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• Diyabetik hastalarda ayakta ülser sıklığı %2-7/yıl

• Ülseri olan diyabetiklerin % 60 infekte olmakta

• DA lı kişilerde uygun yara bakımı, antibiyotik tedavisi, vasküler, 

cerrahi girişimler açısından ayağın, hastanın

değerlendirilmesi önem taşımakta



İlk değerlendirme
Hasta

Ø Ayrıntılı öykü-fizik muayene, 
vital bulgular

Ø Metabolik durumu

Ø Sosyal faktörler (hastanın tedavi 
uyumu gibi)

Yara ve ekstremite
• Tutulum bölgesi
• Ekstremitenin vasküler durumu
• Yaranın boyut ve derinliği
• İnfeksiyon bulguları

• Nöropati
• Motor muayene
• …..

• Sınıflamalar

(ülser, infeksiyon, 
vasküler,iskemi…)



• Sınıflama sistemlerinde amaç; 
• Ayağın yapısının ve tedavinin değerlendirilmesini

• Klinik sonuçları öngörmede yardımcı

• Hastanın hastane yatışı

• Antibiyotik tedavi süresi-tipini (parenteral/oral)

• Görüntüleme önerileri

• Tekrarlayan infeksiyon ve yatışların değerlendirilmesinde yararlı

• Klinisyenler arasında ortak dil ve iletişim

Matilde Monteiro-Soares et al.    Diabetes Metab Res Rev. 2020;36(S1):e3272. 



• İdeal sınıflama sistemi; 

• Kolay ve hızlı uygulanmalı

• Basit olmalı

• Klinisyene yarar sağlamalı

• Değerlendirmede spesifik bir ekipman gerektirmemeli

• Hasta triajını kolaylaştırmalı

• Güvenilirliği gösterilmiş olmalı

Matilde Monteiro-Soares et al.    Diabetes Metab Res Rev. 2020;36(S1):e3272. 



• Genel pratikte yapılan
sınıflamalar:

• Duyu kaybı
• Infeksiyon ve
• Ülser nedenine

dayandırılmakta

• Sonuçlar

• İyileşme
• Amputasyon (majör, minör)
• Mortalite



37 sınıflama arasında
19 ( 6 sı cok merkezli) 

irdelenmiş
Ülserin iyileşmesi, 
amputasyon oranı, 

maliyet değerlendirilmiş. 
Sonuçları standardize 

değil

Matilde Monteiro-Soares et al.    Diabetes Metab Res Rev. 2020;36(S1):e3272. 



Sınıflamalarda cevap aranan sorular

1. Aktif DAÜ kişilerde sınıflama sistemleri klinisyenler arasında

hastanın refere edilmesini optimize ediyor mu?

2. Prognoz açısından hangi skorlama sistemi yararlı ?

3. Klinisyene spesifik alanlarda klinik sonuçların iyileştirilmesi için

bilgi sağlayan sistem hangisi ? 



4. Bölgesel, ulusal, uluslararası kurumlar arasında karşılaştırmaya

izin veren sistem hangisi ?

5. İyileşme süresi, ülsersiz geçen zaman, morbidite, maliyet gibi

faktörleri değerlendirebiliyor mu? 



• Bu makalede skorlamaların değerlendirilmesinde

8 değişken belirlenmiş, Bunlar; 

• Hasta ile ilgili:  Son dönem BY 

• Ekstremite ile: PAH 

Duyusal nöropati

• Ülserle ilgili: Yer (ön /orta /arka ayak) 

Derinlik

Lokalizasyon

Sayı (tek, birden fazla)

İnfeksiyon

Matilde Monteiro-Soares et al.    Diabetes Metab Res Rev. 2020;36(S1):e3272. 



• Mevcut sınıflamalar içinde bu 8 değişkenin tümünün

değerlendirildiği sınıflama yok

• Ülserin başlangıcı (ilk veya tekrarlayan) ve Charcot ayağının
değerlendirmesi de sınıflamalarda genelde dikkate alınmamış



DA Sınıflamaları

• Ülser, infeksiyon,gangren

• Ülser, infeksiyon, iskemi

§ Ülser, infeksiyon,etiyoloji

• Ülser, iskemi

• İnfeksiyon

Maggit-Wagner, CHS

Texas, S(AD)SAD, SINBAD, 
WIFI, PEDİS, Eurodiale, Saınt
Ellian Wound, Diafora, 
Wan-Acker/Peter

DEPA 

DUSS, Saint-Ellian, Pıcwell

IWGDF



0 Lezyon yok (riskli ayak)

1 Yüzeyel (subkutan doku intakt-ülser derinliği dermise sınırlı

2 Subkutan dokuya invaze (osteomiyelit/abse yok)

3 Osteomiyelit veya abse formasyonlu derin ülser

4 Lokalize gangren (parmak veya ayak ön kısmı)

5 Ayağın geniş gangreni (generalize gangren)

Maggit-Wagner sınıflaması

1976 da Maggit tarafından tanımlanmış,  ilk kullanılan
sınıflamalardan , son yıllarda daha az kullanılıyor.
6 evresi var (ülserin derinliği ve gangrene dayanan)
Duyu değerlendirilmiyor. 
Dış validasyonu 2 çalışmada yapılmış. 



Curative Health Services (İyileştirici sağlık servisi) 
(CHS) sınıflaması

2002 de tanımlanmış,  Wagnerin modifikasyonu,  
6 evresi var. 
• Güvenilirlik değerlendirmesi yayınlanmamış. 

1 Dermis ve epidermisi içeren kısmi kalınlaşma

2 Tam kalınlaşma ve subkutan doku tutulumu

3 Evre 2 ve ekspoze tendon, kemik ve/veya eklem 
tutulumu

4 Evre 3 + apse ve/veya osteomiyelit

5 Evre 3 + yarada nekroz olması

6 Evre 3 + yara  çevresınde gangren



DEPA sınıflaması

DEPA:derinlik, kolonizasyonun genişliği, iyileşme fazı, ilgili etiyoloji)
DEPA Skoru 1 2 3

Derin ülser Cilt Yumuşak doku Kemik

Bakteri varlığı Kontaminasyon İnfeksiyon Nekrotize infeksiyon (ülser
etrafında selülit veya fasiit)

Ülser fazı Granülasyon
evresi

İnflamatuar faz
(<2hf)

Iyileşmeyen ülser(>2hf)

Etiyoloji Nöropati Kemikte
deformite

İskemi

Ülser skoru Düşük <6 Orta 7-9 Yüksek 10-12 + ıslak
gangren

2004 tanımlanmış,  Her bir madde 1-3 puan (toplam 4-12 puan) 
3 risk grubu :Düşük risk 10 hf erken iyileşme, yüksek : amputasyon riski fazla
2 çalışmada dış validasyonu yapılmış, 
Güvenilirlik değerlendirmesi yayınlanmamış



Texas Üniversitesi sınıflaması
Evre 0 1 2 3

A Epitelize preülseröz
veya postülsere lezyon

Yüzeyel Tendon veya
eklem kapsülü
tutulum

Kemik veya
eklem
tutulumu

B A+ infeksiyon A+ infeksiyon A+ infeksiyon A+ infeksiyon

C A+ iskemi A+ iskemi A+ iskemi A+ iskemi

D A+ infeksiyon+ iskemi A+ infeksiyon+ 
iskemi

A+ infeksiyon+ 
iskemi

A+ infeksiyon+ 
iskemi

1996 geliştirlmiş, 1998’ de revize edilmiş. Derinlik iki boyutlu 4 × 4 matrixle 
ölçülüyor. 
Infeksiyonun lokal infeksiyon bulguları ve pürülan akıntı ile tanımlanmakta
İskemi değerlendirilmesinde : pedal nabız, klaudikasyo ve ABPI ve transkutanöz
oksijen ölçümü kullanılıyor. 
Nöropati ve ülser boyutu değerlendirmiyor. 
Basit sınıflama, dış değerlendirme ve güvenilirlik çalışılmış.



Van Acker /Peter sistemi

Texas sınıflamasının modifiye hali , derinlik vertikal ve horizontal 2 boyutlu
matriksle ölçülmekte, Renkli kodlama prognozda kullanılmakta (açıktan koyu
renge )
Duyu monoflaman, EMG ve DTR ile değerlendirlmekte. 
İskemi ABPI ve TcPO2 kullanılmakta
Wagnerle uyumlu, alt extremite amputasyonu öngörme diğer sınıflamalara
benzer, güvenilirlik verisi yayınlanmamış. 



DA ülser skorlama sınıflamaları (DUSS)

• 4 bileşeni var

• Pedal nabız, 

• Kemik sondajı(Probe to bone) 

• Ülserin yeri (parmak, ayak

gibi) 

• Çoklu ülser olup olmadığı

• Her biri 1 puan , 

• Total skor 0-4

• Kolay uygulanabilen bir

skorlama

• İyileşmeyi değerlendiren iç

ve dış validasyonu yapılmış. 

• Güvenilirlik çalışması

yayınlanmamış. 



DA risk değerlendirmesi (Diafora)

8 değişken, ayakla ve ülserle,infeksiyon, gangren ilgili 2 bölüm)

Amputasyon riski <15  düşük , 15-25 orta, > 25 yüksek
Dış validasyonu ve güvenilirlik değerlendirmesi yayınlanmamış

Değişken Puan
Ayakla ilgili

Nöropati
Ayakta deformite

Artropati
DA ülser veya amputasyon

Semmes-Welstein monofilaman testi >1-
4 noktada
Bir veya daha fazla alanda şekil değişikliği
Bir veya hiç palpe edilen nabız

DA ülser veya amputasyon öyküsü

4

1

7
3

Ülserle ilgili
Birden fazla ülser
İnfeksiyon

Gangren
Kemik tutulumu

1den  fazla ülser olması
Pürülan akıntı ve infeksiyon lokal
bulgularının en az 2 si
Nekroz varlığı
Ekspoze kemik (gözle, grafi, probe to 
bone testi)

4
4

10
7



Eurodiale

• 10 farklı ülke, 14 Avrupa DA merkezi

• 1 çalışmada minör alt ekst amputasyonu predikte etmesi kullanılmış. 

• Puanlama

• Erkek cins 4 puan

• Derin ülser 18 puan

• Infeksiyon 5 puan

• Iskemi 6 puan

• Toplam puan :31

• PEDİS benzer skorlama (ülser, infeksiyon ve iskemi değerlendiriliyor)

• Dış validasyonu ve güvenilirlik verisi yayınlanmamış. 



Pickwell sınıflaması

• Eurodiale
sınıflamasının
modifikasyonu

• PAH tanımı PEDİS ile

• Amputasyonu
öngörmede yararlı



PEDİS
• IWGDF 2003 de tanımlanmış, perfüzyon, genişlik, derinlik, 

infeksiyon ve duygu kaybı değerlendiriliyor.

• 2007’de revize edilmiş ve halen kullanılmakta

• Kullanımı güç, prospektif araştırmalarda faydalı

• Ülser tipleri göre ayrım yok

• Dış değerlendirme çalışması yapılmış. 



• Perfüzyon

• A. tibialis post ve dorsalis
pedis nabızların palpasyonu
veya ABPI veya TBİ 
kullanılmakta veya TcO2P

• Evre 1: PAH bulgusu yok

• Evre 2: PAH semptomları var,  
fakat kritik bacak iskemi
bulgusu yok

• Evre 3: Kritik bacak
iskemisi (ABPI <50 mmHg or  
TBI < 30 mmHg or TcPO2 <30 
mmHg)  



• Genişlik: Yara boyutu

debridman sonrası ülserin
dış sınırından sağlam deriye

kadar cm2 olarak ölçülmeli

• Derinlik: 

Evre 1: Dermiste sınırlı

Evre 2: Subkutan dokuya, 

kas, fasia ve tendon tutulumu

Evre 3: Ayağın tüm

tabakaları (kemik , tendon) 



• Duyu:
• Evre 1 : Duyu kaybı yok

• Evre 2:   Duyu kaybı var



İnfeksiyon Klinik Bulguları PEDIS  

İnfeksiyon bulgusu yok 1

İnfeksiyon deri veya subkutan dokuda  sınırlı (ülser 
etrafında   eritem >0.5 ve  <2cm)  
Lokal hassasiyet  veya ağrı,

Eritem,  sıcaklık, *endurasyon, pürülans gibi 
bulgulardan en az 2si 
Sistemik bulgu yok

2

Lokal infeksiyon bulguları, eritem>2cm  veya derin 
doku  tutulumu (abse, osteomiyelit, septik artrit,  
fasiit), SIRS yok

3

Lokal infeksiyon bulguları ve SIRS 
nAteş 38 0C veya 360 C,
nNabız >90 dak
nSolunum >20, PaC02 <32 mmHg
nLökosit >12.000 veya <4 .000  veya  ≥ %10 band
formu

4



S(AD)SAD sınıflaması (Size (area, depth), sepsis, 
arteriopathy, and denervation

Evre Bölge Derinlik Sepsis Arteriopati Duyu

0 Sağlam deri Deri sağlam Yok Pedal nabızlar
var

Normal

1 <1cm 2 Yüzeyel
(deri, subkutan)

Yüzeyel Azalmış veya 1 
tanesi
alınmıyor

Azalmış

2 1-3 cm 2 Tendon, periost, 
eklem kapsülü

Selülit Her iki pedal 
nabız palpe
edilmiyor

Duyu kaybı
var

3 >3cm 2 Kemik veya
eklem

Osteomiyelit Gangren Charcot

1999 tanımlanmış, 2004’te dış validasyonu yapılmış. PEDİS’e benzer
Puan 0-15 arasında değişmekte
Bu sınıflama DAU  iyileşmesi 3 çalışmada değerlendirilmiş. Güvenilirlik ölçümü
yapılmamış



Saint Elian yara skorlama sistemi
Anatomik Etiyolojik faktör Etkilenen doku

Lokasyon (1-3)
1. Parmaklar
2. Metatars
3. Tarsal

İskemi (0-3)
1. Yok
2. Hafif
3. Orta
4. Ciddi

Derinlik(1-3)
1. Yüzeysel
2. Derin ülser
3. Kemik-eklem

Ülserin yönü (1-3)
1. Dorsal veya plantar
2. Lateral veya medial
3. 2 veya daha cok

İnfeksiyon(0-3)
1.Yok
2. Hafif (<2cm eritem)
3. Orta (kas, tendon, kemik, 
eklem infeks)
4. Ciddi (SIRS bulguları)

Tutulan alan (1-3)
1. Küçük <10cm2

2. Orta 10-40cm2

3. Büyük >40cm2

Skor
10 veya az
11-20
21-30

Derece
Hafif
Orta
Ciddi

Prognoz
İyileşme
Ayakta kısmi tehdit

Estremite veya yaşamı tehdit
eden durum

PEDİS den uyarlanmış ve 5 ilave değişken eklenmiş. 

Ülserin yerleşimi ( parmaki metatars, tarsal gibi), yönü (plantar, dorsal) ve etkilenen bölge sayısı 

Puan 6-30 arasında



Scottish Intercollegiate Guidelines Network/Scottish Care 
Information—Diabetes Collaboration(SIGN-SC-DC) 

İskoç üniversiteler arası kılavuzu

Düşük Risk Orta Risk Yüksek risk

En az bir palpe edilen
nabız

Ayakta her iki nabız
alınmaması veya

Öncesinde ayakta ülser
veya amputasyon veya

ve 10 g monofilaman hissi 10 gr monofilaman duyu
kaybı veya

Palpe edilen nabız yok

ve deformite yok Ayakta deformite Monofilama duyu yanıtı
yok veya

Ülser öyküsü yok Ülser öyküsü yok Kallus deformitesi

DA başlangıcını öngördürebilir. Ülser özellikleri nabız, duyu, ayaktaki deformite, 
DAÜ hikayesini değerlendiriliyor.
3 risk grubuna ayrılıyor,Ülser iyileşmesini öngördüren ilk çalışma



SINBAD sınıflaması (Site, ischaemia, neuropathy, 
bacterial infection, area, depth)
Kategori Puan

Lokalizasyon Ayağın ön kısmı
Orta veya arka bölüm

0
1

İskemi Pedal nabızlar sağlam
veya en az 1 palpable 
nabız

0
1

Nöropati Duyu normal
Duyu kaybı

0
1

Bakteriyel
infeksiyon

Yok
Var

0
1

Boyut Ülser <1cm2
Ülser > 1cm2

0
1

Derinlik Deri ve subkutan
dokuda
Kas, tendon, kemik

0

1

Toplam puan 6

• S(AD)SAD değişkenler
• Ülser yeri ön-orta ve

arka ayak olarak
ayrılmış

• Nabız, duyu infeksiyon
IWGDF ile 
değerlendirilmekte

• Dış validasyonu 3 
çalışma ile doğrulanmış. 

• İngiltere’ de  ulusal DA 
bakımı için seçilmiş bir
sistem



WIFI Wound depth, ischaemia, and foot infection
(Yara, iskemi, ayaktaki infeksiyon) 



WIFI sınıflaması



WIFI

• Bacağı tehdit eden yaralarda önerilen sınıflama

• 2014 de önerilmiş

• Majör amputasyon, revaskülarizasyonu öngörmede yararlı

• Derinlik, iskemi derecesi (ABPI, transkutanöz oksijen basıncı, 
parmak sistolik basıncı, 

• infeksiyon olup-olmadığı (IDSA kriterleri)

• Her bir madde 0-3 arasında puanlanmakta

• İç ve dış validasyon, güvenilirlik çalışması yapılmış.



Yara sınıflamaların karşılaştırılması
Sınıflama Avantaj Dezavantaj

Wagner,CHS Kullanımı kolay, 
ülser iyileşmesi, amputasyon için 
değerlendirimiş

PAH ve infeksiyon
değerlendirmesi yetersiz
Triajda kullanımı sınırlı
Prognozu değerlendirmede
8 kriterden 2’sini içermekte

WIFI Ülser değerlendirmesi için gerekli
faktörleri içeriyor

Perfüzyonu
değerlendirmede ölçüm 
gerekli, toplumda primer
yaygın kullanım için uygun 
değil

Texas Üniversitesi Yara derinliği, iskemi ve
infeksiyon değerlendiriliyor
Tanımlayıcı sınıflama

Duyu ve ülser boyutu 
değerlendirlmiyor. 
Prognoz açısından 8 
kriterin
3’ünü içeriyor. 



Sınıflama Avantaj Dezavantaj

PEDİS Tanımlayıcı bir sınıflama, 
skorlama yapmıyor. 

Prognoz açısından yararlı 
değil
Ülserin lokalizasyonu ve 
sayısı değerlendirlmiyor. 
Hasta ile ilgili (KBY) kısıtlı 
veri

SINBAD Derinlik, boyut, iskemi, 
infeksiyon, duyu 
değerlendirmesi yapılabiliyor. 
Kullanımı kolay, bir ekipmana 
ihtiyaç yok, triaj için uygun, 
hekimler arası iletişim için 
uygun,  Ülser iyileşmesi ve 
amputasyonu öngördürmesi
açısından validayonu var. 
Sonuçlar ve güvenilirliği iyi.

Prognoz açısından 8 kriterin 
6’sını içermekte



IWGDF sınıflaması

• İnfeksiyon değerlendirilmekte

• 2004 yılında yayınlandı

• 2012’de ve 2019’da güncellendi.



İnfeksiyon Klinik Bulguları
IDSA/ IWGDF 

2012
IDSA/ 
IWGDF

2019
İnfeksiyon bulgusu yok
Lokal hassasiyet  veya ağrı
*Eritem, * Sıcaklık, *Endurasyon, *Pürülans

Enfekte değil 1 (İnfekte değil)

İnfeksiyon deri veya subkutan dokuda  sınırlı
Ülser etrafında   eritem >0.5 ve  <2cm , Sistemik 
bulgu yok

Hafif 2 (hafif)

Lokal infeksiyon bulguları, eritem >2cm  veya derin 
doku  tutulumu (abse, osteomiyelit, septik artrit,  
fasiit), SIRS yok

Orta 3 (orta)

Lokal infeksiyon bulguları ve SIRS 
nAteş 38 0C veya 360 C,
nNabız >90 dak
nSolunum >20, PaC02 <32 mmHg
nLökosit >12.000 veya <4 .000  veya  ≥ %10 band
formu

Şiddetli 4 (ciddi)

nOstemiyelit (O) 3 veya 4 ve kemik 
tutulumu 

Diabetes Metab  Res Rev. 2020;36(S1):e3280.



• Bu çalışmada OM için, yumuşak doku ve kemik orta ve şiddetli
infeksiyonlar için tedavi şeklini belirlemek amaçlanmış. 

• 8 yıllık sürede 18-89 yaş arası 353  orta ve ciddi DAİ hasta 
retrospektif değerlendirilmiş. 

• 137 hasta YDE, 157 si OM ( 1yıl izlenen) 

• OM tanısı kemik kültür veya histoloji

• YDE  tanısı MR, BT, histoloji negatifliği ile doğrulanmış

Clinical Infectious Diseases® 2020;70(8):1573–9



OM olgularında : 

Antibiyotik süresi uzun (32.5 ± 46.8 / 63.8 ± 55.1 gün P < .01), 

Cerrahi ihtiyacı fazla (% 55.5 - % 99.4,  P < .01),

Amputasyon fazla (% 26.3% - %  83.4 P < .01), 

Reinfeksiyon sık (% 38.0- % 56.7     P < .01), 

ABY insidansı yüksek (%37.2 -%  49.7 P = .04), 

Hastane yatış süresi uzun (14.5 ± 14.9 - 22.6 ± 19.0,  P < .01). 

Clinical Infectious Diseases® 2020;70(8):1573–9



İnfeksiyon
IDSA/IWGDF
güncellenme önerisi

İnfeksiyon bulgusu olmadan ayakta ülserasyon İnfeksiyon yok

İnfeksiyon deri veya subkutan dokuda  sınırlı, lokal komplikasyon 
veya sistemik bulgu yok
Ülser etrafında   eritem <2cm ,
Lokal hassasiyet  veya ağrı

Eritem, sıcaklık, endurasyon, pürülans gibi bulgulardan en az 2si  

Hafif YDE

Sistemik olarak stabil bulgulardan 1 veya fazlası 
>2cm ülserasyon,lenfanjit, fasiaya yayılan infeksiyon,
Derin dokuda apse, gangren , kas, tendon, fasya tutulumu, kemik 
tutulumu yok
Orta YDE kriterleri + SIRS bulgularından en az 2 si ile birlikte

Orta YDE

Ciddi YDE

Ayakta herhangi bir kemikte  enfeksiyon

SIRS bulguları + kemik enfeksiyonu

Orta osteomiyelit

Ciddi osteomiyelit

Lavery LA et al. Clinical Infectious Diseases® 2020;70(8):1573–9



Diabetes Metab Res Rev. 2020;36(S1):e: 3272 ve e3273.



1. Ülser özellikleri ile ilgili sağlık profesyonelleri aarsında iletişim
için SINBAD sınıflaması (orta kanıt, güçlü öneri düzeyi)

2. Kurumlar, ulusal, uluslarası iletişim açsından SINBAD (orta
kanıt, güçlü öneri düzeyi) 
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• SINBAD sistemi basit, kullanımı kolay, 

• Klinik muayene sırasında bir cihaz ekipman gerektirmiyor. 

• Triaj için gerekli bilgileri sağlıyor. 

• Sağlık personelleri arasında iletişim için de uygun.

• Ülser iyileşmesi ve amputasyon için validasyon sonuçları iyi, 
güvenilirliği iyi olan bir sınıflama



Prognoz açısından değerlendirme

• Diyabetik ayak ülserli hastalarda prognoz açısından uygun

sınıflama yok (güçlü, düşük öneri düzeyi) 



İnfeksiyon-Vasküler değerlendirme

• 3. İnfekte DAÜ  kişilerde infeksiyon açısından

IDSA/ IWGDF infeksiyon sınıflaması (zayıf kanıt, orta öneri). 

• 4. Perfüzyon ve revaskülarizasyon için WIFI (zayıf, orta) 



• Sonuç olarak
• Tüm dünyada tüm DA hastalarında kullanılabilecek, prognozu

gösteren ideal sınıflama sistemi yok. 

• Farklı amaçlar için farklı sınıflamalar önerilmekte

• Klinisyenler arası , merkeler arası iletişim için SINBAD

• İnfeksiyon için IDSA/IWGDF

• Perfüzyon ve revaskülarizasyonu değerlendirme WIFI
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• DA  hastasının değerlendirilmesi
• Ayağın iskemi, duyu, ülser,  infeksiyon

değerlendirlmesi ve hasta ile ilgili faktörlerde önem
taşımakta

• İnterdisipliner yaklaşım önemli



Teşekkürler 


