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Yara Bak›m›:

Yarada Antimikrobiyal Tedavi

Dr. Nurcan BAYKAM*

anlaml›d›r. Bu durumlarda sistemik antibiyotikler her zaman uygun olmayaca¤›ndan, topikal
antimikrobiyal ajanlar›n kullan›m› daha uygun ve
ak›lc› olabilir.

* Ankara Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi,
1. ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i,
Ankara.

Modern ça¤›n yara bak›m› protokollerinde en
s›k kullan›lan antimikrobiyaller aras›nda iyodin
ve gümüﬂ içeren ürünler bulunmaktad›r. Geçmiﬂte kullan›lan asetik asit, klorheksidin, bal,
hidrojen peroksit, sodyum hipoklorit, potasyum
permanganat ve proflavinden baz›lar› günümüzde yeniden gündeme gelmekte veya di¤er alternatiflerle ilgili araﬂt›rmalar devam etmektedir.

ntibiyotikler yüksek özgüllü¤e sahip, potent
antimikrobiyal ajanlard›r. Antibiyotiklere ac›mas›zca direnç geliﬂtiren mikroorganizmalar›n
artmas›na ra¤men yeni ve etkili antibiyotiklerin
geliﬂtirilmesindeki gecikmeler alternatif tedavilerin gereksinimini ortaya ç›karmaktad›r.

A

Klasik bulgular› ile bariz yara infeksiyonu tan›s› kondu¤unda antibiyotiklerin kullan›m endikasyonu vard›r. ‹nfeksiyonun amputasyona kadar götürebildi¤i diyabetik ayak tablolar›nda oldu¤u gibi di¤er tedavilerle birlikte rasyonel antibiyotik kullan›m› önerilmektedir. Antibiyotik
kullan›m›, infekte olmam›ﬂ yarada mikroorganizmalar› s›n›rl› bir say›da tutmak gibi bir amaç taﬂ›maz. Ancak kronik yaralarda mikroorganizmalar›n say›s›n›n azalt›lmas›, istenmeyen kokuya neden olan anaerobik bakteriler veya yara iyileﬂmesini engelleyen dört veya daha fazla etkenin
yarada bulunmas› durumunda hakl› say›labilir.
Yara üzerinde kolonize olmuﬂ beta-hemolitik
streptokok, stafilokok veya psödomonas›n greft
yerleﬂtirme iﬂleminden önce eradike edilmesi,
bu kolonize mikroorganizmalar›n sistemik, ciddi
bir infeksiyona yol açmalar›n› önlemek aç›s›ndan

KLORHEKS‹D‹N
Klorheksidin 1946 y›l›nda keﬂfedilmiﬂ olup,
1954 y›l›nda klinik kullan›ma girmiﬂtir. El y›kama
antisepti¤i olarak ve cerrahi y›kamada yayg›n
olarak kullan›lmakla birlikte, irrigasyon için uygulanmas› s›n›rl›d›r.
Klorheksidin diasetat, diglukonat ve dihidroklorit olarak kullan›labilmekte olup, yara bak›m›nda diglukonat formu en s›k kullan›lan›d›r.
Sporsuz bakterilere karﬂ› h›zla geliﬂtirdi¤i geniﬂ
spektrumlu bakterisidal bir etkinli¤i vard›r. Bu
etkinli¤ini, bakterinin hücre d›ﬂ membran›n› ve
semipermeabl sitoplazmik membran› tahrip
edip hücre komponentlerinin d›ﬂar› ç›kmas›na
yol açarak gösterir. Ayn› zamanda konsantrasyona ba¤›ml› olarak intraselüler organellerin koagülasyonuna da neden olur. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ve di¤er birçok klinik
izolata karﬂ› olan etkinli¤i dokümante edilmiﬂtir,
ancak metisiline dirençli S. aureus (MRSA)’un di-
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rençli oldu¤u gösterilmiﬂtir. Klorheksidinin topikal ajan olarak yara tedavisindeki rolü genelde
çok iyi tan›mlanmam›ﬂ olmakla birlikte, yeni bildirilen yedi hayvan ve üç insan çal›ﬂmas›yla bu
etkinlik gösterilmiﬂtir. Ayr›ca minimal düzeyde
yan etki geliﬂtirdi¤i de ortaya konmuﬂtur. Bakteri say›s›n› azaltmas›, yara iyileﬂmesini h›zland›rmas› ve toksisitesinin olmamas› kabul edilmekle birlikte, güvenilirli¤i ve etkinli¤i ile ilgili yeterli veri olmad›¤›na ve aç›k yaralarda klorheksidinin kullan›lmas›na yönelik daha fazla klinik çal›ﬂmaya ihtiyaç oldu¤una inan›lmaktad›r.
BAL
Bal eski zamanlardan kalma bir ilaç olup, yara tedavisindeki yeri ise yeni bir buluﬂtur. Birçok
terapötik ajan›n geliﬂtirilmesinde baldan faydalan›lm›ﬂ ve buna gerekçe olarak bal›n antibakteriyel etkinli¤i ve yara iyileﬂmesine olan katk›s›
gösterilmiﬂtir.
Bal›n antibakteriyel aktivitesi geniﬂtir ve
70’ten fazla mikroorganizman›n bala duyarl› oldu¤u gösterilmiﬂtir. En son yap›lan in vitro çal›ﬂmalarda aktif manuka bal›n›n yaralardan izole edilen ve içlerinde MRSA, vankomisine dirençli enterokok (VRE) ve Burkholderia cepacia’n›n da bulundu¤u birçok dirençli bakteriye karﬂ› bakterisidal
aktivitesi oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Ortam›n osmolarite ve asiditesi, hidrojen peroksit oluﬂturmas›, tan›mlanmam›ﬂ bitkisel ve
kimyasal maddeleri bulundurmas›, bal›n antimikrobiyal etkinli¤ini ortaya ç›karmas›na etkili
olan durumlard›r. Ancak jeografik yerleﬂim, floral
orijin ve di¤er koﬂullar da bal›n etkinli¤ini belirleyen özelliklerdir.
Bal›n hangi mekanizma ile mikroorganizmalar› inhibe etti¤i ve hücresel hedef noktalar› halen
tam olarak keﬂfedilememiﬂse de birçok bulgu
vard›r. Örne¤in; in vitro olarak hücre s›ralar›n›n
bal›k solüsyonu ile temas› temeline dayanan çal›ﬂmalarda monositik hücre aktivitesinin hafifledi¤i gösterilmiﬂtir. Tam aç›klanamasa da, bu durum bal›n yara iyileﬂmesindeki etkinli¤ini düﬂündürmektedir.
Çal›ﬂmalar›n birço¤u farkl› ve ortak bir özelli¤i olmayan ballarla yap›lm›ﬂ olup, dolay›s›yla
anektodal kan›ta dayal›d›r. Konuyla ilgili çift-kör,
randomize kontrollü çal›ﬂmalar›n eksikli¤i söz
konusudur.
Steril, ruhsatland›r›lm›ﬂ bal içerikli yara kapamalar› geliﬂtirilmiﬂ olup, ülkemizde de kullan›lmaktad›r.
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H‹DROJEN PEROKS‹T
Antiseptik veya dezenfektan olarak yayg›n
biçimde kullan›lmaktad›r. %3’lük solüsyonlar› yara temizli¤inde kullan›lmaktad›r. Bakterilere karﬂ› geniﬂ spektrumlu bir etkinli¤i vard›r ve bu etkinlik gram-pozitif bakteriler için daha güçlüdür.
Oksidasyon yapan ajan olarak hidrojen peroksit,
üretti¤i serbest radikallerin lipidler, protein ve
nükleik asitle reaksiyona girmesi sonucunda
hücre bileﬂenlerini bozarak etkinli¤ini gösterir.
Hidrojen peroksidin yüzeyel yara infeksiyonlar›n›n temizli¤indeki kullan›m› hava embolisi oluﬂturdu¤unun bildirilmesinden sonra azalm›ﬂ olmakla birlikte, yap›lan hayvan ve insan çal›ﬂmalar› yara iyileﬂmesinde negatif bir etki ortaya
koymam›ﬂt›r. Ancak, yara iyileﬂmesindeki kesin
etkinli¤ini gösteren çal›ﬂmalar yetersizdir.
‹YOT
‹yot, 1811 y›l›nda bir element olarak keﬂfedilmiﬂtir. Mor ve kat› fazda olan madde alkol ve potasyum iyodür içinde çözündükten sonra kullan›l›r. Bildirilen ilk kullan›m› Davies taraf›ndan 1839
y›l›nda olmuﬂ ve ard›ndan Amerika ‹ç Savaﬂ›’nda
kullan›lm›ﬂt›r. ‹lk kullan›ld›¤› dönemlerdeki ürünler yara yerinde ac›, irritasyon ve ciltte renk de¤iﬂimine neden olsa da, 1949 y›l›nda geliﬂtirilen
iyodoforlar (povidon iyodin ve kadeksomer iyodin) daha güvenli ve daha az ac› veren ürünlerdir.
Povidon iyodin; polivinilpirolidon sürfaktan/iyodin kompleks (PVP-I)’tir. Kadeksomer
iyodin ise dekstrin tanecikleri ve iyot taﬂ›yan
epiklorhidrin birleﬂmesinden oluﬂmuﬂtur. Her
ikisi de düﬂük konsantrasyonlarda serbest iyot
salar ve asl›nda iyotun gerçek aktivitesi tam bilinmese de proteinlere, nükleotidlere ve ya¤
asitlerine ba¤lanarak birçok hücresel etkinli¤e
neden oldu¤u bilinmektedir.
‹yodun bakteri protein yap›s›n› sistein ve
metioninin S-H ba¤lar›n› okside ederek etkiledi¤i düﬂünülmektedir.
‹yodun bakteri, mikobakteri, mantar ve virüsleri içeren geniﬂ spektruma karﬂ› etkin oldu¤u
bilinmektedir.
Uzun süreli iyot kullan›mlar›na karﬂ›n sadece
bir makalede iyoda karﬂ› direnç geliﬂimi bildirilmiﬂtir.
Povidon iyodun piyasada mevcut olan çeﬂitli
formülasyonlar› bulunmaktad›r (solüsyon, krem,
merhem, kuru sprey veya kapamalar).
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Povidon iyodun bakterisidal olarak etkin oldu¤unu gösteren in vitro birçok kan›t bulunmaktad›r. Bir çal›ﬂmada, povidon iyot uygulanan bölgede hücrelerin %99’undan fazlas›n›n 10 saniye
içinde ölümcül ﬂekilde tahribe u¤rad›¤› gösterilmiﬂ ve bir bakteri hücresinin öldürülmesi için sadece 2.36 x 105 iyot atomuna gerek oldu¤u ortaya konmuﬂtur. Öncelikle düﬂük konsantrasyonlarda kullan›ld›¤›nda, etkinli¤i ortamda var olan
organik maddelerden etkilenmektedir.
PVP-I sadece yara tedavisinde de¤il, operasyon öncesi cilt antisepsisi amac›yla da kullan›lmaktad›r. Cilt antisepsisindeki yeri tart›ﬂ›lmaz
olmakla birlikte, birçok yay›n PVP-I’n›n yara temizli¤inde ve lokal yara infeksiyonlar›n›n önlenmesinde veya tedavisinde kullan›lmas›n›n yan›
s›ra güvenilirli¤i ve etkinli¤i ile ilgili tart›ﬂmalara
yer vermektedir.
1994 y›l›ndan beri PVP-I, “Food and Drug Administration (FDA)” taraf›ndan küçük, akut yaralar için ilk seçenek olarak ruhsat alm›ﬂ olmas›na
ra¤men Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD) sa¤l›k
otoritelerince bas› yaralar›nda kullan›lmas› önerilmemektedir. PVP-I’n›n iki yan›k hastas›nda uygulanmas›n›n ard›ndan bu hastalar›n ciddi metabolik asidoz sonras› böbrek yetmezli¤i ile ölmeleri, PVP-I’n›n sadece yüzeyel yaralara k›sa süre
uygulanmas› gereklili¤ini desteklemektedir. Geniﬂ yaralara uzun süreli uygulamalar önerilmemektedir. Hayvan modellerinde lökositlere, fibroblastlara ve keratinositlere karﬂ› sitotoksik etki gözlenirken, insan çal›ﬂmalar›nda PVP-I’n›n
bakteriyel yükü azaltarak infeksiyon oran›n›
azaltt›¤›, iyileﬂmeyi artt›rd›¤› gösterilmiﬂtir.
Kadeksomer iyodür yara kapamalar›nda oldu¤u gibi merhem ﬂeklinde de kullan›labilir. ‹nsan ve hayvan çal›ﬂmalar›nda MRSA ve P. aeruginosa miktar›n› azaltma ve iyileﬂmeyi h›zland›rma
gibi etkinlikleri PVP-I ile benzer olarak gösterilmiﬂtir. ‹n vitro ortamlarda insan fibroblastlar›na
toksik etkisinin olmamas› in vivo kullan›m›nda
özellikle kronik yara tedavisi s›ras›nda toksisitesinin olmayaca¤›n› göstermektedir.
PROFLAV‹N
Parlak renkli bir akridin derivesi olan proflavin, II. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda yara tedavi etmek
amac›yla yayg›n olarak kullan›lm›ﬂt›r. Günümüzde ise cerrahi yaralarda profilaktik olarak gazl›
beze emdirilmiﬂ proflavin hemisülfat solüsyonu
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ﬂeklinde kullan›lmaktad›r. Bu amaçla kullan›mda
olan kalsiyum aljinat›n yara iyileﬂmesinde daha
etkin bir ajan oldu¤u gösterilmiﬂtir. Proflavin, etkinli¤ini bakteri DNA’s›na ba¤lan›p DNA sentezini önleyerek gösterir. Sülfonamide dirençli bakterilere etkin olmas›na ra¤men, efluks pompas›
nedeniyle proflavine dirençli MRSA’lar da mevcuttur.
GÜMÜﬁ
Baﬂta yan›klar olmak üzere yara tedavisindeki yeri uzun y›llara dayanan gümüﬂün mikroorganizmalar› inhibe etti¤inin fark edilmesi XIX. yüzy›l›n sonlar›na dayan›r. Gümüﬂün metal formunun etkinli¤i yoktur. Ak›ﬂkan formuyla, gümüﬂ
iyonlar›n›n ortama yay›lmas› sonras›nda mikroorganizmalarda intraselüler kümelenme yaparak
antimikrobiyal etkisini gösterir. Bu etkiyi protein
ve nükleik asitler içindeki negatif yüklü komponentlere ba¤lanarak ve bunun sonucunda bakteri canl›l›¤›n› sa¤layan hücre duvar›, membran ve
nükleik asidi etkileyerek yapar. Özellikle gümüﬂ
iyonlar›n›n tiyol gruplar›, karboksilatlar, fosfatlar,
hidroksiller, imidazoller, indoller ve aminler ile
tek tek veya kombinasyon halinde temasta bulundu¤u düﬂünülmektedir. DNA engelleyici
transkripsiyona ve hücre yüzey komponentlerine ba¤lanan gümüﬂ iyonlar›, bakteri solunumunu
ve ATP sentezini durdurur. Candida albicans’ta gümüﬂ iyonlar› fosfomannoz izomeraz içindeki sistein kal›nt›lar›na irreversibl olarak ba¤lanarak
hücre duvar› sentezini durdurur. Escherichia coli
için bu geçerli de¤ildir. Di¤er gümüﬂ radikallerinin antimikrobiyal aktivitesiyle ilgili bilinenler
ise çok azd›r.
Gümüﬂün memeli sistemlere olan toksik etkisi ve iyileﬂmeye olan katk›s›, Lansdown taraf›ndan ortaya at›lm›ﬂ ve bu konuda daha fazla çal›ﬂmaya gerek oldu¤u bildirilmiﬂtir. Gümüﬂ nitrat
kullan›m› sonras› cilt rengindeki aç›lmalar ve irritasyonun yan› s›ra gümüﬂün emilimi, sistemik
yay›l›m› ve idrarla at›l›m› iyi tan›mlanm›ﬂt›r.
Yara bak›m›nda gümüﬂ, çeﬂitli formülasyonlar
halinde kullan›lmaktad›r. Günümüzde gümüﬂ
nitrat art›k kullan›lmamakta olup, gümüﬂ sülfadiazin ve gümüﬂ salan yara kapamalar› yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Gümüﬂ sülfadiazinin 1968
y›l›nda piyasaya yan›k tedavisinde kullan›lmak
üzere sunulmas›ndan sonra y›llar içinde geniﬂ
spektrumlu antibakteriyel, antifungal ve antiviral
ajan olarak kullan›m›na devam edilmektedir.
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Gümüﬂ sülfadiazinin yan›k tedavisindeki yeri, Birmingham’daki yan›k olgusunda gümüﬂ sülfadiazin tedavisi ard›ndan tespit edilen sülfadiazine dirençli bakteri izolasyonu sonucunda tart›ﬂ›l›r hale gelmiﬂtir. Gümüﬂe dirençli bakteriler
çok nadirken, gümüﬂ sülfadiazine dirençli bakteriler s›k olarak görülmektedir. Gümüﬂteki direnç
plazmid ba¤›ml›d›r ve bu plazmidler çoklu antibiyotik direncini de taﬂ›yabilir.
Domuzlarda temiz yaralarda gümüﬂ sülfadiazinin epitelizasyonu %28 oran›nda artt›rd›¤›,
böylece antimikrobiyal aktivite yan›nda yara için
ek faydas› oldu¤u ortaya konmuﬂtur. Bu modelde PVP-I’n›n iyileﬂme h›z›na etkisi gösterilmemiﬂtir.
Son y›llarda çok say›da gümüﬂ emdirilmiﬂ yara kapamalar› üretilmiﬂtir. Bu kapamalar devaml› olarak düﬂük konsantrasyonda gümüﬂ iyonlar›
salarak mikroorganizmalar› inhibe etmenin yan›
s›ra, yara iyileﬂmesini de stimüle etmektedir.
Gümüﬂ içeren yara kapamalar› ile ilgili insan çal›ﬂmalar› s›n›rl› olup, ümit verici sonuçlar mevcuttur. Kanada’dan bildirilen kontrolsüz, prospektif bir çal›ﬂmada, iyonize “nanokristalin gümüﬂ kapama” ile tedavi edilen kronik yaralarda
klinik parametrelerde düzelmenin yan› s›ra, yüzeyel yaralarda mikroorganizma yükünü azaltm›ﬂ, fakat derin dokuda yük devam etmiﬂtir.
Modern yara kapamalar›nda sadece antimikrobiyal etkinli¤in yeterli olmayaca¤›na, yara iyileﬂmesini destekleyecek baﬂka özelliklerin de
olmas› gerekti¤ine inan›lmaktad›r.
Topikal antimikrobiyallerin etkinlikleri bilinmesine ra¤men yara tedavisinde halen bir kargaﬂa söz konusudur. Hat›rlanmal›d›r ki, bu etkinli¤i
etkileyen birçok faktör vard›r. Laboratuvar çal›ﬂmalar›nda antimikrobiyal ajan›n etkinli¤inin de¤erlendirilmesi için ilk aﬂama, minimum inhibitör konsantrasyonu (M‹K)’nun belirlenmesidir.
‹nhibisyonun derecesini ö¤renmek için kalitatif
ve kantitatif süspansiyon testleri ve bu etkinli¤in
devaml›l›¤›n› tespit eden kapasite testleri de ard›ndan yap›lmas› gerekenlerdir.
Konsantrasyon, ›s›, temas süresi, mikroorganizma say›s› ve ortamda organik madde varl›¤›
gibi birçok faktör topikal antimikrobiyallerin aktivitesini etkiler.
ﬁu ana kadar bahsetti¤imiz ajanlar aras›nda
gümüﬂ sülfadiazin d›ﬂ›nda hangisinin kronik yara
infeksiyonlar›nda en etkin oldu¤una karar verdi-
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recek tarafs›z çal›ﬂmalar yetersizdir. Gelecekte,
mevcut antimikrobiyallere direnç geliﬂtirmiﬂ patojenlerle geliﬂece¤ini düﬂündü¤ümüz yara infeksiyonlar› büyük problem olaca¤›ndan, antibiyotik bilgilerimizi sürekli modifiye etmek zorunday›z. Yaralar›n iyileﬂme sürecinde mikroorganizmalar›n etkisi tam olarak anlaﬂ›lamam›ﬂt›r, fakat infeksiyonun yara iyileﬂmesini engelledi¤i,
hatta mortalite oran›n› artt›rd›¤› da bir gerçektir.
Topikal antimikrobiyallerin kullan›m›, greft uygulamas›ndan önce oldu¤u gibi baz› özel durumlarda bakterilerin kötü etkilerini ortadan kald›rmak için gerekli bir yöntemdir. Tam kabul edilmese de di¤er bir uygulama, daha dirençli bakterilerin yerleﬂerek tedavisi zor infeksiyonlara
neden olan biyofilmlerin ortadan kald›r›lmas›d›r.
‹n vitro olarak biyofilmlere iyot uyguland›¤›nda
mikroorganizmalarda inhibisyon oldu¤u gösterilmiﬂ, hidrojen peroksit uyguland›¤›nda ise bir
tahrip potansiyeli oldu¤u iddia edilmiﬂtir.
Topikal antimikrobiyallerin etkileme ﬂekli
standart de¤ildir ve bu nedenle hastalarda istenmeyen durumlarla karﬂ›laﬂabiliriz. Bunlar›n
içinde mikroorganizmalardaki direnç geliﬂimi en
az görülen istenmeyen durum olmakla birlikte,
antiseptiklerden klorheksidin için direnç bildirilmiﬂ ve bu da antibiyotik direnci ile ba¤lant›l›
bulunmuﬂtur. Dolay›s›yla antiseptiklerin yanl›ﬂ
ve gereksiz kullan›m› önlenmeli ve ek bir antimikrobiyal tedaviye her zaman gereksinim olaca¤› bilinmelidir.
Çay a¤ac› ya¤› (tea tree oil) ve amfibik derisinden izole edilen peptidlerle ilgili yara infeksiyonu tedavisine yönelik in vitro ve in vivo çal›ﬂmalar mevcut olup, umut verici sonuçlar al›nm›ﬂt›r.
‹nfeksiyöz ajan›n ortadan kald›r›lmas›yla yara
infeksiyonunun kontrolü için iki yeni tedavi aday› daha söz konusudur: Maggot ve bakteriyofaj
tedavisi.
Maggot tedavisi, canl› sinek larvalar› ile temasa geçirilen yaradaki bakterilerin bu larvalar
taraf›ndan yenip, sindirilmesi ve böylece ortamdaki yo¤unluklar›n›n azalt›lmas› esas›na dayanmaktad›r. Maggot tedavisi ile sadece infeksiyon
geliﬂme riski azalt›lmakla kalmay›p, nekrotik dokunun debridman› (biyocerrahi) da mümkün olmaktad›r.
Bakteriyofaj tedavisi ise XX. yüzy›l›n baﬂlar›nda bakteriyel virüslerin keﬂfedilmesinden
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sonra baﬂlam›ﬂ, ancak sonras›nda antibiyotiklerin kullan›ma girmesiyle önemini kaybetmiﬂtir.
Bu tedavi tam anlam›yla de¤erlendirilmiﬂ ve
araﬂt›r›lm›ﬂ olmamakla birlikte, yan›k yaras› tedavisinde faydal› olabilece¤i düﬂünülmektedir.
SONUÇLAR
1. XX. yüzy›lda antibiyotiklerin geliﬂmesiyle
yara bak›m› ve tedavisinde çözümler bulunurken, bu ajanlara direnç geliﬂmesiyle yeni tedavi
aray›ﬂlar› içine girilmiﬂtir.
2. Antiseptik ajanlar›n dikkatli bir biçimde
profilaktik amaçla kullan›lmalar› yara iyileﬂmesini h›zland›rd›¤› gibi, sonraki infeksiyon geliﬂimini de önleyebilmektedir.
3. Yara tedavisinde topikal antimikrobiyal
ajanlar›n etkinli¤iyle ilgili çok net veriler bulunmamaktad›r.

Baykam N.
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4. Daha iyi planlanm›ﬂ, geniﬂ çapl› çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
5. Antiseptiklere karﬂ› direnç geliﬂimi çok s›k
olmasa da, gereksiz ve yanl›ﬂ kullan›m› mutlaka
önlenmelidir.
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