
sinir ve tendonlar kolaylıkla transfer edilebilir. Ancak
1. parmağın ampute, 2. parmağın sağlam fakat başka 
parmaklarında yaralı olduğu durumlarda 2. parmak 
korunmalı ve diğer seçenekler gözden geçirilmelidir. 
Olgumuzda 1. parmağın proksimal falanks Vı den 
amputasyon yanında 2. parmağın metakarp başı ile 
proksimal falanksı içeren radial bölgesindeki hasar 
nedeniyle ulnar pedikül ile beslenen ada flebi tarzında 
yaralanmış olması pollisizasyon için uygun hatta hazır 
bir seçenek oldu. İşlevsel sonuç elde edilmesi açısından 
da uygun olduğu düşünülen transfer lokal anestezi 
uygulandığı için uyanık olan hastaya danışıldı ve onayı 
alındıktan soma gerçekleştirildi. 1. parmağa uygun boy 
elde etmek için araya konan interposizyonel kemik grefti
2, metakarpın proksimal güdüğünden alındığı için ek 
donör alan morbiditesi oluşmadı. Ameliyatın hastanın 
gebeliğine bir etkisi olmadı. Gebelik normal seyrinde 
gitti ve zamanında doğum gerçekleşti. Sorunsuz 
iyileşmenin ardından hastanın elini kullanabildiği ve 
durumdan memnun olduğu gözlendi. Travmatik el 
yaralanmalarında rekonsüüksiyon seçenekleri her hasta 
için farklıdır. Değerlendirmede hastanın işi, yaşı ve genel 
durumu göz önüne alınarak seçenekler sunulur. Hastanın 
kendi tercihi özenle dikkate alınarak, en az ameliyat 
sayısı ile kısa zamanda, iyi işlevsel ve duyusal sonucun 
elde edilmesi amaçlanır.
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ASFALT YANIKLARINDA PRATİK BİR TEDAVİ METODU: 
VAZELİN UYGULAMASI

Birol CİVELEK, Düek BAĞDATLI, Selim ÇELEBİOĞLU
SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Dışkapı, Ankara

Sıcak zifte bağlı yanık riski, asfalt ve çatı yapımı ile 
uğraşan işçilerde yüksektir. Bu işçilerin maruz kaldığı 
kazaların % 16’sı zift yanıklarıdır. Büyük kısmı yüz ve 
üst ekstremiteyi kapsamaktadır. Asfalt yanıklarında 
katılaşmış zift, soğutma işlemini takiben, çözücüler 
yardımı ile ortamdan uzaklaştırılmalı dır. Katılaşmış 
asfaltın dokudan yetersiz bir şekilde uzaklaştırılması ve 
temizlenmesi, yetersiz bir debridman ve suboptimal bir 
tem izlem e sağlayacağından enfeksiyon riskini 
arttıracaktır. İlgili literatür gözden geçirildiğinde, erken 
soğutma işlemi yapılmasının ve sıvı çözücülerin ya da 
petrolatum bazlı pomadlann kullanılmasının önemli 
olduğu dikkati çekmektedir A4 Kliniğimize başvuran 
olgularda su ile erken soğutma işlemini takiben çözücü 
olarak vazelin kullanılmış, sonuçlar sunulmuştur.

Kliniğimize 2000-2003 yılları arasında asfalt yanığı 
nedeni ile başvuran üç hasta takibe alındı, ve tümü 
ayaktan tedavi edildi. Hastaların her üçü de asfalt yapım 
işçisiydi, ve hiçbirisinde yanığa eşlik eden yaralanma 
yoktu. Başvuran hastalarda su ile soğutma yıkama 
işlemim takiben, çözücü olarak 2-4 saat aralıklarla 
vazelin uygulandı. 24-48 saatte zift tamamen 
uzaklaştırıldı. Daha soma antibiyotikli pomadlar ile 
tedaviye devam edildi. Hiçbir hastada yanıklı dokuya 
eksizyon uygulanmadı. Tedavi esnasında enfeksiyon 
gelişmeyen hastalar poliklinikte düzenli olarak takip 
edildi (Şekil 1,2).

İş kazasına bağlı gelişen yanıklar, nüfusunun büyük 
bölümünü işçi kesiminin oluşturduğu ülkemizde, önemli 
bir sorundur. Bunların bir bölümünü de asfalt yanıkları
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Şekil 1, 2: Bir hastanın tedavi öncesi ve sonrası görünümü

oluşturmaktadır. Asfalt yanıklarında ziftin sıcaklığı 
yaklaşık 204-260°C (400-500°F)’dir. Ana kap’tan 
kaynaklanan zift yanıkları genellikle tam kalınlıkta hasar 
oluşturur. Asfalta yayılmış ziftin ısısı düşer fakat, 
yanıklar çoğunlukla derin dermal tabakadadır. Ziftin 
yapışması nedeni ile başlangıçta yanığın derecesini 
değerlendirmek zordur. Asfalt ya da zift steril olmasına 
rağmen deri steril değildir. Soğutmayla beraber, bu 
maddeler katılaşır ve kıl içine gömülür ve bu şekilde 
oklüziv bir bariyer oluşturarak bakteri prol iferasyonuna 
imkan sağlarlar 5,6. Tedavide soğutma işlemini takiben 
katılaşmış zift, çözücüler yardımı ile uzaklaştırılmalı dır. 
Çözücü olarak vazelin (petrolatum) ile ilişkili maddeler 
etkilidir. Stratta ve arkadaşları; bir turunçgil ve petrol 
özünden oluşan De-Solv-it adlı maddeyi önermiştir5. 
Bilinen en tatminkar sonucu veren üründür. Yine 
polisorbantlar ve vazelin bazlı antibiyotikler daha az 
etkili olmakla birlikte kullanılabilirler. Vazelin, 
ülkemizde kolay ve ucuza temin edilebilmesi açısından 
önemlidir. Asfalt yanıklarında bazı yanlış uygulamalar

(mazot, gaz yağı uygulaması gibi), yanık derecesini 
derinleştirm ekte ve katastrofik  görünüm lerle 
karşılaşılmaktadır. Vazelin gibi maliyeti düşük, 
uygulaması kolay ajanlarla, özellikle de çok derin hasar 
oluşmamış yanıklarda, yüz güldürücü sonuçlar 
alınmaktadır.
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