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ÖZET

SUMMARY

Yan›k travmas› çocuklarda önde gelen mortalite ve morbidite
nedenleri aras›ndaki yerini korumaktad›r. Bu derleme yaz›s›yla
yan›k travmas›na maruz kalan çocuk hastalar›n ilk karﬂ›laﬂma,
erken dönem ve devam eden yo¤un bak›m tedavilerindeki güncel
ve özgün yaklaﬂ›mlar›n irdelenmesi amaçlanm›ﬂt›r. (Türk Yo¤un
Bak›m Derne¤i Dergisi 2011; 9 Özel Say›: 62-9)
Anahtar Kelimeler: Yan›k, yo¤un bak›m, çocuk

Burn injury is still a leading cause of morbidity and mortality in children. This article aimed to review the current principles of management from initial assessment to early management and intensive
care for pediatric burn patients. (Journal of the Turkish Society
Intensive Care 2011; 9 Suppl: 62-9)
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cukluk ça¤›na özgü yan›k yo¤un bak›m yönetiminin gerek
akut dönemde gerekse devam eden tedavi s›ras›nda özgün olarak düzenlenmesi yaﬂamsal önem taﬂ›maktad›r.
1. Çocuk Hastalar›n Yan›k Merkezlerine Sevk Kriterleri:
Yan›kta olay yeri ve acil servislerdeki gerekli giriﬂimlerden sonra hangi çocuklar›n yan›k tedavi merkezlerine
sevk edilece¤i karar›n›n verilmesi gereklidir. Ülkemizde
yan›k merkezlerinde tedavi görecek çocuklar için yayg›n
olarak Amerikan Yan›k Birli¤i’nin (American Burn Association-ABA) kriterleri göz önünde tutulmaktad›r. ABA yan›k
için özelleﬂmiﬂ merkezlere hasta sevk koﬂullar›n› belirlerken majör yan›klar, orta derecede yan›klar ve minör yan›klar›n tan›m›n› yapmakta, majör yan›k olarak de¤erlendirilen olgular›n mutlaka özelleﬂmiﬂ yan›k merkezlerine sevk
edilmesi gerekti¤ini vurgulamaktad›r (11). Genel kriterler
çocuklar için de geçerlidir (Tablo 1). Ek olarak çocukluk
yaﬂ grubu için üç önemli maddeyi öne ç›kmaktad›r, bu kriterlere göre:
1. On yaﬂ›ndan küçük çocuklarda %10 ve daha geniﬂ
ikinci derece yan›klar,
2. Tüm üçüncü derece yan›klar
3. Pediatrik hastalar konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ personel ve ekipman›n bulunmad›¤› hastaneler,
4. Çocuk istismar›ndan ﬂüphelenilen olgular›n özelleﬂmiﬂ yan›k merkezlerine sevk edilmesi önerilir (12).
2. Yan›k Yaras›n›n De¤erlendirilmesi:
Yan›klar derinlikleri ve vücut yüzeyinde kaplad›klar›
alan›n geniﬂli¤i ile de¤erlendirilmektedirler. Ayr›ca de¤erlendirme s›ras›nda hastaya özgü koﬂullar›n da göz önüne
al›nmas› önem taﬂ›maktad›r.
Derinlik
Güncel olarak derinlik tan›mlamas›nda yüzeyel yan›k,
k›smi kal›nl›kta yan›k veya tam kat yan›k tan›mlar› kullan›lmaktad›r. Yüzeyel yan›klar epidermisle s›n›rl›d›r. K›smi kal›nl›ktaki yan›klar ise kendi içinde yüzeyel ve derin olarak
ayr›l›rlar. Yüzeyel k›smi kal›nl›ktaki yan›klarda dermisin ya-

Giriﬂ
Yan›klar, çocuklarda ölümle sonuçlanan travma nedenleri aras›nda üçüncü s›rada yer almakta (1) ve dünyan›n çeﬂitli ülkelerinde sosyal ve kültürel farkl›l›klara ra¤men benzer nedenlerle ortaya ç›kmaktad›r (2-5). Çocuk
yan›klar›n›n yüksek oranlarda haﬂlanmalara ba¤l› olmas›
dikkat çekicidir. Haﬂlanma yan›klar›n› alev yan›klar› izlemekte, s›cak temas yan›klar›na da s›k rastlanmaktad›r.
Düﬂük veya yüksek voltajl› elektrik yan›klar› daha çok dar
gelirli veya geliﬂmekte olan ülkelerde yaﬂayan çocuklar›n
s›k maruz kald›¤› bir travmad›r (6). Çocukluk ça¤›nda görülen yan›k olgular›n›n önemli bir k›sm›n› 0-4 yaﬂ aras› çocuklar oluﬂturur (2,3,4,5,7). Alev yan›klar› ve elektrik yaralanmalar› 5 yaﬂ, özellikle 13 yaﬂ üzerinde öne ç›kmakta ve
haﬂlanma yan›klar›ndan daha a¤›r seyretmektedir. Erkek
çocuklar›n›n k›zlara göre biraz daha s›k yand›¤› söylenebilir. Çocuklarda yan›k olay› ço¤unlukla evde meydana gelmekte, sosyoekonomik durum kötüleﬂtikçe yan›k s›kl›¤›
artmaktad›r. ‹stismara ba¤l› çocuk yan›klar› çeﬂitli toplumlarda %1-25 aras›nda bildirilmekte, asl›nda gerçek oranlar
tam olarak bilinmemektedir (1-7).

Türkiye’deki Çocuk Yan›k Olgular›
Ülkemizde çeﬂitli merkezlerin de¤iﬂik zaman dilimlerinde bildirdi¤i pediatrik yan›k oranlar› birbirinden önemli
farkl›l›klar göstermektedir:
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Yan›k Ünitesi’ne
1979-1993 y›llar› aras›nda baﬂvuran hastalar›n %58’i 15
yaﬂ alt›nda iken, Çukurova Üniversitesi Hastanesi Yan›k
Ünitesi’nde bu oran %51 (1988-1997), Gülhane Askeri
T›p Akademisi Hastanesi Yan›k Ünitesi’nde ise sadece
%16’d›r (1985-1995) (8-10). Baﬂkent Üniversitesi’nin
1997- 2005 y›l›nda Adana, Ankara ve Konya’da hizmet veren yan›k ünitelerindeki çocuklar göz önüne al›narak yap›lan çal›ﬂmada, tedavi gören hastalar›n %35,5’i 18 yaﬂ alt›nda olarak bildirilmektedir (8-10,5). 2010 y›l›nda, Baﬂkent Üniversitesi Yan›k, Yang›n ve Do¤al Afet Bilimleri
Enstitüsü Ankara Yan›k Ünitesi’nin tedavi etti¤i hastalar›n
%42’si 18 yaﬂ alt›ndaki olgulard›r.
Epidemiyolojik verilerde görünen bu farkl›l›klara ek
olarak ülkemiz koﬂullar›nda çocukluk ça¤›nda yan›k olgular›n›n ilk yard›m ve yo¤un bak›m tedavi yaklaﬂ›mlar› da
henüz bir standarda kavuﬂmam›ﬂt›r. Yine de bu olgulara
yönelik özelleﬂmiﬂ bak›m› sunan merkez say›s›n›n son y›llarda artt›¤›, standardizasyon çal›ﬂmalar›n›n devam etti¤i
söylenebilir.

Tablo 1. Amerikan Yan›k Birli¤i’nin yan›k hastalar›n› yan›kta
özelleﬂmiﬂ merkezlere sevk kriterleri (12)
• Vücut yüzey alan›n›n %10’undan büyük k›smi kal›nl›kta yan›klar
• Yüz, el, ayak, genital bölge, perine veya majör eklem yan›klar›
• Tam kat yan›k (hangi yaﬂta olursa olsun)
• Elektrik ve y›ld›r›m çarpmalar›
• Kimyasal yan›klar
• ‹nhalasyon hasar›
• Yan›k tedavisini karmaﬂ›klaﬂt›ran, iyileﬂmesini uzatan veya mor
taliteyi etkileyen eﬂlik eden hastal›klar
• Yan›k travmas› öncelikli risk taﬂ›yan çoklu travma hastalar›
(di¤er travmalar öncelikli ise travma merkezine yat›r›lmas› önerilir)

Çocuk Yan›k Olgular›na Özgü Sorunlar

• Pediatrik hasta bak›m›nda uzman ekip ve ekipman› bulunmayan
hastaneler

‘Büyü¤ün küçülmüﬂü’ olarak de¤erlendirilmesi mümkün olmayan çocuk büyüyen, geliﬂen, özgün anatomik ve
fizyolojik koﬂullara sahip bir organizmad›r. Bu nedenle ço-

• Özel sosyal, duygusal veya rehabilitasyon koﬂullar› gerektiren
hastalar (istismar ma¤durlar› vb)
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r›s›ndan az›n› içeren yan›k mevcuttur. Derin k›smi kal›nl›ktaki yan›klarda retiküler dermis de etkilenmiﬂtir, dermisin
yar›s›ndan ço¤u olaya kat›lm›ﬂt›r. Tam kat yan›kta dermisin tamam› yanm›ﬂt›r. Daha derin yan›klar›n fasya ve alt›na dek uzanmas› da mümkündür.
Yan›k derinli¤i, s›cak ajan›n ›s›s›, kontakt süresi, anatomik konum, uygun ilk yard›m ve örtme gibi faktörlerin yan›nda, yaﬂtan da etkilenir. Örne¤in; 60 °C derece s›cakl›ktaki suya 1 saniye maruz kalan süt çocu¤unda tam kat yan›k oluﬂurken, daha büyük bir çocukta tam kat yan›k oluﬂmas› için 5 saniye gereklidir. Yetiﬂkinde 60 °C derecelik
suya maruz kal›nd›¤›nda tam kat yan›k 20 saniyelik bir temas süresi ile oluﬂur (13). Yani, derisi yetiﬂkinden daha
ince ve hassas olan çocukluk yaﬂ grubunda yan›k ayn› durumdaki yetiﬂkinden daha derin olabilir. Ayr›ca, çocuklardaki hipovolemi ve hipotermi e¤ilimi nedeniyle yan›k sonras› hidrasyonun amaçlar›ndan biri olan ‘yan›k yaras›nda
staz bölgesinin kurtar›labilmesi’ çocuklarda yetiﬂkindekinden daha zordur. Yani yan›k yaras›n›n olay an›ndan sonra
derinleﬂme riski çocuklarda yüksektir.
Geniﬂlik
Yan›k geniﬂli¤i, yan›k alan›n›n toplam vücut alan›na
yüzdesel oran› olarak tan›mlan›r. Yetiﬂkinlerde kullan›lan
9’lar kural› sadece adolesan dönemdeki çocuklarda uygundur. Bu kurala göre omuzlardan parmak uçlar›na üst
ektremitenin her biri %9, anterior ve posterior gövde ile
her bir alt ekstremite ayak parmak uçlar›na kadar %18
olarak de¤erlendirilir. Boyun ve kas›k %1’dir. Büyüme geliﬂme s›ras›nda de¤iﬂkenlik gösteren özellikle kafa ve ekstremite oranlar› nedeniyle her yaﬂ grubunu ayr› ayr› ele alan
Lund-Browder Skalas› çocuklar için daha uygun bir seçimdir (14). Di¤er yöntem, çocu¤un avuç içi %0,5-1 olarak kabul edilerek yap›lan ölçüm olabilir (15). Bu ölçümlere yüzeyel yan›k alanlar› dahil edilmemelidir (ﬁekil 1).
3. Havayolu ve Solunum
Çocuk trakeas› yetiﬂkinden daha k›sa ve dard›r. Glottis daha anterior yerleﬂimlidir. Bu nedenle, havayolu açma ve güvenle koruma koﬂullar› yetiﬂkine göre zor olabilir. Hava yolu çap›n›n dar olmas› nedeniyle çocuklarda intrabronﬂiyal debris ve sekresyonlarla solunum yolu t›kanma riski yüksektir. Yang›nda iç ortamdaki çocuklar›n d›ﬂar› kaçma ﬂans› yetiﬂkinden az oldu¤undan, duman inhalasyonu, inhalasyon hasar› ihtimali ve bronkospazm e¤ilimi yüksektir. Dolay›s›yla çocukluk ça¤›nda toplam yan›k
alan›, yaﬂ ve erken dönemdeki tedavilerin yan›nda morbidite ve mortaliteyi artt›ran nedenler aras›nda inhalasyon
hasar› da yer almaktad›r (16). Akut dönemde entübasyon
gerekirse tüp geniﬂli¤ine karar verirken hastan›n trakesinin yaklaﬂ›k olarak serçe parma¤› geniﬂli¤inde oldu¤u bilgisi ya da (yaﬂ+16)/ 4 formülü veya Broslow band› kullan›lmas› önerilmektedir (17). Geleneksel olarak küçük çocuklarda kafs›z tüplerle entübasyon önerilse de özellikle
yüz ve boyun yan›¤› olan olgularda yan›k ödemi henüz
oturmadan, düﬂük bas›nçl› bir kafla sabitlenen entübas-

yon tüpü ile hava yolu emniyetinin sa¤lanmas› uygun olabilir (18). Küçük çocuklarda inhalasyon hasar› nedeniyle
kararlaﬂt›r›lan entübasyonun zamanlamas› gibi trakeostominin zamanlamas› da tart›ﬂmal›ysa da erken dönemde
aç›lmas› fikri yayg›n olarak desteklenmektedir (19).
S›ra d›ﬂ› olgularda nitrik oksit, albuterol, yüksek frekansl› ventilasyon veya ekstrakorporeal membran oksijenasyonu yöntemlerinin kullan›lmas› gerekebilir (20-22).
4. Damar Yolu, S›v› Replasman› ile ‹lgili Yaklaﬂ›mlar:
Çocuk hastalar›n a¤›rl›klar›na göre vücut yüzey alanlar› yetiﬂkinden daha geniﬂtir, geniﬂ olmayan yan›klarda bile hipotermi ve hipovolemi geliﬂimi olas›d›r ve h›zl› seyreder. Geniﬂ yan›klarda bu durum daha da önem kazanmaktad›r. %80’in üzerinde yan›k alan› olan 103 çocu¤u inceleyen bir çal›ﬂmada hayatta kalma ile ilgili iki gösterge dikkati çekmektedir. Bu göstergeler çocuklara yan›k sonras›
ilk 1 saat içinde damar yolu bulunmas› ve s›v› resüsitasyona baﬂlanm›ﬂ olmas›d›r (23). Ayr›ca geniﬂ yan›k alan›
olan bir yaﬂ alt›ndaki çocuklarda, düﬂük do¤um a¤›rl›kl›
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rak yap›lmazsa yan›k ﬂokuyla karﬂ›laﬂ›lacakt›r. Amerikan
Yan›k Birli¤i çocuklar için yan›k alan›na ba¤l› s›v› ihtiyac›n›n hesab› için idame s›v› ihtiyac›n›n da eklenmesi gerekti¤ini vurgulamaktad›r (26). Bir çok merkezde tercihen
kristaloidler, en s›k olarak da Ringer laktat solüsyonu kullan›lmaktad›r. S›v› miktar›n›n belirlenmesinde çocuk yan›klar›n›n tedavi edildi¤i deneyimli merkezlerce ilk 24-48
içinde pediatrik hastalarda kullan›lmak üzere modifiye
edilmiﬂ yan›k s›v› replasman formülleri tercih edilmektedir. Ancak bu formüller de yetiﬂkinler için oluﬂturulanlar
gibi rehber niteli¤i taﬂ›maktad›r. Hastan›n s›k› hemodinamik izlemiyle al›nan dinamik kararlarla s›v› replasman›n›n
yönetimi önerilmektedir (27).
Formüllerden en s›k kullan›lanlar› çocuk hastalara hizmet veren Shriner’s Enstitüsü Cincinati ve Galveston Yan›k Merkezleri’nde oluﬂturulmuﬂ olanlard›r (28).
Shriner’s Cincinnati Formülü
‹lk 24 saat:
a) Büyük çocuklar için; Ringer laktat
4 mL/kg/% yan›k +1500 mL/m2 (idame)=total (1/2’si
ilk 8 saatte, geri kalan› sonraki 16 saatte)
b) Küçük çocuklar için;
4 mL/kg/%yan›k +1500 mL/m2 (idame)= total, ilk 8
saatte (Ringer laktat + 50mEq NaHCO3)
Ringer laktat, ikinci 8 saatte
Ringer laktat içinde %5 albumin, üçüncü 8 saatte
Shriner’s Galveston Formülü:
‹lk 24 saat: Ringer Laktat, 5000 mL/m2 yan›k + 2000
mL/m2 (idame)
(1/2’si ilk 8 saatte, geri kalan› sonraki 16 saatte)
S›v› miktar›n›n belirlenmesi için gereken vücut yüzey
alanlar› ya a¤›rl›k-boy-vücut yüzey alan› tablolar›ndan ya
da bu amaçla geliﬂtirilmiﬂ formüllerden heasplanabilir.
Vücut yüzey alan›= Jacobson formülü bunlardan biridir (17):
[boy (cm)+a¤›rl›k (kg)-60]/100
S›v› replasman› s›ras›nda idrar ç›k›ﬂ›n›n süt çocuklar›nda (1-24 ay) 2 mL/saat, daha büyük çocuklarda 1
mL/kg/saat olmas› yeterlidir (26). S›v›lar›n en az›ndan oda
s›cakl›¤›nda, mümkünse vücut s›cakl›¤›na uygun olacak
ﬂekilde verilmesine dikkat edilmelidir.
‹lk 24 saatte verilen s›v›n›n sadece %20-30 kadar› damar içinde kalabildi¤inden büyük miktarlarda s›v› ihtiyac›
mevcuttur. Bu durum yetiﬂkinde oldu¤u gibi volüm geniﬂletici s›v›lar›n özellikle albuminin kullan›m›yla ilgili tart›ﬂmalar›n sürmesine neden olmaktad›r. Kabul gören kan›ya
göre, yan›k ﬂokunda damar duvar›nda geliﬂen aﬂ›r› geçirgenlik sonucu albuminin interstisyel alana kaç›ﬂ› resüsitasyon sonras› dönemde aﬂ›r› yüklenmede önemli rol oynad›¤›ndan ilk 24 saat içinde 2 g/dL’nin alt›na düﬂmeden
albumin replasman› yap›lmamas› yönündedir. Bunun için
en az›ndan ilk 8 saatin beklenmesi tavsiye edilmektedir
(29). Buna karﬂ›l›k 12-14 saat sonunda eklenecek kolloid
ile yap›lan replasmanlarda hastan›n s›v› ihtiyac›n›n ve ‘s›v›
geçiﬂleri’ne ba¤l› komplikasyonlar›n azald›¤›n› bildiren ça-

bebekler ve pretermlerde, konjenital kalp anomalisi olanlarda ve inhalasyon hasar›n›n eﬂlik etti¤i olgularda kardiyak fonksiyonlar›n h›zl› bir ﬂekilde bozuldu¤u ak›lda tutulmal›d›r (24). Böbre¤in konsantrasyon mekanizmas›n›n
özellikle ilk iki yaﬂ içinde immatür olmas› da s›v› elektrolit
replasman›nda göz önüne al›nmas› gereken bir koﬂuldur.
Sodyum tutulumunun yeterince sa¤lanam›yor olmas› hiponatremi e¤ilimi ile kendini gösterir. Özellikle alt› yaﬂ alt›ndaki çocuklarda kardiyovasküler sistem, s›v› replasman›, sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor ve magnezyum
düzeyleri ani de¤iﬂiklikler aç›s›ndan titiz bir izlem ve stratejiyi gerekli k›lar. Çocuklarda taﬂikardiyle seyreden sistemik inflamatuvar yan›t, hipovolemi ve ﬂok tablosu ilerlemesine ra¤men, arteriyel tansiyon, santral venöz bas›nç,
idrar ç›k›ﬂ› gibi göstergelerde yan›lt›c› bir iyilik haline neden olmaktad›r (16). Yan›k ﬂokunda s›v› kayb› devam eder
ve yerine uygun olarak konmazsa, aniden derinleﬂir ve
hasta tedavisi zor bir ﬂekilde dekompanse bir hal alabilir.
Çocuklara özgü bu özellik baﬂka bir aç›dan de¤erlendirildi¤inde; daha ilk karﬂ›laﬂmada göze çarpan a¤›r hipovolemi
belirti ve bulgular›n›n varl›¤›nda da uyan›k olmak ve özellikle iki olas›l›k üzerinde durmak uygundur:
1. Çocuk yan›k olay›ndan sonra uzun süre ›s› ve s›v›
kaybetmiﬂ, hidrate edilmemiﬂ ve sa¤l›k merkezine ulaﬂt›r›lmas› gecikmiﬂ olabilir.
2. Yan›k olay›ndan hemen sonra göze çarpan a¤›r hipovoleminin nedeni yan›k d›ﬂ›nda gizli bir travmaya ba¤l›
intrakorporeal kanamalar da olabilir. (Çocuklarda çoklu vücut travmas› riski yüksek oldu¤undan yan›k olay›na eﬂlik
eden kafa travmas› ya da künt torakal veya abdominal
travma mevcut olabilir).
Yan›k olay›nda akut dönemde ›l›k serum fizyolojik gibi
so¤utma malzemelerinin kullan›m› a¤r›y› azaltmas›, yan›k
alan›ndaki ›s› miktar›n› düﬂürmesi nedeniyle tercih edilen
bir yöntemdir. Ancak çocuklarda özellikle yan›k alan› geniﬂse hipotermi ihtimaline karﬂ› dikkat edilerek so¤utma
uygulanmal›d›r. Is› ve s›v› kayb›n› önlemek için so¤utma
uygulamas›n›n 5-10 dakikay› geçmemesi önerilir. Buz kullan›m› kesinlikle tavsiye edilmemektedir (25). Uygulama
sonras› hastan›n üstü temiz ve kuru bir örtü ile örtülmelidir. ‹lk aﬂamada örtünün steril olmas› ﬂart de¤ildir.
‹lk 24 saat içinde %10’un alt›nda yan›k alan› olan uygun olgularda hidrasyon oral yolla da yap›labilir. Damar
yolu gereken çocuklarda ilk damar yolu aç›l›rken, mümkünse yan›k olmayan bir yüzey tercih edilmelidir. Zorda
kal›n›rsa, yan›k alan da kullan›labilir. Gerekli hastalarda
santral venöz yol açmaktan kaç›nmamal›d›r. Uygun venöz
yol bulunamayan 6 yaﬂ›ndan küçük çocuklarda intraosseöz yol kullan›labilir. Bu yoldan saatte 100 mL kadar s›v› infüzyonu rahatl›kla yap›labilir.
Yan›k sonras› ilk 24-48 saat içinde yan›k alan› %15’in
alt›ndaki çocuklarda hesaplanan idame s›v›s›n›n 1-1,5 kat›
yeterli olabilmektedir (11). Ancak %15-20 ve üzerindeki
yan›klarda s›v› resüsitasyonu yan›k alan› göz önüne al›na-
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lizma ve katabolizman›n uzam›ﬂ dönemde de devam etti¤ini göstermiﬂtir (37). Bu süre kimilerine göre 9 ay ile 2 y›la
kadar uzamaktad›r (17). Yan›kl› çocu¤un kalori ihtiyac› ‘Shriner’s Hospitals for Children-Galveston’ ve Modifiye Curreri formülü ile hesaplanabilir (17) (Tablo 2). Çocuklara 2,5
g/kg/gün ve üzerinde protein deste¤i ile yara iyileﬂmesi
için gerekli kalori ihtiyac› azald›¤› saptanm›ﬂt›r (38).
Gotthschlich ve arkadaﬂlar› prospektif randomize çal›ﬂmalar›nda erken enteral beslenmenin çocuklarda yan›k
sonras› hipermetabolizma ve morbiditeyi azaltmad›¤›n›
göstermiﬂlerse de (39), 12-14 saatlik açl›k sonunda glikojen depolar›n›n tükendi¤i bilinen küçük çocuklar baﬂta olmak üzere yan›kl› çocuklarda erken enteral beslenmenin
intestinal mukoza bütünlü¤ünün korunmas›n›, kan ak›m›n›n artt›r›lmas›n› ve motilitenin h›zlanmas›n› sa¤lad›¤› savunulmaktad›r. Dolay›s›yla erken enteral beslenme önerilen
bir besleme seçene¤idir. Çocuklarda aspirasyon riski yetiﬂkin daha yüksek oldu¤undan transpilorik yol ile enteral beslenme tercih etmek daha emniyetlidir. Yan›kl› çocukta
transpilorik bir beslenme tüpüyle olaydan hemen sonra veya 1-2 saat sonra bile enteral beslenmenin tolere edildi¤i
bildirilmekteyse de erken enteral beslenmeden kastedilen
zamanlama ilk 24 saattir (17). Gerekirse gastrostomi yoluyla beslenme de tercih edilebilir (40). Uygun olmayan hastalarda enteral beslenme splanknik hipoperfüzyon, yayg›n
intestinal nekroza kadar giden komplikasyonlara neden
olabilir (41,42). Yan›kl› hastada enerji deste¤i çok önemli
oldu¤undan, enteral beslenmenin mümkün olmad›¤› koﬂullarda, en erken zamanda total parenteral beslenme yoluyla enerji ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› önerilir. Onun da kendine özgü komplikasyonlar› göz önüne al›nmal›d›r.
Katabolizma ve kas kütlesi kayb›n›n yo¤un oldu¤u yan›k travmas›nda çocuklarda büyüme hormonu, oksandrolon ve insülin benzeri büyüme faktörü kullan›m›n›n kay›plar› azaltt›¤› gösterilmiﬂse de kullan›mlar› halen tart›ﬂmal›d›r (43-45). Propranolol protein sentezini artt›r›p, periferal
lipolizi azaltarak oluﬂturdu¤u anti-katabolik etki nedeniyle
çocuk yan›klar›nda kullan›lmaya devam etmektedir (17).
6. Enfeksiyon
Yan›k travmas›na ba¤l› olarak hücresel immün fonksiyonlarda yayg›n bir azalma, nötropeni, T-hücre transkripsiyonunda de¤iﬂiklikler oldu¤u bilinmektedir (46-48). ‹mmün matürasyonu henüz tamamlanmam›ﬂ olan çocuk organizmas› yan›ktaki immün bask›lanma ve bozuk yan›tla

l›ﬂmalar da göze çarpmaktad›r (30,31). Benzer bulgular
yüksek doz vitamin-C için de dile getirilmektedir (32).
Baﬂka önemli bir koﬂul da 20 kg alt›ndaki hastalar›n hipoglisemi riski nedeniyle kan ﬂekeri monitörizasyonuyla
gerekirse %5 dekstroz içeren s›v›larlar ile resüsite edilmesi gereklili¤idir (11).
5. Hipermetabolizma ve Beslenme
Yaﬂam›n› idame ettirmek d›ﬂ›nda büyümeye ve geliﬂmeye devam eden çocuk organizmas› normal koﬂullarda
zaten yetiﬂkinden daha h›zl› bir metabolik h›za sahiptir.
Metabolizma h›z›n› artt›ran her durum çocuk organizmas›n›n kalori, protein, mineral ve eser elemanlara ihtiyac›n›
fazlas›yla artt›r›r. Yan›k travmas› geçiren çocukta di¤er
hastal›klarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda metabolik h›z›n çok artt›¤›
ve yan›k geniﬂli¤iyle do¤ru orant›l› stresle tetiklenen katabolizma art›ﬂ› bildirilmiﬂtir (33). Travmaya sistemik yan›tla
birlikte katabolik ajanlar›n (kortizol, katekolamin ve glukagon) yükselmesi glikojen depolar› yeterince dolmam›ﬂ
olan 2 yaﬂ alt›ndaki çocuklarda hiperglisemik yan›t›n k›sa
sürmesi ve/veya hipoglisemik olarak seyretmesiyle sonuçlanabilir. Bu çok bilinen metabolik sorun yan›nda son
y›llarda travma sonras› hiperglisemik yan›t ve relatif insülin eksikli¤inin kritik hastal›¤› olan çocuklarda a¤›r enfeksiyon, çoklu organ yetmezli¤i gibi durumlarda etkili oldu¤u
da dile getirilmektedir. Yan›kl› hastalarda hiperglisemi
morbidite ve mortaliteyi artt›rmaktad›r (34). Düﬂük doz insülin kullan›m›n›n kritik hastal›¤› olan hastalardaki anabolik
etkisi yan›nda, yan›kl› çocuklarda bozulmuﬂ immün yan›t›
güçlendirmesi ve yara iyileﬂmesine direkt katk›s› da gösterilmiﬂtir, ancak bu etkinin düﬂürülen kan ﬂekerinden mi yoksa insülinden mi kaynakland›¤› tart›ﬂmal›d›r (33). Yak›n zamanda yap›lan bir çal›ﬂmada Mecott ve arkadaﬂlar› a¤›r yan›kl› çocuklarda eksenatid kullan›m›n›n eksojen insülin ihtiyac›n› önemli oranda düﬂürdü¤ü saptam›ﬂt›r (35).
Çocuklarda majör yan›k travmas›nda karaci¤erde akut
faz proteinlerinin artt›¤›, konstitüsyonel proteinlerin azald›¤› bilinen bir gerçektir. Akut faz yan›t›na kat›lan interlökin
(IL)-1β, IL-6, tümör nekroz faktörü (TNF)-α, IL-8, IL-10 gibi
sitokinler sistemik yan›t kaskatlar›nda medyatör rolü üstlenmektedir (36). Jeschke ve arkadaﬂlar› uygun beslenme
deste¤i ile tedavi edilmiﬂ olsa bile majör yan›k travmas›ndan kurtulan çocuklarda konstitüsyonel protein düﬂüklü¤ünün 80 gün, proinflamatuvar sitokin düzeylerindeki de¤iﬂikliklerin 40 gün kadar devam etti¤ini, yani hipermetabo-

Tablo 2. Çocuk yan›klar›nda yaﬂ gruplar›na göre beslenme ihtiyaçlar› (17)
Galveston
Süt çocu¤u

Modifiye Curreri

2100 kcal/m2 +1000 kcal/ m2 yan›k alan›

Oyun çocu¤u

BMH* +15 kcal/%yan›k
BMH+ 25 kcal/%yan›k

Çocuk

1800 kcal/m2 +1300 kcal/m2 yan›k alan›

Adolesan

1500 kcal/m2 +1500 kcal/m2 yan›k alan›

*BMH=basal metabolizma h›z›
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baﬂa ç›kmakta zorlan›r. Dolay›s›yla pediatrik yan›k olgular›nda enfeksiyon e¤ilimi yüksektir. Termal yaralanma etkisine ek olarak intestinal geçirgenlikteki art›ﬂ ve aç›k yaralardaki manipülasyonlarla tetiklenen okült bakteriyemi
ataklar›n›n ve yo¤un kan transfüzyonlar›n›n da immün
bask›lanma ve enfeksiyon e¤iliminin art›ﬂ›nda rolü büyüktür (49-52). Çocukluk ça¤› yan›k olgular›nda enfeksiyon s›n›rl› kalmamakta, s›kl›kta sepsis tablosuyla karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Tüm yo¤un bak›mlardaki enfeksiyon kaynaklar›
çocuk yan›klar› için de geçerlidir (santral venöz kateter, idrar kateteri vb.). Ancak, sepsis çocukluk ça¤› yan›klar›ndaki en s›k morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. Sepsisin göstergeleri aras›nda C reaktif protein
(CRP) ve beyaz küre say›s› öne ç›kmaktaysa da yan›k sonras› ilk iki gün bu göstergeler enfeksiyon olmadan da yükselebilmektedir. Son zamanlarda prokalsitonin düzeylerinin yetiﬂkinler gibi çocuklarda da a¤›r enfeksiyon, sepsis
ve çoklu organ yetmezli¤inde CRP ve beyaz küre say›s›ndan daha h›zl› ve fazla artt›¤› gösterilmiﬂtir (53,54).
Yan›kl› çocukta enfektif komplikasyonlar› önlemenin
en etkin yolu yan›k yaras›n›n etkin ve çabuk kapat›lmas›d›r. Lokal antimikrobiyal ajanlar›n kullan›m› ve enfeksiyon
kontrol kurallar›na uyulmas› di¤er etkin yöntemlerdir. Çocukluk ça¤›nda yan›klarda profilaktik anti-streptokokal antibiyotik kullan›m› yara selülitinin önlenmesi amac›yla
önerilebilmekteyse de son y›llarda yaran›n erken kapat›lmas› nedeniyle streptokok kaynakl› selülit riski çok azalm›ﬂt›r. Oral ve enteral antifungal ve antibiyotiklerin kontaminasyona yönelik kullan›m›n›n pratikte fayda sa¤lad›¤›
saptanmam›ﬂt›r. Profilaktik antibiyotik kullan›m›n›n dirençli bakteriyel enfeksiyonlara yol açaca¤› endiﬂesi yayg›nd›r. Peroperatif profilaktik antibiyotik kullan›m›n›n yara
manipülasyonlar›n›n oluﬂturdu¤u bakteriyemi ataklar›ndan ve intravasküler kateter enfeksiyonlar›ndan korunma
sa¤layabilece¤i düﬂünülmektedir. Proflaktik antibiyotik
kullan›m›n›n en uygun oldu¤u koﬂul henüz kültür antibiyogram sonucu ç›kmam›ﬂ, hipotansiyon, mental bulan›kl›k, nötropeni, trombositopeni gibi septik bulgular› olan çocuklard›r. Kültür sonuçlar›nda enfeksiyon oda¤› saptanmazsa tedavi 24-48 saat içinde sonland›r›labilir. Genel olarak çocuklarda da yetiﬂkinlerdeki gibi, dirençli bakteri geliﬂimi endiﬂesiyle proflaktik antibiyotik kullan›m› tercih edilmez. Kültür sonuçlar›na göre karar verme e¤ilimi mevcuttur (55).
Toksik ﬁok Sendromu
Toksik ﬂok sendromu, yan›k alan› geniﬂ olmayan çocuklarda en s›k ‘beklenmedik ölüm’ nedeni olarak bilinir.
Gümüﬂ içeren yara örtüleri kullan›ma girdi¤inden beri görülme s›kl›¤› azalm›ﬂ olsa da hastalar›n %2,5’inde klinik
bulgular›n görüldü¤ü söylenmektedir. Genellikle %10’un
alt›nda yan›¤› olan 2 yaﬂ alt›ndaki çocuklarda yan›k olay›ndan sonraki ilk 2 gün içinde 38,9 °C’yi geçen ateﬂ, döküntü, birkaç gün içinde kötüleﬂen bir klinik tablo ile karﬂ›m›za
ç›kar. Hiponatremi, lenfopeni veya ani klinik bozulma duru-

munda h›zla intravenöz anti-stafilokok ve anti-streptokok
antibiyoterapiye baﬂlamak gereklidir. Ayr›ca yara bak›m›na
özen gösterilmesi, taze donmuﬂ plazma veya immünoglobulin deste¤ine baﬂvurulmas› da önerilmektedir (56).
7. A¤r›
Yan›kl› hastada zemin a¤r›s›n›n yan›nda giriﬂimlerin de
a¤r›y› artt›rd›¤› bir gerçektir. Ayr›ca iyileﬂen yan›k yaras›nda nöropatik a¤r›ya benzeyen ve analjeziklere dirençli bir
a¤r› duygusu da söz konusudur. Yan›k yaralanmas›n›n do¤al bir sonucu olarak geliﬂen kardiyak debi de¤iﬂiklikleri,
organ kanlanmalar›ndaki sorunlar, renal ve hepatik fonksiyonlardaki de¤iﬂiklikler a¤r› yönetiminde kullan›lan ilaçlar›n farmakokinetiklerinde de¤iﬂkenli¤e neden olmakta ve
tedaviyi güçleﬂtirmektedir. Bu nedenle di¤erlerinden daha üstün oldu¤unu kan›tlam›ﬂ bir anestezik ve analjezik
ajan henüz saptanmam›ﬂt›r ve uygun ilaç dozlar› kestirilebilir de¤ildir. Beushausen ve Mucke yan›kl› çocuklar›n a¤r›lar›n› dile getirmekte güçlük çektiklerini ve bunun bir sonucu olarak yetiﬂkinlerden 4 kat daha s›k olarak yanl›ﬂ a¤r› tedavisi gördüklerini veya hiç tedavi görmediklerini bildirmiﬂtir (57). Çocuklarda a¤r› tedavisi için fentanil infüzyonu yayg›n olarak kullan›lmaktad›r (17). Solunum depresyonu riski göz önüne al›narak verilen uygun dozlarda
morfin kullan›m› da mümkündür (13). Ancak kardiovasküler yan etkileri daha az izlenen fentanil morfine göre daha
s›k tercih edimektedir. Analjezi amaçl› opioid kullan›m›n›n
ilk 24 saatte ve yan›k ﬂokunda s›v› ihtiyac›n› ve kaça¤›n›
artt›rd›¤›n› bildiren çal›ﬂmalar mevcuttur (58).
8. Çocuk ‹stismar› ve Yan›k
Çocukluk ça¤› yan›k olgular›n›n %1-25 kadar›n›n istismar sonucu oluﬂtu¤u söylenmektedir. ‹stismar olgular›nda mortalite istenmeden geliﬂen olaylara göre 5 kat yüksektir, istismara maruz kal›p ayn› çevreye dönen çocuklar›n %44-88 kadar› benzer klinik tablo ile yeniden karﬂ›laﬂmaktad›r. En s›k rastlanan istismara ba¤l› yan›k ﬂekli haﬂlanmad›r. Temas yan›klar›na da s›k rastlan›r. Bu tür olgular konusunda, yan›kla ilk karﬂ›laﬂan medikal ekip her zaman uyan›k olmal›d›r. ‹stismara ba¤l› yan›klarla ilgili baz›
ipuçlar› her zaman ak›lda tutulmal›d›r. Oyun ça¤›nda erkek
çocuklar› en çok maruz kalan hasta grubudur, çocuk yaln›zken geçirilmiﬂ oldu¤u söylenen travma, kardeﬂ taraf›ndan yap›ld›¤› söylenen kazalar, farkl› tan›klardan al›nan
farkl› öyküler, tekrarlayan yaralanma öyküleri, medikal
yard›m almada gecikme, hastan›n kazaya tan›k olan kiﬂi
taraf›ndan getirilmemiﬂ olmas› bunlardan en dikkat çekici
olanlard›r. Bunun d›ﬂ›nda karn›n alt bölgesi, gluteal bölge,
perine, alt ekstremite ve ayaklardaki düzgün kenarl› yan›klar, sigara ucu veya ütünün üçgen ﬂeklinin net olarak
tan›mlanabildi¤i yan›k alanlar› gibi bulgularda uyar›c› olmal›d›r (59). Ülkemizde güncel olarak yan›k olgular›n›n tamam›n›n adli tutanaklar› tutulmaktaysa da, böyle bir ﬂüphe
halinde özenli davran›lmal›, adli olgu muamelesinin yan›nda sosyal hizmet kurumlar› ile iletiﬂim içine girmekten kaç›nmamal›d›r.
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37. Jeschke MG, Barrow RE, Herndon DN. Extended hypermetabolic response of the liver in severely burned pediatric patients.
Arch Surg 2004;139:641-7.
38. Cunningham JJ, Lyndon MK, Russel WE. Calorie and protein
provision for recovery from severe burns in infants and young
children1,2. Am J Clin Nutr 1990;51:553-7.

9. Yo¤un Bak›m Ortam›
Yan›k olgular›n›n büyük bir k›sm›n› çocukluk yaﬂ grubu
oluﬂturdu¤undan yan›k ünitesi veya merkezi düzenlenirken bu yaﬂ grubuna özgü düzenlemelerin göz önüne al›nmas› ﬂartt›r (oyun, oyuncak, s›cak görünümlü mobilya vb).
Çocuklar›n yatt›klar› odada ac› veren iﬂlemlerin yap›lmamas› için gerekli düzenleme çocu¤un yatt›¤› yerde kendini güvende hissetmesi için esast›r (60). Uygun durumlar
oluﬂtu¤unda çocu¤un yatt›¤› odada anne-babadan birinin
refakatçi kalabilece¤i bir ortam›n sa¤lanmas› da çocu¤un
yan›k ile oluﬂan post-travmatik stres olgusunu daha kolay
atlatabilmesi, destek tedavilerinde (beslenme, fizyoterapi) baﬂar›l› olunmas› gibi konular için gerekli bir koﬂuldur.
Sonuç olarak, yan›k yo¤un bak›m yönetimine yönelik
sürdürülen bilimsel çal›ﬂmalar pediatrik yan›k hastalar›nda
görülen sistemik inflamatuvar yan›t›n olumsuz sonuçlar›yla baﬂ etme yolunda ileri gidilmesini sa¤lam›ﬂt›r. Güncel
olarak, erken yan›k eksizyonu ve yaralar›n kapat›lmas›, erken beslenme deste¤i ve farmakolojik ve hormonal ajanlarla yap›lan modülasyonlar bu yolda kullan›lan önemli
yaklaﬂ›mlard›r. Bu aç›lardan pediatrik yan›k hastalar›n›n
bak›m›nda pek çok konuda prensipler yetiﬂkinle ortak bir
temelde otursa da, çocuk hastan›n ‘yetiﬂkinin küçülmüﬂü’
olmad›¤› gerçe¤i her zaman ak›lda tutulmal›, çocukluk ça¤›n›n gerekleri göz önünde bulundurulmal›d›r.
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