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Davranışına Göre Yara Tipleri 
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HANGİ YARALAR PROBLEMLİ? 
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ALTERNATİF veya YARDIMCI TEDAVİLER 

• İngiltere ‘’Drug Tariff’’ ve ABD’’ Reimbursement 
Guide’’ sınıflamış 

• İki kısımda incelenmektedir. 

 A.Pasif Kapama 

 B.Aktif Kapama 
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Yara Örtüleri 



Yara Örtüleri 
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Yara Örtüleri 
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VAC (Topikal negatif Basınç) 

• Akut ve kronik yaralarda, yaraların üzerine 
kontrollü lokalize negatif basınç uygulanır. 

• Yaranın oklüzyonu  

• Eksudanın absorpsiyonu sağlar. 

• 1995 de FDA onayı almıştır.  
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VAC (Topikal negatif Basınç) 

• Etki mekanizması tam olarak  bilinemiyor 

• Hücre proliferasyonunu arttırır 

• Fazla sıvının yaradan tahliyesine yardımcı 

• Kan akımı ve lenfatik akım artar, 

• Bakteriyel yük  ve interstisyel ödem azalır 

• Metalloproteinazlar ortamdan uzaklaştırılır,  

• Yara kontraksiyonu artar, hücre migrasyon ve 
proliferasyonu artar.  
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• Tedavi devamlı veya aralıklı yapılabilir 

• Yeni, derin, geniş ve bol akıntılı yaralarda 
yüksek basınç ve devamlı modda 

• Yüzeyel, granülasyon dokusunun oluşmaya 
başladığı, akıntısı azalmış yaralarda düşük 
basınç ve aralıklı mod daha uygun 

• Pansuman değişimleri 48-72 saat ara ile yapılır 
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VAC (Topikal negatif Basınç) 



VAC Kontraendikasyonları 

• Debride edilmemiş yaralara,  

• Tedavi edilmemiş osteomiyelite,  

• Ekspoze damar veya sinirlerin üzerine, 

• Anastomoz alanlarına, 

• Organların üzerlerine, 

• Malign kitle üzerine  
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VAC Kontraendikasyonları 

• Ayrıca, kollajen doku hastalığı olanlarda 

• İleri yaşlı hastalarda veya kronik steroid 
kullanan hastalarda önerilmez.  

• Yarada aktif kanama varlığında, antikoagülan 
kullanan hastalarda, 

• Hemostazın zor sağlandığı hastalarda rölatif 
olarak kontraendikedir**. 
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**Desai KK, Hahn E, Pulikkottil B, Lee E. Negative pressure wound therapy: an algorithm. Clinics in 
plastic surgery. 2012;39(3):311-24. Epub 2012/06/27. 
**Huang C, Leavitt T, Bayer LR, Orgill DP. Effect of negative pressure wound therapy on wound 
healing. Current problems in surgery. 2014;51(7):301-31. Epub 2014/06/18. 



VAC Endikasyonları 

• Kötü iyileşen yaralarda endikedir; 
• Venöz ülser 
• Diyabetik ayak  
• Alt ekstremite açık kırıklarında 
• Bası yaraları 
• Akut geniş yanıklı hastalar 
• Sternotomi sonrası yaralar 
• “Open abdomen’’  
• Flep üzerin 
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VAC komplikasyonları 

• Enfeksiyon ve kanamadır.  
– Özellikle hidrofobik süngerlerin yaraya yapışması ve pansuman 

değişiminde küçük parçaların yarada kalması ile enfeksiyon durumu 
gelişebilir. 

– Kanama hayatı tehdit edici olabilir Amerika’da 2007-2012 arasında 
kanama nedenli 12 ölüm vakası* 

 

 

 
*Desai KK, Negative pressure wound therapy: an algorithm. Clinics in plastic surgery. 
2012;39(3):311-24.  

14 



VAC Kullanımı 

• Hastanede yatış süresi  

• Sistemik antibiyotik kullanım ihtiyacı  

• Komplike yaralar daha az komplike yaraya 
dönüşmekte 

• Daha az komplike cerrahiler.  
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Moghazy AM, Shams ME, Adly OA, Abbas AH, El-Badawy MA, Elsakka DM, et al. The 
clinical and cost effectiveness of bee honey dressing in the treatment of diabetic 
foot ulcers. Diabetes research and clinical practice. 2010;89(3):276-81. Epub 
2010/07/22. 
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“Maggot Tedavisi”  

• Doğada bulunan Lucilia sericata sineğinin steril 
hale getirilmiş larvalarının kronik yaraların 
tedavisinde kullanılması olayı  

• Sadece ölü dokuları etkilerler 

• Türkiye’de ilk kez 2002 de GATA’da kullanıldı. 

• Üretim steril ortamda yapılmalıdır. 
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“Maggot Tedavisi”  

• Nekrotik doku varsa; 

 Bakteri miktarını arttıran, 

 Antibiyotiklerin penetrasyonunu önleyen, 

 Granülasyon doku oluşumunu, 

 Re-epitelizasyonunu engelleyen 
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“Maggot Tedavisi”  

• Larvaların salgıları; 

  Proteolitik enzimler, (serin proteazlar, aspartil proteazlar ve  

          metalloproteinazlar) 

   Antimikrobiyal etmenler  

   Amonyumdan oluşan bir karışım  

• Sonuçta;Nekrotik dokunun sıvı hale geçerek 
sindirilmesine, yaradan bakterinin irrigasyonuna 
ve yara pH’nın değişimine neden oluyor 

Cerovsky V,. Lucifensin, the long-sought antimicrobial factor of medicinal maggots of the blowfly 
Lucilia sericata. Cellular and molecular life sciences : CMLS. 2010;67(3):455-66.  
Chan DC,. Maggot debridement therapy in chronic wound care. Hong Kong medical journal = 
Xianggang yi xue za zhi / Hong Kong Academy of Medicine. 2007;13(5):382-6.  



Paket Maggot tekniği 

• 25 yüzeyel kronik yarada kullanıldı (23 DA, 2 
iskemik ayak ülseri) 

• Uygulama günü 3.6±1.6  

• Tedavi (HBO) ile kombine edildi. %76  hasta 
tamamen iyileşti ,geri kalan %24 parsiyel 
debritman yapılarak tedavi sonlandırıldı.  
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Serbest dolaşan Larva tekniği 

• Yaranın derinliğine bağlı olarak 1-9 gün boyunca 
uygulandı (21-72 yaş ),  

• Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa.  
• 11 hastanın 10 tanesinde tam debritman, 1 hastada 

parsiyel  debritman sağlandı,  
• Debride edilen tüm yaralarda granülasyon dokusu 

gözlendi. Hastalarda ciddi rahatsızlık uyandırıcı bir 
durum gözlenmedi.   

• Ancak, venöz staz ülserli bir hastada ,tedavi esnasında 
ağrı şikayeti oldu. 
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Serbest magot vs. paket 

  
Serbest dolaşan 

Maggot 
Paket maggot 

Uygulama Bütün yaralara Yüzeyel yaralara 

Debritman etkinliği +++   ++ 

Ağrı ++ + 

Estetik + ++ 

Uygulama süresi (gün) 1-3 >3 

Maliyet + ++ 



Maggot  Debridman tedavisi 

Gün #1 Gün #2 

Gün #6 

GATA 



Gün #1 Gün #6 

Gün #14 

GATA 

Maggot  Debridman Tedavisi 



Gün #1 Gün #2 

Gün #2 Gün #8 

GATA 

Maggot  Debridman Tedavisi 



GATA 

Day #1 

GATA 

Day #2 Day #3 

Maggot  Debridman Tedavisi 



29 



30 



Bal tedavisi (APİTERAPİ) 

• Yanık yaraları , 

• Diyabetik ayak yaraları, 

• Dekübit yaraları 

• Travmatik ülserler 
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 Debris,granülasyon 
epitelizasyon sağlar 

 İnflamasyonu azaltır   Ödem sıvısı absorbsiyonu, 
  Kanlanmada artış 



• Balın ve propolisin özellikle Pseudomonas ve 
MRSA’yı da içeren patojen mikroorganizmalara 
karşı etkinliği yüksektir. 
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Bal tedavisi (APİTERAPİ) 

Kwakman PH, et al. Medical-grade honey enriched with antimicrobial peptides has 
enhanced activity against antibiotic-resistant pathogens. European journal of clinical 
microbiology & infectious diseases 2011;30(2):251-7. 
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Bal tedavisi (APİTERAPİ) 

Rivanol,furasin 
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Hiperbarik oksijen tedavisi (HBO)  

• HBO tedavisi 1 ATA’dan daha yüksek (1 ATA=760 
mmHg) bir basınç altında aralıklı olarak % 100 
oksijen solutma yolu ile yapılan tedavi olarak 
tanımlanır  

• Hastalar bu tedavi için özel olarak üretilmiş, tek 
veya çok kişilik basınç odalarında genellikle 2.0-
2.4 ATA basınçta %100 oksijen solurlar. 

• Kanda ve dokularda hiperoksijenasyon HBO 
tedavisinin temel etki mekanizmasını 
oluşturmaktadır 
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• Kronik hipoksi yara iyileşmesini bozar ve 
enfeksiyon oranı artar.  

 

 

 

 

• Uygun bir vasküler yatağa gereksinim vardır. 
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 Fibroblastların replikasyonu ve kollajen 
sentezlenmesi, 

 Angiogenez, 
 Enfeksiyona karşı mücadele  
 Lökositler tarafından bakterilerin öldürülmesi. 

Oksijen 
bağımlıdır 

Hiperbarik oksijen tedavisi (HBO)  



• Amaç hipoksiyi düzeltmektir 

• İnflamatuvar fazda durmuş yara iyileşmesi 
canlanabilir. 

• Nötrofillerin uyarıldığı ve antibiyotik etkisinin 
arttığı düşünülmektedir. 
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Hiperbarik oksijen tedavisi (HBO)  

Mader JT, Brown GL, Guckian JC, Wells CH, Reinarz JA. A mechanism for the 
amelioration by hyperbaric oxygen of experimental staphylococcal osteomyelitis in 
rabbits. The Journal of infectious diseases 



• 2012 yılı Cochrane derlemesinde toplam 9 
kontrollü randomize çalışmada 471 hasta 
değerlendirilmiştir. 

• Sonuç olarak yazarlar HBO tedavisinin erken 
dönemde ülserlere etkin , 

• Uzun dönemde etkili olmadığı görüşünü 
bildirmişlerdir. 

• 2014 yılı; Akut yarada etkisiz diğer yaralarda 
kullanışlı (DA,Ezilme,Cilt grefti) 
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Hiperbarik oksijen tedavisi (HBO)  



Hiperbarik oksijen tedavisi (HBO)  

• Etkin HBO tedavisi için; 

 Etiyolojisi belirlenmeli  

 Eş zamanlı olarak standart yara tedavisi 
 yapılmalı, 

  Enfeksiyon var ise uygun antibiyotik 
 tedavisi  

 Yaraya yük bindirilmemeli gerekiyorsa 
 yatarak.  
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• Özellikle enfekte yaralar ve 
hipoksik/iskemik yaralarda HBO tedavisi 
ideal yardımcı tedavidir. 

• Ülkemizde HBO tedavisi maliyet etkindir. 
(KLİMİK, 2015 Uzlaşı Raporu) 

• Ortalama 20-30 seans uygulanabilir. 

• Günde 1, haftada 5 seans uygulanır.  

• Orta kulak baro travmasına dikkat 
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Hiperbarik oksijen tedavisi (HBO)  



• %5 O3 + %95 O2 karışımı kullanılır. 

• Ozon, invitro oksidan, invivo antioksidandır. 
Yüksek konsantrasyonda dezenfektandır. 

• Topikal veya sistemik uygulamaları vardır. 
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Medikal Ozon Uygulaması 



• Topikal (torbalama, ozonlanmış yağ) veya 
sistemik olarak uygulanır. 

• Torbalama yöntemi ; yaranın bulunduğu uzuv 
ozona dayanıklı sızdırmaz bir torba içine alınır 
ve içeriye ozon-oksijen gazı verilir. Tedavi 15-
20 dakika sürer.  
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Medikal Ozon Uygulaması 



Medikal Ozon Uygulaması 
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• Sistemik uygulama hastadan 
alınan venöz kanın ozon-
oksijen ile karıştırılarak 
tekrar venöz yoldan 
verilmesi veya rektal yoldan 
ozon-oksijen gaz karışımının 
verilmesidir. 

• Sonuç olarak; ozon 
uygulaması kronik yara 
tedavisinde standart bir 
tedavi olarak önerilemez.  

KLİMİK,Uzlaşı Raporu 2015  
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Topikal Oksijen Tedavisi 

• O2 kaynağından kapalı bir ortam haline 
getirilen yara yüzeyine %100 oksijenin 1 
atmosferik basıncın çok az üzerinde bir basınç 
uygulanmasıdır. 

• Transdermal uygulanır. 

• Wagner Grade 3 de etkisiz, Wagner Grade 1-2 
gerek yok. 
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Büyüme Faktörleri 

• Topikal trombosit kaynaklı büyüme faktörü 
(PDGF)'nün 5 cm2 ’ye kadar genişlikteki infekte 
olmayan nöropatik DA  

• Epidermal büyüme faktörü (EGF)’nün topikal 
uygulamayla DA faydalı 

• Ancak,seçilmiş olgularda kullanımı önerilir. 
Uygun yara bakımıyla kapanabilecek yaralarda 
rutinde önerilmez. 

 KLİMİK Uzlaşı Raporu, 2015 
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TEŞEKKÜRLER… 
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