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Diyabetik Ayak Yarasında 
Sistemik Antibiyotik 

Her Zaman Gereklidir?



Diyabetik Ayak
Toplumun >%10’u diyabetik

%15-25’ inde ayak ülseri

%40-80’ i infekte/şüphelenilen

%30-40 orta %20-30 ağır%40 hafif

Lipsky BA. 
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vMorbidite,
vUzamış yatış,
vHayat kalitesinde bozulma,
vDirenç,
vMaliyet,
vİş gücü kaybı,
vMortalite…



Değerlendir & Sınıflandır 
vLezyonun boyutu,
vKemik deformiteleri, 
vNasır,
vApse, 
vNekroz, 
vYabancı cisim varlığı, 
vSinüs traktı,
vİnfeksiyon bulguları…



İnfeksiyon 

Ayak yarası olan diyabetik bir 
hastayı muayene eden hekim, 

yaranın infekte olup olmadığını 
mutlaka değerlendirmelidir.



İnfeksiyon

Ayak lezyonunda kızarıklık, sıcaklık 
artışı, şişlik, hassasiyet veya ağrı gibi 

inflamasyonun klasik bulgularından en az 
ikisinin varlığında ya da pürülan
sekresyon varlığında infeksiyon 

düşünülmelidir.

…

Travma

Fraktür

Tromboz



vİnfeksiyonun varlığına rağmen periferik 
nöropati veya nöroiskemi nedeni ile 
hastanın ağrısı az olabilir ya da ağrı 
duymayabilir. 

vEkstremitede iskemisi olan hastalarda 
eritem, sıcaklık artışı ya da endürasyon 
hafif olabilir.



vİnfeksiyonun ikincil bulguları 
araştırılmalıdır:
§ Bozuk yara kenarları, 
§ Gevrek ya da soluk renkteki granülasyon 

dokusu, 
§ Seropürülan sekresyon, 
§ Kötü koku, 
§ Uygun tedaviye rağmen yaranın 

iyileşmemesi…



vLiteratürde ayak ülseri ve/veya önceden 
ülser öyküsü olmadan diyabetli 
hastaların ayaklarında osteomiyelit 
tanımlanmamıştır!



vHastada yara olmaksızın 
inflamasyon bulgularının olması 
durumunda, aynı ayakta önceden DA 
yarası ya da geçirilmiş ampütasyon 
öyküsünün bulunması, osteomyelit 
açısından risk faktörü !



Osteomiyelit

DAİ olan hastaların ~%20’sinde 
osteomiyelit (+)

Ağır infeksiyonlarda >%60

Amputasyon



Patofizyoloji 
Hemen daima ‘dışarıdan içeriye’



vYumuşak doku infeksiyonu kemiğe 
ulaşmadan önce genellikle subkutan 
dokuyu, bazen de tendon ve eklemleri 
tutar. 



vİnfeksiyon genellikle tendonlar yoluyla 
ayak boyunca yayılır
§ Vaskülaritesi zayıf yapılar

vDAO ayakta tutulum:
§ Ön %90
§ Orta %5
§ Arka %5





vYumuşak dokunun 
üzerini örten etkenler 
kemiğe bitişik olarak 
yayılır
§ Önce kortekse penetre: 

osteoitis
§ Sonra kemik iliğine 

yayılım: medüller 
infeksiyon



vİnfeksiyon kemiğe ulaşınca ilk olarak 
kemik dokunun periosteum tabakasını 
tutar.
§ Periosteum elevasyonu ağrıya neden olur

• Şiddetli nöropatisi olan hastalar ağrı 
hissetmeyebilir.

• Bazen derin his korunur ve rahatsızlık/ağrı 
hissedilebilir.

vDaha sonra meduller kemik tutulur
§ Klinisyen bu sıralı tutulumun klinik 

prezentasyonu etkilediğini bilmeli



vBu bitişik infeksiyon yayılım 
mekanizması kemik ya da eklemlere 
kadar uzanan ülserlerin osteomiyelit 
gelişimi için neden yüksek risk 
oluşturduğunu açıklamaktadır.



Kemik infeksiyonu

İnflamatuar destrüksiyon

Kemik nekrozu (sekestrum) 

Yeni kemik oluşumu (involokrum)



Yara ~ DAO
vYaranın genişliğinin ≥2 cm2, derinliğinin 

ise ≥3 mm olması osteomyelit tanısında 
sınır değer

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





Yara yüzeyinin genişliğinin 4.5 cm2’nin üzerinde 
olması osteomyelit olasılığını yaklaşık üç kat 

artırıyor



vOS, 58 y E, 18 yıldır DM,
§ Sol diz altı ampute,
§ Sağ ayak tabanı –yük bindirmesi- yara 6 aylık

vAlt ekstremite MRà DAO
§ 2., 3. ve  4. metatars
§ 2. parmak proksimali



Tanı problemi var!
vDiyabetik ayakta gelişen osteomiyelit 

tanısal ve terapötik zorluğu temsil eder. 
Bunun sonucunda:
§ Geç tanı,
§ Gecikmiş sevk,
§ Yetersiz tedavi,
§ Amputasyon…



vDiyabetik nöropatisi olan çoğu hastada 
infeksiyonun klinik bulgu ve belirtileri 
maskelenir.
§ Ateş ø
§ Yara üzerinde inflamasyon bulguları ±

vDAO tanısında klinik şüphe !!!



DAO tanısında belirtiler
vÜlser boyunca görünür kemik,
vÜlser yatağına yapışmayan granülom,
vSosis parmak ve/veya
vİskemisi olmayan ve yeterli ‘off-loading’ 

cihazı olan hastada 12 hafta içinde 
ilerlemeyen ülser



Tanı yöntemleri
vPozitif kemik kültürü ve histopatoloji veya
vCerrahi sırasında kemikte pü veya
vÜlser kaldırıldığında travmatik olmayan 

biçimde parçalanmış kemik görülmesi veya
vMR görüntülemede kemik içi apse veya 

tutulum

vYardımcı tanı yöntemleri
§ Direkt grafi
§ Probing to bone
§ Sedim
§ Sintigrafi…

>%90



Direkt grafi

vUlaşılabilir, 
yorumlanabilir, hızlı, 
ucuz

vOsteomiyelitin 
başlangıcından 10-14 
gün sonraya kadar 
bulgu vermez



Probing to bone
vUcu künt steril bir metal telle yara 

bölgesinden girilerek telin kemiğe 
dokunup dokunmadığı kontrol edilir.

vTel kemiğe dokunursa, osteomyelit
açısından pozitif olarak değerlendirilir.
§ Duyarlılığı %38-94, özgüllüğü %85-98



Probing to bone
vDezavantajları

§ Telin infekte bir yaradan içeri doğru 
sokulması sırasında yara yüzeyindeki 
bakterilerin derin dokuya doğru itilebilmesi

§ Uygunsuz (sistematik ve ayırım yapmadan) 
kullanımla abartılı tanı riski 
• Gereksiz antibiyotikàdirenç…

vTarama yöntemi olarak düşünülmeli.



Sedimentasyon 
v>70 mm/saat osteomyelit tanısında iyi 

bir gösterge
§ Duyarlılık %81, özgüllük %90
§ CRP ve prokalsitoninden daha anlamlı

vFarklı cut-off değeri veren çalışmalar 
da var
§ 80 mm/saat, 67 mm/saat, 47 mm/saat…

vPek çok çalışma göre tedaviye yanıtın 
takibinde daha anlamlı.  





vFizik muayenede osteomiyelitle 
karışabilecek ve bazı durumlarda 
görüntüleme yöntemleri ile de ayırıcı 
tanısı yapılamayan en önemli patoloji 
Charcot ayağıdır. 



Charcot ayağı
vNöro-osteo-artropati
vAkut dönem bulguları şişlik ve eritem

§ İnfeksiyon bulguları!
vAyak mekaniğini ve basınç dağılımını bozar
vİlerleyerek kemik-eklem yıkımıàkırık



Ayırıcı Tanı
vCharcot Eklemi

§ Tarsometatarsal 
eklemi tutar

§ Deri bütünlüğü 
bozulmamıştır

§ Derin dokuda minimal 
değişiklikler vardır

§ Kemikte reaktif ödem 
vardır

§ Kemikte kaba 
fragmantasyon vardır

vOsteomiyelit
§ Genellikle metatars

başını tutar
§ Deri üzerinde ülser

bulunur
§ Derin dokuda apse 

vardır
§ Kemikte medüller

apse vardır
§ Kemikte kortikal

dekstrüksiyon vardır



Lázaro-Martínez JL et al. Endocrinol Diabetes Nutr. 2017; 64: 100-8



Neden sistemik tedavi?
vCerrahi potansiyeli azaltma

§ Psikolojik,
§ Morbidite,
§ Potansiyel komplikasyonlar,
§ Cerrahi sonrası gelişebilecek biyomekanik 

problemlerin önlenmesi
• Reülserasyon, transfer basınç ülseri… 



Neden sistemik tedavi?
vHastaneye yatış potansiyelini ve/veya 

süresini azaltma 
§ Maliyet,
§ İş gücü kaybı,
§ Yaşam kalitesi,
§ Direnç…



Neden sistemik tedavi?
vDAO tedavisinde minimal kanıt ya da 

kanıt yok:
§ Antibiyotik yüklü/emdirilmiş cihazlar,
§ Lokal antibiyotik uygulamaları,
§ Lokal antiseptik uygulamaları,
§ Hiperbarik oksijen

v Topikal ajanların kullanımının etkili 
olduğu tespit edilirse sistemik tedavi 
süresini azaltmak için cazip bir seçenek 
olabilir.



Empirik tedavide hedef
vOlası etken mikroorganizmaların 

kapsanması,
vYeterli doku düzeyi, 
vDüşük yan etki,
vHasta uyumu, 
vEtkin ilaçlar belirlenmiş dozda, 
vUygun süre…



Etkenler
vDiyabetik ayak infeksiyon etkenleri 

infeksiyonun akut ya da kronik olmasına, 
şiddetine bağlı olarak değişiklik 
gösterir.



Etkenler
vSelülit ve daha önce antibiyotik 

kullanmamış olan infekte ülserli 
hastalarda gelişen yüzeyel DA 
infeksiyonlarında aerobik gram pozitif 
koklar sorumludur:

§ S.aureus, 
§ S.agalactiae, 
§ S.pyogenes
§ Koagulaz Negatif Stafilokoklar…



vDerin, kronik infekte ve/veya daha önceden 
antibiyotik tedavisi alan hastalarda  etken 
polimikrobiyaldir. 

vBu tür yaralarda sayılan etkenlere ek 
olarak farklı mo.lar etiyolojide yer alır:
§ Enterokoklar, 
§ Enterobacteriaceae spp, 
§ Pseudomonas aeruginosa,
§ Anaerobik bakteriler…

• Anaerobik streptokoklar, Bacteriodes ve 
Clostridium türleri 



Diyabetik ayak infeksiyonu Etken
Selülit (ülser yok) β-hemolitik streptokoklar (özellikle B grubu) 

ve Staphylococcus aureus
Ülser ya da yara (yeni gelişen ve 
önceden antibiyotik kullanımı 
olmayan)

S. aureus ve β-hemolitik streptokoklar 

Ülser ya da yara (kronik ya da 
önceden antibiyotik kullanımı olan)

Genellikle polimikrobiyal
S. aureus ve β-hemolitik 
streptokoklar+Enterobacteriaceae.
Enterokoklar (önceden sefalosporin kullanımı 
varsa)

Ülser ya da yara (önceden 
hidroterapi ya da yeşil drenaj)

Pseudomonas aeruginosa (sıklıkla miks)

Geniş nekroz ya da gangren, iskemik 
ayak, “kokuşmuş ayak”

Polimikrobiyal 
Aerobik Gram-pozitif koklar (Enterokoklar 
dahil),Enterobacteriaceae, nonfermentatif 
Gram-negatif basiller ve anaeroplar

Sağlık hizmeti ilişkili MRSA, ESBL (+) Gram-negatif basiller

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



vHastaneye yatış, cerrahi uygulamalar, 
uzamış/geniş spektumlu ab kullanımı…

vBölgesel direnç oranları bilinmeli!
§ Bir çok çalışmada stafilokokların %30-50’ si 

MRSA
§ ESBL (+) gram negatif mikroorganizmalar
§ Çoklu ilaç dirençli gram negatif 

mikroorganizmalar
• Pseudomonas sp., Acinetobacter sp. …

Ülkemizde durum ne?



vÜlkemiz verileri
§ 372 çalışma

• 31 çalışmaya dahil edilmiş



Hatipoğlu M. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2014; 33: 871-8



vSon 20 yıldır gram (+)/(-) oranlarımız 
hemen hemen eşit,

vGram (+) oranlarımız Kuzey 
Amerika/Avrupa kadar yüksek, Asya 
kadar düşük değil,
§ Özellikle MRSA oranlarımız daha düşük

vP. aeruginosa oranlarımız Kuzey 
Amerika/Avrupa’dan daha yüksek, Asya 
ülkeleriyle benzer.

Hatipoğlu M. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2014; 33: 871-8



MRSA ne zaman düşünülmeli?
vDaha önceden MRSA ile kolonize olan ya 

da infeksiyon geçiren hastalarda önemli 
risk nedenidir. 

vDiğer
§ Yüksek lokal MRSA oranları (%30-50)
§ Son bir yıl içerisinde hastaneye yatış,
§ Diyalize girme, bakımevinde kalma vb.
§ Uzun süreli antibiyotik kullanımı öyküsü,
§ Kronik, şiddetli infeksiyon,
§ Osteomiyelit varlığı…



vOn merkez, 86 hasta



Hastaların 
~%60’ı grade 

3 ve 4



Pseudomonas ne zaman etken olarak 
düşünülmelidir?

vP. aeruginosa, ülkemiz gibi hastanın ayak 
parmak aralarının  sık ıslak kaldığı 
durumlarda ya da nemli iklimlerde 
yaşayan hastalarda yaygın olarak 
karşılaşılan etkenlerden biridir. 

vYüzeyi aşınmış ülserler, ayağın nemli 
kalması ve bakımsız ayaklarda 
pseudomonas riski artış gösterir. 



Empirik tedavi
İnfeksiyon Olası patojen Antibiyotik

Akut, önceden ab kullanımı 
Ø,MRSA riski Ø

Aerobik gram (+) 
koklar

3. kuşak sefalosporin, penisilin ?

Sağlık hizmetiyle ilişkili, 
bölgesel MRSA riski

MRSA Ko-trimoksazol, doksisiklin, 
klindamisin, glikopeptidler, 
linezolid, daptomisin

Kronik, daha önce 
antibiyotik kullanımı var

GPK + GNB ±
anaeroplar

β laktam- β laktamaz inh.,
2./3. kuşak sefalosporin,
grup 1 karbapenem, FQ

Nekrotik, gangrenöz 
iskemik ekstremite, kötü 
koku

GPK + GNB + zorunlu 
anaeroplar

Klindamisin ± FQ, 
metronidazol+FQ, β laktam- β 
laktamaz inh., karbapenem

Hidroterapi, yeşil-mavi 
akıntı

Pseudomonas 
aeruginosa

Antipseudomonal FQ, 
Antipseudomonal sefalosporin
*Miksà Antipseudomonal β 
laktam- β laktamaz inh., grup 2 
karbapenem

MDR GNB risk faktörleri 
var

ESBL Karbapenem, FQ ± AG, kolistin

Lipsky BA. Clin Microbiol Infect 2007; 13: 351-3



vKesin tedavi infekte dokunun kültür 
sonuçları esas alınarak düzenlenmelidir.
§ Hastanın tedaviye klinik yanıtı 

değerlendirilmeli, 
§ Antibiyotik duyarlılık sonuçlarına bakılmalı,
§ Uygun tedavi süresi yeniden gözden 

geçirilmelidir. 



vKomplike olmayan ‘ön ayak’ 
osteomiyelitlerinde kısa süreli iv tedavi 
sonrası oral ortalama 6 aylık tedavi 
cerrahi kadar güvenli ve etkili

vKonservatif cerrahi sonrası 
antibiyoterapi genellikle etkili
§ Rekürrens oranı düşük
§ Amputasyondan koruyor

vKür denilebilmesi için bir yıllık takip!
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