FOSFOR YANIKLARI VE TEDAVİLERİ
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Ö Z E T

Sanayide ve ateşli silahların yapımında gittikçe artan oranda kullanılmaya
başlayan fosforun sebep olduğu yanıkların sayısı da artmkatadır. Fosfor, havanın
oksijeni île okside olarak fosforik aside (P20 3) dönüşmekte ve asit yanıklarına
neden olmaktadır. Yanıldı alandan tüm fosfor partikülleri uzaklaştırılamaz veya
özel antidot ile nötralize edilemezlerse hava ile temas ettiği sürece ve tüm fosfor
partikülleri bitinceye kadar yanma işlemi devam eder. Yağda kolayca eridiği için
deri altı yağ dokusunda ciddi lezyonlar oluşturur.
Kan kimyasında ciddi değişikliklere neden olan fosfor yanıkları veya zehir
lenmelerinden ilk günlerdeki ölümlerin çoğu akut böbrek yetmezliği nedeniyledir,
Böbreklerden sonra en büyük zararı karaciğer üzerine yapar.
Yanık alanı küçük de olsa, Ölüme yol açabilen, özel tedavi gerektiren ve iyi
leşme eğilimleri yavaş olan fosfor yanıklarını ve tedavilerini üç yıl izlediğimiz bir
olgumuzdan edindiğimiz tecrübelerimizle birlikte sunmayı amaçladık.

g i r i ş

Fosfor kelime olarak Yunanca PHOS = ışık ve PHORUS — ta
şıyan köklerinden türetilmiştir. Kimyasal sembolü P, atom numarası
15 ve atom ağırlığı 30,97 dir. Kimyasal element olarak tabiatta be
yaz, siyah, kırmızı ve sarı olmak üzere dört renkte bulunur.
İlk olarak 1669 da Hamburg'da HENNİG tarafından idrarda bu
lunmuştur. 1769 da GAHN kireçlenmiş kemiklerde fosforik asit bu(*) Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesi Plastik Cerrahi Uzmanı, Tbp. Kd. Bnb.
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lunduğunu açıkladı. Fosfor birçok aloîropu bulunan polimorf bir ka
tıdır. Aiotropları İçinde en çok bilinen beyaz ve kırmızı fosforlar, fi
ziksel olarak birbirlerinden farklı özellikler gösterirler. Beyaz fosfor,
fosfor buharının ani olarak soğutulması ile elde edilir ve soğuğa az
dayanıklıdır. Gün ışığında bırakılan beyaz fosfor yavaş yavaş kırmı
zı fosfora dönüşür.
Sanayide kibrit yapımı, fare zehiri ve işaret fişeklerinin yapımın
da kullanılan fosfor ilk kez I. Dünya Savaşında ateşli silahlarda kul
lanılmaya başlandı ve gittikçe artan bir şekilde el bombaları, havan
topları top mermileri ve napalm bombalarının yapımına girdi. Fosfo
run kullanım yerleri genişledikçe ısı, kimyasal ajanlar, elektrik ve
radyasyon yanıklarından tümü ile ayrı olan, tanı ve tedavisi özellik
gösteren fosfor yanıkları da eskiye oranla günümüzde daha çok gö
rülmeye başlanmıştır.
Ateşli silahların yapımında ve sanayide en çok kullanılan sarı
fosfor, karaciğer, böbrek, beyin ve kalp kaslarına toksik etki yapan
çok güçlü bir protoplazma zehiridir. Ağızdan alındığında 1 mg/kg. lık
doz kişinin ölümüne neden olabilir.
Normal olarak fosfor suda erimez, bu nedenle depolanma ve
saklanması su altında yapılır. Yağ ve safrada kolaylıkla erir, barsak
ve dokulardan kolayca absorbe edilir.
Sarı fosfor karanlıkta fluoresandır ve sarı-yeşil bir renk verir.
Bakır ve lityum gibi maddelerle birleşerek siyah renkli olan lityum
fosfat ve bakır fosfata dönüşür ve kolayca tanınabilir, Fosfor yanı
ğı olan yüzeyin 2 gün süre ile sarımsak kokusu yayması da fosfor
yanığına özgü bir bulgudur,
İyileşmesi yavaş olan, özellikle böbrekler ve karaciğerde ciddi
komplikasyonalr oluşturan özel tanı ve tedavi yöntemleri uygulama
yı gerektiren bu yanıklar hakkında literatür bilgileri ile 3 yıldan fazla
bir süredir izlemekte olduğumuz bir olgumuzdan edindiğimiz tecrü
belerimizi sunmayı konu ile ilgilenenler yönünden yararlı bulduk.
OLGU BİLDİRİMİ

K.E. (Kar. No. 16278, Prot. No. 54/1978) 19 yaşında erkek.
19.9.1978 tarihinde kaza ile elinde işaret fişeği patlaması sonucu
yaralanmış ve olaydan 45 dakika sonra GATA yanık merkezine ge
tirilmişti. Hastanın muayenesinde : Sağ elin tamamı, sağ ön kol, sağ
kolun 1/2 distal kısmı, göğüs sağ ön yarısı, yüzün tamamı ve saçlı
deriyi içeren II. ve III. derece olmak üzere % 17 oranında yanık sap
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tandı. Sağ el baş parmağı metekarp tabanından kırılmış ve yalnızca
dorsal kısımda cilt ciltaltı bağlantısı vardı. İşaret parmağı paimar
yüzünde yumuşak dokular kemiğe kadar kaybolmuştu. Hastanın ya
nıklı bölgelerinden beyaz renkli duman çıkması, sarımsak kokusu
alınması ve karanlıkta sarı-yeşil fiuoresan ışık vermesi bizi olayın
fosfor nedeni ile olduğunu yönlendirdi (Şekil 1, 2, 3).

Şekil 1 : El, kol ve göğüsteki yanıklar.

Yanık alanlar derhal ıslak kompresler ile kapatılarak hava ile
teması kesildi. Acil yanık bakım projesi uygulanması ile birlikte taze
olarak hazırlattığımız özel anîidot solüsyonu da ıslatılmış kompresler
halinde yanık alanlar üzerine uygluamaya başladık.
Uyguladığımı zantidot:
Bakır Süifat

% 3

Sodyum Bikarbonat

% 5
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Şekil 2 : Sağ baş parmağın yakın görünümü.

Şekil 3 : Yüzün görünümü.
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Hidroksi Etil Sellüloz % 1 lik solüsyonu idi.
Genel anestezi etkisi altında acilen operasyona alman hastanın
bakır sülfat solüsyonu etkisi ile siyah renk alan fosfor partikülîeri ile
nekrotik dokular bol su ve özel antidot solüsyonu ile yıkanıp fırçala
narak ve kesilerek yanıklı alanlardan uzaklaştırıldı. Dorsale doğru
yatmış olan baş parmakta az da olsa kanlanma olduğu gözlendi. Baş
parmağa 2, işaret parmağına 1 adet Krischner teli uygulanarak ke
mikler normal anatomik pozisyonda tesbit edilmeye çalışıldı (Şekil 4).

Şekil 4 : Baş ve işaret parmağı kemiklerinin Krischiner telleri ile tesbitinden sonra
radyoğrafik görünüm.

Kopmuş ya da zedelenmiş olan fleksor tendonlar primer olarak diki
lip onarıldı ve doku tabakaları sıra ile karşılıklı olarak dikildi.
Ayrıca gözlere % 0,5 Bakır Sülfat + Metil Sellüloz + Sodyum
Bikarbonat + EDTA solüsyonu uygulanmaya başlandı ve aynı solüs
yon ile ıslatılmış tamponlar göz kapaklarına uygulandı.
Hastanın böbrek fonksiyonları sürekli olarak sıklıkla kontrol edil
di. Kan tablosu ve karaciğer fonksiyon testleri ilk hafta günde bir
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kez, bundan sonra bir hafta süre ile gün aşırı ve daha sonra haftada
bir kez olmak üzere kontrol edildi.
Postoperatif ikinci gün baş ve işaret parmaklarının iskemik gö
rünümü nedeni ile sağ bilekteki sirküler yanık alanına ve bu iki par
mağa fassiotomi uygulandı ve sistemik vazodilaförlar (Reomakrodeks 500 cc.PHiderjin ampul 4x1, Tranksilen kapsül 3x1, Reni kol retard tab. 2x1) verilmeye başlandı. Ayrıca gün aşın olmak üzere 4 kez
servi kal blokaj yapıldı.
İlk günlerde kan kreatinin seviyesindeki hafif yükseklik (% 1.5
mg.) dışında patolojik bir laboratuar bulgusu saptanmadı.
Özel antidot solüsyonu uygulanmasına 6 gün devam edildi. Has
taneye gelişinin 27. günü operasyona alınarak genel anestezi etkisi
altında deri kaybı olan sağ e! dorsal yüzü, sağ ön kol ve göğüs sağ
ön kısmına serbest deri greft'i uygulandı.

Şekil 5 : Hastanın îki operasyondan sonra ve yanıktan 30 gün sonraki görünümü.
Ön kol ve ele serbest deri grefti uygulanmıştır.

Hastanın tüm yaraları kapanmış olarah 38. gün sonra servisimiz
den taburcu edildi. İlk operasyondan 45 gün sonra baş ve işaret par222

ıraklarındaki Krischrıer telleri çıkarıldı. İlk iki ay haftada bir kontrola
gelen hasta bundan böyle ayda bir kez kontrol edilmeye başlandı.

Şekil 6-7 : İşaret parmağına ray amputasyon operasyonu uygulandıktan 1 yıl sonra
elin görünümü ve fonksiyon durumu.

Şekil 8 : Yanıktan 3 yıl sonra hastanın görünümü.

Hastanın bu periodik kontrollarında kan tablosunda, karaciğer ve
böbrek fonksiyonlarında herhangi bir bozukluğa rastlanmadı.
Hastanın baş parmağının normal görünüm ve fonksiyonunu ka223

zanmasmcı karşın işaret parmağında ileri derecede deformasyon ve
fonksiyon kaybı gelişti.
16.7.1979 tarihinde (yanıktan 10 ay sonra) rekonstrüksiyon ola
nağı olmayan, görüntü ve fonksiyonel olarak kötü bir durumda olan
sağ el işaret parmağına Ray Amputasyon operasyonu uygulandı. Bu
operasyondan sonra da periodik kontrollarına devam edilen hasta
normal yaşantısını ve günlük aktivitelerinin hepsini eksiksiz olarak
yapabilecek bir duruma geldi (Şekil 6,7,6).
17.1.1981 tarihinde sağ kulak sayvanı, sağ üst göz kapağı ve bu
run kanadındaki ufak şekil bozuklukları için küçük operasyonlar uy
gulandı.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Fosforun sanayide gittikçe artan kullanım alanlarına paralel ola
rak iş kazaları ya da ateşli silahlarda kullanımı nedeni ile savaş za
manlarında fosfor yanıkları ile karşılaşma olasılığı sanıldığı kadar az
değildir. Arap-îsraii savaşları nedeni ile bu tip yanıklarla daha çok
karşılaşan İsrail'li doktorlar konu üzerine daha çok eğilmiş ve araş
tırmalar yapmışlardır (2, 3,4,5,6). Kliniğimize de Kıbrıs Barış Hare
katı sonrası 60 dan fazla fosfor yanığı başvurusu olmuştur (17). Geç
komplikasyonlar ile kliniğimize başvuran, yetersiz ilk tedavi görmüş
hastaların rekonstrüksiyonları zor bir uğraşı olduğu kadar iyi bir ilk
tedavi ile alman sonuç kadar başarılı da olamamıştır.
İnsan vücuduna dokununca hidroflorik asit yanığı gibi çok ağ
rılı bir yanık oluşturan fosfor, ağızdan alınınca veya dumanı solunun
ca birçok organlarda ciddi lezyonlara neden olur (Cameron ve Rintoul, 1963; Diaz Rivera ve ark., 1950; Fietcher ve Galambos, 1953).
Nahum Ben-Hur'un (2, 3) (1972) fazeler üzerinde fosfor yanıkları
konusunda yaptığı bir seri araştırmanın sonuçlarını şöyle özetliyebiliriz : Açık deri ile temas eden sarı fosfor özel bir yanık oluştur
makta ve % 12-15 oranındaki böyle bir yanık deney hayvanlarının
% 50 sinde ölüme neden olabilmektedir. Yanan bölgelerin hava ile
teması kesilmediği sürece fosforun tümü bitinceye kadar yanma iş
lemi devam etmekte ve tütmektedir. Yanan yüzeyler sarımtırak bir
renk almakta nekrotik bir görünüm kazanmakta, yaklaşık iki gün
süre ile sarımsak kokusu vermekte ve flouresan olmaktadır. Yanık
tan sonra altıncı güne kadar iyileşme eğilimi görülmemektedir.
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Serum P04unda yanıktan iki saat sonra % 9-11 mg. a ulaşan
bir yükselme (normalde % 4-5 mg.) görülmekte ve 24 saat süre ile
bu seviye devam etmektedir. Bazı deney hayvanlarında bu yüksek
fosfor seviyesi serum calcium seviyesinde azalma olmaksızın 36
saate kadar sürmektedir. Aynı zamanda deneylerin % 25-30 unda
% 100 mg. a ulaşan aşırı bir kan üre nitrojen (BUN) seviyesi görül
mekte (normalde % 10-12 mg.) ve % 8 m g.. geçen aşırı derecede
yüksek bir potasyum seviyesi (normalde % 4-5 mg.) görülmektedir.
Olguların % 52 sinde SGPT 100 U/ml den fazla idî (normalde 10
U/ml).
Kreatin klirens, ilk iki gün normal değerlerdi idi, 3-4 üncü gün
ler düşük bir seviye gösterdi fakat 5 inci gün yükselme oldu. İlk
24-48 saatte gözlenen aşırı diürez sonra yerini oligüriye terketti. Ve
ölümden önce anüri oluştu. Buna karşın yaşayan olgulardan idrar
miktarı yavaş yavaş normale döndü. İdrar osmolarite yüksekliği da
ha belirgin olup ikinci gün 700-800 iken 4 üncü gün 2.000-2.200 moIe/1 ye çıkar.
Yukarıda belirlenen renal patoloji yaygın karaciğer nekrozu ile
birlikte olmasına karşın erken ölümün asıl sebebi olarak görülmek
tedir (2).
Diaz Rivera ve arkadaşlarına göre (6) (1850), fosfor zehirlen
mesinden sonra 24-48 saatler içinde görülen ölümün nedeni periferik vasküler kollapstır. Bu tablo klinikte aşağı nefron nefrozisi ile
beraber görülür.
Bu verilerin ışığı altında fosfor yanığından erken ölümlerin (2448 saatler içinde) mayi kaybı ve septisemi, yaygın karaciğer tahri
batından olmadığını, akut böbrek yetmezliğine bağlı değişikliklerden
ve potasyum intoksikasyonuna bağlı kardiak arest'ten olduğunu söy
leyebiliriz (2).
Bakır sülfat solüsyonları fosfor yanığına nötralize edici ajan ola
rak uzun süreden beri kullanılagelmektedir (Obermer, 1943; Rabinnowitch, 1943; Norberg ve Rosenqvist, 1944; Mc Carton ve Fecitt,
1945). Summerlin ve arkadaşları (1967 a, 1967 b) ve Dotin ve Ritchy
(1968) (15-7 % 5 Bakır Sülfat + % 3 Sodyum Bikarbonat solüsyonu
nu klinik ve deneysel olarak fosfor yanıklarında uyguladıklarını ya
yınladılar. Hem klinik ve hem de deney olgularında yaklaşık % 50
oranında ölüm görüldü. % 3-5 Bakır Sülfat solüsyonu içeren tankla
ra fosfor yanıklı hastalarını koyduklarında olguların yaklaşık yarısın
da yaygın hemoliz nedeni ile ölüm görüldü. Hemoliz yanında bakır
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sülfatın fosforun oluşturduğu morfolojik ve bioşimik değişikliklerin
benzerini oluşturduğu saptandı. Ayrıca yazarlar bakır sülfatın kırmı
zı küre yapımında gerekli olan Glukoz~'6-fosfat dehidrogenaz enzimi
ni înhibe ettiğini de ortaya çıkardılar. Bu inhibisyonun mekanizması
halâ belli olmamakla beraber, sonucu hepato - seliüler hara-biyet ka
dar böbrek yetmezliği ile birlikte yaygın intravasküler hemoliz, hemoglobinemi ve hemoglobinüridir.
Fosforu nötralize edebilen ikinci madde oian lityum iodatın antidot olarak kullanılması tedavi sonuçlan hakkında bilgi verilmeksi
zin önerilmişse de (7, Î5), yapılan araşırmalar bu elementin küçük
dozlarda hiçbir etki göstermediğini, etkili doz uygulanınca da çok
toksik olduğunu göstermişlerdir (2, 3).
Yukarıdaki literatür bilgilerinin ışığı altında Ben-Hur'un {3) fare
ler üzerindeki deneyimleri sonucu toksik olmadığını saptadığı ve "Bu
solüsyon fosfor yanıklarında antidot olarak klinik olgularında da kul
lanılmalıdır" diye önerdiği formülü klinik olgumuzda uyguladık. Ba
kır Sülfat solüsyonu hem fosforun etkisini nötralize etmekte, hem
de siyah renk alan fosfor partiküllerinin kolayca görülüp temizlen
mesine olanak sağlamaktadır. Sodyum Bikarbonat solüsyonu yara
PH ını nötr yaparak fosforik asit’in yakıcı özelliğini ortadan kaldırmaktadır. Hidroksi etil sellüloz solüsyonu yara yüzeyi direncini art
tırarak fosfor partiküllerinin doku derinliklerine girmelerini engelle
mektedir.
Hiçbir toksik etkisini izlemediğimiz bu karışım güneş ışığı ile
etkisini kaybedebileceğinden solüsyon günlük olarak hazırlanmalı ve
uygulanmalıdır.
Fosfor yanığı ile karşılaşan hekimin önemle üzerinde durması
gereken iki nokta :
1 — Kuru fosfor'un hava ile temas edince tüm fosfor partikülleri bitinceye dek yanmaya devam ettiği,
2 — Fosfor'un suda erimemesine karşın safra ve yağda kolay
lıkla eridiğidir.
Bu iki özellik nedeni ile tedavinin ilk koşulu, ıslak kompresler ile
yanıklı alanı kapatarak hava ile ilişkiyi kesmek, İkincisi ise ders altı
yağ dokusundan tüm fosfor partiküllerini uzaklaştırmak ve iki gün
süre ile hiçbir yağlı pomat kullanmamaktır. Fosforun yara üzerinde
ki etkisi kaybolduktan sonra lokal yara bakımı diğer yanıklarda ol
duğu gibi yapılır.
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