
Cerrahi tedavi 
endikasyonları hangi 
hastaya ne zaman ?
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Nekroz         Debridman Enfeksiyon /iskemi



Multidisipliner Yaklaşım;



Kronik yara      debridman akut yara



Debridman nedir

· Neden yapılır

· Ne zaman yapılır; vasküler durum?

· Nasıl yapılır :angiosome?

· Ne sıklıkla /vac

· Kim yapar



· Acil cerrahi işlem gerektiren durumlar;

· Yoğun enfekte yaralar

· Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları

Bunlar agresif debridman ve tüm sıvı kolleksiyonlarının drene edilmesiyle kontrol 
edilebilir. Bu tür yaralarda  etken ne olursa olsun bakteriyel yük ve virülans faktörlerinin 
aktivasyonu   konakçının invazyonuna ve sistemik bir hastalığa dönüşür.



· Enfeksiyonun merkezinde yer alan bu dokuların  ve bakteri kolonilerinin debride
edilmesi enfeksiyonun kontrolünü kolaylaştırır.

· 105  fazla bakteriyel koloni, beta hemolitik streptokok varlığı cerrahi müdahale için 
objektif bir kriterdir.

· Sistemik ve topikal antibiyotik kullanımı ile yaradaki durum bakteriyel invazyondan
kolonizasyona geri döndürülebilir. Bakterilerin aşırı çoğalmasını kontrol altına alana 
kadar seri debridman ve yıkamalar devam edebilir.



· Uzun süren yaralarda öncelikle kanser olasılığı ekarte edilmelidir. Cilt kanserleri 
kronik yara gibi seyredebilir, sürekli açılıp kapanan bir yara ancak asla tam olarak 
kapanmaz. 

· Kronik yara da malign transformasyonla marjolin ülserine dönüşebilir. Kanser şüphesi 
varsa biyopsi yapılmalıdır. Yarada kontrolsüz enfeksiyon ve / veya kanser şüphesi yoksa 
yara değerlendirilmeye devam edilebilir.



· Bir sonraki aşamada hastanın damar durumu değerlendirilir.

· Arteriyel, vönöz ve lenfatik sistem değerlendirilmelidir.

· Arteryel yetmezliğin değerlendirilmesi ekstremitelerde nabızların değerlendirilmesi ile 
başlar; var mı? Dolgun mu?

· ABI ve TcPO2 doku oksijenizasyonunu objektif olarak gösterir.

· ABI 0,7 eşit yada küçükse, TcPO2 30 mmHg’den küçükse yara bu durum iyileşmesi ile 
bağdaşmaz.

· Arteryel yetmezlik vasküler cerrah tarafından değelendirilmeli endovasküler yada by pass
ile tedavi edilmelidir.

· Amputasyon ancak revaskülerizasyon mümkün değilse  seçenek olmalıdır.



· Venlerin durumu doppler ile değerlendirilir.

· Cerrahi girişimler ( endovenöz ablasyon, skleroterapi,vb) yada kompresyon tedavisi 
venöz konjesyon için uygulanabilir.

· DVT varlığında hastanın durumu izin veriyorsa anti koagülan tedavi başlanmalıdır.



· Lenfödem hem kronik yaraya neden olan hem de  yara iyileşmesini engelleyen bir 
durumdur.

· Kompresyon çorapları geleneksel tedavidir, lenfovenöz anastomozlar ve serbest  lenf 
nodu transferleri daha yenilikçi ve umut vaat eden yöntemlerdir.

· Sistem lenfosintigrafi yada lenfanjiyografi ile değerlendirilir.



· Vasküler yada lenfatik sistemler değerlendirildikten sonra  sıra yaranın 
değerlendirilmesindedir.

· Nekroz, enfeksiyon ve ekspoze yapılar değerlendirilir

· Kuru nekroz, eskar yada enfekte olmayan dokulara  acil debridman yada cerrahi 
yapılmaz, bu dokuların  vasküleritesi düşüktür, yumuşak doku oluşumunu ve 
büyümesini desteklemez. Kronik yara ile sonuçlanır. Bu tür dokuların yerine göre uzak 
yakın yada serbest flepler kullanılabilir. bu şekilde hem yara kapatılır hem de 
vaskülerizasyon arttırılır.

· Debridmanda angiozome dikkate alınır.



· Sağlıklı bir hücresel bağışıklık sistemi nekrotik dokuları hızla ve tam olarak temizler ancak 
bu süreç cerrahi  debridmana göre yavaş bir süreçtir. Debridmanda kan kaybı daha azdır. 
Eğer debridmanda kanama fazla ise sağlıklı dokulara zarar veriliyor demektir.

· Az miktarda nekroz içeren dokularda enzimatik debridmanda oldukça işe yarayan bir 
yöntemdir. Yara yatağını temiz tutar ve iyileşmeyi hızlandırır. Özellikle cilt altı dokunun 
zayıf olduğu yerlerde , kritik yapıların ekspozisyonunu önlemede oldukça faydalıdır. Ön 
bacak, dorsal ayak, ayak bileği vb

· Ciltaltı dokusu kalın olan bölgelerde nekrotik dokunun altında yeterince sağlıklı doku 
varsa daha agresif debridman yapılabilir. Bu şekilde hızla greft yada flep yapılarak iyileşme 
süreci çok hızlanabilir.

· Hidro-debridman cihazları debridman derinliğini ayarlamada etkili ve güvenlidir.



· Kemik tendon kıkırdak ekspozisyonu varsa yakın zamanda cerrahi işlem gereksinimi 
doğacaktır. Bunlar fleplerle kapatılır ve çoğunlukla donör sahaları kapatmak için deri 
grefti gerekli olacaktır.



K U RU  N E K R O Z

· Yavaş gelişen arteriyel yetmezlik sonucu gelişir.
· Kuru parlak  siyah görünümlü 

· Demarkasyon çok belirgin

· Bakterilerin yaşaması için uygun değil

· Cerrahi ile tedavi edilir

· Prognozu daha iyi

I S L A K  N E K R O Z

· Ani gelişen bakteriyel invazyon sonrası gelişen 
ani vasküler yetmezlik.

· Venöz tıkanıklık ön planda

· Bül formasyonu, yumuşama, şişme, ıslak 
görünüm

· Çürüme 

· Demarkasyon hattı belirsiz

· Bakteriyel yük çok fazla

· Acil tedavi şart

· Prognoz kötü

























































Teşekkürler…


