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KAYNAKLAR

Basınç yarası, yüzeysel ve derin doku bütünlüğünün bozulduğu

yumuşak doku nekrozudur. Dokuların üzün süre basınç altında kalması

sonucu gelişen ve kemik çıkıntılar üzerinde görülen iskemik doku kaybıdır.

Basit önlemlerle engellenmesi mümkün olan basınç yaraları oluştuğu takdirde;

birey için ciddi ağrı ve rahatsızlık verici, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen,

tedavisi zor, zaman alıcı, sağlık bakım profesyonellerinin iş yükünü, hastaların

mortalite oranını arttırıcı ve pahalı bir sorundur.

Tekerlekli sandalye kullanan bireylerde nem, yetersiz beslenme,

obezite / kaşekşi, hareketsizlik, ileri yaş, sürtünme, sigara ve alkol kullanımı,

hastalıklar, dolaşım bozukluğu, kas atrofisi, anemi, basıncı gidermek amacıyla

geliştirilen araçların yanlış kullanımı basınç yarası oluşumunu kolaylaştıran

faktörlerdir.

Basınç yarası oluşumunu önlemek ya da yara iyileşmesini

hızlandırmak için basınç noktaları günde en az bir kez kırmızılık açısından

değerlendirilmeli, derinin neme maruz kalma durumu değerlendirilmeli, deri

nem ve sürtünmeden korunmalı, kilo kontrolü sağlanmalı, risk

değerlendirilmesi yapılmalı, pamuklu, havayı geçiren, dikiş oranı az, dar

olmayan, düğme, kanca gibi materyaller bulunmayan giysiler tercih edilmeli,

doku perfüzyonu için bireyler her 15 dakikada bir kollarından güç alarak

kendilerini bir dakika kaldırmalı, yüksek kalorili, yüksek proteinli ve vitaminli

diyetle beslenmeli, anemi tedavi edilmeli, sıvı-elektrolit dengesi sağlanmalı,

kas atrofisinin önlenmesi için pasif egzersizler düzenli aralıklarla yapılmalı,

birey ve yakınları hareket, beslenme, cilt değerlendirilmesi, aktivite konusunda

bilgilendirilmelidir.

Sonuç olarak tekerlekli sandalye kullanan bireylerde basınç yarası

önlenebilen bir sağlık sorunudur.

Özet

Vücudun en geniş organı olan deri, insan vücudunu

dış etkenlere ve mikroorganizmalara karşı koruyan ilk

savunma hattıdır. Yara genellikle, normal deri bütünlüğünün

ortadan kalkması olarak tanımlanır. Latince yatmak

anlamına gelen "Decumbere" sözcüğünden türetilmiş olan

dekübitüs ülseri, yatak / basınç yarası, basınç ülseri ile eş

anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bu yaralar yalnızca yatan /

yatağa bağımlı hastalarda değil, yürüyemeyen / tekerlekli

sandalye ile dolaşan bireylerde de görüldüğü için basınç

yarası terimini kullanmak daha doğru olacaktır. Basınç

yarası, yüzeysel ve derin doku bütünlüğünün bozulduğu

yumuşak doku nekrozudur. Dokuların üzün süre basınç

altında kalması sonucu gelişen ve kemik çıkıntılar üzerinde

görülen iskemik doku kaybıdır.

Basınç yaralarının oluşmasında en önemli neden

basınçtır. Yumuşak doku, basınç altında kalarak sıkışır,

kapiller kan akımı engellenir ve dokuda iskemi meydana

gelir. Yumuşak dokunun kanlanmasının bozulması sonucu

hücrelere oksijen ve besin maddeleri gidemez, metabolik

olaylar sonucu oluşan karbondioksit ve atık maddeler de

ortamdan uzaklaştırılamaz ve sonuçta hücre / dokuda ölüm

(nekroz) meydana gelir. Nekroze olmuş hücre / dokuda

kayba bağlı olarak ülserasyon gelişir.

Basit önlemlerle engellenmesi mümkün olan basınç

yaraları oluştuğu takdirde; birey için ciddi ağrı ve rahatsızlık

verici, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, tedavisi zor,

zaman alıcı, sağlık bakım profesyonellerinin iş yükünü,

hastaların mortalite oranını arttırıcı ve pahalı bir sorundur.

SONUÇ

Tekerlekli Sandalye Kullanan Bireylerde Basınç 

Yarası Oluşumunu Kolaylaştıran Faktörler

Nem: Plastik koltukla sürekli temas eden ciltte terleme ya da idrar/dışkı

inkontinansı derinin nemlenmesine neden olur. Nemli derinin sürtünmesi, kuru

derinin sürtünmesinden iki kat daha fazla tahrişe sebep olur.

Yetersiz beslenme: Yeterli miktarda protein, karbonhidrat, yağ, vitamin

ve minerallerin alınması yara iyileşmesinde önemli bir faktördür. Yeni doku

oluşumu için protein içerikli beslenme önemlidir. Proteinler, yeniden

damarlanma, lenfosit oluşumu, kollajen sentezi için gereklidir. Karbonhidratlar,

lökositlerin enerji ihtiyacını karşılanmasında, yağlar ise hücre metabolizmasının

düzenlenmesinde ve prostoglandin yapımında etkilidir.

Yaranın normal iyileşme süreci, malnütrisyon, vitamin ve mineral

eksikliğinin doğrudan ve dolaylı etkileri ile değişir. Yara iyileşmesi için enerjiye

ve anabolik olaylara ihtiyaç vardır. Serum albumin düzeyinin 3,5 gr/dl.'den

yüksek olması, pozitif nitrojen dengesini ve yeterli protein deposunun olduğunu

gösterir. Vitaminlerin yara iyileşmesinde önemli fonksiyonları vardır. A vitamini

fibroblastları, kollajen lifler arasındaki bağları ve epitelizasyonu uyarır. C

vitamini; kollajen sentezinde, kapiller oluşumda, enfeksiyona direncin

artmasında rol oynar. C vitamini eksikliği sonucu ortaya çıkan skorbütte, yeterli

kollajen üretimi olmadığı için yara iyileşmesi geç olur. Çinko ve demir, yara

proliferasyonu için gereklidir.

Obezite / kaşekşi: Obezite / kaşeksi gibi durumlar basınç yarası

açılmasını kolaylaştırmakta, yara iyileşmesini geciktirmektedir. Aşırı şişmanlık

(obezite) sonucu kalınlaşmış abdominal doku, diyafragma inişini etkiler ve

oksijen satürasyonunu bozar. Ayrıca adipoz dokunun artması, yara iyileşmesini

olumsuz etkiler. Şişmanlarda solunum problemlerine bağlı olarak dokulardaki

oksijen satürasyonunun düşük olması ve yağ dokusundaki damar ağı yetersiz

olduğundan, dokuların yeterli kanlanamamasına bağlı olarak yara iyileşmesi

gecikir.

Hareketsizlik: Uzun süre aynı pozisyonda oturma, iki saat aralarla

oturma pozisyonunu değiştirmeme sonucu basınç noktalarında kan dolaşımının

azalması iskemiye neden olur ve basınç engellenmezse nekroz ve ülserasyon

yaraları gelişir.

İleri yaş: Yaşlanma ile birlikte, dolaşımın yavaşlamasına bağlı olarak

derinin kanlanmasında azalma olur, fibroblastların ve epitel hücrelerin

proliferasyonu yavaşlar, makrofaj sisteminde atrofi ve otoantikorlarda artış olur.

Yapısal glikoproteinlerde azalma görülür, solunum sistemi fonksiyonları azalır.

Parsiyel oksijen basıncı (PaO2) ve vital kapasite azalır. Tüm bu değişimler yara

iyileşmesini olumsuz yönde etkiler, geciktirir.

Sürtünme: Hastanın sandalyede yukarı doğru çekilmesi veya oturur

pozisyonda iken aşağıya kaymasına bağlı olarak ortaya çıkan sürtünme

bölgede yara oluşmasına neden olur.

Sigara ve Alkol Kullanımı: Sigara ve tütün ürünleri kullanımında,

kanda karboksihemoglobin seviyesi artar, dokuların oksijenlenmesi,

trombositlerin fonksiyonu ve kanın pıhtılaşması bozulur, prostoglandin ve

fibrinojen üretimi azalır, damarlarda vazokonstrüksiyon olur. Bu nedenlerle yara

oluşumu ve yaralı dokunun iyileşmesi gecikir.

Hastalıklar: Diabetes Mellitus gibi kronik hastalıklarda yara oluşması

kolay olmakla birlikte yara iyileşmesi zordur. İnsülinin yara iyileşmesinde olumlu

etkisi vardır. Diyabetik hastalarda ise, insülinin yetersiz salgılanması ya da

salgılanmaması yara iyileşmesini geciktirir. Diyabetik hastalarda, kan dolaşımı

yavaşladığı, küçük damarlarda mikroanjiyopati ve noropati geliştiği için arteriyal

yetmezlik, venoz staz nedeni ile yara oluşma veya oluşmuş yaranın geç

iyileşme riski vardır. Diyabetli bireylerde doku perfüzyonu zayıflar ve

enfeksiyonların oluşmasına neden olur.

Karaciğer hastalıklarında, karaciğer fonksiyonları da bozulduğu için

safra tuzlarının sentezi bozulur ve bunun sonucu bağırsaklardan pıhtılaşma

faktorünün sentezi için gerekli olan K vitamini emilimi azalır. Ayrıca plazma

onkotik basıncını sağlayan albümin karaciğer tarafından sentezlenir. Karaciğer

hastalıklarında albümin azlığına bağlı olarak ödem meydana gelir. Meydana

gelen ödem dokulardaki besin emilimini engelleyeceğinden yaraların

iyileşmesini de geciktirir.

Ayrıca, geçirilen hastalıklar sonucu oluşan hipovolemi, lokal ödem

bölgenin oksijenlenmesini engeller ve yara iyileşmesini geciktirir. Miyokard

yetmezliği, arterioskleroz gibi kalp-damar hastalıkları sonucu da kan dolaşımı

bozulur ve dokular yetersiz oksijenlenir.

Dolaşım Bozukluğu: Tüm vücudu saran deri, iç ve dış ortam arasında

bir duvar görevi görür, alt dokuları dış etkenlerden korur. Deri bütünlüğünün

bozulması, alt dokuları dış etkenlere açık hale getirir. Özellikle yağ dokusu,

fasyalar, tendonlar, mafsal kapsülü ve yüzeyi, dura mater gibi dokularda kan

dolaşımı zayıf olduğundan olası bir açık yara varlığında, bu dokular canlılıklarını

çabuk kaybeder, kurur ve daha kolay nekroz gelişir.

Kas Atrofisi: Tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan bireylerde

bacak kaslarının kullanılmamasına bağlı olarak kaslarda küçülme ve kısalma

meydana gelir.

Anemi: Anemi basınç yarasının gelişmesinde sorumlu bir faktör olarak

kabul edilmektedir. Dokulardaki metabolik olaylar için oksijene gereksinim

vardır. Anemik kişilerde oksijenin taşınmasında etkili olan hemoglobin düzeyi

düşük olacağı için basınç yarası kolay gelişir.

Basıncı Gidermek Amacıyla Geliştirilen Araçların Yanlış Kullanımı:

Kan dolaşımının devam ettirilmesi ve kemik çıkıntılar üzerindeki basıncın

azaltılması amacıyla, vücut bölümlerinde basıncı azaltan malzemelerin yanlış

kullanımı doku kanlanmasını olumsuz etkilemekte ve kemik çıkıntılar üzerinde

basınç yaratmaktadır.

Ödem: Ödemli bölgede interstisiyal basınç artar. Buna eksternal

basıncında eklenmesiyle kapiller kan akımı durur ve iskemik süreç başlar.

Ayrıca ödem cilt direncinin sağlanmasında önemli bir madde olan sebum

oluşumunu da azaltır. Bunlara ek olarak ödemli bölgede enfeksiyon gelişimi

kolaylaşır. Bütün bunların sonucunda yatak yarası gelişmesi kolaylaşır.

Basınç noktaları günde en az bir kez kırmızılık

açısından değerlendirilmelidir. Ayrıca hastanın derisi her

gün baştan ayak baş parmağına kadar eritem, bül, ödem,

lokalize sıcaklık, mor ve mavi bölgeler açısından

değerlendirilmelidir.

Hasta derisi neme maruz kalma durumu sadece

idrar / dışkı inkontinansı açısından değil, hastanın fazla

terlemesi göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.

Hastanın kilo durumu, beslenme şekli, beslenme

açısından kan değerleri ve aldığı-çıkardığı sıvı miktarı

değerlendirilmelidir.

Risk değerlendirilmesi yapılmalıdır. Risk

değerlendirmesinde hastanın yaşı, kalp-damar, akciğer

hastalıkları, diyabetes mellitus, kanser gibi hastalık durumu

ve kullandığı ilaçlar (kemoterapotik ve kortikosteroid)

sorgulanmalıdır.

Deri nem ve sürtünmeden korunmalı, deri kuru ise

nemlendirilmeli, belirli aralıklarla yumuşak yağlı bir kremle

hafif bir şekilde masaj yapılmalıdır. Yumuşak yağlı kremle

yapılan masaj deriyi nemlendirmekle birlikte kan dolaşımını

hızlandırarak, dokuların yeterince oksijenlenmesini sağlar.

Hastaların giysileri pamuklu, havayı geçiren, dikiş

oranı az olmalı ve dar giysilerden kaçınılmalı, düğme,

kanca gibi materyaller bulunmayan giysiler tercih edilmeli

ve giysilerin hasta altında katlanmamasına dikkat

edilmelidir.

Tekerlekli sandalye kullanan bireyler doku

perfüzyonuna izin vermeleri için her I5 dakikada bir

kollarından güç alarak kendilerini bir dakika kaldırmalı ve iki

saatten uzun süre tekerlekli sandalyede oturmamaları

sağlanmalıdır.

Basınç yarası gelişmesi durumunda, yüksek

kalorili, yüksek proteinli ve vitaminli diyetle beslenmelidir.

Normal yara iyileşmesi için A ve C vitaminleri, epitelizasyon

ve fibroblast için gereken çinko, birçok enzimatik süreçte

kofaktör olarak rol oynayan kalsiyum, kollajen

metobolizmasına katılan demir ve bakır elementleri diyete

eklenmelidir.

Anemik hastalarda diyete karaciğer gibi kan

yapımını arttırıcı, demir içeren yiyeceklerin ve gerekirse

demir preparatlarının eklenmesi gerekir.

Ödem ve dehidratasyon durumu, hastanın sıvı

dengesi değerlendirilmelidir.

Birey ve yakınları hareket, beslenme, cilt

değerlendirilmesi, aktivite konusunda bilgilendirilmelidir.

Bütün hücrelerin fonksiyonlarını sürdürebilmesi

için dengeli sıvı ortamının sağlanması gerekir. Bireyin

günlük sıvı ihtiyacı 30-35ml/kg'dır. Tekerlekli sandalye

kullanan bağımlı bir bireyin ise ek olarak 10-15 ml/kg sıvı

ihtiyacı vardır.

İnkontinansı olan bireylerde deri kuru tutulmalıdır.

İnkontinans sonrası deri, pH'ı nötr sabunla yıkanmalı,

durulanmalı ve kurulanmalıdır. Deri temizliği sırasında

derinin hasar görmemesi için ovulmamalı ve nazik

davranılmalıdır. Gerekirse deriyi koruyucu kremler

kullanılmalıdır. Erkek hastalarda idrar inkontinansı için

prezervatif sonda kullanılmalıdır.

Kas atrofisinin önlenmesi için pasif egzersizler

düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

Basınç yarası, tekerlekli sandalye kullanan

bireylerde ortaya çıkan, oluşması durumunda tedavisi

uzun süren ve maliyeti yüksek olan bir sağlık

sorunudur. Bireyin tüm zamanını hareketsiz

geçirmesinin yanında basınç yarası oluşumunu

kolaylaştıran bireysel ve sistemik özellikler vardır. Bu

nedenle sadece hareket/hareketsiz açısından değil

tüm sistemler ve yaşam aktiviteleri açısından

değerlendirilmesi gereken bir sağlık sorunudur.

Bireyin günlük hayatında alınacak önlemlerle

önlenebilir bir durumdur.
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Basınç Yarası Oluşumunu 

Önleyen ya da Yara İyileşmesini 

Hızlandıran Uygulamalar


