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uDM ye bağlı

vmakrovasku ̈ler 
vmikrovasku ̈ler



u Ayak ülserlerinin %80’i eksternal travma ile ilintilidir. 

PAH

çç



u Tüm Arteriyal yatağI etkiler

u Arteriopati insidansı
2. yılda %14, 

20. yılda %45.

u Diyabetik popülasyonda Kritik 
iskemi normale göre 5 kat daha
fazla



u Diyabetik ayak infeksiyonu ∼%20 ampü̈tasyona

u PAH  iyileşmeyen ü̈lseri, enfeksiyonu ve ampü̈tasyonu artıran
bağımsız bir risk faktörüdür

u Diyabetik ampuütasyonlarda 5 yıllık mortalite %70 e ulaşırken

KBY’li hastalarda 2 yılda %75 mortalite.



u Kadın - erkek oranı es ̧it
u Genç̧lerde daha hızlı

ilerlemekte
u Periferal no ̈ropati varlığı

PAH riskini artırır
u BMI yu ̈ksek , PAH olanların

%50 no ̈ropati es ̧lik eder
u Diyabetik olguların %50

ülser



u PAH  %27 5 yıl içinde ilerleme go ̈sterir,
- %4 amputasyona gider
- %20 kardiyovasku ̈ler olay (MI; SVO) 

u PAH ve DM hastaların %50 KAH 



u Non DM hastalarda başlıca 
intima’nın tutulduğu, 
eksantrik ve lokalize tip 1  
kalsifikasyonu görülmektedir

u DM olgularda media,   
konsantrik ve genellikle
devamlılıg ̆ı olan
kalsifikasyonlar şeklindedir



u Lezyonlar infrageniküler
yerleşimli, simetrik ve
multisegmenter

u Sigara içenler daha
proksimalde

u Stenozdan c ̧ok oklüsif yapıdadır

u Oklüzyona yanıt
neoangiogenezis şeklindedir



Diyabetik arteriopatinin 
özellikleri

u Arter elastisiyetinin
bozulması

u Distal arterlerin tutulması 
endovasküler girişimi 
veya cerrahi girişimi zor 
olmaktadır.



Semptomatoloji ve tanı

u Intermittant Kladikasyo
(kesik topallama)

u Ağr
- Özellikle geceleri ayağı sallamakla 
ağrıyı hafifletebilir

u Yara



Diyabet Hastasında 
Ayak Değerlendirmesi 

u Cilt

- Cilt yapısı ve lezyonlarının

- Tırnak patolojilerinin

- Yaranın değerlendirilmesi



Vasku ̈ler yapılarının değerlendirilmesi

v Ayak venlerinin ve lenfatik sisteminin değerlendirilmesi

v Ayak arterlerinin değerlendirilmesi



Arter yapıları

1.Femoral a.
2.Popliteal a.
3.DPA
4.TPA

Nabız alınamayan hastade 
El doppler ile değerlendirilmeli



u Vasküler el doppler

u Bifazik arteriyel akım 
- stenoz veya okluzyonda 



Trifazik akım



ABİ (Ankle- Brachial İndex)

u DM ve PAH risk faktörleri 
varlığında ABİ önerilmektedir
- 0,9-,13 normal 
- 0,7- 0,89 hafif 
- 0,4 – 0,69 orta
- 0,4 > ciddi 

Ülser varlığında ABİ>0,7 ise 
yaranın iyileşme 
potansiyeli vardır.



u ABİ> 1,3 
u Bu durumda ayak baş parmak/kol indeksi (TBİ) 
u Ayak parmak basıncı ayak bilek basıncından 30mmHg daha 

düşüktür, (toe-brachial indeks)TBI >0,71

u TBI>0,71 ve 50mmHG ülser iyileşme olasılığını gösterir, 
50mmHg düşük ve 0,3< TBI kritik iskemi.



Revaskülarizayon şansı bulunmayanların
- 1 yıl içinde %40 major amputasyona gider, 
- %20 si ise 1 yıl içinde kaybedilir.

Kritik Bacak



Tanısal Testler

Doppler Ultrasonografi 

PAH tanısına 
v Kolay uygulanabilir
v Kontrast madde yok
v Yapan kişinin tecrübesi önemli



Bilgisayarlı Tomografik Anjioyografi
(BTA)

Manyetik Rezonans Anjiyografi 
(MRA)



Dijital Substraksiyon Anjiyografi (DSA)

DM+PAH Normal DSA



u Revaskülarizasyon Kimlere 
Nezaman Yapılmalı?



Diyabetik Ayak Uluslararası
Çalışma Grubu (IWGDF)

u 1. DM hastaların ayaklarını, PAH varlığı açısından yıllık
olarak inceleyin.    (Öneri düzeyi: Güçlü; Kanıt düzeyi: 
Düşük)

u 2. Ayak ülseri olan tüm hastaları PAH varlığı açısından
klinik olarak inceleyin (Güçlü; Düşük)

u 3. PAH dışlanamayan hastalarda ABİ veya TBİ ölçümü
yapılır ABI 0.9-1.3 veya TBİ  ≥0.75 ve trifazik Doppler 
PAH’tan uzaklaştırır. (Güçlü; Düşük)

u 4. DAÜ+PAH hastalarda:  cilt perfüzyon basıncı ≥40 
mmHg; ayak parmak basıncı ≥30 mmHg; veya,deri altı
oksijen basıncı (TcPO2) ≥25 mmHg ise iyileşme %25 
(Güçlü; Orta)



u 5. DAÜ+PAH hastada ampütasyon riskini ve revaskülarizasyon
için WIFI (Yara/İskemi/ayak Enfeksiyonu) sınıflandırma. (Güçlü; 
Orta)

u 6. ABI <0.5  acil görüntüleme düşünün. (Güçlü; Düşük)

u 7. Ülser 4-6 hafta içinde iyileşmediğinde her zaman vasküler
görüntülemeyi düşünün. (Güçlü; Düşük)

u 8. DAÜ+PAH 4-6 hafta içinde iyileşmediğinde, her zaman 
revaskülarizasyon düşünün. (Güçlü; Düşük)

u 9. Mikroanjiyopatinin iyileşmeyi zorladığından, her zaman kötü
iyileşme için diğer olasılıkları göz önünde bulundurun. (Güçlü; 
Düşük)



u 10. Revaskülarize etmeyi düşündüğünde: Dopler, BTA, MRA veya DSA. 
(Güçlü; Düşük)

u 11. Revaskülarizasyon yaparken, tercihen ülserin anatomik bölgesini
besleyen artere hedefleyin. (Güçlü; Düşük)

u 12. Cerrahi – Endovasküler işlemin kararını arter morfolojisi, otojen venin 
mevcudiyeti, hasta komorbiditeleri. (Güçlü; Düşük)

u 13. DAÜ tedavi eden merkez, hem cerrahi hem endovasküler
girişimlerin sahip olmalıdır. (Güçlü; Düşük)



u 14. Revaskülarizasyon sonra kapsamlı - multidisipliner bir ekip. (Güçlü; 
Düşük)

u 15. Major uzuv amputasyonu için yüksek risk altında olduklarından, 
PAH ve diyabetik ayak enfeksiyonu olan hastaları acilen
değerlendirin. (Güçlü; Orta)

u 16.Hastanın bakış açısından, risk-fayda oranının ve işlemin elverişsiz
olduğu hastalarda revaskülarizasyondan kaçının. (Güçlü; Düşük)

u 17.Ülseri olan hasta, sigarayı bırakması, HT tedavisi, glisemi kontrolü ve
bir statin ilacının yanı sıra düşük doz klopidogrel veya aspirin ile tedavi
dahil olmak üzere yoğun kardiyovasküler risk yönetimi sağlayın. 
(Güçlü; Düşük)



"Önce Endovasküler" Yaklaşım
u Tartışmalı olmasina rağmen 

uygulanilabilirlik, komplikasyon ve ekstremite kurtarilması acisindan yüksek
oranda başarılı sonuçlar alınmaktadır.

- Tekrarlanması
- Genel anestezi gerektirmemesi

- Femoral veya popliteal tıkanklıklarda ise.



u Diz altı bypaslarda safen ven, standart PTFE, heparin kaplı PTFE 
greftlerin 18 aylık primer açıklık oranları sırasıyla  %75,  %40 ve %53 
bulunmuştur



Diyabetik Ayak Uluslararası
Çalışma Grubu (IWGDF)

u IWGDF sınıflandırma kılavuzumuzda tartışıldığı gibi, WIFI
sınıflandırma sistemi, amputasyon riskini ve
revaskülarizasyonun potansiyel faydasını tahmin etmede
klinisyene rehberlik edebilir.







Global Ekstremite Anatomik Evreleme
Sistemi

u GLASS :
u Ayağa doğrusal bir kan akım yolu sağlamaktır. 
u Hedef arteriyel yol: Kasıktan ayağa kadar akımın iletilmesini sağlayacak

damar yoludur. Anjiyozom temelli olabildiği gibi hastalıktan en az
etkilenen segment temel alınabilir. 

u İnflow (aorto-iliyak ve ana femoral arterler) ayrıca değerlendirilir. 











Trans-Atlantik Inter-Society Consensus
(TASC) II

Femoropopliteal lezyonlar için

u Tip A lezyonlar
≤10 cm uzunluğunda tek darlık 
≤5 cm uzunluğunda tek tıkanıklık

u Tip B lezyonlar
Her biri ≤5 cm çoklu lezyon
Diz altı popliteal arteri tutmayan ≤15 cm’lik tek
≤5 cm uzunluğunda ciddi kalsifik tıkanıklık
Tek popliteal darlık



u Tip C lezyonlar
>15 cm uzunluğunda ciddi kalsifikasyonu olan.
Tekrarlayan başarısız tedaviler sonrasında rekürren

darlık veya tıkanıklık.

u Tip D lezyonlar
AFA veya SFA'nın kronik tam tıkanıklığı  (>20 cm, 

popliteal arteri içine alan)
Popliteal arterin ve trifurkasyon dallarının kronik total 

tıkanıklığı



İnfrapopliteal Lezyonlar için

u Tip A lezyonları
- tibiyal arterde ≤5 cm uzunlug ̆unda tek bölgede darlık, 
dig ̆er tibiyal arterlerde benzer veya daha ko ̈tü darlık veya 
tıkanıklık. 

u Tip B lezyonları
- Hedef tibiyal arterde her biri ≤5 cm altında çok sayıda darlık 

veya ≤10 cm altında tek darlık veya ≤3 cm altında tıkanıklık. 
Dig ̆er tibiyal arterlerde benzer veya daha ciddi darlık veya 
tıkanıklık. 



u Tip C lezyonları
Hedef tibiyal arterde çok sayıda darlık, 
veya >10 cm uzunlug ̆unda tek tam tıkanıklık. 
Dig ̆er tibiyal arterlerde benzer veya daha ciddi 
darlık veya tıkanıklık. 

u Tip D lezyonları
Hedef tibiyal arteri etkileyen >10 cm uzunlug ̆unda çok sayıda t
ıkanıklık veya yog ̆un kalsifikasyon veya kollaterallerin
go ̈rüntülenememesi. Dig ̆er tibiyal arterler tıkalı veya yog ̆un

kalsifikasyon. 



u TASC II sınıflamasına göre

• Tip A lezyonlarına Endovasküler

• Tip B ve C lezyonlarının uygunluğuna göre Cerrahi veya Endovasküler girişim

• Tip D lezyonlarına ise Cerrahi



#Teşekkürler


