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Derinin en önemli fonksiyonlarından biri de dış çevre ile organizma arasında 

bir bariyer oluşturmasıdır. Vücudun normal fizyolojik fonksiyonlarının devamı için 

derinin bu rolünü tam olarak yerine getirebilmesi gerekir. Derinin bu fonksiyonunu 

yerine getirebilmesi için de bütünlüğünü koruyabilmesi gerekir. Derinin 

bütünlüğünü bozan lezyonlara ülser veya yara denir. Ülserler, deri bütünlüğünü 

bozduğundan organizma için her zaman komplikasyona zemin hazırlayan 

oluşumlardır. Bu nedenle ülserlerin mümkün olduğu kadar çabuk tedavi edilmesi 

gereklidir (2, 1l,14, 18,21,23,26,33,34,37). 

Bariyer fonksiyonu bozulan derinin yeniden bu özelliğini kazanabilmesi için 

epidermisin rejenerasyonu ve dem1isin onarımı gereklidir. Yapı ve fonksiyonun tam 

manasıyla kazanılması sadece epidermis gibi epitelyal dokulara ait bir özelliktir. · 

Dermis gibi mezankimal dokularda ise çeşitli derecelerde yapısal ve fizyolojik 

değişikliğe yol açan bir tamir olmaktadır. Demlisdeki doku kayıpları skar dokusu 

bırakarak iyileşir. Skar dokusu normal dermlsin özelliklerini göstermez 

(2,5,6, 11,21,26,28,33). 

Yara iyileşmesi çok kompleks bir olay olup henüz tam manasıyla 

anlaşılabilmiş değildir. Bir yara yüzeyi epitelle kaplandığı, madde kaybının sebep 

olduğu kopukluk giderildiği ve uygun doku direnci geliştiği zaman iyileşmiş sayılır. 

Yara yüzeyinin kapanması, yaranın büzülmesi ve epitelin rejenerasyonu ile, doku 

bütünlüğünün sağlanması ise yeni konnektif doku teşekkülü ile temin edilir. 

Derinin normal elastikiyeti ise yeni sentezlenen kollajen tarafından 

sağlanır.(5,6, l 1,21 ,26,28,33). Yara iyileşmesi hayvanlar üzerinde deneysel olarak da 

incelenebilir (2,31). 

Yara iyileşmesinde tedaviyle varılmak istenen amaç,. kesintisiz sağlam bir 

epitel elde etmektedir. Bu sebeple son araştırmalar epidermis yenilenmesini ve 

dem1is onarımını lu;dandıracak faktörler üzerinde yogunlaştırılmıştır (14,21,26,33). 

Kli.nikte çeşitli fizik, şimik etkenlere bağlı deri yaralanmalarında ve staz ülseri gibi 

doku kayıplarında epilelizasyonu hızlandırdığı ileri sürülen bazı topik.al ilaçlar 

kullanılmaktadır. Bu ilaçlardan çinko oksit. rivanol, gümüş sülfadiazin yaygın bir 

kullanıma sahipUr(7,8,9, 14, 15, 18,24,29,33,34,39,42). Yara iyileşmesinde etkili 

olduğu öne sürülen bu ilaçlardan en etkili ve kullanışlı olanım tesbit etmek 

amacıyla bu çalışmayı yaptık. 



Epidermisi ve en azından papiller dermisi de içine alan, patolojik nedenlerle 

meydana gelen madde kaybına ülser denir. Eğer madde kaybı travmalik nedenlerle 

meydana gelirse buna yara denir. Madde kaybı yalnızca epidermisi ilgilendiriyorsa 

·buna da eksülserasyon denir (11,14,18,21,23,26,28,33,34,37). 

Klinikte ülserle seyreden hastalıklara sıklıkla rastlanmaktadır. Ülserleri şu 

şekilde sını0andırabilirlz(23,35,37). 

1- Malign ülserler (Spinocell ca .. basal ccll ca., malign melanom, subkutan 

dokunun malign tümörleri) 

2-Travmalik ülserler (Yaralanmalar) 

3- Röntgen ve radyasyon ülserleri (Radyodermitler) 

4- Fizik ve şimik nedenlerle oluşan ülserler(Isı ve kimyasal yanıklar, güneş 

yanıkları) 

5- Enfeksiyonlara bağlı ülserler (Sifiliz, tüberküloz. derin mantarlar, ekUma, 

slreplokoksik gangren, fronkül) 

6- Doku beslenmesi bozukluğuna bağlı ülserler 

a) Arteriyel olanlar (Ateroskleroz, Berger hastalığı, Raynoud fenomeni ve 

hastalığı) 

b) Venöz kaynaklı olanlar (Varis ülserleri, poslrombqlik ülserler) 

c) Hareketsizliğin neden olduğu nekrolik ülserler (Dekübitus ülserleri) 

dl Periferik sinir hastalıklarıyla oluşan ülserler (Mal perforan ülserler) 

e) Primer deri atrofilerinde görülen ülserler (Skleroderma, SLE) 

0 Hemopoelik hastalıkların neden olduğu ülserler (Cycle cell anemi, 

sferoslloz, kriyoglobulineıni, talasemi) 

g) Metabolik hastalıkların neden olduğu ülserler (Nekrobiozis lipoidika 

diabet:iko rurn, kalsinosis kutis). 

Ülserler, dış etkenlere karşı vücut bariyerini 1jozduğundan dolayı organizma 

için devamlı komplikasyona açık oluşumlardır. Onun için en kısa sürede tedavi 

edilmeleri ~erekir. 

YARA İYİLEŞMESİ 

Bariyer fonksiyonu bozulan derinin yeniden bu özelliğini kazanabilmesi için 
epidermisin rejenerasyomı ve dermisin onarımı gereklidir. Bir yara yüzeyi epitelle 
kaplandığı, madde kaybınin sebep olduğu kopukluk giderildiği ve uygun doku 
direnci geliştiği zaman iyileşmiş sayılır. Yara yüzeyinin kapanması: yaranın 
kontraksiyonu ve epitelin rejenerasyonu ile, doku bütünlüğünün sağlanması ise 
yeni konnektif doku oluşumu ile temin ed!lir. Derinin normal elastikiyeti ise yeni 
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sentezlenen kollajen tarafından sa~lanır (5,6,21,26,28.33). Yara iyileşmesini 

epidermal yenilenme ve dermal tamir diye ikiye ayırarak inceleyebiliriz. · 

a) Epidermal yenilenme : Epidermal yenilenme esas olarak çoğalan 

keratinositlerin yara yüzeyine yayılmasıyla oluşur. Bundan dolayı kenarları bir

birine yakın olan yaralarda epitelial kapanma daha çabuk olur. Yalnızca epidermisi 

içine alan doku kayıplarında epilelizasyon. hem yara kenarlarından. hem de 

dermisde sağlam kalan deri eklerinden gelişir. Dermisi de içine alan doku kayıp

larında ise epilclizasyon yalnızca ycıra kcnarlarmdc:ın gelişir (2,5, 11.12.18,21 .26. 

28."33). 

Bir yaralanmadan sonra ilk olarak pıhtı oluşumu göıi.ilür. Oluşan pıhtı hem 

hemostazı sağlar hem de epidermal ve dermal hücrelerin migrasyon ve 

proliferasyonuna uyarıcı etki yapar. Yara hom10nları diye ~simlendirilen ve 

epidemml iyileşmeyi stimüle eden.birçok faktörler vardır. Bunlar epibolin, epidermal 

growth faktör (EGF), trombosıt menşeyli büyüme faktörü (PDGF), stratum komeum 

antikoru, kollajen, fibrin. ve fibroneklindir (5.21 .23). Ayrıca normal dokular 

taı;afından üretilen ve şalon (chalon) diye isimlendirilen maddelerin yokluğunda da 

hücre bölünmesi ve diğer iyileşme olaylan artmaktadır(5,13.23). 

Bütün bu faktörlerin etkisiyle yara çevresindeki keratınosillerde mitoz artar, 

bazal hücreler yassılaşır ve hücre eksilen bölgeye doğru keratinositler ilerler. Epitel 

hücreleri birbirlerinin üzerinden kayarak veya yuvarlanarak yaralı bölgeye doğru 

hareket ederler (5,21,24). 

İlerleyen keraUnosillerin en önünde nisbeten küçük ve bazaloid yapıda bir 

sıra hücre bulunur. Migrasyon esnasında epitelial hücreler. alllarında uzanacak 

bazal membran için gerekli olan kompo~entleri belli bir düzen içinde sentezlerler. 

Bazal membran için ilk komponent büllöz pemfigoid antijeni olup ikinci günden 

itibaren ortamda görülmeye başlar(5). Üçüncü günden itibaren !aminin (Lamına 

lusicla'nın bir komponenli) ve dördüncü veya altıncı günden itibaren de tıp iV 

kollajen (Lamına clensa) sentezlenmeye başlar(5,· 26). Yeni oluşan· epidermis 

çoğalarak normal kalınlığa ulaşmaya çalışır. Ancak yeni oluşan epidermis düzdür 

ve eklerinden (kıl, terbezi, yağ bezi) yoksundur (4,5,6,11,21,24,28). 

Epidermal hücreler ancak canlı dokular üzerinde ilerleyebilir. Bu yüzden 

epitelizasyon krutun altındaki granülasyon dokusunun üstünde gelişebilir (4,5, 12, 

19,21,23,24, 28,33). Epitelyal hücreler kollajenaz salgılayarak ölü dokuları parçalar 
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ve ilerleyen epidermise yol açar(21). Eğer yara nemli tutulur ve çevre ile irtibatı 

kesilirse epitclizasyon daha hızlı olur. Gerçekten ikinci derece yanıklar yırtılmamış 

bül altında veya oklusiv örtüler altında daha çabuk iyileşmektedir (4,5,7,12,19, 

21,23,32.33,35,36). Önceleri cpidermal onarım için atmosferik oksijenin gerekli 

olduğu sanılıyor ve hiperbarik oksijen tedavisi yara iyileşmesinde kullanılıyordu. 

Oysa ki son çalışmalar kandaki oksijenin epidermal yenilenme için gerekli ve yeterli 

olduğunu göstem1işUr (4,5,7,12,19,21,32). 

b) Dermal tamir : Dermisin tamiri epitel yenileşmesiyle paralel fakat çok daha 

uzun ve karmaşık bir olaydır. Dcnnal tamir epllcl yenilenmesine kısmen bağımlıdır. 

Çünkü epldem1is dem1isi dış ortamdan korumaktadır. Enfeksiyonlarda olduğu gibi, 

epitelin oluşamadığı durumlarda dem1isin iyileşmesi de gecikmektedir (5,21,26,28). 

Dem1al tamir üç aşamada gerçekleşir. 

1- Hemostatik - enflamatuar devre : Yaralanmalarda hemostaz bir trombosit 

fibrin pıhtısının oluşumu ile sağlanır. Pıhtı içindeki fibronektin keratinosit ve 

fibroblast migrasyonuna yol açar (5,21,26,28). Ayrıca trombositlerin salgıladığı 

ikasanoidler. proleazlar ve büyüme faktörleri (PDGF} kemotaktik özelliklte 

maddelerdir. Aynı anda komplcman sistemi de aktive olur. Bu aktivasyon sonucu 

oluşan anafilatoksinler damar permeabilitesini artırır, nötrofil ve monosit 

migrasyonuna sebep olurlar. Saatler içinde bölgeye gelen nötrofiller bakterileri 

fagosite edip üç gün içinde kaybolurlar. Bundan sonra sahaya gelen makrofajlar 

mikroorganizma ve doku artıklarının fagositozunu tamamlarlar (5,21,25,26,28). 

2- Proliferatif devre : Yara sahasına gelen monositler makrofajlara dönüşüp 

enOamaluar devrenin ortadan kaldırılmasını ve proliferatif devrenin devamını 

sağlarlar (25,26). Mak~ofajlar da trombos!Uer gibi büyüme faktörleri salgılarlar ki bu 

maddeler mezankimal hücreler için kemotakUk ve mitojeniktir (5,21,25,26.28). 

Makrofajların salgıladıkları interlökin 1 ve fibroblast büyüme faktörü, hem 

fibroblastlar, hem endotel hücreleri ve hem de .düz kas hücreleri için mitojeniktir 

(25,26). Bu demrnl hücrelerin sahada yoğunlaşması gran~ılasyon dokusu 

oluşumuna yol açar. Komplike olmayan yaralarda granülasyon dokusu yaklaşık 

olarak beşinci günde oluşur (26, 28). 

Granülasyon dokusu makrofajlardan, fibroblastlardan ve endotel hücrele

rinden oldukça zengin bir dokudur. Fibroblastlar önceleri fibronektin ve sonra tip I 

ve tip III kollajen sentezlerlcr. Makrofajlann salgıladıkları büyüme faktörü 

fibroblastların malriks sentezleme hızını da artırır (5.21 .26.28). Granülasyon 

dokusu içindeki fibrablastlann çoğu myofibroblasl · Upinclc olup içerdikleri aktin 
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flamanları sayesinde yara büzüşmesini sağlarlar (5,21 ,26,28). 

Granülasyon dokusu içindeki endotalial hücreler yeni damar oluşumunda 

görev alırlar. Makrofajlann salgıladığı fibroblast büyüme faktörü aynı zamanda 

endotel hücreleri için de büyüme faktörüdür. Yeni kan damarları yara çevresindeki 

kan damarlarından tomurcuklanma şeklinde oluşur. Önceleri içi dolu damar 

kordonları şeklinde oluşan kan damarlarının lümenlcri kısa sürede açılarak yara 

bölgesinde kan dolaşımı sağlanır (5.21,26,28). 

3- Malrix oluşumu ve yeniden yapılanma : Erkenden başlayan bu dönem aylarca 

sürer. Bu süre boyunca granülasyon dokusu olgun skar dokusuna dönüşür. Bu 

dönemin başlangıcında fibroblastlar bol miktarda fibroneklin sentezler ve 

salgılarlar. Fibroneklin malriks üzerinde yerleşen myofibroblastlar, yaranın 

büzüşmesini sağlar. Daha sonra fibroblasllar tip I, lip III kollajeni ve gliko

aminoglikanları senlezlerler. Glikoaminoglikanlar büyük oranda su tutabilirler. 

Başlangıçla hyaluronik asil çoğunlukla iken zamanla kondroilin sülfat çoğunluğa 

geçer (5,26). 

Yeniden yapılanma döneminde aylar süren bir kollajen yapım-yıkım zinciri yer 

alır. Granülasyon dokusunda çoğunlukla olan lip m kollajen zamanla esas 

kollajen Upi olan Up I kollajene dönüşür. Tip I kollajen kollajenazlar tarafından 

devamlı yıkılır ve yenileri senlezlenir (5.26). Böylece granülasyon dokusunun 

yerinde skar dokusu gelişir. Skar dokusu granülasyon dokusuna nisbetle 

hücreden fakir, kollajen lifler bakımından zengin bir dokudur. Oluşan skar dokusu 

yaklaşık bir yıl içerisinde oluşabileceği maksimum elastikiyetine kavuşur ki bu bile 

en iyi şartlarda nonnalin % 70-80 i kadardır (5,21,26). 

Anormal yara iyileşmesi : Keloid, yaranın iyileşmesinden sonra oluşan büyük 

ve scrl slrnr dokusudur (5.14,28,33.37). Du doku orijinal yaranın üzerinde gelişir ve 

üstündeki epitel, etrafa göre daha plgmenledlr. Bazı kişilerde küçük yaralanma

larda bile keloid oluşumuna bir yatkınlık vardır. Keloidler daha çok gövde, boyun ve 

üst ekstremitelerde oluşur. Keloid daha çok derinin gerildiği bölgelerde meydana 

gelir. Ayrıca enfeksiyon, yabancı cisim, aşırı travrnaUk cerrahi teknikler. yaranın 

fazla hareketli bir bölgede olması da kelold oluşumuna neden olur (5,21). 
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Yara iyileşmesini geciktiren veya engelleyen faktörler (36) : 

a) Lokal 

1- Uygun olmayan cerrahi teknikler (Aşın gerilme, yetersiz debridman) 

2- Enfeksiyon (Bakteri, kandida) 

3- Vasküler boz:ultluklar ve doku iskemisi (Ateroskleroz. venöz staz) 

4- Topik steroid veya antib.ıyoUltler 

5- Artefakt yaralan ve kronik travma 

6- Yabancı cisim reaksiyonu 

7 - Uygunsuz örtü ve sargı (kuru sargılar) 

8- Kanser 

9- Itronik radyasyon. 

b) Sistcınik faktörler: 

1- Malnutrisyon (Protein. vit. A, vit.C, eser metaller) 

2- Yaşlılık 

3- Itronik hastalıklar (Karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, hemopoetik 

hastalıklar, malignensiler, otoimmun hastalıklar, konnektiv doku hastalıkları). 

4- İlaçlar (Steroidler, aspirin, antikoagülanlar'. penisilamin, fenil butazon, 

antineoplastik ilaçlar ) 

ÜLSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER : 

1) Kapatma tedavisi : Bu yöntemde ülserin üzeri polietilen sargılarla 

kapatılmaktadır. Böylece ülser nemli kalmakta ve krut leşeltl{ülü olmadığından 

yara epilelizasyonu hızlı olmaktadır. Bu örtülerin pek çok tipleri mevcuttur. Bu 

yöntemin tek dezavantajı örtü altında bakteri birikmesi ve yara enfeksiyonuna 

zemin hazırlamasıdır (4,5, 7, 12.19,23,32,36). 

2) Elektrik stimülasyonu : Elektrik akımları hem epitel rejcncrasyonunu hem 

de kollajen sentezini artırmaktadır. Bu yüzden yara iyileşmesinde, özelliltle 

kronik ülserlerde elektrik akımları kullanılmaktadır (3.43). 

3) Lokal cpldcrmal growth faktör: Epidcrmal sUmülatörler arasında bulunan 

epidermal growth faktör (EGF) tek zincirli bir polipeptiddir. Erkek farelerin 
submaksiller tükrük bezlerinden ve insan idrarından elde edilebilmiştir (5, 10,23). 
Epidermal growth faktör yara iyileşmesinde kullanılmış ve yara iyileşmesini artırdığı 
tesbit edilmiştir (10). 
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4) Hiperbarik oksijen tedavisi : Yara iyileşmesinde ve kronik ülser tedavisinde 

hiperbarik oksijen tedavisi kullanılmış ve yara iyileşmesini artırdığı ileri 

sürülmüşlür(23). Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar kandaki oksijenin yara 

iyileşmesi için gerekli ve yeterli olduğunu, hiperbarik oksijene gerek olmadığını 

göstermiştir (4,5,21). 

5) Topik antiseptik ve epltellzanlar : Ülser tedavisinde en çok kullanılan topik 

ajanlar arasında rivanol, gümüş nitrat, gümüş sülfadiazin, çinko oksit ve 

antibiyotikli merhemler (nitrourazon, neomisin, sülf anamid) önemli yer tutarlar 

(8, 11, 17,21,22,23.35). Topik olarak kullanılan antisepllk maddeler yaranın enfekle 

olmasını engelleyerek yara iyileşmesini hızlandırırlar. çpnkü enfeksiyon, yüzeyel 

ülserleri derin ülser haline getirerek yaranın derinliğini artırdığı gibi yeni oluşan 

epitel ve kollajenin parçalanmasına neden olarak yara iyileşmesini geciktirmektedir 

(2,5,9, 1l,18,21,23,30,33,34,39,45). 

Ayrıca bazı topik antiseptiklerin bu etkileri yanında epitelizasyonu artırıcı 

etkileri de mevcuttur (5,8,9, 18,22,33,39,42). 

Kullanılan lokal anlibakleriyel ajanların şu özellikleri olmalıdır: 

1- Yara sahasında mevcut bakterilere (özellikle gram nefaliO karşı geniş 

spektrumlu olmalı. 

2- Yara derinliklerine iyi nüfuz etmeli 

3- Doku sıvıları ve bakteri ürünleri tarafından inhibe edilmemeli 

4- Lokal veya sislemik lok.sik ve allerjik etkileri olmamalı 

5- Rezistan-bakteriyel suşlara sebep olmamalı 

6- Ucuz ve kolay tatbik edilebilir olmalıdır (18,34.45). 

Gümüş sülfadiazin : Gümüş nitrat ile sulfadiazinin birleştirilmesi sonucu elde 

edilen bir anlimikrobiyal ajandır. Bu kompleksin hazırlanmasındaki amaç gümüş 

nitratın su-elektrolit metabolizması üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve 

sülfadiazinln anUbakleriyel etkilerinden faydalanmaktır (9, 1l,18,30,33,34,45). 

Gümüş sülfadiazinin anlimikrobiyal etkisi önemlidir. Gr(-) ve Gr(+) bakterilere 

karşı etkili bir anlimikrobik ajandır. Özellikle psödomanaslara karşı son derece 

etkilidir. Enlerobaklerler, klebsiella, ~.coli, proleus, stafilokok ve streptokokların 

üremelerini engeller. Kandida albikansın bazı dirençli suşları ve herpesvirus da bu 

ajana duyarlıdır(9, l 7,27,41). Gümüş sülfadiazinin etkisi; DNA molekülünde 
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hidrojenin yerine gümüşün gim1esiyle olmaktadır. Azot-gümüş bağları, azot

hidrojen bağlarından daha kuvvetlidir. Bu şekilde bakterinin DNA molekülü 

bozulduğundan bakteri bölünme ve çoğalma yapamaz (9,11,18,30,33,34,45) . 

. Gümüş sülfadiazinin etkisi paraaminobenzoik asit (PABA) tarafından antagonize 

edilemez. Gümüş sülfadiazin, sulfamylon, sülfadiazin, gümüş nitrat ve diğer 

anÜmikrobiyal ajanlardan 50 defa daha aktif bir bakteriostaUktir (9, 27). 

Gümüş sülfadiazin epitel rejenerasyonunu da hızlandırır. Eskan yumuşatır 

ve tedrici olarak parçalar (9,45). Yara eksudasında uzun müddet yüksek 

konsantrasyonda kalır. Uygulama ağrısızdır, dokuları ve çevreyi boyamaz. Elektrolit 

ve asit baz dengesinde bozukluğa sebep olmaz. Toksik ve allerjik değildir (9, l l, 18, 

30,33.34,45). 

Çinko oksit : Çinko, vücudun eser elementlerinden biridir. Erişkin bir insanın 

çinko ihtiyacı 10-15 µgr / gündür. Barsaklardan emilen çinko vücudda hızla 

tutulurken deri ve eklerinde tutulması yavaştır (16,20,23,39,42,44). Vücud 

çinkosunun % 20 si deri ve eklerinde bulunur. Epidermis dem1isden altı kat daha 

fazla çinko içerir(l6,20,23,39,42,44). 

Çinko birçok metalloenzimin yapısında yer alır (23,39,42). ~rotein sentezi ile 

yakın ilgisi olan çinkonun DNA-RNA sentezi ve hücre bölünmesi ile de yakın ilişkisi 

mevcuttur. Çinkonun milozda gerekli olduğu ve çinko eksil<liğinde hücrelerin G 1 
fazında kaldıkları ve S fazına geçemedikleri bildirilmiştir (23,39.42,44). 

Çinkonun hücresel immun cevabın gelişmesinde ve devamında da rolü vardır 

(23,29,42,44). 

Çinko zayıf bir antimikrobik ajandır. Epitelizan olarak yara iyileşmesinde 

kullanılmaktadır (2, 16, l 7 ,22,23,33,35,37,42). Çinko ülser iyileşmesinde yaygın 

olarak kullanılmış ancak daha sonra yapılan çalışmalar çinkonun, yalnızca çinko 

eksikliğ;i olan olgularda etkili olduğunu göstem1işlir (16,23,42). 

Çinko sistemik ve lokal olarak kullanılabilir. Lokal olarak % 20 lik pomad 

veya% 25 lik pat şeklinde kullanılır (23.42). Lokal uygulanan çinko, hangi bileşiği 

şeklinde olursa olsun, yara bölgesinden absorbe olur (23,42). 

Rivanol : Bir akridin türevi (etoksidiaminoakridin ) olan rivanol sarı bir 

tozdur. Bakterilerin DNA çift zincirinde baz çiftleri arasına yerleşmek suretiyle 

anlibakteriyel etki gösterir. Güçlü bir bakterisid olan rivanol özellikle gram negatif · 
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ve gram pozitif bakteriler üzerine etkilidir (8.22). Ancak psödomonas aeruginosa 

rivanole karşı doğal dirençlidir(l). 

Rivanol % 0,01 - 0,2 lik solüsyon ve merhem şeklinde cilt antiseptiği olarak 

kullanılır (8,22,33,34,45). Kliniğimizde % 0,01 lik solüsyonu mukoza antiseptiği 

. olarak, % O. ı lik solüsyonu cilt antisepli~i olarak, 0/cı 0,5 lik merhem şekli yara 

· tedavisinde kullanılmaktadır. 

Güçlü bir antımikrobik ajan olması, kullanımının kolay olması bir avantaj 

olmasına rağmen, pahalı olması. psödomonas aerugınosaya karşı etkisiz oluşu ve 

hipersensitivite reaksiyonlarına sık olarak neden olması dezavantajıdır (8,22,33,39, 

45). 



Materyalimiz! Atalürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
laboratuarlarında yelişiirilen, 400-600 gr. ağırlığında. hamile olmayan. Yeni 

Zelanda tipi dişi kobaylar arasından seçilen 13 adet kobay teşkil etmektedir. 

Kobayların her birinin sırl bölgesi j!lelle traş edildikten sonra bu bölgeye 

lidokain ile lokal anestezi yapıldı. Anestezinin ardından kobayın sırt bölgesinde 

punch aleti ile sekiz milimetre çapında, dört adet dairesel insizyon yapıldı. 

İnslzyonun ortasında kalan deri kısmı penset yardımı ile bir kenarından kaldırılıp 

bistüri ile eksize edildi. Ekslzyonun derinliğinin epidemlis ve dermisi içine alacak 

şekilde ve aynı derinlikte olmasına dikkat edildi. Yaralar kobayın sırtında, 

omurganın bir santimetre sağında ve solunda, biri önde. diğeri onun bir santimetre 

arkasında olacak şekilde toplam dört adetti. 

Kobaylar iki gruba ayrıldı. A grubunda altı, B grubunda yedi adet kobay vardı. 

Kobayların her biri ayrı kafeslere alındı ve kafesler işaretlendi. 

A grubundaki kobayların; 

1- Sol ön tarafındaki yarasına. % 1 lik Gümüş sulfadlazin pomadı 

2- Sag ön tarafındaki yarasına, % 20 lik çinko oksit pomadı 

3- Sol arka tarafındaki yarasına, % 0,5 lik Rivanol merhemi 

4- Sağ arka tarafındaki yarasına.Nötr merhem bazı (Kontrol için) 

B grubundaki kobayların: 

1- Sol ön tarafındaki yarasına, % 0,5 lik Rivanol merhemi 

2- Sağ ön tarafındaki yarasına, Nötr merhem bazı (Kontrol için) 

3- Sol arka tarafındaki yarasına. % 1 lik Gümüş sülfadiazin pomadı 

4- Sag arka tarafındaki yarasına,% 20 lik Çinko oksit pomadı 

yarayı tamamen kapatacak şekilde sürüldü. Merhemler sabah ve akşam olmak 

üzere günde iki kez uygulandı ve bu şekilde yaraların kuruması engellendi. Sağ 

taraftaki yara ile solundaki yara birbirine eşit kabul edildi. Öndeki yara ile 

arkasındaki yara arasında olabilecek bölgesel farklılığı gidermek için A grubunda ön 

taraftaki yaraya sürülen merhem B grubumla arka taraftaki yaraya sürüldü. 

Böylece iki kobaydaki toplam sekiz yarada dört merhemi lam eşil şartlarda birbiriyle 

karşılaştırma imkanı sağlandı. 

Her günün sonunda merhem sürülmeden önce yaraların makroskoplk 
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görünümleri detaylı bir şekilde not edildi. Ayrıca yaralanmadan bir. iki, dört ve sekiz 

gün sonra yaraların makroskoplk görünümlerini tesbit etmek için .canon marka 

fotoğraf makinesi ile 30 santimetre mesafeden fotoğraf çekildi. 

için, 

Yaralardaki iyileşmeyi histopatolojlk olarak da inceleyip değerlendirebilmek 

. . 
Birinci günün sonunda 

İkinci günün sonunda 

A ve B grubundaki birer kobaydan, 

A ve B grubundaki birer koyabdan. 

Dördüncü günün sonunda A ve B grubundaki birer kobaydan, 

Altıncı günün sonunda A ve B grubundaki birer kobaydan. 

Yedinci günün sonunda A ve B grubundaki birer kobaydan, 

Sekizinci günün sonunda A grubundaki bir ve B grubundaki iki kobaydan 

lidokainle lokal anestezi yapılarak tüm yarayı içine alacak şekilde eksizyonal biopsi 

alındı. Alınan biopsi materyalleri numaralandırılmış ve içinde % 10 luk formol 

bulunan şişelere kondu. Bu mateıyaller kliniğimiz hislopatoloji laboratuarmda 

rutin takibe alındı. Kesitlerin yaranın lam ortasından geçmesine azami dikkat 

gösterildi. Elde edilen preparatlar hemaloksilen - eozln ile boyandı. 

Hislopatolojik inceleme fakültemiz patoloji anabilim dalı başkanının 

gözetiminde tarafımızdan yapıldı. Preparatlar Rcıchert marka vizobanda 50 ve 150 

büyütmelerde incelendi. .Yaranın durumu ve epitel ilerlemesi değerlendirildi. Epitel 

ilerlemesinin miktarı 50 büyütme altında cetvelle ölçüldü, sonra bulunan değerler 

50 ye bölünerek gerçek değerler bulundu. 

' 

Epitelizasyon miktarı ile tedavi süreleri arasında istalistiki yönden bir ilişki 

olup olmadığı korelasyon testi ile belirlendi. Her tedavi yöntemi için korelasyon 

katsayısı (r değeri). t test değeri ve anlamlılık derecesi (p değeri) bulundu. Bu test 

için aşağıdaki fomıüller kullanıldı (40). 

LX.L y 

LXY- ------
n 

r=--;:::===============================--.,--~ 

j ( L x ) 2 ( L y )2 
(Lx2- -)(L y2 ____ _ 

n. n 
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t2 = --------
1 - r2 

n-2 

Tedavilerin etkinliği student t te5ti ile karşılaştırıldı. Bu testte aşağıdaki 

formüller kullanıldı. 

sd2= --------------~ 

sd2 sct2 
SE= + 

nı · n2 

t= 
SE 

Bu bağıntılarda 

:E = Toplam işareti 

r = Korelasyon katsayısı 

xvey= 

n = 
Sd = 

SE = 

x = 
l = 
p = 

Apsis ve ordinat değerleri 

Analiz sayısı 

Standart sapma 

Standart hata 

Aritmetik ortalama 

t test de14eri 

Anlamlılık derecesi 



1. MAKROSKOPİK BULGULAR: 

Birinci günün sonunda bütün yaralarda hafif bir kontraksiyon görüldü . Tüm 

yaraların çapları yedi milimetreydi. Yaraların üzerinde hafif bir krut oluşumu 

mevcuttu. Rlvanol uygulanan yarada stılantı vardı. Yaraların hiçbirinde epitel 

ilerlemesi yol<ru (Resim 1). 

Resim 1 : Yaralanmadan bir gün sonraki makroskopik görünüm. 

İkinci günün sonunda yara çapları yaklaşık olarak altıbuçuk milimetreydi. 

Gümüş sülfadlazin uygulanan yaralarda çok hafif bir krut mevcut olup yara yüzeyi 

nemli ve temizdi. Yara kenarlarında hafif bir epitel ilerlemesi farkedlliyordu . Çinko 

oksit uygulanan yaralar krutlu olup yara yüzeyi kuru ve kirliydi. Herhangi bir epitel 

ilerlemesi farkedilmiyordu. Rlvanol uygulanan yaralar hafif krutlu olup yara yüzeyi 

sulantılı ve t emizdi. Epitel ilerlemesi farkedilmiyordu. Merhem bazı uygulanan 

yaralar krullu olup yara yüzeyi kuru ve kirliyll. Epitel ilerlemesi farkedilmiyordu 

(Resim 2) . 
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Resim 2 : Yaralanmadan iki gün sonraki makroskopik görünüm. 

Dördüncü günün sonunda yara çapları altı milimetre idi. Gümüş sülfadiazin 
uygulanan yaralarda krut görülmüyordu. Yara yüzeyi hafif nemli ve temizdi. Yara 
yüzeyinin yaklaşık üçte biri epltelle kaplanmıştı. Çinko oksit uygulanan yaralarda 
krut ve ilaç artıkları mevcut olup yer yer kanama odakları vardı. Yara yüzeyinin 
dörtte biri epitelle kaplanmıştı. Rivanol uygulanan yaralar sulantılı ve temiz olup 
krut mevcut değildi. Yaranın yaklaşık dörtte biri epitelle kaplanmıştı. Yara deri,nliği 
diğerlerine nazaran daha az olarak değerlendirildi. Merhem bazı uygulanan yaralar 
kuru ve kirlJ olup hafif bir epitel ilerlemesi seçilebiliyordu (Resim 3) . 

' Resim 3 : Yaralanmadan dört gün sonraki makroskopik görünüm. 
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Altıncı günün sonunda yara çaplan yaklaşık olarak beş milimetreydi. Gümüş 

sülfadiazin uygulanan yaralarda yara yüzeyi tamamen epitelle kaplanmıştı. Çinko 

oksit uygulanan yaralarda lezyonlar kuru fakat temizdi. Yara yüzeyinin yaklaşık 

yandan fazlası epitelle kaplanmıştı. Rivanol uygulanan yaralarda lezyonlar nemli ve 

temizdi. Yaranın yaklaşık yansı epilelle kaplanmıştı. Merhem bazı uygulanan 

yaralarda lezyonlar kuru olup hafif kirliydi. Yaranın yaklaşık yansı epitelle 

kaplanmıştı. 

Yedinci günün sonunda yara çapları yaklaşık olarak dörtbuçuk milimetreydi. 

Gümüş sülfadiazin uygulanan yaralar tamamen iyileşmişti. Çinko oksit uygulanan 

yaralarda epltelizasyon tamamlanmak üzere olup yaranın orta kısmında yaklaşık 

bir milimetrelik alan kapanmamıştı. Rivanol uygulanan yaralarda ise epitellzasyon 

tamamlanmış görünüyordu. Merhem bazı uygulanan yaralarda bir - birbuçuk 

milimetrelik bir alanda epitelizasyon tamamlanmamıştı. 

Sekizinci günün sonunda tüm yaralar tamamen epitelle kaplanmıştı. Yara 

çaplan yaklaşık olarak dört milimetreydi. Lezyonların orta kısımları kırmızı-pembe 

renkte. kenarları beyaz renkteydi. Gümüş sülfadiazin ve rivanol uygulanan 

lezyonlar deri seviyesi ile aynı seviyede olmasına rağmen çinko oksit ve merhem 

bazı uygulanan lezyonlar deri seviyesinden hafif çöküktü(Resim 4). 

Resim 4 : Yaralanmadan sekiz gün sonraki makroskopik görünüm. 
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il - MİKROSKOPİK BULGULAR : 

a) Merhem bazı uyguianru:ı yaralardaki mlkroskoplk bulgular : 

Birinci günde, lezyon bölgesinde polimorf nüveli lökositler (PNL) den zengin 

akut iltihabi bir infillrasyon. yer yer damar dışına çıkmış eritrositler ve krut 

oluşumu mevcuttu. 

İkinci günde. lezyon üzerinde krul oluşumu devam ediyordu. Bol PNL 

yığılmasına ilaveten. derin demıisle mononüklecr hücre infillrasyonu mevcutlu. 

Dördüncü günde, hafif bir kruUa birlikle yara kenarlarında epitel ilerlemesi 

mevcutlu. Nötrofil yığılması hala mevcut .olup hafif bir granülasyon dokusu 

belimıişli. 

Altıncı günde, hafif bir krut oluşumu ile beraber krut allına doğru belirgin bir 

epitel ilerlemesi ve fibroblastlardan zengin bir granülasyon dokusu görüldü. 

Yedinci günde, gelişimini tamamlamak üzere olan epitelin altında granü

lasyon dokusu mevcuttu. Granülasyon dokusu içinde bir odakta damar dışına 

çıkmış eritrositler görüldü. 

Sekizinci günde, epitel rejenerasyonu tamamlanmış .. epitelin altında dar bir 

şerit halinde granülasyon dokusu mevcutlu. 

b) Gümüş sülfadlozin uygulanan yaralardaki mikroskoplk bulgular: 

Birinci günde. lezyon bölgesinde laze kanarım alanları ve krut oluşumu 

mevcult.u ve yara alanında PNL infiltrasyonu gözlendi. 

İkinci günde, yara yüzeyinde hafif bir krut mevcut olup yara kenarlarında 

epitelizasyon başlamış ve lezyon bölgesinde PNL infillrasyonu mevcutlu. 

Dördüncü günde. krul hala mevcudiyetini sürdürüyordu. Ödemli granülasyon 

dokusu gelişmişti. Epilelizasyon belirginleşmiş olup derin dem1isle mononüklcer 

hücre infiltrasyonu mevcutlu. 

Altıncı günde tüm yara yüzeyi ince bir epilelle kaplanmıştı. Epitel altında ince 

bir granülasyon dokusu görülüyordu. 
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Yedinci ve sekizinci günlerde ise lezyon, normal deri görünümündeydi. Ancak 

yeni oluşan deri ince ve düz olup lezyon bölgesinde deri eklerine· rastlanmıyordu. 

c) Çinko oksit uygulanaİı yaralardaki mikroskopik bulgular : 
Birinci günde, krut oluşumu ve PNL infiltrasyonu mevcut olup yer yer damar 

dışına çıkmış eritrositlere de rastlanıyordu. 

ikinci günde, yara yüzeyinde krut mevcuttu. Epitel ilerlemesi henüz 

görülmüyordu. Lezyon bölgesinde PNL yığılması mevcuttu. 

Dördüncü günde, yara yüzeyinde krut mevcuttu. Yara kenarlarından epitel 

· ilerlemesi başlamıştı. Granülasyon dokusu oluşmuş olup yer yer kanama bölgeleri 

mevcuttu. 

Altıncı günde. krut hala mevcuttu. Epitel ilerlemesi ve granülasyon dokusu 

belirgindi. 

Yedinci günde, yara yüzeyinin tama yakın kısmı epitelle örtülmüştü. ,. 

Granülasyon dokusu mevcut olup içinde kanama odakları vardı. B grubundan 

yedinci günü, biopsi aldıgınu;ı; kobayda çinko oksit kullandığımız yara enfekte 

olmuştu. 

Sekizinci günde. epitel tüm yara yüzeyini kapatmıştı. Epitel altında hala 

granülasyon dokusu mevcut ve bu dokunun içinde küçük kanama odakları 

görülüyordu. 

d) Rlvanol uygulanan yaralardaki mlkroskoplk bulgular : 

Birinci günde, krut oluşumu ve lezyon bölgesinde PNL infiltrasyonu mevcuttu. 

İkinci günde, yara yüzeyinde krut ve lezyon bölgesinde PNL infiltrasyonu · 

mevcutlu. Lezyon tabanında belirgin bir ödem vardı. Derin dermisde granülasyon 

dokusu mevcuttu. 

Dördüncü günde, yara yüzeyinde krut mevcuttu. Yara kenarlarında epitel 

ilerlemesi başlamıştı. Lezyon tabanında ödemli granülasyon dokusu vardı. 

Altıncı günde, çok hafif bir krut vardı. Epitel ilerlemesi belirgindi ve bol 

fibroblast içeren ödemli granülasyon dokusu gelişmişti. 
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Yedinci günde. epitelizasyon yara yüzeyini kapatmak üzereydi. Ortada küçük 

bir alan kalmıştı. Epitel allında ince bir granülasyon dokusu mevcutlu. 

Sekizinci günde, yara yüzeyi tamamen epitelle kaplanmıştı: Epilel altında ince 

bir şerit halinde granülasyon dokusu görülüyordu. 

Her dört gruptan lezyonlarda blrlncı, lkincl, dördüncü, allıncı, yedinci ve 

sekiZinci günlerde. ı:nikroskopik bulgulardan, epllel ilerlemesinin mllimetrik olarak 

miklnrlan l ablo-1 de gösterilmiştir (Tablo-1) 

Tablo -1 : Grup ve günlere göre epitel llerlemcsi miktarları 

Grup Epitel ilerlemesi 
ve 

Gün Gümüş sülfadiazin Çinko oksit Rivanol Kontrol 

lA Omm Omm Omm Onun 

lB Onun Ornm Omm Omm 

2A 0,6nun Omm Omm Onun 

2B 0,8mm Omm Onın1 Onun 

4A l,2mm 0,75mm Omm l,8mm 

4B 1,1 mm 0,70mm 0,7mm 0,9mm 

6A 3,6mm 1 lllill 0,5 rm11 ı nun 

6B enfekte enfekle enfektc enfekte 

7A 3,6 nun 2,8111111 3,4 nun 3,4mm 

7B 3,6nm1 enfckle 3,6mm 0,4mm 

SA 3,6mrn 3,6mm 3.6mm 3,6nm1 

8B 3,6mm 3,6mm l,8mm l,2nm1 

8B 3,6mm 3,6mm 3,6nın1 3,6mrn 
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m -İSTATİSTİKİ BULGULAR: 

a) Uyguladığımız korelasyon testine göre her dört tedavinin süreleri ile 

epıtelizasyon miktarı arasında anlamlı bir ilişki vardı. Yani tedavinin süresi 

arttıkça epitellzasyon miktarı da anlamlı derece.de artıyordu. Bu ilişkinin 

istatistiksel sonuçlan tablo-2. de gösterilmiştir. 

Tablo-2 : Tedavi süresi ile epileli7.asyon miktarı arasındaki istatistiksel ilişki. 

Gnıp r l p 

Gümüş sülfadiazin · 0,95 8,61 < 0.001 

Çinko oksit 0,95 8,04 < 0,001 

Rivanol O. 77 3,41 < 0,01 

Kontrol 0,68 2,62 < 0,05 

b) Kullandığımız ilaçların epitelizan etkileri birbirleriyle ve merhem bazı ile 

karşılaştırıldığında hangisinin daha etkili olduğunu arılamak için sludent t testi 

uygulandı : 

1- Rivanol ile merhem bazı arasında anlamlı bir fark yoktu (xR = 1,20 ± 

1,098 mm, xK = 1,23 ± 0,99 mm, t = 0,05, P = 0,96) 

· 2- Çinko ·Oks~t ile merhem bazı arasında anlamlı bir fark yoktu (xç = ı ,27 ± 
0,94 mm, xK= 1,23 ± 0,99 ım11, t =O. 11, p = 0,91). 

3- Rivanol ile çinko oksit arasında anlamlı bir fark yoklu (xR = 1 ,20 ± 
1,098 mm, xç = 1,27 ± 0,94 mm, t = 0,13, p = 0,89). 

4- Gümüş sülfadiazin ile merhem bazı arasınd.a anlamlı bir fark v0:rdı (xG = 

2,45 ±0,73 mm, xK=l,23 ± 0.99 mrn, t = 3,0, p = 0,009). 

5- Gümüş sülfadiazin ile çinko oksit arasında anlamlı bir fark vardı (xG = 

2.45 ±0,73 mm, xç = 1,27 ± 0,94 mm, t = 3,04, p = 0,008). 

6- Gümüş sülfadiazin ile rivanol arasında anlamlı bir fark vardı ( xc= 2.45 ± 

0,73 mm, xR = 1,20 ± 1,098 mm, t = 2,98, p = 0,009). 



Araştırmaya aldığımız tüm yaralarda ilk günden itibaren bir kontraksiyon 

görüldü. Kontraksiyon miktarı tüm yaralarda yaklaşık olarak aynı olup aralarında 

aşikar bir fark yoktu. Yaralardaki bu kontraksiyon. sekiz günde sekiz milimetrelik 

yaraların dört onda dört (4,4) milimetrdik kısmının kapanmasını sağlamıştır. 

Kontraksiyon literatürde de bahsedildiği gibi yara iyileşmesinin önemli bir evresidir 

(2.5, 16,21,26,33). İnsanlarda kontraksiyon az olmasına rağmen basil canlılarda 

yara yüzeyinin kapanmasında en önemli mekanizmadır(28). 

Kullandığımız tüm tedavilerde kontraksiyon miktarının aynı olması, 

kullandığımız ilaçların kontraksiyon üzerine etkili olmadığını düşündürmektedir. 

Literatürde de bu ilaçların konlrak~iyon üzerine etkilerinin olup olmadığı 

konusunda herhangi bir bilgiye rastlamadık. 

Yaptığımız çalışmada gümüs sülfadiazin kullandığımız yaraların nemli ve 

temiz olduğunu, rivanol kullandığımız yaraların temiz ve sulantılı olduğunu, çinko 

oksil kullandığımız yaraların kuru ve kirli olduğunu. 'merhem bazı kullandığımız 
yaraların da kuru ve kirli olduğunu gördük. Gümüş sülfadiazin ve rivanolün yara 

yüzeyini nemli tutması.yara iyileşmesini olumlu yönde etkiler. Literatürde yaraların 

nemli tutulmasının yara iyileşmesini hızlandırdığı bildirilmektedir(4.5, 12,19). Buna 

karşılık yaranın kuruması ve yabancı maddelerin varlığı yara iyileşmesini gecikllrir 

(5,21 .2(3.28,33). 

Çalışmamızda. çinko oksit kullandığımız yaralarda yer yer kanama alanları 

görüldü. Bu kanamalar muhtemelen çinkonun lokal tahrişine bağlı olabilir (2). 

Değerlendirmeye aldığımız bütün yaralarda yaptığımız histo-patolojik 

incelememizde, yaralanmanın ilk günü bol hücre infillrasyonu ve krul oluşumu 
. . . 

gözlendi. Hücre infillrasyonunda polimorf nüveli (PNL) lerin hakimiyeti mevcutlu. 

Yaralanmanın üç !la dördüncü günleri PNL !erin yerini makrofajların aldığı ve 

granülasyon dokusunun geliştiği gözlendi. Oluşan granülasyon dokusu ilk 

günlerde makrofajlar, fibroblasllar ve kapiller damarlardan zengin iken 

yaralanmanın allı ila sekizinci günlerinde hücrelerde azalma, kollajen liflerde artma 

görüldü. Bu bulgular literatürdeki klasik yara iyileşmesi ile uygunluk gösteriyordu 

(5,6. 11,21 .26,28.33.39). Dcrmal tamiri gösteren bu bulgularda, ~arşılaştırdığımız 

tedavi yöntemleri arasında hiçbir fark yoktu. Bu da bize kullandığımız ilaçların 

dermal tamiri etkilemediğini gösterir. 
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Yaralanmanın iki ila dördüncü günlerinde yara kenarlarında epitel ilerlemesi 

görüldü. Epitel ilerlemesi krutun altında. granülasyon dokusunun üzerinde 

gf!rçekleşti. Literatürde de. bahsedildiği gibi yeni oluşan epitel. canlı dokular 

üzerinde ilerlemektedir (5.6.16,21,26,28,33). 

Gümüş sülfadiazin kullandığımız yaralarda, yaralanmanın ikinci gününde, 

epitel ilerlemesi yara ·kenarlarından başladı ve altıncı günü epitel ilerlemesi 

tamamlanarak yara yüzeyi tamamen kapatılmış oldu. Yara yüzeyinde oluşan krut, 

altıncı günü yara yüzeyinden ayrıldı. Rlvanol, çinko oksit ve merhem bazı 

kullanılan yaralarda ise epitel ilerlemesi dördüncü günde yara kenarlarında 

farkedildi ve yedi ila sekizinci günde epitel ilerlemesi-tamamlanarak yara yüzeyi 

tamamen kapatılmış oldu. Krut yedinci günü yara yüzeyinden ayrıldı. Bu bulgular 

bize gümüş sülf adiazinin yara iyileşmesinde diğer ilaçlardan daha etkili olduğunu 

gösterdi. 

Uyguladığımız her dört tedavide. tedavi süresi ile e'pitel ilerlemesi miktarı 

arasında anlamlı bir ilişki bulundu (PG = o.ooı. Pç= o.ooı. PR = o.oı. PK=0.05). 

Yani her dört tedavide de tedavi süresi arttıkça epitel ilerlemesi artmıştır. Bu durum 

bizi, ilaçların ve ilaç bazının yara iyileşmesini artırdığı kanısına getirmez.· Çünkü 

yaralar kendi haline de bırakılsaydı benzer bir iyileşme olacaktı(2,5.26.28,33). 

Bununla beraber uyguladığımız tedavilerin yara iyileşmesini engellemediğini, hiç 

değilse sekonder enfeksiyonu önlediğini söyleyebiliriz. Literatürde, topikal olarak 

kullanılan anUbiyoUklerin ve baz olarak kullanılan madd.elerin. yara iyileşmesini 

değişik derelerde engelleyebileceği ifade edilmektedir (5. l l, 12). 

Rivanol ile kontrol grubunu karşılaştırdığımızda rivanol ile merhem bazı 

arasında islatisliki açıdan anlamlı bir fark bulunamadı. Literatürde de rivanolün 

epitelizan bir ilaç olduğuna dair herhangi bir bilgiye rastlayamadık. 

Özatay, M.Ö. yanık yarası tedavisinde gümüş nitrat ile rivanol arasında 
yaptığı karşılaştırmalı bir çalışmada. gümüş nitratın yanık tedavisinde rivanolden 
daha üstün olduğunu bildirmiştir (34). özatay'ın bulgularına gö~e gümüş nitratla 
ortalama tedavi süresi 12,5 gün iken rivanolle tedavide bu süre 16,8 gün 

bulunmuştur. 

Scapicchio ve arkadaşları, tavşanların kulaklarında oluşturdukları değişik 
derinlikteki yaralara rivanol. gümüş nitrat ve sulfamylon tatbik ederek eptelizas
yonu izlemişler ve gümüş nitrat uygulanan tavşanlarda epilelizasyonun daha erken 

ve süratli seyrettiğini görmüşlerdir (38). 
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Rivanol, epitelizan bir ilaç olmamasına rağmen, yara iyileşmesinde hal~n 

kullanılmaktadır. Rivanol nonnal yara iyileşmesini hızlandımmmakla beraber 

özellikle kronik ülserlerde yaradaki enfeksiyonu engelleyerek normal yara iyileş-. ' 

mesini sağlayabilmektedir. Çünkü rivanol güçlü bir antimikrobiklir (22). , 

Yaptığımız çalışmada çinko oksit He merhem bazı arasında islatistiki olarak 

anlamlı bir fark bulamadık. Yani çinko oksilin epitelizan etkisinin olmadığı 

kanaatine vardık. 

Aklaş, E. ve arkadaşları yaptıkları karşılaşlımmlı bir çalışı:nada, krem bazı 

içinde çinkonun cpilelizasyonu artırdığını bildirmişlerdir (2). Bir kısım literatürde 

çinkonun ve tuzlarının yara iyileşmesini artırdığı bildirilmektedir (8, 17, 22). Ancak 

son çalışmalar çinkonun, çinko eksikliği bulunan hastalarda yara iyileşm~sini 

hızlandırdığını belirtmektedir (16,42). 

Yaptığımız çalışmada gümüş sülfadiazin ile merhem bazı, rivanol ve çinko 

oksit arasında istatistik! olarak anlamlı bir fark bulduk. Yani gümüş sülfadiazin 

yara iyileşmesini anlamlı bir şekilde artınnıştır. Literatürde gümüş sülfadiazinin 

epitelizasyonu artırıcı etkisinin olduğu belirlilrnlşlir ve gümüş sülfadiazin epitelizan 

olarak. özellikle yanık yarasında halen sıklıkla ku11anılmaktadır(9, 11. 18,30,34,45). 

Aktaş, E. ve arkadaşları da yaptıkları karşılaşlıımalı bir çalışmada gümüş 

sülfadiazinin, krem bazından ve çinkodan epitelizasyon üzerine daha etkili 

olduğunu bulmuşlardır (2). Bizim bulgularımız da bununla uygunluk göster

mektedir. 



Gümüş sülfadiazin, çinko oksit, rivanol ve merhem bazının yara iyileşmesi 

üzerine etkilerini araştırdığımız bu karşılaştırmalı çalışmadan elde ettiğimiz 

sonuçlar şunlardır : 

1- Sekiz günlük tedavi boyunca tüm yaraların dört onda dört (4.4) 

milimetrelik kısmı (% 55 i ) kontrakslyonla kapatılmış olup kullandığımız ilaçların 

kontraksiyon hızı üzerine herhangi bir etkisi görülmemiştir. 

2- Gümüş sülfadiazin ve rivanol. yara yüzeylerinin nemli kalmasını 

sağlayarak epitelizasyon için uygun bir yara yüzeyi oluşturmuşlardır. 

3- Çinko oksit ve merhem bazı, yara yüzeylerinin kuru ve kirli kalmasına ne

den olarak epitelizasyon için uygun olm,ayan bir yara yüzeyi meydana getirmişlerdir. 

4- Gümüş sülfadiazin uygulanan yaralarda, epitel ilerlemesi ikinci günü 

başlayıp altıncı günü tamamlanmıştır. Rivanol, çinko oksit ve merhem bazı 

kullanılan yaralarda ise epitelizasyon dördüncü günü başlayıp yedi ila sekizinci 

günü tamamlanmıştır. 

5- Tüm yaralarda yaralanmanın ilk günü krut oluşumu ve polimorf nüveli 

lökosit (PNL) infiltrasyonu görülmüştür. İyileşmenin dördüncü günü PNL 

infiıtrasyonunun yerini makrofajlardan, kan damarlarından ve flbroblastlardan 

zengin bir granülasyon dokusu almıştır. iyileşmenin altı ile sekizinci günü 

granülasyon dokusunda hücre ve kan damarları azalmış, kollajen lifler artmıştır. 

Kullandıgımız ilaçların bu evreler üzerine herhangi bir etkisi olmamıştır. 

6- Her dört tedavide, tedavi süresi ile epitel ilerlemesi arasında anlamlı ?ir 

ilişki bulunmuştur. Yani tedavi süresi arttıkça epitel ilerlemesi de artmıştır. 

Uyguladığımız tedaviler epitel ilerlemesini engellememişlerdir .. 

7- Rivanolün epitel ilerlemesi üzerine etkisi ile merhem bazının epitel 

ilerlemesi üzerine etkisi arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

8- Çinko oksilin epitel ilerlemesi üzerine etkisi ile merhem bazının epitel 

ilerlemesi üzerine etkisi arasında anlamlı bir fark saptanamamıştır. 

9- Gümüş sülfadiaz.inin epitel ilerlemesi üzerine etkisi ile merhem bazı, 
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rivanol ve çinko oksilin epitel ilerlemesi üzerine etkileri arasında müsbet yönde 

anlamlı bir fark olduğu tesbit edilmiş ve gümüş sülfadiazinin ep.llel ilerlemesini 
artırdığı görülmüştür. 

Bu bulguların ışığı altında gümüş sülfadlaziiı.ın çinko oksit ve rı:vanolc göre 

yara iyileşmesinde öncelikle kullanılabilecek uyguı:ı bir ilaç olduğu anlaşılnuştır. 



Yara iyileşmesinde en etkili ve en kullanışlı topikal ilac~ tesbit etm.ek için, 13 

kobay üzerinde açılan toplam 52 yarada gümüş sülfadiazin, rlvanol ve çinko oksiti 

birbirleriyle ve nötr mef'.hem bazı ile karşılaştırdık. Yara iyileşmesini incelemek için 

her dört gruptaki yaraların durumlarını blrınci, i~cı. dördüncü, altıncı, yedinci ve 

sekizinci günlerde makroskopik ve mikroskopik olarak inceledik. 

Epitel ilerlemesi üzerine etkileri açısından rivan~l. çinko oksit ve merhem bazı 

arasında anlamlı bir fark bulamadık. Ancak gümüş sülfadiazin ile rivanol, çinko 

oksit ve rne~hern bazı arasında müsbet yönde anlamlı bir fark tesbit ettik ve gümüş 
sülfadiazlnin epitel ilerlemesini artırdıftı sonucuna vardık ( p = 0,009) .. 

Bu bulguların ışığı altında biz, gümüş sülfadiazinin. çinko oksit ve rlvanole 
göre, yara ve ülser tedavisinde öncelikle tercih edilmesi gereken bir ilaç olduğu 
kanısına vardık. 

THE EFFECTS OF SILVER SULPHADIAZINE, RIVANOL AND OXYDE DE ZINC 

ON WOUND HEALING 

In order to detem1ine the most eff ective and useful topical drug in wound 

healing, 52 wounds in 13 gulne pigs werc occurec'! and treated by silver 
sulphadlazinc. rivanol, and oxyde de zinc as well as neulral cream. Wound healing 

were examined macroscopically and rnicroscopically on lhe 1 sl. 2 nd, 4 lh, 6th, 7th · 
and 8 th days arter wounding. 

Although there was no diff erence in terrİıs of the eff ect on epithelization 

among rivanol. oxyde de zinc. and neutral cream, silver sulphadiazine had an 
increasing effect on epithelization ( p = 0,009). 

We concludcd from our findıngs that silver sulphadlazine was more cffective 
an~ useful in wound healing than rivanol and oxyde de zinc. 
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