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ÖZET
Eylül 95 - Eylül 97 tarihleri arasında yapılan pröspektif 
çalışmada 22 hastada Bactigras, Furacin, Thiocillin ve vazelin 
emdirilmiş gazlı bez ile kapatılan parsiyel kalınlıktaki deri 
grefti donör alanlarında, enfeksiyon görülme oranı ve 
epitelizasyon süresi değerlendirildi. Aynı parsiyel kalınlıktaki 
deri grefti donör alanlarına sırası ile vazelin, Bactigrass, 
Furacin ve thiocilline 'İnli gazlı bez yerleştirildi. Günlük 
balamla değerlendirme yapıldı. Sıvı vazelin emdirilmiş gazlı 
bez uygulanan alanların 5 inde minimal enfeksiyon gözlendi 
ve iyileşme süresi uzun bulundu (11-22 gün) Bactigras ve 
thiocilline uygulanan alanlarda enfeksiyon gözlenmedi ve 
iyileşme süreleri birbirine yakın olarak bulundu (8-14gün). 
Furacin uygulanan alanın birinde enfeksiyon görüldü ve 
iyileşme süresi 9-16 gün olarak saptandı. Buna göre en düşük 
iyileşme süreleri Bactigras ve thiocilline ile elde edilmekle 
beraber istatistiksel olarak vazelin grubuna göre her üç gnıbta 
çok anlamlı olarak düşük iyileşme süresi elde edildi. 
(Bactigrasp< 0.001, z= -4.10; Furacin P< 0.001, z=-4.01; 
Thiocillinp< 0,001 z= -4.10)
Anahtar Kelimeler: Parsiyel kalıklıkla deri grefti, Donör alan, 
Bactigras, Furacin, Thiocilin.

GİRİŞ
Abrazyondan tam kat doku defektlerine kadar 

değişik derecedeki yaralanmalar rekonstrüktif cerrahide 
sıkça karşılaşılan olgulardır. Bu olguların tedavisinde 
en sık olarak kullanılan yöntem ise deri grefti 
uygulamalarıdır. Greft donör alanının iyileşmesi ise farklı 
yöntemlerle sağlanmaktadır. Yöntemler temel olarak 
kapalı veya açık olmaktadır. Bu yöntemlerde greft donör 
sahanın pansumanı için pek çök materyal kullanılmaktır. 
Parsiyel kalınlıktaki grefti almak için vücudun pek çok 
bölgesi kullanılmaktadır u . Parsiyel kalınlıkta deri 
greftleri skalp ve ekstremiteler dahil vücudun herhangi 
bir bölgesinden alınabilir. Donör alan renk uyumu 
yanında kalacak iz açısından da değerlendirilerek 
seçilmiş greftler genellikle uyluk lateralinden alınır.

SUMMARY
Dressing type and its effect on epitelization rate o f skin graft 
donor areas.
In this prospective study, Bactigras, Furacin, Thiocilline and 
petrolatum soaked gauze dressing applied to the split-thick- 
ness skin graft donor area from September 1995 to Septem- 
ber 1997. infection and epitelization rate was evaluated. 
Över al evaluation o f the different donor areas with daily in- 
spection was recorded. İn fıflh o f  petrolatum soaked gauze 
applied donor areas, minimal infection was detected and re- 
covery time was further (11-22 day). There \vas neither sign 
o f infection nor delaying o f epitelization period in the Bactigras 
and thiocilline applied areas (8-14 day). İnfection was ob- 
served at o ne o f  the furacin applied donor areas and 
epitelization period was behveen 9-16 days.
According to these data, the shortest recoveıy time was w itli 
Bactigras and thiociline. A statistically remarkable difference 
was observed in : the epitelization period o f  Bactigras, 
thiocilline and.petrolatum applied donor areas (Bactigras 
p<0.001, z=-4.10; Furacin p<0.001, Z—-4.1Ö; thiocilline 
p<0.001, z=-4.!0)
Key Words: Split-thicknes skin graft, donor area,Bactigras, 
Furacine, Thiocilline.

İyileşmesi parsiyel abrazyona benzer şekilde, deri 
eklerinden meydana gelir. Alınan kalınlığa bağlı olarak 
greft dönor saha iyileşmesi ortalama 12 gün olup 10-21 
gün arasında değiştiği belirtilmiştir1,3. Çalışmamızda 
standart olarak alman greftlerin dönör sahalarına 
uygulanan 4 farklı pansuman malzemesi karşılaştırılarak 
klinik olarak iyileşmesi üzerine etkisi araştıldı.

GEREÇ VE YÖNTEM
Yaşlan 27-45 yaş arasında (ortalama 35.3) değişen 

9 kadın 13 erkek toplam 22 hastada genel anestezi altında 
sağ veya sol uyluk lateral yüzey cildi üzerinden akülü 
Aesculap marka dermatomla 0.4 mm standart ölçüde 
olmak üzere parsiyel kalınlıkta deri greftleri alındı. Greft 
alınmadan önce cilt temizliğinde povidon-iodine
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(Betadine®) kullanıldı. Greft alman bölgeye sıcak 
kompresler uygulandı ve operasyon sonuna kadar 
açılmadı.Operasyon sonunda kompres kaldırıldı. Donör 
alan eşit şekilde dörde bölündü (Şekil 1), Enproksimalde 
yer alan A bölgesi (1/4’lük alan) steril sıvı vazelin 
emdirilmiş tamponla tek kat örtüldü. Bunun yanındaki 
B bölgesine Bactigras® (Smith and Nephe\v Medikal 
Limited, İngiltere) uygun olarak alan kaplayacak şekilde 
örtüldü. Yanındaki C bölgesinde 1 tüp 
Furacin®(Eczacıbaşı İlaç Sanayi, İstanbul) 1 adet 
tampona iyice emdirip yoğurulduktan sonra tek kat 
olarak 1/4 lük alana uygun şekilde kesilerek serildi. 
Kalan son alana ( D bölgesi) 1 tüp Thiocillin® (Abdi 
İbrahim İlaç Sanayi, İstanbul ) tamponla yoğurularak 
tek kat haline getirildikten sonra uygun olarak 
yerleştirildi. Sonra bu bölge pet ve kompreslerle sarıldı. 
Postoperatif 1.günde pet ve kompresler kaldırılarak 
dönör alandaki 4 farklı Örtü açığa çıkarıldı.

Şekil 1: Donör alanı ve uygulanan pansuman malzemelerinin 
yeri {A: Vazelin, B: Bactigras, C: Furacin, D: Thioc i ilin)

Hastaların alt ekstemiteleri üzerine tel kafes 
yerleştirilerek, donör alana olacak her hangi bir temas 
engellendi ve spot lamba yardımıyla (75 watt) bu bölge 
kurutuldu. Spot lamba ile donör alan mesafesi yaklaşık 
40 cm idi. Bu şekilde iki gün boyunca kaldı. Donör alan 
kurulduktan sonra ambalaj kutularından hazırlanan ince 
bir koruyucu kutu kılıf dönör alanın üzerine yerleşerek 
elbisenin travmatize edici etkisi önlendi. Günlük iyileşme 
gözlendi ve değişiklik kaydedildi. Çalışmaya alman 
hastalarda yara İyileşmesini etkileyen hastalıklar yoktu 
(şeker hastalığı,Burger gibi). Bütün hastalara profilaktik 
olarak preoperatif tek doz parenteral (seftriakson 
disodyum 1 gr IV) antibiyotik uygulandı. Çalışmamızda 
normal steril sıvı vazelin, chlorhexidıne acetate’lı tül gaz 
(Bactigras), %0.2 lik nitrofurazon içeren pomat 
(Furacin), 10000 IU Bacitracin ve 100 mg neomisin 
sülfat içeren pomat (Thiocillin deri pomadı) kullanıldı. 
İyileşme sürelerinin karşılaştırılmasında SPSS paket 
programında Wilcoxon testi uygulandı.

BULGULAR
Kişiye bağlı faktörleri ekarte etmek için aynı

hastalarda 4 farklı pansuman malzemesi kullanıldı. Greft 
almak için sağ veya sol uyruk lateral yüzey derisi 
.operasyonda hastanın pozisyonuna göre seçildi. 
Çalışmayı oluşturan hasta grubu profılatik antibiyotik 
uygulanmasının yeterli olacağı hastalardan seçildi. Çok 
genç ve çok yaşlı hastalar çalışmaya alınmadı. Diabet, 
ateroskleroz gibi yara iyileşm esini kötü yönde 
etkileyecek hastalıkları olanlar da çalışmaya dahil 
edilmedi.

H astaların postopera tif dönemde yapılan 
pansum anlara tepkisi veya rahatsızlığı olmadı. 
Postoperatif 500 mg metimazol sodyum (Novalgin Ö, 
Pfizer İlaç San.,İstanbul) analjezik kullanılarak 
olabilecek ağrılar azaltılmaya çalışıldı. Postoperatif 2. 
günde greft donör alanındaki malzemelerin üzerinde kuru 
kabuklanma sağlandı. En az kabuklanma Bactigrasta 
gözlenirken, en çok kabuklanma Furacin’de gözlendi. 
Günlük gözlemlerde pansuman malzemelerinin kenarı 
hafifçe kaldılarak epitelizasyon ve iyileşme kontrol 
edildi. (Tablo 1). Buna göre sıvı vazelin uygulanan 
alanda 5 hastada ıslaklık ve etrafta kırmızılık şeklinde 
minimal enfeksiyon gözlendi ve hiç bir müdahale 
yapılmadı. Bu bölgenin iyileşmesi ortalama 15,77 gün 
olup 11-22 gün arasında idi.

Tablo 1: Gruplardaki yaş, cins dağıtımı ve iyileşme süreleri 
(gün).

Hasta
no.

Yaş/
Cinsiyet

Vazelin
(A)

Bactigras
(B)

Furacin
(C)

Thiocilline
(D)

1 32E 14 11 11 13
2 30E 13 10 9 11
3 31 K 15 12 12 14
4 37E 17 13 14 12
5 35K 14 9 11 10
6 44 K 20 14 13 14
7 41 E 16 11 10 13
S 39E 18 12 14 11
9 43 K 14 10 - 13 9

10 27 E 11 8 '4 10 e
11 33E 13 9 11 11
12 38E 18 12 14 11
13 31 E 15 10 ,r' 12 '■ 12
14 45E 22 13 *4.. 16 14
15 37K 19 13 14 14
16 35E 1,5 14 15 13
17 29K 14 10 12 11
18 32K 165 12 1 14 12
19 42E '15 11 - 13 10
20 39E 19 13 10 11
21 33 K 14 10 9 9
22 38E 15 11 10 12

Bactigras uygulanan bölgede hiç bir enfeksiyon 
belirtisi gözlenmedi ve iyileşme.süresi 8-14 ,gün olup 
ortalama 11.27 gündü. Vazelin ! grubu ile 
karşılaştırıldığında çok anlamlı olarak iyileşme süresi 
düşük bulundu (p<0.001 z—4.10). Thiocillin bölgesinde 
de Bactigras’a benzer şekilde enfeksiyon gözlenmeyip
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iyileşme süresi çok yakındı. (p<0.001 z—4.10) Ortalama 
iyileşme süresi 11.59 gündü. Furacin grubunda fazla 
kabuklanma yanında bir hastada minimal enfeksiyon 
gözlendi ki bu hastada vazelin bölgesinde de minimal 
enfeksiyon vardı, iyileşme süresi ortalama 12.13 gün 
olup 9-16 gün arasında idi. Vazelin ile karşılaştırıldığında 
çok anlamlı olarak iyileşme süresi düşük bulundu. 
(p<0.001,z=-4.01) Bütün alanların ortalama iyileşme 
süreleri şekil 25 de gösterilmiştir.

0  Vazelin (A) □  Bactigras(B) Ea Furacin(C) Ea TEıiocilFine(D)

Şekil 2: Ortalama iyileşme süreleri (gün)

TARTIŞMA
Parsiyel kalınlıkta deri grefti alınmasından sonra 

donör alandaki iyileşme deri eklerinden reeptelizasyon 
süreciyle oluşur.2 Greftin kalınlığına bağlı olarak 10-21 
günde epitelizasyon meydana gelir. İnce parsiyel 
kalınlıkta greft donör alanında iyileşme daha hızlı, kaim 
olanlarda daha geçtir 4. Bu süreç 21-56 gün olarak da 
belirtilmiştir.

Rekonstrüktif cerrahide deri grefti donör alanın ayrı 
pansumanı vardır. İyileşmeyi hızlandırması hastanın 
ağrısının azalması, konforun sağlanması, ucuz olması, 
kolay elde edilmesi ve uygulamasının kolay olması gibi 
pek çok faktörler nedeniyle greft donör alanlarında çeşitli 
pansuman malzemeleri kullanılmaktadır.5 Greft donör 
alanında calcium alginate6 Terfa7 Xeroform8 Biobrane9 
Opsite (Smith & Nephew Medikal,İngiltere)10 gibi hazır 
pansuman malzemeleri yanında çeşitli antibiotikli 
pomatlar da uygulanmaktadır. Ayrıca kültüre epİdermal 
allogreftler11,12 ve homogreftler de uygulamlmıştır. Temel 
esas mekanik travmalardan korumak ve dehidratasyonu 
önlemektir l4J5. Yapılan bir çalışmada pansuman 
uygulanmayan donör alanın iyileşmesinin yavaş olduğu 
gösterilmiştir IG.

Parsiyel kalınlıktaki deri greftleri alındığında donör 
alandaki kan kaybı 10x20 cm’lik alanda 46 cc olarak 
sap tanm ıştır1. Greft alınım m ı takiben oluşan 
kanamalardan sonra, protein eksudasyonu, ödem ve 
inflamatuar reaksiyon gelişir. Yara yüzeyi fibrinle 
kaplanır. 24 saat içinde deri eklerinden ve kıl 
foliküllerinden epitelizasyon süreci başlar. Aynı zamanda 
yara kenarlarından da epitelizasyon başlar1.

Chlorhexidine acetateTı pansuman malzemesi 
(bactigras) açık yara tedavisinde greft bakımında ve 
donör alan bakımında kullanılmaktadır. Total vücut 
alanın %20 sini geçen kullanımda reaksiyon ve yüksek 
ateş oluşabilir. Ayrıca aşırı kabuklanma gözlenir. 
Vazelinli bölgeye göre iyileşme süresi anlamlı olarak 
düşük gözlendi. Bu grupta 1 hastada minimal enfeksiyon 
görüldü. Bu hastada vazelinli bölgede de benzer 
enfeksiyon bulguları vardı. Bu yaşı en büyük olan 
hastaydı. Thiocillinli bölgede hiç bir enfeksiyon 
gözlenmedi ve kabuklanma az idi. Kullanılan 3 
pansuman malzemesinin vazelinli gruba göre birbirlerine 
üstünlüğü istatistiksel olarak saptanmadı. Ancak 
Bactigras ve Thiocilinli grupta daha az kabuklanma 
mevcutken en düşük iyileşme süresi klorheksidinli grupta 
elde edildi.

SONUÇ
Parsiyel kalın lık taki deri grefti donör alan 

pansumanında pek çok seçenek olmakla beraber en kolay 
uygulanan, pratik, ucuz, ek işlemler gerektirmeyen ve 
kolay elde edilen bir pansum an m alzem esinin 
kullanılmasının uygun olacağı görüşündeyiz. Bu amaçla 
en uygun olanı topikal bir antibiyotik içerecek pansuman 
uygulaması daha da uygun olduğu ve pek çok topikal 
uygulama içinde Bactigras ve Thiocilin’in en iyisi 
olduğu, ikinci olarak Furacin’in uygun olduğu ve 
iyileşme süresi kısalığı esas alındığında en uzun sürenin 
vazelinde olduğu sonucuna vardık,

Dr. Nazım D URAK .
Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi,
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