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Akut ve Kronik Yaraların Özellikleri

Mast BA, Schultz GS. Wound Repair Regen. 1996;4:411-420.



KolonizasyonKontaminasyon

Kritik kolonizasyon
İnfeksiyon

Yarada Bakteriyel Durum





İnfeksiyon Riskini Artıran Yara 
Özellikleri 

Akut Yaralar

Cerrahi kontaminasyon

Uzamış cerrahi  

Travma sonrası 
gecikmiş tedavi 

Nekrotik doku

Yabancı cisim varlığı 

Kronik Yaralar

Nekrotik doku 

Yabancı cisim varlığı

Uzun süre 

Geniş ve/veya derin 
yara 

Olası kontaminasyona 
uygun bölge

Harding K. et al. Int Wound J 2008;Supp 3



Yara İnfeksiyonunun Belirlenmesinde 
Kullanılan Kriterler

• Kolayca kanayan kırılgan granülasyon 
dokusu

• Beklenmedik ağrı / hassasiyet

• Yaranın tabanındaki cep

• Anormal koku

• Yara bozulması (ülser kenarının 
bozulması)

YARA İNFEKSİYONUNUN 

TANISI KLİNİK BULGULARLA 

KONUR, MİKROBİYOLOJİK 

VERİLER DESTEKLEYİCİDİR



Kronik Yarada Antibiyotik 
Kullanmalı mıyız



• Son on yılda temelde yeni antibiyotik sınıfları
bulunmadığından, infeksiyonların tedavisi şu
anda mevcut ajanlara bağlı olmalıdır.

• Ayaktan ya da yatırılarak uygulanan antibiyotik 
tedavilerinin yaklaşık % 50’ si gereksiz veya 
uygunsuz



Antibiyotik Direnci



Yara klinik olarak enfekte mi?

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Kültür için epidemiyolojik 
bir neden var mı?

Kültür için optimal
(doku) numune topla

Başlangıç empirik
antibiyotik rejimi, 
infeksiyon şiddetine ve 
mevcut klinik &
mikrobiyolojik verilere 
dayanmalı

Kültür alma Kültür
Kültür / duyarlılık 
sonuçlarını gözden 
geçir

Kolonize organizmayı yok 
etmek için bir neden var mı?

Negatif veya 
kolonizasyon

Olası patojen

Antibiyotik 
KULLANMA

Uygun 
antibiyotik 
rejimi

Mümkünse 
antibiyotiği 
kes, kültürü 
tekrarla

Kültür ve duyarlılık 
sonuçlarına dayalı 
antibiyotik rejimi

Spektrum:
En Dar 
Spektrumu 
Hedefle

Yol:
Topikal

Oral 
Parenteral

Süre:
En Kısa 
Süreyi 
Hedefle

MRSA
VRE
Karbapenemaz
üreten m.o.



Kültürü Nasıl Alalım?

Sürüntü Doku Örneği Aspirasyon

Önemli olan suçsuz bir izleyiciyi değil suçluyu yakalamaktır!

Powlson A.S., Coll A.P. JAC 2010;65(Suppl 3):iii3 – 9 



• Yumuşak doku ve kemik doku kültür 
sonuçları her  zaman uygunluk 
göstermez (%6-13 arasında farklılık 
var)

• Tüm olası patojenleri saptayabilmek 
amacı ile kemik ve yumuşak doku 
kültürleri birlikte  alınmalıdır

• Uygun antibiyotik kullanımını 
belirleyen tek yöntem kemik doku 
mikrobiyolojik incelemesidir

Slater RA, et al. Diabet Med. 2004;21:705-9
Ertuğrul MB., Baktıroğlu S., ark. Klimik Derg 2005;18:8–13

Senneville E, et al. Clin Infect Dis. 2006;42:57-62
Kessler L, et al. Diabet Med. 2006;23:99-102

Ertugrul MB, Baktiroglu S. et al. J Am Podiatr Med Assoc 2008; 98:290-5



Hangi antibiyotik ?

Deri ve yumuşak doku infeksiyonları antibiyotiklerin en sık kullanıldığı 
endikasyonlardan biri olmasına rağmen, bu endikasyonda akılcı 
antimikrobiyal tedavi uygulaması için yayınlanmış herhangi bir rehber 
bulamadık. Lipsky B.A. et al. J Antimicrob Chemother 2016; 71: 3026–3035



Antibiyotik Seçimi

Pea & Viale, Clin Inf Dis 2006;42:1764 

ANTİBİYOTİK
Güvenlik profili
Doz aralığı
Öneri
Etkinlik
Maliyet
İlaç 
etkileşimleri

infeksiyon
Klinik ciddiyet
Yakın zamanda 

antibiyotik kullanımı
Kemik infeksiyonu
Vasküler durum

HASTA
Antibiyotik allerjisi
İmmun durum
Böbrek/kc. fonksiyonu
GİS emilimi

Olası etken
Lokal direnç 
verileri

PATOJEN



ETKEN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Tanısal belirsizlik (bu yarada bakteri 
infeksiyonu var mı?)

Bakteriyel infeksiyon varlığı için hızlı
teşhis testleri, güvenilir biyolojik
belirteçler

Klinisyenin bilgisizliği (antibiyotik
tedavisi ne zaman?)

Klinisyen eğitimi; kolay kullanılabilir, 
güvenilir talimatlar ve diğer kaynaklar

Klinisyenin korkusu (tedavi
başarısızlığı veya kötü sonuç)

Klinisyen eğitimi ve güvence; idari /yasal
destek

Hasta talepleri (gereksiz antibiyotik
tedavisi için)

Çeşitli bireysel ve grup yaklaşımlarını
kullanarak hasta eğitimi

ANTİBİYOTİKLER NEDEN UYGUNSUZ KULLANILIYOR ?



Uygun Antibiyotik Kullanımı

• İnfeksiyonun olası ya da kanıtlanmış
etkeni ve bu etkenin antibiyotik duyarlılığı
dikkate alınmalıdır.

• Konağın bağışıklık durumu ortaya konmalı,
bağışıklığı baskılanmış hastalarda çok
farklı etkenlerin de infeksiyondan sorumlu
olabileceği akla getirilmelidir.

• Etkenin direnç geliştirebilme olasılığı göz
önünde bulundurulmalıdır



• Çoklu ilaç direncine sahip etkenler (Gram pozitif ve/veya 

negatif) ileri evre ayak infeksiyonlarında karşımıza çıkar.

Richard J.L. et al. Diabetes Metab 2008;34:363-9



Dirençli Bakteri İçin Risk Faktörleri

Daha önce antibiyotik tedavisi

Aynı yara için daha önce hastanede yatma 
ve uzun yatış süresi

Geçirilmiş amputasyon

Hastanedede yatarken ikincil infeksiyon

Osteomiyelit varlığı  

Hartemann-Heurtier A. et al. Diabet Med 2004;21:710-5
Kandemir O. et al. J Infect 2007;54:439-45

Richard JL, et al. Diabetes Metab 2008;24:363–9 



• Kronik Yara

• Yabancı cisim

• Bakım evinde kalıyor olmak

• Böbrek Yetmezliği

• Florokinolon kullanımı

• İnvaziv girişim sayısı

• Hasta ile temas sıklığında 
artış

• Nazal kolonizasyon



• Uzun süre hastanede yatan 
tüm hastalar

• Önceden antibiyotik kullanmış 
olma

• Oral ve İV vankomisin 
kullanımı

• Üçüncü kuşak sefalosporin 
kullanımı

• Antianaerobik etkinliği olan 
antibiyotiklerle tedavi



• Hastanede yatış süresi

• YBÜ’ye yatış öyküsü

• Geçirilmiş cerrahi

• Daha önceden kolonizasyon

• Önceden antibiyotik 
kullanmış olma

• Böbrek yetmezliği

• İmmünsupresyon



Uygun Antibiyotik Kullanımı

• Kullanılacak antibiyotik için en uygun
uygulama yöntemi seçilmelidir (oral,
intravenöz, lokal vb.)

• Kullanılacak antibiyotiğin dozu ve
süresi yeterli olmalıdır.

• İnfeksiyon bölgesine geçebilecek en
iyi antibiyotiğin hangisi olacağı
düşünülmelidir.





Uygun Antibiyotik Kullanımı

• Hastanın altta yatan hastalıkları sorgulanmalı
(böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği vb.)
ve buna göre antibiyotik seçilmelidir.

• Hastanın kullandığı diğer ilaçlar sorgulanmalı
ve başlanacak olan antibiyotik ile etkileşimleri
düşünülmelidir.

• Başlanacak antibiyotiğin olası yan etkileri hem
antibiyotiğe başlarken düşünülmeli hem de
kullanım sırasında izlenmelidir.



İnfeksiyon tipi Olası Etken Antibiyotik

Akut infeksiyon, daha önce 
antibiyotik kullanımı yok, 
MRSA riski düşük

Aerobik Gram pozitif koklar Penisilinaza dayanıklı 
penisilinler, birinci kuşak 
sefalosporinler

Sağlık bakımı ile ilişkili ve 
MRSA riski yüksek

MRSA Ko-trimoksazol, doksisiklin, 
klindamisin, glikopeptidler, 
linezolid, daptomisin

Kronik yara ve daha önce 
antibiyotik kullanımı var

Gram pozitif koklar, Gram 
negatif çomaklar ± anaeroblar

Betalaktam – betalaktamaz 
inhibitörleri, ikinci veya 
üçüncü kuşak sefalosporinler, 
ertapenem, florokinolonlar

Nekrotik, kangrenli, kötü 
kokulu iskemik ayak

Gram pozitif koklar, Gram 
negatif çomaklar ve 
anaeroblar

Klindamisin (±florokinolonlar), 
metranidazol + florokinolonlar, 
betalaktam – betalaktamaz 
inhibitörleri, karbapenemler

Hidroterapi almış, yeşil – mavi 
renkte akıntısı olan yara

Pseudomonas aeruginosa Antipseudomonal florokinolon, 
penisilin veya sefalosporin 

Empirik Antibiyotik Tedavisi

Lipsky BA. Clin Microbiol Infect. 2007;13:351-3



Antibiyotik tedavisi debritman ve cerrahi drenajın alternatifi değildir

Yara tamamen iyileşmese de , infeksiyon bulguları düzeldiğinde 
antibiyotik tedavisi kesilmelidir



Süre 

• Bazı klinisyenler, iyileşme gerçekleşene 
kadar antibiyotik tedavisine devam 
etmeleri gerektiğini düşünmektedir 
ancak bu inancı destekleyen hiçbir kanıt 
yoktur.



Kronik Yara İnfeksiyonlarının 
Kaderi: Biyofilm



Biyofilm

• Mikroorganizmaların birlikte yaşayabilmek ve 
sağ kalabilmek için oluşturduğu Ekstrasellüler 
Polimerik Madde (EPS) ile birbirlerine ve 
yüzeylere yapışmalarını sağlayan MATRİKS



• Biyofilm farklı bakterilerin aynı ortama adapte 
olmasıdır (topluluk oluşturma özelliği)
– Yakındaki besinleri kullanma

– Atıkları uzaklaştırma

– Metabolik hız düzenleme

– Genetik materyal transferi

• Çeşitli dağılma mekanizmaları ile yeni odakların 
kolonize olması





Biyofilm İnfeksiyonları
Tanı Kriterleri
(Parsek – Singh Kriterleri) 

• Yüzeyle ilişkili patojenik bakteriler

• Enfekte doku >> matriks kaplı hücre kümesi 

(mikrobiyal agregat)

• Lokalize infeksiyon

• Antibiyotiklere duyarlı planktonik bakteriler  >>
tedavi yanıtsızlığı

• Negatif kültür sonucu >> klinik infeksiyon

• Konağın farklı dokularında bakteriyel mikrokoloniler
>> yetersiz klirens

Parsek MR, Singh PK Annu Rev Microbiol 2003, 57:677-701.





Malone M., Bjarnsholt T. et al. Journal of wound care vol 26, no 1, jan 2017, p 20-25



Yetersiz 
konak 

savunması

Biyofilm
kavitesinde

düşük oksijen

Keratinositlerin
bozuk migrasyon
ve proliferasyonu

Bakteriler sistemik 
antibiyotiklerden 

korunur

Bakteriler topikal
ajanlardan korunur

Bakteriyal Biofilm Yara İyileşmesinde En Büyük Engeldir





• Rifampisin

• Daptomisin

• Tigesiklin

• Minosiklin

• ……

DEBRİTMAN



Topikal Antimikrobiyal Tedavi
• Yara infeksiyonlarının tedavisinde 

topikal olarak antibiyotik kullanmaktan 
kaçınılması önerilir.
– Etkinliğinin sınırlı kanıtı vardır ve 

– Sıklıkla dirençli kolonize bakterilerin 
seçilmesine yol açar

– Yaranın çevresinde cilt iritasyonuna, 
kızarıklığa, egzamaya veya yara 
iyileşmesinde bozulmaya neden olabilir

Gottrup F, Bjarnsholt T, Cooper R et al. J Wound Care 2013; 22: 1–92
Draelos ZD et al. J Am Acad Dermatol. 2011;64(3 Suppl):S23–9
Taylor  SC et al. J    Am    Acad    Dermatol.    2011;64(3Suppl):S30–5











Sonuç
• Endikasyon olmadıkça antimikrobiyal 

kullanmamak 
– İnfeksiyon dışı problemler veya non-bakteriyal 

infeksiyon

– Kolonizasyon / kontaminasyon

– Klinik tanı  

– Kantitatif bakteriyoloji (≥105 cfu/g doku)



Sonuç

• Olası veya kanıtlanmış patojen için en dar 
spektrumlu antimikrobiyal tedavi
– Klinik tablo / immunsupresyon

– Antibiyotik direnç verileri

– Klinik olarak stabil hastada kültür sonuçlarına göre

– Polimikrobiyal infeksiyonda düşük virulanslı bakteri 
tedavisi ???

• İnfeksiyon bulgu ve belirtilerinin düzeldiği 
optimal süre
– Optimal doz, uygun yol

– Yumuşak doku 1-2 hafta, kemik 6 hafta

• Yan etki kontrolü



İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


