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Lovisa Baldursdottir

ÁÁhrifhrif hitaskaðahitaskaða áá llííkamannkamann

HHúúðin stðin stæærsta lrsta lííffffææriðrið
KjKjöörhitastigrhitastig mannslmannslííkamanskamans erer áá þrþrööngungu bilibili
> 44> 44ºº -- 4545ºº áá CCelciuselcius -- eyðileggingeyðilegging eggjahveggjahvíítutu/ens/ensíímama
6060ºº heitt vatn heitt vatn íí 3 sek veldur dj3 sek veldur djúúpum brunapum bruna
LLííkaminnkaminn er er ggóóðurður leiðarileiðari fyrir hita og rafstraumfyrir hita og rafstraum ((hhúúðð--
beinbein--sinarsinar--vvööðvarðvar--ææðarðar--taugartaugar))
HHúúðinðin erer misþykkmisþykk áá llííkamanumkamanum
AldurAldur
Fyrra heilsufarFyrra heilsufar
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Hitaskemmdar Hitaskemmdar frumurfrumur mynda mynda 
bbóólguboðefni sem hafa vlguboðefni sem hafa vííðtðtææk k ááhrif hrif áá

llííkamann (inflammatory mediator injury)kamann (inflammatory mediator injury)

BBóólguboðefnilguboðefni
–– OxygenOxygen radicalarradicalar
–– ProteasarProteasar
–– NeutrophilsNeutrophils
–– HistaminHistamin, Bradykinin, Substance P, , Bradykinin, Substance P, 

Calcitonin, Serotonin, PAF, Calcitonin, Serotonin, PAF, 
Cytokines, Arachidonic acid, Cytokines, Arachidonic acid, 
Prostaglandin, Thromboxan, Prostaglandin, Thromboxan, 
InterlaukinsInterlaukins

↓↓
Aukið gegndrAukið gegndrææpi hpi háárrææða ða 

(capillary permeability)(capillary permeability)
Lovisa Baldursdottir
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StStæærri brunarri brunaááverkar verkar valdavalda
úútbreiddum (systemic) tbreiddum (systemic) ááhrifumhrifum

BBóólguboðefni lguboðefni 
↓↓

HjartaHjarta-- og og ææðakerfiðakerfi
–– CirculatoryCirculatory and and 

microcirculatory microcirculatory 
disfunctiondisfunction
↓↓

–– Aukið hAukið háárrææðagegndrðagegndrææpi og pi og 
skert starfsemi hjartaskert starfsemi hjarta--vvööðva ðva 
(myocardial dysfunction).(myocardial dysfunction).

AthAth. H. Hæættu ttu áá yfirvyfirvöökvunkvun
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StStæærri brunarri brunaááverkar verkar valdavalda
úútbreiddum (systemic) tbreiddum (systemic) ááhrifumhrifum

ÓÓnnææmiskerfið:miskerfið: ÓÓnnææmisbmisbææling ling 
(m.a. l(m.a. læækkun kkun áá hvhvíítum tum blkblk. og . og 
neutrofneutrofíílum).lum).
TaugakerfiðTaugakerfið
–– ÁÁhrif hrif áá hypothalamus.hypothalamus.
–– Efnaskipti Efnaskipti –– hypermetabolism.hypermetabolism.
–– Breyting Breyting áá llííkamshita kamshita ––

hhæækkaður kjkkaður kjöörhiti.rhiti.
LunguLungu
Innkirtlar: Innkirtlar: AukinAukin framleiðsla framleiðsla áá
streituhormstreituhormóónum. num. 
Meltingarvegur, lifur, brisMeltingarvegur, lifur, bris
Tap Tap áá hhúúð: hitatap, ð: hitatap, úútgufun, tgufun, 
jjóónanaóójafnvjafnvæægi, sýkingargi, sýkingar
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Skemmdir Skemmdir áá ææðumðum ogog
rauðum blrauðum blóóðkornum;ðkornum;

Hemoglobinuria Hemoglobinuria 
BlBlóóðsegamyndunðsegamyndun
Skert microcirculationSkert microcirculation

Skemmdir Skemmdir áá vef;vef;
Myoglobin Myoglobin íí þvagiþvagi

Lovisa Baldursdottir

Hiti veldur beinum Hiti veldur beinum 
skaða (heat induced injury)skaða (heat induced injury)
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HjHjúúkrun einstaklinga með krun einstaklinga með ststæærrirri
brunabrunaááverkaverka

Viðhalda sViðhalda súúrefnisflutningi refnisflutningi ogog
blblóóðrðráás s 
Hindra sýkingarHindra sýkingar-- ssáárameðferðrameðferð
Viðhalda lViðhalda lííkamshitakamshita
NNææring ring 
SSáársauki, kvrsauki, kvííðiði
Minnka Minnka öör og kreppur r og kreppur 
Veita sVeita sáálflféélagslegan stuðning lagslegan stuðning 
(sj(sjúúklingur/fjklingur/fjöölskylda)lskylda)
FrFrææðsla ðsla –– undirbundirbúúningur ningur fyrirfyrir
úútskrifttskrift
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Að grAð grææða brunasða brunasáárr
GrunndvallaratriðiGrunndvallaratriði

Halda sHalda sáárum rrum röökum (moist wound bed)kum (moist wound bed)
Halda bakterHalda bakterííuvexti uvexti íí skefjum.skefjum.
–– SterilSteril vinnubrvinnubröögð?gð?
–– Velja vVelja vöökva til skva til sáárahreinsunar m.t.t. rahreinsunar m.t.t. áástands stands ssáárara? ? 
–– Velja umbVelja umbúúðir m.t.t. ðir m.t.t. áástands stands ssáárara, hreyfinga , hreyfinga –– og og 

legustellinga sjlegustellinga sjúúklings. klings. 
–– FjarlFjarlæægja gja dauðandauðan vef vef –– fjarlfjarlæægja blgja blööðrurðrur
–– LLááta brennd svta brennd svææði ekki liggja samanði ekki liggja saman

HlHlíífa fyrir hnjaski og utanaðkomandi þrýstingifa fyrir hnjaski og utanaðkomandi þrýstingi
Forðast hitatap (sjForðast hitatap (sjúúklingur, sklingur, sáár).r).
Koma til mKoma til móóts við aukna nts við aukna nææringarþringarþöörf. rf. 
Tryggja blTryggja blóóðflðflææði ði tiltil ssáára/um sra/um sáár/til r/til úútlima. tlima. 
Tryggja verkjastillingu Tryggja verkjastillingu –– meðhmeðhööndla kvndla kvííða.ða.
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SSáárameðferðrameðferð

Fyrsta hreinsun Fyrsta hreinsun ssáárara
mikilvmikilvæægg
FjarlFjarlæægja blgja blööðrur og ðrur og 
blblööðruleyfarðruleyfar
Undantekning; blUndantekning; blööðrur ðrur 
íí llóófum og iljumfum og iljum

(Sargent, 2006)(Sargent, 2006)
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SSáárameðferðrameðferð
Forða sýkingumForða sýkingum
–– Hreinsa Hreinsa ssáárr -- fjarlfjarlæægja gja 

dauðan vef sem fyrstdauðan vef sem fyrst
–– Þvo einnig heila hÞvo einnig heila húúð ð 

umhverfis sumhverfis sáárr
–– FjarlFjarlæægja gja vessavessa og og 

skskáánirnir
–– Halda hHalda háárvexti frrvexti fráá

ssáárumrum
–– Meta dýpt sMeta dýpt sáára ra ogog

hhæættu ttu áá
blblóóðrðráásartruflunumsartruflunum
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Dýpt brunasDýpt brunasáárara

Erfitt er að meta dýpt brunasErfitt er að meta dýpt brunasáára og þvra og þvíí er er 
algengara að salgengara að sáár sr sééu metin grynnri u metin grynnri íí fyrstu en fyrstu en 
þau þau íí raun eru. raun eru. 

Reynsla er mikilvReynsla er mikilvææg.g.

Ýmsir innri og ytri þÝmsir innri og ytri þæættir geta breytt grunnum ttir geta breytt grunnum 
ssáárum rum íí dýpri sdýpri sáár r áá nokkrum klukkustundum nokkrum klukkustundum 
s.s. skert bls.s. skert blóóðflðflææði til og ði til og íí ssáárum og sýkingar.rum og sýkingar.
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Meðferð brunasMeðferð brunasáára ra –– margar aðferðirmargar aðferðir

Opin meðferðOpin meðferð
Lokuð meðferð (umbLokuð meðferð (umbúúðir)ðir)
SSáárahreinsun rahreinsun íí rrúúmi/bekkmi/bekk
Pokameðferð (Pokameðferð (hendurhendur, , 
ffæætur)tur)
Skurðaðgerð Skurðaðgerð ogog
hhúúðflutningur ðflutningur –– hvenhvenæær? r? 
(early vs late excision and (early vs late excision and 
grafting)grafting)
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Meðferð brunasMeðferð brunasáára ra –– margar aðferðirmargar aðferðir
HafaHafa eftirfarandi eftirfarandi íí huga þegar meðferð er huga þegar meðferð er 

valin:valin:

ÚÚtbreiðsla og tbreiðsla og dýptdýpt

Staðsetning sStaðsetning sáárara

Aldur sjAldur sjúúklingsklings

SSáársauki rsauki -- kvkvííðiði
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Sýkingar Sýkingar íí brunasbrunasáárumrum
Eftir Eftir þvþvíí sem ssem sáár eru lengur að grr eru lengur að gróóa (ba (bííða lengur ða lengur óógrgróóin) in) 
þeim mun meiri lþeim mun meiri lííkur eru kur eru áá sýkingum sýkingum íí ssáár, sepsis og r, sepsis og 
slslææmum mum öörum.rum.
Eigin flEigin flóóra sjra sjúúklings vs utanaðkomandi smitleiðir (s.s. klings vs utanaðkomandi smitleiðir (s.s. 
hendur starfsfhendur starfsfóólks, umhverfið) lks, umhverfið) 
Gera greinarmun Gera greinarmun áá sýklun (colonizering) sýklun (colonizering) vsvs sýkingu sýkingu íí
ssáárum.rum.
SSáár coloniserast innan 48 klst frr coloniserast innan 48 klst fráá ááverka af gram verka af gram 
jjáákvkvææðum bakterðum bakterííum. um. 
GramGram neikvneikvææðar bakterðar bakterííur eru komnar eftir viku.ur eru komnar eftir viku.
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Sýkingavaldar Sýkingavaldar íí brunasbrunasáárumrum

StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus
PseudomonasPseudomonas aeruginosa aeruginosa ––
Stenotrophomonas maltophiliaStenotrophomonas maltophilia
StreptococcusStreptococcus pyogenesispyogenesis
Ýmsir coliform bacilliÝmsir coliform bacilli
Sveppir (Candida albicans, Aspergillus) Sveppir (Candida albicans, Aspergillus) 
VVíírus (Herpes simplex, cytomeglovirus) rus (Herpes simplex, cytomeglovirus) 
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Mat Mat áá sýkingu sýkingu íí brunasbrunasáárumrum

Taka reglulega rTaka reglulega rææktunarstrok? ktunarstrok? 
Meta Meta úútlittlit ssáárara m.t.t.m.t.t.
–– VVessiessi, , liturlitur, , lykt, lykt, ááferðferð, bl, blææðing frðing fráá ssáárara--

bböörmum, punktblrmum, punktblææðingar ðingar íí ssáári, los ri, los áá skorpuskorpu

BreytingBreyting áá tilfinningutilfinningu íí ssááriri
Los Los áá grgrööftumftum
Meta hMeta húúðð umhverfisumhverfis ssáárr og donor svog donor svææðiði
–– Roði, Roði, bbóólgalga, , úútbrot, btbrot, bóólurlur
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Sýkingar Sýkingar -- sepsissepsis

““Quick and effective closure of Quick and effective closure of 
deep burns is the cornerstone of deep burns is the cornerstone of 
infection preventioninfection prevention”” (Sheridan, (Sheridan, 
2005)2005)
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KlKlíínníísk einkenni sk einkenni sepissepis
Oft er erfitt að greina sepsis hjOft er erfitt að greina sepsis hjáá mikið veikum mikið veikum 
brunasjbrunasjúúklingum sklingum séérstaklega brstaklega böörnum, rnum, áá meðan meðan 
jjáákvkvææð blð blóóðrðrææktun liggur ekki fyrir. Mjktun liggur ekki fyrir. Mjöög g 
mikilvmikilvæægt að greina sem fyrst.gt að greina sem fyrst.

LLííkamshiti (yfir kamshiti (yfir 3838,5,5ºº eða undir 37eða undir 37ºº))
BlBlóóðmynd (hvðmynd (hvíít, neutroft, neutrofíílar, lar, CRPCRP, bl, blææðingaprðingapróóf, f, 
blblóóðsykur)ðsykur)
Hjarta Hjarta ogog ææðakerfi ðakerfi 
Meltingarvegur (s.s. minnkuð Meltingarvegur (s.s. minnkuð garnahljgarnahljóóðð, ileus, , ileus, óógleði )gleði )
ÖÖndun (m.a. blndun (m.a. blóóðgðgöös, ses, se-- laktat)laktat)
ÚÚtlit tlit ssáárara
MeðvitundMeðvitund
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Lausnir Lausnir tiltil ssáárahreinsunarrahreinsunar

Hvaða lausnir Hvaða lausnir áá að nota? að nota? 
Velja lausnir m.t.t. Velja lausnir m.t.t. áástands og eðli  sstands og eðli  sáára (s.s. ný sra (s.s. ný sáár, r, 
ggöömul smul sáár, sýkt sr, sýkt sáár, graftar)r, graftar)
Kranavatn? Kranavatn? 

LegionellaLegionella, Pseudomonas, Aeromonas, Flavobacteria, Pseudomonas, Aeromonas, Flavobacteria
SaltvatnSaltvatn
Mild fljMild fljóótandi htandi húúðsðsáápa pa -- pHpH um 5.5 (t.d. Euserin)um 5.5 (t.d. Euserin)
KlKlóórhexidinrhexidin: 0,2%, 0,5%, 4%: 0,2%, 0,5%, 4%

4% (Hibiscrub) 4% (Hibiscrub) -- neikvneikvææð ð ááhrif hrif áá fibroblastafibroblasta
Verkar illa/ekki Verkar illa/ekki áá PseudomonasPseudomonas
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BakterBakterííudrepandi udrepandi efniefni (ekki lyf)(ekki lyf)

Silfur (Silfur (AgAg) ) íí fljfljóótandi og ftandi og fööstu formi:stu formi:
Silfur nSilfur níítrat (AgNOtrat (AgNO33), AQUACEL), AQUACEL®® Ag, Actisorb Ag, Actisorb 
Silver 220, Acticoat Silver 220, Acticoat 

Verkar Verkar áá Staphylococcus, Pseudomonas Staphylococcus, Pseudomonas 
aeruginosa, Hemolytiska streptococca, E. coli aeruginosa, Hemolytiska streptococca, E. coli 

Ediksýra (lausn)Ediksýra (lausn)
Verkar Verkar áá Pseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosa
Letur Letur vvööxtxt fibroblastafibroblasta
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SamanburðarrannsSamanburðarrannsóókn kn áá ááhrifumhrifum
AQUACELAQUACEL®® Ag og Flamazin hjAg og Flamazin hjáá

sjsjúúklingum með hlutþykktarbrunaklingum með hlutþykktarbruna

42 sj42 sjúúklingar (bklingar (böörn og fullorðnir) rn og fullorðnir) íí hvorum hvorum 
hhóópi frpi fráá 8 brunacentrum 8 brunacentrum íí USA USA 
55--40% 40% úútbreiðsla tbreiðsla ááverka verka 
NiðurstNiðurstööður: ður: AQUACELAQUACEL®® Ag hAg hóópurinn;purinn;
–– FFæærri srri sááraskiptingarraskiptingar
–– MarktMarktæækt kt minniminni ssáársauki og kvrsauki og kvííðiði
–– Hraðari grHraðari gróóning ning hjhjáá þeim sem hþeim sem hööfðu stfðu stæærstu rstu 

ááverkanaverkana
(Caruso og fl., 2006)(Caruso og fl., 2006)
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KirugiskKirugisk meðferð brunasmeðferð brunasáárara

AutograftAutograft ((eigineigin hhúúðð sjsjúúklingsklings))
–– Fullþykktar Fullþykktar hhúúðð
–– HlutþykktarhHlutþykktarhúúð ð –– meshedmeshed autograftautograft

HomograftHomograft/allograft/allograft ((hhúúðð afaf ööðrumðrum einstaklingieinstaklingi))
–– HHúúð ð afaf lláátnum tnum -- Cadaver (t.d. glycerol preserved allograft)Cadaver (t.d. glycerol preserved allograft)

Heterograft Heterograft ((svsvíínahnahúúðð))
CCulturedultured epidermal cellsepidermal cells
–– RRææktaðarktaðar hhúúðfrumurðfrumur -- keratinocyteskeratinocytes

HHúúðlðlííkiki (t.d. Integra)(t.d. Integra)
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ÁÁfluttflutt hhúúðð ((transplantattransplantat, g, graftraftarar))
ÁÁflutt flutt hhúúðð þþarfarf utanaðkomandi raka fyrstu utanaðkomandi raka fyrstu 11--44
dagadaga
–– Rakar saltvatnsgrisjur Rakar saltvatnsgrisjur áá ááflutta hflutta húúðð

Tryggja eðlilegt blTryggja eðlilegt blóóðflðflææði ði tiltil ááfluttrar hfluttrar húúðar ðar 
(h(háárrææðar frðar fráá ssáárabeði þurfa trabeði þurfa tííma og rma og rééttar aðstttar aðstææður ður 
til að vaxa inn til að vaxa inn íí ááfluttu hfluttu húúðina)ðina)
–– Ekki hreyfast fyrstu Ekki hreyfast fyrstu 44--55 daga (s.s. legustellingar og daga (s.s. legustellingar og 

umbumbúúðir)ðir)
–– Hindra bjHindra bjúúgsgsööfnun fnun -- hháálega lega áá úútlimum, forðast tlimum, forðast 

yfirvyfirvöökvunkvun
–– Forðast Forðast notkunnotkun ææðaherpandi lyfjaðaherpandi lyfja
–– Forðast hypothermiu, sForðast hypothermiu, sáársaukarsauka
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UmbUmbúúðir yfir ðir yfir ááflutta flutta hhúúðð

VaselingrisjurVaselingrisjur nnææst st 
transplantatitransplantati
Rakar saltvatnsgrisjurRakar saltvatnsgrisjur
Þurrar brunagrisjurÞurrar brunagrisjur
SterilSteril gipsbgipsbóómullmull
TeygjubindiTeygjubindi
Leggja umbLeggja umbúúðir með tiliti ðir með tiliti 
til til ææskilegra legustsellinga skilegra legustsellinga 
eftireftir aðgerðaðgerð
HHáálega lega áá úútlimumtlimum
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ÁÁflutt flutt hhúúðð -- meðferðmeðferð

VerjaVerja fyrirfyrir sýkingumsýkingum
–– Skoða eftir 3Skoða eftir 3--5 5 dagadaga

(s.s. litur, vessi, taka)(s.s. litur, vessi, taka)
–– FjarlFjarlæægja gja gamaltgamalt blblóóðð
–– FjarlFjarlæægja gja hhúúðð sem ekki sem ekki 

hefur tekið eftir ca 5 hefur tekið eftir ca 5 
daga daga 
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ÁÁflutt flutt hhúúðð -- meðferðmeðferð

Þegar transplantat Þegar transplantat erer grgróóiðið
–– Verja fyrir hnjaski Verja fyrir hnjaski 
–– Rakagefandi krem (t.d. Rakagefandi krem (t.d. 

EuserinEuserin ááburður)burður)
–– MeðhMeðhööndla ndla klklááðaða
–– Forðast sForðast sóólarljlarljóós, kuldas, kulda
–– Vefja Vefja úútlimi með tlimi með 

teygubindumteygubindum
–– Meta þMeta þöörf fyrir rf fyrir 

þrýstiumbþrýstiumbúúðirðir
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HHúúðtðtöökusvkusvææði (ði (donorsvdonorsvææðiði))
HHúúðtðtöökusvkusvææði ði grgræærr áá 1414--15 d15 döögum ef það ekki sýkist og gum ef það ekki sýkist og 
nnææringarringaráástand er viðunandi.stand er viðunandi.
MikilvMikilvæægt gt aðað hhúúðtðtöökusvkusvææði þorni sem fyrst (minnkar lði þorni sem fyrst (minnkar lííkur kur 
áá sýkingu)sýkingu)
Aðeins er skipt Aðeins er skipt áá ystuystu umbumbúúðum ef þðum ef þæær eru blautar (steril r eru blautar (steril 
umbumbúúðaskipti).ðaskipti).
Forðast Forðast mengunmengun frfráá óógrgróónum snum sáárum.rum.
MikilvMikilvæægt gt aðað bleyta ekki hbleyta ekki húúðtðtöökusvkusvææði ði áá meðan þau eru meðan þau eru 
grgróóin.in.
Innstu umbInnstu umbúúðir (vaselingrisjur) eru aldrei rifnar upp ðir (vaselingrisjur) eru aldrei rifnar upp úúrr ssáári, ri, 
losna þegar slosna þegar sáárið grrið græær.r.
Þegar hÞegar húúðtðtöökusvkusvææði eru grði eru gróóin in ––rakagefandi krem s.s. rakagefandi krem s.s. 
Euserin.Euserin.
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LLííkamlegar afleiðingar brunakamlegar afleiðingar brunaááverkaverka
Skert hreyfifSkert hreyfifæærni rni ogog
virknivirkni

Tap Tap áá
úútlim/ltlim/lííkamspartikamsparti

Tap Tap áá vvööðvamassaðvamassa

HHáárleysirleysi
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LLííkamlegar afleiðingar brunakamlegar afleiðingar brunaááverkaverka

ÖÖr og kreppurr og kreppur

KlKlááði, ði, viðkvviðkvææmm og og 
þurr hþurr húúðð

KulsKulsæækni, kni, breyttbreytt
svitamyndunsvitamyndun

Breytt skynjunBreytt skynjun
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ÖÖr (hyperthropic scarring) og r (hyperthropic scarring) og 
kreppur (contractures)kreppur (contractures)

BrunasBrunasáár >3 vikur að r >3 vikur að 
lokast lokast →→ öörr
ÖÖr eru allt að tvr eru allt að tvöö áár að r að 
taka breytingum og taka breytingum og 
þrþróóast (maturation)ast (maturation)
Verja fyrir sVerja fyrir sóól l ogog
kuldakulda
Verjast Verjast þurrkiþurrki
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Disease can destroy the Disease can destroy the 
body, but pain can destroy body, but pain can destroy 

the soulthe soul
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Eðli sEðli sáársauka vegna brunarsauka vegna brunaááverkaverka

BakgrunnsBakgrunns--ssáársauki rsauki 
(background (background painpain))
SSáársauki rsauki tengdurtengdur ááreiti reiti 
(procedural pain)(procedural pain)
Gegnum brotsverkur Gegnum brotsverkur 
(breakthrough pain)(breakthrough pain)
Verkur Verkur eftireftir skuðaðgerð (postskuðaðgerð (post--
operative pain)operative pain)
Taugaverkur (Taugaverkur (neuropaticneuropatic pain)pain)
PrimaryPrimary hyperalgesia (lhyperalgesia (læækkun kkun áá
ssáársaukarsauka--þrþrööskuldi, aukið nskuldi, aukið nææmi mi 
fyrir fyrir ööðrum ðrum ááreitum) reitum) →→ þþöörf rf 
fyrir hfyrir hæærri skammta verkjalyfjarri skammta verkjalyfja
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VerkjaVerkja-- ogog kvkvííðastilling við ðastilling við 
ssáárameðferðrameðferð

Val Val áá meðferðarleið?meðferðarleið?
SlSlæævingving (consious sedation)(consious sedation)
–– KetaminKetamin
–– PropofolPropofol
–– MidazolamMidazolam
–– ÓÓppíóííóíðð

SvSvææfingfing
VakandiVakandi
–– TTóónlistnlist
–– LeikurLeikur
–– ÞÞáátttaka tttaka barnsbarns
–– ÞÞáátttaka foreldratttaka foreldra
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SSáálrlræænarnar afleiðingarafleiðingar brunabrunaááverkaverka

KvKvííðiði ((CarrougherCarrougher ogog fl., 2006)fl., 2006)
ÁÁfallastreitafallastreita (Low (Low ogog fl., 2003fl., 2003,Wiechman, ,Wiechman, 
Patterson, 2004).Patterson, 2004).
ÞunglyndiÞunglyndi
Tap Tap áá llíífsviljafsvilja (volition collapse)(volition collapse)
Breytingar Breytingar áá hegðunhegðun
Breytt lBreytt lííkamskamsíímynd (bodymynd (body--image)image)
ÁÁhrif hrif áá sjsjáálfsmat (selflfsmat (self--esteem)esteem)
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ÁÁfallastreitafallastreita (acute stress disorder)(acute stress disorder)
ÁÁfallastreiturfallastreiturööskunskun (posttraumatic stress (posttraumatic stress 

disorder): disorder): einkennieinkenni

SvefntruflanirSvefntruflanir
MartraðirMartraðir
LLííkamleg streitueinkenni (kamleg streitueinkenni (hraðurhraður hjartslhjartslááttur, ttur, 
ofofööndun, ndun, óórróóleiki, skortur leiki, skortur áá einbeitingu) einbeitingu) 
KvKvííðiði
Endurupplifun slyss (Endurupplifun slyss (lyktlykt, heyrn, tilfinning osv), heyrn, tilfinning osv)
Geðbreytingar (Geðbreytingar (reiðireiði, br, brææðikðikööst, depurð, grst, depurð, gráátur)tur)
Afneitun, Afneitun, doðidoði, forðast umr, forðast umrææðu um atvikið ðu um atvikið 
(avoidance)(avoidance)
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ÁÁhrif brunahrif brunaááverka verka áá llííkamskamsíímyndmynd

BrunaBrunaááverkar hafa verkar hafa ááhrif hrif áá
llííkamskams--íímyndmynd

ÖÖr r íí andliti og eða andliti og eða áá
hhööndum ndum –– meiri meiri ááhrif hrif áá
llííkamskams--íímyndmynd

ÁÁhrif hrif áá llííkamskams--íímynd fara mynd fara 
ekki eftir stekki eftir stæærð rð ááverkansverkans
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ÁÁhrif neikvhrif neikvææðrar lðrar lííkamskams--íímyndarmyndar

NeikvNeikvææð lð lííkamskams--íímynd tengist mynd tengist 
–– LLéélegu sjlegu sjáálfsmati lfsmati 
–– NeikvNeikvææðri fðri féélagslegrilagslegri--og  tilfinningalegri og  tilfinningalegri hegðunhegðun
–– KvKvííða ða ogog þunglyndiþunglyndi
–– Minni upplifun Minni upplifun áánnæægju, gleðigju, gleði

(Bergmasco, 2002, Fauerbach, 2000)(Bergmasco, 2002, Fauerbach, 2000)
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