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“Tıp sanatı hastayı doğa iyileştirirken eğlenmekten ibarettir.”
Voltaire (1694–1778)

“Bir insanın kalbini hayvanlara yaptığı muamele ile yargılayabiliriz.”
Thomas Edison (1847–1931)

“Üç insan sınıfı vardır: görenler. Gösterildiğinde görenler.
Görmeyenler.”
Leonardo da Vinci (1452–1519)

“Hayata yıl eklemek yerine, yıllara hayat eklemek daha iyidir.”
Rita Levi-Montalcini (1909–2012)

Yolanda için
Sensiz bunların hiçbiri mümkün olmazdı.
Bu kitaba “katlandığınız” için teşekkür ederiz.
Her şey için teşekkürler.
Çocuklarım Iguácel, Leyre ve Pablo için.
Geldiğinizden beri insanlar olarak
büyümemize yardımcı oldunuz.
Ebeveynlerim, Luis ve Amalia ve kardeşim için.
Her şeyin kaynağı sizsiniz.
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Yazar
Joaquín J. Sopena Juncosa
Zaragoza Üniversitesi mezunudur. CEU Cardenal Herrera Üniversitesi (UCH CEU) Hayvan
Tıbbı (Veteriner Fakültesi) ve Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. UCH CEU Veteriner Fakültesi dekan vekili.
Araştırma alanları, cerrahi teknikler ve veteriner hekimliği ve deneysel cerrahi alanında gelişmiş uygulamalı tedavilere odaklanmıştır. Halen UCH CEU’da Deneysel ve Uygulamalı Veteriner Cerrahi Araştırma Grubunu yönetmektedir. Bu alanda ayrıca biyomedikal araştırmalar
için García Cugat Vakfı ile birlikte çalışmaktadır. 7 doktora tezi danışmanlığı yapmış, ulusal
ve uluslararası dergilerde 50’den fazla bilimsel makale yayınlamıştır. García Cugat Vakfı-UCH
CEU, Avrupa Veteriner Travma ve Ortopedi Derneği (ESVOT) ve İspanyol Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği (AVEPA) yönetim kurulu üyesidir. Yara yönetimi ve küçük hayvanlarda plastik cerrahinin prensipleri (Editorial Servet, 2009) ve büyük yaraların plastik cerrahi
ile yönetimi üzerine ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda makalesi bulunmaktadır ve kurs
düzenlemiştir.
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Ortak yazarlar
Marc Ardèvol Grau

Paula Cava Ten

Zaragoza Üniversitesi mezunudur. Halen Ve-

UCH CEU Veteriner Fakültesinde görev yap-

teriner Canis Hastanesi’nde (Mayorka) görev

maktadır. Aynı üniversitede Hayvan Tıbbı

yapmaktadır.

ve Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir.
Global Veterinaria Hastanesi’nde (Puerto de
Sagunto, Valencia) ve Teknoloji Hayvan Merkezi’nde (Valencia) görev yapmaktadır.

José María Carrillo Poveda

Déborah Chicharro Alcántara

Murcia Üniversitesi mezunudur. UCH CEU

UCH CEU Veteriner Fakültesinde doktor.

dan Veteriner Fakültesinde görev yapmakta-

Aynı üniversitede Hayvan Tıbbı ve Cer-

dır. UCH CEU Hayvan Tıbbı ve Cerrahi Ana-

rahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Barse-

bilim Dalı öğretim üyesidir. Aynı üniversitenin

lona Özerk Üniversitesi’nde (UAB) Küçük

Veteriner Eğitim Hastanesinde Travma Servisi

Hayvanlarda Cerrahi ve Anestezi Yüksek

Başkanı ve Global Veterinaria Hastanesi’nde

Lisansı. UCH CEU’da Deneysel ve Uygula-

(Puerto de Sagunto, Valencia) Cerrahi Bölüm Başkanıdır.

malı Veteriner Cerrahi Araştırma Grubu Üyesi.

Yazar / Ortak yazarlar

Belén Cuervo Serrato

Josep de la Fuente Laborda

UCH CEU Veteriner fakültesi mezunu,

Zaragoza Üniversitesi ve Barselona Otonom

doktor. Aynı üniversitede Hayvan Tıbbı ve

Üniversitesi mezunudur. UAB’de Doçent

Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Global

Doktor. Veterinari de Catalunya (Barselona)

Veterinaria Hastanesi’nde (Puerto de Sagunto,

Hastanesi Travma ve Ortopedi Bölüm Başkanı.

Valencia) çalışıyor. UCH CEU’da Deneysel

Travma ve Ortopedi dallarında AVEPA

ve Uygulamalı Veteriner Cerrahi Araştırma

sertifikası bulunmaktadır.

Grubu Üyesi.

Elena Damiá Giménez

Mireia García Roselló
Valencia Politeknik Üniversitesi mezunudur.

UCH CEU Veteriner fakültesi mezunu, doktor.

2 0 0 8 y ı l ı n d a n b u y a n a Ve t e r i n e r

Aynı üniversitede Hayvan Tıbbı ve Cerrahi

Hastanesi’nde veteriner cerrah olarak

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Veteriner

çalışmaktadır. Eylül 2013’ten bu yana müdür

cerrah ve Clínica Loriguilla Veterinaria’nın

olarak görev yapmaktadır. Halen UCH

sahibi (Loriguilla, Valencia). UCH CEU’da

CEU’da Deneysel ve Uygulamalı Veteriner

Deneysel ve Uygulamalı Veteriner Cerrahi

Cerrahi Araştırma Grubu üyesidir.

Araştırma Grubu Üyesi.

Ángel Díaz-Otero Medina

Mª Eugenia Lebrero Berna
Zaragoza Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Zaragoza Üniversitesi Veteriner Tıbbı ve

m e z u n u d u r. M a d r i d C o m p l u t e n s e

Hayvan Patolojisi Anabilim Dalı’nda doçent.

Üniversitesi’nden evcil hayvanlarda Travma

Birçok veteriner kliniğinde cerrah olarak

ve Ortopedik cerrahi uzmanıdır. Veteriner

çalışmaktadır. Cerrahi, onkoloji ve minimal

Hastanesi Küçük Hayvan Cerrahisi

invaziv prosedürlerde uzman. İtalya’daki

Bölümü’nde kıdemli veteriner teknisyeni

Turin Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde

ve Zaragoza Üniversitesi Hayvan Patolojisi

çalışmıştır.

Anabilim Dalı’nda doçent olarak görev yapmaktadır.

Juan Manuel Domínguez Pérez

Juan Manuel Martí Herrero

Córdoba Üniversitesi’nden (UCO) mezundur.

Zaragoza Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezu-

Aynı üniversitede Hayvan Tıbbı ve Cerrahi

nudur. Amerikan ve Avrupa Veteriner Hekimler

Anabilim Dalında Profesör. Córdoba

Kolejlerinden (Dipl. ACVS ve Dipl. ECVS) Dip-

Üniversitesi Veteriner Hastanesi’nde

loma sahibidir. Londra ve Columbus’ta veteriner

çalışmaktadır. 2007-2013 yılları arasında

kliniklerinde ve Kuzey Carolina, Mississippi ve

Küçük Hayvan Cerrahisi Bölüm Başkanı

Ohio Eyalet Üniversitelerinde (ABD) çalışmıştır.

olarak görev yapmıştır.

Halen Chesapeake ve Virginia Beach’te (Virginia)
Veteriner Cerrahi Uzmanları üyesidir.

José Andrés Fernández Sarmiento

Juan Morgaz Rodríguez

Córdoba Üniversitesi’nden (UCO) mezundur.

Córdoba Üniversitesi mezunudur. Cerrahi

Hayvan Tıbbı ve Cerrahi Bölümü’nde

Anabilim Dalı’nda Veteriner Hekimliği

Profesör ve UCO Veteriner Hastanesi

ve Küçük Hayvan Cerrahisi eğitmeni.

Küçük Hayvan Cerrahisi Bölümü’nde

Milano’daki Gran Sasso Hastanesinde ve

görev yapmaktadır. Glasgow Üniversitesi

Cambridge, Minnesota, Kuzey Carolina

(Birleşik Krallık) ve Kuzey Carolina Eyalet

ve Liverpool Üniversitelerinde çalışmıştır.

Üniversitesi’nde (ABD) çalışmıştır.

AVEPA Yumuşak Doku Cerrahisi (GECIRA)
sertifikalı üyesi ve GPCert (SAS) sahibidir.
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Ángel Luis Ortillés Gonzalo

Mercedes Sánchez de la Muela

Zaragoza Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Madrid Complutense Üniversitesi (UCM)

mezunudur. Halen veteriner oftalmoloji ala-

mezunudur. UZ Veteriner Fakültesi Hayvan

nında tezini tamamlamaktadır. Zaragoza

Tıbbı ve Cerrahisi Bölümünde görev

Üniversitesi Veteriner Hastanesi Oftalmoloji

yapmaktadır. Küçük Hayvan Cerrahisi

Servisi üyesidir.

Telafi Veteriner Hastanesi Bölümü Üyesidir.
Complutense Veteriner Hastanesi Hücre
Tedavisi Bölümü Klinik Direktörüdür.

Mariluz Ortiz Gómez

Carolina Serrano Casorrán

Zaragoza Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Zaragoza Üniversitesi mezunudur. Aynı

mezunudur. Küçük Hayvan Klinik Uygulama

üniversitede Hayvan Patolojisi Anabilim

Lisansüstü. Baş Veteriner Hekim ve HCV

Dalında Cerrahi bölümünde doçent olarak

CEU Cerrahi Bölüm Başkanı. UCH CEU’da

görev yapmaktadır. Görüntü rehberli minimal

Deneysel ve Uygulamalı Veteriner Cerrahi

invaziv cerrahi tekniklerinde biyomedikal

Araştırma Grubu Üyesi.

yüksek lisansı ve Zaragoza Üniversitesi Küçük
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Hayvan Klinik Tıp yüksek lisansı yapmıştır.

José Benito Rodríguez Gómez

Ana Whyte Orozco

Madrid Complutense Üniversitesi (UCM)

Zaragoza Üniversitesi mezunudur. Aynı

mezunudur. UZ Veteriner Fakültesi, Cerrahi

üniversitenin Veteriner Fakültesi, Cerrahi

Patoloji ve Cerrahi Eğitmeni. Hospital

Patoloji ve Cerrahi eğitmenidir. UCM’den

Veterinario Valencia Sur ve Clínica Veterinaria

veteriner diş hekimliği ve çene-yüz

Ejea gibi büyük veteriner kliniklerinde

cerrahisinde uzmanıdır.

ortaklık ve danışmanlık yapmaktadır. Küçük
hayvan klinik tıpta cerrahi: adım adım cerrahi
görüntüler kitabının ortak yazarıdır.

Monica Rubio Zaragoza
Murcia Üniversitesi mezunudur ve UCH
CEU’da doktordur. UCH CEU Hayvan
Tıbbı ve Cerrahi Anabilim Dalı başkanı,
HCV Acil Servis Başkanıdır ve doçent
unvanına sahipitir. UCH CEU’da Deneysel
ve Uygulamalı Veteriner Cerrahi Araştırma
Grubu Üyesidir.

Eliseo Zuriaga Sanchis
UCH CEU’da Veteriner Hekim ve yardımcı
Eğitmen. HCV CEU Dermatoloji Bölüm
Başkanı. Halen Valencia ve Castellón
illerinde bir dizi klinikte uzman olmanın yanı
sıra Global Veteriner Hastanesi ve Almenara
Veteriner Kliniğinde çalışmaktadır.

Ön Söz

Ön Söz
Altı yıl önce aynı yazarın Manejo de heridas y principios de cirugía plástica en pequeños animales [Yara Yönetimi
ve Küçük Hayvanlarda Plastik Cerrahi Prensipleri] adlı başka bir kitabının önsözünü yazma fırsatım oldu. Altı yıl
sonra, sevgili okuyucu olarak sizin elinizde olan bu kitap yayınlandı. Bu kitap, plastik cerrahiye teknik ve oldukça
görsel bir perspektiften, okuyucuyu yaralanmaların tedavisi için sık kullanılan teknik ve tedavilerde yönlendirecek
bir dizi klinik vakanın sunumu ile pratik bir yaklaşım olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Yazarın bu kitap için bir kez daha önsöz yazmamı istemesi memnuniyetimi ikiye katlamıştır. Daha önce de vurgulandığım gibi, bir yandan, Universidad UCH CEU Veteriner Fakültesindeki yönetim sorumluluklarımız nedeniyle
zor görevleri paylaşmak için uzun saatlerimizi harcamamız yazar ile aramızdaki dostluğun zaman içinde büyümesine vesile olmuştur. Diğer yandan, zamanla pekişen bu dostluğumuz bu grubun son derece spesifik cerrahi alanlarda yani yaralanmaların tedavisi ve konu ile ilgili araştırmalara devam etmesini sağlamıştır.Bu vesileyle, yazarın
tüm deneyimleri, en basitinden en karmaşık olanlara kadar, yaralanmaların ve plastik cerrahinin yönetimi için
farklı cerrahi teknikleri yavaş yavaş inceleyen beş bölüm halinde düzenlenmiştir. Bu kitap, pratik ve uygulanabilir
yapısı nedeniyle veteriner pratiğinde en sık kullanılan rutin metodlara odaklanmaktadır ve bu yönüyle hem profesyoneller hem de öğrenciler için bir referans niteliğindedir.
Yara sağaltımı eski çağlardan beri cerrahlar için büyük bir endişe kaynağı olmuştur. Teodorico Borgognani’nin yaranın her ne pahasına olursa olsun temiz tedavisinin savunulması gerektiğini 1268 yılında tıp öğrencilerine yönelik
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yazdığı Cyrurgia başlıklı bir kitapta yer vermiştir.
İlk cerrahi teknikler, doğada yaşayan insanların zor yaşam tarzlarının neden olduğu yaralanma ve travmaları tedavi
etmek için kullanıldı. Bu konuda çok sayıda ilgi çekici örnek bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir; Bazı Asya kabilelerinde, yaralara dökülen kükürt ile salpetre karışımının ateşe verilmesi, Dakota yerlilerinin
kullandığı bir hayvanın idrar kesesine bağlı bir tüy kullanarak pürülan akıntıyı emen drenaj teknikleri, Taş Devri’nden kalma dikiş için kullanılmış olabilecek iğneler (Masai halkı da aynı amaçla akasya ağacı iğneleri de kullanmışlardır), Hindistan ve Güney Amerika’daki bazı kabileler tarafından lezyonun kenarlarını ısırdıktan sonra boyunları
bükülerek kafaları cerrahi zımba görevi görecek şekilde sıkıca tutturulan termitler ya da böceklerin küçük yaraları
kapatmak için kullanıldığı akıllı yöntemler.
Gelecekteki cerrahların eğitiminde yaralanmaların tedavisi ile ilgili bilginin temel olması gerektiği açıktır dolayısıyla bu teknikleri öğrenmek için yeterli zaman ayrılmalıdır.
Yeni kitabı için Profesör Joaquín Sopena’yı tebrik etmeliyim. Bir önceki kitabının çok beğenildiği, dünya çapında
farklı etkinliklerde yazarın kendisi tarafından verilen çeşitli konferanslarda da görülmüştür. Aynı başarıyı bu kitabı
için de diliyorum.
Sonuç olarak, benim için, İspanyolca yazılmış veterinerlik kitaplarında küresel bir referans olan Servet Yayınevi’ni,
bu kitabı, alanında kesinlikle somut bir örnek olacak tercüme edilmiş yayınlar arasına dahil ettiği için tebrik ediyorum.
Santiago Vega
Dekan
CEU Cardenal Herrera Üniversitesi, Valensiya, İspanya
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Sunuş
On yedi yıl önce, yeni bir üniversitede yeni bir veteriner fakültesi ve cerrahi servisi oluşturmanın teşvik edici zorluğu ile karşı karşıya kaldık. İspanya’nın Valensiya kentindeki UCH CEU Üniversitesi Klinik Hastanesinde Küçük
Hayvan Cerrahisi Departmanı başarıyla kurulması, tüm enerji, çaba ve çalışma saatlerini bu görevi layıkıyla yapma
gayreti içinde olan birçok akademisyen ve yardımcılarının arasındaki sinerji sayesinde mümkün oldu. Yıllarca süren bu sıkı çalışmanın ürünü, klinik kullanım için veteriner hekimlikte yara yönetimindeki farklı özellikleri ve teknikleri kapsayan bir kitabın yayınlanması olmuştur. Böylece, Manejo de heridas y principios de cirugía plástica en
pequeños animales adlı kitap Servet yayın evi tarafından 2009 yılında yayınlanmıştır.
Bu çalışmanın yayınlanmasından bu yana 6 yıl geçti ve birçok olgu sunduğu felsefe ile ele alındı. Yara bakımı hala
günlük klinik uygulamada en sık rastlanan sorunlardan biridir. Nemli iyileşme tekniklerinin kullanıldığı yanlış yara
tedavi yöntemleri görmeye hala devam ediyoruz ve dolasıyla konu bizim açımızdan önemini korumaktadır.
Hepimiz birçok cerrahi teknik için protokoller konusunda netiz ve her zaman aynı şekilde takip ediyoruz. Bununla
birlikte, hemen hemen her birimiz yara yönetimi için farklı bir protokol oluşturabiliriz. Bu durum göz önüne alındığında, küçük hayvanlarda yaraların klinik tedavisine odaklanan yeni bir yayın için olguların derlenmesi görevini
üstlendik. Bu vesileyle, kitap yaygın yara sağaltım tekniklerinin uygulanmasına odaklanmakla birlikte kullanılan
farklı prosedürlerin teknik tanımını da vurgulamaktadır.
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Her bölüm, geliştirilecek ana tekniklere atıfta bulunan küçük bir girişle başlamaktadır. Her bölümün ana metni,
yara tipi ya da kullanılan teknik açısından birbiriyle ilişkili bir dizi klinik olguyu tanımlamaya ayrılmıştır. Bu olgular, teorik değerlendirmelerden ziyade tedavinin tanımına odaklanır, böylece okuyucu uygulamalarında izlemesi
gereken ana adımlar hakkında net bir fikir edinebilir.
Önceki kitabın yazarlarından çoğu bu yayında da yer aldı. Yeni profesyoneller de farklı tedavilerle ilgili yeni bir
vizyonla tanıştı. Her durumda, gerektiğinde klinik vakaların bir parçası olarak teorik kavramları çekici bir şekilde
tanıtarak uygulamalı, klinik bir bakış açısı sağlama çabalarından dolayı herkese teşekkür etmeliyiz.
Okuyucuyu farklı klinik olgularda yönlendirmek için çok sayıda resim içeren uygulamalı bir yaklaşım kullanmaya
çalıştık. Amacımız, her bir vakanın anlaşılmasına yardımcı olmak için her yazarın kritik noktalarını, ipuçlarını ve
deneyimlerini tartışan teknik ayrıntıları adım adım anlatmaktı.
Kitap, gittikçe karmaşıklaşan olguları kapsayan 5 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm konservatif tedavi tekniklerinin bir hatırlatıcısı olarak düşünülebilir. İkinci bölüm genel cerrahi tekniklerin, özellikle de yara tedavisinin temel
bir parçası olarak cerrahi debridman kullanımını ele almaktadır. Bu ilk iki bölümde incelenen tüm vakalarda özel
plastik cerrahi tekniklerinin uygulanması gerekli değildir. Üçüncü bölümden itibaren en yaygın plastik cerrahi teknikleri tartışılmaktadır - deri flepleri (Bölüm 3) ve deri greftleri (Bölüm 4). Son bölüm, yaygın olmayan ancak en
karmaşık olgularda (eaksiyal deri flepleri, biyo-rejeneratif tedavi ve basit rekonstrüktif plastik cerrahi tekniklerine
küçük bir giriş) dikkate alınması gereken daha karmaşık teknikler için ayrılmıştır.
Bu kitabın kitabı kullanan herkes için yararlı olabileceğini umuyoruz.
Tüm yazarlarımıza bu kitabı gerçekleştirme çabaları ve özverileri için teşekkür etmeden geçemeyiz. Tüm yazarlar,
bilgiyi derlemeyi ve rekor sürede didaktik ve uygulamalı bir şekilde yazmayı başardılar, zaman konusunda baskı
yaptığım için kendimi suçluyor ve özür diliyorum. Bu çalışmayı bize bir kez daha emanet ettiği için Servet yayın
evine de teşekkürler. Yine bize sonsuz sabır ve anlayış gösterdiler.
Umarız kimse sonuçtan hayal kırıklığına uğramaz.

Joaquín J. Sopena Juncosa
Alfara del Patriarca (Valensiya, İspanya), Mayıs 2015

Sunuş

Çeviriye Ön Söz
Bilim, teknolojinin kullanımıyla hızlı bir gelişme kaydetmiştir. Buna bağlı olarak meslektaşlarımız da kendini yenileme güncel yaklaşımları öğrenme gereksinimi duymaktadırlar. Türkçe kaynakların azlığı meslektaşlarımızı bu
konuda zorlamaktadır.
Cerrahi el ile yapılan hekimlik anlamını taşımaktadır ve görsel eğitim önemli bir role sahiptir. Sadece okumak
suretiyle yapılacak işlemin anlaşılması zordur. Teksir veya ders notu okumak yerine bizzat bir operasyonu görmek
ya da asiste etmek öğrenmek açısından daha yararlıdır. Bu noktadan hareketle yıllardır meslektaşlarımıza yardımcı
olmak için operasyon videoları çekip bunu internet ortamında paylaşıma sunuyorum.
Olgu temelli yaklaşımlar ve bol görsel materyal cerrahide önemlidir. Bu amaçla içinde otuzun üzerinde klinik olgu
içeren ve farklı tekniklerin anlatıldığı “Deri Cerrahisinde Klinik Olgular” kitabının meslektaşlarımız açısından büyük bir boşluğu dolduracağı kanısındayım.
Kitabın çevirilerine destek veren hocalarıma, yararlı bir kaynağı meslektaşlarımıza kazandırmak için gayret sarf
eden Verda Yayıncılık çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Deri Cerrahisinde Klinik Olgular kitabının meslektaşlarımıza yararlı olmasını diler, sağlık ve esenlikler dilerim.
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Deri cerrahisinde klinik olgular

Giriş ve teknikler

Joaquín J. Sopena Juncosa

Giriş
Yaralar birçok olguda önemli klinik zorluklar gösterirler. Küçük ya da
önemsiz yaralarda, olumlu bir șekilde sonuçlanabilecek çok sayıda
tedavi seçeneği vardır. Bununla birlikte, ciddi, kronik ya da büyük yaralarda, optimum tedavi sağlamak önemlidir, daha da önemlisi, bu
tedaviler bir süre devam edeceği için, yaralanmanın gelișimini değerlendirmemize olanak sağlar. Bu tür yaralarda kritik faktörlerden biri,
kullanılan olası yöntemlerle ilgili kararlar vermektir: tedavi ne kadar
sürmeli? cerrahi teknikler ne zaman kullanılmalıdır? ne zaman bir tedavi etkili olmayı bıraktı? Tedavi protokolüne bașlamak için bu soruları cevaplamak gerekmektedir.
Hemen hemen tüm yaralar için, konservatif tedavi teknikleri kullanılmalıdır, diğer bir deyișle medikal yara bakımı. Çoğu olguda, bu
gereken tek tedavidir. Büyük yaralarda bile, bu tedavinin temel bir
parçası olacaktır. Etkilenen dokunun, kapanması ve tedaviye cevap
vermesi için iyileșmesi gerekir. Bir yaranın bașlangıç bakımı, durumu
iyileștirmek ve cevabı daha etkili hale getirmek için planlanmalıdır.
Bu konuda, her türlü yara için uygulanabilecek uygun bir protokol
kullanmaya çalıșmak önemlidir. Bu, yaranın ilerlemesinin değerlendirilebileceği ve iyileșme sürecinde herhangi bir değișiklik tespit edildiğinde önleyici tedbirler ya da tedavi uygulanabileceği anlamına gelir.
İyileșme sürecinde yapılan herhangi bir eylem, genel süreci
azaltmak ve onarım dokusunu mümkün olduğunca çabuk elde
etmek amacıyla, her bir așamadaki sürenin kısaltılması üzerinde
odaklanacaktır.
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Așırı agresif hareketlerden, canlı dokuya hasar vermekten, sitotoksik
ilaçların kullanımından ya da dezenfektanların așırı kullanımından kaçınılmalıdır. Ayrıca, en yaygın ve ciddi yara komplikasyonlarından biri
olan enfeksiyon, kontrol altına alınmalıdır. Bunu bașarmak için, diğer
hususların yanı sıra, bu süreçleri kolaylaștırmak için mümkün olduğu
kadar nemli bir alan sağlamak ve çevreyi kontrol etmek de önemlidir.

Kanamanın ilk kontrolü, yara bakımı için kullanılan farklı
pansumanlarla derinin korunması, atık doku ve materyallerin
debridman yoluyla uzaklaştırılması ve iyileşme sürecini
kolaylaştırmak için kontrollü bir çevrenin yaratılması yara
tedavisinin temel kısımlarıdır.

Her zaman, yaranın tedavisine öncelik verilecektir. Biz, yaranın etrafındaki sağlıklı deriyi görmezden gelme eğilimindeyiz ve derinin
herhangi bir agresyona (yıkama, kılların kesilmesi, pansuman, bandaj, bant, eksüdatlar, vb.) karșı koyabileceğini düșünmekteyiz. Uzun
süren tedaviler, tedaviyi zorlaștıran ve hastanın rahatsızlığına neden
olan perilezyonel deriyi etkileyebilir (Șekil 1). Bu derinin bakımı için,
doğru ve dikkatli bir bakım, maserasyonu önlemek için derinin kuru
tutulması, dikkatli tıraș, agresif olmayan pansuman yapıștırıcıların
kullanımı (koban, flastere tercih edilir) ve deri üzerinde koruyucu bir
tabaka olușturmak için, birkaç saat sonra doğal olarak dökülen, silikon bazlı bariyer ürünleri kullanarak korumak gibi durumlara ihtiyaç
duyulacaktır.

Yara iyileşme fazları
Yaralar dört farklı aşamada iyileşir: vazokonstrüksiyon,
inflamasyon (yangı), proliferasyon ve remodeling (yeniden
şekillenme). Birinci aşama çok kısadır, hemen ardından
inflamasyon aşaması takip eder. Bu aşamanın temel
amacı, tüm hasarlı maddeleri uzaklaştırmak ve diğer
komplikasyonları önlemektir (kanama, mikroorganizmaların
çoğalması vb.). “Temizlik” olayı, süreci domine eder;
ilgili hücreler temelde makrofajlardır. Hasarlı bölge
temizlendikten sonra, fibroblastlar çoğalmaya başlar,
bunların başlıca görevi, bölgeyi düzensiz kollajen lifleriyle
yeniden doldurmaktır (proliferasyon fazı), böylece yara,
sonraki iyileşme sürecini kolaylaştıran ince gevrek doku
ile kaplanır (granülasyon dokusu). Bu düzensiz doku daha
sonra, deri gerginliğine bağlı olarak konumlanan daha
spesifik bir yapı ile -skar doku- yer değiştirir (yeniden
şekillenme fazı).

Şekil 1. Büyük yaralarda, fazla miktarda perilezyonel deri etkilenebilir. Bu derinin

bakımı, yaranın gelișimi için büyük öneme sahiptir.

Medikal yara bakımı / Giriş ve teknikler

Yara bakım protokolü
Burada ilk amaç hastanın stabilize edilmesini sağlamaktır. Diğer
gerekli ișlemler yapılırken, yara, ıslak kompreslerle (fizyolojik tuzlu
su çözeltisine batırılmıș) korunabilir. Dikkat yaraya çevrildikten
sonra, ilk olarak hasta ve yaralanmanın nedeni ile ilgili tüm mevcut
bilgiler alınmalıdır. Yabancı cisim, kanama ve kan pıhtısı varlığı, kılların kir durumu v.s. gibi durumlar tam olarak değerlendirilemese
de yaranın muayenesi yapılmalıdır. İlk adım yarayı muayene için
hazırlamaktır. Bunun için, yara çevresindeki kılları tıraș etmek ve
mümkün olduğunca daha fazla atık maddeyi uzaklaștırmak için fizyolojik tuzlu su çözeltisi ile yıkamak gerekir. Yara bu durumda daha
iyi değerlendirilebilecektir.
İlk değerlendirmede, yaranın enfekte olup olmadığı belirlenecektir.
Çoğu yaranın enfekte olduğu düșünülür; yalnız belirgin bir kontaminasyon ya da hasarlı doku bulunmayan çok yeni yaralar (6 saatin
altı), non-enfekte olarak sınıflandırılabilir (ısırık yaraları hariç). Temel
amaç enfeksiyonu kontrol etmektir. Bu, yaranın tedavisi ve her 24
saatte bir pansumanı ile yapılır. Bu, debridement (yeniden yara olușturmaksızın ölü dokunun uzaklaștırılması), lokal antibiyotik kullanımı
(birçoğu kullanılabilir, ancak özellikle, neomisin, gümüș sülfadiazin
ve “üçlü antibiyotik”: polimiksin, basitrasin ve neomisin kullanılır) ve
gerekirse sistemik antibiyotik kullanımını kapsar. Eksudat olușumu,
farklı emicilik özelliklerine sahip (hidrojel, poliüretan köpük, aljinate),
yapıșkan olmayan pedler kullanarak kontrol altında tutulmalıdır.
Yara debridmanı, herhangi bir nekrotik dokunun uzaklaștırılmasından ibarettir, bu șekilde iyileșme sürecinin yangısel fazı azalır. Tüm
sağlıklı dokuları korumak önemlidir. Sağlıklı dokuyu uzaklaștırmak
ve yarayı kanatmak çok anlamlı değildir, çünkü bu așamada amaç
enfeksiyonu kontrol etmektir. Birçok metod kullanılabilir. Bunlardan
birisi, eksüdatı emmek için yarayı gazlı bezlerle (kuru ya da nemli)
ovalamak ya da kurulamak ve daha sonra onları atmaktır. Bu ișlemler
agresif ve ağrılıdır ve sağlıklı dokuya zarar verir, bundan kaçınılmalıdır.
Bunun yerine, nekrotik dokuyu iyi bir șekilde uzaklaștırmak için bir
bistüri ya da makas kullanarak cerrahi debridman yapmak (șüphe

varsa, yeniden değerlendirmek için, bir sonraki yara pansumanına
kadar bırakılmalıdır) ya da düșük basınç altında (20 ml șırınga ve sarı
kanül, 8-9 psi * (5–62 kPa) lık bir basınç olușturur) tuzlu su çözeltisi
kullanılarak mekanik debridman yapmak daha iyidir. Böylelikle sağlıklı
doku etkilenmeksizin ölü doku uzaklaștırılmıș olur.
Düșük basınç altında tuzlu su çözeltisi ile debridman yaparken,
hastanın çok ıslanmamasını sağlamak önemlidir ve yara tedavisine
devam etmeden önce bu fazla olan tuzlu su çözeltisi uzaklaștırılmalı
ya da kurulanmalıdır. Bu ișlem, gazlı bez ve kompreslerle, yara üzerinde sürtünme yapmadan hafif baskı uygulayarak yapılır. Lokal antibiyotikler, merhem olarak ya da gazlı bez üzerine uygulanabilir. Daha
sonraki ișlem, üçlü antibiyotik tedavisidir ve yaralarda kullanılması
önerilmektedir. İlacın uygun dağılımını sağlamak için, etkilenen alanın
tamamı kapatılmalıdır. Toz halindeki antibiyotiklerin kullanımı önerilmez. Antiseptikler temizlik sırasında da kullanılabilir. Bu durumda, %
0.5’lik bir klorheksidin tercih edilir fakat fazla kullanımı tavsiye edilmez. Antiseptik ile son bir lavaj yeterlidir ve herhangi bir bașlangıç
kontaminasyonu kontrol edildikten sonra, antiseptik tedaviye artık
gerek yoktur.
Son olarak, yara bir pansuman ile kapatılır (șekil 2). Pansumanın
amacı, yaradaki herhangi bir eksudatı emmektir. Her ne olursa olsun
yaranın kurumasına engel olunmalıdır; hiçbir yara kabuğu olușumuna
izin verilmemelidir. Kuru kabuk dokusu enfeksiyonu kolaylaștırır, lokal ağrıya neden olur ve yaranın doğru değerlendirilmesini önler ve
bu nedenle bir komplikasyon olarak sınıflandırılabilir. Ayrıca, eksudat
sızması, yaranın kuruması kadar kötü olmasına rağmen, kontrollü
eksüdat, pozitif bir bulgudur. Pansumanlar, normal fizyolojik seviyelerin korunmasına yardımcı olur. Bölgedeki eksüdatın miktarına bağlı
olarak farklı pansumanlar kullanılabilir: hidrojel (yara kuru olduğunda,
normalde tedavinin bașlangıcında), poliüretan köpük (az ya da orta
derecede eksüdat olan yaralar için) ve aljinat (fazla miktarda eksudat
bulunan yaralar için).

Şekil 2. Konservatif yara tedavisi sırasında
pansuman uygulaması. Hidrojel uygulaması,
antibiyotikli gazlı bez ile kapatma ve son olarak
eksüdatı kontrol etmek ve yarayı nemli tutmak
poliüretan köpük uygulaması.

*psi: inç kare bașına pound-kuvvet
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Deri cerrahisinde klinik olgular
Olgu 1.1 / Postoperatif açılma

Joaquín J. Sopena, Mónica Rubio,
José Mª Carrillo, Mariluz Ortiz

Sydney, meme bezi ameliyatından sonra, doku
nekrozu ve dikiş açılması gösteren 5 yaşında dişi
bir Labrador Retriever.

Giriş
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Ameliyat sonrası en sık görülen ve en çok korkulan komplikasyonlardan biri, deri dikișlerinin açılmasıdır. Bu komplikasyonun nedenleri,
hasta tarafından yalama ya da kașıma, cerrahi yaranın kötü bakımı,
derideki önceki bir hasar ve tecrübelerimize göre en yaygın nedenleri - yanlıș dikiș tekniği ve deri dikiș hattı boyunca așırı gerginliktir.
Temel olarak, bu iki neden dikiș açılması olgularının çoğunun temelini
olușturur.
Yanlıș dikiș tekniği, bir yara izi olușmadan önce dikișin gevșemesi ile
sonuçlanır. Bu, yara kenarlarının ayrılmasına yol açar ve yangı, irritasyon
ve deri altı dokuda hasara neden olur. Ortaya çıkan kașıntı ve rahatsızlık, hastayı huzursuz hale getirir ve yarayı kașıma ya da yalama eğilimine yol açabilir. En yaygın hata, acemice yapılmıș düğüm tiplerini, yani
güvenli görünmelerine rağmen, kısa bir süre sonra hayvanın hareketi
ile yavaș yavaș çözülen, doğru șekilde düğümlenmeyen kayma düğümlerini kullanma eğilimidir. Bu hata düșünülenden daha yaygındır ve
bundan kaçınmak için, dikiș teknikleri düzenli olarak değerlendirilmelidir.
Deri dikiș hattındaki așırı gerginlik, diğer bir yaygın hatadır. Normalde
ameliyatın kötü planlanmasından kaynaklanır. Bu durum, ana amacın
deri ile ilișkili olmadığı (örneğin kemik cerrahisi, önemli derecede postoperatif yangı olușan cerrahi ișlemler, özellikle ekstremitelerin distal kısımlarında) ya da kutanöz dokunun önemli bir kısmının çıkarıldığı ișlemlerde
yaygındır (en belirgin örnek meme tümör cerrahisi).
Tüm cerrahi prosedürün planlanması esastır. Cerrahi alandaki deri
gerginliği ve tüm plastik cerrahi seçenekleri ayrıntılı olarak incelenmelidir.

Şekil 1. Meme bezi operasyonundan 5 gün sonra

yaranın görünümü. Kutanöz nekrozis, açılma ve
irritasyon alanları vardır.

Kapatmanın sorunsuz bir şekilde yapılabilmesini sağlamak
için, önceden iki yara kapatma yönteminin planlanması
tavsiye edilir.

Bu, kasık bölgesindeki bir meme tümörünün rezeksiyonu sonrası,
dikiș açılması ve nekroz olgusudur. Nispeten agresif bir bașlangıç
bakımı yapmak önemlidir, çünkü bu, mümkün olan en kısa sürede
yeniden dikiș atılmasına olanak sağlar.

Fiziksel muayene
Sydney, 3., 4. ve 5. meme bezlerindeki tümörün uzaklaștırılması için
bir operasyon geçirdikten 5 gün sonra hastaneye getirildi. Operasyondan sonra standart postoperatif protokol takip edildi, ama yara
beklendiği gibi gelișmediği için Sydney kliniğe döndü. En kraniyaldeki
dikișler açılmıș ve yaranın kaudal bölgesindeki derinin kararması, sahibinin endișesini artırmıștı.
Cerrahi alanın muayenesi, hasarı ortaya koydu. Ensizyonun kaudal bölgesinde, yara kenarlarının yakınlığı iyiydi. Yaranın orta alanı
nekroze olmuștu ve nekrozun lateral ve medial yayılımı belirgindi. Ensizyonun kraniyal kısmı açılma gösterdi, yara kenarları net bir șekilde
ayrıydı. Tüm perilezyonel deri tahriș olmuș durumdaydı (Șekil 1).

Medikal yara bakımı / Olgu 1.1

Yara bakımı
Bu durumun olası nedenleri:
■■ Subkutan

dokunun așırı cerrahi manipülasyonu, yara kenarlarının
lokal vaskülarizasyonunu bozma.

■■ Bölgede

sıyrıklar olușmasına yol açabilecek, tıraș kaynaklı

irritasyon.
■■ Bölgedeki

deri miktarı göz önüne alındığında olası bir neden olmamasına karșın, bazı bölgelerdeki belirli gerginlik.

Bașlangıçta, alanın agresif debridmanı, doku ve yara gelișimine olanak sağlandığında yeniden dikiș uygulamasını içeren konservatif tedaviye bașlanmasına karar verildi.
Bașlangıç debridmanı, genel anestezi altında deri dikișleri ve
nekrotik doku kalıntılarının tümünün uzaklaștırılması ile tamamlandı
(Șekil 2).
Yaranın değerlendirilmesinden sonra, derin debridman yapıldı. Bu,
yaranın kontrolünü ve doğru iyileșmesini etkileyecek hasarlı ve cansız
dokunun çıkarılmasını içeriyordu. Yaranın en kaudal kısmında, ölü bir
boșluk belirlendi ve bir Penrose dren yerleștirildi (Șekil 3).
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Şekil 2. Yüzeysel nekrotize veya cansız doku

uzaklaștırıldıktan sonra yaranın görüntüsü.

Şekil 3. Agresif derin cerrahi debridman, derin

dokunun uzaklaștırılması ve yaranın kaudal kısmına
bir Penrose dren yerleștirilmesi.

Deri cerrahisinde klinik olgular

Debridmandan sonra, yeniden dikiș uygulanabilmesi için yaranın
konservatif tedavisi planlandı (Șekil 4). Bu, deri altı boșluklarda lokal
antibiyotik merhem (nitrofurazon) kullanılarak günlük yara pansumanı (Șekil 5), yüzeysel üçlü antibiyotikli gazlı bez, eksüdatı kontrol
etmek için poliüretan köpük ve tübüler bir bandaj kullanılarak karına
tutulan pamukla desteklenmiș bir bandajdan olușuyordu.
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Şekil 4. Debridmandan sonra yaranın görünümü.

Şekil 5. Yara pansumanının bașlangıcında yarada

ortaya çıkan ölü boșluklara nitrofurazon merhem
uygulanması.

24 saat sonra uygun bir yara bakımı belirlendi. Yara doğru bir șekilde gelișmeye bașladı ve perilezyonel dokuda belirgin bir iyileșme
oldu (Șekil 6). Deri normal sağlıklı haline geri döndü ve bu, hastanın
konforunda önemli bir iyileșme sağladı ve hasta daha az huzursuz ve
daha az ağrılı bir duruma geldi. Ancak, kasık bölgesinde ve kalçanın
iç kısmında hala lokal irritasyon vardı.

Medikal yara bakımı / Olgu 1.1

Şekil 6. Debridmandan sonraki gün yaranın

görünümü. Perilezyonel deri büyük ölçüde iyilești.
Bu iyileșme ertesi gün daha da iyiydi. Hasta
daha rahattı ve yara artık daha az akıntılıydı
(Șekil 7). Yaranın muayenesinde, granülasyon dokusunun olușmaya bașladığı ve ölü
boșlukların önemli ölçüde azaldığı görüldü;
nitrofurazon merhem kullanımı bırakıldı (Șekil 8).
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Şekil 7. Yara ve çevreleyen alanın, 2 günlük

tedaviden sonraki görüntüsü.

Şekil 8. 2 günlük tedaviden sonra yaranın detayı.

Ölü boșlukların azaldığı ve granülasyon dokusunun
olușmaya bașladığı görülebiliyor.

Deri cerrahisinde klinik olgular

Günlük yara bakımı bir hafta daha sürdürüldü. Bu sırada yaranın etrafındaki derinin
ve yaranın kendisinin, sağlıklı granülasyon
dokusu olușumu ile birlikte, çok iyi durumda
olduğu görünüyordu. Dren uzaklaștırıldı ve
yaranın kapatılması kararlaștırıldı (Șekil 9).

Şekil 9. 10 günlük konservatif tedaviden sonra

yaranın görünümü. Tüm yarayı kapsayan sağlıklı
granülasyon dokusu, sağlıklı perilezyonel deri ve
eksüdat yokluğu, tüm bunlar yara kapanmasını
planlamak için uygun koșulları olușturmaktadır.
Bu sırada yaranın dikilmesi, kutanöz dikiș üzerinde așırı gerginlikten kaçınmak
için, subkutan dokunun kapanmasına özel
önem verilerek planlandı. Bu dikiș, emilebilir
monofilament polidioksanon iplik kullanılarak intradermal olarak yerleștirildi (Șekil 10).
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Şekil 10. Tedavinin bașlamasından on gün sonra,
kapatıldıktan sonra yaranın görünümü. Subkutan
doku, yaradaki gerginliği önlemek için dikkatli bir
șekilde dikildi.

Medikal yara bakımı / Olgu 1.3
Olgu 1.3 / Ön ekstremite yaralanmasının
konservatif tedavisi

José Mª Carrillo, Mónica Rubio,
Joaquín J. Sopena, Elena Damiá

Hasta, her iki ön ekstremitesinde kronik bir yara
bulunan, genç bir yetişkin Podenco, Canelo’dur.

Bu olgu basit olsa da, doğru yara bakımının, sorunsuz bir tedavi
protokolünün izlenmesini, süreç sırasında olușan hataları belirleyebileceğini ve mümkün olan en kısa sürede düzeltebileceğini
göstermektedir.

Giriş

Fiziksel muayene

Doğru yara bakımı, tedavi sırasında belirlenecek en önemli hususlardan biridir.

Canelo, hayvan koruma derneğinden kliniğe getirilen, çok iyi bir karaktere sahip, kontrol edilebilir bir hastadır. Görünüșe göre, her iki
ön ektremitesinde, birkaç günlük geçmiși bulunan bir yara mevcuttu.
Sağ ön kolda, distal medial diyafiz bölümünde, bileğin hemen yukarısında, yaklașık 5 cm yüksekliğinde ve 4 cm genișliğinde bir yara
vardı. Yara proksimal olarak kolun orta üçte birine doğru uzanıyordu
(Șekil 1a). Sol ön kolda yara, bileğin kaudo-lateral bölgesinde lokalize
olmuștu. Yaklașık 7 cm yüksekliğinde ve 4 cm genișliğindeydi (Șekil
1b).
Her iki yarada da, nekrotik doku, kir, kurumuș kan kalıntıları ve kirli,
hasar görmüș ve yıpranmıș perilezyonel deri mevcuttu. Ayrıca, her iki
yaranın da kuru olduğu belirgindi. Az eksüdat mevcuttu, bașlangıç așamasında bir kabuk olușturmak için kuru idi (Șekil 1).
Yara oluștuğundan bu yana 2 ya da 3 gün geçmiști, belirlenmiș
net bir tedavi protokolü yoktu. Yaralanmadan bu yana 6 saatten
fazla süre geçtiği için enfekte olduğu düșünüldü.

Yaranın gelişimini değerlendirmeye ve tedavinin etkinliğini
tahmin etmek için diğer vakalarla karşılaştırmaya olanak
tanıdığından, bir çalışma protokolü oluşturmak çok
önemlidir.

Çok farklı yara tipleri olmasına karșın, yara bakımı için genel prensiplerin kullanımı, bu sürece yardımcı olabilir. Her yara için farklı bir tedavi kullanılırsa, özellikle değișikliklerin çok az olduğu kısımlarda, gelișimin beklendiği gibi olup olmadığını ya da komplikasyonların olup
olmadığını belirlemek çok zor olacaktır. Bu nedenle, mevcut tedavi
seçeneklerine, deneyime, okumaya, yaygın hasta tiplerine vb. bağlı
olarak bir protokol belirlemek önemlidir.

15

a

b

Şekil 1. Kliniğe getirildiğinde yaranın görünümü. Bunlar birkaç günlük eski yaralardır. Hastanın, hem sağ (a) hem de sol (b) ekstremitesinde yara mevcuttur.

Deri cerrahisinde klinik olgular
Olgu 1.4 / Boyunda derin yırtık

Mariluz Ortiz, Mónica Rubio,
Joaquín J. Sopena, Belén Cuervo

Figaro, nedeni bilinmeyen derin bir boyun
yarasına sahip, yaşı bilinmeyen yetişkin, erkek
melez bir köpektir (Şekil 1).

Giriş
Boyundaki derin yaralar sayısız komplikasyona neden olabilir. Dikkate alınması gereken ana faktör, yaralanmanın nedenidir. Bu bölgedeki ciddi yaralanmaların iki yaygın nedeni vardır:
■■ İp

ile bağlama sonucu olușan yaralar,

■■ Isırık

yaraları.

İlk durumda, yaralanmaların ciddiyeti, genellikle hayvanın kendini
kurtarma girișimlerinden kaynaklanmaktadır. Bu, deride derin olabilecek yırtılmalara ve erozyona neden olur, ama genellikle zamanla
kötüleșen, yaraları derinleștiren enfeksiyonlar gelișir. Ayrıca, zaman
geçtikçe, hayvanın durumu daha da kötüleșir. Bu durum, bu tip bir
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Şekil 1. Hastanın kliniğe geldiği durumdaki

görünümü. İntermandibular bölgede belirgin ödem
ve özellikle kaudal bölgede, yara içerisinde kir
birikimi vardır.

hasta için daha kötü bir prognoza yol açar. Birçok durumda, deri
yaralanmaları hastayı stabilize ederek tedavi edilir. Enteral ya da parenteral beslenme tekniklerine bașvurmak olağan bir durumdur.
Isırık yaraları, servikal bölgede yaygındır, çünkü bu genel bir saldırı
noktasıdır. Köpek ısırmaları, internal yırtıklara ve gizli doğrultulara neden
olan yana sallama hareketleri ile karakterizedir. Buna ilave olarak, herhangi bir ısırıkta mevcut enfeksiyon potansiyelinin yanı sıra bu tür yaralanmalardan kaynaklanan fazla miktarda kanamayı da dikkate almak
önemlidir.
İyi bir iyileșme için bu tür yaralanmaların uygun șekilde bakımının yapılması çok önemlidir. Așağıdaki klinik olgu, bu durumu ve temel olarak
hastanın yarasına odaklanarak ilk bakımı tanımlamaktadır.

Yaraların
sekonder
kapatılması ve
cerrahisi
Giriş ve teknikler (Çeviri: Kemal Altunatmaz)
Mandibular yırtıklar (Çeviri: Kemal Altunatmaz)
Olgu 2.1 / Tam mandibular soyulma yaralanması

Dudak tümörlerinin rezeksiyonu
(Çeviri: Kemal Altunatmaz)

Olgu 2.2 / Dudak lenfoması
Olgu 2.3 / Dudak plazmositoması

İlaç reaksiyonuna bağlı yaralar
(Çeviri: Kemal Altunatmaz)

Olgu 2.4 / İlaçların muhtemel reaksiyonlarına bağlı ön
bacaktaki deri yıkımlanması

Araç çarpmasıyla oluşan madde kayıplı yaralar,
yırtık yaraları ve diğer komplikasyonlar
(Çeviri: Alper Demirutku, Eylem Bektaş Bilgiç)

Olgu 2.5 / Sağ arka patide madde kayıplı ağır yara
Olgu 2.6 / Sol arka bacak üzerinde enfekte yara
Olgu 2.7 / Dişi bir kedide perianal ve perineal bölgede
yırtık yaralanması
Olgu 2.8 / Erkek bir kedide perianal ve perineal bölgede
yırtık yaralanması

Catherine Murray/shutterstock.com

Olgu 2.9 / Kronik servikal bir yaranın tedavi yönetim
kararı
Olgu 2.10 / Perianal yırtık yarası
Olgu 2.11 / Arka ayakta komplike yara
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Deri cerrahisinde klinik olgular

Giriş ve teknikler

Joaquín J. Sopena Juncosa

Giriş
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Bir yaradaki enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra, tüm çabalar
yaranın iyileșmesini desteklemeye odaklanmalıdır. Bunu yapmak için,
iyileșme sürecini teșvik eden farklı doğal özütler, amino asitler ve çeșitli maddeler içeren iyileștirici merhemler kullanılır. Piyasada bu tür
pek çok farklı ürün bulunmaktadır. Yaranın nasıl ilerlediğini değerlendirmek için mümkün olduğunca bunlardan birini kullanmak oldukça
yararlıdır. Enfeksiyon kontrol altında olduğu sürece antibiyotik gerekli
değildir. Yaranın düzenli olarak temizlenmesi ve sarılması yeterlidir.
Yara pansumanının aralıklı olması, iyileșme sürecinin doğru gelișmesi
șartıyla her 48, 72 hatta 96 saatte bir yapılmalıdır. Bu șekilde, tam
yara kapanması sağlanabilir veya plastik ya da rekonstrüktif cerrahi
düșünülebilir.
Deri cerrahisi bașlangıçta inanıldığından daha yaygındır. Herhangi
bir cerrahi teknik için, bölgeye yaklașım belirli bir büyüklükte insizyonlar gerektirir. Genellikle derinin kapatılması için özel bir önlem alınması gerekmez. Bununla birlikte, tümörlerin çıkarılmasından sonra
veya subkutan doku ya da kasın önemli enflamasyonunda plastik
cerrahi tekniklerini kullanmak alıșılmadık bir durum değildir. Örneğin
bir kırıktan sonra, yaygın olarak etkilenen sadece iki yapıdan söz edilebilir. Bu yaraların yanlıș yönetimi, esasen așırı gerginlik ve dikișlerin
ayrılmasından dolayı birçok cerrahi komplikasyonun nedenidir. Bu
kitabın amacının yaraların kendisi olduğunu hatırlamak da önemlidir.
Bir yaranın cerrahi olarak kapatılması, oldukça değișken karmașıklığı
olan yaygın bir tekniktir.
Deri cerrahisi için planlama, cerrahi alanın hazırlığının bașladığı andan itibaren bașlar. Çevredeki kılların kesilmesi, yaranın ve müdahale
edilecek bölgenin çevresinin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi
her zamanki gibi yapılmalıdır. Yara vakalarında, tekniği uygulamak
için doğru zamanı seçmek de önemlidir. Bu karmașık bir karar olabilir, çünkü konservatif tedavi etkili olduğunda, birkaç günlük gecikme
seçilen plastinin veya diğer cerrahi tekniklerin ișini önemli ölçüde
kolaylaștırabilir. Her durumda, kullanılan tedavi etkili olmazsa ve iki
ardıșık yara pansumanından sonra bir iyileșme elde edilmezse veya
yaranın kötüleștiği durumlarda, rekonstrüktif plastik cerrahi düșünülecek seçeneklerden biridir.

Şekil 1. Aseptik bir tekniğin idamesi ve kutanöz

yapıların doğru kullanımı bașarılı bir deri cerrahisi
için esastır.

Plastik cerrahi komplikasyonsuz değildir. Tüm ameliyatlarda olduğu gibi, bunları önceden tahmin etmek ve önlemek önemlidir. Bir
dizi genel ve lokal faktör cerrahi süreci etkileyecektir.
Genel etkileyen faktörler așağıdakileri içerir:
önce mevcut tüm durumlar mümkün olduğunda tedavi edilmelidir (mümkün değilse en azından olası komplikasyonlar
bilinmektedir)
■■ Perihospitalizasyon en aza indirilmelidir (hasta stresi).
■■ Ameliyattan

Yaranın kendisiyle ilgili lokal faktörler șunlardır:
■■ Cerrahi alanın uygun șekilde hazırlanması
■■ Kullanılacak tekniğin detaylı planlanması (plastik cerrahide özellikle
iki yara aynı olmadığından önemlidir)
■■ Anesteziklerin alıșılmıș kullanımı (Lokal anestezik, yara kenarlarının
vaskülarizasyonunu bozarak perilezyonel dokunun iyi yönetilmesini etkileyebilir)
Cerrahi tekniğin kendisine odaklanarak, istenen sonucu elde etmek
için bir dizi mantıksal kural izlenmelidir (Șekil 1):
■■ Yara kenarlarına zarar gelmemesi, gerekli tekniklerin kesin ve titiz
bir șekilde kullanılarak çalıșılması.
■■ Cerrahi alanın, özellikle ameliyat sırasında ortaya çıkan deri altı dokusunun sık sık irrigasyonu.
■■ Așırı gerginliği önlemek için gerektiği kadar dokunun serbest bırakılması ve altının gevșetilmesi.
■■ İhtiyaç duyulduğu kadar, ancak așırı miktarda olmamak kaydıyla,
mümkün olan en küçük çaplı ipliği, tercihen monofilament emilebilir malzemeyi kullanarak dikiș atılması.
■■ Pıhtı, doku kalıntıları ve yabancı cisimlerin cerrahi alandan
çıkarılması.
■■ Katmanlar halinde dikiș atılması, toplu dikișlerden kaçınılması, gerektiğinde drenaj kullanımı ve ölü boșluk olușumunun
engellenmesi.
■■ Ameliyat süresinin minimuma indirgenmesi - bunlar uzun prosedürler olma eğilimindedir.
■■ Herhangi bir cerrahi ișlem için aseptik standartlara her zaman
uyulması.

Yaraların sekonder
kapatılması
vekapatılması
cerrahisi / Mandibular
Yaraların
sekonder
ve cerrahisi yırtılmalar
/ Olgu 2.1
Olgu 2.1 / Tam Mandibular
soyulma yaralanması
Joaquín J. Sopena, Mariluz Ortiz, Déborah Chicharro, Belén Cuervo

6 aylık bir Sfenks kedisi olan Shiva, bir soyulma
hasarının cerrahi olarak çözülmesi için bir veteriner
kliniğinden sevk edildi.
Kedi yetiştiricisi olan sahibi, yırtılmanın, tırmalama
direğinden düşmesinden kaynaklandığını ancak
daha fazla ayrıntıya sahip olmadığını açıkladı. Kedi
doğru şekilde kurtlarından temizlendi ve aşılandı.

Şekil 1. Acil kliniğe vardığınızda Shiva’nın görünüșü.

Bu yaralanma türü, sıklıkla düşmeler ve travma nedeniyle
kedilerde daha yaygındır.

Fiziksel muayene
Fiziksel muayene sırasında, kedi yaralı bölgede ağrı belirtileri ile sıkıntılı ve tetikte görünüyordu. Ateși, lenfadenopati veya șok belirtileri
yoktu. (Șekil 1).
Hasar, çene üzerinde ön rostral alandan çenenin kenarlarına yaslanmıș șekilde tespit edildi. Dișeti mukozası, hem mukoza hem de
karșılık gelen kaslarla kemikten ayrılan çene kemiğinden kopmuștu.
Yara, enfeksiyon belirtileri göstermiyordu ancak iltihaplı ve kanıyordu
(Șekil 2).
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Şekil 2. Muayene mandibüler derinin tamamen yırtıldığını ortaya çıkardı. Resim,

çenenin bütün yatay kısmı açıkta iken, ağzın kapalı olduğunu göstermektedir.
Ne kadar erken veterinerlik hizmeti alınırsa, yırtılma
hasarında prognoz o kadar iyidir.

Yara tedavisi
Yaralanma ile kliniğe varıș arasında geçen süre dört saatten azdı.
Varıșta, maruz kalan bölge izotonik ve irrite edici olmayan dezenfektanla (% 1 klorheksidin) yıkandı. Ameliyata kadar mukozanın kurumasını önlemek için bir lubricant (hidrojel) uygulandı. Dokular, enfeksiyonu önlemek ve alanı nemli tutmak için basınçlı bir bandaj ile çene
kemiğine karșı tutuldu.
Ameliyat olana kadar kedi sıvı tedavisi ve tıbbi tedavi için kabul
edildi. Ertesi gün, hasta daha az stresliydi ve yaralanma daha iyi durumdaydı. Gerekli preoperatif değerlendirmeden sonra ameliyata geçilmesine karar verildi (Șekil 3).
Şekil 3. Cerrahi konumlandırma. Hasta hasarlı bölgeye erișim sağlamak için sırt

üstü dorsal pozisyonda uzatılmıș olarak yerleștirildi.

Deri cerrahisinde klinik olgular

Yaralanmanın nedeni (tırmalama direğinden düșme) olağandıșı olarak kabul edildi
ve Sfenks ırkında bu yaralanmaya neden
olabilecek olası hastalıklarla ilgili bir sorușturma bașlatıldı. Șüpheli koșullar arasında
kas distrofisi, konjenital hypotricosis ve
bu cinsin karakteristik cildine neden olan
KRT71 geninin mutasyonu bulunur. Bununla birlikte, derinlemesine bir çalıșmadan
sonra, hayvanın hastanede veya evde tipik
semptomlardan hiçbirini önermediği göz
önüne alındığında, bu üç bozukluk göz ardı
edilmiștir.
Veteriner hekimin bu kedi cinsinin bakım
gereksinimlerini bilmesi önemlidir, çünkü
uzun süre hastanede kalınması durumunda
cildin düzenli nemlendirilmesi gerekir.
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Şekil 13. Hastanın taburcu edilmeden önceki son
görünümü.

Deri flepleri
(Çeviri: Gamze Karabağlı)

Giriş ve teknikler
Klinik olgu çalışmaları
Olgu 3.1 / Poş flep (bipediküllü) kullanılarak sağ ön
bacaktaki deri hasarının rezolüsyonu

Olgu 3.2 / Dirsek ekleminde tümör alındıktan sonra deri
estetiği
Olgu 3.3 / Tek pediküllü ilerletme flebi kullanılması
sonucu ön bacaktaki bir avülzyonun
rezolüsyonu
Olgu 3.4 / Ön bacağın distalinden tümör uzaklaştırılması

Olgu 3.5 / Sağ iliyak bölgedeki yarada H-plasti uygulaması
Olgu 3.6 / Sırtta kronik ısırık yarası

tsik/shutterstock.com

Olgu 3.7 / İyatrojenik yanık yarası
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Deri flepleri / Olgu 3.7
Olgu 3.7 / İyatrojenik yanık yarası*

Joaquín J. Sopena, José Mª Carrillo,
Mariluz Ortiz, Déborah Chicharro

Hasta post travmatik solunum güçlüğü görülen
Lázaro adında yaşlı evcil kısa tüylü bir kedi.

Fiziksel muayene
Lázaro post travmatik solunum yetmezliği șikayeti ile kliniğe getirildi.
Diyaframatik hernia tanısı konulup ilk stabilizasyondan sonra bașarılı bir cerrahi ișlem gerçekleștirildi. Acil postoperatif süreç boyunca
peritonit ile uyumlu semptomlar görüldü ve tedavi peritoneal lavaj ve
direnaj yapıldı. Hastanın durumunu koplike eden üst solunum yollarında kataral bir yangı hızla geliști. Tekrar tedaviye yeterli cevap
alındı.
Tüm süreç boyunca hasta hastanede kalmaya devam etti ve vücut ısısı, kontrollü bir atmosfer, termal battaniyeler ve ısı keseleri kullanılarak sabit tutuldu. Bu hospitalizasyon periyodu boyunca, kısmen
lokal ısı uygulaması peritonit kaynaklı eksudat nedeniyle, hastanın
toraks ve karın bölgesinin ventralinde yanık yaraları oluștu (Șekil 1).
Yanıkların bu tipi șiddetlidir,derindirler ve derinin geniș bir bölümünü
etkilerler.
Kabuklanmanın varlığı büyük yaraların değerlendirilmesi için bir
risk olușturur. Bazı durumlarda kabuklanma yaranın koruması olarak yorumlanabileceği ve kabuk altı iyileșme ișlemlerinin gerçekleștiği
doğrudur; bununla birlikte, sürtünme olan tüm kuru yaralarda kontrolsüz bir ortam vardır ve bölgedeki ağrı, gerginlik ve gerginliğin artmasına ek olarak iyileșme süreci gecikir.

Yara bakımı
Yukarıda verilen nedenlerden dolayı, ilk stabilizasyondan sonra, yara
cerrahi olarak debride edildi. Yanan tüm deri bölgenin hazırlanması
ve temizlenmesine izin verecek șekilde alındı. Bu olguda sağlıklı ve
nekrotik doku arasında net bir sınır vardı ve bu nedenle çok agresif
bir debrideman gerçekleșebildi (Șekil 2).

Şekil 2. Yaranın cerrahi debridementi.

Şekil 1. Peritonitten dolayı hospitalizasyon sürecindeyken olușan yanığın

görünümü.

Cerrahi debridmandan sonra, yara o sırada cerrahi tamir için uygun olmadığı için konservatif tedavi önerildi (ciddi doku hasarı ve
mevcut doku kaybı vardı). İlk hedef enfeksiyon ve eksudatı kontrol
altına almaktı. Bu, önceki durumu tedavi etmek için önceden reçete
edilen sistemik antibiyotik tedavisi ile ilișkili bir lokal antibiyotik (Neomisin) uygulamasıyla yapıldı (Șekil 3).

Şekil 3. Az uygun doku olduğundan ve yara șiddetli olduğundan konservatif tedavi

ile ilerlemeye karar verildi.

* Bu olgu Manejo de heridas y principios de cirugia en pequenos animales (Sopena et al., Servet Editorial, 2009) kitabının bir parçasıdır. Ele aldığı konuların büyük
klinik önemi göz önüne alındığında ilave metin ve görüntüler bu çalıșmada yer almaktadır.
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Gelişim
Dikișlerin doğru dağılımı, deri gerginliği hissi çok az olduğundan
veya hiç olmadığından ve hastanın kendini yaralama riski azaldığı
için postoperatif dönemde daha rahat olacağı anlamına geliyordu.
Deri dikișleri 10 gün sonra alındı ve yaranın tatmin edici bir șekilde
iyileștiği gözlendi (Șekil 10).
Bu olgudaki ilginç nokta deri hasarının nedenidir. Uygun olmayan bakım bu hastada olduğu gibi ciddi komplikasyonlara neden
olabilir. Yanığın olușması diyafram fıtkı ameliyatı sonrası yaradan
eksudat sızması ile açıklanabilir ancak postop periyotta hastanın
bilinci kapalı/ yarı açık durumdayken direk ısı kaynakları nedeniyle

a

komplike olmuștur ( örneğin, ilk postoperatif dönemde). 45 derecelik sıcaklık, dakikalar içinde ciddi deri yanıklarına neden olabilir (ilk
birkaç dakika). Bu, bu yüzden hasta bakımında göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur.
Diğer taraftan, yara konservatif tedaviye çok iyi cevap verdi ve
deri plastisinin gerçekleșme zamanını belirleyen, iyileșmeydi (pozitif iyileșme veya inovasyon olmadan iki ardıșık pansuman değișimi
operasyon uygulama gerekliğini ortaya koydu).

b
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Şekil 10. Cerrahiden 10 gün sonra, dikișler alındıktan sonra hastanın görünümü.

Deri greftleri
(Çeviri: Murat Karabağlı)

Giriş ve teknikler
Klinik olgu çalışmaları
Olgu 4.1 / Ön bacakta deri grefti uygulaması
Olgu 4.2 / Distal fizis ve tibia alleolusunun kırığının da
dahil olduğu komplike trafik kazası hasarı

121

Olgu 4.3 / Sıvı tedavisi esnasında deri altına sızma nedeniyle
oluşmuş yara

tsik/shutterstock.com

Olgu 4.4 / Distal tibiada enfekte yara

Kompleks
teknikler ve
biorejeneratif
sağaltım
(Çeviri: Dilek Olgun Erdikmen)

Giriş ve teknikler
Klinik olgu çalışmaları
Olgu 5.1 / Bir yaranın büyüme faktörü salınımlı iskele
(scaffold) yöntemi ile tedavisi
Olgu 5.2 / Perianal tümor rezeksiyonunu takiben pediküllü aksiyal tubuler greft uygulaması
Olgu 5.3 / Göğüs duvarındaki bir yaranın aksiyal flap ve
deri genişletme tekniğinin kombinasyonu ile
sağaltımı
Olgu 5.4 / Dirsek ekleminin proksimalinde yer alan kronik yara

Olgu 5.5 / Servikal bölgenin dorsalinde kas rupturu ile
komplike yara

Nathan clifford/shutterstock.com

Olgu 5.6 / Üst dudak seviyesinde bulunan malformasyonun estetik plastik cerrahi ile onarımı

Olgu 5.7 / Episioplasti
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Giriş ve teknikler

Joaquín J. Sopena Juncosa

Giriş
Kitapta bu bölüme kadar yara tedavisinde en sık kullanılan konservatif ve cerrahi tedavi teknikleri tartıșmıștır. Olguların çoğunda, bu tedavilerin kullanımı sorunu çözmek için yüksek oranda yeterli olmaktadır.
Bununla birlikte, yaranın karmașıklığı, hasta yönetimi ile ilgili sorunlar,
tedavinin komplikasyonları vb. gibi nedenlerden dolayı farklı ve daha
az yaygın tekniklerin kullanılması da gerekebilmektedir. Bu amaçla
aksiyal model deri flepleri, doku genișleticiler, vakum teknikleri, ozon
tedavisi, akupunktur gibi yöntemler uygulanabilir. Bununla birlikte
bazı durumlarda bal ya da trombositten zengin plazma gibi daha
nadir kullanan ürünler de lokal tedavi yöntemi olarak faydalı olabilmektedir. Bu bölüm, bu tedavilerin sunduğu olasılıkların küçük bir
örneğini sunmayı amaçlamaktadır.
Bir diğer tedavi yöntemi de estetik amaçlı uygulanan plastik cerrahi prosedürleridir. Otektomi ve kaudektomi gibi bilenen kozmetik
cerrahi tekniklerin kullanımı gittikçe azalmakta olup hatta bazı yerlerde yasaklanmıștır. Bu tekniklerin, hayvan sahibinin estetik kriterleri,
güncel moda akımı ya da doğal olmayan ırk özellikleri yaratma beklentisiyle uygulandığı ve hayvan hakları örgütleri tarafından kabul edilmediği unutulmamalıdır. Ancak, bazı durumlarda estetik cerrahi yöntemleriyle tedavisi yapılan klinik olguların olduğu da unutulmamalıdır.
Yarık dudak, vulvar kıvrım ve labial kıvrımın dermatiti gibi durumlar
genellikle estetik tekniklerin uygulanmasıyla tedavi edilebilmektedir.
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Gelișmiș plastik cerrahi tekniklerinin kullanımı yüksek düzeyde teknik ve cerrahi beceri gerektirmektedir. Bunlar, büyük miktarlarda
derinin tașındığı ya da hassas alanları içeren karmașık ve uzun prosedürlerdir ve istenen sonucu elde etmek için çok özenli planlama
gerekmektedir. Pedikülde doğrudan kan damarları içeren aksiyal
pattern fleplerinin kullanımı, cildin geniș bölgelerinin hareket etmesine izin vererek, kutanöz dokunun az miktarda bulunduğu alanların kapanmasına olanak sağlamaktadır. Doku genișleticiler, derinin
elastikiyetinden faydalanarak yaranın yakınındaki bölgelerde iyileșme
sağlamaktadır. Bu, uzun vadeli bir tekniktir, çünkü seçilen derinin
tedrici olarak yavaș yavaș gerilmesi için bir adaptasyon süresi gerekmektedir. Benzer șekilde, aksilla ya da diz kıvrımları gibi nazik alanlar
komșu yaraların kapatılmasında kullanılabilmektedir.
Büyümeyi teșvik etme yöntemleri (normalde trombositten zengin
plazma ya da PRP șeklinde uygulanır) de dikkate değer teknikler
arasındadır. Bu tedavi yöntemi veteriner disiplinde çoğunlukla ortopedi ve özellikle eklem hastalıklarının tedavisinde yaygın kullanım
alanı bulmaktadır. Bu ürünlerin yara tedavisinde kullanımı ile ilgili devam eden klinik ve deneysel araștırmalar yardımıyla etkileri ve etki
mekanizmaları hakkında daha fazla bilgi edilmekte olup uygulama
alanlarının sürekli olarak artmasını sağlamaktadır. 1990’lı yılların bașından bu yana, genel olarak ülser, diyabetik lezyon ve yaraların
tedavisinde kullanımlarını gösteren çalıșmalar yapılmaktadır. Etkileri
arasında anjiyogenez ve lenfanjiyogenezin uyarılması ve miyofibroblastların aktivasyonu, ED-Y fibronektinin ve tip I kollajenin ekspresyonuna katkı sağlaması yer almaktadır (Șekil 1).

Deri replasman alternatifleri
Daha karmaşık deri replasman alternatifleri (teknikleri) de
vardır. Beşerî hekimlikte uygulama alanı bulan karmaşık
ve pahalı olan bu yeni teknikler veteriner hekimliğinde
çoğunlukla nadiren ve deneysel olarak kullanılmaktadır.
Bunlar:
■■ Deri ikameleri: Biyolojik ve sentetik olmak üzere iki tipte
sınıflandırılan, deri fonksiyonlarının yerini almak üzere
yarayı örtmek için kullanılan bir grup malzeme.
■■ Kültür yoluyla elde edilmiş (işlenmiş) deri: Deri
hücrelerinin biyopsisinden elde edilir ve laboratuvarda
büyütülerek çok kırılgan ve kullanımı zor olan deri dokusu
elde edilir.
■■ Yapay deri: Deri hücrelerine dönüştürülen kök hücrelerden
elde edilir.
■■ Baskılı deri (yazıcı ile elde edilen deri materyali):
Bu teknoloji halen geliştirilme aşamasındadır ancak
biyoteknolojide devam eden gelişmeler göz önüne
alındığında gelecekteki bir seçenek olabilir.

Şekil 1. Kullanıma hazır trombositten zengin plazma ve aktivasyonu. 1 mm’lik
enjektör içinde elde edilen PRP hacminin %5’ine karșılık gelen oranda %10 CaCl2
miktarı içerir. PRP’ye CaCl2 eklenerek trombositlerin degranülasyonu ve plazma
aktivasyona sağlanır.

Kompleks teknikler ve biorejeneratif sağaltım
Giriş ve teknikler

Deri cerrahisinin genel prensipleri
Aksiyal pattern fleplerin en büyük özelliği pedikülün doğrudan kan
damarları içermesine bağlı olarak vaskülarizasyonu subdermal pleksus fleplerine oranla çok daha fazla garanti etmesidir. Böylece, pedikülün kalınlığının daha az önem arz etmesi nedeniyle kan damarlarının pedikül içine dahil edilmesini sağlamak mümkün olmaktadır.
Vasküler pedikülün (ada aksiyal patern flepleri olarak bilinir) hasar
görmemesi koșuluyla kutanöz bağlantı tamamen kesilebilir, bu da
flebe daha fazla hareket olanağı sağlamaktadır. Hareket ettirilen kutanöz fragmanlar, arter tarafından beslenen doku kadar geniș olabileceğinden daha büyük flepler elde edilebilir. Vaskülarizasyonu zayıf
olan yaralarda ya da tek așamada çok daha büyük yaraları örtmek
için kullanılabilmektedir.
Büyüme faktörlerinden zengin plazmanın kullanımı özel ekipman gerektirmemektedir. Herhangi bir veteriner kliniğinde pratik olarak, sıkı
aseptik yöntemlerin sürdürüldüğü uygun bir protokolle șekilde güvenle kullanılabilir. Bu durum diğer tüm uygulamalar için de geçerlidir.
Büyüme faktörleri açısından zengin plazmanın elde edilmesi ve hazırlanması için kullanılan en yaygın yöntem Anitua tarafından 2012 yılında yayınlanan yöntemdir. Her hastadan aseptik koșullar altında juguler venadan kan alınır. Örnekler 4.5 ml sodyum sitrat cam tüplerde
toplanır. Numuneler, 4.5 ml sodyum sitrat cam tüplerde toplanır. Kan
örnekleri 8 dakika boyunca 460 g’da bir kez santrifüje edilerek iki
farklı fraksiyon elde edilir:
■■ Büyüme

faktörlerinden zayıf plazma (kırmızı fraksiyondan uzak).

Bir dizi deneysel çalışma, büyüme faktörlerinin özellikle
karmaşık ve kronik yaraların tedavisinde yararlı bir teknik
olarak kullanımını destekliyor görünmektedir.

Şekil 2. Trombositten fakir plazmalı bir sacaffoldun 38 °C’de inkübasyonundan

sonra uygulanması. Doğrudan yara kenarlarına dikilebilir.

■■ Büyüme

faktörleri bakımından zengin plazma (lökosit tabakası
veya buffy coat hariç kırmızı fraksiyona yakın)

Plazmatik fraksiyonlar için ekstraksiyon prosedürü maksimum steril koșullar altında (mümkünse bir laminer akıș kabininde) gerçekleștirilir. Böylece iki steril tüp elde edilir, ilk tüp trombositlerdeki zayıf
plazmaya karșılık gelen her tüpün ilk fraksiyonunu ve ikinci tüp ise
trombosit açısından zengin plazmayı (TZP) içerir. TZP elde edildikten sonra (trombositten en zengin fraksiyon) ve așılamadan hemen
önce, trombositleri degranüle etmek ve böylece büyüme faktörlerinin
salınmasına izin vermek için%10 kalsiyum klorür çözeltisinde elde
edilen hacminin%5’i eklenerek plazma aktive edilir. TZP, yaranın
üzerine uygulanmasını kolaylaștırabilecek șekilde jel formunu alacak
kadar bir süre aktif kalırsa kalan sıvı da yaranın içine enjekte edilebilir.
TZP, granülasyon dokusuna veya yara kenarlarına ince bir kanül
yardımıyla doğrudan uygulanabilir. TZP jeli ayrıca doğrudan yaranın
üzerine de uygulanabilir ve kalan TFP (trombositten fakir plazma) ise
yaranın üzerine doğrudan dikilen bir iskele (scaffold) üzerinde de kullanılabilir (Șekil 2). Uygulama sıklığı olguya göre farklı olmakla birlikte
bir veya iki haftalık aralıklarla en az iki doz verilmesi tavsiye edilmektedir. Bu tedavinin, pratikte sekonder etkilerinin olmadığı göz önüne
alındığında, yaranın seyrine bağlı olarak çoklu uygulama yapılabilmketedir (Șekil 3).

Şekil 3. CaCl2 ile aktive edilen trombositten zengin plazmanın yaraya uygulanması.
Bu olguda granülasyon dokusuna uygulandı.
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Olgu 5.1 / Bir yaranın büyüme faktörü salınımlı
iskele (scaffold) yöntemi ile tedavisi
Goku, trafik kazası anamnezi ile kliniğe getirilen 6
aylık erkek bir Labrador köpek yavrusu.

Fiziksel muayene
Hastanın fiziksel muayenesinde, her iki arka bacağın tibia, tarsal ve
metatarsal bölgelerinde çoklu yaralanmaların bulunduğu belirlendi.
Bunlardan en büyük yaralanmanın sol bacakta tarsal bölgenin medialinde bulunduğu tespit edildi. Yumușak doku kaybı ile birlikte devitalize kenarları bulunan laserasyonun, tibianın medial malleolusu ve
tarsusun medial kollateral ligamentinin proksimal insersiyonunu da
etkilediği gözlendi (Șekil 1).
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Şekil 1. Hastanın kliniğe geldiği ilk andaki görüntüsü.

1 cm
Şekil 2. Yaranın ilk andaki görünüm ve boyutu.

Juan Manuel Domínguez, Juan Mogaz,
José Andrés Fernández

Yara bakımı
Tedaviye, genel anestezi altında yaradaki devitalize dokunun temizliği
ve cerrahi debridemanı ile bașlanmıș olup bu ișlemi takiben 4 × 2.5
cm boyutlarında bir yara açığa çıkmıștır (Șekil 2 ve 3).
Sonrasında, PRGF (BFZP, büyüme faktörleri açısından zengin
plazma) yöntemi kullanılarak elde edilen büyüme faktörü salıcı iskele
ile tedavi yöntemi kullanıldı. Bu iskele (çatı, scaffold), antienflamatuar
etkiye sahip olan, granülasyon dokusunun olușumu için anjiyogenezi
uyaran ve doku çoğalmasını teșvik etmek için hücre proliferasyonu
ve farklılașması için pozitif bir düzenlemeye sahip sitokinler ve büyüme faktörleri içerir. PRGF’nin kalsiyum klorür kullanılarak aktivasyonu ile elde edilen ve büyüme faktörleri yüklü olan İskele jel yapısı
kazanarak üç boyutlu bir fibrin șeklini alır.

Kompleks teknikler ve biorejeneratif sağaltım/ Olgu 5.1

Elde edilen bu jel yapının içeresindeki fibrin
ağın kontraksiyonunu sağlayarak daha yoğun, esnek ve elastik hale gelmesi amacıyla
37 °C’de 45 dakika olgunlaștırılır. Nemli iyileșmeyi teșvik eden iskele yaranın üzerinde
çözülür ve içerdiği büyüme faktörlerini yavaș
yavaș serbest bırakır.

1 cm
Şekil 3. Yaranın debridman ve temizlendikten sonraki

görüntüsü.
Scaffold (iskelenin) büzülmesinden kaynaklanan perilezyonel süpernatan infiltrasyonu
sağlandı (Șekil 4 ve 5).
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Şekil 4. Büyüme faktörü süzüntüsü (üst faz,

süpernatantı).

Şekil 5. Süzüntünün yaranın etrafına infiltrasyonu.

Deri cerrahisinde klinik olgular

Büyüme faktörü salan iskelenin (çatı, scaffold) yaranın üzerine yerleștirilmesi ve yara
kenarlarına dikilmesi (Șekil 6 ve 7).

1 cm
Şekil 6. İskelenin yaraya dikildikten sonra ki

görünümü.
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Şekil 7. Yara daha sonra bir parça steril șeffaf adeziv

bir materyalle kapatıldı.
Sonrasında ilgili ekstremiteye hidrofobik,
pamuklu adeziv bandaj uygulanarak yara
korundu (Șekil 8). Okluziv yapıdaki koruyucu bandaj, nemi ve ısıyı korumaya yardımcı olarak makrofaj aktivitesini, fibroblastositlerin çoğalmasını ve kılcal büyümeyi
uyaran daha düșük oksijen gerilimli bir
ortam sağlanmasına katkı sağlar. Nemli
iyileșmenin potansiyel bir dezavantajı olan
bakteriyel büyüme PRGF’nin antimikrobiyal
aktivitesi tarafından inhibe edilir.

Şekil 8. Ekstremitenin bandajdan sonra ki görünümü.

Kompleks teknikler ve biorejeneratif sağaltım/ Olgu 5.1

Gelişim
4 gün sonra (Șekil 9) granülasyon dokusu olușumu ve yara dudaklarının kontraksiyonu ile yara boyutunun 2.5x2 cm’ye gerilediği gözlendi. PRGF iskele (scaffold) sağaltım metodu tekrarlandı.
8 gün sonra (Șekil 10) granülasyon dokusu olușumunun devam
ettiği ve açığa çıkmıș olan kemik dokunun kapandığı izlendi. Yara
kontraksiyonun devam ettiği ve boyutunun 2x1.5 cm’ye gerilediği
gözlendi. PRGF iskele (scaffold) sağaltım methodu tekrarlandı.
12 gün sonra (Șekil 11) granülasyon dokusunda belirgin bir artıș
olduğu ve yaranın tüm derinliğini doldurduğu gözlendi. Yara boyutunun 8 gün sonra ki gözlenen büyüklüğe benzer bir genișlikte olduğu
izlendi. PRGF iskele (scaffold) sağaltım methodu tekrarlanmadı.
18 gün sonra belirgin bir epitelizasyon meydana geldiği ve yara
boyutunun 0.5 x 0.3 cm’ye gerilediği belirlendi ve 20 gün sonunda
yara iyileșmesinin tamamladığı gözlendi (Șekil 12 ve 13).

1 cm

Şekil 9. 4. Gün. Kemiğin bir kısmının hala açıkta olduğu ancak enfeksiyon

belirtisinin olmadığı görüntü.
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1 cm

Şekil 10. 8. Gün. Enfeksiyon belirtisi olmayan, yara epitelizasyonunun belirgin
görünümü.

1 cm

Şekil 11. 12. Gün. Epitelizasyonun devam ettiği ve enfeksiyon belirtisinin olmadığı
görünüm.

1 cm

1 cm

Şekil 12. 18. Gün.

Şekil 13. 20. Gün.

