilidir. Bu yüzden son y›llarda dikkatleri
üzerine çekmiﬂtir. Kollajen birikimi ve y›k›m› aras›ndaki denge matriks metalloproteinaz aktivitesinin düzenlenmesiyle sa¤lanmaktad›r. Matriks
metalloproteinazlar›n doku inhibitörleri olarak
bilinen proteinler, matriks metalloproteinazlar›
inaktif hale getirir. Matriks metalloproteinazdan
yoksun farelerde yara kontraksiyonu ve iyileﬂmesi gecikmektedir. Bu, normal iyileﬂme için söz
edilen dengenin önemini göstermektedir.
Eriﬂkin ve çocuklarda yara onar›m›n›n en iyi
sonucu, skar formasyonudur. Skar dokusunda k›l
follikülleri ve sebase bezler gibi epidermal ekler
bulunmaz. Sa¤lam deriden farkl› olarak kollajen
liflerinden oluﬂmaktad›r. Yeni kollajen lifleri yaralanmadan sonra en erken üç gün içinde fibroblastlar taraf›ndan oluﬂturulur.
Matür bir skar oluﬂturmak için yara skar›n›n
yeniden ﬂekillenmesi aylar ve y›llar içinde meydana gelmektedir. Erken skar, yaralanma bölgesinde kapiller a¤a ba¤l› olarak k›rm›z› renkte görülmektedir. Yara kapand›¤›nda kapiller damarlanma gerilemektedir. Aylar içinde skar k›rm›z›l›¤› ortadan kaybolunca gerçek skar rengi ortaya
ç›kmaktad›r. Olgunlaﬂt›ktan sonra skarlar genellikle hipopigmente hale gelmektedir. Buna ra¤men esmer tenli hastalarda ve skarlar› güneﬂe
maruz kalan beyaz tenli hastalarda hiperpigmente skarlar görülebilmektedir. Bu nedenle kafa derisi, yüz ve boyun bölgesi gibi güneﬂe maruz kalan bölgelerde erken dönemde skar› olan hastalarda güneﬂten korunma önerilmektedir.
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Yeniden ﬂekillenme döneminde yaralar zamanla giderek daha kuvvetli hale gelmektedir.
Yara gerilme kuvveti, yaralanmadan sonra bir
haftadan sekiz haftaya kadar h›zla artmaktad›r ve
bu olay lizil oksidaz enzimi taraf›ndan kollajen
ba¤lanmas› ile iliﬂkilidir. Daha sonra, gerilme
kuvveti daha yavaﬂ h›zda artmaya devam eder.
Hayvan çal›ﬂmalar›nda yaralanmadan sonra bir
y›la kadar devam etti¤i gösterilmiﬂtir. Buna ra¤men, yaralanm›ﬂ deride gerilme kuvveti en iyi
sa¤lam derinin ancak %80’ine kadar ulaﬂabilir. Ek
olarak, skar dokusu normal deriye göre daha
hassas ve daha az elastiktir. Sa¤lam deriye göre
renk, kontur ve sertlik farkl›l›klar›ndan dolay› kolayca fark edilmektedir.
YARA PATOLOJ‹S‹
‹yileﬂmeyen Yaralar
Genellikle 30 gün içinde epitelize olup kapanmayan aç›k yaralar, kronik veya iyileﬂmeyen
yaralard›r. Bu yaralar tipik granülasyon dokusu
oluﬂturamayan yaralard›r. Bu hastalarda birçok
faktör iyileﬂmeyi önlemektedir. Ancak, her iyileﬂmeyen yaran›n etyopatogenezini aç›klayabilecek bir teori bulunmamaktad›r. Diyabet, arteryel yetmezlik, venöz hastal›klar, lenfödem, steroid kullan›m›, konnektif doku hastal›¤› ve radyasyon yaralanmas› vb. yara iyileﬂmesini engellemektedir. Bas› nekrozu, infeksiyonlar içinde
özellikle osteomiyelit, deri kanseri, malnütrisyon, kronik dermatolojik hastal›k ve di¤er metabolik durumlar da iyileﬂmeyen yaralara neden
olmaktad›r. Her durumda da, tedavi var olan
nekrotik dokunun debridman› ile baﬂlamaktad›r.
Yine de, her klinik durum için uygun tedaviye
ra¤men, bu yaralar s›kl›kla iyileﬂmez ve cerrahi
müdahale gerektirirler.
Bas› ülserleri, hastanede yatan hastalar›n
yaklaﬂ›k %9’unda genellikle iki hafta içinde geliﬂmektedir. Nörolojik problemi olan hastalarda
y›ll›k bas› ülseri geliﬂme riski %5-8, yaﬂam boyunca risk yaklaﬂ›k %85 ve mortalite oran›
%8’dir. Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde
bas› ülserlerinin tedavisi için yaklaﬂ›k 1 milyar
dolar harcanmaktad›r. Ayr›ca bas› ülserleri,
hemﬂirelik hizmetlerinde iﬂ yükünü %50, hastane maliyetini hasta baﬂ›na 20 bin dolar art›rmaktad›r.
Yine ABD’de y›ll›k 600 bin venöz ülser vakas› görülmekte ve rekürrens oran› %90’lar› bulmaktad›r.
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Diyabet komplikasyonlar› içinde hastaneye
en fazla yat›ﬂ nedeni, diyabetik ayakt›r. Diyabetli hastalar›n %15’inde diyabetik ayak ülserleri
geliﬂecek ve bu hastalar›n %12-24’ünde amputasyon gerekecektir. ABD’de travmatik olmayan
amputasyonlar›n %60’›n›n nedeni diyabettir. Her
y›l diyabetli hastalar›n %5’inde diyabetik ayak
ülseri geliﬂmekte olup, %1’i amputasyon gerektirmektedir. Diyabete ba¤l› periferik nöropati,
ayak ülserinin en büyük nedenidir. Mikrovasküler hastal›k ve bozulmuﬂ glikoz kontrolü de katk›da bulunmaktad›r. Baﬂar›l› tedaviye ra¤men
diyabetik ayak rekürrens riski %66, amputasyon
oran› ise %12’dir. Bu yüzden etkili tedavi yan›nda hasta e¤itimi de çok önemlidir.
Aﬂ›r› ‹yileﬂme
Normal yaralarda deri defekti kapand›¤›nda
ve epitelizasyon tamamland›¤›nda onar›m iﬂlemini durduran “stop” sinyalleri bulunmaktad›r.
Bu sinyaller yok ya da etkisizse, onar›m iﬂlemi
durmadan devam eder ve aﬂ›r› skarlaﬂmaya neden olur. Bu aﬂ›r› onar›ma neden olan altta yatan
moleküler mekanizmalar henüz bilinmemektedir. Profibrotik sitokinin aﬂ›r› sal›n›m› ile olan
iliﬂki gösterilmiﬂtir. Programlanm›ﬂ hücre ölümü,
apopitozun yoklu¤u, onar›m›n sonunda ESM
komponentlerini oluﬂturan aktive fibroblastlar›n
varl›¤›na devam etmesi üzerinde durulmaktad›r.
Aﬂ›r› skar formasyonunun moleküler düzenlenmesine ra¤men, etkileyen klinik faktörler de
bulunmaktad›r. ‹nsizyonlar›n deri çizgilerine paralel olmas› deride oluﬂacak skar›n görünürlü¤ünü azaltmaktad›r. Yara gerilmesinin azalt›lmas›yla skar geniﬂli¤i azalmaktad›r. Keskin s›n›rl› ve
düzenli kesiler de skar miktar›n› azaltmaktad›r.
‹nfeksiyon veya yara kenarlar›n›n ayr›m› ile sekonder iyileﬂmeye b›rak›lan yaralarda daha büyük skarlar oluﬂmaktad›r. Skar›n hiperpigmentasyon ve hipopigmentasyonu çevredeki deriden kolayca fark edilmesine neden olmaktad›r.
Skar hiperpigmentasyonunu önlemek için tüm
yaralar›n güneﬂten korunmas› önerilmektedir.
YARAYA KL‹N‹K YAKLAﬁIM
Yaklaﬂ›m, yara tipinin s›n›fland›r›lmas›na dayanmaktad›r. Örne¤in; cerrahi olarak kapat›lan
insizyonlar iyileﬂmeyen aç›k yaralar›n tedavisinden farkl› bir tedavi yaklaﬂ›m› gerektirmektedir.
Hipertrofik skarlar ve keloidler ise aﬂ›r› skarlaﬂmalar›ndan dolay› hala farkl› bir tedavi yaklaﬂ›m›yla tedavi edilmektedir. Bu yüzden, de¤iﬂik
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yara tipleri için farkl› tedavi seçenekleri tan›mlanm›ﬂt›r.
Kapal› Yaralar
Deri alt› dokular›yla birlikte kapat›lm›ﬂ insizyonel yaralar, primer olarak iyileﬂmeye b›rak›l›r.
Fasiya ve dermis gibi kollajenden zengin dokulara derin sütürler konmaktad›r. Bu gergin tabakalar oldukça kuvvetli bir ﬂekilde sütürleri tutar.
Deri alt› ya¤ tabakas› gibi ya¤l› dokular yeterince kollajen içermez ve sütürleri gergin halde tutamazlar. Bu nedenle birçok cerrah, morbid obez
hastalarda bile deri alt› ya¤ dokusunu kapatmaz.
Buradaki ölü boﬂluk, operasyon sonras› k›sa süreli kapal› emme drenaj› ile daha iyi ortadan kald›r›l›r. Bu sayede seroma oluﬂumu ve olas› infeksiyon önlenebilir.
Doku yaralanmas›n›n büyüklü¤ü ve kontaminasyon derecesi, iyileﬂme süresi ve kalitesini etkilemektedir. Küçük, temiz ve kapal› yaralar daha az skar oluﬂumuyla h›zla iyileﬂir. Buna karﬂ›n
büyük, aç›k ve kirli yaralar fazla skarla yavaﬂ iyileﬂmektedir. Skar oluﬂumu ve infeksiyon riskini
azaltmak için oldukça titiz bir ﬂekilde hemostaz
sa¤lanmal›d›r. Böylece hematom oluﬂumu engellenir, inflamatuvar faz süresi k›salt›l›r ve olas›
skar miktar› azalt›l›r. Bakteriler için hematom bir
kültür ortam› sa¤lad›¤›ndan, kanama azl›¤› da infeksiyon riskini azaltmaktad›r. Steril teknik ve
hassas hemostatik kontrol sayesinde inflamasyonun s›n›rlanmas›yla aktive fibroblastlarca yap›lan onar›m daha erken baﬂlayabilir ve iyileﬂme
periyodu k›sal›r. Sütür materyalleri yabanc› cisim olduklar›ndan immün yan›ta ve infeksiyona
yatk›nl›¤a neden olur.
Kapal› yaralar, aç›k yaralara göre daha az bak›m gerektirir. Kapal› yaralar, epitelizasyon tamamlanana kadar 24-48 saat steril b›rak›lmal›d›r.
Bu süreden sonra su bariyeri kald›r›lmakta ve
hastalara duﬂ alma ve y›kama izni verilebilmektedir. Operasyon sonras› iyileﬂme periyodunda
fizyolojik bir yarar sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca hassas
bir temizlik, yara bölgesinde kalm›ﬂ olan serum
ve kan› ortadan kald›rarak potansiyel bakteri birikimi ve infeksiyon riskini düﬂürmektedir.
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siyon oluﬂumu daha fazlad›r. Bu iyileﬂme tipi
“sekonder iyileﬂme” olarak tan›mlanmaktad›r.
Aç›k yara dudaklar› birbirine yaklaﬂmaz, birbirinden ayr›d›r. Bu mesafe boyunca epitelyum
hücre göçü olmaktad›r. Burada geçici matriks bulunmal› ve granülasyon dokusu oluﬂmal›d›r. Yara
bölgesi ve etyolojisine ba¤l› olarak de¤iﬂken
miktarda bakteri, doku debrisi ve inflamasyon
bulunmaktad›r. Aﬂ›r› eksüdatif protein kayb›,
akut ve kronik inflamasyonla giden infeksiyon
onar›m sürecini bozabilir ve iyileﬂmekte olan yaray› klinik olarak iyileﬂmeyen yara haline sokabilir. ‹nfeksiyonla bu dönüﬂümün moleküler mekanizmas› hala tam olarak bilinmemektedir.
Komplike olmayan sekonder iyileﬂmenin
proliferatif faz› s›ras›nda, granülasyon doku yata¤› bulunacakt›r. ‹nfeksiyon yoksa ve en az›ndan
iki-üç hafta içinde iyileﬂemeyecek kadar büyük
yara bölgesi varsa, parsiyel veya tam kat deri
grefti konulabilir. Greftler, granülasyon dokusuna yap›ﬂ›r ve onar›m sürecini h›zland›r›r.
Genellikle tam epitelizasyon olarak tan›mlanan aç›k yara iyileﬂmesinde dermal defekt epitel taraf›ndan kaplanm›ﬂ kollajen skarla doldurulmaktad›r. Bu skar düﬂük gerilme kuvvetine sahiptir ve normal deriye göre travmaya daha duyarl›d›r.
Etyolojisi, türü, vücut bölgesi ve büyüklü¤üne göre klini¤i ve sonuçlar› de¤iﬂen, oldukça karmaﬂ›k mekanizmalarla iyileﬂme gösteren her tür
yaran›n bak›m› ve oluﬂan komplikasyonlar›n tedavisi zordur ve tecrübeli ellerde ciddi u¤raﬂ›
gerektirmektedir.
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