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ara infeksiyonlar› morbidite ve mortalitesi
yüksek infeksiyonlard›r. Ayn› zamanda hastanede uzun süre yat›ﬂ ve uzun süreli medikal, cerrahi tedavi gerektirebilmesi nedeniyle önemli
bir ekonomik yük oluﬂturmaktad›r. Yara infeksiyonu tan›s›n› tam olarak koyabilmek için klinik
baﬂta olmak üzere birçok parametre birlikte de¤erlendirilmelidir. Bu yüzden yara infeksiyonlar›n›n tan›mlamas›nda klinik kriterler düzenli olarak gözden geçirilmekte ve her bir yara tipine ait
infeksiyon kriterleri güncellenmektedir. Baﬂl›ca
alt› tip yara; akut ve cerrahi yaralar, diyabetik
ayak ülser yaralar›, venöz ve arteryel bacak ülser
yaralar›, bas› yaralar› ve yan›k yaras› için infeksiyon kriterleri belirlenmiﬂtir. Burada akut ve cerrahi d›ﬂ›ndaki yara infeksiyonlar›na de¤inilecektir. Kronik yaralarda infeksiyonu tan›mlamak için
iyi bir klinik deneyim yan›nda iyi bir fizyoloji, immünoloji ve mikrobiyoloji bilgisi gerekmektedir.

Y

YARA ‹NFEKS‹YONLARINDA PATOF‹ZYOLOJ‹
Her yara bakteri içerir. Fakat yara iyileﬂmesinde yarada bakteriyel denge (yüzeyel kontaminasyon veya kolonasyon) veya dengesizlik
(kritik kolonizasyon ya da infeksiyon) olup olma-

mas› önemlidir. Bakterilerin varl›¤›n›n süreklili¤i
bakteriyel dengeden → dengesizli¤e do¤ru ilerlemeyi sa¤lar. Dört kategoride toplanan bu tablolar ﬂu ﬂekilde tan›mlanmaktad›r:
1. Kontaminasyon
Yarada ço¤almayan, konak reaksiyonu oluﬂturmayan bakterilerin bulunmas›d›r. Hem akut
hem de kronik yaralarda olur.
2. Kolonizasyon
Yara içinde ço¤alan bakteriler vard›r, fakat
konakta hasar oluﬂturmazlar. Kronik yaralarda
olur.
3. Kritik Kolonizasyon
Yarada ço¤alan mikroorganizmalar vard›r ve
sistemik de¤il, fakat lokal immün yan›t› tetikler.
Kronik yaralarda tehlikeli bir dönemdir ve takiben yara iyileﬂme süreci gecikebilir. Bu tablonun
genellikle kaygan bir e¤imi vard›r ve kronik yaralarda h›zla infeksiyona do¤ru ilerleyebilir.
4. ‹nfeksiyon
Yara ve yara etraf›ndaki yumuﬂak dokuda ço¤alan bakteriler ve yara iyileﬂmesinde azalma ya
da durmaya yol açan konak yan›t› vard›r.
Her yara bakteriyel yük art›m› ile kritik kolonize ya da infekte olmaz. Bakterinin yaray› istila
etmesi sonucu oluﬂan potansiyel hasar bakteriyel volüm (infeksiyon gram dokuda 105 koloni
oluﬂturan birim (kob)’den daha fazla bakteri olarak düﬂünülür), mikroorganizman›n virülans› (örne¤in; beta-hemolitik streptokoklar herhangi bir
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volümde infeksiyon oluﬂturabilir) ve konak direnci aras›ndaki hassas bir dengeye ba¤l›d›r. Bu
dengede en önemli faktör, konak direncidir. Baz› sistemik ve lokal faktörler konak direncini
azaltabilir. Sistemik olarak yara iyileﬂmesi için
yeterli perfüzyon gereklidir. Azalm›ﬂ ya da yetersiz perfüzyon bakteriyel proliferasyonu destekler ve iyileﬂme gecikir. Kontrol edilemeyen
ödem, sigara içme, kötü beslenme (protein, vitamin-mineral dengesizli¤i), kontrolsüz diyabet,
aﬂ›r› alkol tüketimi, immün sistemi etkileyen ilaç
kullan›m›, immünyetmezlikler, uç yaﬂlar gibi birçok faktör yara iyileﬂmesini etkilemektedir. Yara
iyileﬂmesini inhibe eden lokal faktörler ise; geniﬂ yara yüzeyi, yarada mevcut nekrotik doku art›klar›n›n miktar›, yara zaman›n›n uzunlu¤u, yabanc› cisimlerin lokal bas›s› (prostetik eklemler,
stür kal›nt›lar›) ve osteomiyelit gibi tedavi edilmemiﬂ derin infeksiyonlar› içermektedir.

yen kollajen matriksin zay›f yap›da olmas›na neden olur. Bu bulgular yüzeyel yara yata¤›nda lokalizedir ve topikal ajanlar, antimikrobiyal sarg›lar ile tedavi edilebilir.

Ço¤u bakteri yara yata¤›na çevre, giysiler,
hastan›n vücut s›v›lar›, hasta veya sa¤l›k personelinin ellerinden eksternal kontaminasyon yolu
ile gelir. E¤er yüzey organizmalar› dokuya yap›ﬂ›r ve ço¤al›rsa kolonizasyon oluﬂur, fakat bakteriyel denge vard›r.

S: Büyük boyutta yara, T: Ateﬂ, O: Kemi¤in etkilenmesi, N: Yeni, satellit lezyonlar, E: Eksüda
eritem, ödem, S: Kötü koku.

Bununla birlikte, e¤er bakteri ço¤almaya devam ederse kritik kolonizasyon veya lokal infeksiyon (artan bakteriyel yük infeksiyona döner)
geliﬂebilir. Yara iliﬂkili bakteri metalloproteaz ve
lokal doku hasar›na yol açan di¤er inflamatuvar
mediatörlerin sal›n›m›na yol açabilir. Kritik kolonizasyon veya lokal infeksiyonun ilk bulgusu iyileﬂme sürecinde gerileme olabilir (yara boyutlar›nda ölçümle de¤iﬂiklik olmamas›). Bu aﬂamada, yüzeydeki doku hasar›na inflamatuvar bir reaksiyon olarak yüzeyel eksüda artabilir. Eksüda
hemorajik ya da belirgin pürülan olmadan önce
temiz veya seröz olabilir.
Gram-pozitif mikroorganizmalar konak direnci azalm›ﬂ bir yaraya ilk yay›lan bakteriler olup,
takiben gram-negatif bakteriler ve sonra anaerop türler gelir. Küçük, sar› bir alan›n etraf›nda
kahverengi alan lokal doku nekrozu ve yüzeyel
hücre ölümüne yol açan bir lokal yan›t› gösterir.
Dokudaki granülasyon dokusu vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF)’nün bakteriyel stimülasyonuna ba¤l› kolayca kanayabilir. Yüzeyde
biftek k›rm›z›s› görünümünde granülasyon dokusu oluﬂur; bakteriyel interferans epitelizasyonun
tekrar oluﬂumu iyileﬂmeyi negatif yönde etkile-
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YARA ‹NFEKS‹YONLARINDA
KL‹N‹K DE⁄ERLEND‹RME
Yara infeksiyonlar›n›n klinik de¤erlendirmesinde yüzeyel infeksiyonlar için NERDS ve derin
infeksiyonlar için STONES k›saltmalar› ile an›lan
tan›mlamalar kullan›l›r. Her iki tan›mlamada da
tan› koymak için bu bulgulardan iki ya da üçü
saptanm›ﬂ olmal›d›r.
NERDS
N: ‹yileﬂmeyen yara, E: Eksüdatif yara, R: Yüzey granülasyon dokusunda k›rm›z›l›k ve kanama, D: Yara yüzeyinde debris (sar› veya siyah
nekrotik doku), S: Yaradan kötü koku gelmesi.
STONES

Bu ﬂekilde yüzeyel ve derin infeksiyon ayr›m›
yap›larak tedavi planlanabilir.
YARA ‹NFEKS‹YONLARINDA
M‹KROB‹YOLOJ‹K TANI
Klinik olarak yara infeksiyonundan ﬂüphelenildi¤inde ya da tan› konuldu¤unda do¤rulamak
için kültür al›nmal›d›r. Bakteriyel kültürler antimikrobik tedavi seçiminin belirlenmesi yan›nda,
kolonizasyon ve infeksiyonun ayr›m›nda da yararl›d›r. Bununla birlikte, her yaran›n bakteriler
ve hatta daha az boyutta olmakla birlikte mantar, protozoa ve virüs gibi di¤er mikroorganizmalarla kontamine olabilece¤i her zaman ak›lda tutulmas› gereken bir konudur. Alt›n standart doku
kültürü al›nmas›d›r, fakat nadiren uygulanmaktad›r. Çünkü zahmetli olabilir, invaziv bir iﬂlemdir
ve yara yata¤› ve iyileﬂmesinde bozulmaya neden olabilir. Gram doku kültüründe 1.0 x 106 kob
mikroorganizma olmas› derin kompartmanlarda
infeksiyon oldu¤unun iyi bir göstergesidir. Bakteri sürüntü kültürü invaziv bir iﬂlem de¤ildir, fakat s›kl›kla etkisiz, yan›lmaya yol açan, özellikle
kronik yaralarda güvenilirli¤i düﬂük bir yöntemdir. Bu yöntemde bakteri say›s› semikantitatif
olarak belirlenir. Bununla birlikte, deliller çerçevesinde uygun bir ﬂekilde elde edilmiﬂ sürüntü
kültürü yaradaki bakteri yo¤unlu¤uyla ilgili iyi
bir ön bilgi ve tahmin imkan› sa¤lar. Bu amaç için
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Levine yöntemi en iyi yöntem olarak kabul görmüﬂtür. Öncelikle yara antiseptik olmayan steril
bir solüsyon ile temizlenmelidir. Kültür çubu¤u
steril serum fizyolojik (SF) ile nemlendirildikten
sonra yara yata¤›nda 1 cm2’lik alanda yeterince
bast›r›larak ve 360° döndürülerek al›nmal› ve
sonra taﬂ›y›c› besiyerine yerleﬂtirilmelidir. E¤er
Gram boyama yap›lacaksa ayn› ﬂekilde ikinci bir
örnek al›nmal›d›r. Sürüntü kültüründe dörtten
fazla bakteri üremesi ya da çok yo¤un üreme olmas› s›kl›kla dokunun gram›nda yaklaﬂ›k 105 kob
bakteri olmas›na denk gelmektedir. Önerilen di¤er bir teknik, yüzeyel eksüdan›n debride edilerek steril SF ile durulanmas› sonras› yine temiz
ülser zemininden kültür al›nmas›d›r. Bu teknikte
anahtar, püy ve art›k maddelerden kaç›narak verilen s›v›n›n yaran›n derin canl› doku bölgelerinde toplanmas›d›r.
D‹YABET‹K AYAK ‹NFEKS‹YONLARI
Diyabetik ayak infeksiyonunun en basit tan›m›; diyabeti olan bir kiﬂide malleol alt›nda geliﬂen herhangi bir infeksiyon olmas› ﬂeklindedir.
Bunlar paroniﬂya, selülit, miyozit, apse, nekrotizan fasiit, septik artrit, tendonit ve osteomiyeliti
kapsamaktad›r. En yayg›n ve klasik lezyon, infekte diyabetik ayak ülseridir. Bu yaralar›n olu-

ﬂumunda birçok kompleks risk faktörü önemlidir. Nöropati ana rol oynamaktad›r. Nöropati duyusal, motor ve otonomik fonksiyon bozuklu¤una yol açmaktad›r. Koruyucu duyusu azalan deforme ayakta travma ya da aﬂ›r› bas›ya ba¤l› ülserler geliﬂebilmektedir. Bu hastalarda derinin
koruyucu tabakas› bozuktur, bu yüzden alt›ndaki doku bakterilerle kolonize olur. Bundan sonra
yara infekte olabilir ve daha derin dokulara ilerleyebilir. Bu durum özellikle iskemik bir ekstremitede çok h›zla geliﬂebilir. Çok iyi karakterize
edilememiﬂ, PMNL’leri içeren çeﬂitli bozukluklar
da bu infeksiyonlar›n ciddiyetini artt›rabilmektedir. Tablo 1’de ayak ülserasyon ve infeksiyonu
için risk faktörleri görülmektedir.
Mikrobiyolojik olarak aerobik gram-pozitif
koklar en s›k etken olarak gözlenmektedir.
Staphylococcus aureus ve hemolitik streptokoklar
(özellikle grup B olmak üzere, grup A, C, G) en
s›k izole edilen patojenlerdir. Kronik yaralarda
enterokoklar, enterobakteriler, zorunlu anaeroplar, Pseudomonas aeruginosa ve bazen di¤er fermentatif olmayan gram-negatif çomaklar etken olabilir. Hastanede yatma, cerrahi iﬂlemler ve özellikle uzun süre geniﬂ spektrumlu antibiyotik kullan›m› metisiline dirençli S. aureus (MRSA) veya

Tablo 1. Ayak Ülserasyon ve ‹nfeksiyonu ‹çin Risk Faktörleri.
Risk faktörü

Hasar›n mekanizmas›

Periferal motor nöropati

Bas›nç art›ﬂ›, kallus oluﬂumu ve ülsere neden olan ayak anatomisi
ve biyomekani¤inde anormallikler (ayak parma¤›nda k›vr›lma,
yüksek kavis, metatarsofalingeal eklemde subluksasyon gibi)

Periferal sensöral nöropati

Koruyucu hislerin kaybolmas›, mekanik, ›s› hasar› ya da artan
bas›nç nedenli küçük hasarlara neden olur

Periferal otonomik nöropati

Terleme eksikli¤i kuru ve çatlam›ﬂ cilde yol açar

Nöro-osteoartropatik deformite
(Charcot hastal›¤› vb.) ya da
eklem hareket k›s›tl›l›¤›

Anormal anatomi ve biyomekanik özellikler midplantar alanda
artm›ﬂ bas›nca yol açar

Vasküler (arteryel) yetmezlik

Bozulmuﬂ doku bütünlü¤ü, yara iyileﬂmesi ve nötrofil da¤›l›m›

Hiperglisemi ve di¤er metabolik bozukluklar

Bozulmuﬂ immünolojik (özellikle nötrofil) fonksiyon, yara
iyileﬂmesi ve aﬂ›r› kollajen çapraz ba¤lar›

Hastadaki yetersizlikler

Azalm›ﬂ görme, k›s›tl› hareket, önceki amputasyon

Uygun olmayan hasta davran›ﬂ›

Ayak bak›m ve hijyen prosedürlerine özensiz davran›ﬂ, medikal
bak›ma kötü uyum, uygunsuz aktiviteler, aﬂ›r› a¤›r hareketler,
kötü ayakkab› kullan›m›

Sa¤l›k bak›m›nda yetersizlikler

Yetersiz hasta e¤itimi, glisemik kontrol izlemi ve ayak bak›m›
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vankomisine dirençli enterokok (VRE) gibi antibiyotik dirençli mikroorganizmalar ile kolonizasyon veya infeksiyona zemin haz›rlayabilir. Bu etkenler ile prognoz daha kötü olmaktad›r. Glikopeptide orta düzeyde duyarl› S. aureus (GISA)
birkaç ülkede izole edilmiﬂtir. ‹lk izole edilen iki
vakadan biri diyabetik ayak infeksiyonu kaynakl› olarak rapor edilmiﬂtir.
Nekrotik yumuﬂak doku veya kemik etraf›ndaki konak defans› bozuldu¤u için koagülaz-negatif stafilokok (KNS)’lar ve difteroidler gibi virülans› düﬂük mikroorganizmalar da etken olarak gözlenebilir. Son zamanlarda antibiyotik alma öyküsü bulunmayan akut geliﬂen infeksiyonlar s›kl›kla tek bir mikroorganizmaya ba¤l›
iken kronik infeksiyonlar s›kl›kla birden fazla
mikroorganizmaya ba¤l›d›r. Çoklu etkenlerin
her birinin patojenik rolü tam aç›kl›¤a kavuﬂmam›ﬂt›r. Tablo 2’de en yayg›n klinik sendromlar ve
patojenler görülmektedir.
‹nfeksiyon tan›s› pürülan sekresyon ya da en
az iki belirgin infeksiyon bulgusunun (k›zar›kl›k,
›s› art›m›, ﬂiﬂlik/endürasyon, a¤r›/duyarl›l›k) olmas› temelinde klinik olarak yap›lmal›d›r. ‹nfeksiyonun çok iyi de¤erlendirilmesi ve ciddiyetinin belirlenmesi tedavi yaklaﬂ›m›n›n belirlenmesinde çok önem taﬂ›maktad›r. Özellikle osteomiyelit olup olmamas› büyük önem taﬂ›makta-

d›r. ‹nfeksiyonun de¤erlendirilmesi hasta, ekstremite ve yaran›n de¤erlendirilmesi ﬂeklinde üç
parametrelidir. Burada hedef, klinik tablonun
ciddiyeti, infeksiyonun mikrobiyolojik etyolojisi,
yaran›n patogenez veya biyolojisi, yaraya neden
olan ayak biyomekani¤ini de¤iﬂtiren etmenler,
vasküler hastal›klar ve infeksiyonun sistemik sonuçlar›n›n varl›¤›n› belirlemektir. Diyabetik ayak
ülser s›n›flamas› perfüzyon, geniﬂlik/büyüklük,
derinlik/doku kayb›, infeksiyon ve duyu (PEDIS)
de¤erlendirmesi ile yap›l›r. ‹nfeksiyonda PEDIS
dereceleri 1→ 4 ﬂeklinde s›n›fland›r›l›r. Tablo
3’te diyabetik ayak infeksiyonlar›n›n klinik s›n›flamas› görülmektedir.
Bu hastalarda en önemli konu klini¤in tan›mlanmas›, hastanede yat›ﬂ, parenteral ve geniﬂ
spektrumlu antibiyotik gereksinimi ve tan›sal
testler ile cerrahi konsültasyonun gerekip gerekmedi¤inin de¤erlendirilmesidir.
YANIK YARA ‹NFEKS‹YONLARI
‹nfeksiyon yan›k yaras›n›n önemli bir komplikasyonudur. Derinin termal hasarlanmas› sitokinler, prostaglandinler, vazoaktif prostanoidler
ve lökotrienler gibi hümoral faktörlerin yo¤un
sal›n›m›na neden olur. Bu faktörler hasar bölgesinde birikerek sistemik dolaﬂ›ma yay›l›r ve immünsüpresyona yol açar. ‹mmün sistemin tüm
dallar› bu immünsüpresyona kat›l›r. Termal ha-

Tablo 2. Çeﬂitli Ayak ‹nfeksiyonu Sendromlar› ile ‹liﬂkili Patojenler.
Ayak infeksiyonu sendromu

Patojen

Aç›k bir cilt yaras› olmaks›z›n selülit

Beta-hemolitik streptokoka ve Staphylococcus aureus

Antibiyotik almam›ﬂ, infekte ülserb

S. aureus, beta-hemolitik streptokoka

Kronik ya da önceden antibiyotik tedavisi
alm›ﬂ, infekte ülserc

S. aureus, beta-hemolitik streptokok ve Enterobacteriaceae

Masere ülserc

Pseudomonas aeruginosa (s›kl›kla di¤er organizmalar ile birlikte)

Uzun süredir geniﬂ spektrumlu antibiyotik
tedavisi alan, düzelmeyen yarac,d

Aerobik gram-pozitif kok (S. aureus, koagülaz-negatif stafilokok
ve enterokok), difteroidler, Enterobacteriaceae, Pseudomonas
türleri, nonfermentatif gram-negatif basiller ve muhtemelen
mantarlar

“Kokuﬂmuﬂ ayak”: Yayg›n nekroz ya da
gangren, kötü kokuluc

Enterokoklar› da içeren mikst aerobik gram-pozitif koklar,
Enterobacteriaceae, nonfermentatif gram-negatif basiller ve
anaeroplar

a

Grup A, B, C ve G.

b

S›kl›kla monomikrobiyal.

c

Genelikle polimikrobiyal.

d

Antibiyotik dirençli türler (metisiline dirençli S. aureus, vankomisine dirençli enterokok, geniﬂletilmiﬂ spektrumlu beta-laktamaz
üreten gram-negatif basiller) yayg›nd›r.
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Tablo 3. Diyabetik Ayak ‹nfeksiyonunun Klinik S›n›flamas›.
‹nfeksiyon ﬂiddeti

PEDIS derecesia

‹nfekte de¤il

1

‹nflamasyon belirtilerinden iki ya da daha fazlas›n›n olmas›
(pürülan materyal ya da eritem, a¤r›, hassasiyet,
s›cakl›k ya da endürasyon), ülser çevresindeki selüliteritemin 2 cm’den küçük olmas›, infeksiyonun cilt
ya da yüzeyel cilt alt› dokuda s›n›rl› olmas›, di¤er lokal
ya da sistemik komplikasyonlar›n olmamas›

Hafif

2

Hastan›n sistemik olarak iyi, metabolik olarak stabil olmas›.
Fakat ﬂu kriterlerden en az birinin bulunmas›: Selülitin
2 cm’den geniﬂ olmas›, lenfanjit belirtisi, yüzeyel fasiyan›n
alt›na yay›lma, derin doku apsesi, gangren ve kas, tendon,
eklem ya da kemi¤in tutulmas›

Orta

3

ﬁiddetli

4

‹nfeksiyonun klinik belirtileri
Yarada pürülan materyal ya da inflamasyon
belirtileri yok

Hastada sistemik toksisite belirtilerinin olmas› ya da metabolik
parametrelerin kal›c› düzensizli¤i (ateﬂ, titreme, taﬂikardi,
hipotansiyon, konfüzyon, kusma, lökositoz, asidoz, ﬂiddetli
hiperglisemi ya da azotemi)
a

Diyabetik ayakta uluslararas› konsensus. PEDIS: Perfüzyon, geniﬂlik/boyut, derinlik/doku kayb›, infeksiyon ve duyu.

sar fagositik aktivite ve makrofajlar taraf›ndan
üretilen lenfokinlerin üretiminde azalma yapar.
T-lenfositlerine etki ile süpresör T-lenfosit say›s›
artarken helper T-lenfositlerin say›s› azal›r. Do¤al öldürücü hücrelerin say›s› da azal›r. Ayr›ca
do¤al bariyer olan derinin kayb›, yan›k yaras›nda koagüle protein ve di¤er mikrobiyal besinlerin bulunmas› yaran›n damarlanmas›n›n olmamas› gibi faktörler birlikte mikrobiyal kolonizasyona yol açar. Kolonize mikroorganizmalar invaze olarak yan›k yara infeksiyonu geliﬂimine yol
açabilir.
Son 20 y›l içinde yan›k yara tedavisindeki
önemli de¤iﬂiklikler yan›k yara infeksiyonlar›n›n
epidemiyolojisini de¤iﬂtirmiﬂtir. Bu de¤iﬂikli¤e
yaran›n erken eksizyonu, yan›k yaras›n›n kapat›lmas› ve hastan›n odas›nda lokal yara bak›m›,
hidroterapinin dald›rma yöntemi yerine duﬂ
ﬂeklinde yap›lmas› önemli katk› sa¤lam›ﬂt›r. Bununla birlikte, etken mikroorganizmalarda de¤iﬂiklik çok az olmuﬂtur. 1980-1998 y›llar› aras›nda
“National Nosocomial Infections Surveillance
Systems (NNISS)” verilerine göre 1234 yan›k yara infeksiyonundan izole edilen 1830 mikroorganizma yüzde oranlar› ﬂu ﬂekildedir; S. aureus %23,
P. aeruginosa %19.3, enterokok %11, enterobakter
türleri %9.6, Escherichia coli %7.2, KNS %4.3, Candida albicans %3.5, Serratia marcescens %3.5, Klebsiella
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pneumoniae %2.6 ve di¤erleri %16. Mikroorganizmalar yan›k yaras›na hastaneye yeni yatm›ﬂ hastalarda sa¤l›k personelinin elleri ve hidroterapi
ile taﬂ›n›r. Gastrointestinal sistem (G‹S) de
önemli bir kaynakt›r. Muhtemelen endojen mikroorganizmalar d›ﬂk› ile yan›k yüzeyine taﬂ›n›r.
Ayr›ca, yan›k yaras›n›n erken eksizyonu s›ras›nda
aﬂ›r› kanama nedeniyle kan transfüzyonu gerekmektedir. Bu ürünler immünsüpresif etkili olup,
infeksiyon için potansiyel bir risk faktörü olarak
gözlenmektedir. Bunlara ilave olarak yan›k yaras›n›n boyutu, hastanede yat›ﬂ süresi, topikal ve
sistemik antimikrobik ajanlara direnç yan›k yaras›n›n kolonizasyonunda ve infeksiyonunda risk
faktörleri olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Günümüzde yan›k yara infeksiyonunun tan›mlamas›nda Amerikan Yan›k Birli¤i’nin yan›k
bak›m› ile ilgili alt komisyonunun kriterleri kullan›lmaktad›r. Bu tan›mlama klinik semptomlar temelinde yap›lm›ﬂt›r. Tablo 4’te bu tan›mlamalar
görülmektedir.
Yan›k yara infeksiyonlar›n›n tan›s›nda kantitatif kültür yöntemi önerilmektedir. Fakat özgüllü¤ü
zay›ft›r. Yan›k yara dokusunun gram›nda 105
kob’un alt›nda mikroorganizma olmas› %96.1 oran›nda yan›k yaras›n›n infekte olmad›¤›n› gösterir.
Kantitatif kültürler ise yan›k yaras›nda predominant olan mikroorganizman›n gösterilmesinde
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Tablo 4. Yan›k Yaras› ‹nfeksiyonlar› ‹çin Amerikan Yan›k Birli¤i Taraf›ndan Önerilen Tan›mlar.
‹nfeksiyon

Kriter

Yan›k yaras›nda impetigo

Daha önce tekrar epitelize olmuﬂ alanlardaki (greft yap›lm›ﬂ yan›klar, sekonder
iyileﬂmeye b›rak›lm›ﬂ parsiyel kal›nlaﬂma oluﬂan yan›klar veya iyileﬂmiﬂ donör
alanlar› gibi) epitel kayb›n› içeren infeksiyondur.
Yan›¤›n yetersiz eksizyonu, greftin mekanik bozulmas› veya hematom oluﬂumu
ile iliﬂkili de¤ildir.
Antibiyotik de¤iﬂikli¤i veya tedaviye antibiyotik eklenmesini gerektirir.
‹nfeksiyona hipertermi (ateﬂ > 38.4°C) veya lökositoz (WBC > 10.000/mm3)
gibi sistemik belirtiler eﬂlik edebilir veya etmeyebilir.

Aç›k yan›k iliﬂkili cerrahi
yara infeksiyonu

‹nfeksiyon cerrahi olarak oluﬂturulmuﬂ, henüz epitelize olmam›ﬂ eksize edilmiﬂ
yaralarda ve donör alanlarda oluﬂur.
Kültür pozitif pürülan eksüdasyonu vard›r.
Tedavi de¤iﬂikli¤i gerektirir (antibiyotik de¤iﬂikli¤i veya eklenmesi, yara kabu¤unun kald›r›lmas› veya pansuman s›kl›¤›n›n art›r›lmas›)
ve ﬂunlardan en az birini içerir:
- Yaran›n sentetik veya biyolojik kabu¤unun kaybedilmesi,
- Yaran›n görünümünde de¤iﬂim (hiperemi gibi),
- Yaray› çevreleyen, yaralanmam›ﬂ dokuda eritem
- Hipertermi veya lökositoz gibi sistemik bulgular.

Yan›k yaras› selüliti

‹nfeksiyon yan›¤› çevreleyen yaralanmam›ﬂ dokuda veya donör alanda oluﬂur.
Yaralanmam›ﬂ dokuda yan›¤a ba¤l› oluﬂmas› beklenen inflamasyonun s›n›rlar›n›
aﬂan, progresyon gösteren eritem eﬂlik eder.
Yaran›n kendisine ait infeksiyon bulgular› eﬂlik etmez.
Antibiyotik de¤iﬂimine veya tedaviye antibiyotik eklenmesi gerekir
ve ﬂunlardan en az birini içerir:
- Lokalize a¤r› veya hassasiyet, ﬂiﬂlik veya etkilenen k›s›mda ›s› art›ﬂ›,
- Hipertermi, lökositoz veya septisemi gibi sistemik infeksiyon bulgular›,
- Eritem ve ﬂiﬂli¤in progresyon göstermesi,
- Lenfanjit ve/veya lenfadenit bulgular›.

Eksize edilmemiﬂ yan›k
yaralar›nda invaziv

‹nfeksiyon cerrahi olarak eksize edilmemiﬂ yan›k yaras›n›n derin k›sm›nda veya
tüm katlar›nda oluﬂur.

infeksiyon

Yan›k yaras›n›n görünüﬂ ve karakterinde de¤iﬂiklik eﬂlik eder (h›zl› eskar ayr›lmas› veya eskarda koyu kahverengi, siyah veya mavi-mor renk de¤iﬂikli¤i vb.).
Yan›k dokusuna cerrahi eksizyon ve sistemik antibiyotik tedavisi gerekir.
ﬁunlardan biri eﬂlik edebilir, ama mutlak gerekli de¤ildir:
- Çevreleyen dokuda ödem, eritem, s›cakl›k art›ﬂ› veya hassasiyet gibi
inflamasyon bulgular›,
- Yan›k biyopsi materyalinin histolojik incelemesinde, bitiﬂik canl› dokuya
infeksiyöz mikroorganizmalar›n invazyonu,
- Baﬂka bir tan›mlanm›ﬂ infeksiyon yoklu¤unda kan kültüründen
organizman›n izole edilmesi,
- Hiper veya hipotermi, lökositoz, takipne, hipotansiyon, oligüri, daha önce
tolere edilebilen karbonhidrat miktar›yla oluﬂan hiperglisemi veya mental
konfüzyon gibi sistemik infeksiyon bulgular›.
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yararl›d›r. Canl› dokunun mikrobiyal invazyonunu gösteren biyopsi yöntemi yan›k yara infeksiyonlar›n›n tan›s›nda çok nadiren kullan›lmaktad›r. Bununla birlikte eksize edilmemiﬂ yan›k yara infeksiyonunun tan›s›nda “alt›n standart”t›r.
Yan›k yaras›nda pürülan eksüdadan ve kandan
kültür yap›lmas› da yararl›d›r.
BASI YARA ‹NFEKS‹YONLARI
Bas› yaralar› yaﬂl›larda ve yata¤a ba¤›ml› kiﬂilerde hem önemli morbidite ve mortalite nedeni hem de sa¤l›k bak›m sisteminde önemli
bir ekonomik kay›p nedenidir. Bas› yaras› kemik
ç›k›nt›lar› ile d›ﬂ yüzey aras›ndaki s›k›ﬂman›n sebep oldu¤u nekroz bölgeleridir. Hasar küçük
olabildi¤i gibi, derin dokular›n a¤›r hasar›na da
yol açabilir. Bas› yaralar›n›n klinik de¤erlendirilmesinde dört aﬂama belirlenmiﬂ olup, 1→ 4’e
do¤ru standart bir ilerleme gözlenmektedir. Bas› yaralar›nda infeksiyonun epidemiyolojisi çok
iyi tan›mlanmam›ﬂt›r. On alt› hastal›k prospektif
bir çal›ﬂmada toplam 2184 gün izlem yap›lm›ﬂ
ve infeksiyon insidans› 1000 hasta-ülser günü
için 1.4 olgu ﬂeklinde belirlenmiﬂtir. Bir nokta
prevalans çal›ﬂmas›nda ise 532 bak›m evi hastas›nda %6 oran›nda bas› yaras› infeksiyonu saptanm›ﬂt›r. Bas› yaras›nda infeksiyonu tan›mlamak kolay de¤ildir. ‹yi bir klinik ve mikrobiyolojik de¤erlendirme, görüntüleme ve derin doku
biyopsi örneklerinin histopatolojik incelemesi
gereklidir. Klinik muayene infeksiyon için gizli
bir odak olabilen bas› yaralar›n›n tan›mlanmas›nda çok önem taﬂ›maktad›r. Klinik de¤erlendirme bas› yaras›n›n erken belirtilerinin aranmas› ile baﬂlar. Is› art›m›, eritem, lokal duyarl›l›k, pürülan ak›nt› ve kötü koku gibi yumuﬂak
doku tutulum bulgular› tan›mlamada yard›mc›d›r. Bununla birlikte ileri yaﬂ, eﬂlik eden hastal›klar nedeniyle ateﬂ ve lökositoz gibi sistemik
bulgular minimal olabilir ya da olmayabilir. Hatta inflamasyonun lokal bulgular› bile belirgin olmayabilir. Bas› yaras› infeksiyonlar›n›n görünümü çok çeﬂitlidir. Dokunun her gram›nda 106 kob
mikroorganizma olmas› infeksiyonu gösterir. Yara iyileﬂmesinde gecikme infeksiyonun tek belirtisi olabilir. Osteomiyelit ve bakteremi daha
ciddi klinik ﬂekillerdir. Bakteremide genellikle
sistemik infeksiyon yan›t (SIRS) bulgular› (ateﬂ,
üﬂüme-titreme, konfüzyon ve hipotansiyon)
mevcuttur. Sepsis bulgular› olan hastalarda bakteremi oran› %79’dur. Bakteremili hastalarda
mortalite oran› yüksek olup, yaklaﬂ›k %50’dir.
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Mikrobiyolojik de¤erlendirme uygun ﬂekilde
yap›lmal›d›r. Hem aerop hem de anaerop kültürler al›nmal›d›r. Bas› yaralar›ndan daha çok Proteus mirabilis, E. coli, enterokok, stafilokok gibi aerop
mikroorganizmalar izole edilirken kandan daha
çok peptostreptokok türleri, Bacteroides fragilis ve
Clostridium perfringens gibi anaerop bakteriler izole edilmektedir. Bakteremilerin %41’i polimikrobiyaldir. Yap›lan çal›ﬂmalarda polimikrobiyal
baktereminin en s›k kayna¤›n›n bas› yaras› infeksiyonu olan hastalar oldu¤u rapor edilmiﬂtir. Bu
nedenle bas› yaralar›n›n baﬂlang›ç mikrobiyolojik de¤erlendirilmesinde kan kültürleri al›nmas›
çok önemlidir. Osteomiyelit tan›s›nda kemik biyopsi kültürleri yap›lmas› alt›n standartt›r.
Mikrobiyolojik de¤erlendirmede bakteriyel
invazyon ve kolonizasyon ayr›m› güçtür. Sürüntü
kültürlerinde yanl›ﬂ pozitiflik oran› çok yüksektir.
Genellikle infeksiyondan çok kolonizasyonu
gösterir. Klinik olarak yararl› bir test de¤ildir. ‹¤ne aspirasyon kültürlerini yorumlamak güçtür. Ya
kullan›lmamal› ya da çok dikkatli yorumlanmal›d›r. Derin doku biyopsi örnek kültürü, kemik kültürü dahil hiçbir kültür örne¤i infeksiyonun klinik
veya histopatolojik delili olmaks›z›n tek bir kriter olarak kullan›lmamal›d›r. Ayr›ca, bas› yaralar›nda derin yumuﬂak doku hasar›n›n tan›mlanmas›nda bilgisayarl› tomografi (BT) ve osteomiyelit saptanmas›nda da manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yararl› yöntemlerdir.
KRON‹K VASKÜLER ÜLSER
YARA ‹NFEKS‹YONLARI
Bacak ülserlerinin en s›k nedeni venöz hastal›klard›r. Bunun d›ﬂ›nda etyolojisinde arteryel
hastal›klar, arteryel/venöz kar›ﬂ›k hastal›klar, diyabet/nöropati, vaskülit, piyoderma gangrenozum ve skleroderma bulunmaktad›r. Her kronik
ülser mikroorganizma ile kontaminedir. Kontaminasyon; < 105 mikroorganizma/g doku olmas›d›r. Kontamine bakteriler yeni doku ile oksijen
ve besin için yar›ﬂ yapar ve fizyolojik yara ortam›n› de¤iﬂtiren ürünler ile yara iyileﬂmesini geciktirebilir. Mikroorganizmalar dokuya invaze oldu¤unda infeksiyon oluﬂur. Kronik vasküler ülserlerde infeksiyonun belirti ve bulgular› Tablo
5’te görülmektedir.
Yarada yukar›da belirtilen infeksiyon bulgular› varsa tan›y› do¤rulamak için kültür al›nmal›d›r. Arteryel ülserlerin aç›k görülebilen infeksiyonlar› al›ﬂ›ld›k bir durum de¤ildir. Bununla birlikte, arteryel ülserlerin kronik kontaminasyonu
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Tablo 5. Kronik Vasküler Ülserlerde
‹nfeksiyonun Belirti ve Bulgular›.
• Anormal koku
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4.
5.

• Yumuﬂak doku ve epitelin köprüleﬂmesi
• Selülit
• Granülasyon dokusunun görünümünde de¤iﬂiklik
olmas›

6.

7.

• Yara etraf›nda duyuda de¤iﬂiklik olmas›
• Granülasyon dokusunun koyu renkli olmas›
• ‹yileﬂmede gecikme olmas›

8.

• Granülasyon dokusunun kolay parçalanabilmesi
(gevrek olmas›)

9.

• Hemopürülan ak›nt› olmas›
• A¤r›da artma olmas›
• ‹nflamasyon ile seröz drenajda artma olmas›

10.

11.

• Yara etraf›nda endürasyon olmas›
• Pürülan drenaj olmas›

12.

• Seropürülan drenaj olmas›
• Yara etraf›nda ›s› art›m› olmas›

13.

14.

genellikle gram-pozitif bakteriler, baﬂl›ca S. aureus ile olur. Venöz ülserlerde streptokoklar, Streptococcus faecalis, S. aureus, Pseudomonas ve Proteus en
yayg›n kontaminant patojenlerdir. Özellikle s›k›
bandaj uygulananlar olmak üzere venöz ülserlerden anaerobik bakteriler de izole edilmiﬂtir.
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