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DİYABETİK AYAK KLİNİĞİ 



Diyabetik Ayak 

Enfeksiyon 

Vaskülopati Nöropati 



Diyabetik Ayak Enfeksiyonları 
 

 

• Paronişi  

• Selülit  

• Myosit  

• Abse  

• Nekrotizan fasiit  

• Septik artrit  

• Tendinit  

• Osteomyelit 

           ………………………..  

 



Değerlendirme 

FİZİK MUAYENE 

 

• Lezyonların 
lokalizasyonu, genişliği  

• Derinliği (Deri, subkutan 
doku, kas, tendon, 
ve/veya kemik.....)  

• Probing to bone testi  

• Duyu muayenesi  

• Arteriyel-venöz 
yetersizliğin 
değerlendirilmesi  
 

ANAMNEZ 

 

• Geçirilmiş travma  

• Lezyonların başlama 
süresi  

• Daha önce aldığı 
tedaviler  

• Kan glukoz düzeyi  

• Eşlik eden semptomlar  

 



Değerlendirme 
 

 

• Kemik deformitesi  

• Nasır  

• Apse  

• Nekroz  

• Yabancı cisim  

• Sinüs traktı  

• Lenf nodu büyümesi  

 



Enfeksiyon Var Mı? 

•Kızarıklık  
•Sıcaklık  
•Şişlik  
•Hassasiyet/ağrı  

En az ikisi 

•Pürülan akıntı  • Travma ? 
• Fraktür ?  
• Tromboz ? 
• Venöz 

yetmezlik?  

 

• Yara kenarlarının 
düzensizliği  

• Soluk renkli 
granülasyon dokusu  

• Yaranın iyleşmemesi  



 

Charcot artropatisi  
 

• Akut dönem  

o Sıcak, şiş, inflame, bazen ağrılı  

o Özellikle ülser eşlik ettiğinde  

    enfeksiyon ile karışır.  

 

 

 

• Kronik dönem  

o Kemik fragmantasyonu, eklem 

    destrüksiyonu, deformiteler, 

    rocker bottom foot  



Sistemik Bulgu Var Mı? 
 

 

• Ateş  

• Üşüme, titreme 

• İştahsızlık  

• Hemodinamik bozulma (taşikardi, hipotansiyon)  

• Metabolik dengesizlik (asidoz, elektrolit bozukluğu, 
azotemi)  

 



Laboratuvar 
• Mikrobiyolojik tetkikler 

 

• Biyokimyasal tetkikler 

 Lökosit sayımı, CRP, ESR ve PCT enfeksiyonla kolonizasyon ayırımında 
etkili  
 
PCT ve CRP özellikle kombine kullanıldığında enfekte olmayan diyabetik 
ayağı hafif ve orta enfekte ayaktan ayırt etmede kullanılabilir.  

Saltoğlu N ve ark. Klimik Dergisi 2015; 28(1):1-34.  
Jafari NJ, et al. Int J Endocrinol Metab. 2014;12(1):e13376.  

•Ateş yüksekliği, lökositoz, sedimentasyon artışı olmaması enfeksiyon 
olmadığı anlamına gelmez. 
  
•Kan şekeri yüksekliği şiddetli enfeksiyonun tek kanıtı olabilir.  

Lipsky BA, et al. Clin Infect Dis 2012;54(12):e132-173.  



SINIFLAMALAR 



Amaç 
 

 

• Etiyoloji değişken  

• Patolojik değişiklikler farklı  

• Metabolik özellikler farklı  

• Ülserler homojen değil  

 



ORTAK BİR 
DİL 

KONUŞMAK 

Tedavi planı Takip planı 

Tedavi 
protokolleri 

Tedavilerin 
karşılaştırılması 



1975 – Shea (dekübit ülseri) 

KLİNİK ÇALIŞMA (-) KLİNİK ÇALIŞMA (+) 

• 1976 Meggitt  

• 1981 Wagner  

• 1984 Forrest ve Gamborg-

Nielsen 

• 1986 Knighton 

• 1990 Meggitt-Wagner 

• 1990 Pecoraro ve Reiber  

• 1996 Teksas Üni. San Antonio sınıfl. 

• 1999 S(AD) SAD sınıflaması 

• 2000 SSS 

• 2004 PEDIS sınıflaması 

• 2004 DEPA 

• 2006 DUSS 

• 2007 IDSA 

• 2008 SINBAD 

• 2009 MAID 

 



Eski Sınıflamalar 
• 1986 Knighton;  

o Trombosit kökenli yara bakım ürünü çalışması  

o 15 değişkenli skorlama / 0-97 arası puan  

o Artıları; dolaşım, yara süresi, yara genişliği ve derinliği   

o Eksileri; ayrıntılı, zaman alıcı, nöropati ?, tek çalışma, tüm kronik 
yaralar 

 
• 1990 Pecoraro ve Reiber;  

o Morfolojik ve anatomik kriterler  

o 10 puan üzerinden değerlendirme  

o Eksileri; subjektif bulunmuş, infeksiyon ve iskemi ??,  

    klinik çalışma ??   
 



PEDİS Sınıflaması 
 

• 2004 yılı 

 

• Uluslararası Diyabetik Ayak Çalışma Grubu 
(IWGDF-The International Working Group of the Diabetic Foot) 

 

• Yaygın 

• Ayrıntılı 



 
PEDİS Sınıflaması 

 

• Perfusion (perfüzyon) 

• Extent/Size (yaygınlık/büyüklük) 

• Depth/Tissue loss (derinlik/doku kaybı) 

• Infection (enfeksiyon) 

• Sensation (duyu kaybı) 

Evre 1: Periferik arter hastalığı bulgusu (-) 
Evre 2: Periferik arter hastalığı bulgusu (+), ciddi iskemi (-) 
Evre 3: Ciddi iskemi (+) Debridman sonrası yaranın boyutu (cm²) Evre 1: Dermisden daha derin dokular sağlam 
Evre 2: Derin ülser, fasia, kas, tendon tutulumu var 
Evre 3:Kemik ve eklem dahil tüm katlarda tutulum Evre 1: Duyu kaybı (-) 
Evre 2: Duyu kaybı (+) 

Lipsky  BA. Klimik Derg 2009;22(1):2-13 



Yaranın Klinik Özellikleri Enfeksiyonun 
Derecesi 

 
  PEDİS 

İnflamasyon bulguları (+) (eritem, ağrı, indürasyon, 
duyarlılık, ısı artışı), pürülan akıntı (-) 
 

1 

İki veya daha fazla eritemli alan, ancak büyüklükleri 2 cm2’yi 
aşmamış ülsere lezyon, enfeksiyon deri ve/veya yüzeyel cilt altı 
doku ile sınırlı. Lokal veya sistemik belirti yok. 
 

2 

Sistemik olarak iyi durumda, metabolik olarak stabil enfekte 
ayak yarası ve aşağıdaki bulgulardan en az biri olan hasta; 2 
cm2’den büyük selülit, lenfanjit, gangren, yumuşak dokuda abse 
ve fasia altına yayılmış kas, tendon, eklem ve/veya kemiği 
içeren enfeksiyon (bulguları (-)) 
 

3 

SIRS bulguları bulunan ve/veya metabolik olarak stabil olmayan 
enfekte ayak yarası bulunan hasta (ateş veya hipotermi, 
taşikardi, hiptansiyon, lökositoz veya lökopeni, asidoz vb.) 

4 

Lipsky  BA. Klimik Derg 2009;22(1):2-13 



PEDIS 1 
PEDIS 2 

PEDIS 3 

PEDIS 4 



PEDIS Sınıflaması 

ARTILARI; 

• Araştırmalar için 

uygun 

• Ucuz 

• Öngörü değeri 

yüksek 

EKSİLERİ; 

• Alt başlık fazla 

• Ayrıntı fazla 

• Zaman alıcı 

 

 



IDSA Sınıflaması 
 

 

• Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, 2007 
• Diyabetik ayak enfeksiyonları tanı ve tedavi rehberi 
  
• Enfeksiyon:  

o Lokal şişlik ya da endurasyon,  
o Eritem,  
o Lokal hassasiyet ya da ağrı,  
o Isı artışı  
o Pürülan akıntı 

 
en az iki tanesinin bulunması olarak tanımlanmış  

 



 

 

 

Enfeksiyonun klinik belirtileri   
IDSA 

 
Enfeksiyon belirti ve bulguları yok 

Enfekte değil 

 

Yalnızca deri ve deri altı dokunun tutulduğu lokal enfeksiyon  
Ülser etrafında eritem 0.5-2 cm  
Deride inflamasyona neden olan diğer nedenler (travma, 
tromboz, kırık vd.) dışlanmalı  

Hafif 

 

Sistemik inflamasyon bulguları olmadan, >2 cm. eritemle lokal 
enfeksiyon ya da deri-deri altı dokulardan daha derine uzanan 
yapıların tutulumu (apse, osteomiyelit, septik artrit, fasiit) 

Orta 

 

Lokal enfeksiyonla birlikte SIRS belirtilerinin en az iki 
tanesinin bulunması:  
Ateş >38°C ya da <36°C  
Kalp hızı >90 atım/dak.  
Solunum sayısı >20/dak ya da PaCO2<32 mmHg  
Beyaz küre sayısı >12000 ya da <4000 hücre/μL ya da ≥%10 
band formasyonu  

Ağır 



 

 

 

Enfeksiyonun klinik belirtileri   
IDSA 

(PEDIS) 
 
Enfeksiyon belirti ve bulguları yok 

Enfekte değil 
1 (????) 

 

Yalnızca deri ve deri altı dokunun tutulduğu lokal enfeksiyon  
Ülser etrafında eritem 0.5-2 cm  
Deride inflamasyona neden olan diğer nedenler (travma, 
tromboz, kırık vd.) dışlanmalı  

Hafif 
 

2 

 

Sistemik inflamasyon bulguları olmadan, >2 cm. eritemle lokal 
enfeksiyon ya da deri-deri altı dokulardan daha derine uzanan 
yapıların tutulumu (apse, osteomiyelit, septik artrit, fasiit) 

Orta 
 

3 

 

Lokal enfeksiyonla birlikte SIRS belirtilerinin en az iki 
tanesinin bulunması:  
Ateş >38°C ya da <36°C  
Kalp hızı >90 atım/dak.  
Solunum sayısı >20/dak ya da PaCO2<32 mmHg  
Beyaz küre sayısı >12000 ya da <4000 hücre/μL ya da ≥%10 
band formasyonu  

Ağır 
 

4 



IDSA Sınıflaması 

ARTILARI; 

• Enfeksiyon 

açısından ayrıntılı 

• Kolay 

• Uygulanabilir 

 

EKSİLERİ; 

• Nöropati ??? 

• Duyu değerl. ??? 

• İskemi ??? 

 

 



Meggitt-Wagner Sınıflaması 
 

 

• 1976’da Meggitt tarafından yapılmış. 

• Wagner tarafından değiştirilerek yaygınlaştırılmış. 

• 1990’dan itibaren Meggitt-Wagner olarak 
adlandırılıyor. 



Meggitt-Wagner Sınıflaması 
 

 

• Grade O: Sağlam cilt- preülseratif lezyon (nasır, his 
kusuru, deformite) 

• Grade I: Lokalize yüzeysel ülser  

• Grade IIa: Derin ülser  

• Grade IIb: IIa+ infeksiyon/sellülit  

• Grade IIIa: Derin apse ± sellülit  

• Grade IIIb: Osteomyelit ± sellülit  

• Grade IV: Parmaklarda/ ayak ucunda gangren  

• Grade V: Tüm ayakta gangren  

 



Wagner 0 Wagner 1 

Wagner 2a Wagner 2b 



Wagner 3a Wagner 3b 

Wagner 4 Wagner 5 



Meggitt-Wagner Sınıflaması 

ARTILARI; 

• Basit 

• Anlaşılır 

• Tedavi planına 

yardımcı 

EKSİLERİ; 

• İskemi bulg. (-) 

• Enfeksiyon bulg. (-) 

• Nöropati ??? 

 



Texas Üniversitesi San 
Antonio Sınıflaması 

• 1996 

• Yaygın kullanım 

 

• Meggitt-Wagner ile karşılaştırıldığında; 

o Amputasyon açısından benzer sonuçlar 

o İyileşme zamanını tahmin daha başarılı 

 

• Avantajı; iskemi değerlendirilmesi 

• Dezavantajı; nöropatinin değerlendirilmemesi 



Texas Üniversitesi San 
Antonio Sınıflaması 



S(AD) SAD Sınıflaması 

• 1999 

 

• Size (Area and Depth) = Boyut (Alan ve Derinlik) 

 

• Sepsis = Sepsis 

• Arteriopathy = Arteriyopati 

• Denervation = Denervasyon 

 

• Kriterler subjektif  

• Enfeksiyon değerlendirmesi yeterli değil 



S(AD) SAD Sınıflaması 



Diğer Sınıflamalar 
 

SSS 
(2000) 

  

DEPA 
(2004) 

  

DUSS 
(2006) 

 

MAID 
(2009) 

SINBAD 
(2008) 




