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Açık kırık tanımı 

Kemik dokusunun bütünlüğünü bozacak bir 
yaralanmanın dış ortamla ilişkilenmesi
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Tarihsel süreç 

Hayat kurtarma dönemi

%40-70 mortalite

Ekstremite kurtarma dönemi

Enfeksiyonla mücadele dönemi

Ekstremite fonksiyonlarını kurtarma dönemi

Ciddi yara debridmanı

Kırık stabilizasyonu

Geç dönemde yaranın kapatılması

Hampton OP Jr: Basic principles in management of open fractures; JAMA 1955; 159:417-419
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Epidemiyoloji

Tüm ekstremite kırıklarının %3’ü

21.3/100.000/yıl
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Sınıflama

Gustilo-Anderson sınıflaması

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 3A

Tip 3B

Tip3C

Gustilo RB, Anderson JT. JBJS 1976

Gustilo RB et al. J Trauma 1984
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Gustilo-Anderson Tip 1

 1 cm’den küçük yara

 Temiz – az kontamine

 İçeriden dışarıya doğru (inside-out)

 Kas ve yumuşak doku yaralanması 
minimal

 Basit transvers ya da oblik kırık
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Gustilo-Anderson Tip 2

 1 cm’den büyük yara (1-10 cm)

 Az – orta derece kontamine

Dışarıdan içeriye doğru (outside-in)

 Yumuşak doku hasarı fazla

 Flap ya da avülsiyon tipi 
yaralanmalar olabilir

Hafif-orta derecede ezilme (crush) 
yaralanması

 Basit transvers ya da hafif parçalı 
kısa oblik kırık(lar)
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Gustilo-Anderson Tip 3

 10 cm’den büyük yara

 Yaygın ve geniş yumuşak doku hasarı 

 Yüksek enerjili yaralanmalar

 Kontamine

Dışarıdan içeriye (outside-in)

Tip 3A

Tip 3B

Tip 3C
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Gustilo-Anderson Tip 3A

 Kemiğin üzerini ve yarayı kapatmak için yeterli yumuşak 
doku desteği mevcut

 Segmental kırıklar
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Gustilo-Anderson Tip 3B

 Kemik dokusunun üzeri yumuşak doku ile kapatılamaz

 Periost sıyrılmış 

11
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Gustilo-Anderson Tip 3C

 Tamir gerektiren damar yaralanması

 +/- sinir yaralanması
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İstisna !!!

Mutlaka Tip 3 kabul edilmesi gereken 
yaralanmalar

Ateşli silah yaralanmaları

Tarım/çiftlik yaralanmaları

Toprak teması, suyla temas (göl, dere, 
bataklık gibi), ağız florası teması

12 saati geçen yaralanmalar

Crush ve degloving tarzı yaralanmalar
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Sınıflama neden önemli ?

 Yara yeri enfeksiyon ve amputasyon riskini belirleme

 Tedavi algoritması

Tip 1 2 3A 3B 3C

Enfeksiyon 
oranı

0-2% 2-7% 10-25% 10-50% 25-50%

Kırık 
iyileşmesi 

(hafta)
21-28 28-28 30-35 30-35 30-35

Amputasyon 
oranı

0% 0% 0% 15% 50%
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Ekstremite koruma & Amputasyon

Hastanın kendi kolu/bacağı en iyi protezden 
daha iyidir (???) 
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Ekstremite koruma & Amputasyon

Hansen ST Jr et al. JBJS (Am) 1987

Amputasyonun geciktirilmesi mortalite ve morbiditeyi 
arttırıyor. Hastada fiziksel, psikolojik ve sosyal 
rahatsızlıklara, sağlık sisteminde finansal sorunlara yol 
açıyor

Georgiadis GM et al. JBJS (Am) 1993 

Uzun dönemde, ekstremitesi korunan ancak fonksiyonel 
olmayan hastalar erken dönemde ampute edilenlere göre 
kendilerini daha sakat olarak tanımlıyorlar

35



Ekstremite koruma & Amputasyon

Seekamp A et al. Injury 1999

Organ yetmezliğini önlemek için sekonder amputasyonun 
ne zaman yapılması gerektiğini gösteren bir kriter yok

Ekstremite koruyucu girişimlerde organ yetmezliği 
(pulmoner) ciddi risk oluşturuyor

Amputasyon mu, yoksa ekstremite koruyucu girişim mi 
yapılması gerektiğinin kararı baştan verilmeli
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Ekstremite koruma & Amputasyon

Hoogendoorn JM et al. Injury 2001

İyi rekonstrükte edilmiş hastalarda alt ekstremite 
yetersizliği ampute edilenlerden daha az

Yaşam kalitesi açısından iki grup arasında fark yok
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Ekstremite koruma & Amputasyon

Hasarlanmış ekstremite şiddet skoru 

(Mangled Extremity Severity Score)

Karar verdiren faktör Puan

İskelet-yumuşak doku yaralanması 1 – 4 

Şok durumu 0 – 2 

İskemi 0 – 3 

Yaş 0 – 2
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Ekstremite koruma & Amputasyon

Helfet DL et al. Clin Orthop Relat Res 1990

7 – 12 puan arası amputasyon

Whittle AP et al. JBJS(Am) 1992

8 puan üstü amputasyon

7 puan amputasyon & ekstremite koruma

6 puan ve altı ekstremite koruma
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Ekstremite koruma & Amputasyon

Ekstremite kurtarıcı indeks

(Limb Salvage Index)

Puan < 6: Ekstremite koruma

Puan > 6: Amputasyon

Karar verdiren faktör Puan

Sıcak iskemi zamanı 0 – 4 

Arter, sinir, kemik, kas yaralanmaları 0 – 2 

Cilt ve derin ven yaralanmaları 0 – 1 
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Ekstremite koruma & Amputasyon

Bosse MJ et al. JBJS (Am) 2001

556 hastada prospektif olarak yaralanma şiddet skorları 
değerlendirilmiş, ancak hiçbirisinin klinik olarak üstünlüğü 
kanıtlanamamış

Puan düşükse ekstremite kurtarıcı cerrahi mutlak 
uygulanmalı

Puan yüksek ise amputasyon kararı için yeterli değil 
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Açık kırık tedavisi

Amaçlar

Yaşamsal fonksiyonları korumak
Ekstremiteyi korumak 
Fonksiyonları korumak

Enfeksiyondan korumak
Kırık stabilizasyonu 

Yumuşak doku örtüsü sağlama
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Tedavi – İlk değerlendirme

Açık kırık = ACİL !!!

Öncelik yaşamsal fonksiyonların değerlendirilmesi
 A: Airway

 B: Breathing

 C: Circulation

D: Disability

 E: Exposure

Açık kırıkların 1/3’ünde eşlik eden yaralanmalar 
(Kafa, göğüs, abdomen, pelvis, omurga)
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Tedavi – İlk değerlendirme

Nörovasküler muayene

Kanama kontrolü

Steril şekilde yara kapama

Atelleme 

Kompartman sendromu 
açısından takip

Radyolojik değerlendirme

Ankle/brachial index < 0.9 !!!
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Tedavi – Açık kırığa yönelik

Antibiyotik tedavisi

Tetanoz profilaksisi

Debridman

Yıkama (irrigasyon)

Yara kapama

Cerrahi tespit 
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Antibiyotik tedavisi

Yaralanma ne kadar fazla, nekrotik doku ne kadar çok 
ise bakteri için o kadar iyi ve geniş bir besiyeri oluşur

Yaralanan bölgede dolaşımın bozulması hücresel ve 
hormonal defansın bozulmasına dolayısıyla da 
bağışıklık sisteminin yetersiz kalmasına yol açar

Antibiyotik tedavisi enfeksiyon riskini %59 oranında 
azaltır
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Antibiyotik tedavisi

Etyolojik sebebe göre olası etken mikroorganizmalar

Etyolojik sebep Etken mikroorganizma

Künt travma, düşük enerjili ateşli silah 
yaralanmaları

Stafilokokus, Streptokokus

Çiftlik, tarım yaralanmaları Clostridia

Su ile temas (göl, dere, bataklık) Pseudomonas, Aeromonas

Deniz suyu ile temas Aeromonas, Vibrios

Savaş yaralanmaları, yüksek enerjili ateşli silah 
yaralanmaları

Gram (-) mikroorganizmalar
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Antibiyotik tedavisi

Acil serviste başlanmalıdır (İlk 3 saat içerisinde) 

Tip 1 ve Tip 2: 1.kuşak sefalosporin (4x1gr, IV) 

Kontaminasyon fazla ise ve Gr(-) kontaminasyon riski var 

ise aminoglikozid (Tobramisin, Gentamisin) (3-5mg/kg)

Tip 3: 1. kuşak sefalosporin + aminoglikozid

Çok kirli yaralanmalarda ampisilin ya da penisilin 
eklenebilir 

Penisiline alerji durumunda anti anaerobik ajan 
(metranidazol v.b.) 
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Antibiyotik tedavisi

Tedavi süresi ve doz tartışmalı

İdeal süre her debridman girişiminin ardından 24 – 72 saat 
süre boyunca antibiyoterapi

Öncesi ve sonrasında kültür ???

Debridman öncesi ve sonrası anlamlı değil

Debridman sonrası akıntı varsa değerli
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Tetanoz profilaksisi

Tetanoz eğilimli yaralar

6 saatten fazla yaralanma süresi olan olgular

1 cm’den daha derin yaralar

Düzensiz görünümlü yaralar

Delici yaralanma

Ezilme (crush) yaralanması

Yanıkla beraber olan yaralanmalar

Hayvan ısırıkları sonucu gelişmiş 
yaralanmalar

Devitalize dokuların olduğu aşırı kontamine 
yaralar
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Tetanoz profilaksisi

Profilaksi şeması

dT: Difteri ve tetanoz aşısı * Son 5 yılda aşı yapılmamışsa tek doz aşı yapılmalı

TIG: Tetanoz immünglobülin

Temiz, minör yaralanma 
(tetanoz eğilimi yok)

Diğer tüm yaralanmalar 
(tetanoz eğilimi var)

Aşılanma öyküsü dT TIG dT TIG

3 dozdan az aşı / aşı şeması 
bilinmiyor + - + +
Aşısı tam, son 10 yılda aşı 
olmamış + - + -
Aşısı tam, son 10 yıl çerisinde 
aşı yapılmış - - -* -
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Debridman

Nekrotik, devitalize, kirli dokuların ve yabancı 
parçaların ortamdan uzaklaştırılması

Cilt kenarlarının kanayan yere kadar debride edilmesi

Turnike kullanılmamalı
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Debridman

Kasta kontraktil olmayan dokular debride 
edilmeli

4 C

Color

Contractility

Circulation

Consistency

Tendon kontamine ise debridmanı tartışmalı. 
Eğer muskulotendinöz bileşke sağlamsa tendon 
korunabilir
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Debridman

Avasküler ve aşırı kontamine 
kemik parçaları çıkartılır

Büyük avasküler parçaların 
çıkartılması tartışmalı

Periostun sağlam olduğu ve 
yumuşak doku temasının olduğu 
parçalar korunmalı
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Yıkama (irrigasyon)

Temel amaç ortamdaki bakteri konsantrasyonunu 
azaltmak

Yıkama sıvısı serum fizyolojik

Yıkama yöntemi

Enjektörle yıkama

Şişeden serum dökerek yıkama

Alçak basınçlı sistemlerle yıkama

Yüksek basınçlı sistemlerle yıkama
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Yıkama (irrigasyon)
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Yıkama (irrigasyon)

Beam JW et al. J Athl Train 2006

Steril serum fizyolojik, kaynatılmış soğutulmuş su, distile su 
ve musluk suyu kullanımında enfeksiyon riski ve yara 
iyileşmesi açısından fark yok 
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Yıkama (irrigasyon)

Yıkama sıvısı miktarı

Tip 1: 3 litre

Tip 2: 6 litre

Tip 3: 9 litre

Anglen JO.  “Wound Irrigation in Musculoskeletal Injury.”  JAAOS 2001.  9:  219-226.
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Yıkama (irrigasyon)

Yıkama sıvısına ek madde

Antiseptik

Povidon, Klorheksidin, Hidrojen 
peroksid

Antibiyotik

Basitrasin, Polimiksin, Neomisin

Surfaktanlar

Sabun, Benzalkonyumklorid 

Avantajları
Bakteriostatik ve 

bakterisidal etkinlik
Debrisin

uzaklaştırılması 

Dezavantajları
Doku hasarı

Yara iyileşme 
gecikmesi
Toksik etki

Bağışıklık sistemi 
hücrelerinin 

fonksiyonlarının 
bozulması

Direnç gelişimi
Masraflı 
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Yara kapama

Eskiden yaranın açık bırakılması 
tavsiye edilirdi

Günümüzde yara mümkün 
olduğunca kapatılmaya çalışılmalı

Güçlü antibiyotikler

Erken ve agresif debridman + yıkama

Yara dudaklarında gergin olmayan 
yaklaştırma ve kapama
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Yara kapama

Debridman temiz bir doku 
sağlamıyorsa kapatılmamalı !!!

Antibiyotikli çimento tespihleri

Vakumlu yara kapama sistemleri

Rotasyonel & serbest pediküllü 
flepler
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Cerrahi tespit

Tip 1: Kapalı kırık gibi tedavi edilebilir

Tip 2 ve 3 tartışmalı 
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Cerrahi tespit

Tip 1: Kapalı kırık gibi tedavi edilebilir

Tip 2 ve 3 tartışmalı 

Oymasız intramedüller çivileme
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Cerrahi tespit

Tip 1: Kapalı kırık gibi tedavi edilebilir

Tip 2 ve 3 tartışmalı 

Eksternal fiksasyon

Eksternal fiksatör tespiti sonrası uygun 
dönemde plak-vida tespiti
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Cerrahi tespit
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Cerrahi tespit
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Açık kırık komplikasyonları

Yumuşak doku enfeksiyonu

Osteomiyelit

Ciddi enfeksiyonlar

Clostr. Perfringens /Clostr. tetani

Crush sendromu

Cilt kaybı ve defektleri

Geç kaynama (Delayed-union)

Kaynamama (Non-union)
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Açık kırık komplikasyonları

Komorbiditelerin varlığı

Yaş (>80)

Sigara kullanımı

Diabetes mellitus

Malignensi

Kardiyopulmoner problemler

İmmünsüpresyon

Bowen TR, Widmaier JC. Host classification predicts infection after open fracture. Clin
Orthop Relat Res. 2005;433:205-11.

Class
Risk 

faktörleri
Enfeksiyon 

riski

A 0 % 4

B 1-2 % 15

C
3 ve daha 

fazla
% 31

2



Eve götürülecek mesaj …

Sık karşılaşılan önemli bir ortopedik acil

En kısa sürede tedavi yaklaşımı ihtiyacı

Antibiyotik tedavisi ve tetanoz profilaksisi

Debridman ve yıkama 

Atel tespiti

Açık kırığın kaderini ilk gören hekim belirler !!!
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Teşekkür ederim…


