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Diyabetik ayak 

 Endokrinoloji 

 Enfeksiyon 

 

 Tanısal destek birimleri( Radyoloji, Nükleer 

Tıp) 

 

 Damar cerrahisi  

 Ortopedi  

 Plastik cerrahi 

 



Sorun  

 Diyabetlilerde, ayak yaraları sıktır ve amputasyonlara 

neden olur  

 Mortalite yüksek ve ülserlerin tekrarı sık( 18 ay içinde 

% 50 ) 

 Patojenez kompleks, klinik farklıdır.   

 

 Sorun büyümeden, erken ve uzman yaklaşımı 

gereklidir.   

 Sıklıkla patolojik  süreç iyi anlaşılmamış, ve bölümler 

arası iletişim kötüdür. 



Sorun 

 Ülserler, kronik yara olma eğilimindedir. 

 Sıklıkla ihmal edilen yaralardır.  

 Klinik uygulamalar bilimsel olmalı- uzman 

görüşü bilimsel temele oturtulmalı 



Sıklık  

 Yaşam boyu risk % 15 

 Ramsey ve ark; Amerika daki DM 

hastalarında 3 yılık insidans % 5.8 

 İsveç’ te yıllık insidans: % 3.6,  

 Hollanda da Tip II diabetlilerde, yeni 

ülserasyon % 2.1   

 İngiltere de ; % 2.2  , nöropatili hastalarda   % 

7.2   



Diyabetik hastanın ayağında yara 

neden açılır? 
(Doku düzeyi) 

 Stratum korneumdaki proteinler ve keratinin 

glikolizasyonu( derinin sertleşmesi) 

 Dermisteki artmış kollagen çapraz 

bağlanmaları 

 Artmış intersisyel sıvı volüm ve basıncı 

 Sürekli basınç 

 Tekrarlayıcı mekanik stres 

 Termal etkiler 



Diyabetik hastanın ayağında yara 

neden açılır? 

 Periferik nöropati- anormal kuvvetler   

 Diabetik iskemi- cilt dolaşım sorunu    

 Görme bozukluğu 

 Eklem hareket kısıtlılığı 

 Kardiyovasküler ve serebrovasküler 

hastalıklar.  

 



Diyabetik hastanın ayağında 

yara neden açılır? 

 Bası yarası 

 Travma 

 Pedikür, uygunsuz ayakkabı, 

  yabancı cisim vs.  

 Yanık 

 Venöz kökenli 

 Cilt hastalıkları 

( mantar hast) 

 



 Daha önce geçirilmiş ayak yarası 

 5.07 nolu monofilamanı 10g basınçta  

hissedememe 

 Dolaşım sorunu  

 Diğerleri 

 Kötü metabolik kontrol 

 Diyabetin süresi 

 Alkol kullanımı 

 

Risk faktörleri 

Semmes – Weinstein testi  



 Hiperglisemi: bozuk hücresel 
immun yanıt 

 

 İskemi: azalmış oksijen-enerji 
ve immün hücreler 

 

 Uzun süreli ve yüksek basınç  

 

    Enfekte iyileşmeyen yara 

Yara neden kapanmaz? 





nöropati + bası  bası yarası nöropati + bası  bası yarası 

aralıklı 

bası yarası 

sürekli 

bası yarası 



“Aralıklı” bası yarası 

 

(Tipik değil) 



“Sürekli bası” yarası 

 



İskemi 



İskemi değerlendirmesi 

 Doppler tetkiki  (70 mm-hg 

ayak bileği, 30 mm-hg 

parmaklar) 

 Kalsifikasyon!! 

 Ayak bileği – brakial indeks 

 Diyabetik  0,45 

 Diyabetik dışı  0,35 

 Parmak kan basıncı tcPO2 (35 

mm-hg üstü) 

 Anjiografi 

 

•Thalium 201 perfüzyon 

index (1,5:1 

•Xenon 133 klirensi             

( 2,6milyon/dk/100 g doku) 

•IV Fluoresien perfüzyonu     

( cildin yeşil renklenmesi) 

 

 



Anjiografi 

 Distalin dolaşımının düzeltilmesi????? 

 

 

 Amputasyon seviyesinde vaskülarite artışı 

sağlama 



Venöz yetmezlik 



İnfeksiyon 

 Muayene 

 İnspeksiyon 

 Künt uçlu alet ile  

muayene 

 Görüntüleme 

 RG 

 MRG 

 Sintigrafi 

 laboratuar 



Sınıflandırma 

 1970’ler 

Wagner  

 

 1990’lar 

Derinlik – iskemi sınıflaması 

“Teksas Üniversitesi Yara Sınıflama Sistemi” 

(Wagner sınıflaması Brodsky modifikasyonu) 

 



Wagner klasifikasyonu 

Gr O   Ülser yok , deformite-hiperkeratoz    
    yada kemiksel çıkıntı    

Gr 1    Yüzeyel ülser, enfeksiyon yok 

Gr 2    Enfeksiyon ile birlikte derin ülser   
   fakat  kemik tutulumu yok   

Gr 3    Apse ile birlikte derin ülser ve kemik 
    tutulumu   

Gr 4     Lokal gangren (  parmaklar, ön ayak) 

Gr 5    Tüm ayagı içeren gangren   

 



Wagner 1 



Wagner 2 



Wagner 3  



Wagner 4  



Wagner 5 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons

/c/ce/Nekrose_fuss_gipsverband01.jpg 



Sınıflandırma 
 1990’lar: Derinlik – iskemi sınıflaması 

“Teksas Üniversitesi Yara Sınıflama Sistemi” 

(Wagner sınıflaması Brodsky modifikasyonu) 

 



Kronik yara tedavi şeması 

1. Yarayı tanı sınıfla 

2. İyileşmeye yetecek kadar kanlanma var mı? 

3. İnfeksiyon var mı? 

4. Yara debridmanı ve lokal yara bakımı 

5. Yükten kurtarma 

 



Ülser tedavisi  

 Nekrotik materyalin uzaklaştırılması   (mekanik lavaj, 

enzimlerle, hydrogel) 

 Nekrotik materyali uzaklaştıran deterjanlar 

 VAC( vacum assisted closure) 

  Larva tedavisi  (maggots)  

 

 Cerrahi ted 



VAC Tedavisi  





İnfeksiyon  debridman 



“Yükten Kurtarma” 

 Cerrahi dışı yöntemler 

 Özel ayakkabılar 

 Çıkarılabilen ortezler 

 Çıkarılamayan ortezler - alçılar 

 Cerrahi yöntemler 

 Deformitelerin düzeltilmesi 

 Hareket açıklığının artırılması 

 Kemik çıkıntıların alınması 

 Amputasyon 



Yükten kurtarma:  

diyabetik ayakkabısı 



Ayakkabı değişiklikleri 

J Am Acad Orthop Surg 2008;16:152-158 



Bilinenler 

Diyabetik ayakkabısı  tedavide yeri yok 

             (yalnız profilakside var)  

 

 

Alçılar >> diğer tüm teknikler 

Sabit ortezler > Çıkarılabilen ortezler 

Tam temas alçısı ≈ Topuklu alçı 
 

Diabetes Metab Res Rev 2008; 24(Suppl 1): S162–S180. 

 



“Tam temas alçısı”=? 

 Ayak tabanına tam 

oturan 

 İçinde çok ince pamuk 

bulunan 

 Parmak ucu kapalı 

 Dizaltı seviyede 

 Etki mekanizması 

 Plantar yük dağılımı 

 Ekinizme izin vermez 

 



TTA takip 

 Yara için kapak açılmaz 

 1. alçı 1 haftada değiştirilir 

 Daha sonra 2 – 3 haftada bir kere yeterli 



“Tam temas alçısı” 

 Endikasyon 

 Ayak ön kısmındaki 

plantar bası yaraları 

 Erken evre Charcot 

hastalığı 

 Kontrendikasyon 

 Topuk yaraları (!!) 

 İskemik ekstremite 

 İnfeksiyon varlığı 

 Wagner 3 – 5 yara 

 

 

 

 



Charcot artropatisi 



Yükten kurtarma: topuklu alçı 



Yükten kurtarma: ortezler 

Çıkarılabilen braceler Yarım ayakkabı 



Cerrahi “yükten kurtarma” 

 Deformitelerin düzeltilmesi 

 Kemik çıkıntıların alınması 

 Hareket açıklığının artırılması 

 Gastro recession 



1. metatars ekstansiyon 

osteotomisi 



Metatars başı rezeksiyonu 



Osteofit eksizyonu 

+2 ay 

+2 ay 



Aşiloplasti 

  



  





Amputasyon  



Amputasyon  

 Yüksek amputasyon oranı: hastalık 

prevalansının yüksek olması, gecikme, 

yetersiz imkan    

 Düşük amputasyon oranı: daha iyi 

bakım( kişisel ve tıbbi) yada yetersiz 

bakımın ortadan kaldırılması ile 

 Major amputasyon oranı:   0.5-

5.0/1000  

 Oranlar ülkeler,ırklar arasında farklı 

 3-5 yıl içinde diğer ekstremitede 

amputasyon oranı % 50   

  

 



Amputasyondan sonra yaşam 

 Diyabetik yara kötü prognoz bulgusu  

 Ameliyat dönemi mortalite;  hollanda ‘da % 9 , 

İngiltere’de % 10-15 

 İsveç ve İtalya ‘da  3 yıllık yaşam oranı % 59  ve  % 

50 

 Yüskek mortalite: ileri yaş , yaygın vasküler hastalık, 

DM diğer komplikasyonları ile bağlantılı   

 Kadınlar 10 yıl daha yaşlı;  , ilk amputasyon 

zamanında erkeklerden daha kötü yaşam şansına 

sahipler.   

  



SONUÇ  

 Bu komplike vakaların büyük çoğunluğunda 

 

 Hasta eğitimi 

 Ayak bakımının öğretilmesi 

 Uygun ayakkabı seçimi 

 Erken ve uzman kişilerce tedavinin yürütülmesi   ile  

 

       majör amputasyonların pekçoğu  önlenebilecektir. 



Teşekkürler 

Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu’ na    teşekkürlerimle 


