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Nasır : 

derinin savunma oluşumu

derinin üst cansız tabakasının kalınlaşması ve sertleşmesi ile 
ortaya çıkan lezyonlarıdır  (hiperkeratinizasyon)



Tekrarlayan bası ve  sürtünme ile birlikte gelişirler

Vücudumuzun her bölgesinde gelişebilirler, 
ancak sıklıkla 
el ve ayakta ve parmaklarda kılsız bölgelerde görülürler



N A S I R
DERİN KÖKLÜ NASIRLAR

(CORN)
YÜZEYEL GENİŞ NASIRLAR

(CALLUS)

• santral kısmı  sert 
• çevresi enflamasyonlu
• iyi sınırlanmış
• küçük ve yuvarlak
• genellikle ağrılı
• Arpa tanesi şeklinde
• perpendiküler

• Giderek kalınlaşan
• yüzeysel
• Sınırları belirsiz
• Sert ve kaba
• Daha geniş ve büyük 
• Ağrısız
• Kuru ve düz yüzeyli
• Kırılıp çatlayabilen

yumuşak sert

• Nemli bölgelerde
• Parmak araları
• Beyaz renkte

• Kuru bölgelerde
• Kemik çıkıntı
• Temas bölgeleri



Nasır oluşumu

Nasır vücudun artan basınca verdiği ‘’doğal cevap’’tır.
Nöropati olmaksızın ayakkabı, yaş ve yürüme kusurları nasıra neden olabilir.
Ayak tabanında basınç artışına neden olan her faktör deride keratinizasyona yol açar. 

ANDREW J. BOULTON, et al. Diabetic foot ulcers: A framework for prevention and care. WOUND REP REG 1999;7:7–16)



DİYABETİK AYAK  /  NASIR



DİYABET : NÖROPATİ VE AYAK 

Periferik ve otonom sinirlerin dejenerasyonu
1.Duyusal Nöropati:
Hafif dereceli
Uyuşukluk
Sızlanma
Yanma
Tüm ayakta soğukluk,üşüme

İleri dönemlerde
Hissizlik
Ağrı  mevcutsa; yanıcı, batıcı tarzda
Havada yürüyormuş hissi



DİYABET : NÖROPATİ VE AYAK 

2.Motor Nöropati
§ Ayak kaslarında zayıflama ve erime
§ Ayak kemik ve eklemlerinde ağır 

deformasyonlar

3.Otonom Nöropati
§ Ayak kuruması
§ Deri incelmesi
§ Nasır oluşumu
§ Çatlakların oluşumu



Sinirleri ve Damarları hasar görmüş Diyabetli
bir ayakta yarayı başlatan tetikleyici ilave 
etkenler

§ Travma
§ Vurma
§ Çarpma
§ Batma
§ ayağın üzerine bir şey düşmesi

§Uygun olmayan ayakkabı
§Yalınayak yürüme
§Nasır



1. Nöropati
2. İskemi (Periferik Arter Hast.)
3. Ülser 
4.Nasır
5. Enfeksiyon / Enflamasyon
6. Deformite
7. Gangren
8. Charcot arthropatisi

Diabetic foot problems: prevention and management. 
NICE guideline, Published: 26 August 2015 

Diyabetik Ayak problemi gelişme risk faktörleri: 



Düşük  risk: sadece Nasır var (diğer hiçbir faktör yoksa)

Yüksek risk: Nöropati + Nasır +- deformite

Diabetic foot problems: prevention and management. 
NICE guideline, Published: 26 August 2015 

Diyabetik Ayak problemi gelişme risk faktörleri: 



• Tekrarlayan travma
• Sürtünme 
• Kemik çıkıntılar üzerinde basınç artışı 
deride kalınlaşmaya ve nasırlaşmaya  neden olur

1

basınç artışı



Kalın deri ve nasırın arkasında basınç artar
• Basınç artışı
• İskemi
• Kanama (Kapiller Ekstravazasyon)

2



Nasırın arkasında Yumuşak doku hasarı gelişir 
üzerindeki deri 
• çatlar
• açılır
• Deri nekroze olur

Nekroze dokularda ve açılan yarada enfeksiyon gelişir
- Ülser
- Yumuşak Doku nekrozu
- Derin doku Enfeksiyonu 
- Artrit
- Ostemyelit

3
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• Nöropati % 92,2 

• Deformite %63,1 

• Nasır %60,2

• Basınç Artışı %52,4

• İskemi %23,3 

• Ayakkabı uyumsuzluğu %19,4

• Penetran Travma %10,7 

Lavery LA, Peters EJG, Armstrong DG. What are the most effective interventions in preventing diabetic foot ulcers? Int Wound J 2008;5:425–433.

87 diyabetik ayak hastasında 103 ülser



Hastaların yarısından fazlasında 
- Kuru deri
- Nasır
- Tırnak problemleri

Natthiya Tantisiriwat, Siriporn Janchai. Common Foot Problems in Diabetic Foot Clinic, J Med Assoc Thai 2008; 91 (7): 1097-101

Serideki hastaların %56 sında nasır tespit edilmiştir
Ayak baş parmakta görülme sıklığı %40 
Birinci Metatars başı %14
Beşinci ayak parmağı %12.6%

Natthiya Tantisiriwat, Siriporn Janchai. 
Common Foot Problems in Diabetic Foot Clinic, J Med Assoc Thai 2008; 91 (7): 1097-101

Toplam 150 hasta



Lokalizasyon Nasır Yeni Ülser
[olgu (%)] [olgu (%)]

Başparmak 60 (40.0)* 8 (5.33)*
2. Ayak parmağı 15 (10.0) 1 (0.67)
3. Ayak parmağı 11 (7.3) -
4. Ayak parmağı 14 (9.3) 4 (2.67)
5. Ayak parmağı 19 (12.6) 4 (2.67)
1. Metatars başı 21 (14.0)* 1 (0.67)
2. Metatars başı 17 (11.3) 2 (1.33)
3. Metatars başı 2 (1.33) 2 (1.33)
4. Metatars başı - 2 (1.33)
5. Metatars başı 12 (8.0) 4 (2.67)
Orta Ayak 7 (4.67) 5 (3.33)*
Topuk 5 (3.33) 9 (6)*
Malleol 1 (0.7) 4 (2.67)
Ayağın dış-yan tarafı - 1 (0.67)
• En sık görülmesi 184 47
• Toplam 150 hasta

Natthiya Tantisiriwat, Siriporn Janchai. Common Foot Problems in Diabetic Foot Clinic, J Med Assoc Thai 2008; 91 (7): 1097-101



Natthiya Tantisiriwat, Siriporn Janchai. Common Foot Problems in Diabetic Foot Clinic, J Med Assoc Thai 2008; 91 (7): 1097-101

System [cases (%)] Details [cases (%)]
Dermatological 101(67.3)
1. Skin problem 87 (58): Dryness 74 (49.3), Fragile 26 (17.3), Tinea pedis 1 (0.7)
2. Nail problem 81 (54): Thick nail 47 (31.3), Onychomycosis 21 (14.0), Atrophic nail 11 (7.33), Too long 10 
(6.67), Ingrown 8 (5.3)
3. Callus 84 (56)
4. Current ulcer 36 (24)
Neurological 119(79.3) 
1. Weakness: Great toe dorsiflexors 44 (29.3), Ankle evertors 22 (14.6), Ankle dorsiflexors, 19 (12.67), Ankle
invertors 17 (11.3), Ankle plantarflexor 8 (12)
2. Sensory deficit:
a. Pinprick sensation; impair 69 (46) and loss 21 (14)
b. Joint proprioception; impair 55 (36.7) and loss 25 (16.7)
c. Loss protective sensation 113 (75.3)
Musculoskeletal 111 (74) 
1. Limit range of motion 67 (44.7): Ankle eversion 27 (18), Ankle dorsiflexion 24 (16),
Ankle inversion 22 (14.6), Great toe dorsiflexion 21 (14), Ankle plantarflexion 12 (8)
2. Claw toe or hammer toe 48 (32)
3. Bunnion / Hallux valgus 18 (12)
4. Charcot joint at mid foot 9 (6)
5. Flat feet 8 (5.3)
Vascular 59 (39.3) 
Absence posterior tibial pulse 55 (36.7), Absence dorsalis pedis pulse 40 (26.7)

Toplam 150 hasta



Deride çatlama



Natthiya Tantisiriwat, Siriporn Janchai. Common Foot Problems in Diabetic Foot Clinic, J Med Assoc Thai 2008; 91 (7): 1097-101

nasır

Ayak tabanında basınç artışı

Nasırda çatlama-nekroz

ülser



DERİN KÖKLÜ NASIRLAR
(CORN)

yumuşak 

yumuşak 



Kader Seven 46

sert

DERİN KÖKLÜ NASIR



Bekir Soyutürk 75

YÜZEYEL GENİŞ NASIR



•Periferik nöropati (duyu, motor, otonom)
•Basının hissedilmemesi
•Adale güç kaybı
•kuruluk

•Ayak deformitesi postür bozukluğu
•Eklem hareketlerinde azalma
•Tekrarlayan travma
•Uygun olmayan ayakkabı
•Artan basınç

N
A
S
I
R



Afsaneh Alavi, et al. Diabetic foot ulcers Part I. Pathophysiology and prevention. Journal of the American Academy of Dermatology · January 2014, VOLUME 70, NUMBER 1

Eğer ayakta nasır varsa ülser gelişme ‘’riski’’ 
11 kez daha artmıştır. (Murrey 1996)

Metatarsal baş üzerinde Nöropatik ayak ülserleri 



Diyabetik ayakta ülser oluşmasına götüren 4 ana yol vardır: 

• Nöropati, deformite, nasır ve plantar basınç artışı,

• Periferik Damar hastalığı,

• Penetran travma

• Ayakkabı uyumsuzluğu

87 diyabetik ayak hastasında 103 ülser

Lavery LA, Peters EJG, Armstrong DG. What are the most effective interventions in preventing diabetic foot ulcers? Int Wound J 2008;5:425–433.



3. Ayak parmağı ray ampütasyon sonrası yara açılması

Nasır  ?
Nasırlı ayakta cerrahi girişim : Minör amputasyon



3. Ayak parmağı ray ampütasyon sonrası yara açılması

Nasır  ?
Nasırlı ayakta cerrahi girişim : Minör amputasyon



3. Ayak parmağı ray ampütasyon sonrası yara açılması

Nasır  ?
Nasırlı ayakta cerrahi girişim : Minör amputasyon





M.J. Young, et al. 
The effect of callus removal on dynamic plantar foot pressures in diabetic patients. 
Diabetic Medicine, 1992; 9: 55-57. 

M.J. Young, et al. The effect of callus removal on dynamic plantar foot pressures in diabetic patients. Diabetic Medicine, 1992; 9: 55-57. 

Ön ayak nasırları

Topuk nasırlarında anlamlı azalma görülmemiş

Diyabetik Ayaklarda;  Nasır adeta yabancı cisim gibi 
bulunduğu bölgede basıncı arttırarak altındaki dokulara zarar verir

14,2 +- 1,0 cm-2

10,3 +- 0,9 cm-2

Nasırın çıkarılması basıncı %26 azaltır



• Ayak deformiteleri

• basınç artışı

• Nasır

• Basınç artışı

• Ülser

Nöropatinin İlerleyen dönemlerinde



Ülser oluşmadan hemen önce nasır görülmesi ülserin habercisi sayılır.
Bu nedenle nasır varlığının araştırılması hastanın değerlendirilmesinde önemli bir parametredir.

Nasır, mevcut artmış plantar basıncın biraz daha artmasına katkıda bulunarak 
hemen altındaki dokularda daha fazla basınç artışına yol açar.

Nasır, altındaki yumuşak dokulara mevcut basıncı arttırarak iletir.
Basıncı arttırmasının yanı sıra sürtünme ve kapiller ekstravazasyona neden olur. 
Bu durum diyabetiklerde görülür. 
Nasır çıkartılırsa plantar basınç azalır. 

ANDREW J. BOULTON, et al. Diabetic foot ulcers: A framework for prevention and care. WOUND REP REG 1999;7:7–16)

Nasır  oluşumu



Pençe Parmak deformitesi : 
Bu deformite proksimal falanksın hiperfleksiyonu ve 
PIP ve DIP eklemlerde fleksiyon sonucu  oluşur ve 
basınca neden olur.
Genellikle 2,3,4 ve 5. parmakları tutar.
İlk önce nasır sonrada ülser gelişir.

Pençe parmak



Çekiç Parmak deformitesi : nasır ve akabinde ülsere yol açar.
Bu deformite nöropati ile zayıflayan adale gücü ve gevşemeye 
bağlı olarak parmaklardaki ligamanların parmağı yukarı doğru 
çekmesi ile başlar. 
Orta falanks fleksiyona gelir ve parmak ucu zemine temas eder.
Yürüme sırasında parmak ucuna aşırı yük isabet eder. 
İlk önce nasır sonrada ülser gelişir.

Çekiç parmak



• Nasırın altında gelişen nekrozun derinliğini tayin etmek zordur.

• Nasır ortadan kaldırılmadıkça nekrozu kontrol altına alamayız

• Nekrozu çıkartmadıkça ülserin büyüklüğünü tayin edemeyiz

• Nasır varlığı yara riskini arttırır ; bu nedenle görüldüğü zaman tedavi edilmelidir.

K. Bakker et al. Management and Prevention of the Diabetic Foot. Diabetes Metab Res Rev 2012; 28(Suppl 1): 225–231.

• Nöropatik ayaklarda nasırlar ve nekroz hemen tedavi edilirken 

• İskemik veya Nöro-iskemik ayaklarda enfeksiyon gelişmedikçe debridman ertelenmelidir.



Eğer ayakta nasır ve/veya tırnak deformiteleri varsa daha fazla 
zaman kaybetmeden cilt bakımı ve tırnak bakımı yapılmalıdır.
Nasır varsa 
• debridman
• inceltme 
• yumuşatma 
yapılmalıdır.



Bekir Soyutürk 75



KENDİ KENDİNE AYAK MUAYENESİ
Her gün hastanın kendisi veya bir yakını tarafından 
göz,  el,  ayna yardımı ile kontrol edilmelidir.

§ Ayak derisi (Nasır, çatlak, yara)
§ Tırnak muayenesi
§ Parmak araları (maserasyon)
§ Renk kontrolü (solukluk,siyanöz,kızarıklık)
§ Isı kontrolü
§ Derin Hassasiyet Kontrolü
§ Çorap - Ayakkabı



NASIR TAKİBİ AYAK BAKIMI

Ayak 
kremi





Ayakkabı içinde sıkışan ayakta veya 
deformitesi nedeniyle ayakkabıya uyumsuz ayakta
Aşırı yük ve basınç artışı olur
• Hiperemi
• Enflamasyon
• Nasır
• İskemi
• Ülser

K. Bakker et al. Management and Prevention of the Diabetic Foot. Diabetes Metab Res Rev 2012; 28(Suppl 1): 225–231.





Diyabetik ayaklarda
Nasır için kimyasal ajanlar ve nasır bandları kullanılmamalıdır

K. Bakker et al. Management and Prevention of the Diabetic Foot. Diabetes Metab Res Rev 2012; 28(Suppl 1): 225–231.

Nasır bakım ve tedavisi veya nasır traşlaması hasta tarafından yapılmamalıdır.

- Gözü tam görmüyor

- His olmadığı için derin kesebilir ama duymaz

- Temiz ortamda yapılmazsa enfeksiyon



DİYABETİK AYAK















Yaradaki canlı olmayan dokular 
• iyileşmeyi geciktirir, 
• kenar epitelizasyonunu yavaşlatır
• enfeksiyona zemin hazırlar
• gerçek değerlendirmeyi engeller
Bunların çıkarılması gerekir.

ANDREW J. BOULTON, et al. Diabetic foot ulcers: A framework for prevention and care. WOUND REP REG 1999;7:7–16)

Genel Yara bakım kuralları uygulanmalıdır;

Cansız dokular ve nasır cerrahi debridman ile çıkarılır.



Nasır ile ilgili olarak : hastanın yapması gerekenler
• Parmak araları dahil ayağın tamamını her gün gözlemle
• Kendin yapamıyorsan yardım al
• Her gün ayağını ılık su ile yıka ve parmak aralarını kurula
• Ayaklarını yağla, parmak aralarına sürme
• Kimyasal ajanları ve nasır bandlarını kullanma
• Nasırlarını çakı veya bıçak kullanarak traşlama
• Çorapsız ayakkabı giyme
• Ayakkabılarının içini her zaman kontrol et
• Çıplak ayakla yürüme
• Ayaklarını periodik olarak her gittiğin hekime / hemşireye  göster



Nasır ile ilgili olarak : Hekim veya hemşirenin yapması gerekenler

• Hasta Eğitimi
• Ayak bakımının öğretilmesi
• Nasırların tedavisi ve traşlanması
• Yük dağılımının sağlanması (off-loading)

• Tam Temas Alçısı
• Deformasyona uygun Tabanlık
• Deformasyona uygun Ayakkabı

• Ülseri kapanmıyorsa deformasyonun cerrahi tedavisi



Diyabetik Ayakta Nasır Tedavisi ve  Önleme 

Dr. Oğuz ÇETİNKALE
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

İlgi ve Dikkatinize Teşekkür ederim


