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 70 yaşında  

 Kadın hasta 

 Sağ ayakta kızarıklık, kötü kokulu, akıntılı  yara 

11.11.2015 tarihinde başvurdu. 

  Diyabetik ayak infeksiyonu ( greft infekte) tanılı hasta yatırıldı.   

 2 ay önce travma sonrası sağ ayak 2.3. parmakta morarma  ve 

gelişen nekroz nedeniyle amputasyon yapılmış.  

 8.10.2015 de bir üniversite hastanesine yatışı yapılan hastaya  

derin debridman yapılmış 

 Meropenem tedavisi başlanmış. 

 02.11.2015 greft yerleştirilmiş 
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1. Falanksta nekroz 

2.  ayakta renk değişikliği 

3. Kötü kokulu akıntı 
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Ayak tabanında nekrotik yara  
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 İnfeksiyon Klinik Bulguları 

IDSA  

İnfeksiyon 

Şiddeti 

  

PEDIS   

İnfeksiyon  bulgusu yok 

•Lokal hassasiyet  veya ağrı 

Eritem, Sıcaklık, Endurasyon, Pürülans  

Enfekte değil 1 

İnfeksiyon deri veya subkutan  dokuda  sınırlı 

Ülser etrafında   eritem    >0.5 ve  <2cm , 

Sistemik bulgu yok 

Hafif 2 

 Lokal infeksiyon bulguları, eritem>2cm  

veya 

Derin doku  tutulumu (abse, osteomiyelit, 

septik artrit,  fasiit) 

SIRS yok 

Orta 3 

Lokal infeksiyon bulguları ve SIRS  

•Ateş 38 0C veya 360 C,Nabız >90 dak 

•Solunum >20, PaC02 <32 mmHg 

•Lökosit >12.000 veya <4 .000  veya  ≥ %10 

band  formu 

Şiddetli 4 

Lipsky BA, et al. CID  2012; 54(15):e132-e173. 

   



+ 

Antimikrobiyal tedavi 

 

Ayaktan tedavi 

Hastaneye yatış 
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DAİ olan hangi hastalar hastanede 

izlenmelidir?  

  Şiddetli infeksiyonu olanlar (PEDİS ve IDSA kriterlerine göre 

belirlenir)  

 

 Ciddi periferik arter hastalığı olan orta şiddetli infeksiyonlu hastalar 

 

 Ayaktan tedavi ile iyileşemeyen hastalar,  

 

 Psikolojik veya sosyal nedenlerden dolayı evde bakımı yapılamayan 

hastalar 



+ Diyabetik ayak infeksiyonunda tedavi 

hedefleri   

 
Yara iyileşmesini sağlayabilmek ve bacağı kurtarmak için genel 

tedavi yaklaşımı:  

 

 Acil ve agresif debridmanlar ile ölü ve infekte dokuların 

uzaklaştırılması,  

  Uygun antimikrobiyal tedavi  

 Metabolik kontrol  

 Yükten - basıdan kurtarma (off-loading)  

 Periferik arter hastalığının teşhisi ve uygun şekilde tedavisi*   

  Ayağın işlevinin kazandırılması (rekonstrüksiyon)  
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Hasta multidisipliner değerlendirildi. 

Endokrin insüline geçilmesini önerdi. 

Ortopedi MRI çekilmesini önerdi 

Plastik cerrahi debritman önerdi. 

Damar Cerrahi dopler istedi.  

Enfeksiyon antibiyoterapisini planladı. 

 Hasta Enfeksiyon Kliniğine yatırıldı.  
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Plan 

 Kantitatif doku kültürü 

 Ampirik antimikrobiyal tedavi 

 Günde iki kez pansuman yapılması  

 Kültür sonuçlarına göre izleme  

 MRI çekilmesi 

 Dopler çekilmesi 
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DAİ’nda antibiyotik tedavi prensipleri 

  

 Hastada lokal ya da sistemik infeksiyonun varlığında tedavi 

başlanmalıdır. 

  

 Uygun antimikrobiyalin seçilmesi esastır.  

 Hastaya özel yara iyileşmesini geciktirebilecek faktörler;  

 periferal nöropati, vasküler yetmezlik, renal yetmezlik gibi 

faktörler antibiyotik seçimini etkiler. 
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 İşlevsel nötrofil defektleri nedeni ile tedavide bakterisidal 

antibiyotikler seçilmeli 

  Renal yetersizliğin düzeyi ile bağlantılı olarak nefrotoksik 

ajanlardan (ör: vankomisin, aminoglikozid gibi) 

kaçınılmalı 

 

 Mutlaka kullanılacaksa hastanın renal fonksiyonları yakın izlenmeli, 

kreatinin klirensine göre antimikrobiyalin dozu ayarlanmalıdır  
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Ampirik antibiyotik seçiminde,  

 bakteriyel dirençle ilişkili görünen risk faktörlerinin 

varlığı,  

 ilacın hangi yoldan kullanılabileceği dikkate 

alınmalıdır.  
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 Tedavi başlamadan önce hastadan uygun yöntemle 

kültür alınmalıdır. 

  

Hastadan uygun kültür alınmasını takiben, tedavi 

ampirik başlanılmalıdır. 
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Debritman sonrası 

14.11.15 : 1,4,5, parmak 

ampute edilip,  debridman 

yapıldı.  

 doku kültürü alındı 
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Beklenen etken/ler? 

Hangi antimikrobiyal tedaviyi başlayalım ? 



Ayak infeksiyonu 

 

Patojen 

 

Açık yara olmaksızın selülit Beta hemolitik streptokoklar, S.aureus 

İnfekte ülser S.aureus, beta hemolitik streptokok 

 

Kronik enfekte ülser, öncesinde 

antibiyotik kullanımı 

S.aureus, beta hemolitik streptokok, 

Enterobacteriacea 

 

Geniş spektrumlu AB tedavisine 

rağmen iyileşmeyen yara 

S.aureus, KNS, Enterokok, Difteroid 

basiller, Enterobacteriacea, 

Pseudomonas spp, nonfermentatif Gr(-

) basiller, mantarlar 

 

Gangren, nekrozlu 

Polimikrobiyal,  

aerobik Gram (+) koklar (enterokok 

dahil), Enterobacteriacea  

NFGB, zorunlu anaeroblar 

 

Sağlık hizmeti ilişkili   

 

 

MRSA, ESBL (+) Gram-negatif basiller 

  Lipsky BA et al. CID 2004;39(7):895-904 
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 Doku kültüründe Gram pozitif kok+Gram negatif çomak üremiş, 

tiplendirmesi belli değil 

 MRSA? 
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• MRSA  

• Dirençli Gram negatif 

basiller  

• GSBL pozitif Gr (-) 

basiller 

• Non –fermentatifler 

(Pseudomonas , 

Acinetobacter) 

 

Hastaneye 

yatış öyküsü 

Antibiyotik 

kullanımı 

Cerrahi girişim 

yapılan  hasta 

 

Lipsky BA et al. CID 2004;39(7):895-904 
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Ampirik daptomycin 4mg/kg, tazocin 

3x4.5 mg başlandı 
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Ampirik antibiyotik seçiminde klinik ve epidemiyolojik 

veriler dikkate alınmalı 

  Varsa önceki kültür sonuçları,  

 patojenlerin lokal prevalansı, 

  özellikle de antibiyotik dirençli suşların lokal verileri 

değerlendirilmeli 
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KLİMİK DAİÇG  208 bakteri 
Gram pozitif   92 (44.2)  Gram negatif 114 (54.8)  

 

 1. MSSA (17,8)  

 2. Pseudomonas 
aeruginosa (17,3)  

 3. E.coli(14,4) 
  (ESBL pozitif %30)  

 4. MR-KNS (8,6)  

  5. Streptococcus (6,7)  

 6. Enterococcus (5,8)  

 7. MRSA (5,3)  

 8. Enterobacter (5,3)  

 9. Proteus (4,8)  

 10. Klebsiella (4,8)  

 11. Acinetobacter (4,8)  

 12. Morganella(1,9)  

 13. Anaerop bakteri (1) 
  

 

 

 

Saltoglu N, Yemisen M, Ergonul O, Kadanali A, Karagoz G, Batirel A,  et al. Predictors for 

limb loss among patient with diabetic foot infections: an observational retrospective 

multicentric study in Turkey.Clin Microbiol Infect 2015 Jul;21(7):659-64. 
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Hatipoğlu M et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis  2014 
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MRSA risk faktörleri 

 Şiddetli infeksiyon,  

  6 haftanın üzerinde ülser varlığı,  

  son bir yıl içerisinde hastaneye yatış ,  

  uzun süreli antibiyotik kullanımı öyküsü (kinolon gibi),  

  osteomyelit,  

 önceki MRSA kolonizasyonu ya da önceki infeksiyonu,  

  yüksek lokal MRSA oranları (orta şiddetli infeksiyon için 

%30- hafif infeksiyon için %50) .  

  KBY nedeni ile diyalize girmek. bakım merkezinde kalma,  
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DAİ  MRSA için bağımsız risk faktörleri 

 

Karakteristik    OR (95% CI)    P değeri 

 Yaş     1.02 (0.94–1.12)    0.61 

 Diyabet süresi  (yıl)  1.02 (0.92–1.13)   0.74 

 HbA1c (%)    1.15 (0.78–1.71)    0.49 

 Cerrahi işlem    0.53 (0.06–4.97)    0.53 

 Ülser çapı (cm2)  1.61 (1.22–2.12)    0.001 

 Osteomyelit   18.51 (2.50–137.21)    0.004 

Wang A-H, et al Diabetic Med 2010; 21:710 
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MRSA ile gelişen infeksiyonun sonuçları! 

MSSA'ya oranla MRSA ile gelişen DAİ'nda  

tedavi yetersizliğinde artış,  

ülser iyileşmesinin gecikmesi,  

alt ekstremite amputasyonlarında artış 

 

Alt ekstremite amputasyonu yapılanlarda  

MRSA ve MDR Gram negatif bakteri ile 
infeksiyonu oranları yüksek bulunmuştur.  

 

 

 

 

Martinez-Gomez Dde A,  et al. Enferm Infect Microbiol Clin 2009;27:317–21. 
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Kesin tedavi infekte dokunun kültür sonuçları 

esas alınarak düzenlenmeli  

 Kesin tedavide hastanın klinik tedaviye vermiş olduğu yanıt 

değerlendirilmeli,  

 Uygun alınmış örneklerin antibiyotik duyarlılık sonuçlarına 

bakılmalı,  

 Kesin tedaviye karar verildiğinde uygun tedavi süresi yeniden 

gözden geçirilmeli 
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Ampirik tedavi ne olmalı? 

 

A. İmipenem 

B. Piperasilin/tazobaktam 

C. Ertapenem 

D. Tigesiklin  
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Alınan doku kültüründe MRSA+ÇİD 

Asinetobacter+ESBL pozitif E. coli 

tanımlandı 

Kolistin 1x300 yükleme,  2x150 mg idame 

dozunda başlandı. 

İmipenem 4x2500mg  
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Bu hastada MRSA tedavisinde 

hangi ajanı seçersiniz? 

 
A. Teikoplanin 

B. Klindamisin 

C. Vankomisin 

D. Daptomisin 

E. Linezolid 
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Komplike eden hastalıkları /sistemik 

bulguları olan hastada DYDİ tedavisi  

Tedavi süresi 7-14 gün 
 

Vankomisin (A-I),  

Linezolid (A-I),  

Daptomisin(A-I),  

Televansin(A-I),  

Klindamisin(A-III),  

IDSA 2011 Klavuzu 



+  
Komplike eden hastalıkları /sistemik 

bulguları olan hastada DYDİ tedavisi  

Tedavi süresi 7-14 gün 
 

Vankomisin (A-I),  

Linezolid (A-I),  

Daptomisin(A-I),  

Televansin(A-I),  

Klindamisin(A-III),  

IDSA 2011 Klavuzu 
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MRSA  etkili antimikrobiyaller:  

Yumuşak doku-kemik infeksiyonu 
Antibiyotik  Kullanım    Yarar     Sorunlar 

     
Klindamisin  PO (IV) Kemik geçişi iyi    C. difficile riski 
 

 Linezolid PO  (IV)Yüksek biyoyararlanım,   Hematolojik 
yan etki 

    doku penetrasyonu,  
    Direnç düşük       Nöropati 
Daptomisin  IV   Günde bir kez    Sadece i.v kullanım 
     Direnç düşük      Myalji, CPK artışı 
 
Vankomisin  IV   Deneyim fazla    Nefrotoksisite izlenmeli 
         Direnç artışı sorunu 
Teikoplanin IV    nefrotoksisite düşük   Monitorizasyon gerekli 
 
Doksisiklin  PO   Günde bir kez    GI yan etki;   

      fotosensitivite 
Tigesiklin  IV    polimikrobiyal etkili   GI yan etki; ?mortalite 
 
Rifampisin  PO (IV)   İyi doku-kemik penetrasyonu  sadece  komb 
 
Fusidik asid  PO (IV) Yüksek doku penetrasyonu , ilaç etkileşimi  
  
          
Thompson, Injury, Int J Care Injured 2011;42, S5: S7 
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Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarının 

Tedavisinde Daptomisin 
 

Ampirik tedavi 

Etkenin MRSA olarak düşünüldüğü durumlar 

Bakterisidal etkinliğin önemli olduğu durumlar 

Diğer MRSA’ya etkili ajanlar uygun değilse  

Gram negatif ajanlar ile kombinasyon ihtiyacı 

Kesin tedavi 

Özellikle MRSA için  vankomisin MIC değerleri yüksek 

olması 

  Diğer anti-MRSA ajana kontrendikasyon 

Diğer ajanlar ile klinik yetersizlik 

APAT gereksinimi 
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Linezolid  

Oksazolidinon sınıfında bakteriostatik ajandır 

Oral ve i.v uygulanabilir,  

MRSA   

Komplike deri yumuşak doku,  

Diyabetik ayak infeksiyonu 

 

Myelosupresyon yan etkisine dikkat edilmeli! 



+ Tigesiklin  

 Glisilsiklin grubundan minosiklinden türetilmiş bir antibiyotiktir.  

 MRSA, MRSE,  

 genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz yapan gram negatif suşlar,  

 Anaeroplara etkili 

 psödomonasa etkisiz  

 

 Komplike deri-yumuşak doku infeksiyonlarında,  

 Kritik hastalarda bakteriyemide kullanımı bakteriyostatik etkisi 

nedeni ile önerilmemiştir 



+ Diyabetik Ayak Ülserlerinde Biyofilmin önemi 

 

Önemli bir sorun biyofilm içerisinde 

mikroorganizmaların tedaviden korunması ve mevcut 

tedavinin etkisiz kalması 

50 kronik yarada biyofilm %60 

16 akut yarada biyofilm %6 

  

• Neut D,et al. Acta Orthopaedica 2011; 82 (3): 383–385 383 

 

 p<0.001 

James GA, et al. Wound Repair Regen 2008;16:37-44 



Tedavide Vankomisin MIC düzeylerinin 

klinik önemi 

Vankomisin MIC ≤ 2 µg/mL  

Hastanın klinik, mikrobiyolojik yanıtı varsa tedaviye 

devam edilmeli, yanıtın izlenmesi yeterli (AIII). 

Klinik ve mikrobiyolojik yanıt yoksa, (odak ortadan 

kaldırılmışsa ) başka bir tedaviye geçmeyi düşünmeli 

 

Infectious Diseases Society of America (IDSA) 

2011 
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Diyabetik ayak infeksiyonunda biyofilme 

en etkili antibiyotikler hangileridir? 

 

A. Vankomisin 

B. Klindamisin 

C. Linezolid 

D. Daptomisin 

E. Tigesiklin 



Minosiklin, daptomisin, tigesiklin MRSA emdirilmiş biyofilmde 

vankomisin ve linezolidden daha etkili 
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Diyabetik ayak yumuşak doku infeksiyonu 

olan hastada mortalite açısından risk 

faktörleri 

 
Yatış sırasındaki hastalığın ciddiyeti,  

 infeksiyonun tipi,  

 polimikrobiyal kültürlerde Pseudomonas 

aeruginosa'nın bulunması  

monomikrobiyal kültürlerde Pseudomonas dışı diğer 

gram negatif bakterilerin bulunması  
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 Ampirik tedavide sadece etken olabilecek mikroorganizmaların 

kapsanması hedeflenmeli,  

 yeterli doku düzeyi,  

 düşük yan etki,  

 hasta uyumu hedeflenmeli,  

 Etkin ilaçlar belirlenmiş dozlarda ve sürede kullanılmalıdır 

 Tedavi sürelerine uyulmalıdır, gereksiz yere tedavi uzatılmamalıdır. 

 Topikal antibiyotik tedavi antibiyotik direncini arttırabileceği için 

önerilmez.  
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İnfeksiyon şiddetine göre 

antibiyotik seçimi  
 
 Hafif-orta şiddetli arası infeksiyonu olan hastalarda, son 1 ayda 

antibiyotik kullanım öyküsü yok ise sadece aerop Gram pozitif 
bakterileri hedeflemek yeterlidir.  

 oral amoksisilin/ klavulanat,  

 klindamisin,  

 alternatif tedavide ko-trimoksazol.  

 doksisiklin, 

 levofloksasin, moksifloksasin  

 Sefazolin parenteral 
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MRSA riski var ise oral tedavi 

 ko-trimaksazol,  

 linezolid,  

 ya da fusidik asit  

  MRSA duyarlılığı var ise ise klindamisin  
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Ekstremite kaybı riski olan orta-şiddetli 

infeksiyonlar 

 
Hastanede yatış ve geniş spektrumlu i.v tedavi 

önerilir.  

 Seçilecek antibiyotikler Staphylococcus türleri ve Streptococcus 

türleri gibi aerop gram pozitif kok, fermentatif 

Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Klebsiella spp., 

Enterobacter spp., veProteus spp.), 

  Risk söz konusu yada şiddetli infeksiyon ise  

 Pseudomonas aeruginosa gibi nonfermentatif gram-negatif 

bakterileri ve nekrotik lezyonu var ise Bacteroides türleri gibi 

anaeropları kapsamalıdır.  
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Zorunlu anaerop mikroorganizmalar 

 birçok kronik infeksiyonda,  

 önceden tedavi görmüş 

 şiddetli infeksiyonu olan hastalardan izole edilir.  

Hafif, orta şiddetli infeksiyonda önemli 

patojen değildir.  

Öneri: Ertapenem ya da 3. kuşak 

sefalosporin+metronidazol  
Lipsky BA, Armstrong DG, Citron DM, Tice AD, Morgenstern DE, Abramson MA. Ertapenem 

versus piperacillin/tazobactam for diabetic foot infections (SIDESTEP): prospective, 

randomised, controlled, double-blinded, multicentre trial. Lancet. 2005; 366(9498): 1695-703.  
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Şiddetli infeksiyonlarda geniş spektrumlu 

ampirik antibiyotik başlanmalı 

  varsa önceki kültür sonuçları ve antibiyotik duyarlılık 

verileri dikkate alınmalı 

Miks etkenler düşünülmeli; Gram pozitif+Gram 

negatif (fermentatif+non-fermentatif) +anaerop 

bakteriler kapsanmalıdır.  

Etken ve duyarlılığı belirlendikten sonra kesin 

antimikrobiyal tedavi düzenlenmelidir.  
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Sistemik ve yaşamı tehdit eden şiddetli 

infeksiyon 

 Antipsödomonal betalaktam (karbapenem ya da 

piperasilin/tazobaktam 

+ 

 MRSA ya etkili ajanla (daptomisin, linezolid yada 

vankomisin) 

  Betalaktam allerjisi varsa tigesiklin+kinolon (siprofloksasin veya 

levofloksasin)  

 
Lipsky BA, Stoutenburgh U. Daptomycin for treating infected diabetic foot ulcers: evidence from a 

randomized, controlled trial comparing daptomycin with vancomycin or semi-synthetic penicillins for 

complicated skin and skin-structure infections. J Antimicrob Chemother. 2005; 55(2): 240-5.  

Eckmann C, Dryden M. Treatment of complicated skin and soft-tissue infections caused by resistant 

bacteria: value of linezolid, tigecycline, daptomycin and vancomycin. Eur J Med Res. 2010; 15(12): 554-

63.  
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Tedavide psödomonas ne zaman kapsanmalı ve hangi 

antimikrobiyaller seçilmelidir?  

  P. aeruginosa yaşamı tehdit eden infeksiyonda 

 hedefe yönelik tedavide, 

  uzun süreli kronik ülserler gibi risk faktörlerinin varlığında,  

 eksudatif ülserde, bandaj veya hidroterapide,  

 sıcak iklimde ve yakın zamanlarda antibiyotik kullanımında 
düşünülmeli 

 Ancak nemli ve masere ülserlerde P. aeruginosa, nonfermentatif 
diğer basiller için dikkate alınmalıdır.  

 önceki psödomonası kapsamayan tedaviye yanıtsız hasta gibi)  

 

Hartemann-Heurtier A, Robert J, Jacqueminet S, et al. Diabetic foot ulcer and multidrug-resistant organisms: risk 

factors and impact. Diabet Med. 2004; 21(7): 710-5.  

Kosinski MA, Lipsky BA. Current medical management of diabetic foot infections. Expert Rev Anti Infect Ther. 2010; 

8(11): 1293-305.  
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Piperasilin/tazobaktam veya antipsödomonal etkili 
bir karbapenem (imipenem, meropenem)  

 antipsödomonal etkili bir sefalosporin (sefepim veya 
seftazidim  

 17, 21. 

 

  Piperasilin-tazobaktam veya karbapenemin kontinü ya 
da uzamış infüzyonunun şiddetli psödomonas 
infeksiyonunda standart uygulamaya karşı mortaliteyi 
azaltmada veya hastanede yatışı azaltmada sonuçları 
iyileştirdiği gözlenmiştir.  

Saltoğlu N, Dalkıran A, Tetiker T, et al. Piperacillin/tazobactam versus imipenem/cilastatin for severe 

diabetic foot infections: a prospective, randomized clinical trial in a university hospital. Clin Microbiol 

Infect. 2010; 16(8): 1252-7.  

Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, et al. 2012 infectious diseases society of america clinical practice 

guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections. J Am Podiatr Med Assoc. 2013; 103(1): 2-

7.  
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 Karbapenem, piperasilin/tazobaktam veya 4. kuşak 

sefalosporin gibi beta laktamlarla yüksek doz monoterapi beta 

laktam+aminoglikozid kombinasyonundan daha güvenli ve 

kombinasyona benzer etkili 

 Penisilin allerjisinde kinolon tedavisi randomize kontrollü 

çalışmalarla önerilmiştir. 

 

Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, et al. 2012 Infectious Diseases 

Society of America clinical practice guideline for the diagnosis and 

treatment of diabetic foot infections. Clin Infect Dis. 2012; 54(12): 

e132-73.  
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Tedavide ESBL yapan gram negatif 

bakteriler için  hangi antibiyotikler 

kullanılmalı dır? 

ESBL-üreten E.coli, enterobakter tedavisinde 

karbapenem önerilir. 

  ESBL- üreten bakteri yüksek riskinde ertapenem, 

monoterapide parenteral tek doz kullanım kolaylığı, 

yumuşak dokuya penetrasyonu ve klinik deneyimi 

nedeni ile ilk seçenek olarak tercih edilir.  

 

Edmonds M. The treatment of diabetic foot infections: focus on 

ertapenem. Vasc Health Risk Manag. 2009; 5: 949-63.  
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Diyabetik ayak infeksiyonunda 

Asinetobakter için hangi antibiyotikler 

kullanılmalı?  

 
 Etkili antibiyotikler  

 Ertapenem hariç diğer karbapenemler,  

 Sulbaktam, aminoglikozidler, rifampisin, tigesiklindir.  

 Tigesiklin klinik deneyimi sınırlı olmakla birlikte karbapeneme 

dirençli suşlar için etkilidir  

 

Giamarellou H. Multidrug-resistant Gram-negative bacteria: how 

to treat and for how long. Int J Antimicrob Agents. 2010; 36(2): 50-

4.  
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Çok ilaca dirençli bakteri 

infeksiyonları nasıl tedavi edilmeli?  

 
 Çok ilaca dirençli mikrorganizmalar sıklıkla şiddetli infeksiyonu 

olanlardan izole edilmiştir.  

 Aynı ayakta yara için önceki hastaneye yatış hikayesi olan 

hastaların 1/3 ünde  

 osteomyeliti olan hastaların ise %25inde izole edilmiştir.  

 Önceki kolonizasyonu olan hastalarda tedavide yaraya yavaş 

penetrasyonu olan antibiyotiklerin kullanılması da bu 

mikroorganizmalarla infeksiyon gelişmesinden sorumludur.  

Hartemann-Heurtier A, Robert J, Jacqueminet S, et al. Diabetic foot 

ulcer and multidrug-resistant organisms: risk factors and impact. 

Diabet Med. 2004; 21(7): 710-5.  
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 Uzun süren tedavi edilemeyen yaralarda İ.v kolistin, rifampinle 

birlikte ya da tek başına önceki ilaçlara dirençli suşlar için 

alternatiftir.  

 

 Multipl dirençli suşlar için fosfomisin diğer ilaçlara benzer 

sonuçlar göstermiştir  

 

Livermore DM, Warner M, Mushtaq S, Doumith M, Zhang J, 

Woodford N. What remains against carbapenem-resistant 

Enterobacteriaceae? Evaluation of chloramphenicol, ciprofloxacin, 

colistin, fosfomycin, minocycline, nitrofurantoin, temocillin and 

tigecycline. Int J Antimicrob Agents. 2011; 37(5): 415-9.  
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Hastaneden taburcu kriterleri   

 

 Hasta taburcu edilmeden önce klinik olarak stabil olmalı  

 Herhangi bir acil cerrahi müdahale gereksinimi olmamalı  

 Glisemik kontrolü sağlanmış olmalı  

  Kullanılacak antibiyotik/ler planlanmış olmalı  

 Ayak yükten kurtarılmalı (off-loading)  

 Spesifik yara bakımı uygulanmalı  

 Ayaktan izlenmeye devam edilmelidir  
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 DEBRİTMAN SONRASI GREFT UYGULANAN HASTAYA PC 

ÖNERİLERİ 

 Antibiyoterapinin devamı 

 Sağ alt ekstremite elevasyonu 

 Mobilize olana kadar antikoagülan tedavi 

 Pansuman 5 gün sonra   

 



+ 
Amputasyon sonrası tedavi süresi ne olmalı? 

 
 

A.  3-5 gün  

B.  7gün 

C.  14 gün 

D.  30 gün 

E.  Tedaviye gerek yoktur. 
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Tedavi süresi 

Hafif infeksiyon için 7-10 gün 

 

Orta şiddetli infeksiyon 2-3 hafta 

 

Şiddetli infeksiyon 2-4 hafta 

Tedavi süresi yara iyileşene kadar değil, infeksiyon 

iyileşene kadardır. 
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Durum Kullanım yolu Süre  

 

Ampütasyon veya debridman 

sonrası infekte doku kalmadı  

Parenteral veya oral  2 – 5 gün  

 

Ampütasyon veya debridman 

sonrası infekte yumuşak doku 

(kemik doku temiz)  

 

Parenteral veya oral 

  

 

 

  1 – 3 hafta   

 

 

Ampütasyon veya debridman 

sonrası infekte kemik ve 

yumuşak doku   

 

 

Parenteral  

(ardışık oral tedavi 

verilebilir)   

 

 

  4 – 6 hafta   

 

 

Cerrahi uygulan(a)madı veya 

cerrahi sonrası ölü kemik doku 

kaldı   

 

 

Parenteral  

(ardışık oral tedavi 

verilebilir)   

 

 

≥ 3 ay   

 

 
Lipsky BA et al, Clin Infect Dis 2012;54:132-73  



+ 

  

 Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve 

Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu  

Diagnosis, Treatment and Prevention of Diabetic Foot Wounds and 

Infections: Turkish Consensus Report  

Neşe Saltoğlu1, Önder Kılıçoğlu2, Selçuk Baktıroğlu3, Zeynep Oşar-Siva4, 

Şamil Aktaş3,5, Muzaffer Altındaş6, Caner Aslan7, Turan Aslan1, Selda 

Çelik8, Aynur Engin1, Haluk Eraksoy1, Önder Ergönül1, Bülent Ertuğrul1, 

Serdar Güler9, Ayten Kadanalı1, Lütfiye Mülazımoğlu1, Nermin Olgun8, 

Oral Öncül1, Ali Öznur2, İlhan Satman10, İrfan Şencan9, İsmail 

Serdaroğlu9, Özlem Tanrıöver11, Özge Turhan1, Abdullah Kemal Tuygun7, 

Hasan Tüzün7, Çınar Yastı12, Temel Yılmaz13  

KLİMİK Dergisi 2015, baskıda  



+ 








