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ÖZET
Yanığa bağlı sepsiste yüksek mortalite ve morbidite oranları
yanında, yüksek tedavi giderleri gibi ekonomik ve hastanede
kalma sürelerinde uzama ve iş gücü kaybı gibi sosyal sorunlar
da sö z konusudur. M ed ik a l tedavide tem el ilaçlar
antibiyotiklerdir ancak antibiyotiklerin mono veya kombine
kullanımı her zaman yeterli olmayabilir. Yetersiz tedavi
mortalite ve morbidite riskleri yanında, maliyeti arttırmakta
ve hastanede kalma sürelerini uzatmaktadır. Mevcut medikal
tedavi şe killerin e y e n i ted a vi a janlarının eklenm esi
gerekebilmektedir. Bu amaçla yanığa bağlı sepsis tablosundaki
yirmi üç hastaya Granülosii Koloni Stimüle Edici Faktör (GCSF) verildi. Hastaların ortalama toplam vücut yanık yüzey
alanları, ortalama hastanede kalma süreleri değerlendirildi.
Kontrol grubu olarak 1996 yılında yanığa bağlı sepsis
nedeniyle tedavi gören yetm iş hasta seçildi. Bu grubun
ortalama toplam vücut yanık yüzey alanları ve ortalama
hastanede kalma süreleri retrospektifolarak gözden geçirildi.
Sağkalım oranları tedavi grubunda 20/23 (%87), kontrol
grubunda 44/70 (%60) o la ra k bulundu, ista tistik se l
karşılaştırmada, kontrol ve tedavi gruplarındaki yaşayan
hastaların hastanede kalma süreleri açısından anlamlı fa rk
saptanırken (p<0.05), yaşam ayanlarda anlam lı fa r k
saptanmadı (p>0.05). Sonuçta, yanığa bağlı sepsis tedavisinde
G-CSF uygulanmasının sağkalım ı oranım arttırdığı ve
hastanede kalma süresini kısalttığı kanısına vardık.
Anahtar Sözcükler: Yanığa Bağlı Sepsis, G-CSF, Hastanede
Kalma Süresi

SUMMARY
The effects ofgranulocyte colony stimulatingfactor (G-CSF)
administration on survival and lengih o f hospital stay
(L.O.S.) in burn induced sepsis management: A clinical
study
İn burn induced sepsis, besides high raüos o f mortality and
morbidity, there are economic problems like high treatment
expenses and social problems like long length o f hospital stay
and loss o f work. İn medical management basic agents are
antibiotics but mono or combined use o f them can not be always suffıcient. Insufficient management increases the expenses and length o f hospital stay besides the risk o f mortal
ity and morbidity. İt may be necessary to add new agents to
preseni managementprotocols. Aiming this,for twenty three
patients who were in burn induced sepsis, granulocyte colony
stimulatingfactor (G-CSF) has been administrated. The average total body surface arca and length o f hospital stay o f
patients have been obtained. A s being control group, seventy
patients have been selected who had been treated in 1996fo r
burn induced sepsis. The average total body surface area and
length o f hospital stay ofpatients in control group have been
obtained retrospecüvely. Surviving rate were 2 0 / 2 3 ( %87)
in treatment group and 44 /70 ( %60) in control group. The
length o f hospital stay o f survivors in both groups were signifıcantly different (p<0.05) and o f nonsurvivors in both
groups were not signifıcantly different (p>0.05) when comparedstatistically. İn result, we thinkthat G-CSF administra
tion in burn induced sepsis increases the rate o f survive and
decreases the length o f hospital stay.
Key Words: Burn induced sepsis, G-CSF, Length o f hospital
stay

GİRİŞ
Sepsis gelişen hastalarda altta yatan Önemli bir
hastalık sıklıkla vardır. Klinik bulgulara sepsis mi yoksa
mevcut hastalık mı sebep oluyor, her zaman tam

ayrılamadığı için sepsis tanısının konması genelde prob
lem yaratabilmektedir1. Ancak özellikle geniş ya da
uygun şekilde bakım ve tedavisi yapılmamış yanıklardan
sonra gelişebilecek sepsis tanısının konması güç
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Tablo 1: Sepsis ve ilgili tanımlar
Sıklıkla infeksiyöz olaylara karşı sepsiste olduğu gibi veya yanık,
pankreatitgibi durumlarda vücudun oluşturduğu immün yanıtlar
dizisidir.
SEPSİS:
S.İ.R.S. ile birlikte ispatlanm ış infeksiyonun bulunm ası
durumudur.
SEPTİK ŞOK:
S epsis ile b e ra b e rin d e uyg un sıvı te d a v is in e d ire n ç li
hipotansiyon ve hipoperfüzyon bulgularının olmasıdır.

Tablo 2: Sistemik İnflamatuar reaksiyon sendromu (S.İ.R.S.)
kriterleri
1. Vücut ısısının 38 C'den daha yüksek veya 36 C'den daha
düşük olması
2. Kalp hızının 90 / dakika'dan daha hızlı olması
3. Solunum sayısının 20 / dakika'dan fazla veya paC02'nîn 32
mm Hg'den düşük olması
4. Beyaz küre sayısının 12.000 /mm3'den yüksek veya 4.000 /
mm3'den düşük olması
( S.İ.R.S. tanısı için bu kriterlerden en az ikisinin bulunması
gereklidir.)

Tablo 3: G-CSF Tedavi Protokolü
İLK 3 GÜN: 5 Mikrogram / kg
İKİNCİ 3 GÜN: 4 Mikrogram / kg
ÜÇÜNCÜ 3 GÜN: 3 Mikrogram / kg
(Günde 1 kezsubkütan yolla verilebilir.)

olmamakla birlikte tedavi başarısının ve sonuçlarının
sağlıklı olarak değerlendirilebilmesi için bazı standart
tanımlamalara da gerek vardır. Günümüzde sepsis ile
ilgili terminolojide tüm dünyada bazı karışıklıklar
yaşanmaktadır. Bu terminolojiye açıklık ve bir standart
getirilmesi amacıyla sepsis için yeni ve anlaşılabilir
tanımlar ve sınıflamalar geliştirilmiştir2 (Tablo 1).
Sistemik İnflamatuar Reaksiyon Sendromu (S.İ.R.S.) bu
tanımlardan birisidir. (Tablo 2). Sepsis ise, kanıtlanmış
bir infeksiyöz olayda gelişen S.İ.R.S. olarak kabul
edilmektedir2. Yanıklı hastalarda pozitif yara kültürleri
kanıtlanmış infeksiyöz olay olarak değerlendirilir ve
S.İ.R.S. varlığı da söz konusu ise sepsis tanısı konabilir.
Sepsis tedavisinde çoğul mikroorganizmalar sorunu
antibiyotik kullanımı ile ilgilidir. Kombine antibiyotik
kullanım ı özellikle gram negatif enfeksiyonların
tedavisinde etkili biçimde kullanılmakla birlikte direnç
gelişimi üzerine etkileri yeterince belgelenebilmiş
değildir3. Antibiyotiklere çapraz direnç gelişiminden
kaçınabilmek için etki şekilleri farklı ajanlara gereksinim
duyulmaktadır4. Böyle ajanlardan biri Granülosit Koloni
Stimüle edici Faktördür (G-CSF). Bağışıklık sisteminin
baskılandığı enfeksiyonlarda yararlı etkileri olduğu
görülmüştür5. Bu etkiler arasında dolaşımdaki nötrofil
sayısının artışı ve hayatta kalış süresinin uzaması,
ortalama arteryeî kan basıncının yükselmesi, sol ventrikül
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ejeksiyon fraksiyonunun artışı sayılabilir. Tarafımızdan
yapılan bir diğer çalışmada da, ımmünoloj ik parametreler
açısından, immünglobulin düzeylerinde anlamlı olumlu
değişiklikler, akut faz reaktanları ve kompleman
düzeyleri açısından çok belirgin olmamakla birlikte,
rakamsal anlamlı olumlu değişiklikler gösterilmiştir*.
Özellikle septik şok öncesi verildiğinde bu etkileri daha
belirgindir7. Klinik çalışmamızda, yanığa bağlı sepsis
nedeniyle tedavi edilen hastalara G-CSF uygulanmasının
sağkalım oranlarını ve hastanede kalma sürelerini nasıl
etkilediğini görmeyi amaçladık. Bunun için G-CSF
tedavisi verilen hastaların sağkalım oranlarını ve
hastanede kalm a sürelerini, 1996 yılında Yanık
Ünitemizde tedavi gören benzer özellikteki hastaların
sağkalım oranları ve hastanede kalma süreleriyle
istatistiksel olarak karşılaştırmayı planladık.
GEREÇ VE YÖNTEM
Anabilim Dalımıza bağlı olarak faaliyet gösteren
Yanık Ünitesinde, 1997 yılında, tedavi edilen ve sepsis
klinik tablosuna giren yirmi üç hastaya, klasik yanık ve
sepsis tedavilerine ek olarak 9 gün süreyle G-CSF
tedavisi de uygulandı (Tablo 3). Tanıda
standardizasyonun sağlanabilmesi amacıyla S.İ.R.S.
kriterlerine uyumluluk ve pozitif yara kültürlerinin
olması şartları arandı. Yanık Ünitemizde 1996 yılında
yanığa bağlı sepsis tedavisi için temel olarak antibiyotik
uygulanan yetmiş hasta ise kontrol grubu olarak seçildi.
Bu grubun retrospektif olarak değerlendirilmesinde
grupların benzerliğinin sağlanabilm esi açısından,
uygulanan tedavi protokollerinin G-CSF dışında aynı
olduğundan emin olundu. Her iki grupta da yaşayan ve
yaşamayan Jıastalar mevcuttu. G-CSF tedavisi alan
hastaların hastanede kalma süreleri yaşayanlar ve
yaşam ayanlar olarak, kontrol grubu hastalarının
hastanede kalma süreleri de yaşayanlar ve yaşamayanlar
olarak ayrı ayrı hesaplandı. Gruplar kendi içinde ve
birbirleriyle istatistiksel olarak karşılaştırıldı, Tüm
istatistiksel işlemlerde SPSS komputerize istatistik
programından faydalanıldı. İstatistiksel olarak grupların
tanımlanmasında ortalama +/- ortalamanın standart
hatası (standart error of mean (SEM)) tercih edildi.
Ayrıca değişkenlerin standart sapmaları (Standart Deviation (S.D .) da tabloya eklendi. İstatistik sel
karşılaştırmalarda, non-parametrik Wilcoxon MatchedPairs Sİgned-Ranks Test kullanıldı. Buradan elde edilen
istatistiksel veriler, eşleştirilen ikili gruplan karşılaştıran
Paired t Test ile elde edilen verilerle de karşılaştırıldı.
Anlamlı sınır 0.05 olarak seçildi. Anlamlı fark p<0,05
koşulunda arandı ve her karşılaştırmanın anlamlı p değeri
doğrudan rakamsal olarak saptandı.
BULGULAR
Belirlenen kriterlere göre sepsiste olduğu düşünülen
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yirmi üç hastaya gerekli sıvı, yara Tablo 4: Toplam Vücut Yanık Yüzeyleri ile İlgili İstatistikler
ve kan kültür sonuçlarına uygun
Değişken
Ortalama
S.E. Mean Std Dev
Minimum Maksimum Toplam
an tib iy o tik ve genel durum u
düzenleyici destek tedavileri
T. + .TBSA
34,85
2,03
9,07
21,00
20
64,00
K. + .TBSA
30,66
1,44
44
9,53
60,00
20,00
yanında Granülosit Koloni Stimüle
T.X.TBSA
34,67
3,76
6,51
41,00
28,00
3
edici Faktör (G-CSF) de dokuz gün
K.X.TBSA
41,81
2,32
26
11,83
60,00
20,00
süreyle verildi. M edikal tedavi
sürerken
h astalara
günlük ( Kısaltmalar: T: Tedavi Grubu, K: Kontrol Grubu, TBSA: Toplam Vücut Yüzey Alanı, +:
pansumanla yara bakımı yanı sıra, Yaşayan, X: Yaşamayan, S.E, Mean: Ortalamanın standart hatası, Std.Dev: Standart sapma
debrıdman, amputasyon, deri grefti
gibi gerekli cerrahi işlem ler de Tablo 5: Hastanede Kalma Süreleri İle ilgili İstatistikler
uygulandı. Laboratuar takiplerinde
Minimum Maksimum Toplam
Ortalama S.E. Mean Std Dev
Değişken
im m ünolojik param etrelerden
immünglobulin, akut faz reaktanlan
20
10,37
54,00
T.+.LOS
2,32
18,00
36,40
ve kompleman düzeyleri İle nötrofil
17,00
44
29,29
134,00
K. + .LOS
4,42
53,25
12,00
1,45
7,00
3
9,33
2,52
T.X.LOS
sayılarındaki değişim de izlendi. Bu
48,00
2,38
1,00
26
10,65
12,13
K.X.LOS
yaklaşımla yirmi hastanın tedavisi
başarıyla tamamlandı. Üç hasta ise ( Kısaltmalar: T: Tedavi Grubu, K: Kontrol Grubu, LOS: Hastanede Kalma Süresi,
kurtarılamadı. Yaşayan hastaların + : Yaşayan, X: Yaşamayan, S.E. Mean: Ortalamanın standart hatası, Std.Dev: Standart
toplam vücut yanık yüzey alanları sapma
% 21 ile 64 arasında ( ortalama
süreleri yaşayan hastalarda her iki grupta istatistiksel
%34,85) değişmekteydi. Yaşamayanlarda ise %28 ile 41
olarak anlamlı fark gösterirken (p=0.0084, p<0.05),
arasındaydı (ortalam a %34,67) (Tablo 4). Tedavi
yaşamayan hastalarda anlamlı fark bulunmadı (p=0.297,
grubundaki yirmi üç hastanın hastanede kaldıkları toplam
p>0.05). Yaşamayan hastaların hastanede kalma süreleri
gün sayısı yaşayanlarda ve yaşamayanlarda ayrı ayrı
her iki grupta istatistiksel olarak benzer bulundu
saptandı. Yaşayan hastaların tedavilerinin en az on sekiz,
(p=0.297, p>0.05). Sağkalım oranları tedavi grubunda
en çok elli dört gün (ortalama 36,40 gün) sürdüğü,
%87, kontrol grubunda %60 olarak hesaplandı. Diğer
yaşamayanların ise yedi ile on iki (ortalama 9,33) gün
açıdan bakışla, mortalite oranları tedavi grubunda % 13,
içinde hayatım kaybettiği görüldü (Tablo 5). Tedavi
kontrol grubunda % 40 İdi.
grubunda sağkalım oram %87 olarak hesaplandı. Elde
edilen sonuçları daha iyi yorumlayabilmek için, 1996
TARTIŞMA
yılında Yanık Ünitemize yatırılan ve sepsise yönelik
Ö zetlenen
sonuçlar
kendi
içinde
tedavi verilen hastaları retrospektif olarak tarayarak bir
değerlendirildiğinde; sepsiste olduğu kabul edilen ve
kontrol grubu oluşturduk. Bu sürede toplam yetmiş
toplam vücut yanık yüzey alanları açısından benzerlik
hastanın tedavileri sırasında sepsise girmiş olduğu
gösteren hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Tedavi
görüldü. Yetmiş hastanın kırk dördünün tedavileri
grubundaki hastalara yanığa bağlı sepsis için klasik
başarıyla tamamlandığı halde, yirmi altı hastanın hayatını
tedavilere ek olarak belirtilen protokole uygun olarak
kaybettiği saptandı. Toplam vücut yanık yüzey alanları
G-CSF de verilmiştir. Kliniğimizde standart yanık tedavi
yaşayan hastalarda %20 ile 60 arasında değişmekteyken
protokolümüz uyguladığından, kontrol grubunun tedavi
(ortalama %30,66) yaşamayanlarda da % 20 ile 60
prensiplerinin, G-CSF dışında, tedavi grubuna tamamen
arasındaydı (ortalama %41,81) (Tablo 4). Yaşayan
benzerlik gösterdiğini kabul etmekteyiz. Hastanede
hastaların tedavilerinin en az on yedi, en çok yüz otuz
kalma sürelerinin tedavi grubu lehine daha kısa ve
dört gün (ortalama 53,25 gün) sürdüğü, yaşamayanların
sağkalım oranlarının tedavi grubu lehine daha yüksek
ise bir ile kırk sekiz gün içinde hayatım kaybettiği
bulunması, uygulanan tedavinin daha başarılı olduğunun
görüldü (Tablo 5). Kontrol grubunda sağkalım oranı %
bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Yaşamayan
60 olarak hesaplandı. Yaşayan hastaların yanık yüzey
hastaların istatistiksel olarak benzer gün aralığında
oranlan her iki grupta da istatistiksel olarak benzerlik
hayatını kaybetm esi, septik şoka bağlı organ
gösterm ekteydi (p=0.233, p>0.05). Yaşamayan
yetmezliğinin, erken dönemde herşeye rağmen fatal
hastaların yanık yüzey oranları da istatistiksel olarak
seyrettiğinin kanıtlarından biridir. Sonuçlarımızı
benzerdi (p=0.287, p>0.05). Yaşayan ve yaşamayan
literatürle karşılaştırdığım ızda; hastanede kalma
hastaların toplam vücut yanık yüzey alanları ise tedavi
süresiyle ilgili olarak standardizasyonu sağlayacak bir
grubunda İstatistiksel benzerlik gösterirken (p—0.955,
hesap yöntemi vardır. Toplam vücut yanık yüzey alanları
p>0.05), kontrol grubunda istatistiksel olarak anlamlı
%20-60 arasında değişen hastalar için hastanede kalman
fark saptandı (p=0.0014, p<0.05). Hastanede kalma
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gün / % yanık yüzeyi oranının yaklaşık 1 olması
hedeflenir (8,9). Bu, uygulanan yanık tedavisinin
etkinliğinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bizim,
sepsisli tedavi grubumuzda elde ettiğimiz bu oran,
ortalamalar üzerinden yapılan hesaplamayla 36,40 /
34,85 = 1.04, sepsisli kontrol grubunda ise, 53.25/30.66
= 1.73 olarak bulunm uştur. Tedavi grubum uzun
istatistiksel sonucu dünya standartlarıyla uyumlu iken,
kontrol grubumuzun sonucu dünya standartlarının
oldukça gerisindedir. Olumsuz istatistiksel verinin
tem elinde grubun sepsisli hastalardan oluşm ası
yatmaktadır. Tedavi grubunun istatistiksel verilerini ise,
sepsis gibi ağır bir klinik tablo varlığına rağmen, olumlu
olarak değerlendirebiliriz.
Tedavi grubunda saptanan nötrofîl sayılarındaki ve
özelikle immünglobulİn düzeylerindeki yükselme,
immün sistemin pozitif stimülasyonunun göstergesi
olarak düşünülmüş ve klinik sonuçlarla da uyumlu
bulunmuştur.
L iteratü r gözden geçirildiğinde, benzer bir
çalışmayla karşılaşılmadı. Genelde deneysel ağırlıklı
çalışm alar dikkat çekiciydi. Bu yönüyle,
p aram etrelerim izin literatü rle k arşılaştırılm ası
yapılamadı.
Sağkalım oranlarındaki artış ve hastanede kalman
gün sayısındaki azalış, klinik verilerin yanısıra
immünolojik parametrelerle de desteklenmiş ve yanığa
bağlı sepsis tedavisinde, destekleyici ajan olarak G-CSF
kullanım ının prognoz üzerine olumlu etkilerinin
olabileceği kanısına varılmıştır.
Dr, Emrah ARSLAN
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi AD
01130 ADANA
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ÖZETLER

Nasal Sili Augmentation in Adult Incomplete Cleft Lip Nose Deformity Using Superiorly Based Turn Över Orbicularis Oris
Muscle Flap: An Anatomic Approach
Rajiv Agarwal, M.S., M.Ch., D.N.B., D.N.B. (Plast Surg.),
M/N.A.M.S., S.K. Bbatnagar, M.Ch., F.I.C.S., F.A.C.S.,
M.N.A.M.S., S.D. Pandey, M.Ch., F.I.C.S., Arun K. Singh,
M.Ch., F.I.C.S., and Ramesh Chandra, M.S., M.S., F.R.C.S.
(Plast. Reconstr. Surg. 102:1350,1998.)

Adult incomplete cleft lip nose deformity is not uncommon in İndia. Poverty, ıgnorance, and parental neglect account for its late presentation. Besides the classical features of cleft lip nose deformity, the constant
fmdings observed in this patient population have been a
widened and depressed nasal sili. This is attributable to
the sparse, hypoplastic, and abnormally orientated or
bicularis oris muscle in the region of the sili. Failure to
restore the nasal sili symmetry by suitably augmenting
the sili frequently leads to unsatisfactory and asymmetric resul ts.
However, in the literatüre, satisfactory restoration
of the nasal sili has not been given the importance it
deserves while performing cleft lip rhinoplasty, We
present a method of augmenting the depressed nasal sili
in cases of adult incomplete nose deformity using a superiorly based orbicularis oris muscle flap, which is harvested from the soft tissues between the apex of the cleft
and the nostril sili. Following de-epithelialİzatİon of the
overlying skin, the exposed muscle is raised as a superiorly based flap after dissecting it from the underlying
inucosa. It is folded, tumed över, and tucked into the
nasal sili base and anchored to the anterior nasal spine
to give the desired augmentation, Satisfactory results
have been obtained in 18 cases of nasal deformity associated with incomplete cleft lip. In our opinion, this technique offers a simple and effective method of augment
ing the depressed sili by utilizing locally available tis
sues and without the need for procuring autologous tissue from distant sites.

Treatment of Axillary Bromhidrosis with
Superfîcial Liposuction
Ling-Fen Ou, M.D., Rong-Shinn Yan, M.D., I-Chemg Chen,
M.D., and Yu-Wen Tang, M.D.
(Plast. Reconstr. Surg. 102:1479,1998.)

Axillary bromhidrosis or osmİdrosis is aing prob
lem that causes a serious personal and social handicap,

especially in an Asian society. Surgical excİsion of the
distresssubcutaneous tissue, with or without skin excision in the axillary hair-bearing area, has been the treat
ment of choice for several decades. However, the complications of parti al necrosis of wound edges or hematoma, and the possibility of the obvious unsightly
scars, are always problems. We report our method of
treatment of modifîed superfîcial liposuction with subdermal scraping under local anesthesia with tumescent
infıltration. By using two tiny stab wounds, these two
steps of liposuction can be done in the two-directional
criss-crosspattem. From Augustof 1995 to May of 1997,
20 patients (16 women and 4 men) received this surgery
for bilateral axillars on an outpatient basis. The followup period ranged from 6 months to 27 months, and the
meanfollow-upperiodwas 14 months. Eighteenpatients
(90 percent) had excelent to good results. Complication
included only one minör wound infection that was cured
easily. Two patients experienced transient subdermal fibrotic bands in one side of axilla, and one patient experienced axillary skin with marked induration and retraction. Ali of these symptoms disappeared after 1 month
or so. This minimal incision operation has the advantages of a high success rate, low complication rate, tiny
to invisible scars, no change of hair distribution pattern,
minimal postoperative çare with a short term of compressive dressing (less than 2 days), and rapid recovery
for daily activity and exercise,

Angiosomes of the Leg: Anatomic Study and
Clinical Implications
G. lan Taylor, F.R.C.S., F.R.A.C.S., M.D., and Wei Ren Pan,
M.D.
(Plast. Reconstr. Surg. 102:599-616,1998.)

In 1987, Taylor and P alm er introduced the
angiosome concept. This anatomical study defıned the
three-dimensional vascular territories supplied by source
arteries and veins to each tissue layer between the skin
and bone. This report, however, was an overview investigation and did not study each region of the body in
fine detail. In 1996, Inoue and Taylor studied the
angiosomes of the forearm in much greater detail. They
showed, among other fmdings, that the zone between
the angiosomes, formed by reduced caliber (choke) vessels or similar caliber (true) anastomotic arteries, occurred usually within tissues, especially the muscles, not
between them. This study focuses on the same region in
the lower limb to draw a comparison and to fiil certain
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