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Giriş  
AMAÇ VE KAPSAM 
 

Bu kılavuz genetik cilt kırılganlık bozukluğu, epidermolizis bülloza (EB) olan hastalarda cilt ve yara bakımı yönetiminde 

klinisyenlere yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Yaralar veya yara komplikasyonları için yönetim stratejileri, bu genetik 

hastalığın herhangi bir formu ile tanı konmuş herhangi bir yaştaki hastalar için önerilmektedir. 

 

BELGE HAKKINDA 
 

Bu belge, EB ile çalışan ve EB yaralar ve bunların tedavisi hakkında bilgilerini paylaşmak için hazırlanmış farklı 

ülkelerdeki klinisyenlerden oluşan bir anket kullanılarak geliştirilmiştir. Sistematik bir literatür taraması (aşağıda 

açıklanmıştır) önerilerine yönelik daha fazla kanıt sağlamak için yapılmıştır. Ancak EB küçük hasta sayısı ile nadir bir 

hastalık olduğundan, literatür ağırlıklı olarak analitik olmayan çalışmalar ya da uzman görüşünden oluşmaktadır (Seviye 

3-4 ya da D, sağ sütuna bakınız). 

 

Bilgiler, EB ile yaşayan insanların günlük deneyimleriyle ve bakıcı referanslarıyla desteklenmiştir. Bu, EB hemşirelik 

ekiplerinin günlük çalışmaları, ev ziyaretleri ve klinik katılımlarıyla toplanmıştır. 

 

Bu belgenin reçete özelliği bulunmamaktadır, ancak pratikte bir taslak sunmaktadır. Klinik yargı yerine 

tasarlanmamıştır ve her durumda klinisyen hastaları ve özel yaraları hakkında kendi yargılarını kullanmalıdır. Tüm 

dünyada kullanılabilen bir araçtır ve yarı bakımı malzemelerine sınırlı erişimi olan pratisyen hekimler için tavsiye 

içermektedir. EB yaralarının tedavisi için çeşitli seçenekler sunulmaktadır. 

 

Maliyet, herhangi bir sağlık önerisinde dikkate alınması gereken bir faktördür ve bu, yüklü miktarda pahalı sargıların 

yaşam boyunca kullanılabildiği EB tedavisi için özellikle önemlidir. Sadece uzun yıllardır kullanma tecrübesine sahip 

olduğumuz önerilen ürünlere sahibiz ve elde edilen sonuçlardan eminiz. 

 

KILAVUZ NASIL GELİŞTİRİLDİ 
 

İlk iş atölyelerde gerçekleştirildi; hem İngiltere'de hem de dünya genelinde, EB olan hastalarla çalışan klinisyenlerin 

düşünceleri bir araya getirildi. 

 

EB yönetimi üzerine yüksek seviye bir kursun parçası olarak, EB'li hastalar ile çalışan hemşire ve doktorlardan çeşitli EB 

yaralarının tedavisiyle ilgili bir anket doldurmaları istenmiştir. Bu yaralar EB'nin daha şiddetli görüldüğü kronik ülserli 

bölgelerden yeni ödemli bölgelere göre çeşitlilik göstermektedir. Bütün EB türlerinde görülen en yaygın yara türlerini 

veya belirli bir sorunlu bölgeyi temsil ettiklerinden yazarlar tarafından seçilmiştir. 

 

Grup için, hem tipik ve hem atipik yaraların fotoğrafları tedarik edildi ve yarayı kontrol altına almak için kullanacakları 

birincil ve ikincil sargılar, ödem için tercih edilen yöntem ve herhangi bir lokal tedavi soruldu. Kendilerinden her bir 

kategori için bir dizi seçenek sunmaları istendi. 

 

Diğerleri sadece bir ya da iki olgu deneyimine sahipken, uzun seneler sadece EB ile çalışan, birçok vakaya sahip bazı 

klinisyenlerin yer aldığı grup içerisinde EB yara tedavisi konusunda birçok deneyimi olanlar vardı. Gruptan bazıları tek 



başlarına çalıştılar, bazıları ise kendi ortak çalışmalarını büyük ölçüde yansıtarak takım halinde çalıştılar. Bunun 

yanında, bazı katılımcıların modern yara tedavisi ürünlerine erişimi sınırlıydı (bknz. Tablo 17, syf26) 

 

Anketlerin sonuçları kılavuz için delil sağlamak adına birleştirildi. Farklı ülkelerdeki klinisyenlerin görüşlerine yer verildi. 

Taslak kılavuz EB alanında tanınmış uzmanlar tarafından uluslararası düzeyde değerlendirildi ve buna uygun olarak 

üzerinde değişiklikler yapıldı. Akabinde kılavuz küçük bir grup hasta ve hasta bakıcılar tarafından incelenmiş ve 

geribildirimleri daha sonra kılavuzda değişiklik yapmak üzere kullanılmıştır. 

 

 

BULGU DÜZEYLERİ  

1 ++ / + / -  

Net araştırma bulguları, örn. randomize kontrolleri, meta-analizler ve sistemli yorumlar 

2  ++ / + / -  

Sınırlı destekleyici araştırma bulguları, örneğin vaka kontrol veya kohort çalışmaları 

3 Analitik olmayan çalışmalar, örn. vaka raporları, vaka serileri  

4 Uzman görüşü (SIGN 50'den uyarlanmıştır) 

A Guideline Developer’s Handbook. Scottish Intercol- legiate Guidelines Network, Edinburgh, 2008) 

 

BULGU DERECELERİ 

 

(SIGN 2008'den uyarlanmıştır) 

 

Not: Dereceler, hedef nüfusa doğrudan uygulanabilir olsun veya olmasın, bulguların gücüne ilişkindir ve tutarlı 

sonuçlar ortaya koymaktadır. 

A En az bir meta-analiz, 1 ++ puanlı RCT (randomize kontrollü çalışma) sistematik gözden geçirilme; 1+ puanlı çalışma 

esasından oluşan bulgu maddesi 

B 2++ puanlı çalışma içeren bulgu maddesi veya 1++ veya 1+ puanlı çalışmalardan elde edilen tahmini bulgu maddesi 

C 2++ puanlı çalışmalar içeren bulgu maddesi veya 2+ puanlı çalışmalardan elde edilen tahmini bulgu 

D Bulgu derecesi 3 veya 4 veya 2+ puanlı çalışmalardan elde edilen tahmini bulgu 

(yukarıdaki gibi SIGN 2008'den uyarlanmıştır) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GİRİŞ 

SİSTEMATİK LITERATÜR ARAMASI 

Kullanılan araştırma stratejisi: EB'de cilt ve yara bakımı. Daha geniş bir araştırmanın izlediği yoğun bir şekilde 

odaklanılmış araştırma gerçekleştirilmiştir. Daha sonra belirli yönler ilave edilmiştir. 

Dahil edilen kaynaklar: İngiltere Hemşirelik Endeksi, Cochrane Kütüphanesi, Embase, Google, Google Scholar, 

Medline, Science Direct, Scopus, Ulusal Klinik Mükemmellik Enstitüsü, İskoç Üniversitelerarası Kılavuzlar Ağı Sağlık 

Bölümü. 

Arama terimleri 

1. Yoğun odaklanılmış arama: 

 Epidermolizis bülloza VEYA EB VE yara bakımı VEYA cilt bakımı VEYA yara sargıları VEYA dermatoloji. 

 

2. Daha geniş arama: 

 Epidermolizis bülloza VEYA EB VEYA yaralar VEYA kronik yaralar VEYA iyileşmeyen yaralar VEYA cilt hasarı VEYA 

cilt yaralanması VE yara bakımı VEYA cilt bakımı VEYA yara sargıları VEYA dermatoloji VE arama VEYA 

randomize kontrollü çalışma VEYA kılavuz VEYA klinik çalışma. 

 

3. Spesifik açı arama - EB ve eksüda: 

 Epidermolizis bülloza VEYA EB VE yara bakımı VEYA cilt bakımı VEYA yara sargıları VEYA dermatoloji VE eksüda 

VEYA kaçak VEYA sızma 

 

4. Spesifik açı arama - EB ve prurit: 

 Epidermolizis bülloza VEYA EB VE yara bakımı VEYA cilt bakımı VEYA yara sargıları VEYA dermatoloji VE prurit 

VEYA kaşıntı. 

  

5. Spesifik açı arama - EB ve el sarma: 

 Epidermolizis bülloza VEYA EB VE yara bakımı VEYA cilt bakımı. 

 

6. Spesifik açı arama - EB ve Tıbbi silikon yapıştırıcı sökücü: 

 Epidermolizis bülloza VEYA EB VE yara bakımı VEYA cilt bakımı VEYA yara salgıları VEYA dermatoloji VE Tıbbi 

silikon yapıştırıcı sökücü. 

 

7. Spesifik açı arama - EB ve katalitik kıta sızdırma: 

 Epidermolizis bülloza VEYA EB VE yara bakımı VEYA cilt bakımı VEYA yara pansuman VEYA dermatoloji VE 

kanama VEYA felaket kanaması VEYA büyük kanama. 

 

8. Spesifik açı arama - EB ve malignite: 

 Epidermolizis bülloza VEYA EB VE yara bakımı VEYA cilt bakımı VEYA yara sargıları VEYA dermatoloji VE 

malignite VEYA skuamöz hücreli karsinom VEYA cilt kanseri. 



 

Gerektiği üzere Boolean operatörleri ve MeSH terimleri kullanılmıştır. Bütün makaleler İngilizce olup, 2000-2011 

tarihlidir ve insanlara dayanmaktadır. 

 

 

 

 

 

Epidermolizis Bülloza'yı Anlamak 

Epidermolizis bülloza (EB) terimi, nadir bir kalıtsal cilt kırılganlığı bozuklukları kompleks grubunu ifade eder. 

EB için 2008 yılında kararlaştırılan en son sınıflandırma, dermal / epidermal bileşkede bölünme düzeyine göre 

belirlenen dört EB kategorisini tarif eder [1]. Bunlar: 

• EB simpleks (EBS) 

• Jonksiyonel EB (JEB) 

• Distrofik EB (DEB) 

• Kindler sendromu 

 
EB'nin her türünde görünen ortak faktör deri ve mukoz membranlarında günlük minimal sürtünme ve travmaya karşılık 

ödem oluşum eğilimidir. 

EB'nin şiddeti, özellikle sıcak havalarda el ve ayakları etkileyen basit ödemlerden laringeal hastalığı ve gelişim 

geriliğinin yıkıcı kombinasyonundan kaynaklanan erken bebeklik döneminde meydana gelen ölümlere kadar çeşitlilik 

göstermektedir. DEB'li hastalar kalıcı iz kontraktürü sonucu kontraktür, mikrostomi, ve özofagus striktür 

geliştirmektedir. 

Resesif DEB'li hastalar tekrarlayan ödem ve cilt kaybı yaşayabilmektedir. Sabit travmayla birlikte, altta yatan gen 

defekti, tehlikeli beslenme, kronik anemi ve tekrarlayan enfeksiyonlardan kaynaklanan kronik yaralara eğilimlidir. 

Demir eksikliğinden ve kronik hastalıklardan kaynaklanan anemi gibi cildi olmayan komplikasyonlar, osteoporoz, 

büyüme geriliği ve puberte gecikmesi [2] sağlığı daha kötü etkilemektedir. Ağır EB türlerine sahip hastalarda gittikçe 

artan agresif skuamöz hücreli karsinom riski bulunmaktadır. [3] . 

DEĞERLENDİRME VE TANI 

EB'nin dört kategorisinin her birinin ayrı bir klinik etki ortaya koyan (p4-6) alt tipleri vardır (bknz. syf. 4-6). Kesin tanı en 

sık pozitif immunofloresan (IF) antijenik haritalama ve transmisyon elektron mikroskobu (EM) kullanIarak bir cilt 

biyopsi analiziyle konulmaktadır. Bu anahtar tanı araçları tanıyı teyit etmeye ve belirli bir alt türü belirlemekte yardımcı 

olmaktadır. [4] 

EB'den sorumlu farklı etken genlerin tanımlanması doğru konum ve mutasyonun tipini algılamayı sağlar. Uzmanlık ve 

tesisler nadir olduğundan, tanı ancak IF ve antijenik haritalama ile yapılmaktadır. 

Koryon villus numunelerinden veya amniyosentezden gelen ilk trimester DNA bazlı doğum öncesi tanı nedensel 

mutasyonların veya öğretici genetik belirleyicilerin tespit edildiği ailelere sunulabilmektedir. Deneyimli klinisyenler 

klinik gözlemler üzerinden geçici bir teşhis yapabilmektedir, ancak kesin bir teşhis, özellikle net tanının doğru tedavi 

için hayati önem taşıdığı yenidoğanlarda her zaman gereklidir. 



EB NEDENLERİ 

EB otozomal, resesif veya otozomal baskın bir şekilde kalıtımsal olabilir; genel olarak resesif türleri daha ağır 

olabilmektedir.  

Otozomal kalıtım 

Otozomal durum 22 cinsiyet kromozomlarından birinden kalıtsal olarak alınır. 

Resesif kalıtım 

Tüm bireyler kendi özelliklerine için, her bir ebeveynden iki gen devralır. Resesif durumda, hastalığa yakalanmış birey 

her bir ebeveynden belli bir özellik için 'hatalı' bir gen alır. Ebeveynler sağlıklı taşıyıcılardır ve hamilelik sırasında sahip 

oldukları hastalığı çocuğa bulaştırma şansları dörtte birdir. Çocuğun ebeveynleri gibi sağlıklı bir taşıyıcı olma şansı ikide 

birdir.  

 

 

Kısaltmalar: 

EB  Epidermolizis bülloza 

EBS  Epidermolizis bülloza simpleks  

JEB  Jonksiyonel Epidermolizis bülloza  

DEB  Distrofik Epidermolizis bülloza 

IF  İmmünofloresan  

IMF  Antijenik haritalama 

EM  Elektron mikroskopi  

 

Baskın kalıtım 
Baskın bir durumda, hastalığın bulaştığı kişinin ikide bir hastalıklı geni çocuklarına bulaştırma şansı vardır. Baskın gen 

hastalıklı olmayan geni "bastırır". Baskın bir durumda taşıyıcı durumu yoktur. Çok nadiren hastalığın bulaşmış olduğu 

kişinin bu hastalıkla ilgili bir aile geçmişi bulunmamaktadır ve buna, hastalığın bulaşmış olduğu kişinin hastalığı kalıtım 

yoluyla almış olması yerine baskın bir mutasyona uğradığı "de-novo" kalıtımı denmektedir. 

Klinik sunumlarda büyük çeşitlilikle sonuçlanan 14 gende 1.000'den fazla mutasyon kaydedilmiştir.  

Bu kılavuz her bir ana alt türü ortaya koymakta ve EB'nin her bir türü için gerekli genel yara tedavi prensipleri gibi farklı 

cilt ve yara tedavilerine odaklanmaktadır. 

EB SIMPLEKS 

EB simpleksinin hemen hemen tüm türleri, bazı nadir türleri resesif geçiş göstermesine rağmen, otozomal baskındır. 

Çoğu EB simpleks, keratin 5 ve keratin 14 için kodlanan proteinler içinde yer alan birincil kusurları olan keratin 

bozukluğudur. Bu proteinler bazal epidermal hücrelerde büyük keratin iskeleti oluşturmaktadır. EB simplekste yer alan 

keratin proteinlerinin fonsiyon bozuklukları bu hücrelerin otomatik olarak zayıflamasına neden olmaktadır; arıza minör 

sürtünme veya ödemle sonuçlanan ovalamadan kaynaklanmaktadır [5]. 

Hemen hemen tüm EB simpleks türleri, sürtünme kuvvetini şiddetlendiren ter üretimindeki artış nedeniyle sıcak ve 

nemli bölgelerde büyük sorun teşkil etmektedir. 

Bazı nadir çeşitleri olmasına rağmen, EB simpleks'in üç ana türü şunlardır; 

 Ortam sıcak ve nemli olduğunda gelişigüzel veya sürtünmeden oluşan özellikle ödem açısından elleri ve 

ayakları etkileyen lokal EB simpleks  (Weber-Cockayne) 



 Genellikle doğum esnasında da varolan erken ödem ve deri kaybıyla başlayan daha geniş ödemlere neden olan 

genel EB simpleks (Köbner). Ödem oluşumu, eller, ayaklar ve giysilerin sürtünmeye neden olduğu daha 

sorunlu bölgelerde yaşam boyu sürer, ancak daha az sıkıntı yaşatır. 

 EB simpleks Dowling Meara EBS'nin daha şiddetli bir türüdür. Etkileri neonatal dönemde çok şiddetli olabilir 

ve sepsis ve laringeal ödem nedeniyle bu yaştaki grupta önemli ölçüde ölüm riski bulunmaktadır. Ödem tipik 

bir şekilde kümeler halinde olur ve genellikle tırnakların altında, çevresinde ve ağızda meydana gelir. Ödemler 

çocuklarda daha geç inmektedir ve hiperkeratoz avuç içi ve ayak tabanlarında gelişmektedir.  

EBS'nin iki nadir türü şunlardır: 

 Müsküler distrofili EB simpleks enkoding plectin geninde (PLEC1) meydana gelen mutasyonlardan 

kaynaklanan otozomal resesif EBS'nin nadir bir türüdür. Plektin, mekanik işlevini koruyarak, hem deride hem 

de kaslarda önemli bir rol oynar. Deri tutulumu az olsa da laringeal tutulumu şiddetli olabilir ve hasta 

trakeostomiye ihtiyaç duyabilir. Progresif kas distrofi yaygın olarak birinci yıldan itibaren herhangi bir zamanda 

başlar. 

 Benekli pigmentasyonlu EB simpleks, klinik olarak genel EBS'ye benzeyen, iz bırakmadan veya atrofi olmadan 

iyileşen EBS'nin anormal bir türüdür. Pigment değişiklikleri, gövde ve bacaklarda gözlemlenen anormal 

maküllerle bozukluğun ana özelliğidir.  

 

 

 

Jonksiyonel EB 

Jonksiyonel EB, bazal hücreler ve lamina densa arasında, membran bölgenin lamina lucida seviyesindeki mekanik 

kaynaklı ödemler tarafından karakterize edilmiş otozomal resesif geçişli kalıtımsal bozukluklar grubudur. Jonksiyonel 

EB'nin tüm türleri, bölgede mekanik bütünkük sağlayan hemidesmozomların veya ankraj filamentlerin yapısal 

bileşenlerini şifreleyen genlerdeki mutasyonlardan kaynaklanmaktadır. Epitel ayrılması bazal membran lamina densa 

ve bazal keratinositler arasındaki lamina lucida içinde gerçekleşir. 

Jonksiyonel EB'nin üç ana türü vardır: 

 Herlitz jonksiyonel EB 

 Herlitz olmayan jonksiyonel EB 

 Pilorik atrezili jonksiyonel EB     

 

Kısaltmalar: 

EB  Epidermolizis bülloza  

EBS  Epidermolizis bülloza simpleks  

JEB  Jonksiyonel epidermoliz bülloza 

 

Açık tırnak yatakları ve yüz lezyonları Herlitz jonksiyonel EB'de tipikken, Jonksiyonal EB'nin tüm türlerinde meydana 

gelen en sorunlu yaralar kafa derisi ve bacakların alt kısmında görülmektedir. Kronik yaraların oraya çıkma eğilimi 

vardır ve yaraların erken yaşta fazla granüle özelliği bulunmaktadır [6]. Yaygın özellikler arasında hipoplastik diş minesi, 

alopesi ve uzun vadeli hastalarda genitoüriner sistem tutulumu yer almaktadır. 

Herlitz jonksiyonel EB 

Bu şiddetli alt türde, protein laminin 332 yoktur ya da büyük ölçüde azalmıştır. Laminin 332, lamina lucidada ankraj 

sağlayan, bazal membran bölgenin önemli bir bileşenidir [7]. Büyük çoğunluk için, bu türdeki EB ilk iki seneden fazla 

hayatta kalamama gibi kötü bir prognoz taşımaktadır. [8] Ölümler, laringeal ödem / solunum sıkıntısı, derin ve 

düzeltilemez gelişim yetmezliği, kronik yaralar ve sepsisin bir araya gelmesiyle gerçekleşmektedir. Sistemik hastalığın 

şiddetine rağmen, iyi bir tedavi yaraların şiddetini azaltmaya yardımcı olabilmektedir. 



Herlitz olmayan jonksiyonel EB 

Olguların çoğunluğu, ürogenital sistem gibi deri ve diğer bölgelerde ortaya çıkan enkoding tip XVII kolajen genlerinde 

veya laminin 332'de meydana gelen mutasyondan kaynaklanmaktadır. Bu proteinin önemli bir fonksiyonu 

bulunmaktadır ve dermis ve epidermisin ankrajında önemli rol oynamaktadır. Tip XVII kolajen deride, ağız 

mukozasında, korneada, üst yemek borusunda ve mesane epitelinde ortaya çıkmaktadır [9]. 

Bu EB türü, yetişkinliğe kadar hayatta kalan hastaların çoğunluğu nedeniyle Herlitz jonksiyonal EB'ye göre daha iyi bir 

prognoz taşır, ancak 25 yaşın üstündeki hastalarda gittikçe artan skuamöz hücreli karsinom gelişme riski vardır (%25'e 

kadar) [10]. Kronik yaralar yaşam boyu süren bir problem olarak kalabilir ve daha önceki yara bölgeleri atrofik hale 

gelebilir. Tırnak distrofi ve skar alopesi yaşlı hastalarda sık rastlanmaktadır. EB'nin bu alt tipinde diş mine defektleri ile 

karakterize edilmiş olup faydalı bir tanısal işaretçidir. 

Pilorik atrezili Jonksiyonell EB 

Bu tür Pilorik atrezi ile ilişkilidir ve alfa-6-beta-4 integrin genlerindeki mutasyonlar sonucu meydana gelen jonksiyonel 

EB'nin nadir bir alt tipidir. Bu integrin hemidesmozomların önemli bir bileşenidir ve deri altında ve gastrointestinal ve 

ürogenital sistemlerin de yer aldığı diğer epitelde bulunmaktadır. Bu tür jonksiyonel EB atrezinin cerrahi olarak 

düzeltilmesine rağmen genellikle kötü prognoz göstermektedir. Hafif fenotipler Herlitz olmayan jonsiyonel EB'li 

hastalara benzer şekilde sonuçlar sergilerken bir çok hasta bebeklik döneminde hayatını kaybetmektedir. Ancak 

ürogenital sistem tutulumunda önemli ölçüdeki morbidite bu tür EB'li hastalarda çok sık görülmektedir.  

 

 

DİSTROFİK EB (DEB) 

DEB, genel olarak resesif geçişli daha şiddetli türleri ile ya baskın geçişli ya da resesif geçişli bir türdür. Tüm 

durumlarda, ankraj fibrillerin önemli bir bileşeni olan protein-kolajen VII'in yokluğu veya azalması söz konusudur. 

Ankraj fibriller, epidermisten dermise bağlanan Velcro® kancaları gibi hareket ederler. DEB'te, bazal membran 

bölgesinin alt lamina densasında ayrılma oluşur. 

Cilt kırılganlık derecesi nedensel mutasyonun şiddetli hastalığı predispoze edip etmediğine ve hastalığı taşıyan bireyde 

kolajen VII tamamen yokluğu veya azlığına bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. DEB'in şiddetli türlerinde aşağıdakileri 

içeren bireyin iyileşmesine olumsuz etki eden bir çok komplikasyonu bulunmaktadır; 

 • Yetersiz beslenme 

• Anemi 

• Dirençli kaşıntı 

• Ağrı 

• Enfeksiyon ve kritik kolonizasyon [11]. 

 

Distrofik EB Türleri 

Baskın distrofik EB 
Bu tip baskın otozomal kalıtıma sahiptir. Ödem, eller, ayaklar, dizler ve dirsekler gibi travmaya müsait bölgelerde 

lokalize veya daha genel olabilmektedir. İyileşme sürecini genellikle skar izlemektedir. Özellikle ağız ve anal marjların 

mukoz membranları yeme zorluğuna ve kabızlığa neden olacak derecede hassas olabilir. 

 

Resesif distrofik EB - Diğer jenarilize (RDEB-O) 

Bu tür otozomal resesif geçişe sahiptir. Genel olarak, bu hastalığa sahip birey ankraj fibrellerin çeşitli kalitatif ve 

kantitatif anormallikleri olan bir tür kolajen VII sergileyebilmektedir. Klinik sunum, genel ödem, buna bağlı yara, atrofik 

skar ve tırnak kaybı gibi çeşitlilik göstermektedir. Bu tür EB'de anemi gelişimi yaygındır ve genellikle mukozal tutulum 



vardır. Eller, bazı ağlar ile ellerde skar meydana gelmektedir, ancak tam psödosindaktilisi RDEB-O 'da görülmez (bkz 

syf. 10). 

  

Kısaltmalar: 

HJEB  Herlitz jonksiyonel epidermo- lizis bülloza 

NHJEB  Herlitz olmayan epidermoliz bülloza 

JEBPA  Pilorik atrezili Jonksiyonell Epidermolizis bülloza 

DEB  Distrofik Epidermolizis bülloza 

RDEB-O Resesif distrofik epidermolizis bülloza diğer jenaralize 

 

Resesif distrofik EB-şiddetli jeneralize (RDEB-SG) 
EB'nin bu türünde, sık meydana gelen ödem ve yaralar nedeniyle deri oldukça hassastır. Bu tür EB'ye sahip hastalar 

iyileşmesi zor, asla iyileşmeyen veya iyileşen fakat hızlı bir şekilde tekrar kötüleşen bölgelere sahiptir. Kontraktürleri 

devre dışı bırakmaya neden olan atrofik skar ve iyileşmeler yaygındır. 

 

Psödosindaktilisi (bkz syf 10) sıklıkla görülmektedir ve tekrarlanan cerrahi müdahale gerektirebilir [12, 13]. Şiddetli 

ağrı, beslenme zorluğu ve iyileşmesi zor anemi yara iyileşmesi üzerinde olumsuz etki yapar. İnatçı prurit yıkıcı kaşımaya 

neden olabilir ve yaraların iyileşim sürecini olumsuz yönde etkileyebilir. 

 

Distrofik EB pruriginosa (DEB-PR)  
Bu tür baskın veya resesif iletim yoluyla kalıtsal olarak edinilebilir. DEB-PR'ye sahip hastalar yukarıda bahsedilen deri 

hassasiyetine sahip olabilmektedir, ancak tedavi edilmesi oldukça güç olan yoğun prurit sergilerler (bknz. syf. 10). 

Kaşıma ve deri dökülmesi bazı hastalarda, keloit skar görünümünde kötü görünümlü lineer skar oluşumuna neden 

olabilmektedir. Diğer hastalarda yaygın ödem ve deri dökülümü varlığı söz konusudur.  

 

 

Resesif distrofik EB inverse (RDEB-I)  

DEB'in bu türü resesif veya daha az sıklıkla, baskın olabilmektedir. Yaraların çoğunluğu boyun, kasık ve koltuk altı gibi 

eğimli yerlerde gelişmektedir. Ellerde skar oluşumu gözlemlenebilmektedir. Bu grupta özefagus striksiyon mevcuttur 

ve özellikle şiddetli olabilmektedir.  

KINDLER SENDROMU 
Kindler sendromu, FERMT1 geninde meydana gelen mutasyonlar nedeniyle ortaya çıkan otozomal resesif 

bozukluğudur. Nadirdir, teşhis konması zordur ve sıklıkla EB'nin diğer alt türleriyle karıştırılır. FERMT1 gen 

mutasyonları ödem, epidermal atrofi ve geç iyileşmeyle sonuçlanmaktadır [14]. Travma kaynaklı cilt ödemleri erken 

yaşta meydana gelir ve yenidoğan döneminde deri kaybı ve yaralar ile yaygındır. Ödem oluşumu bebeklik döneminde 

azalır, ancak fazla fotosensitivite ve poikilodermi belirtileri (pigment ve atrofik değişiklikler ile karakterize bir deri tıbbi 

durumu) derinin benekli görünüm aldığı yerlerde gelişir. 

Diğer klinik özellikler periyodontit, özofagus darlıkları, erken yaşlarda malabsorpsiyon ve ishal, ve üretral darlıkları 

kapsamaktadır. İlerleyen zamanlarda mukokutanöz skuamöz hücreli karsinom riski de mevcuttur [15]. 

Kindler sendromunda, fermitin homolog 1 genellikle, epidermis içinde ve dermal/epidermal jonksiyonda belirgin bir 

şekilde azalır veya yok olur. EB'nin diğer tüm türlerinin aksine, klivaj seviyesi, ödem oluşunun epidermis, lamina lucida 

içinde veya lamina densa arkasında oluşarak, bu nedenle Kindler sendromunda sergilenen çeşitli özellikleri açıklayarak 

çeşitlilik göstermektedir.  

Kısaltmalar:  

RDEB-SG  Resesif distrofik epidermolizis bülloza şiddetli jeneralize  

DEB-PR  Distrofik Epidermolizis bülloza prurigonaza  



RDEB I   Resesif distrofik epidermoliz bülloz inverse 

 

Deri ve yara tedavisi: 

Genel ilkeler 

Deri ve yara tedavisi, hem EB türüne ve hem de yaranın spesifik özelliklerine uygun hale getirilebilmelidir.  

Değişken iyileşme süresi ve kabiliyetine sahip birden fazla yaranın varlığı EB'nin tedavisini zor ve kompleks hale 

getirmektedir. Lezyon tedavisinin altında yatan ilke, çıkarma esnasında ağrıyı ve kanamayı önlemek için atravmatik 

sargı uygulamaktır [16]. Ancak, sargının bulunma durumu ve hastabakıcının zamanı yanında, kişisel seçim ve yaşam 

şekli de seleksiyonda önemli rol oynamaktadır [17]. 

EB'nin her bir türü hassas cilt ve öncelikli olarak eller ve ayaklardan daha genel yaralara kadar ciddi ödem tutulumu ile 

karakterize edilmektedir. Sağlık ayarları, PATSLIDE® kullanımı gibi rutin prosedür olarak hastayı hareket ettirmek veya 

EKG elektrotların kaldırılmak için ciddi ölçüde tehlikelerle doludur ve aşırı deri kaybına neden olabilmektedir. EB 

hastalarının bakımından sorumlu kişiler sürtünme ve yapışkan ürünlerin temizlenmesi esnasında zarar vermemek 

adına belirli teknikler için eğitilmelidir. Bakım daha fazla bir yaralanmaya mahal vermemelidir. 

EB'li birçok hasta ve/veya onların bakıcıları yaralanmayı engelleyen denenmiş ve test edilmiş sargı rejimanına sahip 

olduğundan onları dinlemek önemlidir. Örneğin, sargının kenarlarından kaynaklanabilen ödemi engellemek için 

yumuşak dolgu maddesi kullanabilir veya kontraktür riskini en aza indirgemek için sargıyı belirli bir yönde 

uygulayabilirler. Bu sargı teknikleri EB ile yaşanan uzun yıllar sonucu gelişecek ve birçok teknik atipik olacaktır.  

Dikkatli tartışma genellikle ürünlerin hastalar tarafından belirli bir biçimde kullanılma nedenini ortaya koyar ve 

klinisyenler bu konuda açık fikirli olmalıdır. Uygun sargıların mevcut olmadığı ülkelerde, sargılar değiştirilir veya 

alternatif materyaller kullanılır (bknz. syf 26). Buna ek olarak, klinisyenler hastaları yara tedavisi hakkında eğitmeli ve 

piyasaya çıkan yeni ürünler hakkında onları bilgilendirmelidir. 

 

ÖDEM TEDAVİSİ 
Ödem oluşumu, sürtünme ve nispeten küçük travma sonrası EB'nin her türünde meydana gelmektedir. Derinin her 

yerinde ve ayrıca mukoza membranlarda ortaya çıkabilir. 

Belirli bir ödemin lokasyonu belirli bir tür EB olabilir - Lokalize EBS ağırlıklı olarak ellerde ve ayaklarda ve distrofik 

EB'nin orta şiddetli türleri, kemik çıkıntıları gibi en travmatik bölgelerde ortaya çıkmaktadır (Şekil 1). Ödem, travmanın 

derecesine göre tek başına veya kümeler halinde meydana gelmektedir ve seröz ve kanlı sıvıyla dolu olabilmektedir. 

Şekil 1 

 



EBS'li hastanın ayak parmakları üzerindeki ödemler 

 

Şekil 2 

      İğne            Ödem 

 
  Cilt yüzeyi 

Önerilen ödem delme yöntemi.  

Birmingham Çocuk Hastanesi İzniyle 

 
Ödemler kendini sınırlamaz ve denetlenmezse hızla yayılır. Diğer dermatolojik tıbbi durumlar ve yara tedavilerinin 

aksine, intakt ödemler doku zedelenmesini önlemek için en düşük noktadan delinmelidir [18]. Yeni bir dikiş iğnesi 

kullanılmalıdır, eğer mevcut değilse, sterilize edilmiş bir dikiş iğnesi kullanılabilir. İğne, sıvının dışarı çıkmasını 

sağlayacak şekilde, deriye paralel olarak ödem çatısından geçirilmelidir [Şekil 2].  

Gazlı bez gibi yumuşak bir malzeme, sıvının tamamen ihracı için ödem üzerinde hafif bir baskı uygulamak için 

kullanılabilir. Eğer baskı ağrı yaratıyorsa, sıvıyı dışarı çıkarmak için iğnenin ucuna şırınga eklenebilir. 

Bazı hastalar ödemin tekrar sıvıyla solmasını engellemek adına daha büyük bir delik açmak için sterilize bir makas veya 

neşter kullanılmasını savunuyor. Çatı, eğer kişisel seçim tekrar dolumu engellemek için çatıyı ortadan kaldırmadan 

yana değilse ödem üzerinde bırakılmalıdır. Çatıyı ortadan kaldırmak ekstra ağrıya  neden olabilir ve bundan mümkün 

olduğunca kaçılmalıdır 

EB SIMPLEKS TEDAVİSİ 
EB simpleks sargı tedavisi, ödem bölgelerini soğutarak ve deriyi travmadan koruyarak enfeksiyonu engellemeye 

odaklanmaktadır. Ancak, yazarların geniş yüklerinin gözlem dahilinde bir çok hastanın ödemleri sargısız bıraktığını 

göstermektedir. Terleme sürtünmeyi arttırdığından, sargılar, ödem miktarını yükselten fazla ısınmaya neden 

olabilmektedir. Hastalarda ayrıca ayaklar gibi aşrı baskıya maruz kalan bölgelerde yer alan sargının kenarlarında oluşan 

ödeme rastlanmaktadır. Ayaklardaki sargı ve dolgu maddeleri ayakkabı giymeyi imkânsız hale getirebilmekte ve ellerde 

yer alan sargılar hastanın ellerini kullanmasını engelleyebilmektedir. Önerilen yara sargıları için bknz. Tablo 1. 

TABLO 1 Bölgesel ve Jeneralize EBS için tavsiye edilen sargılar 

 

Sargı Tipi Marka Üretici Endikasyonlar /Fonksiyon Kontrendikasyon/Yorumlar 

Yumuşak silikon Mepitel® 

 
ADAPTIC TOUCH® 

Mölnlycke Health Care 

Systagenix 

Yara temas tabakası Mepitel® ve ADAPTIC TOUCH® 
Dowling Meara hastalarında 
kullanılmamalıdır. 

Lipido-Kolloid Urgotul® Urgo Medical Yara Temas tabakası Çok nemli yaralar için uygun 
değildir. (retansiyon problemleri) 

Köpük Mepilex®/Mepilex®  Lite/ 
Mepilex® Transfer 

Mölnlycke Health Care Koruma Isıya bağlı vezikül oluşumu. 
Mepitac® gerekirse fiksasyon için 
Mepilex® Lite ile kullanılabilir. 

Hidrojel INTRASITE™ Uyumlu Smith & Nephew Soğutarak 
Ağrı Azaltma 

Kurumasına izin vermeyin 

Hidrojel tabakası ActiFormCool® Activa Healthcare Soğutarak 
Ağrı Azaltma 

Olağandışı ağrı reaksiyonları 
bildirilmiştir. Uzun süre nemli 
tutmak için desteklemeye devam 
edin. 



Biyosentetik selüloz Suprasorb® X Activa Healthcare Soğutarak 
Ağrı Azaltma 

Kurumayı engellemek için lipido-
kolloid ile kapatın. Desikasyon 
üzerinde sıkılaşacaktır, dijitler 
tarafında dikkat edin.. 

Bordürlü Mepilex® Border/ 
Border Lite 

 
ALLEVYN™ Gentle Border 
/ ALLEVYN™ Lite 

 
Advazorb Silflo® 
Urgotul® Duo Border 

Mölnlycke Health Care 

Smith & Nephew 

Advancis Medical 
Urgo Medical 

Koruma Deri soyulmasını önlemek için 
Appeel® (CliniMed), Niltac™ 
(ConvaTec) ya da Peel- Easy® 
(CD Medical) gibi tıbbi silikon 
temizleyici destekli temizlemeye 
ihtiyaç duyulabilir. 

 Toz Cornflour (Corn starch) 

Mısır unu (Mısır Nişastası) 

Ticari Blisterleri deldikten sonra 
uygulayın.  

Mısır ununu, pat haline 
dönüşeceği açık yaralarda veya 
genital bölgede kullanmayınız. 

* Tablo  Denyer  J .  Ep idormol iz is  Bü l loza l ı  çocuklar  iç in  Yara Yönet imi ’nden a l ın t ıd ır . Denyer J.. Dermatol Clin 2010; 28: 257–264. 

 

TABLO 2 EBS Dowling Meara hastalarına tavsiye edilen sargılar  

 

Sargı Türü Marka Üretici Endikasyonlar / Fonksiyon Kontrendikasyon/Yorumlar 

Lipido-Kolloid Urgotul® Urgo Medical  Yara Temas Tabakası Yapışma riski varsa ana pansuman olarak 
PolyMem® kullanın. Vezikül oluşumuna neden 
olacak katlanma veya kırışıklık olmamasına dikkat edin.  

Polimerik Membran PolyMem® Ferris  Doğumda var olan yaralar Hidrofiber® şeritler deriyi korumak için 
pansuman kenarlarının altına 

yerleştirilmelidir. Hipotermiyi önlemek için 
bebeklerde ıslandığında değiştirin.  (Bknz. 
Tablo 7, syf.15) 

Hidrofiber® AQUACEL® ConvaTec Sargı Kenarlarının Korunması 
 (bknz. yukarısı) 

Gerektiğinde temizlemek için su veya 
tuzlu su ile yıkayın. 

 

En etkili tedavi ödemleri delmektir [19]. Sargılardan hoşlanmayan veya sargıların ödem bölgelerini kötüleştirdiğini 

gözlemleyen hastalar için ticari nitelikli mısır unu (mısır amidonu) ödemli bölgelerin kurumasına yardımcı olabilmekte 

ve daha az sürtünmeye neden olmaktadır. İpek çoraplar sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olabilmektedirler ve 

dikişsizdirler. Klinik deneyimler gümüşün (silver) ayaklarda serinletici etkisini göstermektedir [20]. 

EB simpleks Dowling Meara, her tür sargının sargı kenarlarında ödem meydana getirme potansiyaline sahip 

olduğundan, özel bir tedaviye gereksinim duymaktadır. (Tablo 2). 

Yenidoğanlarda doğumda, yaygın bir cilt kaybı gözlemlenebilir ve pansuman gerekmesine rağmen, sargı etrafındaki 

cildi korumak için tedbir alınmalıdır. Yaralar iyileştiğinde, meydana gelen hasar açısından koruma olarak kullanılmaz. 

Yumuşak ve sıvı parafinin eşit bölümlerinde bulunan ince tabaka sürtünmeyi azaltır ve yumuşak dikişsiz giysiler koruma 

sağlar. 

JONKSİYONEL EB TEDAVİSİ 

Jonksiyonel EB yara tedavisi, kronik yaraları tedavi etmeye ve aşırı granülasyon dokusuna odaklanmıştır (Tablo 3). 

Açık tırnak yatakları, göbek ve bez alanı Herlitz jonksiyonel EB'li bebeklerde belirli zorluklar oluşturmaktadır. Çok güçlü 

topikal steroid merhem kullanımı aşırı granülasyonu büyük ölçüde azaltmakta ve iyileşmeyi teşvik edebilmektedir. 

TABLO 3 Jonksiyonel EB hastaları için önerilen sargılar  

Mevcut olduğunda ilk sargı seçeneği; Bebekler ve aşınmış blister bölgeleri – IntraSite™ Conformable(Uyumlu); Kronik veya akut yaralar – ilk sargı olarak  
PolyMem®  Urgotul®; Açık tırnak yatakları – Mepitel® 

 



Sargı Tipi Marka Üretici Endikasyonlar/ 

Fonksiyon 

Kontrediksiyonlar/Yorumlar Değiştirme Sıklığı 

Hidrojel 

emdirilmiş gazlı 
bez 

INTRASITE™ 

Uyumlu 

Smith & Nephew Aşınmış blister 

bölgeleri. 
Yenidoğanlar 
ve küçük 
çocuklar 

Hipotermi riski olan yeni 

doğanlarda sadece ağrı 
dayanılmaz olduğunda lokal 
morfin ile kullanılabilir. 

Günlük olarak veya 
kuruduğunda 
değiştirin. İlk temas 

katı için 
Urgotul®ihtiyacı 
olabilir. 

Hidrofiber® AQUACEL® ConvaTec Sargıyı yerinde 

tutmak için fazla 
nemli yaralar 

Hafifçe sızdıran veya kuru yaralar 3-4 günde bir veya 

sature edildiğinde 

değiştirin. Kurursa 
veya yapışırsa 
nemlendirin. 

Lipido-Kolloid Urgotul® Urgo Medical Yara Temas 
Tabakası 

 3-4 günde bir 
değiştirin. 

Yumuşak silikon Mepitel® 
 
ADAPTIC 
TOUCH® 

 
Silflex® 

Mölnlycke Health Care 

Systagenix 

 
Advancis Medical 

Yumuşak 
silikon Yara 
Temas 
Tabakası 

 

Yumuşak silikon bir yara temas 
Tabakası kullanıldığında fazla 
granülasyon riski meydana gelir.  

 
Sadece Silflex®: Yapıştırma çok 
hassas ciltlere fazla gelebilir. 

Yaranın durumuna 
ve hastabakıcının 
seçimine bağlıdır.  

Polimerik 

membran 
PolyMem® Ferris Kronik ve 

Akut Yaralar 

Eksüdayı yüksek düzeyde 

uyarır. Gerekirse, yara 
etrafındaki cildi korumak için 
bariyer film kullanın. Her farklı 
koku enfeksiyon belirtisi değildir. 

Dikey yüzeylerde tutmak zor 
olabilir.  

Eksüda seviyesi 
ile belirlendiği 
üzere eksüda 
azalana kadar sık 

sık değiştirin.  
  

Yumuşak silikon 
köpüğü 

Mepilex® 
Mepilex® Lite 
Mepilex® 

Transfer 

Mölnlycke Health Care Koruma  

Emilim 

Yara yatağına doğrudan 
yerleştirilirse, yapışabilir. 
Atravmatik bir yara temas 

tabakası kullanın. 

Eksüda seviyesi ve 
hastabakıcı 
seçimine göre 

belirlenir.  

Süper emici 
yumuşak silikon 

köpük 

Cutimed® 

Siltec® 
BSN medical Koruma 

Emilim 

Aşırı eksüda 

Süper emici kristalleri arasında 

kesilebilir.  

Eksüda seviyesi 

ile belirlendiği 
gibi 

 
*Tablo  Denyer J. Epidormolizis Büllozalı çocuklar için Yara Yönetimi’nden alıntıdır.Denyer J.. Dermatol Clin 2010; 28: 257–264. 

Kısaltmalar; 

DEB   Distrofik Epidermolizis bülloza 

DEB-PR  Distrofik Epidermolizis bülloza pruriginosa 

RDEB-SG  Resesif distrofik epidermolizis bülloza şiddetli jeneralize 

 

Yazarların deneyimleri sonucu, yumuşak silikon ağ, ağ dokunun üzerine çıkan ve sargı üzerinde bir köprü kuran düzeye 

kadar fazla granülasyon tetikleme eğilimi göstermektedir. 

Pruritli hastalara pratik öneriler: 

 Ani ısı değişikliklerinden ve çok sıcak ortamlardan kaçının. Bazı hastalar sıcak aylarda taşınabilir bir klimadan 

yararlanabilirler. Bu, fazla sıcak hastane ortamlarında belirli bir düşüncedir. Daha ucuz bir çözüm serinliğini 

koruyan Chillow®  ismindeki yastık olabilir.  

 Cilt üzerinde son derece parfümlü ürünler kullanmaktan kaçının. 

 Hassas ciltler için üretilen iç çamaşırları kullanın. 

 Giysiler gevşek olmalı ve birçok kişi yün ürünler kaçınmaktadır. DermaSilk (Espère) ve DreamSkin® giysiler serin 

ve anti-prurit niteliklere sahiptir. 

 Stres kaşıntıyı tetikleyebilir ve hastalar gevşeme teknikleri ve stres yönetimi gibi diğer yöntemlerden 

yararlanabilir. 

DİSTROFİK EB TEDAVİSİ 



DEB tedavisi, kritik kolonizasyona ve enfeksiyona hitap etmeli, travmaya karşı koruma sağlamalı, kontraktürlerden 

kaçınmalı ve pruriti azaltmalıdır. Sargılar genellikle geniş çaplıdır ve geniş ebadlar, iki küçük sargının birleştiği yerde 

ödem oluşumunu engellemelidir. (Tablo 4)  

Eksüda bol olabilir ve maserasyonu ve sızıntıyı önlemek için dikkatli çevrelenme ihtiyacı olabilir (bknz. syf 20). Koku bir 

özellik olabilir ve eradikasyonun imkânsız olmasına rağmen, utanç ve sosyal çatışmayı önlemek için ele alınmalıdır. 

Prurit Tedavisi 

Prurit distrofik EB tedavisinin en zor yönlerinden biridir. Yoğun kaşıntı daha deri hasarına yol açan zararlı deri 

çizilmesine neden olabilir. 

Neredeyse iyileşmiş yaralar özellikle kaşıntılıdır ve kaşıma yaranın açılmasına neden olabilir. Deri dökülmesi dışında, 

yoğun prurit ağrı spektrumunun bir parçası olarak görülebilir ve uykusuzluk ve depresyona neden olabilir. Bu özellikle 

DEB-PR'de görülmektedir.  

Pratik yaklaşımlar 

Ciltte nem eksikliği mevcutsa, daha fazla kaşınabilir. Ancak, EB'de prurit tedavisinde ödem oluşturmayacak şekilde cildi 

nemlendirme dengesi sağlanmalıdır. Nemlendiricilerin ve banyo yağlarının de dahil olduğu topikal yumuşatıcılar 

yararlıdır.  

Sodyum lauryl sülfat içeren nemlendiriciler, cilt hasarı arttırabilir olduğundan kaçınılmalıdır [21].  Dermol™ ürünlerinde 

(Dermal Laboratories) bulunan Benzalkonyum klorid ve klorheksidin dihidroklorid gibi anti-mikrobiyal faktör içeren 

nemlendiriciler hem kaşıntı azalttığı hem de ve bakteri kolonizasyonunun azaltmaya yardımcı olduğu rapor edilmiştir. 

Diğer yararı olabilecek topikal uygulamalar doksepin krem % 5, yağ bazlı ürünlerde bulunan mentol (örn. Dermacool®, 

Pern Tüketici Ürünleri) içerebilmekteyken, topikal stereoitler şiddetli akut kaşıntılarda yardımcı olabilmektedir. 

Yapışmayı engellemek için ıslak sargıdan önce cildi uygun bir birincil sargıyla kapamak önemlidir. 

EB'de prurit histamin kaynaklı olmadığından, antihistaminler sınırlı değere sahip olma eğilimindedirler. Ancak, bazı 

antihistaminlerin sedatif etkileri hastanın gece dikkatini dağıtmak için çok fazla şey olmadığında meydana gelen kaşıntı 

dürtüsünü yok etmekte faydalı olabilmektedir. 

Şiddetli inatçı kaşıntı için kullanılan diğer ilaçlar şunlardır: 

 Gabapentin 

 Amitriptilin 

 Ondansetron 

 Thalidomide 

 Siklosporin 

 

Psödosindaktilisi Tedavisi 

RDEB-SG'li yenidoğanlar genellikle intrauterin hareket ve dağıtım travma sonucu kendi uzuvları, eller ve ayaklar 

üzerinde uzanan yaralar ile doğarlar. Birçok durumda bu yaraların dikkatli sargısı, dijitleri ayırırken dikkat edilmesi 

erken füzyonu önleyebilmektedir [22]. 

 

Soyulan yaralanmalar travma sonrası yaygındır ve dijital füzyonu engellemek için dijitlerin hemen ayrılması 

gerekmektedir.  

 

Bu önlemlere rağmen, aşırı ve tekrarlanan travmayı takiben, ağ bölgeleri yavaş yavaş kaybolur ve dijital füzyon ve 

kontraktürler meydana gelir. 

 



Ameliyat genellikle kontraktürlerden kurtulmada ve parmakları ayırmada başarılıdır, ancak komplekstir ve cilt grefti, 

tekrarlanan genel anestezi ameliyat sonrası sabitleme gerektirmektedir. Bir çok hastada, füzyon ve kontraktür süreci 

kısa bir süre içinde tekrar başlamaktadır [23]. 

 

Bazı erişkin hastalar, tekrarlayan prosedürler nedeniyle el ameliyatını reddederek, bazı durumlarda parmakların 

tamamen birleşmesiyle sonuçlanan el tedavisi seçebilmektedirler. 

 
TABLO 4 Distrofik EB için tavsiye edilen sargılar 

Mevcut olduğunda ilk sargı seçimi: Kronik veya akut yaralar - PolyMem®. İlk süper emici seçimi- Cutimed® Siltec® 

 

Sargı Tipi Marka Üretici Endikasyonlar/Fonksiyonlar Kontredikasyonlar/Yoruml
ar  

Değiştirme Sıklığı 

Yumuşak Silikon Mepitel® 

 
ADAPTIC 
TOUCH® 

 
Silflex® 

Mölnlycke Health Care 

Systagenix 

 
Advancis Medical 

Nemli yara Silikondaki 

safsızlıklardan 
kaynaklanan silikon 
duyarlılığı, nadir 
görülen uzun süreli 

kullanım sonucu. 
Silfex: Yapışkanlık çok 
hassas ciltler için fazla 
ağır olabilir. 

Enfeksiyonunun 

durumuna ve hasta 
seçimine göre 4 güne 
kadar  

Lipido-Kolloid Urgotul® Urgo Medical Nemli yaralar, daha kuru 

yaralar ve önemli iyileşmiş 
bölgelerin korunması. Fazla 
granülasyon durumunda, 
yumuşak silikona alternatif 
olarak kullanın. (yukarıya 
bknz.) 

Retasyonun zor 

olduğu yerlerde (örn. 
Dikey yüzeyler) 

Enfeksiyonunun 

durumuna ve hasta 
seçimine göre 4 güne 
kadar 

Yumuşak Silikonlu 
Köpük 

  

Mepilex® Mölnlycke Health Care Eksüda emiciliği Fazla ısınma  Sızma 
Gözlemlendiğinde 
Değiştirin.  

  Koruma  
Mepilex® Mölnlycke Health Care Hafif sızan yaralar  
Lite    

    

Mepilex® Mölnlycke Health Care Eksüdayı emici, sargıya  
aktarmak. 
Uygunluğun gerektiği 
durumlarda  
Örn. Aksilla, dijitler 

Mepitel® veya Urgotul® 
gibi önerilen öncelikli 
atravmatik sargı üzerine 
uygulanması gerekebilir 

Transfer 

Süper emici 

yumuşak silikon 
köpük 

Cutimed® 

Siltec® 

BSN medical Yüksek Eksüda Seviyesi Süper emiciler 

arasında kesilebilir. 

Sızma 

Gözlemlendiğinde 

Değiştirin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpük ALLEVYN™ 

 
 
UrgoCell® 

Smith & Nephew 

 
 
Urgo Medical 

Emicilik ve koruma Öncelikli atravmatik 

pansuman 

Üzerine uygulanması 
gerekebilir.  

Sızma  

Gözlemlendiğinde 

Değiştirin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Polimerik 
membran 

PolyMem® Ferris Temizlemenin gerektiği 
yerlerde 

 
Kronik yaralar 

Eksüdayı yüksek 
düzeyde uyarır. Her 
farklı koku enfeksiyon 
belirtisi değildir. Dikey 
yüzeylerde tutmak zor 

olabilir. 

Sızma gözlemlendiğinde 
değiştirin. Eksüda azalana 
kadar sık sık uygulayın. 

Süper emici 

sargılar 

Sorbion 

Sana®/Sorb- 
ian Sachet S® 

 
Flivasorb® 

Curea P1® 

 
Eclypse® 

H&R Healthcare 

 
 

Activa Healthcare 

Bullen Healthcare/ 
Curea Medical 

Advancis Medical 

Aşırı sızan yaralar için Arteriyel kanamalar. 

Atravmatik öncelikli 
yara temas tabakası 
üzerinden uygulayın. 
(yumuşak silikon ağı 

veya lipido-kolloid)  

Satüre edildiğinde 

değiştirin. 



Sınırlı 

sargılar 

Mepilex® 

Border/ 
Border Lite 

 
ALLEVYN™ 
Gentle 

Border/ 
Border Lite 

Mölnlycke Health Care 

 
 
 
Smith & Nephew 

İzole edilmiş yaralar. 

Baskın distrofik ve orta 
derece DEB  

Sinirli pansuman deri 

soyulmasını önlemek için 
silikon tıbbi yapışkan 
temizleyici gerektirebilir.  
Çok hassas ciltlere sahip 
olanlarda öncelikli temas 
tabakasına ihtiyaç 

duyulabilir.  
 Son derece yoğun 
eksüdanın zayıf emilimi.  

Kişisel seçime göre 4 

güne kadar 

*Tablo  Denyer J. Epidormolizis Büllozalı çocuklar için Yara Yönetimi’nden alıntıdır.Denyer J.. Dermatol Clin 2010; 28: 257–264. 

 

 
 

Şekil 3 (solda). RDEB-SG olan bir hastada tam el sargısı.  

Şekil 4, (sağda). Parmakları daha az kısıtlamak için değiştirilmiş el sargısı (küçük bebeklerin ve yeni yürümeye başlayan 

çocukların oyun oynaması ve beslenmesi için) Büyük çocuklar ve yetişkinler tarafından tercih edilebilir. 

 

Ağ bölgesinde ve avuç içi etrafında aşağıya doğru çekiş sağlayan 2.5 cm yumuşak bandaj kullanılarak el sarmak cildi 

aşağıya çekerek ağ bölgesi kaybının önüne geçmede faydalıdır (Şekil 3 ve 4). Bu tekniğin her bir parmağın tek başına 

sargılayarak geliştirildiği bazı çocuklarda ameliyattan sonra bazı iyi sonuçlar alınmıştır. Herhangi bir açık yara veya 

ödem bölgesi, sarılmadan önce yapışkan olmayan bir sargıyla kaplanmalı ve intakt deri yağlı bir yumuşatıcıyla 

korunmalıdır.  
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KINDLER SENDROMU TEDAVİSİ 
 

Kindler sendromunda klevaj seviyesi ultrastrüktürel düzeyde değişkendir, ancak bu klinik olarak önemli değildir ve 

hastayı etkilemez. Önerilen sargı için bknz. Tablo 5. Ödem delimi bebeklerde önemlidir ve ödem oranı yaşla birlikte 

azalmaktadır. Yüksek faktörlü güneş korunmasının uygulanması erken yaştan itibaren esastır. 

 

Tablo 5  Kindler sendromu olan hastalar için önerilen sargılar 

 

Sargı Tipi Marka Üretici Endikasyonlar Kontrendiksiyonlar/ 
yorumlar 

Değiştirme sıklığı 

Yumuşak Silikon ağ Mepitel® 

 
 
ADAPTIC 
TOUCH® 

 
Silflex® 

Mölnlycke Health 
Care 

 
Systagenix 

 
 
Advancis medical 

Nemli yara 

 
 
Nemli/Kuru 
yaralar 

 
Nemli yara 

 
 
 
 
 
 
Silfex: Yapışkan çok hassas 
ciltler için fazla güçlü 
olabilir. 

Yeni doğanlarda 4 güne 
kadar. Daha büyük 

çocuklarda ve yetişkinlerde 
böyle bir sargıya ihtiyaç 
duyma ihtimali daha azdır, 
fakat eğer kullanılmaktaysa 
hastanın isteğine göre 

değiştirin. 

Lipido-kolloid Urgotul® Urgo Medical Nemli/Kuru 
yaralar 

Dikey yüzeylerde 
tutulması zor olabilir.  

Yukarıda belirtildiği gibi 

 

Yumuşak silikon 
köpük 

Mepilex®/Lite/ 
Transfer 

Mölnlycke Health 
Care 

Eksüda Yönetimi 
ve koruyucu 

dolgu maddesi 

Genellikle sadece 
yenidoğan yaraları için 

gereklidir.  

Yukarıda belirtildiği gibi 

Sınırlı Mepilex® Border/ 
Border Lite 

 
ALLEVYN™ 
Gentle Border 

Advazorb Silflo® 

Mölnlycke Health 

Care 

 
Smith & Nephew 

 
 
Advancis Medical 

İzole edilmiş 
yaralar 

Sınırlı sargılar büyük 

çocuklarda ve 
yetişkinlerde 
kullanılmamalıdır. SMAR 
(silikon tıbbi yapışkan 

temizleyici) gerekebilir. 
Yapışkan çok hassas ciltler 
için fazla güçlü olabilir. 

Yukarıda belirtildiği gibi 

 

 
Şekil 5. Yumuşak silikon bant  

çıkarıldıktan sonra oluşan cilt kaybı  

(Mepitac®, Mölnlycke Health Care)  

SMAR Silikon tıbbi yapışkan sökücüler 

 

YARA SARMA TEDBİRLERİ 

Sargının Sıvıyı Tutması 
Sargıların, hassas cilde zarar verip materyalin varolan yaralara yapışmasına neden olacak sargı kaymalarını önlemek 

için önemli tedbirler alınmalıdır.  

 

Bandajın veya bandın kayması ayrıca hareketten veya çevresindeki deriye temastan kaynaklanan ekstra ödem 

oluşumuna neden olabilmektedir. Distrofik EB'li hastalarda kontraktür gelişimini önlemek için, sıvıyı tutma hareket 

özgürlüğü tanımalıdır.  
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Bir dizi EB-spesifik sızdırmayan bezler (Skinnies™) hastaların ve hasta bakıcıların yardımlarıyla geliştirilmiştir (Tablo 6).  

  

Tıbbi silikon yapışkan sökücüler 

Tıbbi silikon yapışkan sökücüler (SMAR) EB tedavisinde devrim yaratmıştır. Bu ürünlerin kullanılabilirliği intravenöz 

enjeksiyon şırıngaları, merkez çizgileri ve nazogastrik tüplerin güvenliğini sağlamak için yapışkan materyallerin 

güvenle kullanılması demektir. Buna ek olarak, yapışkan bir ürünün kazara uygulanması cilt soyulmasına neden 

olmayabilir (Şekil 5). 

Giysi veya nevresimler yaralara ve ödem bölgelerine yapıştığı zaman ürünler değer kazanmaktadır. Sprey geniş 

sargıları ve yapışkan materyalleri çıkarmada yararlı olmakta ve steril poşetler yüz bölgesinde ve merkezi hatlarda 

kullanılabilmektedir [24]. 

TABLO 6 Sargı sızdırması için öneriler  

 

Tip Marka Üretici Endikasyonlar /Fonksiyonlar Kontrendiksiyonlar/Yorumlar 

Sargı K-Band® 

 
 
Easifix K™ 

Urgo Medical 

 
 
BSN medical 

Sargı desteği ve sızdırma 

 
 
El sargısı olarak 2,5 cm 
genişliğinde kullanın. 

Sargıdan önce yumuşatıcı ile 

kuru cildi koruyun. Yapışmayı 
önlemek için tüm yarayı 
sargıyla kapatın. 

Borucu sargı Tubifast® 2-way stretch 

ComfiFast MultiStretch™ 

CliniFast® 

ActiFast® 

Mölnlycke Health Care 

Synergy 

CliniSupplies 

Activa Healthcare 

Sargı desteği ve sızdırma Yukarıda belirtildiği gibi 

Koruyucu astar Skinnies™ 

Dreamskin® 

DermaSilk 

Tubifast®  garments 

Comfifast™  Easywrap™ 

Suits 

Skinnies UK 

Dreamskin 

Espère 

Mölnlycke Health Care 

Synergy 

Skinnies™ klinik takımlar ve 
hasta grubu ile özellikle EB 
hastaları için tasarlanan 
çeşitli koruyucu astarlara 
sahiptir. Standart Skinnies™ 
pediyatrik ve yetişkin 
ölçülerinde mevcuttur.  

Yukarıda belirtildiği gibi 

Koheziv sargı ActiWrap® Activa Healthcare Sargı desteği ve 
sızdırma 

Çok sıkı uygulamayın 
yoksa turnike etkisi 

yapacaktır. 

Yumuşak silikon 
bant 

Siltape® 

 
Mepitac® 

Advancis Medical 

 
Mölnlycke Health Care 

Normal yapışkan bant 
yerine kullanın. 

Çok hassas ciltlerden 
güvenle temizlenmesi için 

SMAR’a ihtiyaç duyulabilir. 

 

Ağız ve diş bakımı ile ilgili tavsiyeler için bkz:  

 Epidermolis Büllozalı hastalar için Ağız Bakımı: En İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu 2012.  

http: // www. debra-international.org/ fileadmin / media_data /4_ DEBRA_International / 

Belgeler/Makaleler /Oral_Health_Care _-_ S_ Kraemer.pdf adresinden ulaşılabilir. 

GENEL TEDAVİ İLKELERİ 

İdeal olarak, EB tedavisi multidisipliner bir ekip tarafından sağlanan değerlendirme ve tedavi ile özel bir merkezde 

gerçekleştirilmelidir. Cilt bütünlüğünün gözetimine ve yara bakımına ek olarak, kötü görüntüyü, göz 

komplikasyonlarını ve genitoüriner problemleri azaltarak beslenmeyi iyileştirmeye ve dental sağlığa da önem 

verilmelidir [25]. Anormal kemik sağlığı daha da kötüleştirebilir ve osteopeni, osteoporoz ve kırıklara yol açabilir 26]. 

Bu çok faktörlü bir komplikasyondur ve ağırlık kaldırma egzersiz eksikliği, kötü besin alımı, anormal biyokimya, 

ergenlikte gecikme ve kemik katabolizmasına yol açan genel bir inflamatuar durumdan kaynaklanabilir [27]. 
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Besin desteği 

Uzun vadeli enteral besin alımı, EB'nin şiddetli türüne sahip, besin alımının, iştahsızlık, oral ödem ve yutma güçlüğü 

nedeniyle kötüye giden beslenmeyi iyileştirmek için gerekebilmektedir [28]. Buna ek olarak, büyük ölçüde artmış 

besin gereksinimleri, kayıpları telafi etmesi ve yara iyileşmesine yardımcı olması açısından gereklidir [29, 30]. 

Distrofik EB'li hastaların darlığa sahip olduğu durumlarda, düzenli özefajial dilatasyon geçici olarak yutmayı 

iyileştirebilmektedir [31]. 

Ağrı Tedavisi 

Optimal ağrı tedavisi EB'nin tüm türlerine sahip hastalar için hayati önem taşımaktadır ve farmakolojik ve 

farmakolojik olmayan müdahaleleri bulunur. Parasetemol ve ibu-profen gibi basit analjezi ağrıyı azaltmakta 

yeterliyken opioid ve anksiyolitikler sargı değişiklikleri ile ilişkili şiddetli ağrı için gereklidir [32]. Hastalığı şiddetli 

geçiren hastalar uzun süren opioidlerden yararlanmaktadır. Tüm EB'li hastalar, nöropatik ağrıyı kontrol etmeye 

yardımcı olan amitriptilin veya gabapentin tedavisinden faydalanabilirler. Etkili farmakolojik olmayan girişimler 

güdümlenmiş görsellik ve dikkat dağıtma terapileri içermektedir. Geçerliliği kabul edilmiş ağrı ölçüm sistemi hastanın 

ağrı deneyimini değerlendirmek açısından kullanılmalıdır. Yeni bir sargı rejimanı tavsiye edildiğinde hastanın ağrı 

deneyimine eklenmemelidir [33]. 

Psikolojik değerlendirme 

Depresyon, sosyal izolasyon ve umutsuzluk tüm EB'li hastaları ve ailelerini [34] olduğu gibi onlarla ilgilenen kişileri de 

önemli derecede etkilemektedir [35]. Tedavi edilemez  kronik bir hastalıkla yaşamaktan kaynaklanan olumsuz 

duygular hastanın sağlık provizyonu ile hayal kırıklığı yaşamasına ve sonuç olarak sunulan tedaviye uyum 

göstermemesine  neden olabilmektedir. Bu, ayrıca hastaların doktor randevularına katılmamasına ve belirli ilaç 

tedavisini reddetmesine neden olabilmektedir. 

Banyo yapma 

EB'li hastaların temizlenmesi, bazıları tarafından günlük banyo yapımının desteklendiği ve bazıları tarafından el 

kullanımını, zaman faktörü ve inatçı ağrı nedeniyle desteklenmeyen tartışmalı bir konudur. 

Şiddetli EB'ye sahip hastalar, hijyen ve yara temizleme anlamında, banyo yapmaktan veya duş almaktan 

faydalandıkları gibi, bir çok hasta bunu çok zor, acı verici ve zaman kaybettirici bulmaktadırlar. Ayrıca, aşağıda yer 

alan çeşitli teknikleri tavsiye eden klinisyenler arasında hangisinin en iyi uygulama olduğuna dair geniş bir düşünce 

farkı bulunmaktadır [36]; 

 Cerrahi prosedürleri (örn. psödosindaktilis salınımında) Klorheksidin banyosu. Klorheksidin, gram-pozitif 

organizmaların azaltmak amacıyla sınırlı bir süre için sağlanmalıdır. Tersine diğerleri nörotoksik 

olabileceğinden dikkatli klorheksidin kullanımına inanmaktadır [37]. 

 Sirke, psödomonas gibi gram-negatif organizmaların denetimini ele geçirmek için ıslanır [37]. 

 Sulandırılmış ağartıcı atopik dermatit olan hastalarda enfeksiyon oranlarını azalttığı görülmüştür [38]. Ulusal 

Egzama Derneği her bir galon su başına 10ml ağartıcı  (5 ml / 5 litre su), ya da bebek banyosu için küçük bir 

fincan ve tam banyo için çeyrek fincandan yarım fincana kadar önermektedir [39]. Sulandırılmış ağartıcı 

kaşıntıyı önlemek için banyodan sonra durulanmalıdır. Bu metot EB'li hastalar için bazı merkezlerde 

savunulmaktadır. 

 Tuz banyoları, ozmotik etkisi ağrıyı önlemeye yardımcı olduğundan bazı hastalar arasında popülerliği 

kanıtlanmıştır. % 0.9 solüsyon elde etmek için 10 litre suya yaklaşık 90gr masa tuzu ekleyin. Tuz batma 

potansiyalini azaltmak için antiseptik ile birleştirilerek kullanılabilir [40]. 

Ancak, tüm bu yöntemlerde, hastanın banyoya girmesi gerekmektedir ve çoğu buna karşı isteksiz ve başarısızdır. Bu 

nedenle, diğer temizlik yöntemleri ve yaraların biyolojik yükünü azaltılması denenmelidir. (bknz. syf 22).   

 

Özel Hususlar 
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EB, komplikasyonları en aza indirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için uzman müdahale ve hususlar gerektiren ömür 

boyu süren bir hastalıktır. 

 

EB'Lİ YENİDOĞAN BAKIMI  

 

Ödemler genellikle doğumda mevcuttur veya neonatal dönemde ortaya çıkar. İkincil enfeksiyon öncelikli 

komplikasyondur. EB'li yenidoğanlarda kullanılan önerilen sargılar için bknz. Tablo 7. 

Ayrıca, enfeksiyon olasılığını ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilecek bir yenidoğan bakımı sırasında tatbik edilebilir 

çeşitli yara bakımı ve ödem önleme teknikleri vardır (bknz. Kutu 1, sayfa 16) 

 

TABLO 7- EB’li yenidoğanlar için önerilen sargılar 

Mevcut olduğunda ilk sargı seçimi; yaralar– PolyMem®; bez bölgesi – IntraSite™ Comformable(Uyumlu); dijitler arasında – AQUACEL® 

 

Sargı Tipi Marka Üretici  Endikasyonlar/Fonksiyonla

r 

Kontrendikasyonlar/ 

Yorumlar 

Değiştirme Sıklığı 

(süre yeni 

doğanlarda kötü 

tepki nedeniyle 

uzar) 

Hidrojel emdirilmiş 

gazlı bez 

INTRA-SITE™  

Conformable 

(Uyumlu) 

Smith & Nephew HJEB 

Aşınmış blister bölgeleri 

Bez bölgesinde 

yaralar/blister bölgeleri 

Bez bölgesinde kullanılan 

(örn. Bepanthen) veya 

(Proshield® Plus gibi) bir 

bariyer üzerine 

uygulanabilir. 

Hipotermi riski olan 

yenidoğanlar 

Günlük veya 

kuruduğunda 

değiştirin.  

Birincil temas 

gerektirebilir. (örn. 

Urgotul®) 

Hidrofiber® AQUACEL® ConvaTec Pansumanı yerinde tutmak 

için fazla nemli yaralar. 

Füzyon riski olan dijitler 

arasında. 

Hafif sızan yaralar 

veya kuru yaralar 

3-4 günde bir sature 

edildiğinde 

değiştirin. 

Lipido-kolloid Urgotul® Urgo Medical Yara Temas Tabakası Dikey yüzeylerde 

uygulaması zor 

olabilir. 

3-4 günde bir 

değiştirin.  

Yumuşak silikon ağı Mepitel® Mölnlycke Health 

Care 

Yara Temas Tabakası JEB’de fazla 

granülasyon riski. EBS 

DM’de yüksek 

sızdırma riski. 

3-4 günde bir 

değiştirin. 

Yumuşak silikon 

köpük 

Mepilex®/ 

Mepilex® Lite/ 

Mepilex® Transfer 

Advazorb Silfix® 

Mölnlycke Health 

Care 

 

Advancis Medical 

Koruma 

Emicilik 

Yapışmayı önlemek 

için birincil yumuşak 

silikon veya lipido-

kolloid üzerine ikincil 

sargı olarak kullanın.  

Silfix: Yapışkan çok 

hassas ciltler için fazla 

güçlü olabilir. 

Eksüda seviyesi ile 

belirlendiği gibi 

Süper emici 

yumuşak silikon 

Cutimed® Siltec® BSN Medical Koruma Hafif sızdıran yaralar 

için. Süper emici 

Eksüda seviyesi ile 
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köpük Sızdırmanın aşırı olduğu 

yerlerde emicilik 

kristaller arasında 

kesilebilir. 

 

 

belirlendiği gibi 

Polimerik 

membran 

PolyMem® Ferris Şiddetli yenidoğan yaraları 

için öncelikli sargı. Kritik 

kolonizasyon/enfeksiyon 

Hipotermiyi önlemek 

için ıslandığında 

değiştirin. 

Eksüda seviyesi ile 

belirlendiği gibi 

 

 

 

 

 

 

 

KUTU 1:  Yenidoğanlarda EB’nin şiddetli görüldüğü durumlarda bakımla ilgili ek öneriler: 

 

Prosedür                                                                   Gerekçesi 

Prematüre gibi herhangi bir sağlık problemİ olmadığı sürece 
de bebeği kuvözde tutmayın. 

Isı ve nem deride ödem oluşumunu arttırır. 

Kordon pensini çıkarın ve yerine ligatur bağlayın. Göbek bağı bölgesinde oluşabilecek yaraları önlemek için 

Bebek bezinin kenarlarını yumuşak bir şeyle kaplayın. Bebek bezinin kenarlarının değdiği yerlerde ödem oluşumunu 
(kabarcıklanma/vezikül oluşumu) önlemek için. 

Bez bölgesini %50 sıvı %50 merhem veya 
sprey(Emollin™)beyaz yumuşak parafinle temizleyin. 

Yara oluşmadan bölgenin temizlendiğinden emin olmak için. 

Ağrıyı azaltmak için. 

Doğum öncesi ve doğum yaraları iyileşene kadar bebeğe 
banyo yaptırmayın. 

Bebek çıplakken alındığında oluşabilecek zarardan kaçınmak için. 

Bebeği doğum sonrası kuvözünün minderinde emzirin. Bebeğin minderle taşınabilmesi ve taşıyan kişiden kaynaklanan 
soyulmaya sebep olacak etkenlerden kaçınmak için. 

Kuzu emziği veya Haberman Besleyici gibi uzun ve yumuşak 
emzik kullanın. 

Burnun altında ve ağız mukozasında sürtünmeden kaynaklı 
oluşabilecek zararları önlemek için. 

Emziğe diş çıkarma jeli sürün.(Doğumdan sonra güvenli bir 
şekilde kullanabileceğiniz bir koruyucu seçin.) 

Ödemli mukozadaki ağrıyı dindirmek için. 

 

 

 

Tablo 8:  EB hastalarının ameliyathanede bakımı  

 

Prosedür Eylem Amacı Yorumlar 

EKG görüntülemesi 

 

                              

                              Veya 

 

 Elektrotları direkt olarak deriye 
tutturun. 
 

 Elektrotları Mepitel® One’a 
bağlayın.(Mölnlycke Health Care) 
 

 Üst kolları hafifçe bandajlayın ve 
jellenmiş elektrotları bandaja 

Deriye zarar vermeden etkili 
bir şekilde görüntüleme 
yapabilmek için. 

 

 

 

Yalnızca silikon medikal yapışkan 
temizleyicinin (SMAR) olduğu 
durumlarda elektrotları direkt 
olarak cilde tutturun. Aksi takdirde 
bandajlamadan önce yaraları 
yapışmayan sargıyla sarın. 
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                            Veya 

 

tutturun.   

 

 

 

 

Tansiyon izleme Dolgu katmanını, ipek veya pamuk 
bandaj gibi, bileğin hemen altına 
yerleştirin.                                           

Cilt hasarını azaltmak ve 
ödem oluşumu riskini en aza 
indirmek için. 

İpek bandajı sarmadan önce yarayı 
yapışmayan sargı beziyle sarın. 

Gözlerin ve gözkapaklarının 
korunması 

Kayganlaştırıcı(Yağlama) 
damlayı/merhemi uygulayın. 
Geliperm®  ile kaplayın.(Geistlich 
Sons) 

 

Gözkapaklarının zarar 
görmesini veya korneal 
yaralanmaları engellemek 
için. 

Küçük çocuklarda yağlama işlemini 
uygulamayın, büyük çocukları ve 
yetişkinleri de iyileşme sonrası 
bulanık görme konusunda uyarın.  

Damar yolu açma Elastik turnike veya eldiven 
kullanmaktan kaçının. Deriyi soyacak 
bir kuvvet uygulamaktan kaçınarak 
kolu düz bir şekilde sıkın. Deriyi 
hazırlarken fazla ovmayın. 

 

Deride yaralanmayı en aza 
indirgemek için. 

Kolu sıkmadan önce pamuk bandaj 
veya sargı bezi sarın. Koruyucu kılıfı 
sarmadan önce yaralanmış veya 
kabarcıklanmış bölgeleri 
yapışmayan sargı beziyle kaplayın.  

Retansiyon/Sonda ve 
ekipmanını güvence altına 
alma 

Yumuşak silikon bant kullanın-
Siltape®(Advancis Medical) veya 
Mepitac®(Mölnlycke Health Care) 

 

 Yapışkan bant kullanın. 

 

 

 

 

 

Ticari streç film kullanın. 

 

Cildin soyulmasını 
engellemek için. 

 

 

Sabitleme 

 

 

 

 

 

Sabitleme 

Cilt çok hassassa SMAR kullanımına 
ihtiyaç duyulabilir. 

 

 

SMAR yoksa ve yapışkan 
kullanılacaksa şeridi sabitlemek ve 
rahatça çalışmasını sağlamak için 
%50 sıvı %50 beyaz yumuşak 
parafin uygulayın. 

 

Yumuşak silikon bant veya SMAR 
yoksa streç film kullanın.  

Yüz maskesinin kullanımı  Yüze ve çenenin altına Mepitel® One 
(Mölnlycke Health Care) uygulayın. 

 

 

 

Yüzünü ve çenenin altını Vaseline® 
gazlı bez ile sarın.  

 

Yüz maskesi kullanıldığında 
cildi soyacak kuvvetlerden 
kaçınmak için(Özellikle 
personel değişimi olan 
durumlarda) 

 

Maskeden kaynaklı ödem 
oluşumunu önlemek için 

Cilt çok hassassa Mepitel® One ‘ın 
temizlenmesi için steril 
SMAR(Appeel Sterile CliniMed)’a 
ihtiyaç duyulabilir. 

 

 

Maske kayabileceği için personel 
değişiminde dikkatli olun. 

 

 

 

EB HASTALARININ AMELİYATHANEDEKİ BAKIMI 

Yaygın ameliyat prosedürleri “birleşik parmak” şekil bozukluğu, kontraktürlerin salınımı, diş çekilmesi, özofajiyal 

dilatasyon, gastrostomisit oluşumu ve onarımı, yassı hücre karsinomasının eksizyonu, deri aşılama ve organ 

ampütasyonlarını içerir. Bir EB hastasının ameliyat olması gerektiğinde cilt hasarını en aza indirmek ve solunum 
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yollarını korumak amacıyla anestezi ve ameliyathane protokolleri ile ilgili bazı ayarlamaların yapılması gerekir (Tablo 

8). Basınç alanı bakımıyla ilgili değerlendirmeler de yapılmalıdır. 

 

GASTROSTOMİ BÖLGESİ TEDAVİSİ 

Ağır EB hastalarının birçoğu için uzun dönem enteral beslenme gereklidir. (Tablo 9, ayrıca bkz. Vaka raporu sayfa 34). 

Üst gastrointestinal kanalın mukozasının hassaslığı, yemek yemenin yol açtığı ağızda ödem oluşumu ve ağrı, 

özofagusun skarlaşması ve daralmasına ek olarak disfagi oluşumu, yaralardan terlemenin arttırdığı besin ihtiyacı ve 

ağır EB hastalarında görülen kronik inflammasyonun birleşimi oral beslenmenin yeterli olmadığı anlamına gelir. Ek 

olarak, kronik konstipasyon ve ağrılı dentisyon yemeğe karşı isteksizliğe sebep olabilir [41]. Enteral beslenmenin 

avantajlarına rağmen asidik mide içeriğinin abdomenin derisine kontrol edilemeyen sızıntısını takip eden kutanöz 

komplikasyonlar deri kaybına ve kronik yaralara sebep olur. 

 

Cihazın dikkatli seçilmesi komplikasyonların azaltılmasına yardımcı olabilir. ”Buton” tipi gastrostomi tüpleri diskret 

oldukları için popülerdir; ancak, bu tipte besleme tüpünün abdomene çok yakın bağlanması gerektiği için stomaya ve 

dolayısıyla deriye zarar verme riskini doğurur. Stomada travma oluşumu sızıntıya sebep olabilir. Perkütan endoskopik 

gastrostomi(PEG) tüpleri ise daha uzundur ve bağlantının stomadan ve narin abdominal deriden uzakta yapılmasına 

izin verir. 

 

Distrofik EB hastası bazı çocuklar ve yetişkinlerde gecikmeli mide boşalması görülür ki bu da bölgede meydana gelen 

sızıntıyı arttırır. Ciddi vakalarda gastrostomi beslenmesi tolere edilmez ve jejunal beslenme gerekli olabilir. 

Gastrostomi gastro-jejunal cihazla değiştirilir. Jejunal beslenmeden yeterli miktarda besin alınabilmesine rağmen 

gastrostomi gastrik içeriği sızdırmaya devam edecektir. 

 

Jejunal beslenmede steril tekniklerin kullanılması gerekmektedir ve gastrostomiyle verilen bazı medikasyonlar jejunal 

yolla verilememektedir. Gastrik içeriğin asitlik oranını düşürmek için H2-reseptör antagonistiyle yapılan sistemik 

tedaviler ve proton pompası inhibitörleri, ayrı ayrı veya bir arada kullanılabilir. 

 

Tablo 9:  Gastrostomi bölgesi denetimi 

 

Tip Marka Üretici Firma Endikasyonlar/Fonksiyon Kontrendikasyonlar/ 

Yorumlar 

Bariyer Proshield®Plus 
 

Eşit ölçüde Sukralfat/ 
Cavilon™(3M) 
 
 
Cavilon™ 

Kalıcı Bariyer Kremi/Ağrısız 
Bariyer Filmi(Sprey) 

Silesse™ 

Medihoney™ Bariyer Kremi 

 
%50 beyaz yumuşak / %50 
sıvı parafin 

H&R Healthcare 
 
In-House pharmacy 

manufacture (İlaç 
Üretimi) 
 
3M 
 
 
 
Trio Healthcare 
 

Derma Sciences 

Koruma  
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Cildi çok hassas hastalar uygulama 
sırasında yanma hissi duyabilir. 

 

Gastrostomi cihazından uzak tutun. 
Sargı bezinin tutunmasını 
zorlaştırabilir. 

Yumuşak silikon 
ağ  

Mepitel® 

 

 

 

Silflex® 

 

Mölnlycke Health 
Care 

 

 

Advancis Medical 

Yara temas katmanı Eğer doku aşırı- granülasyona 
uğramış ise, file boşlukları birbirini 
örtecek biçimde çapraz olarak 
konmuş iki katman kullanın. 

Silflex: Çok hassas ciltlerde yapışma 
çok güçlü olabilir. 

Lipido-kolloid Urgotul® Urgo Medikal Yara temas katmanı Yaranın durumu ve hastanın tercihine 
göre önerilir. 

Süper emici Sobion Drainage® 

 

Curea P1® Kanal 

 

Sorbion Sana ® 

 

Cutimed Siltac® 

 

Flivasorb® 

 

Cure P1® 

 

 

Eclypse® 

 

Sorbion 

 

Curea Medical 

 

Sorbion 

 

BSN Medical 

 

Activa Health Care 

 

Bullen Health Care 

/Curea Medical 

 

Advancis Medical 

Sızıntı 

 

 

 

Aşırı Sızıntı 

İlk sargının üzerine uygulayın. 

 

 

 

Süper emici drenaj sargısının üzerine 
uygulayın.(Drenaj sargısı haricindeki 
tüm ürünler için geçerlidir.) 

Steroit Maxitrol® Göz merhemi 

 

Dermovate® 

 

Cutivate® 

Alcon Laboratuvarları 

 

GlaxoSmithKlein UK 

 

PharmaDerm 

 

Aşırı granüle doku İhtiyaç duyulduğu takdirde. 

Antifungal topikal Nystaform® 

 

 

 

Typharm 

 

 

 

Mantar enfeksiyonu Candida (Kandida) enfeksiyonunu 
eküvyon çubuğunda yetiştirmenin 
ardından tedavi etmek için.  
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Canesten® Bayer 

Steroitle 
kullanılan 
antifungal topikal 

Nystaform® 

 

 

Canesten® 

 

Trimovate® 

 

Timodine® 

Typharm 

 

 

Bayer 

 

GlaxoSmithKlein UK 

 

Alliance Tıbbi Ürünler 

Mantar enfeksiyonu Candida enfeksiyonunu tedavi etmek 
ve iltihaplanmayı azaltmak için. 

Oral antifungal Fluconazole(Diflucan®)  Persistant Candida Topikal tedavinin yetersiz kaldığı 
durumlarda. 

 

TRAKEOSTOMİ TEDAVİSİ 

Merkezlerimizde EB hastalarının çok azına trakeostomi yapıldı, ancak hem distrofik hem de jonksiyonel EB’li hasta 

bakım deneyimimiz mevcuttur. Cilt için ana problem sıkı sarılmış emniyet bantlarından korumaktır. (Tablo 10). Stoma 

bölgesinin tüpün falanksından korunması gerekmektedir ve boynun kısa olduğu küçük bebeklerde şeritler boynun 

arka tarafında kısmi kesiklere neden olabilir. Uygun bir bariyer ürününün kullanımı (örn. Proshield Plus, H&R 

Healthcare) zedelenebilecek cildin korunmasında yardımcı olur. 

 

Küçük bebeklerde tüpün çenenin alt tarafına olan yakınlığı bu bölgede yaralara sebep olabilir ve bu durumu önlemek 

için tüpe yapılacak eklemelerden kaçınılmalıdır(Şekil 6). 

 

 

Şekil 6: Küçük çocuklarda trakeostomi tüpü  

kullanılırken çenenin altına sürtünmesini  

engellemek için ek bir tübe ihtiyaç duyulabilir. 

Tablo 10:  Trakeostomi Bakımı 

 

Çeşit Ürün Üretici Firma Endikasyonlar/Fonksiyon Kontrendikasyonlar/Yorumlar 
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Lipido-kolloid Urgotul® Urgo Medikal Yara temas katmanı 

 

Bantların altına kullanınız. 

Gömülmeyi önlemek için geniş 

şeritler kullanın. 

Yumuşak silikon 

ağ 

Mepitel/Mepitel® 

One 

 

 

 

Silflex® 

Mölnlycke Health Care 

 

 

 

 

Advancis Medical  

Yara temas katmanı 

Gözeneklerin olduğu bölgede 

kullanın. 

Aşırı granüle doku(Eğer yumuşak 

silikon kullanılacaksa çapraz 

olarak yerleştirilmiş iki katman 

file kullanın.) 

 

Silflex: Çok hassas ciltler için 

yapışma çok güçlü olabilir. 

 

Yumuşak silikon 

köpük 

Mepilex® Transfer 

Mepilex® Lite 

Mölnlycke Health Care Urgotul® bantların üzerine 

uygulayın. 

 

Polimerik 

membran 

PolyMem® Ferris Temizleme ve koruma 

amacıyla gözenekli bölgeye 

kullanın. 

Güvenlik amacıyla dekanülasyon 

riskini önlemek için trakeostomi 

bakım sargılarının kalınlığını 

kontrol edin. 

 

SAÇ BİTİ ENFESTASYONU TEDAVİSİ 

Saç bitlerinin enfestasyonları dünya genelinde okul çağındaki çocuklarda yaygındır. Ancak, insektiside direncin 

giderek artması problemi ile karşı karşıyayken, sağlıklı bir cilt ve kafa derisine sahip bireylerde bile tedavi her zaman 

için etkili olamıyor ve bu konuda seçenekler kısıtlıdır[42,43] (Bkz. Vaka raporu, sayfa 36). 

 

EB hastalarında bit tedavisi zor olabilir ve kafa derisinin sıyrılması, enfeksiyon ve saç kaybıyla sonuçlanabilir. Tedavi 

başlangıcında bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Antimikrobiyal ajan ihtiva eden bir yumuşatıcı (emoliyan)olan 

DermolTM 500 losyonunun (Dermal Laboratories)etkili olduğu anlaşılan EB merkezi Londra, Great Ormond Street 

Hastanesi'nde birçok çocuk tedavi edilmiştir. Bu ilaç ince-dişli tarakla temizlenmeden önce saça ve kafa derisine 

uygulanabilir. Eğer propriyete insektisitler kullanılıyorsa, öncelikle tüm yaralar, ödem bölgeleri veya kafa derisinin 

sıyrıldığı alanlar kalın bir Vaseline® (Unilever) katmanıyla korunmalıdır. 

 

Yukarıdaki metotlar kullanılarak bitler kısa bir süre içinde kontrol altına alınamazsa kafa derisinin kazınması 

enfeksiyona, kalıcı saç kaybına ve problemli kabuklanmaya sebep olabilir. İleri derece EB hastalarında bulunan kafa 

derisindeki kabukların altında yaşayan bitler mekanik veya kimyasal eliminasyonu olanaksız kılmaktadır. 

 

Başka bir seçenekse omurgasızların periferal motor sistemindeki bazı nörotransmitter reseptörlerine seçici bir şekilde 

bağlanan ivermektin ilacıdır. [44]. Bu yöntem kafa derisi tedavisinde de etkilidir ve aynı şekilde hassas cilde 

uygulanacak insektisite olan ihtiyacı ortadan kaldırır. İlaç 15 kilonun altındaki bireyler için uygun değildir. 

 

EB HASTALARINDA KRONİK YARALARIN TEDAVİSİ 

İyileşmeyen yaralar söz konusu olduğunda klinisyenin kontrolündeki en önemli araç kronisitenin nedenini 

belirlemeye çalışmaktır. Kulağa çok aşikâr gelse de, genelde ileri derecede EB vakalarında hâlihazırda bulunan yara ile 

ilgili bir dizi problem bunun üstünü kapatır. 
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EB hastalarında kronik yaraların en yaygın nedenleri şunlardır: 

 Aşırı canlı organizma yükü(Kritik kolonizasyon) 
 Geniş yara bölgeleri ve tahrip edici kazımaya sebep olan yoğun pruritin yol açtığı Frank enfeksiyonu. [45, 46] 
 Yaygın olarak yumuşak soyulan deri  nekrotik materyalin bulunması, 
 Tüm kronik yaralarda görülen düzensiz hücre faaliyetleri 
 Aslında bir yaralanma etkeni olan, alkalin eksüdayla kontrol edilemeyen eksüda [47] 
 Biyofilm oluşumu yaranın iyileşmesini engelleyecektir ve iyileşmeyen EB yaralarında bu durumdan 

şüphelenilmelidir. Biyofilm, birçok canlı türünden oluşan ve geleneksel eküvyon çubuğuyla tanılamayı 
olanaksız hale getiren koruyucu bir matris salgılayan mikrobiyal komunitedir. Sistemik antibiyotik veya 
topikal yöntemlerle yapılacak tedaviler etkisiz kalacaktır [48]. 

 EB hastalarında kronik yaraların kenarları kuru krust eksüdasının etkisiyle sıklıkla hiperkeratotiktir ve 
devitalize doku epidermal hücrelerin yara kenarlarından migrasyonunu engeller [49]. 

 Deri kök hücrelerinin iyileşme için verdiği bitmek bilmeyen savaşta “yoruldukları” düşüncesine dair bazı 
kanıtlar bulunmaktadır [50]. 

 Basınç ve sürtünme yaralarda kronisiteye sebep olur bu yüzden basıncın azaltılması gerekebilir 
 Uygun olmayan ilaç kullanımı yaralarda kronisiteye yol açabilir. 

 

Yaranın ötesinde hasta bir bütün olarak değerlendirilmeli ve yaranın iyileşmeme durumu belirlenmeli ve 

değerlendirilmelidir. Anemi ve malnütrisyon hastanın yaralarının iyileşmesine olumsuz etki yapar. Ağrı da hastanın 

iyileşme yetisini etkiler ve bu yaranın dışındaki bir kaynaktan meydana gelebilir. Sık sık kaşımanın yeni iyileşmiş veya 

iyileşmekte olan deriyi soymasından kaynaklanan pruritin de bu durumda payı olabilir. 

 

YARA YATAĞI HAZIRLAMA VE EB 

Yara yatağı hazırlama (WBP) yaralı hastalarla çalışan klinisyenler için tanıdık bir kavramdır ve bu konsept kronik 

yaraları olan EB hastalarına da aynı şekilde uygulanabilir. Bu dokümanın amacı bu konsepti yeniden özetlemek 

değildir, ancak yara yatağı hazırlamanın prensibi iyileşme karşısındaki bariyerleri gidermek ve yaranın iyileşmesi için 

ideal ortamı yaratmaktır. DENE, yara yatağı hazırlamanın prensiplerini pratikte uygulamak için iyi bir çerçevedir [51]. 

DENE aşağıdaki bileşenleri kapsamaktadır: 

 Doku: Yara yatağı nekrotik materyal içermemelidir. 
 Enfeksiyon veya Enflamasyon: Bakteriyel yük sistemik veya topikal tedavilerle kontrol edilmelidir. EB 

hastalarında tedaviye cevap vermeyen pruritte kazımanın sebep olduğu inflamatuvar uyarıcıyı etkili bir 
şekilde kontrol altına almak zor olabilir. 

 Nem: Yara yatağının nemli olması ve yara etrafındaki derinin korunması için aşırı eksüda kontrol altına 
alınmalıdır. 

 Epitel gelişim: Yaradaki anormal hücresel aktivite yüzünden engellenebilir. 
 

D-Doku 

Debride nekrotik doku 

Bu, kronik bir yarada devam etmekte olan bir süreç olabilir ve adı çok geçen “bakım debridman”ına ihtiyaç 

duyulabilir. Genel olarak 4 temel debridman seçeneği bulunur(tablo 11): 

 Otolitik debridman: Proteolitik enzimlerin ve makrofajların nekrotik materyali ortadan kaldırdığı normal bir 
süreçtir. Bazı sargılar bu süreci hızlandırabilir. 

 Keskin debridman: Ameliyathanede uygulanır. Ancak kronik yaraların olağanüstü acı vermesi ve çok fazla 
kanaması nedeniyle genellikle EB hastaları için iyi bir seçenek değildir. 

 Mekanik debridman: Yaranın arındırılması veya debridman pedinin(Debrisoft®, Activa Healthcare) 
kullanılarak kabuklu dokunun kaldırılmasından ibarettir. Bazı merkezlerde jakuzi kullanımının EB hastalarında 
yaraların temizlenmesi ve nekrotik materyalin kaldırılmasında olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Mekanik 
debridmandan önce uygun analjezinin verilmesi şarttır. 
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 Larva terapisi:  Larva terapisi, , özellikle adhezif ürünlerinin cilde zarar verdiği serbest dolaşan larvalar yerine, 
larvaların “çay-poşeti” şeklinde prezentasyonu mevcut olan larvalar nedeniyle, nekrotik materyalin 
temizlenmesinde başarılı olmuştur. Ancak, larva terapisi bazı hastalarda ağrıya sebep olabilir. 

 

E-Enfeksiyon/Kritik Kolonizasyon 

Tüm EB tiplerinde, özellikle yaraların fazla olduğu ve zor iyileştiği şiddetli formlarında, cilt hassasiyeti bakteriyel 

kolonizasyona veya enfeksiyona sebep olabilir. Bunun sebebi vücudun mikroplara karşı birinci basamak savunmasının 

bir kısmını kaybetmiş olmasıdır. Kritik kolonizasyona uğramış veya enfeksiyon kapmış yaralardaki artan canlı 

organizma yükü iyileşmeyi olumsuz etkiler ve bu yüzden bu tip durumların tanınması ve iyileşmeyi destekleyecek 

yönde uygun önlemler alınması EB yaralarının bakımında esastır [52] (bkz.Tablo 12). 

 

N –Nem kontrolü (eksüda tedavisi) 

EB hastalarında görülen yaralardaki eksüdanın tedavisinde sık sık zorluk yaşanmaktadır. (Tablo 13). Bunun sebebi 

eksüdanın miktarı ve genellikle fazla vizkoz olmasıdır. Yüksek vizkozite sargının altında, yara yatağına ve etrafındaki 

deriye zarar verecek birikmeye sebep olan, sargıya emilmede zorluk durumu anlamına gelebilir. Şu bilinmelidir ki, 

çoğu sargı bezinin absorpsiyon kapasitesi düşük vizkozitedeki sıvılar kullanılarak gösterilir. 

 

Bir sargının eksüdayı idare etme gücü fazla sıvıyı sargı arkasından ne kadar dışarı atabildiğinden de etkilenir. Arka 

tarafının yüksek nem buhar geçişli sargılar, yara eksüdasının üstesinden gelinmesinde büyük oranda yardımcı 

olacaktır. 

 

Tablo 11:  EB’li hastalarda yara debridmanı için öneriler 

 

Sargı tipi Marka Üretici Firma Endikasyonlar/Fonksiyon Kontrendikasyonlar/ 

Yorumlar 

Değiştirme Sıklığı 

Otolitik Debridman 

Hidrojel  

 

Birçok çeşidi kullanımda 

 

Eş ölçüde sıvı parafin ve 

beyaz yumuşak parafin 

Önerilen spesifik 

bir marka yok. 

Kuru nekrotik materyal. İlave nemin maserasyona 

sebep olduğunu biliniz. 

 

Hiperkeratozda ve 

kurulanmış eksüda 

bölgelerini debride etmek 

için kullanılabilir. Dokuyu 

yumuşattıktan sonra plastik 

forsepslerle temizleyiniz. 

1-3 gün 

 

 

Görünür dokuya 

zarar vermemeye ve 

acıya sebep 

olmamaya dikkat 

ediniz. 

Bal(Sadece 

medikal 

düzeyde) 

 

Çeşitli; merhem içinde, 

yaprak, veya 

emperyenli sargı 

şekillerinde 

 

Önerilen spesifik 

bir marka yok. 

Kuru nekrotik materyal. 

Soyulan yumuşak deri. 

Yanmayı ve ağrıyı 

arttırabilir. Eksüdasyonu 

arttırabilir. Süper emici 

ikinci bir sargıyı ihtiyaç 

duyulabilir. 

Üstü çizildiğinde 

değiştirin. 

Yaprak 

Hidrojel 

ActiForm-Cool® Activa Healthcare Yukarıda belirtildiği gibi, 

EB prurijin özünde keloit 

tipi skarlaşma 

görüldüğünde 

Ürünün kuruyup yaraya 

yapıştığının bilincinde 

olunuz. 

Ürün renksiz hale 

geldiğinde değiştirin. 

Hidrofiber® AQUACEL® ConvaTec Soyulan yumuşak deride Ürün yara kenarlarındaki 

hiperkeratotik materyale 

Jel oluştuğunda 
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yapışabilir.(Örneğin yara 

nemlidir ancak kenarları 

hala kuru olabilir.) 

değiştirin. 

 

 

Köpükler PolyMem® 

 

 

 

 

 

Mepilex®/ 

Mepilex® Border 

 

 

 

 

 

 

ALLEVYN™ 

Gentle/Gentle Border 

Ferris 

 

 

 

 

 

Mölnlycke Health 

Care 

 

 

 

 

 

 

Smith&Nephew 

Soyulan yumuşak deride 

 

 

 

 

 

Soyulan yumuşak deride 

 

 

 

 

 

 

 

Soyulan yumuşak deride 

Başlangıçta eksüdasyonu 

arttırır. 

 

 

 

 

Cilt çok hassas değilse 

sınırlandırılmış ürünler 

kullanın. Eğer sık sık 

değiştirilmezse maserasyon 

riski artacaktır. Kalıntıların 

temizlenmesi için SMAR ‘a 

ihtiyaç duyulabilir. 

 

Yukarıdaki gibi. 

Başlangıçta günlük 

olarak daha sonra da 

eksüdasyon seviyesi 

sıklığına göre 

değiştirin. 

 

Eksüdasyon 

seviyesine göre dikte 

edilir. 

 

 

 

 

 

1-3 gün 

Yöntem Marka Üretici Firma Endikasyonlar 

/Fonksiyonu 

Kontrendikasyonlar /Yorumlar  

Debridman 

pedi 

 

Lavaj ve yarayı 

temizleme 

 

 

 

 

Girdaplı 

banyolar 

 

Debrisoft ® 

 

 

Prontosan® 

 

Octanisan® 

 

Potasyum 

permanganat 

Activa Healthcare 

 

 

B.Braun 

 

Schülke 

 

Çeşitli 

 

Çeşitli 

Soyulan yumuşak deri 

 

 

Hiperkeratoz ve kurumuş 

eksüde 

 

 

Soyulan yumuşak deri 

 

Soyulan yumuşak deri, 

hiperkeratoz ve kurumuş 

eksüde 

Ağrıya/Rahatsızlık hissine sebep 

olabilir. 

 

Yaraya uyguladıktan sonra 10 dakika 

bekletin. 

 

 

 

 

Ağrıya/Rahatsızlık hissine sebep 

olabilir. Henüz kullanımda değil. 

 

Larva ile debridman 

 

Keskin debridman: Ameliyathanede, genel anestezi altında, bir estetik cerrah tarafından yapılır. 

 

Enzimatik debridman (şu anda EB hastalarında kullanılmıyor) 

 

Mekanik debridman 
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Steril kurtçuklar 

 

 

 

 

 

 

 

LarvE®(serbest 

dolaşan larvalar 

veya köpükle file 

içine sabitlenmiş 

larvalar) 

BioMonde Yumuşak, soyulan ve 

nekrotik doku 

Pıhtılaşma sorunu olan hastalarda, kan 

sulandırıcı terapi gören hastalarda, 

kolaylıkla kanayan veya kan 

damarlarına yakın yerlerdeki yaralarda 

uygulamayınız. Serbest dolaşan 

kurtçuklar yara yatağında muhafaza 

edilmelidir. Bütün kurtçuklar nemli 

tutulmalıdır. Kesede tutulurlarsa 

hastada iğrenme hissi oluşturabilirler. 

Larva ile tedavi acıya sebep olabilir. 
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TABLO 12 Enfeksiyon kapmış ve kritik şekilde kolonize yaralar için önerilen antimikrobiyal tedaviler 

Mevcut olduğunda birincil tedavi tercihi: PolyMem®, Flaminal® 
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Sargı Tipi Marka Üretici Endikasyonlar/ 

Fonsiyonlar 

Kontrendikasyon/ 

Yorumlar 

Değiştirme sıklığı 

Enzim 

Alginogel 

Flaminal® Hydro 

(Hafiften orta 

dereceye eksüda) 

Flaminal® Forte 

(ortadan ağır 

dereceye eksüda) 

Crawford 

Health- care 

Ölü deriyi atar, deriyi pul 

pul döker ve 

antimikrobiyaldir 

Modüle edici aşırı proteaz 

gözlemlenmektedir. 

Üçüncü derece yanıklar 

dışında tüm yaralarda 

kullanılabilir. Eğer hastanın 

alginatlara veya polietilen 

glikola duyarlılığı varsa 

kullanılmamalıdır. 

Her sargı değişimde 

uygulayın. Yaranın 

durumuna göre devam 

ettirilmelidir. 

Bal Algivon 

 

 

 

 

 

Medihoney™ 

Antibakteriyal Jel 

Tabaka(Hassas 

yaralar için) 

 

 

 

Mesitran® 

Ointment S 

Advancis 

Medical 

 

 

 

 

Derma Sciences 

 

 

 

 

 

 

Aspen Medical 

Kötü kokulu yaralar. 

Biofilmin varolduğu 

kronik yaralar. 

 

 

 

Sargı çıkarılmasının zor 

olduğu hassas yaralar.  

 

 

 

 

 

Hassas yaralar. 

 

Genel Not: Botulizm soru 

bulaşma riski nedeniyle 

sadece tıbbi gama ışınlı 

ürünler kullanın. Duruma 

göre, balın uygulanmasına 

bağlı olarak ağrı seviyesi 

önemli derecede 

yükselebilir. Kötü hijyen 

şartları, sıhhi durumların ve 

böceklerin yaygın olarak 

bulunduğu ılık iklimlerde 

bal kullanımı zor olabilir  

 

Yapışmasını engellemek için 

tavsiye edilen birincil sargı 

üzerinde kullanılması 

gerekebilir. 

Yakabilir. 

Hastanın tercihine göre 

4 güne kadar. 

Eksüdanın 

yükselmesine bağlı 

olarak ikincil sargıyı 

daha sık değiştirmek 

gerekebilir. 

 

Medihoney™ Jel tabaka 

değiştirilirken jel tabaka 

kalıntısı bırakmayın.  

 

 

Her bir sargı 

değişikliğinde 

uygulayın.  

Poliheksam

etilen 

biguanid 

Suprasorb® X + 

PHMB 

 

 

Prontosan® Yara 

irigasyon 

Solüsyon/Yara Jeli 

/Gel X 

 

Octenisan® 

Activa 

Healthcare 

 

 

B. Braun 

 

 

 

 

Schülke 

Enfeksiyon kapmış yaralar 

(özellikle ağrılı ve 

kaşınanlar) 

 

Düzenli temizleme – 

nemlendirme ve bakteri 

ve birikintinin 

temizlenmesi 

 

Duşta veya banyoda sıvı 

sabun ile vücudun 

yıkanması 

Ağrıyı azaltmak için ve 

kaşımayı engelleyici 

mekanik bir bariyer olarak 

soğutucu etki sağlayabilir. 

Batabilir. 

 

Yaraya uygulayın ve 10 

dakika yara üzerinde 

bırakın. 

Ağrıyı azaltmak ve 

soğutucu etki için 

günlük olarak 

 

 

Her bir sargı 

değişiminde uygulayın. 

Jel yaraya uygulanabilir 

ve uygun bir ikinci sargı 

ile kapatılabilir. 

DACC Cutimed® 

Sorbact® 

BSN medical Aşırı atravmatik birincil 

sargı üzerine uygulayın 

(yumuşak silikon ağ veya 

lipido-kolloid) 

Enfeksiyon tedavisi yerine 

enfeksiyon önlemeye daha 

uygundur. 

İkinci sargıda sızma 

olduğunda 

Polimerik 

membran 

PolyMem® Ferris Not: Antimikrobiyal 

olarak satışı yoktur, ancak 

enfeksiyon kapmış 

yaralarda etkili olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Eksüda da ciddi artışı 

engelleyebilir ve sık değişim 

gerekebilir. Bunun zamanla 

azalması gerekir. 

Sızdırma 

gerçekleştiğinde 

Hidrojen 

Peroksit 

Crystacide® Derma UK Yüzeysel enfeksiyon   
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TABLO 13 Nem/Eksüda Yönetimi 

Mevcut ise birincil Sargı Tercihi: Cutimed® Siltec®, PolyMem® Max 

 

Sargı Tipi Marka Üretici Endikasyonlar Kontrendikasyon/Yorumlar Değiştirme sıklığı 

Köpük Mepilex®/ 

Mepilex® 

Border 

 

Mepilex® ikincil 

dolgu 

maddesiyle 

Transfer  

 

Mölnycke Health 

Care 

 

 

Mölnycke Health 

Care 

 

 

Düşük-Orta 

derecede 

sızdıran yaralar 

 

Orta-yüksek 

derecede 

sızdıran yaralar  

 

 

Silikon duyarlılığı. Yüksek 

vizkozlu eksüdanın zayıf 

emilimi 

 

Silikon duyarlılığı 

 

 

 

Sızdırma 

gözlemlendiğinde 

değiştirin.  

 

İkinci dolgu maddesi 

ıslandığında değiştirin. 

 

 

Silver PolyMem® Silver 

Mepilex® Ag 

 

 

Urgotul® 

Silver/SSD  

 

AQUACEL® Ag  

 

FLAMAZINE™ 

(silver 

sulfadiazine- 

Gümüş 

sülfadiazin) 

Ferris 

Mölnlycke 

Health Care 

 

Urgo Medical  

 

 

ConvaTec 

 

Smith & 

Nephew 

Köpük sargının gerektiği 

enfeksiyon kapmış yaralar 

 

 

Birincil sargı 

 

 

EBS DM  

 

Sadece kısa süreli 

kullanım için 

 

Silver ürünler bir yaş 

altındaki küçük çocuklarda 

dikkatli kullanılmalıdır. 

Ayrıca potansiyel yüksek 

plazma silver dereceleri 

/arjiri gözlemlenebilir. 

14 günlük sınırlı kullanımı 

vardır ve sadece kısa süreli 

kullanım için küçük bir 

bölgeye uygulayın. 

Sızdırma 

gözlemlendiğinde veya 

kişisel tercihe göre her 

3-4 günde bir 

Povidon 

iyodin 

INADINE® Systagenix Sadece kısa süreli 

kullanım 

Pediyatride, hamilelikte ve 

emzirmede tiroid 

süpresyon riski nedeniyle 

dikkatli kullanın. Lityum ile 

birlikte kullanmayın. 

Rengi solduğunda 

Kadeksome

r iyodin 

IODOFLEX™ 

IODOSORB™ 

Smith & 

Nephew 

Kronik sızdıran yaralar 

için. 

Islak nekrotik materyalin 

(kangren)temizlenmesine 

yardımcı olur. 

 

Pediyatride, hamilelikte ve 

emzirmede tiroid 

süpresyon riski nedeniyle 

dikkatli kullanın. Lityum ile 

birlikte kullanmayın. 

IODOFLEX™ emici ped 

ile örtülmesi gereken 

bir macundur. Günlük 

değişim gerekir. 

IODOSORB™ 

bir merhemdir. 

Yukarıdaki belirtilen 

sıklıkta değiştirin. 

Metronidaz

ol jel 

Çeşitli markaları 

vardır 

 Kötü kokulu 

yaralar/anaerobik 

enfeksiyonlar/Hızla 

büyüyen yaralar 

Hafifletici tedavi olmayan 

bir durumda sadece kısa 

süreli kullanım tavsiye 

edilir. Kötü kokular için 

HJEB’de etkilidir.  

Sargı değiştiğinde 
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ALLEVYN™ 

Gentle/Gentle 

Border range 

 

Smith & Nephew 

Orta-Yüksek 

derecede 

sızdıran yaralar  

 

Sınır çeşitliliği için silikon 

duyarlılığı 

 

Belirtilen eksüda 

seviyelerinde olduğu 

gibi 

Özel üretim 

köpük 

PolyMem® Max/ 

PolyMem® WIC 

Ferris Orta/ağır 

derecede 

sızdıran yaralar 

Yüksek dereceli amidon 

içerir 

Islandığında ve 

ağırlaştığında değiştirin.  

Süper emici Cutimed® 

Siltec®  

Sorbion® 

Flivasorb® 

Kerramax® 

Eclypse®  

Curea P1® 

BSN medical 

 

Sorbion 

Activa Healthcare 

Crawford Healthcare 

Advancis Medical 

Bullen Healthcare/ 

Curea Medical 

Ağır derecede 

sızdıran yaralar 

Arteryal kanamalar Islandığında ve 

ağırlaştığında değiştirin. 

 

Bunlara ek olarak, yaranın etrafında yalıtımı sağlayan, bu sebeple de eksüda içeren adhezif sargılar çıkarırken derinin 
soyulmasına sebep olabileceği için kullanılmamalıdır. 
 

E-Epitel Gelişim 
Yara bakımını yapan pratisyen kronisitenin sebeplerini belirlemiş ve yara yatağı sağlıklı görünüyor olsa bile yine de yara 
epitelize olamıyor olabilir. Bu durumda pratisyen sargıdan endüklenmiş travma gibi faktörleri, özellikle sargılar yapışkansa 
veya gereğinden sık değiştirildiyse, değerlendirmelidir. Yara kenarlarının progresyonu kallus veya hiperkeratoz 
oluşumundan dolayı engellenmiş olabilir. 
 
Bir başka faktörse daha önce de bahsedildiği gibi deri kök hücrelerinin “yorulması” olabilir [50]. 
 

Yarayı çevreleyen dokunun tedavisi 
Kronik yaraları olan tüm hastalarda yarayı çevreleyen deri zarar görmeye açıktır ve cildin büyük bir kısmının yara 
çevresindeki doku sayılabileceği EB hastalarında, zarar görmemiş diğer kısımlar hastalığın şartları yüzünden hasara ve 
bozulmaya eğilimliyken, yara çevresindeki dokuysa çok daha savunmasızdır.  
Kronik yara eksüdası sağlıklı cilt için potansiyel olarak koroziftir ve kendisi de yaralanma etmenidir. Eksüda akımının 
aşağı doğru olduğu bölgelerde yaranın genişlemesi ve yara etrafındaki dokunun maserasyonu daha yaygındır. Derinin 
kırmızı ve yanma hissiyle soyulması ciltte bozulmaya sebep olur ve ağrıyı arttırır.  
 
Eksüda seviyesine uygun bir sargı seçmek kritik bir öneme sahiptir. Eksüdayı emerken koruma sağlayan ve nemi içinde 
tutan bir sargı seçilmelidir. Bazı sargılar eksüdanın sağlıklı cilde lateral sızmasına karşı da koruma sağlar.  
 
Sargının eksüda hacmine uygun olmayan sıklıkta değişmesi maserasyondan kaynaklı zarara yol açabileceği için sargının 
değiştirilme sıklığı da yara etrafındaki dokunun korunmasında önemli rol oynar.  
 
Bazı sargılar (örneğin PolyMem®, Ferris; PROM-OGRAN® ve PROMOGRAN PRISMA®, Systagenix) başlangıçta eksüda miktarını 
arttırabilir ve sargının daha sık değiştirilmesi gerekebilir. 
 
Sargı değiştirilirken yara çevresindeki doku eksüdadan arındırılabilmesi için nazik bir şekilde temizlenmelidir. EB hastalarında 
derinin soyulmasını önlemek için adhezif sargılardan her zaman için kaçınılmalıdır, yapışkanlığı az sargılar bile çok hassas cilde 
sahip hastalarda ihtiyatla kullanılmalıdır. 
 
Yarayı çevreleyen dokunun zarara açık olduğu düşünülürse, korunmasında birçok çeşit topikal ürün kullanılabilir (Tablo 
14). Zayıf bölgelerin, özellikle skarlanmış olanların, yalıtılması daha ileri düzeyde zedelenmeyi ve derinin bozulmasını 
engellemekte yardımcı olabilir. 
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Fibroblast enjekte edilmesi, kemik iliği nakli ve gen düzenlemesi yapılmış deri nakilleri gibi yaraları iyileştirmeye yönelik  
diğer gelişmiş terapi yöntemleri de araştırma denemelerindeki az sayıda EB hastasında kullanılmaktadır. Çok hızlı 
gelişmekte olan bir alandan söz ediyoruz (Tablo 15). 
 
Pratisyenin yapabileceğinden ötesini gerektirdiği durumlarda, zaman zaman tedavinin amacı yarayı iyileştirmek değil de  
yaradan kaynaklanan semptomları; eksüda, enfeksiyon, koku ve ağrı gibi, tedavi etmek; buna ek olarak da hasta ve 
bakıcısı için uygun bir sargı rejimi sağlamak olabilir [53]. 

 

EB’ DE KRONİK YARALAR İÇİN TEDAVİ SEÇENEKLERİ 

Tablo 15’te, Londra EB Merkezlerindeki EB hastalarında, ilerleme göstermeyen yaraların iyileştirilmesi veya 

durumunun geliştirilmesinde yardımcı role sahip bulunmuş yara bakım ürünleri belirtilmiştir. Sargı seçimiyse doğal 

olarak bütünsel bir değerlendirmeden sonra ulaşılmış tam bir klinik tabloya göre yapılmalıdır.  

 

Tablo 14: Yara çevresindeki derinin tedavisi için tavsiyeler 

 

Tür Marka Üretici Firma Endikasyonlar/Fonksiyon Kontrendikasyonlar/Yorumlar 

Bariyer Kremleri Cavilon™ Uzun Ömürlü 

Bariyer Kremi 

 

Proshield® Plus 

 

Medihoney™ Bariyer 

Kremi 

 

Eşit ölçüde sıvı parafin ve 

beyaz yumuşak parafin 

3M 

 

 

H&R Healthcare 

 

Derma Sciences 

 

 

Çeşitli 

Vücut sıvılarına karşı 

bariyer. 

Yapışkanlığı arttırabileceği için  
adhezif ürünlerin altında 
kullanmaktan kaçının. Bariyer 
kremleri yumuşak silikon ürünlerinin 
cilde düzgünce yapışmasını 
engelleyebilir ve eksüdanın lateral 
sızmasını şiddetlendirebilir.  
 
Ayrıca cildi nemlendirir, bu durumda 
cildi çok fazla yumuşak hale getirir ve 
ödem oluşumuna yatkınlığı artırır. 

Bariyer filmleri Cavilon™ No Sting 

Bariyer Filmi 

 

LBF® No Sting Bariyer 

Filmi 

3M 

 

 

CliniMed® 

Vücut sıvılarına karşı 

bariyer 

Yumuşak silikon ürünlerinin 

yapışmasını engelleyebilir. 

Arındırıcı ajanlar Proshield ® Köpük 

 

Silesse® Cilt Bariyer 

Mendili 

H&R Healthcare 

 

Trio Healthcare 

 

Sağlıklı ciltte de yaralarda 

da kullanılabilir. 

Ciltten temizlenme gerektirmez. 

 

 

Tablo 15: Kronik yaralarda geliştirilmiş terapiler 

 

Çeşit Marka Üretici Firma Endikasyonlar Kontrendikasyonlar/Yorumlar 

Biyolojik olarak 

tasarlanmış cilt 

greftleri 

Dermograft® 

 

Dermograft 

 

Uzun süre iyileşmeden 

kalan yaralar 

Yara yatağı hazırlığı dikkatli bir şekilde 

yapılmalıdır. Pahalıdır. 
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Apligraf® 

 

Organogenesis 

 

Dikkate alınması gereken diğer ürünler 

Kolajen sargıları 

 

Catrix® 

 

 

 

 

 

 

 

Helisorb® Particles/ 

Neuskin-F™ 

 

Cranage Healthcare 

 

 

 

 

 

 

 

Medira Ltd 

İyileşmesi zor yaralar 

için 

Anal fisürlerin gelişmesine yardımcı 

olur. Ağrıyı azaltma olanağı sağlar. 

İkinci bir sargı gerektirir. Hoş olmayan 

bir koku yayabilir. Bovin kökenlidir bu 

yüzden hastalar etik veya dini 

sebeplerden dolayı kullanmayı 

reddedebilir. 

 

Helisorb® Particles/Neuskin-F™  

balıkgillerin kolajenlerini içerir ve 

uygun fiyatlı bir alternatif olabilir. 

Balıkgil kolajenleri herhangi bir koku ile 

ilişkilendirilmemiştir. 

 

 

Tablo 16:  Kronik yaralarda ortak karara dayalı tedavi seçimi 

Uygun olunduğunda öncelikli tedavi şekli: PolyMem®, Flaminal®, Hydro/Forte 

 

Sargı tipi Marka Üretici Firma Endikasyonlar Kontrendikasyonlar/ 

Yorumlar 

Değiştirme süresi 

Polimerik 

membran 

PolyMem® 

PolyMem® Max 

PolyMem® Wic-İkinci 

veya daha sonraki 

sargı PolyMem® 

katlarının altına  

 

Ferris Enfeksiyon 

kapmış yaralar ve 

iyileşmenin 

geciktiği 

kısımlarda 

Başlarda eksüda hacminde yüksek bir 

artışa sebep olabilir ve bu durum 

kontrol altına alınmazsa daha büyük 

cilt hasarına yol açabilir. Ayırt edici 

hoş olmayan bir kokuya neden 

olabilir. Daha uzun süre giymek 

amacıyla, eksüdanın sargıdan dışarı 

verilmesini sağlamak için sargıyı 

uygulamadan önce kesinti filmi 

takviyesi olarak üste PolyMem Max 

sargısını ekleyin ve PolyMem Max’ı 

düzenli aralıklarla yara temas 

katmanına dokunmadan değiştirin. 

 

Eksüda seviyesine 

göre belirlenir ancak 

uygulamanın 

başlangıcında 

sık değişim gerektirir. 

Bal Activon®/Tulle 

Algivon/ 

Activon® Medikal Bal 

 

MediHoney™/Jel 

tabaka 

 

Mesitran® 

Advances 

Medical 

 

 

Derma Sciences 

 

 

Aspen Medical 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bal sargıları asidik ve ozmotik çekimi 

yüksek olması nedeniyle geçici 

sızlama ve ağrıya sebep olabilir. Buna 

karşılık olarak yüksek miktarda 

eksüda oluşumuna katkı sağlar. 

Eksüda seviyesine 

göre belirlenir. 
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Mesitran® Merhem S 

 

 

Aspen Medical 

 

Hassas yaralar için 

Proteaz 

modülatörleri 

Urgotul® Start Range 

 

 

 

 

 

PROMOGRAN® 

PROMOGRAN 

PRISMA®(gümüş ile) 

Urgo 

 

 

 

 

 

Systagenix 

Aşırı miktarda 

proteaz 

bulunduğunda 

Yaradaki yükselmiş proteaz 
aktivitesinin kontrolü için bakım 
tanılama testinin (WOUNDCHEK™ 
Protease Status testi, Systagenix) bir 
kısmı kullanılabilir. 
 
PROMOGRAN® ve PROMOGRAN 
PRISMA® başlangıçta geçici sızlamaya 
sebep olabilir. Ürün havayla temas 
ettiğinde bozulmaya başladığı için 
açıldıktan sonra kalan kısmı 
saklanamaz. İkinci bir sargı gerekli 
olabilir ve ürün, kullanımın başında 
şiddetli eksüdaya sebep olabilir.  
Maserasyon oluşmaması için sıklıkla 
değiştirilmesi gerekebilir. 

Başlangıçta sıklıkla 

değiştirilmesi 

gerekebilir. 

 

 

 

Ürün biyolojik olarak 

parçalanıp yaraya 

karıştıktan sonra bir 

daha uygulayın. 

Alginogel 

enzimi 

Flaminal® Hydro 

 

 

 

 

Flaminal® Forte 

 

 

Crawford 

Healthcare 

Hafif- orta 

şiddette eksüda 

için 

 

 

Orta şiddette- 

şiddetli eksüdalar 

için. Daha kuru 

yaralar için 

Debride eder, kabukları temizler ve 
antimikrobiyaldir. Fazla proteazın 
düzenlenmesinde rol alır. 3. derece 
yanıklar haricindeki tüm yaralar için 
kullanılabilir. Eğer hastanın aljinat 
orpolietilen glikole hassasiyeti varsa 
kullanmayınız. 

Her sargı değişiminde 

yeniden uygulayınız. 

 

EB HASTALARININ YARA BAKIMINDA ALIŞILMIŞIN DIŞINDAKİ YÖNTEMLER 

Birleşik Krallık’daki merkezlerde yaşayan EB hastaları birçok sargı çeşidine ulaşma şansına sahipken, ekonomik 

kaynakların kısıtlı olduğu daha az gelişmiş ülkelerde yaşayan hastalar yara bakımı konusunda alternatif yöntemler 

bulmak zorunda kalmaktadır.  

 

Tablo 17 kaynak aldığımız ailelerden ve sağlık hizmetleri uzmanlarından aldığımız birkaç örneği göstermektedir. 
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Şekil 7-9 (yukarıda). Tuvalet kâğıdına erimiş yağ 

püskürtülür; tuvalet kâğıdı cildin ve yaraların 

etrafına sarılır: yapışmadan kolaylıkla sıyrılabilir. 

 

Şekil 10 (sağda): Streç film intakt deriye ve açık 

yaralara direkt olarak uygulanır. 

 

 

 

 

Tablo 17: Medikal materyallere erişimin kısıtlı olması durumunda alışılmışın dışında tedavi seçenekleri 

 

Çeşit Endikasyonları/Fonksiyon Kontrendikasyonları/Yorumlar 

Streç film/Temiz yiyecek paketi Açık yaraları ve intakt deriyi koruma 

amaçlı. Hiçbir sargının olmadığı veya 

hastanın tercihinin bu olduğu durumlarda 

kullanınız.(Bkz. Şekil 7-10) 

 

Filmin altına antiseptik/antimikrobiyal 

merhem uygulayın. Korunmaya 

gereksinimi olan alanlarda iki film katmanı 

arasına dolgu elyafı kullanın [54] 

Aşırı ısınma riskine karşı gözlem altında 

tutun. 

Pamuk materyal/gazlı bez  Açık yaralar/İntakt deri 

Sargının olmadığı durumlarda kullanın. 

Kaygan yağla yayın. Yapışmayı önlemek 

için sıklıkla değiştirin. 

Sigara kâğıtları Yaralar 

Sargının olmadığı durumlarda kullanınız. 

Her gün değiştirin. 

Sıyırmak için lavaj yapın, aksi takdirde 
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banyo yaparken kayarak açılacaktır. 

Erimiş yağ püskürtülmüş tuvalet 

kâğıdı 

Bandaj olarak sarın.(Bkz Şekil-10) Banyo yapmıyorsanız her gün değiştirin 

veya banyoda kayıp çıkmasına izin verin. 

 

SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM TEDAVİSİ 

Özellikle -şiddetli jenarilize şiddetli RDEB'li EB'nin daha şiddetli türlerine sahip hastalarda yüksek skuamöz hücreli 

karsinom riski vardır. 

 

Yaranın skuamöz hücreli karsinom içerdiğine dair yüksek bir şüphe olması gerekmektedir. Şüpheli durumlarda, 

yaraya biyopsi uygulanmalı ve numune mümkün olduğunca EB deri kanserlerinin elde edilen tecrübelere sahip bir 

histopatolog tarafından muayene edilmelidir. Aşağıdaki durumlar şüphe uyandırıcıdır; 

 Yaranın üç aydan fazla süredir mevcut olması 
 Çevreleyen deri seviyesinde aşırı doku büyümesi  
 Ülserli olması 
 Yarada çok az his olması 
 Yaranın yoğun ağrılı olması en önemlisi, hastanın yarayı farklı hissediyor olduğunu bildirmesi 

 

Hastalar ve bakıcılar sık sık bir sorun olduğunu ilk teşhis edenlerdir ve endişeleri dinlenmelidir. Londra EB 

Merkezlerinde ilk başta önemsiz görünen yaraların dahi skuamöz hücreli karsinoma yataklık yapabilecek olması 

durumu nedeniyle biyopsi için çok düşük bir eşik vardır. 

 

HIZLA BÜYÜYEN YARALARIN TEDAVİSİ  
Tedavi edilemez skuamöz hücreli karsinom sonucu yaşamlarının son evresinde olan, şiddetli jeneralize resesif distofik 

EB'li hastaların genellikle hızla büyüyen yaraları vardır [55]. Bunlar genellikle kemoterapiye cevap vermez, ancak 

semptomların hafifletilmesinde radyoterapi yardımcı olabilmektedir [56, 57].  

  

Hızla büyüyen veya malignan olan yaralar sahip bir hastayla ilgilenilirken, genel amaç, aşağıdaki konulara dikkat 

ederek, hastanın rahatını arttırmak ve yaşam kalitesini korumak veya iyileştirmektir; 

• Ağrı 

• Eksüda 

• Koku 

• Kanama 

• Enfeksiyon [58,59] 

 

Birden fazla sargı kullanımından genellikle kaçınılması gerekirken, malignan yaralara sahip hastayla ilgilenen klinisyen 

sık sık en iyi sonuçları elde etmek için çeşitli 'katmanlı' sargıları kullanmalıdır. Bunun nedeni hızla büyüyen yaralarda 

görülen bir dizi kompleks semptomların ve dirençle başa çıkmak için ideal bir sargı henüz geliştirilmemiştir [60] 

(Tablo 18).  

 

Sık sargı değişimleri tümörün büyümesiyle aşınan kan damarları nedeniyle hızla büyüyen yaralarda yaygın olan ekstra 

ağrıyı, rahatsızlığı ve olası kanamayı önlemek için, kaçınılması gerekenlerdendir. Sargı değişimleri görünen tümör ve 

yaranın açılmasıyla yayılan ağır kokuyla hastada mümkün bir rahatsızlık yaratmaktan kaçınmak için minimumda 

tutulmalıdır. Eksüda tedavi ihtiyacı ile dengeli olmalıdır [60]. 

Dikkatli, düzenli, yapılandırılmış bir değerlendirme buna uygun yapılmış yara bakımı rejimi ve ayarlamalarının 

etkinliğiyle yapılmalıdır. Etkinlik hasta, hasta bakıcılar ve profesyonel ekip tarafından değerlendirilebilir [60, 61]. 

Disiplinler arası bir yaklaşım hastanın mümkün olan en iyi bakımı aldığından emin olunması açısından zorunludur 

[61]. 
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tarafından hazırlanmaktadır ve yakında www.debra.international.com üzerinden satışa sunulacaktır 

 

 

 

 

 

TABLO 18 Devam eden hızla büyüyen yaraların tedavisi için öneriler 

Tür Marka Üretici Firma Kontrendikasyonlar/Yorumlar Değiştirme süresi 
Topikal analjezi Topikal morfin 

(lisanssız) 
 
 
Biatain® Ibu 

 
 
 
 
Coloplast  

10g Hidrojele enjeksiyon için 10 mg morfin.  Bu doz 
gerekirse arttırılabilir [62]. Bulgular gösteriyor ki geniş 
bölgeler üzerine uygulanması dışında az miktar sistemik 
emilim vardır [63].  
 
Hasta ayrıca düzenli olarak alıyorsa, NSAID'in günlük 
dozunu aşmayın. 

Analjezik etki 
kaybolduğunda 
tekrar uygulayın. 

 
Yukarıdaki 
gibi 

Bariyer kremi 
ve film 

Tablo 14’ e bakınız  Yara etrafındaki derinin zarar görmesini önlemek için 
vücut sıvılarına karşı bariyer sağlayın ve 
bu bölgedeki ağrı ve pruriti azaltın. 

Her bir eksüda 
seviyesinde 
olduğu gibi 

Debride ajanlar Herhangi bir 
hidrojel  
 
Aşağıdaki gibi bal 

Çeşitli  
 
 
Çeşitli 

Otolitik debridmanı teşvik eder, ancak bu, eksüda 
düzeylerini artırmaktadır ve kazanımlar ekstra nem 
tedavisinin güçlükler karşısında dengeli olmalıdır. Cerrahi 
debridman genellikle, bu yaraların kanama eğilimi 
nedeniyle endike değildir(aşağıdaki Özel Hususlar 
bölümüne bakınız) 

 

Topikal 
deodorantlar 

Metronidazol jel 
0.75%/0.8% 
 
Activon® Tulle  
 
 
Medihoney™ 
Antibakteriyal 
Yara Jeli 

 
Mesitran® 
Ointment 

 Çeşitli  
 

 
Advancis 
Medical 

 
Medihoney 

 
 
 
Aspen Medical 

Ayrıca hem ağrı hem koku ile mücadele etmek için morfin 
ile karıştırılabilir (lisanssız)  
 
Bal (Honey) enfeksiyon ve kokuyla mücadelede ve otolitik 
debridmana yardımcı olmakta oldukça etkilidir. Ancak, bazı 
hastalar acı ya da ağrıyla karşılaşabilir ve klinisyen eksüda 
düzeylerinin artabileceğinin farkında olmalıdır. 

Eksüda derecelerine 
ve sargı değiştirme 
sürelerine göre 
belirlenir 
 
 
 

Koku emici 
sargılar (Yazarlar 
birincil yapışkan 
olmayan tabaka 
üzerinde bu 
sargıları 
kullanmışlardır. 
Ve birçoğu 
ıslandığında 
etkinliğini 
kaybetmektedir.
) 

CarboFLEX® 

CliniSorb® 

Lyofoam™ C 

 
ACTISORB®  Silver 220 

ConvaTec 

CliniMed 

Mölnlycke 
Health Care 

 
 

Systagenix 

Boyutu kesilip azaltılamaz. Bir yara temas tabakası ve 
emiciliğe sahiptir.  
 
Birincil sargı üzerine uygulayın. Islandığında koku emme 
özelliğini kaybeder.  
 
 
Aktif karbonlu ikincil köpük sargı. Kesilemeyen aktif-
emici kömür beze sahiptir. Birincil sargı olarak 
kullanılması amaçlanmıştır. 
 
Boyutu kesilip azaltılamaz (aktif kömür salınmasına bağlı 
olarak) ve enfeksiyon kontrolü için gümüş (silver) içerir. 

Eksüda derecelerine 
göre belirlenir 

Sistemik 
antibiyotik
ler 

 Çeşitli  Çeşitli Klinik tablo / çubukla sonuçlarına göre. Ağrı, koku ve eksüda 
düzeylerini azaltmada etkili olabilir 

 

Yapışkan olmayan 
öncelikli sargılar 

Urgotul® 

Mepitel® 

Mepilex Transfer 

Urgo 
 
Mölnlycke 
Health Care 
Mölnlycke 
Health Care 

Bu sargının ince dokuması bu ürünü hassas hızla büyüyen 
yaralar için birincil sargı tercihi haline getirmektedir. 
 
Eksüdanın ikincil sargıya geçmesine izin veren oldukça 
uyumlu köpük 

7 güne kadar 
ancak bu eksüda 
seviyeleri günlük 
değişimlere 
uğradığı için olası 
değildir 

http://www.debra.international.com/
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Emici 
sargılar 

AQUACEL®/ 
AQUACEL® AG 

 
 
 
Mepilex®/Lite  
 
Lyofoam® C 

ConvaTec 
 
 
 
 
Mölnlycke 
Health Care 

Çoklu katmanlar (eksüda seviyeleri ile belirlendiği üzere), 
yüksek ölçüde yumuşak ikincil bir sargı uyumu 
sağlayabilmektedir. Yapışabilme olasılığına karşı yaranın 
üzerine doğrudan uygulamayın.  
 
Sızıntıya karşı bir Hydrofiber® üzerinde kullanılabilir. 
 
Kokunun sorun olduğu ikincil emici tabaka olarak kullanın. 

Eksüda 
seviyelerine göre 

Bandaj/sıvıyı 
tutma 

K-Band® 
Hospiform® 
Slinky™ 

Urgo 
Hartmann 
Mölnlycke 
Health Care 

Çok çeşitli sızdırmayan bandaj mevcuttur ve seçim 
hastanın seçimine, rahatına ve rahat tedarik edilmesine 
bağlıdır. Bandaj yara üzerinde ekstra bir baskı 
uygulamamalıdır, ancak sargının kaymasını engelleyecek 
kadar sıkı sarılmalıdır. Boru bandaj da kullanılabilir. 

 

Kanama için özel hususlar: dikkatli temizlik ve sargıların yapışmasından kaçınma kanamayı önlemeye yardımcı olabilmektedir. Evde 
küçük bir hemostatik ürün kaynaklarının olması hasta/aile için hem yararlı hem de güven vericidir. 

Alginatlar Kaltostat® 
Sorbsan® 

ConvaTec 
Aspen Medical 

Hemostat 
Hemostat 

 

Hemostatik sünger Spongostan Johnson & 
Johnson 

Hemostat  

Sukralfat macun 1gr 
KY Jelly ile karışık 

 Kendinden karma  

Adrenaline 1:1000   Topikal olarak uygulanır. Büyük bir dikkatle ve tıbbi 
gözetim altında kullanılmalıdır. Yerel nekrozuna neden 
olabilir ve sistemik olarak absorbe edilmelidir. 

 

Palyatif 
radyoterapi 

  Tümör ebadını küçültebilir.  

 

HAYATIN SONUNA YAKLAŞMIŞ HASTA BAKIMI İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER 
 

Analjezi ve semptom tedavisi 
Ağrı ve semptom tedavisi genel olarak palyatif bakım ekibi tarafından yönetilecektir.  Ancak, genel olarak pansuman 

değişiklikleri için hızlı işleyen analjezi şartı gerekmektedir. Hastanın ağrı düzeylerinin düzenli yorumu çok önemlidir. 

 

Şırınga sürücüleri 
Şırınga sürücüleri EB'de iyi tolere edilir ve yumuşak bir silikon bant ile sabitlenebilir. 

(Mepitac®, Mölnycke Health Care veya Siltape®, Advancis Medical). 

 

Analjezik 'yamalar' 
Bunlar ciddi EB'de dahi kullanılabilir ve güvenli bir silikon tıbbi yapışkan sökücü (SMAR) ile temizlenebilir. 

 

Uzvun amputasyonu 
Üst ve alt bacak amputasyon deneyimlerimiz genellikle iyi iyileşme kaydedildiğini göstermektedir. Bununla birlikte, 

eğer söz konusu yer, baskının potansiyel bir cilt hasarına neden olduğu üst bacak ise, protez takılmasında zorluklar 

yaşanmaktadır. 

 

EB konusunda bilgili uzman prostetistlerin yardımıyla, hastalar karışık başarı derecesiyle protez sahibi olmuşlardır. Bir 

hasta, hayatının son iki yılında başarılı bir şekilde kullandığı protez bacağa sahip olmuştur. İyileşme sağlandığında, 

ameliyat sonrası bir kaç hafta içinde protez uygulanmıştır. Yapay bacağı korumak için silikon bir astar kullanılmıştır. 

Hasta ödem ve deri kaybı rapor etmiş, ancak bunun kendi bacağında meydana gelenlerden fazla olmadığını 

belirtmiştir. Başka bir EB'li genç kadın hasta, kendi yaralı eline benzemediği için protez kolu reddetmiştir. 

 

Basınç tahliyesi ve manuel kullanım 

Malignan yara ve olası ekstremite amputasyonla birleşmiş şiddetli EB'li hastaların karşılaştığı başka bir zorluk basıncı 

ve olası cilt hasarını azaltmak için yürümektir. Radyoterapi veya tuvalet ihtiyacı gibi durumlarda, hastaları hareket 

ettirmekte potansiyel zorluklar mevcuttur.  
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Lateral transferler 

Lateral transferler için 'Hover- Matt®' (HoverTech International) kullanımı çok değerli olabilir. Bu ekipmanlar 

kendilerini hareket ettiremeyen EB'li hastaların bakımında lateral transferler için önerilmektedir. Hasta, elektronik 

pompa kullanılarak şişirilen HoverMatt® '(Hovertech International) üzerine yerleştirilir. Yatak daha sonra sert bir 

yüzeyde hareket ettirilir ve hasta istenilen yüzeyde olduğunda söndürülür. Bu nedenle, hastada cilt hasarı meydana 

gelme riski oluşmaz. 

 

Basıncın yeniden dağıtılması 

Basıncı azaltmak için gereken talep düşük riskten orta dereceli riske kadar derecelendiğinde, 'Repose®' yatak (sınırlı 

terapötik) EB'li çoğu insan için kabul edilebilir bir maliyet-etkin bir çözüm sağlayabilmektedir. 

 

Basınç hasar riski yüksek olduğunda (örn. hayatının sonunda olduğu gibi), düşük hava kaybı sistemi çok etkilidir. 

Yatak içine sızabilen yara sıvısının yüksek düzeyde olması muhtemel olduğu gibi, düşük hava kaybı ve nem tedavisini 

sağlayan, Gore-Tex® tabakasını birleştiren bir sistem olup,  yararlı olabilmektedir [64]. TheraKair Visio™ düşük hava 

kaybı yatak (KCI), bazı hastaların, yatakta olduklarında hareket kabiliyetinin daha düşük olması nedeniyle, kabul 

etmemelerine rağmen tavsiye edilmektedir.  

 

Tuvalet ihtiyacı 

Bu, hayatlarının sonuna yaklaşmış hastalar için her zaman zor olmuştur. İdrar kontrolü için, 'kayan' yatak panları veya  

'Shewee' (Shewee Ltd) adında bir alet kullanılabilir. Alternatif olarak iyi yağlanmış bir üriner kateter takılabilir. 

Sonuncusu genellikle şiddetli EB'si olan hastalarda kullanılmaktadır, ancak hayatının sonuna yaklaşmış her hastanın 

rahatı için ortaya çıkan her sonuç dengeli olmalıdır. 

 

Barsak tedavisi çok zor olabilmektedir ve eğer hasta yatak pedine veya klozete oturmakta zorluk çekiyorsa, pedler 

veya alt bezleri gerekebilmektedir. Duruma göre, hastalarda palyatif aşamada ishal gözlemlenmektedir. Bu zor bir 

durumdur ve duruma göre, kirlenmesi muhtemel olan sargılar, sargı değişimin yarattığı rahatsızlığı engellemek için 

streç filmle korunabilirler. Hasta hayatının sonuna yaklaştığında, barsak hareketleri genellikle sona ermektedir. 

 

 

Şiddetli jenarilize- resesif distrofik EB'li yenidoğan 

 

Bu bebekte doğumda cilt kırılganlığı, yaralar ve tırnak distrofisi 

gözlemlenmiştir. İkinci gün çekilen bir tıraşlı cilt biyopsisi analizi, 

şiddetli jeneralize distrofik epidermolizis bülloza tanısını 

doğrulayan tür VII kolajenin olmadığını göstermiştir. 

 

Hem dorsal hem de planter yönlerini kapsayan sağ ayak ve sol ayak 

üzerinde şiddetli yaralar ve tüm ayak parmaklarının soyulması 

intrauterin hareketleri ve doğum esnasında meydana gelen 

travmanın bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Yüzünde, sırtında ve 

ellerinde tutmaya bağlı daha fazla zarar meydana gelmiştir. 

 

Tedavi planı 

Tedavi hedefleri kontraktürel yaralanmaları minimalize ederken ve 

dijital füzyonu önlerken yaraların iyileşmesine yardımcı olmaktı. 

 

Yaralar, ikincil sargı olarak birkaç kat kuru gazlı bezli yara temas 

katmanı olarak Vaseline® emdirilmiş gazlı bez kullanılarak 

 

 

ŞEKİL 1. 18 günlük hasta. Yaraların tedavisinde 

yumuşak silikon ağ ve köpük sargı kullanılmıştır. 
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doğumdan kısa bir süre sonra sarılmıştır. Ne yazık ki Vaseline® 

emdirilmiş gazlı bez kuruyarak sargıların yaralara sıkıca 

yapışmasına neden olmuştur. Yapışkanın sökülmesi tıbbi silikon 

yapışkan sökücü sprey ile gerçekleştirilmiş, ancak daha fazla cilt 

kaybı ve travmaya neden olmuştur. 

 

Yaralar, daha sonra birincil sargı olarak yumuşak silikon ağ ile 

sarılmış ve yumuşak silikon köpük eksüdayı emmesi ve daha fazla 

travmayı engellemesi için ağ üzerine yerleştirilmiştir (Şekil 1). Bu 

sargılar hazırdı ve zamanında ağır etkilenen yenidoğanların 

standart başlangıç tedavisini içermekteydi. Bu sargılar atravmatik 

ayırma için seçildi.  

 

ŞEKİL 2. Hydrofiber® şeritler ayak parmakları 

arasına yerleştirilmiştir (bu bebekte baş parmak 

hariç tüm ayak parmakları) 

 

 

 

Bir Hydrofiber® sargı şeritleri (AQUACEL®, ConvaTec) dijital 

füzyonu engellemek için ayak parmakları arasına yerleştirilmiştir 

(Şekil 2). Hydrofiber®, son derece yumuşak olduğundan ve 

travmaya neden olmadığından oldukça uyumludur. Nem ile temas 

ettiğinde jele dönüşür ve soyulmuş dijitlerin arasına ve etrafına 

yerleştirildiğinde yerinde kalabilir.  

 

Yumuşak silikonlu sargıdan 21 gün sonra iyileşme yavaşladı ve 

eksüda saldırganlaştı. İki tabakalı sargı sisteminin karmaşıklığı uzun 

süreli pansuman değişiklikleri anlamına geliyordu ve bu nedenle 

polimerik membran sargılarıyla (PolyMem®, Ferris) 

değiştirilmesine karar verildi. 

 

Sargı değiştirmeyle geçen zamanı ve böylelikle ağrıyı ve rahatsızlığı 

azalttığından, birincil sargıya gerek olmadığı için PolyMem® 

yenidoğanlar için idealdir. Sargı, yaraların sürekli temizliğini 

sağlayan, enfeksiyon riskini azaltan toksik olmayan temizleyici 

(F68) içermektedir. Travmadan korumanın imkânsız olması 

nedeniyle doğum yaraları iyileşene kadar banyo tavsiye 

edilmediğinden temizleyicinin önemli bir yeri vardır. 

 

PolyMem® bacaklar etrafında sarıldı ve kendine bantlandı ve 

sargıyı güçlendirmek ve PolyMem'in üst üste çakışmasından ve 

emniyet bandının kenarlarından kaynaklanan sürtünmeyi önlemek 

için iki yollu gerilmeli boru şekilli bandajlar (Tubifast®, Mölnlycke 

Health Care) kullanılmıştır.  

 

Sonuçlar 

Başlangıçta PolyMem® sargının, aşırı eksüda ve bebeğin ısısını 

düşürme riski olan ıslaklık nedeniyle, günlük değiştirilmesi gerekti. 

Sonra, sargılar her üç günde bir değiştirildi. Yaralar temiz kaldı ve 

 

 

ŞEKİL 3. 28 günlük hasta. Polimerik membran 

sargıları kullandıktan sonra 

 

 

 

ŞEKİL 4 ve 5. 48 günlük hasta. Polimerik membran 

sargıları kullandıktan sonra 
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sekiz haftalık dönem içinde yavaş yavaş iyileşti. 

 

Ne yazık ki, yenidoğan ünitesindeki sargı değişiklikleri sırasında, 

Hydrofiber® şeritler her zaman ayak parmaklarını ayırmak için 

kullanılmadı ve bir ayak üzerinde dijital füzyon oluştu. Appozisyon 

olan bu iki ham yüzeyde 24 saat içinde ortaya çıkabilir. 

 

Bu çocuk polimerik membran sargılarını kullanmaya devam etti ve 

kendisinde üç yıl boyunca enfeksiyonlu yaralar oluşmadı. Şiddetli 

doğum travmasına sahip yenidoğanlara artık polimerik membran 

tavsiye ediyoruz.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herlitz jonksiyonel EB'li yenidoğan 

 

Hasta Herlitz Jonksiyonel EB tanısı ile üç haftalıktı. Doğum 

esnasında var olan umbilikus etrafında ödem ve tırnak yatakları 

etrafında inflamasyon mevcuttu ve bunlara yumuşak silikon köpük 

uygulandı. Ödem oluşumu karın ve çevresine sıçramıştı (Şekil 1). 

İyileşme, alt bezi kenarlarının sürekli sürtünmesi nedeniyle 

tehlikeye girmişti. Bu tür EB'den beklendiği üzere, bebekte 

laringeal ödem, kilo kaybı ve anemi gelişti. 

 

Tedavi planı 

Tedavi hedefleri daha fazla ödem oluşumunu engellemek ve yaralı 

bölgeyi etkileyen sürtünmeyi azaltarak rahatlığı arttırmaktı. 

 

Seçilen ürünler bez bölgesini temizlemek için % 50 sıvı /%50 beyaz 

yumuşak parafin merhem veya sprey (Emollin® sprey), bez 

bölgesindeki lezyonlar üzerine uygulanan hidrojel emdirilmiş gazlı 

bezdi (IntraSite* Conformable, Smith & Nephew) (Şekil 2). 

Yaralardan geri kalanlar yumuşak silikon ürünlerle sarılı olarak 

 

 

 

Şekil 1. Yumuşak silikon ağ kullanılan üç haftalık 

hasta  
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bırakıldı. Hidrojelde morfin topikal bir analjezi olarak kullanıldı.  

 

Birkaç gün içinde lezyonlar çok daha iyileşme gösterdi ve bir hafta 

içinde tamamen iyileşti. Alt bezi değişikliklerinde ağrı skorları 

düşüktü, ancak hidrojel emdirilmiş gazlı bez uygulandığında 

ağlama gözlemlendi. Bunun sıcak cildine soğuk ıslak gazlı bezin 

temasından kaynaklanan şok olduğu düşünüldü. Sargılar her bir 

bez değişiminde değiştirildi. 

 

Yan taraflarında ve karın bölgesinde yer alan yaralar ve ödem 

bölgeleri gittikçe kötüleşiyordu ve bu yüzden sargı tedavisi 

yumuşak silikon ürünlerden hidrojel emdirilmiş gazlı bezle 

değiştirildi. Başlangıçta hidrojel emdirilmiş gazlı bez sadece 

bezlenen bölgede kullanıldı ve daha sonra üç haftalıkken yumuşak 

silikonun kullanıldığı tüm diğer bölgelere uygulandı. Bu yaralar bez 

bölgesinde yer almadığından ve gazlı bezin kuruma riski 

bulunduğundan, lipido-kolloid sargılar (Urgotul®, Urgo) hidrojel 

emdirilmiş gazlı bez altına yerleştirildi. İki yönlü streç boru şeklinde 

bandajla sıvı tutulumu gerçekleştirildi (Tubifast®, Mölnlycke Health 

Care). Başlangıçta sargılar günlük olarak değiştirildi, ancak hastalık 

ilerledikçe ve bebek zayıfladıkça, sargı değişimi bebeğin tolerans 

derecesine bağlı olarak 2-3 günde bir gerçekleştirildi. 

 

Sonuçlar 

Tüm lezyonlar dört hafta içinde iyileşti ve sargı değişimlerinde 

meydana gelen ağrı azaldı. Yaralar temiz kaldı. Yeni ödem ve 

yaralar ara sıra oluşmaya başladı ve bunlar progresif kaşeksiye ve 

solunum yetmezliğine rağmen hızla iyileşti. Bebek 14 aylıkken 

hayatını kaybetti, ancak cildi ölümünden önce büyük ölçüde 

düzelmişti (Şekil 3). 

 

 

Şekil 2. Hidrojel emdirilmiş gazlı bez geçtikten 

sonra altı haftalık hasta 

 

 

 

Şekil 3. ikincil sargı olarak hidrojel emdirilmiş gazlı 

bezli yara temas tabakası olarak bir lipido-kolloid 

ile tedavi sonrası hasta 13 aylık 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herlitz jonksiyonel EB'li bir hastada kronik yüz yaraları 

 

Herlitz Jonksiyonel EB yaşamın ilk birkaç haftasında veya aylarında 

genellikle ölümcüldür. Bundan daha uzun süre hayatta kalanların, 

özellikle yüzlerinde geniş ülserasyonlu alanlar görülmektedir. Fazla 

granülasyon her tür jonksiyonel EB'nin belirli bir özelliğidir. 

 

Bu vakada, HJEB'e sahip bir bebeğin yüzünde büyük bir ülserli 
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bölge oluşmuştur. Bu lezyon, bebek henüz birkaç aylıkken başlamış 

ve sürekli yüzünü ovması, gıda ile kontaminasyonu sürtünme ve 

trakeostomiden emmeye direnmeden kaynaklanan sürekli travma 

şiddetlenmiştir. Bir yaşına geldiğinde, yara tüm yüzünü kaplamış ve 

çenesinin arkasına kadar genişlemiştir (Şekil 1). Çok narin ve kolay 

kanayan yüklü miktarda fazla granülasyon dokusu mevcuttu. 

Sürekli sürtünmenin, trakeostomiyi tıkayabilecek sargıların 

yerinden oynamasına neden olma riski olduğundan bu yaralar 

sarmaya elverişli değildi.  

 

Tedavi planı 

Tedavinin amaçları, fazla granülasyon dokusunu azaltmak,  

kolonizasyon en aza indirmek ve yaranın genişlemesini önlemekti.  

Bunun için seçilen ürünler topikal antimikrobiyal ve çok güçlü 

topikal steroid merhem oldu. Başlangıçta Flaminal® Forte 

(Crawford Healthcare) biyolojik yükü azaltmak için günlük olarak 

uygulandı ve daha sonra klobetasol, neonmy- cin ve nistatin içeren 

merhem Dermovate ™ NN (GSK) - sargıdan 12 saat sonra günde bir 

kez uygulandı. Son derece güçlü steroid merhem emme olasılığı 

nedeniyle hastanın kan basıncını gözlemlemek gerekliydi. Glokom 

riski olduğundan, steroid merhemin gözlerle temasını önlemek çok 

önemliydi.  

 

Yaranın temizliğinde Debrisoft® (Activa Healthcare) kullanılarak 

denendi, ancak bebek buna direnç gösterdi ve bu yüzden sadece 

gıda artıklarını temizlemek için kullanıldı.  

 

Sonuçlar 

Fazla granülasyon dokusu yavaş yavaş azaldı ve iyileşme 

gerçekleşti. Dört hafta boyunca Flaminal, sonra sadece günlük 

olarak Dermovate™ NN uygulandı. İyileşmiş derinin kalitesi iyiydi 

ve ödeme direnç gösterdi. İki yaşına geldiğinde, burun ve alın 

çevresi ovaladığında cilt kaybına eğilimli olarak çok hassasiyet 

göstermesine rağmen, hastanın yüzünün alt bölümü iyileşti (Şekil 

2). 

 

 

Şekil 1. Bir yaşında. Dört hafta boyunca 

Flaminal® Forte ve daha sonra, günlük olarak 

sadece Dermovate™ NN uygulandı. 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Hasta iki yaşına geldiğinde yüzdeki 

yaralar büyük ölçüde iyileşti ve cilt ödem 

oluşumuna direnç gösterir hale geldi. 
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Şiddetli jeneralize distrofik EB olan bir hastada gastrostomiden 

sızıntı nedeniyle oluşan yara 

 

Tamamlayıcı enteral beslenme pek çok şiddetli EB türüne sahip 

çocuk ve yetişkin için önem arzetmektedir. Özellikle, şiddetli 

jenarilize distrofik EB'li hastalar, birçoğunun tekrarlayan özofageal 

darlıklar nedeniyle yaşadığı yutma zorluklarına ek olarak beslenme 

ihtiyaçlarını gidermek için gastrostomi beslenmeye ihtiyaç 

duymaktadır. Gastrostomi beslenmenin komplikasyonlarından 

mide içerisindekilerin etrafını çevreleyen hassas cilde sızıntı 

yapmasıdır. Sızıntı, kısmen mide duvarı içinde geç mide 

boşalmasına neden olan inflamasyondan kaynaklandığından 

kontrol edilmesi zordur. Enteral ve oral beslenmede aşırı sızıntı 

beslenmeyi kötüleştirmektedir. Gastro-jejunal tüpler sağlanan 

jejunal beslenme besinin eşit dağıtılmasını salar, ancak mide 

içeriğinin sızıntı yapmasının önüne geçemez. 

  

Vaka sunumu 

Hasta 12 yaşındaydı ve stoma bölgesinde 5cm x 5cm yara ve 

sürekli mide içeriği sızıntısından kaynaklanan abdomeni, yanları ve 

sırtından gastrostomi bölgesine kadar uzanan derin ekskoryasyona 

sahipti (Şekil 1).  

 

Tıbbi tedavi proton pompa inhibitörü ve H2-reseptörü 

antagonistleri ve bariyer ürünleri topikal uygulama içeriyordu. 

İyileşme asidik mide içeriğinin sürekli olarak yüzeye sızmasıyla 

gittikçe kötüleşiyordu.  

 

Tedavi planı 

Sorunu ortadan kaldırmak için yapılan tüm müdahalelere rağmen 

sızıntı önlenemedi. Tedavinin amacı ağrıyı hafifletmek ve yaranın 

genişlemesini ve derinin daha da yüzülmesini önlemekti. Seçilen 

ürün süper emici drenaj sargıydı. (Sorbion Sachet S® drenaj sargı, 

Sorbion). 

 

Yara tuzlu su ile temizlenmiş ve daha sonra topikal bir bariyer 

kullanılmıştır (Proshield Plus®, H&R Healthcare). Birincil sargı, 

yapışkan olmayan özellikleri, uygunluğu ve rahatı nedeniyle lipido-

kolloid (Urgotul®, Urgo) olmuştur. Sorbion Sachet Drainage ve 

Sorbion Sana ikincil sargı olarak kullanılmıştır. Sorbion Sachet 

Drainage sızması nedeniyle mide içeriğini emmek için gastrostomi 

etrafına ve Sorbion Sana drenaj sargı yüklü miktarda sıvıyı 

ememediğinden en üste yerleştirilmiştir. Sıvı tutulumu için boru 

bandaj kullanılmıştır.  

 

 

Şekil 1. Süper emici drenaj sargı ile tedavi 

edilmeden önce gastrostomi yara. 

 

 

 

 

Şekil 2. Süper emici drenaj sargı 

kullanımından bir ay sonra 
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Sonuçlar 

Sızıntı devam etti, ancak süper emici sargılar ile kontrol altına 

alındı. Giysiler kuru kaldı ki bu hasta için çok önemliydi.  

6 hafta boyunca yaranın ebadı, gastrostomi deliğinin arka tarafına 

doğru 1cm x 1.5cm küçüldü ve büyük bir ekskoryasyon alanında 

iyileşme görüldü (Şekil 2). 

Wong Baker Ölçeğine göre, sargı değişimleri ve değişim sıklıkları 

esnasında ağrı derecesi 10'dan 2'ye düştü. 

 

 

 

 

 

Herlitz olmayan jonksiyonel EB'li bir hasta için kaval kemiği 

yara tedavisi 

 

Herlitz olmayan jonksiyonel EB'li 23 yaşında genç bir adam, 

futbol oynarken her iki kaval kemiğinde de şiddetli yaralara 

neden olan kaza geçirmiştir. Yaralar 17 yıldır var olmakla 

birlikte uzun dönemler boyunca topikal steroitlerle tedavi 

edilmiştir ve bu süre zarfında yaraları büyümüş ve 

kötüleşmiştir. Hastanın ısrarlı isteksizliğinden sonra, klinik ekip, 

sistemik emilimi ve derinin incelmesine neden olması göz 

önüne alınarak, kendisini topikal steroit tedavisini bırakması 

konusunda ikna edebilmiştir. Hasta çalışmaktaydı ve çoğu gün 

ayakta durması gerekiyordu. Şaşırtıcı bir şekilde bu tür bir 

yarada ağrı yoktu. Daha önceki yaraları işaret eden yaranın 

etrafındaki kırmızı bölgeler yaranın bazı zamanlar iyileştiği 

göstermekteydi. Ancak, skar doku hala hassas, savunmasız ve 

genellikle soyuluyordu ki böylelikle yara daha da yayılıyordu. 

Prurit ve sürekli kaşımak iyileşmiş bölgelerin tekrar 

soyulmasına neden oluyordu.  

 

Fazla granüle ve hassas olmasına rağmen yara yatağı temiz 

görünüyordu. Yara yatağı fazla sağlıksız bir görünümde 

olmasına rağmen enfeksiyon belirtisi yoktu ki bu endişe 

vericiydi. Yoğun eksüda seviyeleri nedeniyle, yarayı çevrelen 

deride biraz maserasyon mevcuttu. Ayrıca yarayı çevreleyen 

derinin bazı yerlerinde hiperkeratoz alanları vardı. Hasta en az 

7 senedir iki kat silikon ürünler kullanmaktaydı. Daha önce, 

silikon ürünleri uzun süre kullanan EB'li diğer hastalarda silikon 

sargılara hassasiyet rapor edilmişti. Silikon ürünlerin 

kullanımının durdurulması bazı hastalarda önemli derecede 

iyileşme rapor edilmişti. Silikonun kendisi inerttir; ancak 

hassasiyetin silikon içerisindeki safsızlıklarından kaynaklandığı 

 

 

ŞEKİL 1. Hastanın sunumdaki yaraları 
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düşünülmüştür. 'Silikon alerji' tartışma konusudur, ancak biz 

yaklaşımımızı klinik deneyimlere ve sargı substitüsyonunun 

zarar vermediği ve hatta durumu iyileştirdiği gerçeğine 

dayandırdık.    

 

Tedavi planı 

Tedavi hedefleri şunlardı: 

• Kontrol eksüda seviyeleri 

• fazla granülasyon azaltmak 

• yara çevresindeki cildi korumak 

• hiperkeratozik alanları debride etmek 

• birincil silikon tabakası için lipido-kolloid sargı kullanmak 

• enfeksiyonu önlemek 

 

Yara, enfeksiyonu önlemek için her sargı değişiminde 

Octensian® (Schülke) ile yıkandı ve Dermovate™ NN (GSK), 

hipergranülasyon dokusunda azalma meydana geldikten 3 gün 

boyunca fazla granüle bölgelere uygulandı. Hiperkeratozik 

bölgeleri yumuşatmak ve forseps ile manuel debrimana 

yardım etmek için 50/50 yumuşatıcı kullanıldı. Hastanın 

kullanmakta olduğu yumuşak silikonlarda yer alan safsızlıklara 

karşı duyarlı olup olmadığını teslim etmek için birincil sargı 

olarak Urgotul® kullanıldı.  Urgotul® (URGO) atravmatik bir 

biçimde uygulanır ve temizlenir ve fazla granülasyonu 

azaltmaya yardımcı olur. Mepilex® Transfer (Mölnlycke Health 

Care)  eksüdanın yara yatağından ve yara etrafındaki deriden 

uzaklaşıp ikincil emici sargıya geçmesini sağlamak için 

kullanılır. Hastanın tercihine göre, Release® (J&J) sargı 

kullanılmıştır. Hasta, ayrıca dinlenme ve sargıların zamanında 

değişimiyle yaranın iyileşmesine odaklanmak için işinden 

ayrılma kararı almıştır. Sıvı tutulumu için K-Band® ve Tubifast® 

kullanılmıştır. Cavilon™ (3M) yara etrafındaki deriyi 

maserasyondan korumak için kullanılmıştır. 

 

ŞEKİL 2. Sargı rejimi değişiminden ve hareketlilikte 

meydana gelen düşüşten 18 ay sonra ve azaltma 

değişiklikten sonra. 

 

 

Sonuçlar 

İlk gelişme yumuşak silikon sargı yerine lipido-

kolloid kullanımına geçişten bir hafta içinde 

gözlemlenmiştir. Yara yatağı daha az iltihaplı hale 

geldi. Yara 18 aylık bir süre içinde neredeyse 

tamamen iyileşti (Şekil 2). İyileşmeye neden olan en 

büyük etkenler kuşkusuz hastanın işi bırakması ve 

bacaklarını yerden yüksekte tutması ve sargı 

değişimlerinin daha düzenli hale gelmesidir. Ancak, 

bunun psikososyal bir maliyeti olmuş ve hastanın 

elde edilen iyileşmeden memnun olmasına rağmen, 

sosyal açıdan izole ve depresif olmuştur.  
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Daha önce topikal saç biti tedavisi görmüş şiddetli 

RDEB'li hastada kronik kafa yaraları 

 

Şiddetli RDEB'li 24 yaşındaki bir kadın hastada saç biti 

infestasyonu sonrası kronik kafa yaraları oluşmuştur. 

İnfestesyon sonrası kaşıma kabuk bağlamış bölgelerin 

altında bit varlığıyla birlikte şiddetli yaralara neden 

olmuştur. Yaralar ve bazı bitlere erişimin imkânsızlığı 

pedikulusittir ve/veya ince dişli tarak tedavisini uygunsuz 

ve potansiyal olarak zararlı hale getirmiştir. Yaralar altı 

senedir var olup gittikçe kötü bir tablo ortaya koymuştur 

(Şekil 1). Sayıca fazla ve ağrılı olduğundan yaraları tam 

olarak ölçmek mümkün değildi. Tekrarlayan 

enfeksiyonlar (Psödomonas dahil) ve olası biyofilm 

nedeniyle yaralar iyileşmiyordu. Yaralar, daha sonra 

konjuktivit gibi lokal enfeksiyonlara yol açan işitsel 

kanallara ve gözlere sızan şiddetli eksüdaya sahipti. 

Kadın hastanın kafası oldukça hassastı ve ağrı derecesi 

yüksekti. Hasta sargı değişimine dayanabilmek için 

uyuşturucu ilaç istiyordu ve debridman, ağrı derecesi 

Mepitel® ve Mepilex® Transfer (Mölnlycke Health Care), 

Flaminal® bu sargılara yapışmadığından ve her ikisi de 

RDEB'li hastalar tarafından tolere edildiğinden 

seçilmiştir. ActiWrap® (Lateks içermeyen kohezif 

poliamit kohezif bandaj Activa Healthcare) sargıları 

yerinde tutmak için kullanılmıştır. 

 

Sonuçlar 

Eksüda seviyeleri başlangıçta artmış ve sargı değişiklikleri 

ilk beş gün boyunca her gün gerekliydi. Müteakip eksüda 

seviyeleri giderek azalmış ve sargı değişiklikleri her üç 

günde bire düşürüldü. Kötü koku azaldı ve yaralar 

debride başladı. Hasta, yaralara uygulandığında 

Flaminal® Hydro bir soğutma etkisi yaratarak 

rahatlattığını bildirdi. Granülasyon dokusu yara 

kenarlarında görünmeye başladı ve yaralar daha temiz 

görünür oldu. Başka bir enfeksiyona rastlanmadı. Yaralar 

tamamen iyileşme göstermedi, Flaminal® Hydro ile dört 

haftalık tedavi ardından kayda değer bir gelişme görüldü 
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nedeniyle mümkün değildi. 

 

Tedavi planı 

Tedavinin amaçları, yara eksüdasını azaltmak, yaraları 

debride etmek, kötü kokuyu ve enfeksiyon insidasını 

azaltmaktı. Bunun için seçilen ürün, hafif eksüdalı ve 

enfeksiyon riski (1,2) olan yaralar için kullanılan 

Flaminal® Hydro (Crawford Healthcare) oldu. Yaralarda 

yüksek düzeyde eksüda mevcut olmasına rağmen hasta 

Flaminal® Forte'ye dayanamadı. Yumuşak bir sünger 

yardımıyla kalın bir tabaka olarak kafa derisine uygulandı 

ve hafifçe kafa derisi yaralarına yayıldı.   

(Şekil 2). 

 

1. Vandenbulcke, K. ve ark. (2006) Evaluation of the 

antibacterial activity and toxicity of two new hydrogels: A pilot study. 

Int J Lower Extrem Wounds 2006; 5(2): 109–114 

2. Beele H, Durante C, Kerihuel J-C, ve ark. (2012) Expert 

consensus on a new enzyme alginogel. Wounds UK 8(1): 64-73 

 

Bu vaka çalışmasına Pauline Graham-King ve Karen Snelson, EB 

uzmanları, St Thomas Hastanesi, Londra, Birleşik Krallık katkıda 

bulunmuştur. 

 

ŞEKİL 1. Sunumdaki yaralar 

 

ŞEKİL 2.  Flaminal® Hydro tedavisinden dört hafta sonra 

 

 

 

 

 

 

EB prurijinözlü hastalarda prurit ve yara tedavisinde 

hidrojel tabaka sargı kullanımı 

Bu vaka raporu yoğun aralıksız prurit ve kötü görünümlü 

skar gibi EB prurijinözün en sorunlu iki semptomunun 

tedavisine yardımcı olmak için hidrojel tabakasıyla 

ilgilenmektedir. Bu vakada bulunan prurit büyük ölçüde 

topikal veya sistemik tedaviye cevap vermemektedir.  

 

Hasta 1 

Resesif distrofik EB prurijinözlü 25 yaşındaki erkek hasta son 

derece prurit yaralara sahipti. Kaşıma dürtüsü uykularını 

kaçırıyordu ve iyileşmiş yaralarının durumunu 

kötüleştirmişti. Bu sorun en çok kaval kemiklerinde 

 

 

Şekil 1. Hidrojel tabaka sargısı uygulamasından 

önce Hasta 1.  
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gözlemlenmekteydi.  

 

Tedavi planı 

Bir hidrojel tabaka sargısı (Actiform® Cool, Activa 

Healthcare) hastanın alt bacaklarının ön yüzüne uygulandı. 

Sargılar günlük ve hasta banyo yaptığında değiştirildi.  

 

Sonuçlar 

Hidrojel tabakasının uygulanmasından saatler sonra, hasta 

prurit düzeyinde önemli bir azalma bildirdi. Bunun sonucu 

olarak, bölgeyi daha az kaşıdı ve kaşıması gerektiğinde, sargı 

hassas deriyi koruyan mekanik bir bariyer görevi gördü. 

Böylelikle bu bölgede iyileşme görüldü.  

 

 

Şekil 1. Hidrojel tabaka sargısı uygulaması sırasında 

Hasta 1.  

 

 

  

Şekil 1. Hidrojel tabaka sargı uygulamasından önce Hasta 2. 

 

 

 

  

Şekil 2. Hidrojel tabaka sargı kullanımı başladıktan iki ay 

sonra Hasta 2 

 

Hasta 2 

Hasta, baskın distrofik EB prurijinözlü 54 yaşında bir 

erkekti. Alt bacaklarının ve bileklerinin ön yüzlerinde 

uzun süredir devam eden bir skar öyküsü 

bulunmaktaydı. Açık bölgelerin görüntüsü yüzünden 

yaralı bölge "arnavut kaldırımlarını" andırmaktaydı.  

Yoğun prurit mevcuttu ve hasta uykusuz ve 

depresifti.  

  

Tedavi planı 

Hidrojel tabaka sargı (Actiform® Cool) tahriş 

etmeyen nemlendirici (Diprobase®) üzerine ve 

antibakteriyeller (Fucibet ve Crystacide) açık yaralar 

üzerine uygulandı.  

Tedavideki tek değişiklik hidrojel tabakasının 

uygulamasıydı. Sargı 3 gün tutuldu ve hasta duş 

aldığında değiştirildi. 

 

Sonuçlar 

Hasta kaval kemiği üzerindeki pruritte dramatik bir 

azalma olduğunu bildirdi. Bu etki sargı uygulaması 

sonrasında hızla meydana geldi ve üç gün sonraki 

diğer uygulamaya kadar sürdü. Hasta duş aldıktan 

sonra, cildini bir havlu yardımıyla kuruladı ve yüklü 

miktarda skar dokusu bacaklarından döküldü. Bunun 

hidrojel tabaka sargısının skar dokusunu 

nemlendirmesi ve havlunun debridman etkisi 

yaratmasından kaynaklandığı düşünüldü. 

 

* Her iki durumda da sargının kurumasını önlemek için 
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hidrojel tabaka sargı takviyesi yerinde tutuldu. Her iki 

hasta da bu bölgelerde az miktarda eksüdaya sahipti. 

 

(Bir poster sunumundan alınmıştır: Pillay E. Prurit ve Skar tedavisinde hidrojel tabaka kullanımı.2010;Wound UK, Harrogate) 

  

Şiddetli jeneralize resesif distrofik EB'li bir hastada hızla 

büyüyen bir yara 

 

Sol elinin içinde skuamöz hücreli karsinom gelişen RDEB-

SG'li hasta 28 yaşında bir erkekti. Teşhisten altı hafta sonra 

asla iyileşmeyen hızla büyüyen yara oluşumu gerçekleşti 

(Şekil 1). Tümör 10x8cm ebadında ve 2cm derinliğinde idi. 

PET-CT tarama gösterdiği üzere şiddetli bir metastaz 

olduğundan verilen her tedavi palyatif olacaktı. Hastaya 

tümörün büyümesini yavaşlatmak için palyatif radyoterapi 

verildi. 

 

Tedavi planı 

 

Yara asla iyileşme göstermeyeceğinden, tedavi amaçları 

yaraya bağlı semptomları tedavi ederek hastanın rahatını ve 

güvenini arttırarak yaşam kalitesini korumaya yardımcı 

olmaktı. Ana sorunlar ağrı, yüksek eksüda seviyesi ve 

iştahsızlık ve topumda utanca sebebiyet veren kötü koku ve 

hasta ve hastabakıcılarına rahatsızlık veren yara 

görünümüydü. 

 

Prontosan® Yara Sulama Solüsyonu (B. Braun) kullanarak 

yarayı yavaşça her günlük sargı değişiminde yıkamaya karar 

verildi. Bu ağrıyı, kötü kokuyu ve eksüda derecelerinin 

artmasına neden olan bakteri kolonizasyonu sorununun 

çözümüne yardımcı olacaktı. Ağrı ve kötü koku belirli sorun 

teşkil ettiğinden, enfeksiyon için 10 mg morfinin 10 g 

metronidazol jel ile karıştırılmasına karar verildi. Topikal 

morfinin yaraya bağlı ağrı tedavisinde ve metronidazol jelin, 

hızla büyüyen yaralara bağlı yoğun kötü koku sorunundan 

büyük ölçüde sorumlu anaerobik bakteriyi kontrol etmede 

etkili olduğu biliniyordu. Urgotul® (URGO Medical), 

hidrofiber ikincil sargının (AQUACEL®, ConvaTec) 

yapışmasını ve daha fazla yapışmaya neden olabilecek 

tümörün birincil sargı üzerine doğru büyümesini engellemek 

için birincil sargı olarak seçildi. Çok katmanlı AQUACEL® 

yumuşak, uyumlu ve yüksek eksüda seviyeleriyle başa 

çıkabilir olduğundan kullanılmıştır. Yoğun kötü koku 

seviyelerine karşı koruma için ACTISORB® Silver 220 

(Systagenix), gümüş ve kömür ihtiva ettiğinden üçüncü bir 

katman olarak kullanıldı. Hasta eksüda sızıntısından ve 

 

 

 

Şekil 1. Cildin ilk yarılmasından üç hafta sonra sol 

elin dorsal yüzünde hızla büyüyen yara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca hasta seçimi de önemli rol oynamaktadır ve 

EB'li hasta genellikle hangi sargıyı kullanıp 

kullanmama konusunda son söz sahibidir.  

 

Hasta, özellikle yaradan gelen kötü koku nedenle 

sıkıntı yaşadığı zaman, bir ostomi deodorantı ürünü 

Limone® (Clinimed), pansuman değişikliklerinde 

kullanıldı. Hemostatik özellikleri olan Kaltostat® 

(CONVATEC) malzemeleri, yaranın kanamasına karşı 

hastanın evinde mevcuttu. 

 

Sonuçlar 

Sargı değişiklikleri, ağrı ve hastanın ölüme yaklaştığı 

gerçeği nedeniyle sıkıntı yaratmaya devam ediyordu. 
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hassas ağrılı tümörde meydana gelebilecek olası zarardan 

endişe duyduğundan son bir Mepilex® (Molnycke Health 

Care) ilave edildi. K-band® (URGO) sıvı tutulumu için 

kullanıldı ve Cavilon™ (3M) maserasyon ve cildin daha ağrılı 

zarar görmesini önlemek için çevreleyen cilde uygulandı. 

Sargıyı kat kat uygulamak pek tercih edilmese de, hızla 

büyüyen yaralardan kaynaklanan tedavi zorlukları birden 

fazla sargı kullanımını kaçınılmaz yapmaktadır. 

Ancak, hasta sargı rejimine güveniyordu ve yara 

kaynaklı semptomlar yeterince kontrol altındaydı. 

Hasta, yukarıda yer alan fotoğraf çekildikten üç ay 

sonra evinde ailesinin yanında hayatını kaybetti 

(Şekil 1). 

 

 

 

 

Şiddetli jeneralize resesif distrofik EB ve skuamöz hücreli 

karsinomlu bir kadının ayak yaraları tedavisi 

 

Şiddetli jeneralize resesif distrofik EB ve terminal prognozlu 

metastatik skuamöz hücreli karsinomlu 40 yaşındaki kadın 

hasta üç ayda ciddi şekilde kötüleşen ayak bölgesinde 

yaralara sahipti. Yaraların yüksek eksüda seviyeleri vardı ve 

hasta yoğun ağrı çekmesine rağmen, hasta yürümekte 

ısrarcıydı. 

 

Tedavi planı 

Tedavinin amacı ağrı ve eksüda seviyelerini kontrol altına 

almak ve intakt cildi eksüda korozif etkilerinden korumaktı. 

Hasta az hareket etmeye ve ayaklarını olabildiğince fazla 

yüksekte tutmaya teşvik edildi. 

 

Seçilen birincil sargı Biatain® Ibu Yumuşak Tutucu Köpük 

(Coloplast) idi. Köpük sargı ibuprofen ile emprenye edildi ve 

sargı eksüdanın yeterli emilimi ve ağrıyı kontrol altına almak 

için ibuprofenin yeterli salınımını sağlamak için 12 saatte bir 

değiştirildi. Yumuşak köpük dolgu hastanın ayakkabılarının 

içine yerleştirildi. K-Band® ve Tubifast® sıvı tutulumu için 

kullanılmıştır. Cavilon™ (3M) yumuşatılmış alanlarda 

uygulanmıştır. 

 

Sonuçlar 

İlk başta sargılar her 24 saatte bir değiştirildiğinde, ağrı, 14. 

saatte, 10 dereceli görsel analog ölçek üzerinde derece 

2'den derece 10'a yükseldi. Yüksek eksüda seviyeleri 

karşısında ibuprofenin hızla emildiği ve bunun da ağrı 

derecesini yükselttiği görüldü. 

İbuprofen emdirilmiş köpük daha sonra 12 saatte bir 

değiştirildi ve ağrı derecesinde hafifleme gözlemlendi. Az 

miktarda iyileşme görüldü, ancak ağrı dereceleri hastanın 

yaşamının son bir kaç haftasında azaldı. 

 

 

ŞEKİL 1. Hasta hayatını kaybetmeden dört ay önce 
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