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Diyabetik  Ayak Sorunları 

• İskemi 

• Nöropati (en zor sorun) 

• Enfeksiyon 



Diyabetik Ayak 



Nöropati 

• Hafif ---------Ağır 

• En ağır formu tibia ortasından başlayan 

total anestezi (somatik kayıp) ve nem 

kaybı (otonomik kayıp) 

-Kuru 

-Şiş 

-Krutlar 

-Sarsak ekstremite (His kusuru) 





Diyabetik Ülserler 

 

• Diyabetiklerin  % 12-15 i 

• Diyabetiklerin en sık medikal tedavi 

gerektiren komplikasyonu 

• Alt ekstremite amputasyonlarının yaklaşık 

%85’ inden sorumlu 



Diyabetik Ülserler 

Risk Faktörleri 

-İyileşme potansiyelini düşüren durumlar 

• Kontrolsüz hiperglisemi 

• Etkilenen sahanın yükten kurtarılamaması 

• Dolaşım problemleri 

• Enfeksiyon 

• Beslenme sorunları 

-İyileşmeyi olumlu etkileyen faktörler 

• Albumin > 3g/dl 

• Total lenfosit sayısının >1500/mm 

 



Diyabetik Ülserler 

   Patofizyoloji 

1-Nöropati 

• Asıl sorumlu etken 

• His kusuru ---- koruyucu his kaybı primer risk 

• Otonomik disfonksiyon---glandular bez 

disfonksiyonu------kuru cilt 

• Kuru cilde bağlı  mekanik ve aksiyel 

yüklenmelere daha dayanıksız bir bölge  



Diyabetik Ülserler 

2-Anjiopati 

• Nöropatiden daha az etkili 

• Diabetik ülser hastalarının %60’dan 

fazlasında periferal vasküler bozukuluğa 

bağlı azalmış kan akımı 

 





Wagner grade 0 



Wagner grade 1 



Wagner grade 2 



Wagner grade 3 



Wagner grade 4 



Wagner grade 5 









Hammer toe 

Claw toe 















Diyabetik Ülserler 

• Prognoz 

• Ülser diabetik hastalarda amputasyonun 

bir  göstergesi 

 



Diyabetik Ülserler 

Presentasyon 

• Ağrısız  ülserler 

• Ülser derinliği kemiğe ulaşıp ulaşmadığı 

kontrol edilmeli 

• Enfeksiyon (selülit, püy, gangren) 

• Aşil tendon  gerginliği 

• Dolaşım dorsalis pedis ve tibialis posterior 

nabızları 



Diyabetik Ülserler 

Ek tetkikler: 

• Transkutanöz oksijen basıncı (gold standart) 

>30 veya 40 mm Hg iyileşme için iyi prognoz 

• ABI index 

Kalsifikasyonlar nedeniyle yanlış sonuç ihtimali 

Yara iyileşmesi için Index > 0,45 ve başparmak 

basıncı > 40 mmHg olmalı  



Diyabetik Ülserler 

Görüntüleme 

• X-ray 

• MRI 

          -abse ----selülit ayrımı 

• Sintigrafi (Tc 99m, galyum veya indium) 

            -yumuşak doku enfeksiyonu-     

osteomiyelit, charcot artropatisi ayırımı 



Diyabetik Ülserler 

Tedavi Planlamada 

 

*anjiopatik-nöropatik 

*yüzeyel- derin 

*osteomiyelit +/- 

*Eklemde püy +/- 

 



Diyabetik Ülserler 

• Non Operative 

• Ayakkabı modifikasyonları 

• Yara Bakımı 

• Total kontak alçılar (mekanik yüklenmeleri 

azaltmak için gold standart) 

- Enfeksiyon , arteriyal yetmezlik, 

uyumsuzluk kontrendikasyonları 



Diyabetik Ülserler 

• Alçı  

• 4 aya kadar kullanılabilir 

• Ardından charcot botu ve ayakkabı 

• Pnömatik botlar 









Diyabetik Ülserler Cerrahi 

• Debritman, antibiyotik, lokal yara bakımı, alçı 

-grade 3 ve üzeri ülserler mutlaka debritman& 
antibiyotik sonra alçı 

-kemik açıkta ise osteomiyelit ihtimali yüksek 

• Osteotektomi +/- Aşil tendon uzatma 

• Parsiyel kalkaneoktomi +/- Aşil uzatma 

• Syme amputasyon --ön ayak gangreni ve 
intak posterior tibial arter nabzı 

• Keller rezeksiyonu– Alçıya rağmen 1. mp 
eklemde ülser 



Diabetik Nöropatik Artropati 

(Charcot) 

• Damar sisteminin otonomik kontrol kaybı 

• Kronik ve progresif eklem bozukluğu 

• A-V şantlar, artmış kan akımı 

• Osteopeni, somatosensory ağrı duyusu ve 

propriosepsiyon kaybı, mikrotravmalar----- 

hasta tarafından farkedilmeyen yaralar ve 

kemiksel ayrılmalar ---- ayak mimarisinde 

bozulmalar  



Charcot 

• Tüm diabetiklerin 1/1000-14/1000 

• Hastaların %7,5 DM+Nöropati 

• Tip 1 Diabet 5. dekatta 

• Tip 2 Diabet 6. dekatta 

• Yerleşim tipk olarak AYAK ve AYAK BİLEĞİ  

(omuz ve diz) 





• Lokal ısı artışı 

• Lokal şişlik 

• Fonksiyon kaybı 

• X-ray genellikle normal 

• Tc99m sintigrafi + 

• %50 Ağrı + 

• Deformik görünüm 

• EMG?? 



Charcot Radyolojik Sınıflaması 

• Eichenholz Sınıflaması 

• Stage 0-1-2-3 

















Anatomik Lokalizasyon  

(Brodsky Sınıflaması) 



Derinlik-İskemi Sınıflaması 



Tedavi  (Eichenholz Sınıflaması 

• Stage 1-2  

• amaç stabiliteyi sağlamak ve deformite 

gelişmesini önlemek. 

• Total temas alçı , yük verme kısıtlaması,  

• Alçının haftalık değiştirilmesi 



• Stage 3  

• Kemiksel deformiteler x-rayde görünür 

hale gelir 

• Breysleme ile kemik çıkıntılarında ülser 

gelişimi önlenmeli 



Charcot Cerrahi 

• Kemik kalitesi kötü 

• Fiksayon sağlamak güç 

• Hastaların genel durumu kötü  
komplikasyon oranları yüksek 

• İyileşme problemleri nedeniyle Vasküler 
durum preopertif  incelenmeli 

• Breys yetersiz kalınca  
tekrarlayandeformite ve  ülserler cerrahiyi 
gerektirir. 



• Osteotektomi 

• Artrodez 

• Amputasyon 



















 

 

İlginiz için  

Teşekkürler…. 


