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Yara Nedir ?

Doku bütünlüğünün bozulmasına YARA denir 

 İnsan organizması yaralarını iyileştirebilir

 Bazı yaralar hızla iyileşirken, bazı yaralar iyileşme 

sürecinin bir safhasında takılarak iyileşme 

potansiyelini kaybeder 

6-8 haftalık süre içinde iyileşmeyen veya iyileşme 

belirtisi göstermeyen yaralara KRONİK YARA adı 

verilir
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Yara Tipleri
Nedenlerine göre İyileşme sürecine göre

 Akut travmatik yaralar

 Akut yanıklar

 Bası yaraları

 Diabetik ayak yaraları

 Kronik venöz ülserler

 Aterosklerotik iskemik yaralar

 Cerrahi yaralar

 Malign ülserler

 Radyasyon ülserleri

Akut yaralar 

 Laserasyon 

 Abrazyon 

 Delinme 

 Yanıklar

 Cerrahi insizyon

Kronik yaralar 

 Bası yaraları 

 Diyabetik ülserler 

 Venöz ülserler

 Arteriyel ülserler
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Yaraların Davranışları

Akut yaralar Kronik yaralar

 Beklenen sürede iyileşir

 Etken geçicidir

 İyileşmeyi engelleyen faktörler

az sayıdadır

 İyileşme devamlıdır

 İyileşmeyen, yavaş iyileşen

 Etken devamlıdır

 İyileşmeyi engelleyen bir çok 

sistemik ve lokal faktör vardır

 Yara sıklıkla tekrar eder

Biyofilm oluşumu için idealdir
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Kronik Yaralarda 

 Diyabet 

 Basıya maruz kalma, 

 Dolaşım bozukluğu (arteriyel veya venöz) 

 İskemi

Hipoksi

 Enfeksiyon 

altta yatan etyolojik temel faktörlerdir 
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Kronik Yaraların Önemi

Kronik yaralar;

 sağlık sistemlerinde;

multidisipliner yaklaşım gereksinimi

(Kronik Yara Konseyi)

uzun süren bakımı,

işgücü kaybı

kullanılan özel bakım ürünlerinin maliyeti 

nedenleri ile önemli SOSYAL ve MALİ bir sorundur29.1.20188

Endokrin

İç hastalıkları

Kardiyoloji

Kalp Damar cerrahisi

Plastik Cerrahi

Ortopedi

Enfeksiyon Hastalıkları

Cildiye

Radyoloji

Mikrobiyoloji

Diyetisyen





Yara iyileşmesini 

Olumsuz Etkileyen Faktörler

 Hasta Faktörleri

(Sistemik faktörler)

 Yara Faktörleri

(Lokal faktörler)
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Sistemik faktörler
(Hastaya ait faktörler)

 Beslenme bozukluğu, 

 Vitamin / Eser element eksikliği  

 Dehidratasyon 

Kemoterapi ve radyoterapi

Hemopoetik hastalıklar 

Malignite 

 Diyabet

Obezite 

 İleri yaş

 Sigara kullanımı

 Steroidler/sitotoksik 

(kemoteröpetik) ilaç kullanımı 

 Antikoagulan kullanımı
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Lokal faktörler
(Yaraya ait faktörler)

 Enfeksiyon

 Yetersiz kan akımı, iskemi, hipoksi 

 Protez veya başka yabancı cisim reaksiyonu

 Dokunun aşırı gerginliği

 Nekroze doku                  

 Nöropati

 Basıya maruz kalma

 Yara bölgesinin hareketli olması

 Cerrahi yaranın uygun kapatılmaması

 Radyasyon

 Hipotermi
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Yara Yönetimi 

 Temel yara fizyolojisi ile ilgili bilgi sahibi olmak

 Hastanın genel durumunu değerlendirmek 

 Yaranın durumunu değerlendirmek 

 Yara ölçümü ve fotoğraf kaydı yapmak 

 Tedavi yöntemine karar vererek uygulamak 

 Hastanın beslenme, ağrı ve aktivite durumunu düzenlemek 

 Hasta ve yakınlarını eğitmek
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Yaranın Mikrobiyoloji Açıdan Ön Değerlendirilmesi

 Yarada enfeksiyonun varlığı ve şiddeti gözlenmeli,  

 Altta yatan bir patolojinin olup olmadığı sorgulanmalı,

 Lezyon yeri ve durumuna göre mikrobiyal etiyoloji belirlenmeli

 Uygun mikrobiyolojik örnekleme planlanmalıdır.  
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Yaranın Değerlendirilmesi

 Lokalizasyon

 Yara yatağı ve yüzeyinin durumu
• Yaranın nasıl  ve ne zaman 

oluştuğunun  sorgulanması

Anatomik olarak 

 Sağ-sol 

 Proksimal-distal 

 İç-dış  

 Ön-arka  

 Plantar-dorsal

 Ölçüm üç boyutlu olmalıdır

 En- boy - derinliği 

 Yüzey alanı hesaplaması

Sağlıklı ve canlı dokular

• Granülasyon: Parlak 

kırmızı renkli

• Epitelizasyon

 Sağlıksız ve ölü dokular

• Fibrinöz : Gevşek, sarı-gri, 

yeşil (nekrotik fasya)

• Fibrin : Sıkı kıvamda, 

sarıdır (kollajeni gösterir)

• Eskar: Siyah renkli, ıslak-

yumuşak, kuru-skar

Kemik,tendon, eklem kapsülü

29.1.201815

 Yaranın boyutları ve derinliği 

 Yaranın hikayesi 



 Çevre deri ve yara 

kenarlarının durumu

• Düzenli olup olmadığı 

• Epitel katlantısı varmı? 

• Sağlam 

• Eritemli 

• Ödemli  

• Masere  

• Büllü  

• Endüre  

• Kaşıntılı 

• Isı artışı 

Yara evrelemesi

• Wagner sınıflandırması

• UTSA((University of Texas. San 

Antonio) sınıflandırması
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 Tünel varlığı
• Saat kadranına göre tariflenmeli

• Derinliği belirtilmeli

 Eksuda ve drenaj
• Miktarı 

(aşırı, çok, orta derecede, yok) 

• İçeriği 

• Rengi, kokusu (enfeksiyon) 

• Yara kenarı sağlıklımı

 Ağrı durumu
• Var /  Yok/ Periyodik / Devamlı

 Enfeksiyon
• Lokal enfeksiyon bulguları

• Sistemik enfeksiyon bulguları



Wagner Sınıflandırma
Wagner FW.  Foot Ankle 1981;2:64

EVRE LEZYON

0 Açık Lezyon Yok, Deformite yada Selülit Olabilir

1 Derin Dokulara Yayılımın Olmadığı Yüzeyel Ülserler

2 Tendon Kapsülü, Ligament, Kemik veya Ekleme 

Uzanan Derin Ülser

3 Apse ve/veya Osteomyelit veya Eklem Enfeksiyonunu 

İçeren Derin Ülser

4 Parmakları ve/veya Metatarsı İçeren Lokal Gangren

5 Kurtarılamayacak Düzeyde ve Amputasyon Gerektiren 

Topuk ve/veya  Tüm Ayağı İçeren Gangren 29.1.201817
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Yaranın Değerlendirilmesi

Enfeksiyon

 Lokal enfeksiyon bulguları  Sistemik enfeksiyon bulguları

 Eritem, selülit, miyozit 

 Lokalize ödem, abse

 Artmış eksuda 

 Kötü koku(gangren)

gaz ve krepitasyon 

 Osteomiyelit

 Nekrotizan fasit

 Hassasiyet, Ağrı 

 Fonksiyon kaybı

NÖROPATİ varlığında bulgular siliktir

 Isının artması, titreme, ateş 

 Genel bir kötülük hali, güçsüzlük 

ve bilinç bulanıklılığı 

 Lenfanjit
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 Kanlanması bozuk, nekrotik dokunun fazla olduğu bölgede daha

kolay gelişir ve daha dirençlidir



 Lezyonun mikrobiyolojisi tanımlanırken 

 enfeksiyon ve kolonizasyon ayırımı gözönünde tutulmalı

 genellikle polimikrobiyal tablo, kötü kokuludur 

kronik enfekte ve masere ülserler 

geniş nekrozlu veya gangrene olmuş lezyonlar

 Bu tür lezyonlardan yapılacak  mikrobiyolojik örneklemeler

 Aerob ve anaerob bakteriler düşünülerek yapılmalı, 

 uygun örnekleme tekniği ile alınmalı ve transportu sağlanmalı

 Laboratuvar işlemleri sırasında 

 dikkat,

 çabukluk ve 

 uygun besiyeri seçimine dikkat edilmelidir. 
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Yara Değerlendirmesinde 

Laboratuvar Tanı Yöntemleri

Mikrobiyolojik  örneklemeler

 Kantitatif örnekleme

 Derin Doku biyopsisi

 Ülser tabanının küretajı

 Kalitatif /Yarı kantitatif örnekleme

 Koleksiyonlar, 

 Lezyondan Aspirat

 Sürüntü (genellikle tercih edilmez)

 Osteomiyetlit’lerde örnekleme

 Perkutan kemik biyopsisi 

 İntraoperatif cerrahi debridman

Biyokimyasal tetkikler

 Kan tetkikleri 

Radyolojik görüntüleme

 X-ray 

 Doppler Ultrasonografi 

 Anjiografi 

 Sintigrafi 

 MR 
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 Birlikte yumuşak doku biyopsi 

örneklemesi yapılır

 Sistemik bir tablonun gözlendiği 

ciddi enfeksiyonlarda eş zamanlı 

kan kültürü de alınmalıdır



Kronik Yara Enfeksiyonlarının 

Mikrobiyolojik Tanısı 

Multi disipliner yaklaşımın esas olduğu, hızlı ve 

doğru mikrobiyolojik tanı için ortak hedef ; 

“infeksiyonu durdurarak 

ilerleyici doku hasarını önlemek”

29.1.201823



Mikrobiyolojik Örneklem Öncesi 

Yara ile ilgili Ön Değerlendirmeler

Hastaya ait daha önce çalışılmış bir kültür sonucu varmı ? 

 Doku/aspirasyon/kemik biyosisi/sürüntü ? 

 Yara yerinin derinliği parsiyel mi, yoksa tam kat mı? Kemik tutulumu 

var mı?  (kemik sondajı yöntemi)

 Derinlik >3 cm ? Osteomyelit riski ? 

 Ülser/lezyon yüzey genişliği  >2 cm? 

 Yara enfekte mi? koku, gaz ve krepitasyon, nekroz varmı? 

 selülit, 

 yumuşak dokuda apse, 

 fasia altına yayılmış kas, tendon, 

 eklem ve/veya kemik tutulumu, 

 gangren
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Kronik Yara Enfeksiyonlarından Sıklıkla Sorumlu Patojenler 

KLİNİK MUHTEMEL ETKENLER

SELÜLİT 

(açık yara yok) 

Sıklıkla monomikrobiyal

S.aureus, ve Beta hemolitik streptokoklar

ENFEKTE ÜLSER 

(antibiyotik kullanmı yok)

Sıklıkla monomikrobiyal

S.aureus, ve Beta hemolitik streptokoklar

KRONİK ENFEKTE ÜLSER 

(öncesinde antibiyotik kullanımı var)

Genellikle polimikrobiyal

S.aureus, ve Beta  hemolitik streptokoklar

Gram(-) enterik basiller

Anaerob bakteriler

MASERE ÜLSER Genellikle polimikrobiyal

Diğer mikroorganizmalar + P.aeruginosa

İYİLEŞMEYEN ÜLSER

(uzun süreli geniş spektrumlu 

antibiyotik kullanımı)

Dirençli mikroorganizmalar

S.aureus, KNS, enterokoklar, Difteroit basiller

Gram (-) enterik basiller

Pseudomonas spp , Acinetobacter spp.

Mantarlar

GENİŞ NEKROZ VEYA GANGREN

(Ağır kokulu yara) 

Genellikle polimikrobiyal

S.aureus, KNS, enterokoklar

Gram (-) enterik basiller

Pseudomonas spp , Acinetobacter spp.

Anaerob bakteriler( Bacterioides, Clostridiumlar, Anaerob koklar)                              

29.1.201825



Protez enfeksiyonları

Erken enfeksiyon; ilk birkaç haftalık süreçte

Gram negatif bakteriler

Geç enfeksiyon: 6 aydan sonraki süreçte

Gram pozitif bakteriler (koagulaz negatif 

stafilokoklar)

Bulaşma;

Operasyon sırasında direkt bulaş

Kan yoluyla bulaş

Lenfatik bulaş
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Mikrobiyolojik Örnekleme Öncesi 

Dekontaminasyon

50:50 

sulandırım

Steril 

SF

Yara debride edildikten sonra ;
• Yoğun SF ile yıkama yapılarak 

dekontaminasyonu sağlanır

• Kantitatif kültür amaçlı derin doku 

örneklemesi  yapılır 

• Uygun transport ortamında seri olarak 

laboratuvara ulaştırılır



Mikrobiyolojik Örnekleme 

Ve 

Transportu

POVİDON 

İODİNE + 
ALKOL

DERİN DOKU  

BİYOPSİ

PLASTİK 

KATATER VE  

ENJEKTÖR İLE 

ASPİRASYON

 çift örnekleme tekniği esas alınarak

alginatlı swablar ile ülser tabanından

sürüntü örnekleri alınarak semi

kantitatif ekim amaçlı uygun

transport ortamına aktarılır

 modifiye Carry-Blair besiyerinde

 redüktan maddelere sahip diğer agar

besiyerlerinin olduğu viallerde

 Thioglycolate broth içerisinde

laboratuara gönderilir.



Kültür Örneklemesi

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

Sürüntü

(önerilmez!!!!)

Doku-biyopsi 

örneği
Aspirasyon

Kemik 

biyopsisi



Mikrobiyolojik örneklemeler

 Küçük doku parçaları (5mm3)  

 küretaj materyali 

 tüp içerisine alınmış örnekler 

 petri kutusundaki dokular

 Çok büyük doku parçaları (>1 cm3)  

1-2 saat içerisinde çalışılmak üzere

 Eğer nemli tutulabilirlerse büyük örneklerin içi, anaeroblar için saatler 

sürebilecek uygun ortamı muhafaza edebilir. 

 Osteomiyelitte kültür amaçlı perkütan kemik biyopsisi veya 

intraoperatif cerrahi debridman örneklemesi yapılmalı, 

 Eğer kemik likefiye ise sadece aspirat alınabilir.

Swab örnekleri mümkün olduğunca tercih edilmemelidir. 
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burgulu kapaklı anaerobik 

transport vialleri/tüpleri içerisine 

Ağzı kapatılabilir, içerisinde 

anaerobik atmosferik koşulların 

sağlandığı plastik poşetler (biobag) 

içerisinde transportu

steril idrar kabı veya steril petri 

kabında transport 



Mikrobiyolojik İşlemler

Laboratuvarda;

 Hasta kaydı yapılır

 Aseptik koşullarda dokunun darası alınır

(örnekli kap darası) – (örneksiz kap darası) =dokunun gramajı

 Doku homojenizasyonu (1-5 ml broth içerisinde) yapılarak homojenat hazırlanır. 

 Homojenattan;Mikroskopik preparat ve 1/10-1/1000’lik seri dilüsyon hazırlanır

 Dilüsyonlardan uygun besiyerine 0.1 ml dilüsyonlu ekim yapılır.

(tercihan kafes tarzında ekim)

 Uygun atmosferik koşullarda inkübasyon gerçekleştirilir

Kültür sonuçlarını yorumlama;

 Yoğun üremelerde; 50-300 koloni /plak sayımının uygun olduğu dilüsyonlarda

sayım yapılır

 Doku ağırlığı dikkate alınarak sonuç, CFU/gram doku olarak hesaplanır

 Sonuçlar, etkene spesifik duyarlılık testi ile birlikte raporlanır
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Dokudaki Bakteri Sayısının Hesaplaması
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                                         Plaktaki Koloni Sayısı X Homojenat Dilüsyonu X Plak Dilüsyon                                           

 Total  Bakteri Sayısı =    --------------------------------------------------------------------------------------------------------      

        (CFU/gr.doku)                                          Doku Örneğinin Darası (gram) 

Örnek; Dokunun ağırlığı : 0.3 gr ve 10-3 lük dilüsyon plağında sayılan   koloni sayısı 50 CFU ise gram dokudaki total 

bakteri yoğunluğu: 

50 CFU X 5 (homojenat dilüsyon) x 103                              250 x 103 CFU                                                                                     

   ---------------------------------------------------------------  =  ------------------------- =  8.3 x 105  CFU/gr doku      

                            0.3 gr                                                                  0.3 gr 

 

Mary K.York: quantitative cultures of wound tissues, p3.13.2. In : Lynne S.Garcia (ed),3rd edition Clinical 

Microbiology Procedures Handbook. ASM,Wash.D.C.,2010 



Alginatlı Swab İle Yapılan Örneklemelerde, 

Üreyen Bakteri Sayısının Hesaplaması  
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                Total Bakteri Sayısı= Plaktaki Koloni Sayısı X Homojenat Dilüsyonu X Plak Dilüsyonu 

                  (CFU/swab) 

 Yukarıdaki formüle edilmiş olan hesaplamada, nemli

alginatlı swabla elde edilen 103 CFU/ml bakteri

yoğunluğunun dokudaki yaklaşık 105 CFU/ gr. bakteriye

eşdeğer olacağı bildirilmektedir.



Yara Kültür Sonuçlarının Semi-kantitatif 

Yöntemlerle Hesaplamaları
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Carol Matkoski ve arkadaşları ekim alanlarındaki üremeleri; ilk ,

ikinci ve üçüncü ekim alanlarındaki kolonilerin sayısına göre

yorumlamışlardır. Buna göre;

 İlk ekim alanında ≤ 10 CFU bakteri varlığını “Nadir”,

 İlk ekim alanında > 10 CFU bakteri varlığını “Az Yoğun”,

 İkinci ekim alanında > 10 CFU bakteri varlığını “Orta Yoğun”

 Üçüncü ekim alanında ≥ 10 CFU bakteri varlığını “Yoğun”

üreme

Elde edilen sonuçların klinik ile ilişkili ve maliyet etkin

olduğu ifade etmişlerdir.

Matkoski C., Sharp SE.,Kiska DL.:Evaluation of the Q score and Q234 Systems for Cost-Effective and Clinically relevant 

ınterpretation of wound cultures. Journal of Clinical Microbiology, May 2006, 44(5), p1869-1872



Aerob ve Anaerobik kültür



Doku Örneklerinden Mikroskopik Preparat 

Hazırlama ve Yorumlama

Kültür için hazırlanmış örneklere ait homojenattan ekimi takiben 

mikroskobik inceleme  için boyalı preparatları hazırlanır. 

Bu amaçla;

 Doku homojenatının 10 µl’si 1x1 olacak şekilde lama yayılır.

 Lam üzerindeki homojenat kuruduktan sonra kan hücre 

morfolojilerini muhafaza  etmek için 30 saniye süreyle metanol ile 

tespit edilir 

 Gram ile boyanarak mikroskopta, X100’lük immersiyon objektifle en 

az 10 alan incelenir.

Sonucun Yorumu:

 Kültür sonucu;  ≥ 105 cfu/gram doku organizma varsa ve

 Gram boyamada;  her mikroskop alanında  ≥10 PMNL ve etken 

patojen varlığı saptanıyorsa 

 AKTİF ENFEKSİYON  olarak yorumlanır. 
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Yara Örneklerinin Mikroskopik Değerlendirilmesi 

Her mikroskobik alandaki hücrelerin miktarı (X10)

Nötrofil

(PMNL)

sayısı

Nötrofil

Q-değeri

Squamöz epitel hücre (SEH) sayısı ve Q değeri

0 1-9 10-24 ≥25

0 -1 -2 -3

0 0 (1)* 0 0 0

1-9 +1 +1 0 -1 -2

10-24 +2 +2 +1 0 -1

≥25 +3 +3 +2 +1 0
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NOT: (+) Q değerli örnekler, potansiyel patojen varlığı ihtimalini düşündürürken ,

(-) Q değerli örnekler ile Q değeri 0 olan örnekler ise lokal flora ile yüzeyel kontaminasyonu tanımlar.

* (1) PMNL ve SEH saptanmayan, nötropenik hasta örnekleri işleme alınır.



Gram Boyalı Preparasyonlar
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Sonuç Raporu:(örnek) 

 Mikroskopi:

Her mikroskop alanında yoğun(≥ 10) PMNL, yoğun gram 

negatif basil ve gram pozitif koklar görüldü 

 Kantitatif doku kültürü: 

 3.8x 105 CFU/gr dokuda MRSA izole edildi 

 5.6x 104 CFU/gr dokuda E.coli izole edildi.
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in-vitro Betalaktamaz, Karbapenamaz

aktivitesi ve direnç taraması

Gür D.: Yeni direnç mekanizmaları ve Rutin in vitro testlerin kliniğe 

yansıması: son öneriler. İnfeksiyon dünyası, sayfa 30-45, 24 Mart 

2012,Ankara

Stafilokoklarda Makrolid

direnci



Lezyonun durumu: Sol ayak tabanında 2x3 

boyutunda ve 2,5 cm derinlikte etrafında eritem ve 

sellülit gözlenen, wagner 2/3 evre «kronik enfekte 

ülser» yarası. 

a. Yüzeyel sürüntü örneği

b. Yüzeyel doku biyopsisi

c. Yara kenarından aspirat

d. Derin doku biyopsisi

e. Ülser tabanından küretasyonsyon

Hangi örnek(ler) alınmalı?
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