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Dünya Sağlık Örgütü Diyabet 
Projeksiyonu  

     2000       2030 Artış Oranı          
(%) 

Dünya 171.000.000 366.000.000      114 

Avrupa 33.332.000 47.973.000      144 

Türkiye 2.920.000 6.422.000      220 



2010 

Popülasyon: 72.561.312 
19+ Popülasyon:47.467.358 
Tip 2 diyabet prevelansı % 13.7 

       Tip 2 diyabetli hasta sayısı (2010) 6.503.028 
Tip 2 diyabet adayı hasta sayısı 6.597.963 

Bu hastaların en az %25’ inde ayak problemi geliştiği  
   tahmin ediliyor. Yaklaşık 1.600.000 diyabetik ayak 



Diyabetik Ayak ülser ve 

ampütasyonlarının prevalansı 



% popülasyon 

Reiber GE et al. In: Diabetes in America. 2nd ed. 1995; chap 18. 

Diyabetik olgularda alt ekstremite 

ampütasyonu prevalansı 
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Diyabetik ayak-riskli ayak 

Periferik vasküler  
hastalık 

Periferik nöropati 

Mekanik ve termal travma 



Risk Faktörleri 

 Periferik sensoryel nöropati  

 Ağrı duyusu kaybı  

• Travmayı hissedememe 

• Deri bütünlüğünün bozulması 

• Bakteryel inokülasyon  

 Kemik çıkıntılarına yol açan deformiteler 

 Kısıtlı eklem hareketliliği 

 Kötü ayak bakımı 
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Diyabetik nöropati risk faktörleri 

 Kötü glisemik kontrol 

 Uzun süreli diyabet 

 Yaş 

 Boy 

 Fazla alkol tüketimi 



Diyabetik Nöropati 

 Tutulum ön planda sensoryel kalın ve ince lifler 

ile otonom liflerde 

 Tutulan sinirlere göre semptomlar  

 Motor lifler  Kas gücü kaybı 

 Duysal lifler  Duyu kaybı, Parestezi 

(Batma, yanma, uyuşma, ağrı) 

 Otonomik lifler  Fonksiyon kaybı 

 Kardiyovasküler, genitoüriner, gastrointestinal 



Diyabetik Nöropati 

Sınıflaması 

Simetrik 

 Diyabetik polinöropati 

 Diyabetik otonom nöropati 

 Ağrılı distal nöropati + kilo 

kaybı (diyabetik kaşeksi) 

 Tedaviye bağlı nöropati 

 Hiperglisemik nöropati  

 IGT + PNP 

 Kronik inflamatuvar 

demiyelinizan 

poliradikülopati 

Asimetrik 

 Radikülopleksus 
nöropatileri 

 Lumbosakral 

 Torasik 

 Servikal 

 Fokal ekstremite 
nöropatileri 

 Medyan, ulnar, 
radyal 

 Fibular, lateral 
cutaneous 

 Kranyal nöropatiler 

 Diyabetik amyotrofi 

 



Distal simetrik duysal veya 

duysal-motor nöropati  

 En sık görülen tip, 

 Sinir boyuna bağlı tutulum (distal eldiven çorap), 

ağır olgularda göğüs, 

 Pozitif ve negatif duysal belirtiler bir arada,  

 Ayak intrensek kaslarında hafif atrofi, güçsüzlük,  

 Klinik olarak motor belirti olmayanlarda da motor 

iletide ılımlı bozukluk (DSMN). 

 Otonom tutulum eşlik edebilir. 



Nöropati semptomları 

 Yanma 

 İğnelenme 

 Batma 

 Ağrı  

 Asemptomatik 

 

 



Ağrı duyusu kaybı!! 



 Ağrı duyusu kaybı!!!! 



Motor nöropati 



Lokalize kallus 



Otonom nöropati 



Somatosensoryal değerlendirme 

 Ağrı 

 Dokunma 

 Basınç 

 Pozisyon 

 Vibrasyon 



 Motor  

 Sensoryel  

 Otonomik 

Olney 1998 

Özel tanısal testler 



Motor Testler 

 Motor Sinir İleti İncelemeleri 

  Sinir İleti Hızlarının ölçümü 

  BKAP (birleşik kas aksiyon potansiyel) 

amplitüdlerinin ölçümü (Kalın miyelinli motor 

aksonları değerlendirir) 

 Elektromiyografi (EMG) 

Olney 1998 



Sensoryel testler 

 Sensoriyel Sinir İleti İncelemeleri: kalın 

miyelinli sensoryel lifleri inceler. 

 Mikronörografi: Tek duysal liflerden doğan 

ektopik impulsların varlığını saptar. 

Dotson 1997; Harrison’s Principles of Internal Medicine, 14th ed, 1998; Olney 1998 



Sensoryel Testler 

 Von Frey kılları (Monoflaman) 

 Mekanik uyarımlara eşiği ölçer 

 Biothesiometre 

 Vibrasyon algı eşiğini ölçer 

 Termotest 

 Isı uyarımlarına eşiği ölçer 

Dotson 1997; Olney 1998 



Basit Testler: Mekanik ve Termal 

Allodini 

Allodini tipi Mekanizma Değerlendirme Yakınma 

Mekanik  

statik 

Periferik 

sensitizasyon 

Cilde elle hafif basınç 

uygulama 

Ciltte kıyafetin 
ağırlığına, ayakkabıya 
dayanamaz 

Mekanik dinamik Santral sensiti-

zasyon, C-lifi input, 

C-lifi kaybı 

Cilde pamuk, gazlı bez 

veya fırça ile dokunma 

Cilde bluzun 
sürtünmesi ağrılı, 
dokunulmaktan 
kaçınır 

Termal ılık Periferik 

sensitizasyon 

400C’daki objelerle cilde 

dokunma 

Güneşte ağrı   , gece 
ayağı örtemez, soğuk 
ile rahatlar 

Termal soğuk Santral 
sensitizasyon, santral 
inhibisyon 

200C’daki objelerle cilde 

dokunma 

 

Metal çatal vs 

kullanmak ağrılı, 

soğukta ağrı  



Basit Testler: Hiperaljezi 

Hiperaljezi tipi Mekanizma Değerlendirme Yakınma 

Mekanik 

pinprick 

Santral 

sensitizasyon, 

Aδ lifleri 

Cilde iğne veya Von 

Frey filamanları ile 

dokunma 

Kumda çıplak ayakla 
yürüme kırık cam 
üzerinde yürümek 
gibi algılanır 

Termal soğuk bilinmiyor Asetonla cilde 

dokunma 

Oftalmik: çok 

soğukları tolere 

edemez 

Termal sıcak Periferik 

sensitizasyon 

45-50C’lık objelerle 

cilde dokunma 

Sıcak tabaklara 

dokunamaz 



Pamuk Sürme ve von Frey Kılı 



Otonom Sinir Sistemi 

 Isı regülasyonu 

 Vazomotor regülasyon 

 Terleme 

 Pilomotor reaksiyonlar 

 Trofik değişiklikler (Saç, tırnak, deri) 

 Diğer anormallikler (Postürel hipotansiyon) 





Hastanın ayakkabılarını 

çıkart! 



Diyabetik periferik arter hastalığı 

(PVH) 

 Alt ekstremite ampütasyonu riski 15-40 

kat fazla  

 70 yaş üstündeki olgularda ampütasyon 

riski 70 kat yüksek 



Diyabette PVH semptomları 

 Asemptomatik 

 Claudicatio intermittens 

 İstirahat ağrısı 

 Ülser 



PVH belirtileri 

 Pedal nabız kaybı 

 Soğuk ve soluk ayaklar 

 Ciltte ve tırnaklarda trofik 

bozukluklar 

 Kıllanma kaybı 

 Siyanoz, gangren 



PVH-Tanı 

 Konvansiyonel anjiyografi 

 Noninvazif girişimler  

 Doppler ultrason ile brachial, pedal ve parmak 

toe arterlerinin basınçlarının ölçülmesi: 

    Ankle Brachial Index (ABI) 

• <0.9 anormal 

• 0.9 - 1.0 normal 

• >1.3 Mediacalcinosis 

 Duplex doppler 

 MR anjiyografi 

 



Ayakta doku bütünlüğünü 

bozarak ülsere yol açan faktörler 

 Travma (deriyi yaralayan bir objeye basmak, 

kesi vb.)  

 Tekrarlayan mekanik stres (uygun olmayan 

ayakkabı, yalınayak yürümek vb.)  

 Sürekli basınç uygulanması (yük taşıyan 

bölgelerin değişmesi vb.) 

 Termal hasar (yanıklar vb.) 

 Böcek sokmaları, hayvan ısırmaları 

 



“Diyabetik ayak”a yaklaşım 

 AMAÇ: Ampütasyonu önlemek 

 GİRİŞİM: 

 Risk altındaki hastanın belirlenmesi ve takibi 

 Akut hastalığın tedavisi 

 Sonraki olası problemlerin önlenmesi 



Diyabetik ayak ekibi 

-Limb salvage team 

 Podiatrist 

 Endokrinolog 

 Vasküler cerrah 

 Pedortist 

 

Ayrıca, plastik cerrah, infeksiyon hastalıkları 

uzmanı, ortopedist, diyabet eğitim hemşiresi 



Tedavi-1  

Genel önlemler: 

 Genel durum takibi 

 Glisemik kontrolün sağlanması 

 Sigarayı bıraktırma 

 Kan basıncının kontrolü 

 LDL düşürücü tedavi 

 ASA-klopidogrel 

 LMW-Heparin 



 Etyolojinin belirlenmesi: İskemik-nöropatik? 

 Ülserin kliniğinin değerlendirilmesi 

 Nöropati tanı testleri 

 Periferik nabız muayenesi 

 Ankle-brachial pressure index-doppler indexinin  (ABPI) ve 

başparmak pO2’sinin ölçümü 

  Renkli akımlı duplex ultrasonografi, magnetik rezonans 

anjiyografi, intra-arterial digital subtraction angiography, 

konvansiyonel anjiyografi 

 MRI: neuropatik osteoartropati-osteomiyelit ayırıcı tanısı 

Tedavi-2  



Tedavi-3 

Yara bakımı: 
 Yükten kurtarma 

 Derin debridman ve kültür alınması 

 Düzenli ıslak pansuman 

 Diğer metodlar: 
• Bone-marrow-derived stem cells 

• Negative pressure dressings 

• Bioengineered skin equivalents 

• Growth-factor therapy 

• Hyperbaric oxygen treatment 

• Maggot (larval) biotherapy 

 





Tedavi-4 

 Antibioterapi 

Etkenler: 

 Aerobik gram-positif koklar, öz. S aureus ve 
beta-haemolitik streptokoklar (öz. grup B) ve 
koagulaz-negatif stafilokok. 

 Kronik ve daha önce ABT uygulanmış ülserlerde 
gen. polimikrobiyal mix aerobik gram-negatif 
basil ve gram pozitif koklar ile enfeksiyon  

 Pseudomonas aeruginosa ve Enterococcus 
türleri genellikler kolonizandır ve direkt ABT 
gerekmez. (Klinik seyir önemli!) 



Tedavi-5 

 Cerrahi  

 Plantar yaralarda ülserotomi ve cerrahi 

kapatma 

 Greft uygulanması 

 Parmak deformitelerinde perkütan ekstansör 

kas tenotomisi 

 



Tedavi-6 

 Rekürans oranları 12 ayda %28 ile 40 ayda 

%100 arasında  

 Ülser reküransının önlenmesi: 

 Eğitim 

 Ayak kliniklerinde düzenli takip, düzenli ayak 

bakımının ve kallus rezeksiyonunun 

uygulanması 

 Plantar basınçları azaltan ayakkabıların 

giyilmesi: terapötik ayakkabı 



Ülserin sınıflandırılması 

 Tedavi algoritmleri geliştirilebilmesi ve tedavinin 

standardizasyonu açısından önem taşır. 

 Wagner sınıflaması yaygın olarak kullanılan bir 

sınıflamadır. 

 Ülseri derinliğine, enfeksiyon ve iskeminin 

varlığına göre 5 sınıfa ayırır: 



Grade 0 

 Ülser gelişmesi açısından riskli ayak, deformite, his 

kaybı, nöropatik artropati, önceden geçirilmiş ülser 

ve/veya ampütasyon, iskemi mevcut, ancak aktif 

ülser yok. 

 Takip: 

 İyi metabolik kontrol 

 Eğitim 

 Terapötik ayakkabı 

 Ayak polikliniği takibi 

 





Grade 1 

 Yüzeyel ülser: demis ve üstünde lokalize 

 Tedavi: 

 Ülser yatağının çevresindeki kallusun ve ülser yüzeyinin 

debridmanı 

 Yükten kurtarıcı önlemler (yatak istirahati, walker kolyuk 

değneği veya total kontakt cast) 

 Pansuman: serum fizyolojik, hydrogel, büyüme faktörleri 

 Oral antibiotikler (?) 





Grade 2  

 Dermisin altında lokalize ülser-enfeksiyon-abse-

sellülit mevut ama osteomyelit yok 

 Tedavi: 

 Ülser derinliğinin portegü veya kültür çubuğu yardımı 

ile değerlendirilmesi: osteomyelit tanısı için spesifisitesi 

%89 

 Hospitalizasyon, yatak istirahati, cerrahi debridman ve 

geniş spektrumlu iv ABT 



 Osteomyelit! 

 Tedavi: 

 Hospitalization cerrahi debridman 

 Geniş spektrumlu iv ABT 

 Sekondary iyileşme-rekonstruktif cerrahi 

 Orthozlar ve terapötik ayakkabı 

 

 

Grade 3 



Grade 4 

 Parmak(lar)da gangren  

 Vasküler cerrahi! 

 

 

 

Amputation 



Grade 5 

 Yaygın nekroz 

 Vasküler değerlendirme! 

 

 

Amputation 



Grade 5 

 Femorodistal bypass (safen ven) 

 Angioplasi: Stent, endarterektomi girişimleri, 

ve diğer yeni rekanalizasyon teknikleri 

 

 



Diyabetik nöroartropati:  

Charcot artropatisi 

 Periferik nöropatiye bağlı propriosepsiyon 

 duyusunda kayıp 

 Otonom nöropatiye bağlı sempatik vazomotor tonus 

kaybı 

 Eklemlere mikrotravma 

 Kemiklerde inisyal rezorpsiyon – hipertrofik onarım 



Charcot artropatisi 

Klinik bulgular 

 Tarsal, tarsometatarsal, metatarsofalangeal 

 ayak bileği eklemlerini tutar 

 Travma olmaksızın unilateral, ayak veya bilekte 

 sıcaklık hissi, kızarıklık ve ödem 

 Ayak arkında düzleşme, kemik çıkıntıları, yeni 

 kemik oluşumu, dislokasyon, stres kırıkları 



Charcot artropatisi 

Radyoloji 

 Erken dönemde yumuşak doku şişliği,eklem 

aralığında azalma ve/veya osteopeni 

 Falankslarda osteoliz, metatars başlarının 

parsiyel veya total silinmesi 

 Skleroz, yeni kemik oluşumu, subluksasyon, 

dislokasyon 

 Stres fraktürleri 

 



Charcot artropatisi 

Ayak ülserinin tedavisi ve önlenmesi 

 Akut dönemde eritem ve ödem geçene 

 kadar yükten kurtarıcı önlemler (en az 8 hafta), 

NSAID 

 Cerrahi (deformasyonun düzeltilmesi 

 Terapötik ayakkabı ve düzenli kallus 

rezeksiyonu 



Charcot artropatisi 

 Arteriovenöz shuntlar 

 Hızlanmış sirkülasyon 

 Kemik rezorbsiyonu 

 Genellikle yanlış tanı! 



 Charcot artropatisi 

 Tek taraflı sıcak ve şiş ayak  

 Belirgin nabızlar  

 Ağrı yok, huzursuzluk olabilir 

 Travma öyküsü olabilir 

 

 



Charcot artropatisi 



Diyabetik ampütasyonun nedenleri 

Pecararo 

Travma 

Ülser 

İyileşmede gecikme 

Infeksiyon 

Amputasyon 

Nöropati ve/veya PVH 


