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Ö ZE T
Yanık eksizyonunu. sınırlayan en önemlifaktör yanıklı alandan
ve grefi donor alanlarından olan kanamadır. Ciltaltı eplnefrin
İnfıltrasyonu yanık cerrahisinde intraoperatif kan kaybını
azaltıcı bir yöntem olarak kullanılmakta ve değişik sonuçlar
bildirilmektedir Bu prospektif klinik çalışmada, ciltaltı
eplnefrin infiltrasyonunun erken tanjansiyel eksizyon ve
greftlem eye bağlı kan kaybını azaltm adaki etkinliği
değerlendirildi. Nisan 2000 ve Ekim 2003 arasında, erken
tanjansiyel eksizyon uygulanan 30 akut yanıklı hasta (26 erkek,
4 kadın, ortalama yaş 25,8) çalışmaya dahil edildi. Eplnefrin
injilirasyon grubunda (n=20), 1/500 000 konsantrasyonda
eplnefrin içeren serum fizyolojiksolüsyonu gövde, uyluk; kol,
veya saçlı deri yerleşimli yanık alanlarına veya grefi donor
alanlarına, her %1 ’ lik vücut yüzey alanı için îm l/kg olacak
şekilde, ciltaltı infîlire edildi. On hasla kontrol grubu olarak
kullanıldı. Eplnefrin infıltrasyon grubunda, kan kaybında
% 25’ lik ve verilen kan miktarında % 48’ lik bir azalma ve
ameliyat süresinde %12,3’ lük bir artış saptandı. Eplnefrin
infıltrasyonuna bağlı kayda değer bir komplikasyon izlenmedi.
Ciltaltı eplnefrin infiltrasyonunun erken tanjansiyel eksizyon
ve greftlemeye bağlı kan kayıplarını azaltmada güvenli ve etkin
bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.
Anahtar Kelim eler: Yanık cerrahisi, erken tanjansiyel
eksizyon, kan kaybı, Eplnefrin hidroklorür.

GİRİŞ
Yanıklı dokunun erken tanjansiyel eksizy onunda
yanık zemininden ve otogreft donor alanlarından
kaybedilen kan miktarı eksizyon uygulanan vücut yüzey
alan genişliğini sınırlayan en Önemli faktördür.
Turnike uygulam ası, lokal bası,1,2 elevasyon,
kontrollü hipotansiyon,3 yanık eskarınm karbondioksit
lazer ile ablasyonu4-5ve topikal epmefnnY8trombin, veya
fibrin yapıştırıcı9’10 uygulamaları intraoperatif kan
kaybını azaltm aya yönelik olarak kullanılan
yöntemlerdir. Son yıllarda epinefrin hidrokiorürün
yanıklı zeminde yanık eskan altına veya greft donor
i vc

SU M M A R Y
Subcutaneous Epinephrin Infiltratian in Early Tangential
E x c İs İor o f Acute Burns
Blood loss from the burned area and skin graft donor site is
the most important factor that limits the extent ofburn excision. Subcutaneous epinephrine infiltration has been used in
hum surgery as a methodfor reduction ofintraoperative blood
loss with variable results. Jn the present prospeclive clinical
study, the efficacy o f subcutaneous infiltration o f epinephrine
in reduction o f blood loss due to early tangential excision
and skin graftmgvvas evaluated. Betvveen April 2000 and October 2003, 30 acute thermally injured patients (26 male, 4
female, mean ages 25.8) who undenvent early tangential excision were included in the study. in the epinephrine infiltra
tion group (n=20), physiologic şaline solution with 1/500 000
epinephrin was infiltrated subcutaneously (1 m l/kgfor each
% body surface area) in the burned areas or skin graft donor
sites localized on trunk, thigh, upper arm, or scalp. Ten pa
tients served as controlgroup. A 25%-reducti.on in blood loss,
a 48%-reduction in the amoıınt o f blood transfused and a
12.3 %-increase İn the överali operadan tim e were determlned
in the epinephrine infiltration group. No significant complication due to epinephrine infiltration w as observed. It was
concluded that subcutaneous epinephrine infiltration was a
safe and effective method in reduction o f blood loss due to
early tangential excision and grafting.
Key Words: Burn surgery, early tangential excision, blood
loss, Epinephrine hydrochloride.

alanlarında ciltaltı infıltrasyonu ile intraoperatif kan
kayıplarının azaltılabileceğini ileri süren klinik
çalışmalar olduğu gibi11' 13 anlamlı bir etkisi olmadığını
savunanlar da vardır.14 Çalışmalarda değerlendirmeye
alm an hasta g ru p lan ve yanık eksizyonlarm m
zamanlamasındaki farklılıklar nedeniyle ciltaltı epinefrin
uygulamasının yanık cerrahisindeki etkinliğinin boyutu
üzerinde bir fikir birliği yoktur.
Biz bu prospektif klinik çalışmamızda, erişkin yaş
grubunda erken tanjansiyel eksizyon uygulanan akut
yanıklı hastalarda ciltaltı epinefrin hidroklorür
infiltrasyonunun in trao p e ratif kan kayıplarını
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azaltmadaki etkinliğini ölçmeyi amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu prospektif çalışma Nisan 2000 ile Kasım 2003
tarihleri arasında yanık ünitemizde yatarak tedavi gören
30 akut yanıklı hastada gerçekleştirildi. Çalışmaya yaşlan
15-50 arasında olan, eksizyon ve gr efileme gerektiren
ikinci derece derin ve üçüncü derece yanıklı vücut yüzey
alanı (YVYA) % 10-%25 arasında olan, yanık sonrası 35 gün içerisinde erken tanjansİyel eksizyon yapılan,
turnike uygulanamayan saçlı deri, gövde, kol ve uyluk
b ö lg elerin d e yanık eksizyonu yapılan veya bu
bölgelerden greft alman, haşlanma veya alev yanıklı
hastalar dahil edildi. Diabetes mellitus, hipertansiyon,
kanama diyatezi, renal, kardiak, pulmoner hastalıkları
olanlar veya diğer yanık etkenleri ile yananlar ve
iııhalasyon yanıklan çalışmaya dahil edilmedi. Hastalar
epinefrin infıltrasyon grubu ve kontrol grubu olmak
üzere iki gruba aynldı. Çalışma kriterlerine uyan hastalar
yanık ünitesine yatış sırasına göre iki hasta epinefrin
infiltrasyonu, bir hasta kontrol grubunda olacak şekilde
gruplar oluşturuldu. Hastaların erken tanjansİyel
eksizyondan 24 saat önceki hemoglobin değerleri (Hgb
0) kaydedildi. İigb 0 düzeyleri 10 gr/dl’ nin altındaki
hastalara ameliyat öncesinde kan transfüzyonu yapıldı.
Tüm olgularda anestezi indüksiyonunda 2 mg/kg
propofol, Ipg/kg fentanil, kas gevşemesi için 0,1 mg/kg
veküronyum bromiduygulandı. îdamede isofloron % 1,
0,+NtÇ (40/60) kullanıldı. Gerekli oldukça veküronyum
bromid 2' mg verildi. Arteriyel kan gazı örneklemesi ile
hematokrit takibi yapıldı. Sıvı replasmanı ortalama arter
basıncı ± % 10 aralığında tutulacak şekilde kolloid ve
kristaloid sıvılar ile sağlandı. Epinefrin infiltrasyon
grubundaki hastaların gövde ve uyluklarında tanj ansiyel
eksizyon yapılacak yanık alanlarına ve deri grefti
alınacak donör alanlara her % İTik vücut yüzey alanı
için 1 m l/kg olacak şekilde içerisinde 1/500 000
konsantrasyonda epinefrin içeren serum fizyolojik
solüsyonu 0,8 mm Tik infiltrasyon kanülü ile infıltrasyon
pompası kullanılarak ciltaltma uygulandı. Kanülün giriş
yerleri 15 no bistüri ile insize edildi ve mümkün
olduğunca yanıklı olmayan bölgeler tercih edildi.
Öncelikle greft donör alanlarına infıltrasyon yapıldı ve
10-15 dakika beklendi. İnfıltrasyon bölgesindeki cilt
renginde soluklaşma gözlendi. Deri greftlerinin alimim
takiben donör alanlar %0,5 klorheksidin asetat
emdirilmiş pansuman malzemesi ve pamuklu gazlı bez
ile kapatılarak baskılı sarıldı. Bu işlemden hemen önce
eksizyon yapılacak yanıklı alanlara epinefrin solüsyonu
ınfiltre edildi. Tanjansİyel eksizyon esnasında yanıklı
olmayan sağlam dokuya dek inildiğinin kararı zeminin
kanama paterni, parlak ve sarı renkli ciltaltı yağ
dokusunun gözlenmesi, sağlam küçük kan damarlarının
varlığı ve tromboze damarların bulunmaması gibi
kriterler kullanılarak verildi. Eksizyon yapılan alanlara

epinefrinli serum fizyolojik emdirilmiş batın kompresleri
uygulandı. Daha sonra büyük kanama odaklarında
bağlama yöntemi, küçük kanama odaklarında bipolar
koter kullanarak kanama kontrolü sağlandı. Otogreftler
1:2 oranında m eşlendikten sonra cilt stapleri ile
tanjansİyel eksizyon uygulanan zemine tespit edildi ve
greft donor alanlarına benzer şekilde kapatıldı. Kontrol
grubunda ciltaltı epinefrin infiltrasyonu haricinde diğer
tüm işlemler aynı idi. Turnike uygulanan önkol, el, bacak,
ve ayak yerleşimli yanık alanlarına erken tanjansİyel
eksizyon uygulandığında heriki grupta da ciltaltı
epinefrin uygulanmadı. Ameliyat boyunca kalp hızı,
arteriyel kan basmcı, saatlik idrar çıkışı kaydedildi ve
olası EKG değişiklikleri takip edildi. Ameliyat esnasında
ve sonrasında hemoglobin düzeyleri 10 gr/dl’ nin
üzerinde olacak şekilde taze tam kan transfüzyonu
uygulandı. Ameliyattan 48 saat sonraki hemoglobin
değerleri (Hgb 2) kaydedildi. Hastanın entübe edilmesi
ve ekstübe edilmesi arasında geçen ameliyat süresi de
kaydedildi.

Kan kaybının hesaplanması
Erken tanjansİyel eksizyon işleminde oluşan kan
kaybını belirlem ek için Budny ve arkadaşlarının
tanımladıkları aşağıdaki formül kullanıldı.15
Total kan kaybı (TKK) (mİ) = [ KH x ( HgbO Hgb2) ] + Tx
HgbO
KH : Kan hacmi ( Yanık öncesi vücut ağırlığı x 0.08) (mİ)
HgbO: Ameliyattan 24 saat önceki hemoglobin değeri (g/dl)
Hgb2: Ameliyattan 48 saat sonraki hemoglobin değerİ(g/dl)
Tx
: Transfiize edilen kan miktarı (Erken tanjansİyel
eksizyondan 24 saat öncesi ve 48 saat sonrası arasındaki
dönemde verilen kan miktarı) (mİ)

İstatistiksel Analiz
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken,
istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for
Social Sciences for Windows 10.0) programı kullanıldı.
Tanımlayıcı istatistiksel metotların (Ortalama, Standart
sapma) yanı sıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında
Marnı Whitney U testi kullanıldı. Sonuçlar %95’lik
güven aralığında, anlam lılık p<0,05 düzeyinde
değerlendirildi.
BULGULAR
Epinefrin infiltrasyon grubuna dahil edilen 20
hastanın (17 erkek 3 kadın) ortalama yaşlan 26,3 (1948) ve toplam yanıklı vücut yüzey alanları ortalama %
36,2 (%25-%53) idi. Kontrol grubundaki 10 hastanın (9
erkek 1 kadın ) ortalama yaşları 24,8 (21-42) ve toplam
yanıklı vücut yüzey alanlan ortalama %34,8 (%27-%48)
idi. Hastaların tamamı yaşadı ve iyileşmelerini takiben
taburcu edildi. ETE+otogreftleme uygulanan alanlarda
greft tutma oranı tüm hastalarda %95 ’ in üzerinde idi ve
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her iki grup arasında anlamlı bir fark gözlenmedi.
Çalışmada bir oturumda infiltre edilen toplam
epinefrinli solüsyon miktaıı maksimum 1550 mİ ve
minimum 880 mİ olmak üzere ortalama 1125 mİ idi.
H astaların
saatlik
idrar
çıkışı
ve
elektrokardiyografilerinde ameliyat boyunca herhangi bir
patoloji saptanmaz iken, epinefrin grubundaki 7 hastada
ortalama kan basıncında ve kalp atım hızlarında ameliyat
giriş değerlerinin %20’ sini aşmayan ve özel bir tedavi
gerektirmeyen artış gözlendi.
Otogreftleme gerektiren toplam yanıklı vücut yüzey
alanları, erken tanjansiyel eksizyon + otogreftleme
uygulanan yanık alanlarının yiizdeleri, ameliyat süresi,
greftlenen her %1 yanıldı alana düşen kanama miktarları
ile transfüzyon yapılan kan miktarları Tablo T de
gösterilmiştir. Epinefrin infıltrasyon grubu ve kontrol
grubu arasında otogreftleme gerektiren toplam yanıklı
vücut yüzey alanı ve ETE+otogreftleme uygulanan
alanlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark
yoktu (p> 0,05).

en önemli etken yanıklı dokuların eksizyonu sırasında
oluşan kan kayıplarıdır. Yeterli kan bankası desteği
bulunsa dahi a şın kan transfüzyonuna bağlı
komplikasyonların görülme olasılığının artması bir
oturumda güvenli bir şekilde eksize edilebilecek yanıklı
alan miktarını sınırlamaktadır. Verilen kan miktarı
arttıkça viral h astalık n a k li,I6’lT pulm oner
disfonksiyonlar,l!i immünosüpresyon,19’20 bakteriyel
enfeksiyon ve bunlara bağlı ölüm görülme sıklığının
arttığı21 bilinmektedir.
Yanıklı dokunun elcsizyonunun yanık sonrası ilk 5
günlük erken dönemde ve tanjansiyel şekilde yapılması
ile intraoperatif kan kayıplarının, kom plikasyon
oranlarının, hastanede kalış süresinin ve toplanı tedavi
maliyetinin azaldığı ve daha iyi estetik ve fonksiyonel
sonuçlar alındığı gösterilm iştir.22 Nevar ki erken
dönemde yapılmış olsa dahi tanjansiyel eksizyona bağlı
kan kayıpları, hastanın genel durumu, ameliyat süresi
ve deıi yedeklerinin bulunabilirliği gibi diğer faktörlerle
birlikte, eksizyon genişliğini sınırlayan birincil etken
ol maya
Tablo 1: Gruplardaki tespit edilen değîşkenier (±standart sapma)
d e v a m
etm ektedir.
Bu nedenle
Otogreftleme ETE+
Ameliyat
Kan kaybı
Transfüze
biz de erken
gerektiren
otogreftleme süresi
(ml/%1
edilen kan
tan jan siy el
YVYA*
uygulanan
(dakika)**
greftlenen
miktarı (ünite
(%)
YVYA*
yanıklı alan)** %1 greftlenen yanıklı alan**
eksizyon
u y g u la y a 
Kontrol grubu
19.35±3.04 8.49±1.33
147.7+9.78 119.6±İ6.48
0.5402±0.İ399
bileceğim iz
Epinefrin grubu 18.40±3.59 9.16±1.22
165.9±7.80 89.7±13.63
0.2621 ±0.0086
hastalardan
bir çalışm a
YVYA: Yanıklı vücut yüzey alanı
g r u b u
*: Gruplar arasında p>0.05, **: Gruplar arasında p<0.001
oluşturduk.
B ö y le lik le
Ameliyat süreleri karşılaştırıldığında epinefrin
hem hastalara en iyi tedavi yöntemini uygulamış hem de
grubundaki artış kontrol grubuna göre anlamlı idi
çalışma grubunu daha da standardize etmiş olduk. Genel
(p<0,001).
durumlarındaki bozukluk nedeniyle erken cerrahi girişim
Gruplar arasında greftlenen her % 1’ lik yanık alamna
yapamadığımız çok geniş yanıklı hastaları veya sadece
düşen kan kaybı miktarı ve transfüzyon yapılan kan
eksizyon yapıp homogreftleme yaptığımız hastaları ise
miktarı bakımından anlamlı farklar vardı (p< 0,001).
grupların standardize edilmesi amacı ile çalışma dışında
E pinefrin grubunda % 1’lik ETE+otogreftlem e
tuttuk. Yine aynı nedenle, geç dönemde yapılan
uygulanan yanıklı alan başına kaybedilen kan miktarı
eksizyonları da çalışmaya almadık. Cilt altı epinefrin
kontrol grubuna göre % 25 azalırken, hastaya verilen
uygulamasının etkisini daha iyi değerlendirebilmek için
kan miktarı da% 48 azalmıştı. Ameliyat sonrası dönemde
gruplan oluşturduğumuz hastaların yanık özelliklerinin
‘rebound kanama’ olarak nitelenebilecek bir kanama ne
birbirine benzer olm asına çalıştık. Otogreftleme
greftlenen alanlarda ne de greft donör alanlarında
gerektiren toplam YVYA ile ETE + otogreftleme
gözlenmedi.
uygulanan YVYA karşılaştırıldığında anlamlı bir fark
olm am ası gruplar arasında standardizasyonu
TARTIŞMA
sağladığımızı göstermektedir.
G reftlem e gerektiren derin cilt yanıklarının
Tanjansiyel eksizyon sırasında canlı dokuya
tedavisinde amaç mümkün olan en kısa sürede yanık
ulaşıldığının en iyi göstergesi yataktaki yaygın kanama
eskarmm vücuttan uzaklaştırılması ve bu alanların
paternidir. Ciltaltı epinefrin infıltrasyonu sonrasında
otogreftler ile kapatılarak hastanın yanık öncesi
eksizyon uygulanan yatakta kanama azalmış ancak
fonksiyonlarına kavuşturulmasıdır. Geniş yanıklarda tüm
tamamen durmamıştır. Eksizyon yatağı diğer klinik
yanıklı alanların bir oturumda eksizyonunu sınırlayan
kriterlerle birlikte gözlendiğinde canlı dokuya ulaşılıp
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u laşılm ad ığ ın ın belirlenm esinde bir güçlük
çekilmemiştir. Diğer taraftan, küçük kanama odaklan
epinefrin etkisi ile gizlendiği için hemostaz gerektiren
büyük kanama odakları daha kolay belirlenmiş ve
kanama kontrolü sağlanabilmiştir ki bu da yöntemin bir
diğer avantajı olarak kabul edilebilir.
Epinefrin infıltrasyon grubunda ortalama ameliyat
süresinin kontrol grubuna göre %10 uzamış olmasında
özellikle ilk olgularda epinefrin infiltrasyonu için
harcanan sürenin fazla olmasının etkisi vardır. Zamanla
deneyim kazanıldıkça bu süreyi azaltmak mümkündür.
Diğer taraftan, epinefrin infiltrasyonu sonrası kanama
kontrolünün daha kolay ve kısa sürede olması toplam
ameliyat süresinde epinefrin infiltrasyonu için harcanan
zamanı dengeleyebilecek bir etken olabilir.
Geniş yanıklarda kardiyovasküler sistemin de
etkilendiği ve hastaların sağ kalım oranları belirleyici
bir rol oynadığı bilinm ektedir.23 Yapılan deneysel
çalışmalarda geniş yanıklarda kalp kasının â-adrenerjik
cevabının azalmasına bağlı olarak miyokardiyal
kontraktilitenin ve diastolik relaksasyonun olumsuz
etkilendiği gösterilmiştir.24,25 McQuitty ve arkadaşlarının
yaptığı çalışmada, topikal ve ciltaltı uygulanan epinefrin
ile ciddi yanıklı hastalarda ki kalp kasının â-adrenerjik
desensitizasyonun artmadığı ve kardiovasküler sistemi
olumsuz etkilemediği gösterilmiştir,26 Çalışmamızda
epinefrin infıltrasyon grubundaki bazı hastalarda kalp
hızında ve kan basıncında minimal düzeyde artış
gözlense de hiç bir hastanın hem odinam isi
bozulmamıştır. Bir ameliyatta ciltaltı infiltre ettiğimiz
maksimum epinefrinli solüsyon miktarı olan 1550 mİ
dahi rutin ‘liposuction’ uygulamalarındaki miktarlar göz
önüne alındığında çok büyük bir miktar değildir ve
güvenli sınırlar içerisinde kalmaktadır. Ancak yanıklı
hastaların hipermetabolik durumda olmaları ve eşlik eden
endokrin yanıtlar nedeniyle ‘liposuction’ hastalarından
farklıdırlar. Yanıklı hastalarda güvenli şekilde
uygulanabilecek epinefrinli solüsyon miktarının üst sınırı
bilinmemektedir. Bu nedenle biz de çalışmamızda
epinefrin infıltrasyon ve tanjansiyel eksizyon miktarlarını
nispeten sınırlı tuttuk. Diğer taraftan, özellikle yaşlı ve
eşlik eden kardiyovasküler hastalıkları olan yanıklı
hastalarda epinefrinin hipertansiyon veya aritmi gibi olası
yan etkilerinden kaçınmak için 15-50 yaşlan arasında
ve başka eşlik eden hastalığı olmayan yanıldı hastaları
çalışmaya dahil ettik.
İngilizce literatürde bu konuda yapılan çalışmalar
incelendiğinde; Beausang ve arkadaşlan,11küçük ve orta
derece yanıklı çocuk hastalarda yaptıkları prospektif
çalışmada yanıklı alan ve donör alan cilt altına epinefrin
uygulaması ile kanama miktarını anlamlı bir şekilde
azalttıklarını bildirdiler. Sheridan ve arkadaşları,12 akut
yanıklı 25 çocuk hastada yaptıkları prospektif çalışmada,
sadece gövde yerleşimli ve vücut yüzey alanının ortalama
% 12’ sini tutan yanıklı alanlara ciltaltı epinefrin

infiltrasyonu ile kanama m iktarım azaltarak kan
trans füzyon gereksinimini ortadan kal dırab il diklerini
bildirdiler. Robertson ve arkadaşları13 erişkin yaş grubu
yanıklı hastalarda yaptıkları çalışmada, yanıklı doku altı
ve ciltaltı epinefrin uygulaması ile kanama miktarım ve
verilen kan miktarını, operasyon süresinde herhangi bir
uzama olm aksızın, % 50 oranında azalttıklarını
bildirmişlerdir. Barret ve arkadaşları14 ise cilt altı
epinefrin uygulam asının kanam a m iktarında bir
değişiklik oluşturmadığını savunmaktadırlar ancak
çalışmalarında cilt altı epinefrin uygulaması yanında hem
epinefrin uygulanan gruba hem de kontrol grubuna
kanama kontrolü amacı ile trombin uygulamışlardır.
Sunulan çalışmada epinefrin infıltrasyon grubunda
kan kaybı %25 azalırken, aynı hasta grubunda
transfüzyon yapılan kan miktarındaki azalma %48 gibi
dalıa fazla bir oranda olmuştur. İntraoperatif kan kaybı
azaltıldığında bazı hastaların kan hemoglobin düzeyleri
kan transfüzyonu için eşik değer olan 10 g/dl’ nin
üzerinde veya hemen altında kalmış ve bu hastalara ya
hiç kan verilmemiş ya da bir ünite kan verilmiştir. Bu
nedenle kan transfüzyon miktarındaki azalma oranı daha
fazla olmuştur.
SONUÇ
A kut cilt yanıklarının erken tanjansiyel
eksizyon+ greftlem e am eliyatlarında turnike
uygulanam ayan alanlarda ciltaltı epinefrin
infıltrasyonunun kan kaybım azaltmada basit, etkin ve
güvenli bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.
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