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GİRİŞ VE AMAÇ 

Vücut hücrelerinin ve dokularının bir 
kısmının, aşırı sıcaklıkla temas sonucu 
harabiyete uğramasına yanık adı verilir. 
Bu temas doğrudan alev ile olabileceği 
gibi sıcak bir sıvı ya da cisim ile de mey-
dana gelebilir. Bunların dışında elektrik 
ya da yıldırım çarpması ile de ciddi ya-
nıklar oluşabilir. 

Hücresel ölümle sonuçlanan yanıkta, 
vücutta meydana gelen fiziksel ve biyo-
kimyasal reaksiyonlar tam olarak bilin-
memekle birlikte bunların protein dene-
türasyonu ve bazı enzimlerin inakti-
vasyonundan ibaret olduğu kabul 
edilmektedir. Yanıkların klinik seyri ve 
prognozu yanığın genişliğine ve derinli-
ğine bağlı olarak değişmektedir. 

Türkiye ve diğer birçok ülkede mey-
dana gelen kazalar içinde yanıklar 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu durum 
özellikle ev kazalarında daha da belirgin-
leşmektedir. Çocukluk dönemi kazaları 
içinde ilk sıralarda yer alan yanıklar, ne- 
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den oldukları ciddi sonuçlar bakımından 
da ayrı bir öneme sahiptir. Bu sonuçlar 
hafiften ağıra doğru skartiksler, kontrak-
türler, organ zaafı ve kayıpları ve hatta 
ölümler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

Toplumda yapılan araştırmalarda ya-
nıkların kazalar arasında ilk sıralarda 
yer aldığı gösterilmiştir. Gölbaşı-
Ankara'da yapılan bölgesel bir araştır-
mada yanık insidansının %2,1 olduğu 
saptanmıştır (1). Bir başka çalışmada 
Etimesgut-Ankara bölgesinde 65 yaş 
üzeri nüfustaki ev kazaları arasında ya-
nıkların ikinci sırada yer aldığı gözlen-
miştir (2). Yine Ankara'da Abidinpaşa ve 
Tuzluçayır bölgelerinde yapılan bir araş-
tırmada ise çocukluk dönemi kazaları 
içinde yanıkların ikinci sırada yer aldığı 
tespit edilmiştir (3). 

Yanıkların bu denli önemli olmasına 
karşın ülkemizde yanıklı olguların teda-
visi ve sekellerinin rehabilitasyonu için 
özel olarak kurulmuş tedavi merkezleri 
mevcut değildir. Bu görevi, genellikle 
hastanelerin plastik cerrahi ve genel 
cerrahi bölümleri bir ölçüde yerine getir-
meye çalışmaktadır. Oysa yanık tedavi-
si ve bakımı çok zor ve karmaşık bir 
olaydır ve kendine özgü özellikler taşır. 
Yanık tedavisi için bu konuda yetişmiş 
genel cerrahi uzmanı, plastik ve rekons-
trüktif cerrahi uzmanı, dahiliye uzmanı, 
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fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, 
dermatolog, pediatrist ve yardımcı sağ-
lık personelinden oluşan özel bir ekibe 
ve teknik donanıma gerek vardır. 

Ankara Numune Hastanesi bünye-
sinde, bu özellikleri tam olarak taşıma-
makla birlikte, ayrı bir yanık tedavi ünite-
si mevcuttur ve Ankara'daki yanık 
olgularının önemli bir kısmı bu merkez-
de tedavi görmektedir. 1991 yılında ya-
pılan bir araştırmada Ankara'daki tüm 
hastanelerde bir yıl içinde yanık nede-
niyle 689 hastanın yatarak tedavi gördü-
ğü, bunların 383'ünün yani tüm yanık ol-
gularının %60'ının Ankara Numune 
Hastanesinde yatırıldığı saptanmıştır 
(4). Bu nedenle çalışmamızda Ankara 
Numune Hastanesi'ne bir yıl boyunca 
başvuran yanık olguları incelenerek, 
toplumsal yönden önemli olan yanıkla-
rın bazı tanımlayıcı özelliklerinin, neden-
lerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Çalışma, Aralık 1992-Aralık 1993 ta-
rihleri arasında Ankara Numune Hasta-
nesi Acil Servisine yanık nedeniyle baş-
vuran hastalar üzerinde prospektif 
olarak yürütülmüştür. Bu süre içinde 
başvuran toplam 703 hasta için bir an-
ket formu uygulanmış; yaş, cins, sosyo-
demografik özellikler, yanığın meydana 
geldiği yer ve zaman gibi bilgiler elde 
edilmiştir. Yanıklı hastalar muayene edi-
lerek yanığın vücuttaki lokalizasyonu, 
derecesi ve yaygınlığı tespit edilmiş, 
hastaların takipleri yapılarak, tedavi, 
komplikasyonlar ve sonuçlar değerlendi-
rilmiştir. İstatistiksel analizler için x2 testi 
uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Yanık nedeniyle hastaneye başvuran 

toplam 703 hastanın yaşa göre dağılımı 
incelendiğinde 0-4 yaş grubunda 207 ki-
şi (%29.4), 5-9 yaş grubunda 79 kişi 
(%11.2), 10-14 yaş grubunda 69 kişi 
(%9.8), 15-24 yaş grubunda 112 kişi 
(%%15.9), 25-44 yaş grubunda 177 kişi 
(%25.2) ve 45 yaş üzeri grupta ise 9 kişi 
(%8.4) olduğu görülmüştür. 

703 yanıklı hastanın 424'ü (%60,3) 
erkek, 279'u (%39,7) kadındır. 

Yanma olayının meydana geldiği yer 
incelendiğinde 528'inin (%75,1) evde, 
33'ünün (%4,7) bahçede, 97'sinin 
(%13,8) işyerinde, 24'ünün (%3,4) so-
kakta ve 21'inin ise (%3,0) diğer yerler-
de meydana geldiği görülmüştür. 

Yanığın meydana geldiği yer ile yaş 
arasındaki ilişkiye bakıldığında, Tablo 
1'de de görüldüğü gibi, çocuk yanıkları-
nın çoğu evde ve bahçede oluşurken 
daha ileri yaş gruplarında doğal olarak 
işyeri ve sokakta meydana gelen yanık-
ların oranı artmakta, ancak ev yanıkları 
her yaş grubunda çoğunluğu oluştur-
maktadır. 

Tablo 2'de yanığın meydana geldiği 
yer bakımından iki cins arasındaki fark 
incelenmiştir. Beklenildiği gibi ev ve 
bahçe dışında meydana gelen yanıklar 
erkeklerde kadınlara göre belirgin ola-
rak daha yüksek oranda bulunmuştur. 

Yanığın meydana geldiği mevsimler 
arasında herhangi bir fark olup olmadı-
ğına bakıldığında 703 yanık vakasından 
126'sının (%17,9) ilkbaharda, 139'unun 
(19,8) yazın, 224'ünün (%31,9) sonba-
harda ve 214'ünün (%30,4) kışın mey-
dana geldiği görülmüştür. Buna göre ya-
nıkların daha çok sonbahar ve kış 
mevsimlerinde meydana geldiği görül-
mektedir. (x2=43.32, p<0.001). 



TABL01 : Yanığın meydana geldiği yerin yaş gruplarına göre dağılımı. 
 

   Yanığın meydana geldiği yer  

Yaş grubu  Ev-bahçe Işyeri-sokak ve 
diğer 

Toplam n              % 

0-4 n 
% 

203 
98,1 

4 
1.9 

207 29.6 

5-9 n 
% 

76 
96,2 

3 
3,8 

79 11.2 

10-14 n 
% 

58 
84,1 

11 
15,9 

69 9.8 

15-24 n 
% 

73 
65,2 

39 
34,8 

112 15.9 

25-44 n 
% 

104 
58,8 

73 
41,2 

177 25.2 

45+ n 
% 

47 
79,7 

12 
20,3 

59 8.4 

Toplam n 
% 

561  
79.8       

142 
20,2 

703 
100.0 

100.0 

x2=120.3    p<0.001 

 

TABLO 2: Yanığın meydana geldiği yerin cinsiyete göre dağılımı 

   Yanığın meydana geldiği yer  

Cins  Ev-bahçe Işyeri-sokak ve 
diğer 

Toplam n               
% 

Erkek n 
% 

298 
70,3 

126 
29,7 

424 60.3 

Kadın n 
% 

263 
94,3 

16 
5,7 

279 39.7 

Toplam n 
% 

561 
79.8 

142 
20.2 

703 
100.0 

100.0 

X2=58.56 p<0.001 
Yanığın meydana geldiği  günler  in-      112'sinin   Pazartesi,    116'sının   Salı, 

celendiğinde   703   yanık   vakasından     99'unun Çarşamba, 98'inin Perşembe, 
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100'ünün Cuma, 90'ının Cumartesi ve 
83'ünün de Pazar günü meydana geldi-
ği tespit edilmiştir. Haftanın günleri ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
görülmemiştir (x2=4.24, p<0.05). 

Günün saatleri içinde yanıkların 
meydana geliş oranlarına bakıldığında 
saat 01-06 arasında 17 (%1.4), saat 
07-12 arasında 349 (%49.8), saat 13-
18 arasında 231 (%32.8) ve saat 19-24 
arasında ise 106 (%15.0) yanık vakası-
nın olduğu tespit edilmiştir. Buna göre 
yanıklar en yüksek oranda gündüz 07-
12 saatleri arasında, en düşük oranda 
ise gece 01-06 saatleri arasında mey-
dana gelmiş olup aradaki fark istatistik-
sel olarak anlamlıdır (x2=406.36, 
p<0.001). 

Yaş gruplarına göre yanıkların gün-
düz ya da gece saatlerinde meydana 
gelme durumu incelendiğinde 0-14 yaş 
grubu çocukların %84.2'sinin gündüz 
saat 07-18 arasında yandığı görülürken 
45 ve üzeri yaş grubunda bu oranın 
%72.9 olduğu saptanmıştır. Aradaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı 'değildir 
(x=24.58, p<0.05). 

Yanıkların ne ile meydana geldiğine 
bakıldığında, Tablo 3'ten de görülebile- 

TABLO 3: Yanık tiplerinin görülme 
oranları. 

 

Yanık Tipi n %

Sıcak sıvı yanığı 402 57.2

Kuru alev yanığı 214 30.4

Elektrik yanığı 56 8.0

Diğer (Soba ile temas, 
kimyasal madde, güneş yanığı 

31 4.4

Toplam 703 1O0.0

x2=500,38, p<0.001 

ceği gibi en büyük grubu sıcak sıvı ya-
nıkları oluşturmaktadır. 

Yaş gruplarına göre yanık tiplerinin 
dağılımı Tablo 4'te görüldüğü gibidir 
10-14 yaş, 15-24 yaş ve 25-44 yaş 
grupları arasında yanık tipi yönünden 
anlamlı fark yok iken 0-4 yaş ve 5-9 yaş 
grubunda sıcak sıvı yanıkları diğer ya-
nıklardan anlamlı ölçüde daha fazla gö-
rülmektedir. 45 yaş ve üzeri grupta ise 
kuru alev yanıkları diğer yanıklardan an-
lamlı ölçüde daha fazladır (x2=143,48, 
p<0.001). 

Oturulan konut tipi ile yanık tipleri 
arasındaki ilişkiye bakıldığında ise kuru 
alev yanıklarının gecekonduda oturan-
larda daha yüksek oranda görüldüğü 
tespit edilmiştir (Tablo 5). 

Ayrıca evde meydana gelen yanık-
larda (toplam 528 olgu) yanık tipinin 
ısınma şekli ile ilişkisi de incelenmiştir. 
Buna göre, Tablo 6'da da görüldüğü gi-
bi, soba ile ısınanların %29,3’ünde kuru 
alev yanığı, %7,6’sında kuru alev yanı-
ğı, %83,1’inde sıcak sıvı yanığı olduğu 
saptanmıştır. Aradaki fark istatistiksel 
olarak anlamlıdır. 

Yanık meydana geldikten sonra kişi-
lerin hastaneye başvurmasına kadar ge-
çen süre incelendiğinde 576 kişinin 
(%81,9) aynı gün, geri kalan 127 kişinin 
(%18,1) ise sonraki günlerde hastaneye 
geldiği ya da getirildiği tespit edilmiştir. 
İlk gün başvuran 576 kişiden 385'inin 
(%66,8) ilk saat içinde, 109'unun 
(%18,9) 1 ve 2. saatler arasında, geri ka-
lanların ise 2. ile 24. saatler arasında 
hastaneye başvurdukları görülmüştür. 

Yanıklı 703 hastanın 214’üne 
(%30,4) hastaneye gelmeden önce her-
hangi bir tedavi uygulanmamıştır Buna 
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TABLO 4: Yanık tiplerinin yaşa   göre dağılımı 

   YANIK TİPİ   

Yaş grubu   Sıcak sıvı 
yanığı 

Kuru alev 
yanığı

Elektrik ve 
diğer

Toplam        
A             % 

0-4 n 
%

 176 
85,0 

24 
11,6

7  
3,4 

207 29.6 

5-9 n
% 

 59 
74,7 

16 
20,2 

4 
 5.1 

79 11.2 

10-14 n
% 

 34 
49,3

21 
30,4

14 
20,3

69 9.8 

15-24 n
%

 37 
33,0

51 
45,5

24 
21.5

112 15.9 

25-44 n
%

 70 
39,6

72 
40,7

35 
19,7

177 25.2 

45+ n
%

 26 
44,1 

30 
50,8

3 
 5.1 

59 8.4 

Toplam n
% 

 402 
57,2 

214 
30,4 

87 
12,4 

703 
100,0 

100.0 

X=2=143.48 p<0.001 

TABLO 5 : Yanık tipinin oturulan konut tipine göre dağılımı 
 

    Yanık tipi   

Konut tipi  Sıcak sıvı 
yanığı 

Kuru alev 
yanığı 

Elektrik ve 
diğer 

Toplam  
n            % 

Apartman n 
% 

202 
67,1 

58 
19,3 

41 
13,6 

301 42.8 

Gecekondu 
ve diğer 

n 
% 

197 
49,5 

155 
38,9 

46 
11,6 

398 56.6 

Bilinmeyen* n 
% 

3 
75,0 

1 
25,0 

0 
0,0 

4 0.57 

Toplam n
% 

402 
57,2 

214 
30,4 

87 
12,4 

703 
100,0 

100.0 

x=2=31.67 p<0.001 
* Oturduğu konut tipi bilinmeyen vakalar istatistiksel değerlendirmeye alınmamıştır. 
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TABLO 6: Evde meydana gelen yanıklarda yanık tipinin 
ısınma sekline göre dağılımı. 

 

  Yanık tipi   

Isınma şekli  Sıcak sıvı 
yanığı 

Kuru alev 
yanığı 

Elektrik ve 
diğer 

Toplam  
        n           % 

Kalorifer n 
% 

98 
83,1 

9 
7,6 

11 
9,3 

118 22.4

Soba ve 
diğer 

n 
% 

258 
63,6 

119 
29,3 

29 
7.1 

406 76.9

Bilinmeyen* n 
% 

4 
110,0 

0 
0,0 

0 
0,0 

4 0.8

Toplam n 
% 

360 
68,2 

128 
24,2 

40 
7,6 

528 
100,0 

100.0

x2=23.28 p<0.001 
* Oturduğu konutun ısınma şekli bilinmeyen olgular istatistiksel değerlendirmeye alınmamıştır. 
karşılık 342 yanık olgusuna (48.6) so-
ğuk su uygulaması, 119'una (%16.9) 
yanık kremi uygulaması yapılmış ve 22 
olgu ise (%3.1) başka bir hastanede 
medikal tedavi gördükten sonra Ankara 
Numune Hastanesine sevk edilmiştir. 

Yanığın vücuttaki lokalizasyonuna 
bakıldığında genelde birden çok vücut 
bölgesinin etkilendiği görülmektedir. Ya-
nıklı hastaların 393'ünde tek başına ya 
da bir başka vücut bölgesiyle birlikte üst 
ekstremitenin yandığı belirlenmiştir. Bu-
nu 302 kişi ile alt ekstremite izlerken 
246 kişide baş-boyun, 235 kişide toraks, 
169 kişide abdomen ve 54 kişide ise ge-
nital bölgenin yandığı görülmüştür. 

Yanıkların derecelerine bakıldığında 
14 kişinin (%2,0) birinci derece, 629 ki-
şinin (%89,5) ikinci derece ve 55 kişinin 
(%7,8) üçüncü derece yanıklı olduğu 
tespit edilmiştir. 5 kişinin yanık derecesi 
kaydedilmediği için değerlendirmeye 
alınmamıştır. Yanıkların vücut yüzeyine 
oranı  ise  şu  şekildedir.  575  kişinin 

(%81.8) %20'den az, 98 kişinin (%13.9) 
%21-40 oranında, 23 kişinin (%3.3) ise 
%40'tan fazla yanıklı olduğu saptanmış-
tır. 7 hastanın yanık yüzeyi anket formu-
na kaydedilmediği için değerlendirmeye 
alınmamıştır. 

Hastaların 518'i (%73,7) hastaneye 
yatırılarak, 183'ü (%26,0) ayaktan teda-
vi edilmiştir. Bu konuda bilgi kaydedil-
meyen iki hasta mevcuttur. Yatırılarak 
tedavi edilen 518 kişinin 430'u (%83.0) 
10 günden az süreyle hastanede kal-
mıştır. Diğer hastaların yatış süresi ise 
10 günden fazladır. 

Yanıklı olguların klinik bulgularından 
bazılarına bakıldığında 60 olguda 
(%8,5) yanığın enfekte olduğu, 54 olgu-
da (%7,7) anüri ya da oligüri şeklinde 
renal yetmezlik bulgusu olduğu, 52 ol-
gunun (%7,4) ise hastaneye geldiğinde 
bilincinin kapalı ya da bulanık olduğu 
tespit edilmiştir. 

Yanıklı hastaların tedavisinin nasıl 
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sonuçlandığına bakıldığında Tablo 7'de 
görüldüğü gibi genel mortalite %7.7 ola-
rak tesbit edilmiştir. 

TABLO 7 : Yanıklı hastaların tedavi 
sonuçları 

 

Hastalığın sonucu n %

Nedbesiz tam şifa 31 4.4

Hafif nedbe ile tam şifa 249 35.4

Ağır nedbe ile tam şifa 178 25.3

Sekelli iyileşme 25 3.6

Eksitus 54 7.7

Bilinmiyor 166 23.6

Toplam 703 100.0

Tablo 7'de hastalığın sonuçlanışı bi-
linmeyenler grubunda bulunan 166 kişi-
nin hemen hemen tamamı yatırılmadan 
poliklinikte tedavisi düzenlenen ya da 
tedavisi tamamlanmadan hastaneden 
taburcu olan hastalardır. Bu nedenle 
söz konusu olgular genellikle hafif ya-
nıklılar olup verdiğimiz mortalite oranı-
nın etkilenmeyecek hastalardır. 

Yanık tiplerine göre tedavi sonuçları 
değerlendirildiğinde; sıcak sıvı yanığı 
olan 402 hastanın 13'ü (%3,2), kuru 
alev yanığı olan 214 hastanın 25'i 
(%11,7) ve elektrik yanığı olan 56 has-
tanın 13'ü(%23,2) eksitus'la sonlan-
mıştır. En yüksek mortalite elektrik 
yanıklarında, en düşük mortalitenin ise 
sıcak sıvı yanıkları dadır. Aradaki 
farklar istatistiksel olarak anlamlıdır 
(x2=86.45, p<0.001). 

Yanığın prognozunu belirleyen en 
önemli faktör olan yanığın genişliği ve 
derecesinin sonuç üzerindeki etkilerine 
bakıldığında şu bulgular elde edilmiştir: 
Birinci derece yanıklarda hiç eksitus tes- 

bit edilememiştir. İkinci derece yanıklı 
ve yanık genişliği %20'den az olan 393 
olguda 6 eksitus olup bu grubun mortali-
te oranı %1,5’tir. Yanık yüzeyi %20'den 
geniş olan ikinci derece yanıklı 88 olgu-
da ise 26 eksitus vardır. Bu gruptaki 
mortalite ise %29.5tir. Bu iki grup ara-
sındaki fark oldukça anlamlıdır 
(x2=86.45, p<0.001). Üçüncü derece ya-
nıklarda ise yanık genişliği %20'nin al-
tında olan toplam 34 kişinin 9'u (%26,5) 
eksitus olurken %20'den geniş üçüncü 
derece yanıklı16 hastadan 13'ü (%81,3) 
eksitus olmuş, ancak 3 hasta yaşatıla-
bilmiştir. (x2=11.12, p<0.001). 

Sonucu bilinen 534 yanık olgusun-
dan bilinci bulanık ya da kapalı olarak 
hastaneye getirilen 48 hastanın 35'i 
(%72,9) eksitus olmuştur. Bilinç bozuk-
luğu olmayan 486 hastada ise mortalite 
yalnız 19 kişide gözlenmiştir (%3,9). 
Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı-
dır (x2=221,33, p<0.001) 

Klinik olarak yanığın ciddiyetini gös-
teren bir başka bulgu da hastada anüri 
ve oligüri gibi renal belirtilerin olmasıdır. 
Bu tür bulguların tesbit edildiği 48 hasta-
dan 36'sı (%75,0) eksitus olmuştur. İd-
rar çıkışı normal sınırlarda olan 489 
hastada ise mortalite oranı %3,7’dir (18 
olgu). Aradaki fark istatistiksel olarak 
anlamlıdır (x2=237,99, p<0.001). 

Yanık olgularının sonuçları yaşa gö-
re değerlendirildiğinde 0-4 yaş grubun-
da mortalite %8.7, 5-9 yaş grubunda 
%5.1, 10-14 yaş grubunda %5.8, 15-24 
yaş grubunda 8.0, 25-44 yaş grubunda 
%7.3 ve 45+ yaş gurubunda %10.1 bu-
lunmuştur. Aradaki farklar istatistiksel 
olarak anlamlı değildir (x2=2.49, 
p<0.05). 



 8 

TARTIŞMA 

Yanıklı hastaların yaş gruplarına da-
ğılımına bakıldığında %29.4 ile 0-4 yaş 
grubunun ilk sırada yer aldığı görülmek-
tedir. Buna karşın ülke nüfusunda 0-4 
yaş grubunun oranı %12 civandadır (5). 
Bu durum, 0-4 yaş grubunda yanıkların 
gerçekten de yüksek oranda olduğunu 
göstermektedir. Yapılan çalışmalarda 
da 0-4 yaş arası çocuklarda yanık oranı-
nın diğer yaş gruplarına göre yüksek ol-
duğu bulunmuştur (8,9,10). 

Yanığın meydana geldiği yer ince-
lendiğinde %75,1’inin evde, %4,7’sinin 
bahçede, kalan kısmının ise sokak, iş-
yeri vb. yerlerde meydana geldiği görül-
mektedir. Bu durum tüm çalışmalarda 
benzer şekilde saptanmıştır. Hindis-
tan'da iki ayrı hastanede yapılan çalış-
malarda yanıkların evde olma oranı 
%86,2 ve %82,6 olarak bulunmuştur 
(9,10). İspanya'da yapılan bir hastane 
çalışmasında da yanıkların genellikle 
evde meydana geldiği saptanmıştır 
(11). 

Yanığın meydana geldiği yer yaşa 
göre incelendiğinde her yaş grubunda 
ev ve bahçede meydana gelen yanıkla-
rın daha sık görüldüğü, ancak yaş ilerle-
dikçe işyeri, sokak vb. yerlerde meyda-
na gelen yanıkların oranının gittikçe 
arttığı gözlenmektedir. 0-4 yaş grubun-
da yanıkların %98.1'i evde olurken 25-
44 yaş grubunda %58.8'i evde meyda-
na gelmektedir. 45 yaş ve üzeri nüfusta 
ise evde meydana gelen yanıkların ora-
nında yine hafif bir yükseliş gözlenmek-
te ve bu oran %79,7’ye çıkmaktadır 
(x2=120,3, p<0.001). 

Yapılan diğer benzer çalışmalarda 
da evdeki yanıkların özellikle çocuklar- 

da çok yüksek oranda olduğu belirtil-
mektedir. Örneğin Norveç'teki bir çalış-
mada hastaneye yatırılan yanıktı çocuk-
ların hepsinde yanığın evde olduğu 
(12), Hindistan Jaipufda 0-14 yaş arası 
çocukların yanıklarının çoğunun evde 
meydana geldiği (13), Kuveyt'te 12 yaş 
altı çocuk yanıklarının incelendiği bir ça-
lışmada bu yanıkların %95'inin evde 
meydana geldiği görülmüştür (14). 
İspanya’daki bir çalışmada ise 60 yaş 
üzerinde evde meydana gelen yanıkla-
rın yüksek oranda (%85) olduğu göste-
rilmiştir (15). 

Yanığın meydana geldiği yer cinse 
göre de farklılık göstermiş, ev ve bahçe 
dışında yanma oranı erkeklerde kadın-
lardan daha yüksek bulunmuştur ki bu 
durum erkeklerin çalışma yaşamında 
daha fazla oranda yer almasından kay-
naklanan doğal bir sonuçtur. 

Yanığın meydana geldiği gün açısın-
dan herhangi bir fark olmamasına kar-
şın mevsimsel dağılım yönünden istatis-
tiksel olarak anlamlı fark vardır. Yanıklar 
sonbahar ve kış aylarında, ilkbahar ve 
yaz aylarından daha çok görülmüştür. 
Bu durumun nedeni sonbahar ve kış ay-
larında daha çok kapalı ortamlarda bu-
lunulması ve yangına neden olabilecek 
ısınma araçlarının kullanılmasıyla açık-
lanabilir. Başka çalışmalarda da benzer 
sonuçlar bildirilmiş ve yanıkların daha 
çok kış aylarında meydana geldiği vur-
gulanmıştır (13,15). 

Günün hangi saatlerinde daha çok 
yanık meydana geldiğine bakıldığında 
ise beklenen şekilde daha çok gündüz 
saatlerinde yanık olduğu görülmektedir. 
Özellikle saat 07-12 arasında yanıklar 
en sık görülmekte olup istatistiksel ola-
rak anlamlı ölçüde farklılık vardır. Gü- 
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nün saatlerine dağılım yaşa göre ince-
lendiğinde, yaş ilerledikçe akşam ve ge-
ce saatlerinde yanık görülme oranı da 
artmaktadır. Ancak yaş grupları arasın-
daki bu fark istatistiksel olarak anlamlı 
değildir {x2=4,58. p<0.05). 

Yanıkların ne ile meydana geldiği in-
celendiğinde en çok sıcak sıvı yanığı 
(%57,2) daha sonra da kuru alev yanığı-
nın (%30.4) olduğu görülmüştür. Diğer 
yanık tipleri ise daha düşük oranlarda 
olup her birinin arasındaki fark istatistik-
sel olarak anlamlıdır (x2=500,38, 
p<0.001). Bazı ülkelerde ise tüm yaş 
gruplarını içeren çalışmalarda kuru alev 
yanıklarının birinci sırada yer aldığı göz-
lenmektedir (7,10). Bu durum toplumla-
rın yaşam koşullarının farklılığından 
kaynaklanabilir. Kuru alev yanıklarının 
birinci sırada olduğu bazı çalışmalar da 
(11), hastanede yatanlar üzerinde ger-
çekleştirilmiştir ki, bilindiği gibi kuru alev 
yanıkları genellikle daha ağır vakalardır 
ve hospitalizasyona daha çok gerek du-
yulmaktadır. 

Yanık tipleri yaşa göre incelendiğin-
de sıcak sıvı yanıkları 0-4 yaş grubunda 
%85, 5-9 yaş grubunda da %74.7 ora-
nında görülmüş olup bu iki gruptaki oran 
diğer yaş gruplarındaki sıcak sıvı yanığı 
oranlarından istatistiksel olarak anlamlı 
ölçüde daha yüksek bulunmuştur. Yaş 
ilerledikçe kuru alev yanıklarının oranı 
artmakta ve 45 yaş üzeri grupta bu oran 
%50,8 ile tüm gruplardan daha yüksek 
bulunmaktadır. Diğer araştırmalarda da 
özellikle küçük çocuklarda sıcak sıvı ya-
nıklarının çok yüksek oranda görüldüğü 
belirtilmektedir (8,12,13,14,16). Yine bi-
zim bulgularımıza paralel olarak erişkin 
yaşlarda kuru alev yanıklarının biraz art-
tığı belirtilmektedir. (8,11,15). 

Yanık tipinin konut tipi ile ilişkisi ince-
lenmiş ve hem apartmanda hem de ge-
cekonduda oturanlarda sıcak sıvı yanı-
ğının fazla olmasına karşın kuru alev 
yanıklarının gecekonduda oturanlarda 
apartmanda oturanlara göre belirgin ola-
rak daha yüksek oranda görüldüğü tes-
bit edilmiştir. Ayrıca yanık tipinin, oturu-
lan konut ısıtılma özelliği ile de ilişkisi 
incelenmiş ve soba ile ısınanlarda kuru 
alev yanığı oranının kalorifer ile ısınan-
lardan daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Sonuç olarak kuru alev yanıkları daha 
çok gecekondu kesiminde, yani soba ile 
ısınan konutlarda sobadan kaynaklanan 
yangınlar sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Hastaların yanık olayı meydana gel-
dikten sonra hastaneye ne kadar süre 
içinde başvurduklarını bakıldığında 
önemli bir kısmının ilk gün içinde baş-
vurdukları görülmüştür. Sonraki günler-
de başvuranlar ya başka bir hastanede 
şevkle gönderilen ya da ilk günler yanı-
ğın önemsiz olduğunu düşünüp zaman-
la enfeksiyon vb. gibi durumların eklen-
mesiyle tablonun ciddileştiğini anlayan 
hastalardır. Yanığın olduğu ilk günde 
başvuranların %85,7’si ilk iki saat içinde 
gelen hastalardır ve erken başvuru te-
davi sonuçlarını etkileyen önemli bir fak-
tördür. 

Hastaneye gelmeden önce yanıklıla-
rın %69,6’sına soğuk su uygulaması, 
yanık pomatları, ya da tıbbi tedavi giri-
şimleri uygulanmış, ancak %30,4’üne 
ya hiç bir ilk yardım girişimi uygulanma-
mış ya da yanlış bir takım uygulamalar-
da bulunulmuştur. Hastaların sağlık ku-
ruluşlarına ulaştırılmasına kadar geçen 
süre içinde yanıkla ilgili ilk yardım uygu-
lamaları konusunda toplumun eğitilmesi 
yanıkların tedavisini kolaylaştıracak ve 
progranozun daha iyi olmasına yardım 
edecektir. 
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Yanığın vücuttaki lokalizasyonuna 
bakıldığında en çok üst ekstremitenin 
buna yakın bir oranda da alt ekstremite-
nin yandığı görülmüştür. Bu durum di-
ğer çalışmalarla da benzerlik göster-
mekte olup (15), üst ekstremite yanıkları 
özellikle kontraktürler yönünden önem 
taşımaktadır. Yapılan çalışmalar, yanı-
ğa bağlı kontraktürlerin en çok üst eks-
tremitede olduğunu göstermektedir (17). 

Klinik prognozu belirleyen en önemli 
faktörlerden biri olan yanığın derecesi 
ve genişliğine baktığımızda en büyük 
grubu %89.5 ile 2. derece yanıkların 
oluşturduğunu görüyoruz. Yanık yüzde-
leri açısından da en büyük grubu %81.8 
ile genişliği %20'nin altında olan yanık-
lar oluşturmaktadır. Çin'de yapılmış ge-
niş kapsamlı bir çalışmada yanık ünite-
lerine başvuran hastaların %93'ünde 
yanık geniş l iğ i vücut yüzeyinin 
%50'sinin altında bulunmuştur (7). 

Polikliniğine başvuran yanıktı 
hastaların%73,7’sine yatış endikasyonu 
konmuştur. Yatırılan hastaların %83'ü 
hastanede 10 günden az yatmıştır. 
Hindistan'da yapılan bir çalışmada has-
taneye yatırılma oranı %70,5 olarak tes-
bit edilmiştir (9). Diğer benzer yanık 
araştırmalarından yatış sürelerine bakıl-
dığında ise Singapur'daki bir araştırma-
da ortalama 8-12 gün (16), Norveç'teki 
bir araştırmada yanıktı çocuklarda yatış 
süresinin 1-61 gün arasında değiştiği 
saptanmıştır (12). İspanya'da yanıklı 
hastaların %50'sinin hastaneden 15 gün 
içinde taburcu oldukları saptanmıştır 
(11). Bu oranlar genelde birbiriyle ve ça-
lışmamızdaki bulgular ile uyumludur. 

Yanıkların sonuçlarını değerlendirdi-
ğimize mortalitenin %7,7 olduğunu gö-
rüyoruz. Diğer ülkelerde yapılmış hasta- 

ne çalışmalarında mortalite şu şekilde-
dir: Nijerya'da yanık genişliği %10'un 
üzerinde olan hastalar üzerinde yapılan 
bir araştırmada mortalite %9.9 bulun-
muştur (18). Hindistan'da 0-14 yaş gru-
bundaki yanıklı hastalarda mortalite 
%19.7 bulunmuştur (13). Kuveyt'te yapı-
lan ve 12 yaş altındaki çocukları kapsa-
yan bir yanık çalışmasında mortalite %3 
olarak tebit edilmiştir (14). 

Görüldüğü gibi değişik araştırmalarda 
mortalite yönünden değişik sonuçlar alın-
mıştır. Bu oranlar yanık ünitelerinin geliş-
kin olup olmamasının dışında araştırma-
nın hastaneye başvuran ya da yatan 
hastalar üzerinde yapılmış olması, kap-
sadığı yaş grupları, yanığın genişliği ya 
da hastaneye seçilmiş vakaların (örneğin 
ağır vakalar) gelmesi gibi pek çok faktöre 
bağlı olabilmektedir. Ancak literatür göz-
den geçirildiğinde aynı derecedeki yanık-
lı hastaları kapsayan çalışmalarda özel 
yanık ünitesi mevcut olan gelişmiş ülke-
lerde mortalitenin diğerlerine göre daha 
düşük olduğu görülmektedir. 

Yanık tiplerine göre sonuçlar değer-
lendirildiğinde ise en yüksek mortalite 
elektrik yanıklarında, daha sonra da ku-
ru alev yanıklarında tespit edilmiştir. Bir 
çok hastane çalışmasında elektrik ya-
nıkları için fazla bilgi olmamakla birlikte 
kuru alev yanıklarındaki mortalitenin di-
ğer yanık tiplerinden yüksek olduğuna 
işaret edilmektedir (9,16). Bu durum bü-
yük ölçüde, kuru alev yanıklarının sıcak 
sıvı yanıklarına göre daha geniş bir vü-
cut yüzeyini etkilemesi ve daha ağır ya-
nıklar şeklinde karşımıza çıkmasına 
bağlıdır. 

Çalışmamızda yanığın derecesinin 
ve genişliğinin sonucu büyük ölçüde et-
kilediği görülmüştür. Genişliği %20'den 
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az 2. derece yanıklardan eksitus oranı 
%1.5,3. derece yanıklarda %26.5 iken 
genişliği %20'den fazla olan 2.derece 
yanıklarda %29.5 ve 3. derece yanık-
larda %81.3 olarak tesbit edilmiştir. Sin-
gapur'da çocuklar üzerinde yürütülen 
bir çalışmada yanık genişliği %40-60 
olanlarda mortalite %20 iken (16), Hin-
distan'da yanık genişliği %40'ın üzerin-
de olanlarda mortalite %80 bulunmuş-
tur (10). 

Yanıklı hastaların hastaneye geldik-
lerindeki klinik bulguları da sonuçla ilgili 
bulunmuştur. Bilinci bulanık ya da kapa-
lı olanlar ile oligüri ya da anürisi bulu-
nanlarda mortalite bir hayli yüksek oran-
da gerçekleşmiştir. Yaş grupları 
arasındaki mortalite farkı ise istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmamıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Toplumda 0-4 yaş grubu çocuklar ev 
yanıkları için risk grubunu oluşturmakta-
dır. Yanığın meydana geldiği yer yaşa 
ve cinse göre farklılık göstermektedir. 
Yanıklar mevsim olarak daha çok kış ve 
sonbaharda, saat olarak ise daha çok 
gündüz saatlerinde, özellikle de 07-12 
saatleri arasında meydana gelmektedir. 
Yanık tipi olarak en çok sıcak sıvı yanık-
ları görülmekte ancak yanık nedenli 
ölümlerin çoğunda etken kuru alev yanı-
ğı olarak gözlenmektedir. Özellikle 0-10 
yaş arası çocuklarda sıcak sıvı yanıkla-
rı, 45 yaş üstü erişkinlerde ise kuru alev 
yanıkları ön plana çıkmaktadır. 

Gecekonduda ve soba ile ısınan ko-
nutlarda oturanlarda kuru alev yanıkları 
apartmanda ve kaloriferli konutlarda 
oturanlara göre belirgin olarak fazla gö-
rülmektedir. Yanığın en çok lokalize ol-
duğu vücut bölümü üst ve alt ekstremi-
teler olarak tespit edilmiştir. Hastaneye 

başvuran hastaların yatarak tedavi edi-
len %73.7'sinin büyük çoğunluğunda 
(%83) yatış süresi 10 günden azdır. 

Yanıkta mortalitenin yaşla ilgili olma-
dığı ancak yanığın derecesi ve kapsa-
dığ vücut yüzeyi ile doğru orantılı olarak 
arttığı gözlenmiştir. Mortalite elektrik ya-
nıklarında ve kuru alev yanıklarında da-
ha yüksek bulunmuştur. 

Eğitimsizlik ve dikkatsizlik sonucu 
küçük bir ihmal nedeniyle ortaya çıkan 
ve çok ciddi sorunlara yol açabilen ya-
nıkların toplumda görülmesinin en aza 
indirilebilmesi için uygulanabilecek çö-
zümler şunlardır: 

- Yanıkların önlenmesi için evlerde 
ki ve iş yerlerindeki güvenlik ön-
lemleri arttırılmalıdır. 

- Tüm topluma sağlık kurumları ve 
basın-yayın kuruluşları ile işbirliği 
içinde yanıkların önemi ve önlen-
mesi konusunda eğitim verilmeli-
dir. Özellikle küçük yaştaki çocuk-
larda meydana gelen yanıkların 
önlenmesinde anne babanın eğiti 
mi önemli bir etkendir. 

- Yanıklarda ilkyardım uygulamala-
rının toplum bireyleri ve sağlık 
personeli tarafından bilinçli bir şe 
kilde yapılabilmesi için gerekli eği 
tim yapılmalıdır. 

- Önemli,   ağır ya da  kontraktür 
oluşturabilecek  yanıkların   erken 
dönemde hastanelere sevk edil 
mesi gerekmektedir. 

- Yanık tedavisi konusunda uzman-
laşmış özel ekip, araç ve gereç 
bulunan yanık tedavi merkezleri 
kurulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. 
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