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 Diyabetik hastalarda; 

 Ayak ülser ve infeksiyonları 

 Morbidite,  mortalite 

 Travmatik olmayan amputasyonların en sık nedeni 



Diyabetik ayak infeksiyonları  tanısal 

yaklaşım 

 Öykü, fizik muayene 

 Kan testleri 

 Mikrobiyolojik inceleme 

 Görüntüleme yöntemleri 

 Kemik doku biyopsisi ve histolojik inceleme 



DAİ ilk değerlendirme 

Hasta 

 SIRS bulgularının olup 

olmadığının değerlendirilmesi 

 Metabolik durum 

 Bilinç durum 

 Sosyal durumun 

değerlendirilmesi 

 

Ekstremite 

 Biyomekanik 

 Vasküler (arter, venöz)   

 Nöropati 

 Yara durumu  

Miller AO et al. Phys Med Rehabil Clin N Am  2009.20: 611–625 



OLGU 

RG, 54 yaşında, erkek hasta 

Şikayeti: Sağ ayakta yara 

 

1994 yılında  diyabetik ayak infeksiyonu nedeni ile  sağ ayak 1. 

parmak ampute edilmiş. Hastanın yaklaşık 2 aydır  amputasyon 

yerinde akıntı ve açık yarası varmış.  Hasta bu dönemde adını 

bilmediği farklı  antibiyotikler kullanmış. Akıntının artması, sağ ayak 

iç kısmında da yara gelişmesi  ve ateş olması üzerine polkliniğimize 

başvuran hasta kliniğimize yatırıldı. 



  Öz geçmiş 

 17 yıldır tip 2  DM  

  5 yıldır HT 

  11 yıl önce  parmak amputasyonu 

  Soygeçmiş 

 Özellik yok 

  Kullandığı ilaçlar 

 2 yıldır insülin (Lantus 1x30, Novoropid 3x14 ) 

  Delix tablet. 

 



Fizik Muayene 

Genel durum orta,  şuur açık,  koopere oryante 

Ateş: 37.8 C ,  TA: 130/80mmHg, Nabız: 88/ dk, SS 16/dk.   

Sağ ayakta yara 

 Diğer sistem muayeneleri doğal. 



   Yatış günü 

 2 set kan kültürü ve derin doku kültürü alındı. 

 

 



Laboratuar sonuçları 

 WBC: 22900/mm3 

 Nötrofil: 19500/mm3 

 Hb:13.4g/dL 

 Htc:%39.2 

 Trombosit: 357000/mm3 

 CRP:196mg/L 

 ESR: 68mm/h 

 

 Glukoz: 210mg/dL 

 Üre:35mg/dL 

 Kreatin:0.8mg/dL 

 ALT, AST normal. 

 HbA1C: % 8.9 

 Dopler USG de;  Sağ CFV de 

Grade 3, SFvende grade 2 

reflü akım, 

     Arteriyel sistemde normal 

trifazik akım  

 

 



Evre Ülserin tarifi 

0 Lezyon yok (riskli ayak) 

1 Yüzeyel (subkutan doku intakt-ülser derinliği 

dermise sınırlı 

2 Subkutan dokuya invaze (osteomiyelit/abse yok) 

3 Osteomiyelit veya abse formasyonlu derin ülser 

4 Lokalize gangren (parmak veya ayak ön kısmı) 

5 Ayağın geniş gangreni (generalize gangren) 

Meggit-Wagner sınıflaması 

 



 

 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. 

   

Piperasilin/tazobaktam 3x4.5gr ve  

daptomisin 1x500mg başlandı. 



    Tanı  

 Mikrobiyolojik inceleme 

 Kan testleri 

 Görüntüleme yöntemleri 

 Kemik biyopsisi ve histolojik inceleme 



Mikrobiyolojik tanı: Kültürü Nasıl Alalım? 

Sürüntü Doku Örneği 
Aspirasyon 

İnfekte olmayan lezyonlardan kültür alınmamalı. 

İnfekte yaralarda antibiyotik öncesi steril küretaj , biyopsi, aspirasyon  ile 

Her örneğe Gram boya incelemesi yapılmalıdır.  

Sistemik infeksiyon bulguları varsa kan kültürü alınmalıdır 



Kan tetkikleri 

 Lökosit sayısı 

 İnflamatuar markerlar  

   (CRP, prokalsitonin, IL-6, ESH, sCD14, ESH……) 



 30 infekte DA ülseri, 30 infekte olmayan ülser, 30 sağlıklı kişi 

 WBC, CRP, ESH ve PCT değerlendirilmiş. İnfekte DA olanlarda tüm 

inflamatuar markerlar yüksek bulunmuş.  



 49 diyabetik hasta 27 si DAİ, 22 infekte olmayan ülser 

 Tüm markerlar DAİ grupta yüksek,  PCT,WBC, ESH  

yüksekliği istatistiki olarak anlamlı bulunmuş.  

          Uzun G et al. Tohoku J Exp Med 2007;213: 305-12 





 DA osteomiyelit? inflamatuar markerlar: 

 ESH >70mm/h : duyarlılık   %89.5, özgüllük %100, PPD %100, NPD %83 

  Kaleta ve ark: J Am Podiatr Med Assoc 2001; 9:445-50. 

 Selülit ve OM ayrımında  ESH>70mm/h    yararlı olduğunu 

göstermişlerdir.  

  Malabu et al.West Afr J Med 2007 26(2):113-6. 

 



 Prospektif, kohort multisenter  

 211 diyabetik ayak ülserli, 209 diyabetik  ülseri olmayan hasta 

 



Görüntüleme yöntemleri 

 Düz grafi 

 USG 

 Sintigrafik yöntemler 

 MRI 

 BT 

 PET 


99mTc-WBC SPECT/CT  

 



   Düz grafi     

 Kolay ulaşılabilir, ucuz 

 Artropatik değişiklikler, 

 Osteomiyelit,  

 Yumuşak dokuda gaz varlığı 

görülebilir.  

 

 

 

 

 

 İnfekte yumuşak doku 

değişiklikleri saptanamıyor. 

 Nöroartropati ve OM ayrımı 

güç 

 OM erken dönemde tanı 

değeri düşük,  

 3-4 hafta sonra değişikler 

saptanabilir.   

Sanverdi ES et al. Diabetic foot and anckle 2012;3 



 
 Periost reaksiyonu 

 Kemik korteks ve trabeküler 

paternde kayıp, osteopeni  

 Kemik sklerozu,  

 Sekestrum yeni kemik 

oluşumu 

OM   duyarlılık: % 22-75 

         özgüllük    % 17-94. 

 
Game FL. Med Clin N Am  2013;97:  947–956 



Hastamızın sağ ayak grafisi 



 USG 

 İnfekte yumuşak doku değişiklikleri tanımlanabilir. 

 Yabancı cisimler görülebilir.  

 Tenosinovit,  eklem efüzyonlarında infeksiyon /reaktif 

ayrımında kullanılabilir. 

 USG eşliğinde abse , kistik lezyon direnajı yapılabilir. 

 



 BT      

 Diyabetik ayak tanısında yeri kısıtlı 

 Kortikal erozyon, küçük sekestrumların, yumuşak dokuda gaz, 

kalsifikasyonların gösterilmesinde düz grafi ve MRI daha 

sensitif ve spesifik.  

 Dezavantajı infekte ve sağlıklı  

   doku hattının ayrımında yetersiz 

Loredo AR Clin Podiatr Med Surg 

2007;24:  397–424 



Sintigrafik yöntemler 

 3 veya 4 fazlı kemik sintigrafisi (99m-teknesyum fosfonat , “”99m 

teknesyum difosfat)  

 Radyoaktif madde tutulumu kan akımına ve yeni osteoblastik 

aktiviteye bağlıdır.  

 Lezyonlar semptomlar başladıktan 2 gün sonra saptanabilir. 

Fakat osteogenez travma, tümör gibi uyaranlarla da olabileceği 

için yanlış pozitiflikleri yüksektir.  

 Duyarlılık  %94, özgüllük %33-95 

 

Game FL. Med Clin N Am  2013;97:  947–956 



 Başparmak OM 

 

 

  

 

 

 

 

 

 1. Faz: perfüzyon       2. Faz: kan havuzu      3. Faz: kemik  

 

 

 

1. Faz  perfüzyon ;  enjeksiyonundan sonra 2-3 sn aralıklarla imajlar alınır  

2. faz kan havuzu: hiperemi   ilk 10 dakika içinde statik imaj olarak alınır  

3. faz kemik fazı: kemik tutulumu   3-4 saat sonra statik imaj olarak alınır  

4. faz geç kemik fazı: artropati ile osteomiyelit ayırıcı tanısı  , 24 saat sonra 



     Radyoaktif işaretli sintigrafik yöntemler 

 

 Indium 111 işaretli lökosit,  

 Antigranülosit antikor işaretli,  

 Galyum-67 işaretli 

antigranülosit antikor 

sintigrafileri  

 İnfeksiyon bölgesinde tutulum 

olur.  

 Duyarlılık ve özgüllük daha iyi 

 

 



      MRI 

 DAİ da  yumuşak doku ve Kİ değişikliklerinin 

değerlendirilmesinde en iyi yöntem 

 Kİ ödem osteomiyelit ve nöroartropatinin erken bulgusu   

 MRI  duyarlılık,  %90-100 özgüllük %40-100 ile saptanabilir. 

 Yumuşak doku değişiklikleri tanımlanabilir ve  lezyonun 

sınırları belirlenebilir.   

 Nöroartropati ve osteomiyelit ayrımında da faydalı. 

 

Game FL. Med Clin N Am  2013;97:  947–956 

Sanverdi ES et al. Diabetic foot and anckle 2012;3 

Low K.   Singapore Med J 2015; 56(1): 23-34 

 

 



 

 Sagittal planda ayağın orta kısmı nöroartropatik değişiklikler ve post 

kalkaneal ülser 

 Aksiyal-koronal planda ayağın iç, dış lateral ve arka kısmı daha iyi 

değerlendirilir. 

 T1 de Kİ değişikliği, T2 kesitlerde yumuşak doku ödem  ve sıvı 

kolleksiyonları saptanır. 

 IV gadolinium rutinde önerilmemekle birlikte yumuşak doku 

değişikliklerinin saptanmasına yardımcı olabilir.  

Low K.   Singapore Med J 2015; 56(1): 23-34 

 



MRI osteomiyelit bulguları 

 T1 kesitlerinde düşük sinyal yoğunluğu 

 T2 kesitlerde yüksek sinyal değişikliği 

 Kİ de sinyal değişiklikleri 

 Kortikal değişiklikler 

 Yumuşak doku kitlesi 

 Sinüs traktı, apse 

 



OM ve nöroartropati MRI bulguları 

OM Nöroartropati 

Kİ sinyal değişikliği T1de düşük, T2de yüksek 

sinyal 

Akut dönem OM benzer,  

kr dönem T1 ve T2 normal 

yada düşük 

Kİ ödem paterni Diffüz Kİ, soliter kemik 

tutulum 

Periartrikuler veya 

subkondral 

Dağılım Fokal Multıple kemik ve eklem 

Lokalizasyon Parmaklar, metatars başı Orta kısım, tarsometatarsal 

eklem 

Deformite Nadir sık 

YD tutulum Ülser, sinüs ağzı, abse, 

fistül 

YD ödem dışında normal 

Friedman et al. Clin Podiatr Med Surg 2014,31 43–56 



1. Parmak metatarsal kemik distal uç düzeyinde cilt altı doku içerisinde yaklaşık 24 mm çaplı  abse  

2.  Ayak tabanında metakarpal kemikler düzeyinde ve proksimalde kalkaneus distal ucuna kadar 

uzanan abse koleksiyon alanı izlenmektedir 

Olgunun MRI görünümleri 



 

IVKM sonrası navıkuler kemikte ve 1. metatarsal kemik distal uçta ı kontrastlanma 

mevcuttur. Osteomyelit açısından anlamlıdır.  



DA osteomiyelit 

Diyabetik ayak infeksiyonlarında osteomiyelit oranı %20 

Genelde enfeksiyon komşu dokudan yayılır. 

Nöropatik ülserin komplikasyonu olarak,  iskemik yumuşak 

doku kaybından veya penetran travmalardan da kaynaklanabilir.  

 

 

            

  

 



Tanı için; klinik olarak ülser de kemik doku varlığı  

 duyarlılık % 32, özgüllük %100,  

Yara boyutunun >2cm :  duyarlılık %52, özgüllük %92 

Probe to bone : (kemik sondaj yöntemi )     

  duyarlılık     % 38-87        

          özgüllük     %  85-91 

 Görüntüleme yöntemleri 

Berendt AR et al. Diabetes Metab Res Rev. 2008;24: 145-61 

Game FL, Med Clin N Am 97 (2013) 947–956 

Lavery LA, et al. Diabetes Care 2007, 30:270-274 



La Fontane J et al. Wounds 2016;28(8) 

 Duyarlılık  %  77-100 

Özgüllük   %  40-100 

 



Diyabetik ayak OM 

 

              Markanday A. Open Forum Infectious Diseases 2014 



Yeni görüntüleme yöntemleri 

 18F-FDG PET/CT 

 18F-FDG PET/MRI 


99mTc-WBC SPECT/BT hibrid görüntüleme   

    



The Diabetic Foot: Initial Experience 

with 18F-FDG PET/CT 

 14 hastanın 18 infeksiyon bölgesi 

 PET, CT, sintigrafi ve histolojik tanı karşılaştırılıyor.. 

 

Keidar Z et al. J Nucl Med 2005;46;444-49. 


18F-FDG PET ile 18 infekte bölgenin  %93’ünün  

tanımlanıyor.  

 18F-FDG PET ile infeksiyonun kemik /yumuşak doku 

lokalizasyonunun yapılamadığı 


18F-FDG PET noktasal tarzda tululumlar  hem 

osteomiyelit hem de  YDE olduğu 



Keidar Z et al. J Nucl Med 2005;46;444-49. 



 20 kr ayak ülserli hasta,  

 MRI, PET ve 99m Tc-MOAB (99mTc-işaretli monoklonal 

antigranülosit antikor)  sintigrafisi  karşılaştırılıyor.  

 7 hastaya biyopsi ile OM tanısı doğrulanıyor.  

Schwagler B et al. J ıntern Med 2008;263;99-106 



 

Familiari D et al. J Nucl Med 2011;52:1012-19 



WBC 

sintigrafisi 
PET/CT 

Duyarlılık (%) 86 43 

Özgüllük (%) 100 67 

PPD (%) 100 60 

NPD (%) 86 50 

Familiari D et al. J Nucl Med 2011;52:1012-19 



SPECT/BT: (Tek foton emisyon BT)  

 

 Özel bir patofizyolojik süreci görüntülemek üzere vücuda 

verilen radyoaktif işaretli maddelerden yayılan tek foton 

emisyonlarının tomografik görüntülenmesini sağlayan 

sintigrafi yöntemi,BT veya MRI ile kombine edilir. Aynı 

sistem içinde görüntüleme yapılır.  

 SPECT: patofizyolojik bilgi, BT ile anatomik lokalizasyon 

tesbit edilir.  



  Duyarlılık % 88 

 Özğüllük % 93.6 

 PPD % 91.7 

 NPD % 90.7 

Aslangül E et al. Diabetes Care 36:2203–2210, 2013 



110 hasta, 52 Tc-99m lökosit SPECT/CT,  

58 MRI 

 

La Fontane J et al. Wounds 2016;28(8) 



 CSI skor: 

 0-2: düşük 

 3-6: intermediate 

 7-13: yüksek 

 Prognoz açısından 

yararlı 

 

 
Erdman W et al. Diabetes Care 2012;35: 

1826-31. 



 77 hasta, retrospektif 

değerlendiriliyor. 

 Hastalar  ort 342 gün 

izleniyor. 

 Intermediate grupta 

antibiyotik tedavi süresinin 

uzatılması yararlı bulunmuş. 



     Kemik biyopsisi: patolojik inceleme 

 Diyabetik ayak osteomiyelitinin kesin tanısında altın 

standart ‘’biyopsi materyalinden etkenin izolasyonu 

ve  patolojik incelemesidir . 

 

  Duyarlılık % 99, özgüllük %84 

 

  

 

 
Lipsky BA. Clin Infect Dis 1997;25:1318-26 

Lipsky BA. Clin Infect Dis 2004;39:885-910 

Lonner HS et al. J  Bone  Joint Surg  1996;78:1553-8 

 

 



Gram boyama 

Bol  PNL ve Gram negatif basiler  

 

Kültür: P.aeruginosa (piperasilin tazobaktam hassas) 
 

Olgunun  derin  doku  biyopsi   kültürü 



Konsültasyon 

Dahiliye: Kan şekeri düzenlendi 

Göz : Diyabetik retinopati 

Plastik cerrahi: Pansuman, yaranın debridmanı yapıldı. 

Su altı hekimliği ve hiperbarik oksijen tedavisi: Hiperbarik 

oksijen tedavisi 

Ortopedi: Cerrahi girişim düşünmedi  

 

 

 



Tedavinin 3. haftası          laboratuvar  

WBC: 7100/mm3 

Nötrofil: 6200/mm3 

Hb:  14.2g/dL 

Htc:  %42 

Trombosit: 286000/mm3 

CRP:3mg/L 

ESR: 12mm/h 



   tedavi 2. ay                           kasım 2016        



 Sonuç olarak  

 DAİ yönetimi multidisipliner yaklaşımı gerektiriyor. 

 Tanı da hastanın özelliklerine, yaranın evresine ve sağlık 

sistemi koşullarına göre  birkaç yöntem  bir arada veya aşamalı 

olarak kullanılarak  erken ve hızlı şekilde  konmalıdır.  



     Teşekkürler  



 DA osteomiyelit açısından inflamatuar markerlardan hangisi 

daha duyarlı ve özgüldür?  

 a) CRP 

 b) Prokalsitonin 

 c) Eritrosit sedimantasyon hızı 

 d) IL-6 

 e) sCD14 



 DA osteomiyelit tanısında erken dönemde görüntüleme 

yöntemlerinden hangisi yararlı değildir?   

 a) MRI 

 b) Lökosit sintigrafisi 

 c) Düz grafi 

 d) BT 

 e) PET/CT 


