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YARA İYILEŞMESININ FAZLARI

• İnflamatuar Faz (0-5 gün)

a.Hemostaz

b.İnflamasyon

• Proliferatif Faz (5 gün-3 hafta)

a.Granülasyon

b.Kontraksiyon

c.Epitelizasyon

• Remodelling Fazı (3 hafta-yıllar)



YARA TIPLERI

• Akut yara belli anatomik ve fonksiyonel bütünlüğü sağlayacak şekilde belli bir sıra-düzen 

ve zaman dilimi içerisinde iyileşen yaradır (Lazarus 1997). Hücreler arası iletişimin açık, 

kontrol altında ve engellenmemiş olduğu bir mikroortam vardır

• Kronik yara ise bu belirlen sıra ve zaman içinde iyileşmeyen veya belli anatomik ve 

fonksiyonel bütünlüğü sağlayamayan yaradır



• İnflamatuar Faz (0-5 gün)

a.Hemostaz

b.İnflamasyon

• Proliferatif Faz (5 gün-3 hafta)

a.Granülasyon

b.Kontraksiyon

c.Epitelizasyon

• Remodelling Fazı (3 hafta-yıllar)

KRONİK 

YARA





BÜYÜME FAKTÖRLERİ
Büyüme faktörü Üretildiği hücreler Etkilediği hücreler Etkisi

PDGF

(Platelet Derived Growth Factor)     

Trombosit kaynaklı büyüme faktörü

Trombosit

Makrofaj

Endotel hüc.

Lökosit

Makrofaj

Fibroblast

İnflamasyon

Granülasyon dokusu oluşumu

Matriks formasyonu ve remodeling

Re-epitelizasyon

TGF 

(Transforming Growth Factor)

Dönüştürücü büyüme faktörü)

Trombosit

Keratinosit Makrofaj

Lenfosit

Fibroblast

Keratinosit

Makrofaj

Lökosit

Endotel hüc.

TGF-α: Keratinositlere ve fibroblastlara mitojenik 

etki

Keratinosit göçünü uyarır.

TGF-β: Anjiogenezi, kollajen üretimini uyarır. 

İnflamasyon hücrelerinin göçünü arttırır. 

EGF

(Epidermal Growth Factor) Epidermal büyüme 

faktörü

Trombosit Makrofaj

Fibroblast

Keratinosit

Fibroblast

Keratinositlere ve fibroblastlara mitojenik etki

Keratinosit göçünü uyarır.

FGF

(Fibroblast Growth Factor) Fibroblast büyüme 

faktörü

Makrofaj

Mast hücresi

Lenfosit

Endotel hüc.

Keratinosit

Keratinosit

Fibroblast

Endotel hüc.

Keratinositlere ve fibroblastlara mitojenik ve 

kemotaktik etki. Anjiogenez, granülasyon ve 

epitelizasyonu uyarır.

VEGF

(Vascular Endothelial Growth Factor)

Vasküler endotelyal büyüme faktörü

Endotel hüc.

Keratinosit

Fibroblast

Makrofaj

Endotel hücreleri

Makrofaj
Anjiogenez

KGF 

(Keratinocyte Growth Factor)

Keratinosit büyüme faktörü

Fibroblast Keratinosit
Keratinosit göçünü, diferansiasyonunu ve 

proliferasyonunu uyarır.

TNF

(Tumor Necrosis Factor)

Tümör nekroz faktörü

Makrofaj

Mast hücresi

Lenfosit

Makrofaj

Fibroblast

Endotel hüc.

Makrofajları aktive eder.

Fibroblastlara mitojenik etki

Anjiogenezi uyarır.

Interlökinler

(IL–1, IL-4,  IL-6, and IL-8) 

Makrofaj

Mast hücresi

Keratinosit

Lenfosit

Endotel hüc.

Makrofaj

Keratinosit

Lökosit

Fibroblast

IL-1 –Nötrofil, fibroblast ve keratinosite

kemotaktik etki. Nötrofilleri aktive eder

IL-4- Fibroblast farklılaşmasını aktive eder, 

kollajen sentezini uyarır.

IL-6 – İnflamasyon, anjiogenez, reepitelizasyon ve

kollajen ürertimine etki eder. 

IL-8 – Nötrofil adezyonunu, kemotaksisini ve

granül içeriğinin salınmasını kolaylaştırır.



Yara iyileşmesi ve büyüme faktörleri







http://funpoper.com/pic11/egf/




BÜYÜME FAKTÖRLERİYARA TEDAVİSİNDE 
HANGİYOLLARLA KULLANILIYOR?

• Trombositten zengin plazma (PRP-PRF)

• İn vitro olarak elde edilen deri eşdeğerleri

• PDGF, EGF, KGF veVEGF gibi büyüme faktörlerinin

rekombinant yolla elde edilmiş biçimleri



PDGF;

FDA onayı: 

Treatment of lower extremity diabetic neuropathic ulcers that extend into the subcutaneous tissue or 

beyond, and have adequate blood supply.

FDA uyarısı:

FDA informed healthcare professionals that a Boxed Warning was added to prescribing information 

for Regranex that describes an increased risk of death from cancer in patients treated with three or 

more tubes of Regranex compared with those patients who did not use the product. FDA 

recommends that Regranex be used only when the benefits can be expected to outweigh the risks.

Becaplermin (Regranex)



EGF

• Elliüç aminoasit zincirinden oluşan bir polipeptid,

• İlk kez bulunan büyüme faktörlerinden,

• 1962 yılında Stanley Cohen tarafından fare submaksiller tükrük

bezinden izole edilmiştir. 

• Cohen bu çalışmaları ile 1986 yılında fizyoloji ve tıp dallarında

Nobel ödülüne layık görülmüştür. 









EGF

• Epidermal büyü̈me faktörü, epidermal

büyüme faktörü reseptörüne bağ̆lanarak, 

MAPK, ERK 1/2, PI3K-Akt, PLC-γ, 
JAK/STAT vb.hücre içi sinyalizasyon 

yolaklarını aktive ederek etki eder

• Kinaz-aracılı sinyalizasyon kaskadlarının

kompleks akıs ̧ı etkinles ̧mektedir

• Hu ̈cre çekirdeğinde bulunan transkripsiyon 

faktörlerinin aktivasyonu ile hu ̈cre

çoğalması uyarılmaktadır



YARA İYİLEŞMESİNDE EGF 

• EGF’in trombositler, makrofajlar ve fibroblastlar tarafından üretilir ve

keratinositler, fibroblastlar ve düz kas hücreleri üzerine otokrin ve parakrin etkilere

sahiptir.

• Granülasyonu arttırır

• Neovaskülarizasyonu uyarır

• Epitelizasyonu arttırır

• Antienflamatuar, antiapoptotik, nörotrofik ve nöroprotektif etkinliği vardır



BÜYÜME FAKTÖRÜ İÇEREN ÜRÜNLER



NASIL UYGULUYORUZ?

Olabildiğince derin dokulara 

uyguluyoruz çünkü;

Biyofilm ve proteaz aktivitesi; 

✓Büyüme faktörlerinin difüzyonu 

için fiziksel bariyer

✓Büyüme faktörlerinin lokal 

azalması





DİYABETİK AYAK

• Diyabetik hastaların %20’ sinde hastaneye başvuru sebebi diyabetik ayak yarası

• Diyabetik hastaların yaklaşık %15-25’ inde diyabetik ayak yarası gelişmekte

• Yara gelişen hastalarda ampütasyon oranı %5-15

• Dünya üzerinde 20 saniyede 1 ampütasyon yapılmakta

• Diyabetik hastalarda kritik bacak iskemisi olan hastaların 5 yıl içinde  %30’u  hayatını 

kaybetmekte

• Diyabetik ayak enfeksiyonu olan hastalarda ise 5 yıl içinde %50’ si hayatını kaybetmekte

• Birçok kanserden daha fazla ölümcül bir hastalık



Armstrong DG et al. Guest Editorial: are diabetes-related wounds and 

amputations worse than cancer? Int Wound J 2007



• 20 yaş üzeri nüfus 47,5 milyon

• 6,5 milyon diyabetli (%13,7)

• 3,5 milyon bilinen (%55)

• 500 bin diyabetik ayak (%15)

• 25 bin ampütasyon (%5-15)

DİYABET VE 
DİYABETİK AYAK



SGK VERİLERİ İLE DİYABET

• 2016 itibariyle SGK rakamları:

• 7,831,003 hasta

• >45 y  nüfusun %25’ i diyabet

• Diyabetlilerin %79’ u >45 y 

• Sağlık harcamalarının %4’ ü diyabetlilere ait



REKOMBİNANT EGF

• Küba’ da 1988 yılında üretimi başlandı

• 2006’ da diyabetik ayak tedavisinde standart tedaviye destek 

tedavi olarak lisans aldı

• Türkiye’ de 2012 yılından beri kullanımda ve geri ödeme 

kapsamında 





• İntralezyoner EGF uygulaması (Heberprot-p) 2012 yılında onaylanmıştır

• 25 mcg ve 75 mcg olmak üzere 2 adet formu mevcuttur- Türkiye’de 

sadece 75 mcg mevcuttur

• İntralezyoner olarak haftada 3 defa, günaşırı uygulanır



HASTA GRUBU

• EGF uygulanan 569 hasta içinden 395 hastanın kayıtları eksik / olmadığı 

için çalışmaya dahil edilmediler

• 174 hasta çalışmaya alındı

• 5 hasta hayatlarını kaybetti – 21 hasta tedaviyi bıraktı (toplam 26 hasta 

çalışma dışı bırakıldı)

• 148 hasta çalışmayı tamamladı



HASTALAR VE YÖNTEM

✓Ocak 2012-Aralık 2013 arasında, 25 merkezde tedavi gören toplam 174

hasta retrospektif olarak çalışmaya dahil edilmiştir

✓Hasta bilgileri ortak bir data formuna işlenmiştir

✓Hasta bilgileri eğitimli bir hekim tarafından Uluslararası Diyabetik Ayak

Çalışma Grubu önerileri doğrultusunda (PEDİS sınıflaması) kayıt altına

alınmıştır



HASTALAR VE YÖNTEM II

✓Tüm tedaviler hasta hastanede yatarken başlatıldı

✓Yaradaki enfeksiyon bulguları sonlandıktan sonra intralezyoner EGF

tedavisi başlandı

✓Hastalar klinik olarak stabil hale geldikten sonra EGF tedavisi ayaktan

günaşırı devam edildi.



HASTALAR VE YÖNTEM III

➢Çalışmada 2 ana sonuç gözlemlendi

1. Yara yüzeyinde granülasyon doku oluşumu

➢≤%25 (cevap yok)

➢%26–50 (minimal cevap)

➢%51–75 (parsiyel cevap)

➢>%76 veya yaranın tamamen kapanması (tam cevap)

2. Cerrahi olarak kapatılmaya uygun hale gelme
➢ Yaranın tamamen kapanması başarılı sonuç olarak kabul edildi



HASTALAR VE YÖNTEM IV

✓Hastalar yan etki açısından günlük olarak takip edildiler

✓EGF tedavisi sonlandırıldıktan sonra hastalar değişen sürelerde

takip edildiler



SONUÇLAR

➢Çalışmaya 174 hasta dahil edildi.

➢Hastaların çoğunluğu Tip 2 diyabet idi

➢Hastaların çoğunluğu orta yaş erkek hasta idi.

➢Hastaların çoğunluğunda ülser yaşı 3 aydan fazla idi

➢Ortalama tedavi süresi 4 hafta ve ortalama kullanılan EGF dozu 12 adet idi

➢Çalışmaya farklı hastanelerden katılım vardı

✓ 102 hasta (%58,6) üniversite hastanesinden

✓ 39 hasta (%22,4) özel hastaneden

✓ 20 hasta (%11,5) devlet hastanesinden

✓ 13 hasta (%7,5) eğitim ve araştırma hastanesinden



SONUÇLAR II



Yaş (mean yıl) 61,59 +/- 12,8

Erkek cinsiyet (%) 126 (%72,4)

Diyabet süresi (median, yıl) 15 (10-20)

Diyabet tipi  (tip 1 / tip 2) 13 / 161

Hipertansiyon (n=166) 98 (%59)

Anemi (n=157) 60 (%38,2)

Kalp yetmezliği (n=157) 33 (%21)

Böbrek yetmezliği (n=168) 44 (%26.2)

Renal diyaliz (n=168) 33 (%19,6)

Sigara hikayesi + (n=153) 58 (%37,9)

HbA1c (median %) 8 (6-8,75)

Hastaneye yatış hikayesi (n=157) 114 (%72,6)

Diyabetik ayak ülseri süresi (gün) 90 (40-240)

Önceden diyabetik ülser varlığı öyküsü (başka alan) (n=164) 95 (%57,9)

Önceden diyabetik ayak osteomiyeliti öyküsü (n=154) 47 (%30,5)

Önceden yapılmış büyük debridman (n=165) 82 (%49,7)

Önceden yapılmış majör ampütasyon (ipsilateral ve/veya 

kontralateral)

59 (%33,9)

Önceden yapılmış damarsal girişim veya operasyon (n=156) 35 (%22,4)



SONUÇLAR I

✓Çalışmanın sonunda 5 hasta (%2,9) major amputasyona gitti

✓Çalışma süresince toplam 148 hasta ortalama 6 ay boyunca takip edildi

✓12 hastada (%8,1) takip süresince tedavi bölgesinde ülser rekürrensi gelişti



SONUÇLAR II

✓Yan etki nedeniyle 4 hastada (%2,3) EGF dozu azaltılmak zorunda kaldı

✓26 hastada planlandığı EGF tedavisi planlandığı şekilde tamamlanamadı:

• 18 hastada hastane çıkışı sonrası ayaktan tedaviye gelmediler

• 3 hastada lokal enfeksiyon nedeniyle tedavi durduruldu (ülserin ilk enfeksiyonundan

bağımsız)

• 5 hasta diyabetik ayak yarasından bağımsız çeşitli sebeplerden hayatlarını kaybettiler



UYGULAMA YAN ETKİLERİ
YAN ETKİ HASTA SAYISI (%)

Üşüme ve titreme 66 (37,9)

Mide bulantısı 40 (22,9)

Uygulama yerinde ağrı 37 (21,3)

Kusma 12 (6,9)

Hipotansiyon 8 (4,6)

Uygulama yerinde enfeksiyon 8 (4,6)

Yanma hissi 6 (3,4)

Ateş 4 (2,3)

Hipertansiyon 4 (2,3)

Eritem 4 (2,3)

Göğüs ağrısı 3 (1,7)

Çarpıntı 3 (1,7)

Bayılma 3 (1,7)

Solunum sıkıntısı 1 (0,6)

Baş dönmesi 1 (0,6)

Nekroz 1 (0,6)













SONUÇ

• EGF yaranın orkestra şefleri olan Fibroblastları uyaran en etkili yara tedavilerinden 

başında gelmektedir

• Yara iyileşme hızını ve oranını arttıran yan etkisi az bir tedavidir

• Amputasyon oranlarını azalttığı gibi rekürrensi de azaltan etkili bir tedavi yöntemidir

• Ülkemizde sadece diyabetik ayak yaralarında endikasyonu bulunmaktadır



TEŞEKKÜRLER!


