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Yara İyileşmesini Olumsuz Etkileyen Faktörler 

Dr. Murat LİVAOĞLU 

Yara iyileşmesi bütünlüğün bozulduğu durumlarda organizmanın buna cevap olarak verdiği,  birçok 
mekanizmanın rol oynadığı temel fizyolojik bir süreçtir. İyileşmeyen ya da geç iyileşen yaralarda bu 
fizyolojik süreçte aksamalar-gecikmeler olmaktadır. 

Diyabetik yara gelişen her alt ekstremitenin  %15-50’si ampute olur (bizde daha yüksek) Amerika 
Birleşik Devletleri’nde iyileşmeyen yaralar 3-6 milyon insanı etkilemekte ve bu grubun %85’ini 65 yaş 
üzeri insanlar oluşturmaktadır. İyileşmeyen yaraların sağlık sistemine yükü yaklaşık yıllık 3 trilyon dolar 
olarak saptanmıştır.  

Yara iyileşmesi birbirini takip eden, iç içe geçmiş dört fazdan oluşmaktadır. Bu fazlarda oluşan 
gecikmeler, kesilmeler veya uzamalar gecikmiş yara iyileşmesine veya iyileşmeyen kronik yaralara 
neden olmaktadır. Bu fazlar sırasıyla hemostaz,  inflamasyon,  proliferasyon ve remodeling olarak 
gelişmektedir. Yara iyileşmesinin ilk fazı olan hemostaz, yaralanmayı takiben vasküler kontraksiyon ile 
hemen başlar. Vasküler kontraksiyon sonrası pıhtı formasyonu oluşur. Pıhtı oluşumunda trombosit 
agregasyonu, degranülasyon ve fibrin oluşumu rol oynamaktadır. Pıhtı ve çevrelediği yara 
dokusundan proinflamatuar sitokinler ve büyüme faktörlerinin salınmasıyla birlikte inflamasyon fazı 
başlar. Kanamanın durmasının ardından inflamatuar hücreler bölgeye göç ederler ve inflamasyon 
fazını yönetirler. Bu dönem nötrofil, makrofaj, lenfosit infiltrasyonu ile karakterizedir. Makrofajlar bu 
dönemde dokuda destrüktif ve reperatif açıdan en önemli rolü oynarlar.  Proliferatif faz, inflamasyon 
fazını takip etmekte olup genellikle iç içe geçmiştir. Bu faz epitelyal proliferasyon ile karakterizedir. 
Anjiogenezis, kollajen sentezi, ekstrasellüler matriks formasyonunun oluşumu bu fazda görülmektedir. 
Proliferatif fazı takiben yara iyileşmesi yıllarca süren remodeling fazına geçer. Kollajen şekillenmesi, 
vasküler maturasyon ve regresyon bu aşamada görülmektedir. Yara kontraksiyonunu sağlayan 
myofibroblastlar da bu fazda ortaya çıkmaktadır.  

Diyabetik hastalardaki yara iyileşmesinde normal yara iyileşmesine göre bazı duraksamalar ve 
aksamalar yaşanmaktadır. Yüksek IL-1 beta seviyeleri inflamasyonu uzatmakta ve kronik inflamasyon 
gelişmektedir. Makrofaj disfonksiyonu gelişmekte ve bu da enfeksiyona hazır bir zemin oluşmasına 
neden olmaktadır. Metalloproteaz ve metalloproteaz inhibitörleri arasındaki denge diyabetik hastalarda 
bozulmuştur. Diyabetik hastalarda azalmış angiogenez, azalmış yara gerimi gibi pek çok nedenden 
ötürü yara iyileşmesi aksamaktadır. Diyabet yara iyileşme evrelerinin hepsini az ya da çok etkilemekle 
birlikte temel bozulma inflamatuar fazda yaşanmaktadır.  

Yara iyileşmesini etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Genel olarak bu faktörleri sistemik ve lokal 
faktörler olarak ikiye ayırabiliriz. Lokal faktörler direkt olarak yaranın kendi karakteristiğini etkilerken; 
sistemik faktörler, yaranın iyileşebilme kabiliyetini etkileyen hastalık durumlarını ifade etmektedir. 

 İleri yaş, gecikmiş yara iyileşmesi için majör bir risk faktörüdür. Yaş ile ilişkili gecikmiş yara iyileşmesi 
değişmiş inflamatuar cevap ile ilişkilidir. Gecikmiş T hücre infiltrasyonu ve azalmış fagositik kapasite 
inflamatuar cevaptaki değişimlere örnektir. Stres insan sağlığına ve sosyal davranışlara etki eden 
önemli bir faktördür. Diabet, kardiyovasküler hastalıklar gibi pek çok hastalık stresle ilişkilidir. 
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İnsanlarda ve hayvanlarda yapılmış çalışmalarda psikolojik stresin yara iyileşmesini geciktirdiği 
gösterilmiştir. Alzheimer hastalarının bakıcılarında ve sınavlara hazırlanan öğrencilerde yara 
iyileşmesinin geciktiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. 

Diyabet dünya genelinde yüzlerce milyon insanı etkilemektedir. Diyabetik bireylerde akut yara 
iyileşmesinin geciktiği çalışmalarda gösterilmiştir. Üstüne üstlük tüm diyabetik hastaların yaklaşık 
%15’inde yara iyileşmelerinin kronik hal alıp diyabetik ayak haline geldiği de bilinmektedir.  Diyabetik 
ayak ülserlerine, bası yaraları ve venöz staz ülserlerinde olduğu gibi hipoksi eşlik etmektedir. Uzamış 
hipoksi, serbest oksijen radikallerinin artmasına ve inflamatuar fazın uzamasına sebep olmaktadır. 
Diyabetik yaralardaki bir diğer faktör de hiperglisemidir. Hiperglisemi oksidatif kapasitenin gereğinden 
fazla artmasına sebep olmaktadır. Diyabetik ayak yaralarında metalloproteaz aktivitesinin akut 
yaralardan 60 kat fazla olduğu tespit edilmiştir. Artmış protez aktivitesi doku hasarını artırmakta ve 
normal onarım süreçlerini inhibe etmektedir.  

Diyabet özellikle genç yaşlarda gelişen ve alt ekstremitenin uç damarlarını etkileyen ateroskleroz ile 
birlikte, periferik arteryel hastalıkla ilişkilidir.  Otonomik nöropati; ter bezi aktivitesinde azalma, kuruluk 
ve kaşıntı, deri bütünlüğünün bozulması, sonuç olarak efeksiyon ile karakterizedir.  Motor nöropati; 
plantar arkın düzleşmesi ve basınç artışı, iskemi ve sonucunda  ülser ile sonuçlanmaktadır. Duyusal 
nöropati his kaybına neden olup ülserin en önemli nedenlerindendir.  

Stratum korneum, keratinosit ve lipit tababaka sayesinde su kaybını önler. Bu tabakada diyabet 
nedeniyle bozuma kuru(yaşlı) ayak nedenidir. Antimikrobial peptidlerde azalma,  mikrobiyom 
farklılaşmasına ve sonucunda bakteriyel farklılaşmaya yol açmaktadır.  

Sistemik steroidler, anti-inflamatuar amaçla kullanılan ajanlardır. anti-inflamasyon ve yarada hücresel 
cevabı baskılayarak yara iyileşmesini geciktirirler. Sistemik steroidler ayrıca yara yerinde enfeksiyona 
da yatkınlık yaratırlar. Kemoterapötik ilaçlar hücresel metabolizmayı hedefleyen ilaçlar olup yara 
iyileşmesinde kritik rol oynayan anjiogenez, protein sentezi hücre bölünmesi gibi yolakları engeller ve 
yara iyileşmesini geciktirir. İmmünsupresif tedavi gören özellikle organ transplantasyonu yapılmış veya 
malignite öyküsü olan hastalar, kronik yara gelişimi ve yara yeri enfeksiyonu açısından artmış riske 
sahiptirler. Bu hastalarda kullanılan uzun süreli immünsupresif ilaç yara iyileşmesinin inflamatuar fazını 
uzatabilir. Malignite hastalarında kullanılan kemoterapötikler, direkt veya indirekt olarak yara 
iyileşmesinin erken dönemlerinde anjiogenezisi uyaran VEGF üzerinde negatif etkiye sahiptirler. 

Obezitenin koroner arter hastalığı, diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi ve gecikmiş yara iyileşmesine 
yol açtığı bilinmektedir. Obez bireylerde enfeksiyon, yara yerinde dehisens, hematom ve seroma gibi 
yara yeri problemlerinin geliştiği gösterilmiştir. Bu komplikasyonların çoğunun nedeni cilt altı yağ 
dokusundaki göreceli hipoperfüzyon ve iskemidir.  Obez kişilerde  alt ekstremitelerde venöz sistem ve 
lef drenajında sıkça sorun yaşanır. Bu da yara iyileşmesini olumsuz etkiler. Sigara içinde bulunan 
4000’den fazla madde ile kardiyovasküler hastalıklar, akciğer kanseri gibi hastalıklar için çok önemli bir 
risk faktörüdür. Sigara ile ilgili çalışmalarda en fazla nikotin üzerine yoğunlaşılmıştır. Nikotin sempatik 
sistemi aktive ederek epinefrin salınımına ve sonuç olarak periferik vazokonstrüksiyon ile azalmış 
doku perfüzyonuna yol açar. Ayrıca kan viskozitesini azaltarak platelet agregasyonunu da 
artırmaktadır. Sigaradaki karbonmonoksit(CO) de dokuda hipoksiye neden olan diğer bir etkendir. CO, 
hemoglobine oksijenden 200 kat daha yüksek bir afinite ile bağlanarak dokuya oksijen sunumunda 
azalmaya sebebiyet vermektedir. Sonuç olarak sigara kötü yara iyileşmesi ve artmış yara yeri 
enfeksiyon riskine yol açmaktadır. 
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Yara iyileşmesinde karbonhidrat, yağ asitleri, protein, vitaminler ve minerallerin ayrı ayrı önemli rolleri 
vardır. Proteinler yara iyileşmesindeki en önemli faktörlerdendir. Protein eksikliği durumlarında, immün 
cevap oluşumunda, kollajen sentezlenme aşamalarında, yara remodeling aşamasında aksamalar 
ortaya çıkmaktadır. Protein, karbonhidrat, arjinin ve glutamin, çok zincirli doymamış yağ asitleri, A-C-E 
vitaminleri, magnezyum, çinko ve demir yara iyileşmesinde önemli rol oynamaktadır ve eksikliklerinde 
yara iyileşmesi aksamaktadır. Günümüzde yara iyileşmesinin bu basamaklarını hedef alan pek çok 
nütrisyonel destek ürünleri mevcuttur. Oksijen hücre metabolizması için önemli bir etken olup yara 
iyileşmesinin her evresinde gereklidir. Yaranın enfeksiyondan korunması, anjiogenezisin uyarılması, 
reepitelizasyon gibi yara iyileşmesinde gerçekleşen pek çok olayda oksijen görev almaktadır.  Hipoksi, 
yara iyileşmesini büyüme faktörlerinin salınımı uyararak aktive ederken, geri kalan çoğu aşamada 
oksijen iyileşmenin devamı için elzemdir. Hipoksik yaralarda hiperbarik oksijen terapisi 
kullanılabilmekte olup, bu tedavinin kullanım alanları kısıtlıdır.  

Cilt hasara uğradığı zaman normal olarak mikroorganizmalar cilt bariyerini aşıp, cilt altı dokulara 
ulaşırlar. Mikroorganizmaların replikasyon durumuna göre, yaranın enfeksiyon durumu belirlenir. 
Kontaminasyon;  yarada replike olmayan mikroorganizma bulunma  durumunu,  kolonizasyon ; yarada 
replike olan mikroorganizma mevcut ancak doku hasarının olmadığı durumu, lokal enfeksiyon; yarada 
replike olan mikroorganizma var ve lokal doku cevabı oluşmuş durumu, invaziv enfeksiyon; yarada 
replike olan mikroorganizma var ve doku hasarı gelişmiş durumu ifade eder.  

İnflamasyon normal yara iyileşmesinin fazı olup bu aşamada kontamine mikroorganizmaların 
temizlenmesi önemlidir. Efektif dekontaminasyonun olmaması durumunda inflamasyon fazı uzar ve 
mikrobiyal klirens tamamlanamaz. Hem bakteriler hem de endotoksinler proinflamatuar sitokin 
salınımını uyararak inflamasyon fazını uzatırlar. Bakteriler enfekte yaralarda biofilm formuna 
bürünürler. Biofilm formunu kendi salgıladıkları ekstrasellüler polisakkarit matriksten 
oluşturmaktadırlar. Matür biofilm, bakterileri mikroçevreye daha dayanıklı hale getirmektedir. 
Pseudomonas ve stafilokoklar yaralardaki bakteriyel enfeksiyonların çoğundan sorumludur. Çoğu 
kronik yara biofilm tabakası taşıyan pseudomonas sebiyle iyileşememektedir. Bu tabaka fagositik 
aktiviteyi engellemektedir.  

Tekrarlayan radyasyon hasarı yara iyileşme olaylar dizisini bozar; tekrarlayan inflamatuar yanıtlara ve 
sürekli hücresel rejenerasyona yol açar. Radyasyonun erken etkileri ile inflamatuar ve proliferatif faz 
etkilenir. Geç dönem etkileri ise remodeling fazı üzerinedir. Matriks metalloproteinaz seviyeleri azalır 
ve sonuçta yetersiz yumuşak doku yapılanması gelişir.  
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Diyabetik Ayakta Metabolik Sorunlar 

Dr .Muhammet Cüneyt BİLGİNER 

Diyabetes mellitus artan prevalansıyla önemli bir sağlık sorunudur. Diyabetik ayak, 

diyabete bağlı komplikasyonların başında gelmekte ve ciddi mortaliteye neden 

olmaktadır. Diyabetik ayak ülserleri olan hastalarda; hiperglisemi, hipertansiyon, 

hiperlipidemi ve mikroalbuminüri gibi metabolik sorunların tedavisi gereklidir.  

Metabolik sorunların yönetiminde, diyabetik ayak sınıflandırmaları önem 

taşımaktadır. Sınıflandırmada en yaygın kullanılan Wagner-Megitt sınıflandırmasıdır. 

Diğer sınıflamalar; Teksas üniversitesi, PEDİS ve King’s sınıflamalarıdır. Evre 1 

ülserde açlık glukoz hedefi 70-120 mg/dl, post-prandial 2. saat glukoz hedefi 80-140 

mg/dl, HbA1c hedefi %6.5-7.0’ dir. Evre 2-3 ülserde açlık glukoz hedefi 70-130 

mg/dl, post-prandial 2. saat glukoz hedefi  <160 mg/dl, HbA1c hedefi %7.0-7.5’ dir. 

Evre 4-5 ülserde açlık glukoz hedefi <140 mg/dl, post-prandial 2. saat glukoz hedefi 

<180 mg/dl, HbA1c hedefi %7.5-8.0’ dir. Bununla birlikte tedavi hedeflerini hastaya 

özel belirlemek daha uygun olacaktır. 

Hipergliseminin tedavisi; tıbbi beslenme tedavisi, sigaranın bıraktırılması ve insülin 

tedavisidir. Eğer kontrendikasyon yoksa metformin tedaviye eklenmelidir. Diyabetik 

dislipidemi; kötü glisemik kontrole bağlı trigliserid yüksekliği ve HDL-kolesterol 

düşüklüğünü ifade eder. HDL-kolesterol hedef düzeyi erkekte >40 mg/dL ve kadında 

>50 mg/dL, trigliserid hedef düzeyi ise <150 mg/dL olmalıdır. Glisemik kontrol

sağlandığı halde trigliserid düzeyi yüksek ise fibratlar tercih edilmelidir. Serum LDL-

kolesterol düzeyi hedef değeri <100 mg/dL’dir. LDL kolesterol yüksekliği tedavisinde

ilk sırada statin yer almaktadır. Genel lipid düzeyi hedefleri bu şekilde olmasına

rağmen tedavi aterosklerotik kardiyovasküler hastalık risk durumuna göre hasta

bazlı planlanmalıdır. Diyabetik ayak hastalarının yarıdan fazlasında eşlik eden

hipertansiyon vardır.

Bu hastalarda hedef kan basıncı aralığı sistolik 120-140 mmHg, diyastolik 70-90 

mmHg’dır. Hipertansiyon tedavisinde ilk tercih edilecek ilaç anjiyotensin 

dönüştürücü enzim inhibitörleri veya anjiyotensin reseptör blokerleridir. Bu ilaçlar 

aynı zamanda mikroalbuminüriyi azaltmada da olumlu etkileri vardır. Kombinasyon 

tedavisinde; tiyazid grubu diüretikler, kalsiyum kanal blokerleri ve beta blokerler 
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seçilecek diğer ilaç gruplarıdır. Sonuç olarak diyabetik ayak yönetimi ekip işidir ve 

metabolik kontrol multidisipliner yaklaşımın bir parçasıdır. 
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Diyabetik Nöropati 

Dr.Sibel GAZİOĞLU 

Diyabetik nöropati, diyabetes mellitusun (DM) kronik mikrovasküler 

komplikasyonlarından biridir. Diyabetik bir hastada ortaya çıkan ve başka bir neden 

ile açıklanamayan, periferik sinir sisteminin fonksiyon bozukluğunu gösteren belirti 

ve/veya bulgular şeklinde tanımlanmıştır. Diyabetik simetrik polinöropati (DSPN) 

DM’nin majör komplikasyonu olup, ülserasyon ve Charcot nöroartropatisini içeren 

diyabetik ayak komplikasyonları için ana tetikleyici faktördür. Diyabetik hastaların 

%40-50’sinde 10 yıl içerisinde tespit edilebilir bir nöropati gelişecektir. 

 Kötü glisemik kontrol ve diyabet süresi diyabetik nöropati için ana belirleyicilerdir. 

Diyabetik nöropatinin patogenezi tam olarak anlaşılmamış ve tek bir model üzerine 

oturtulamamıştır. Deneysel ve klinik kanıtlar hiperglisemi aracılı hücresel hasarın 

DSPN gelişiminde muhtemelen en önemli faktör olduğunu göstermektedir. En sık 

görülen diyabetik polinöropati tipi DSPN’dir. Diyabetik erişkinlerin tüm yaşamları 

boyunca %50’sini etkiler.  

Diyabetik nöropati periferik sinir sisteminde duyusal akson, otonomik akson ve daha 

az olarak da motor aksonları tutar. DSPN’de duyusal tutulum ön planda olup, 

başlangıçta sadece alt ekstremite distallerinde hafif duyusal semptomlar vardır. 

Bacak distallerinde karıncalama, ağrı, parestezi bazı vakalarda ellerde de görülmeye 

başlayarak eldiven çorap tarzı tutulum paterni gelişir. Motor tutulum başlangıçta 

genellikle hafif olup, ayak distal kaslarında ılımlı parezi ve atrofi görülebilir. Diyabetik 

nöropatide otonom tutulum nöropatinin şiddeti ile koreledir. Distal simetrik periferik 

nöropati tanısı, özellikle tipik semptom ve bulguları olan hastalarda sıklıkla ayrıntılı bir 

öykü ve klinik muayene ile konulabilir.  

Ancak bu yaklaşım erken asemptomatik veya subklinik dönemlerde genellikle 

yetersiz olabilir. Diyabetik bir hastada periferik nöropati taraması amacı ile önerilen 

başparmak dorsumunda Semmes-Weinstein 10g (5.07) standart monofilament testi 

veya vibrasyon duyusunda (128 hz) duyarlılık kaybı ile değerlendirilmesidir. Diyabetik 

nöropatili hastalarda atipik bulgular gözlendiğinde zaman nöroloji uzmanına 

yönlendirilerek elektrofizyolojik testler yapılabilir. Diyabetik nöropatide kalın lif 

nöropatisini değerlendirmede sinir ileti çalışmaları ve ince lif nöropatisini 
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değerlendirmede intraepidermal sinir lifi dansitesi altın standarttır. Periferik duyusal 

nöropati diyabetik ayak ülseri oluşumunda en önemli belirleyicidir. Duyusal 

nöropatide ayak ülseri vakaların %78’inde gelişir. Periferik duyusal nöropati, motor ve 

otonomik etkilenimle birleşerek ayak ülserasyonuna yol açar. Duyusal liflerin 

etkilenmesi hem dengesizlik ve düşmelere yol açmakta, hem de ağrının 

hissedilmemesi kişinin yürümeye devam ederek travmatize olmuş bölgenin daha 

uzun süre zedelenmesi ve iyileşmenin gecikmesine yol açmaktadır. Motor nöropati 

ayak intrinsik kaslarında kuvvetsizlik ve atrofi ile ayak ve eklemlerin anatomisinde 

yapısal değişikliklere yol açar. Ayağın yürürken yerden kaynaklanan güçleri absorbe 

etmek ve ayak tabanında dağıtımını değişmesine yol açar. Otonomik tutulum sonucu 

deride kuruluk ve azalmış elastikiyet, kolay çatlak oluşumu ve enfeksiyonlara yol 

açar. Sonuç olarak tüm bu faktörlerin birleşimi ile ayakta bazı bölgelerde yüksek 

mekanik stres, deride kalınlaşma ve kallus oluşumuna yol açıyor. Kallus da ayak 

yükünde daha da fazla artmaya yol açarak subkutan hemorajiler ve sonunda da 

ayakta ülserasyona yol açabilir.  

Diyabetik nöropatinin kesin bir tedavisi yoktur. Diyabetik nöropati tedavisinde 

günümüzdeki yaklaşım sıkı glisemik kontrol (özellikle tip 1 DM’li hastalarda) , yaşam 

şekli değişiklikleri (özellikle tip 2 DM’li hastalarda) ve nöropatik ağrı varsa tedavisidir.  
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Diyabetik Vaskülopati 

Dr.Zerrin PULATHAN 

Bu sunumda diyabetik vaskülopatiyi oluşturan mekanizmalar incelenecek ve 
hastalığın değişik formlarının klinik yansımaları olgular üzerinden irdelenecektir. 

Diyabetik hastalarda PAH (periferik arter hastalığı) prevalansı %40’dır ve 
nontravmatik ampütasyonların %55’den fazlası diyabetik vaskülopatiye bağlıdır. 
Diyabetik hastalarda görülen glikoz intoleransı ve hiperglisemi sonucunda vasküler 
yatakta bazı değişiklikler oluşur. Bu değişim makro ve mikroanjiyopati olarak 
adlandırılır. Lipid metabolizması değişiklikleri, damar duvarındaki oksidatif stres ve 
enflamasyon artışı sonucunda ortaya çıkan makrovaskülopati ateroskleroz gelişimini 
artırarak koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık ve periferik arter 
hastalığına yol açar. Mikrovaskülopati ise vasküler enflamasyon, endotelyal 
disfonksiyon, vazokonstrüksiyon ve artmış trombozisin yol açtığı diyabetik retinopati, 
nefropati ve nöropatiden sorumludur. Diyabet bir hiperenflamasyon durumudur. 
Damarlar da bundan belirgin şekilde etkilenirler. Özellikle artan CRP (Serum Reaktif 
Protein), doku faktörünü artırarak prokoagülan etki gösterir. Ayrıca hiperglisemi PCK 
(Protein C Kinaz) yolağını kullanarak mitokondrilerde aşırı ROS (Oksijen Serbest 
Radikalleri) üretimini uyarır. PCK bir kez aktive olduğunda vasküler yapıda 
fonksiyonel veya yapısal değişiklikler olmaya başlar. PKC artışı Endotelin-1 artışına 
yol açarak vazokonstrüksiyonu da artırır. Sonuçta vasküler permeabilite artar, 
anjiogenezis, hücre büyümesi ve ekstrasellüler matrix artışıyla birlikte apopitosis 
tetiklenir. Diyabetiklerde endotelden NO (Nitrik Oksit) sentezi azalır, böylece NO’in 
potansiyel vazodilatatör, trombosit aktivasyon azaltıcı ve vasküler düz kas 
migrasyonunu azaltıcı etkisi azalarak NO ve ROS arasındaki denge bozulmuş olur. 
ROS aktivitesi, vazokonstüktörlerin etkinliği, prostanoidler ve AGE (İleri glikasyon son 
ürünleri) düzeyleri artmış olur. Son olarak insülin rezistansı ve kötü glisemik kontrol; 
hem PAI-1 (Plazminojen aktivatör inhibitörü-1) ve fibrinojeni, hem de monositlerden 
doku faktörü ekspresyonunu artırarak tromboz eğilimini artırır. Diyabetik bir hastada 
periferik arter hastalığının seyri daha ağırdır. Diyabetik hastalarda nöropatinin de 
etkisi ile izole PAH hastalarından daha erken dönemde ülserler açılmakta, hasta hızla 
fonksiyon kaybı yaşamakta ya da majör amputasyon gerektirecek düzeye 
gelebilmektedir. Klinik yaklaşımda öncelikle ülserin, iskeminin ve enfeksiyonun 
derecelendirilmesi ve tedavinin buna göre planlanması gerekir. Günümüzde bu 
amaçla en sık WIfl (Wound Ischemia Foot Infection) sınıflaması kullanılmaktadır. 
Diyabetik vaskülopatinin yol açtığı komplikasyonların tedavisinde her ne kadar 
revaskülarizasyon öncelikli yaklaşım olsa da patogenez göz önüne alındığında 
glisemik kontrol ve enflamasyonun azaltılması diyabetik vaskülopatinin kontrol altına 
alınmasında en önemli faktörlerdir. 
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Diyabetik Kılavuzlarda Diyabetik Ayak İnfeksiyonları,Etkenler 

ve Mikrobiyolojik Testler 

Dr. Gürdal YILMAZ 

Diyabetik ayak diyabetin en ciddi komplikasyonlarından biridir. Hastalar için büyük bir 
yakınma ve ekonomik yük olma yanında hasta yakınları, sağlık çalışanları ve 
kurumları ile genel olarak toplum için büyük bir yük oluşturur. Bu yük; önleme, hasta 
ve sağlık çalışanlarının eğitimi, multidisipliner tedavi yaklaşımı ve yakın izlem gibi 
yöntem ve yolların uygulanmasıyla azaltılabilir. Diyabetik ayak komplikasyonlarının 
önlenmesi ve yönetimine ilişkin Kılavuzlar geliştirmek için oluşturulmuş olan Diyabetik 
Ayak Uluslararası Çalışma Grubu (IWGDF) en son 2019’da kılavuz yayınlamıştır. Her 
ne kadar diyabetik ayağın sıklığı ve şekli dünyanın değişik bölgelerinde farklılıklar 
gösterse de yara oluşumuna giden yol çoğu hastada benzerlikler gösterir. Bu yaralar 
genellikle diyabetik periferik nöropatitinin ve periferik arter hastalığının ana rol 
oynadığı aynı anda iki veya daha fazla risk faktörüne sahip diyabetik hastalarda 
ortaya çıkar. Neredeyse tüm yaralar potansiyel patojenlerle kontamine olduğu için 
infeksiyon tanısı inflamasyon belirti ve bulgularının (kızarıklık, sıcaklık, şişlik, 
ağrı/hassasiyet) en az ikisinin varlığı veya pürülan akıntı ile konur. Klinik olarak 
infekte görünümlü yaralarda derin doku örneği alınmalıdır. Sürüntü kültüründen 
kaçınmak gerekir. Ayakta yaraya yol açan etken coğrafi, demografik veya klinik 
durumlara bağlı olarak değişebilir. Staphylococcus aureus tek başına veya diğer 
organizmalarla beraber olmak üzere çoğu olguda baskın etkendir. Kronik ve daha 
ciddi infeksiyonlar genellikle polimikrobiktir. Özellikle sıcak bölgelerde görülenlerde 
Gram pozitif koklara aerobik Gram negatif çomaklar ve anaeroblar eşlik eder. Etken 
mikroorganizmalar hastanın özelliklerine; eşlik eden hastalıklar (KBY, malignensi, 
immünsupresyon), 30 gün öncesinde antibiyotik kullanımı, son 3 ay içinde hastaneye 
yatış öyküsü, bakım merkezinde kalma, yaranın klinik durumuna ve bölgesel 
epidemiyolojik verilere göre değişir. Etkenler nöropati başlangıcı ve akut dönemde 
monomikrobiyal, kronik ve uzun süren yaralarda polimikrobiyal özelliktedir. En sık 
karşılaşılan mikroorganizmalar; S.aureus, S.epidermidis, Enterokok, P.aeruginosa, 
E.coli, K.pneumoniae, Proteus ve B.fragilis’dir. “Diyabetik ayak enfeksiyonu olan
hastalarda yara mikrobiyolojisinin ekstremite korunmasına etkisi” başlıklı bir
çalışmada Gram-negatif bakteriyel enfeksiyon kötü sonuçlar için bağımsız faktörü
olarak bulunmuştur. E. coli 3.01, Proteus spp. 2.99 ve Pseudomonas aeruginosa
2.00 kat daha fazla kötü sonuçlarla ilişkilendirilmiş.

Sonuç olarak; diyabetik ayak enfeksiyonları birçok mikroorganizmanın etken 
olabileceği yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, multidisipliner yaklaşım gerektiren, 
eğitim ve takiple önlenebilecek ciddi bir hastalıktır. Risk altındaki ayağın belirlenmesi, 
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düzenli olarak gözlenmesi ve muayenesinin yapılması, hastanın, ailenin ve sağlık 
çalışanlarının eğitilmesi, uygun ayakkabıların kullanımının sağlanması ve yara 
gelişimi için risk oluşturan durumların tedavi edilmesi bu enfeksiyonların gelişimini 
önleyecek basamaklardır. 
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Diyabetik Ayak Korunma Yöntemleri 

Dr.Sudem MAHMUTOĞLU ÇOLAK 

Diyabetes mellitus, kandaki glukoz dengesinin bozulduğu ve birden çok organın 
etkilendiği kronik bir hastalıktır. Tüm dünyada yaklaşık 537 milyon kişi diyabet 
hastasıdır ve 2021 yılında yaklaşık 6.7 milyon kişi diyabet ve komplikasyonları 
yüzünden hayatını kaybetmiştir (1). 

Diyabetik ayak enfeksiyonu diyabetin önlenebilir bir komplikasyonudur. Ayak ülserleri 
hastaların yaklaşık %10’unda  hayatın bir döneminde gelişebilmekteyken; yıllık 
insidansı %2, yaşam boyu insidansı ise %19 ile %34 arasında değişebilmektedir. 
Diyabetik hastalardaki ekstremite ampütasyonlarının %80 sebebi olan diyabetik ayak 
ülserleri sonrası başarılı bir iyileşme olduğu durumlarda rekürrens oranları yılda %40 
ve 3 yılda %65 olarak görülmektedir (2-3). Yüksek mortalite oranları ile ayaktan 
tedavi ve yatırılarak tedavi ile oluşacak ekonomik yük de düşünüldüğünde, diyabetik 
ayak enfeksiyonlarının önlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Diyabetik ayak enfeksiyonundan korunmak için ilk yapılması gereken düzenli ayak 
muayenesidir. Kişi tarafından her gün ve sağlık personeli eşliğinde yılda en az bir kez 
yapılmalıdır (2-5). Görme problemi olan, fiziksel engeli olan, kognitif bozukluğu olan 
kişilerde aile bireylerinden yardım alınmalıdır. Ayaklar her gün yıkanmalı, su sıcaklığı 
fazla olmamalıdır. Ayaklar güzelce kurulanmalı ve nemlendirilmeli, mantar oluşumunu 
önlemek için parmak araları kuru tutulmalıdır. Ayak her gün ısı artışı, yeni gelişen 
kızarıklık, nasır yönünden kontrol edilmelidir. Çıplak ayakla dolaşılmamalı sıcak 
yüzeylerden kaçınılmalıdır. Evde terlik ile gezilmeli, çoraplar pamuklu, açık renkli 
olmalı ve boyun lastiği ayağı sıkmamalıdır. Tırnaklar düz bir şekilde kesilmeli, makas 
vb cisimlerle tırnak yatağına zarar verilmemelidir (5-8).   

Diyabetik ayak enfeksiyonu veya ampütasyon öyküsü olanlar, nöropati, vasküler 
hastalık, ayak deformitesi olan, düzensiz glisemik kontrolu olan hastalar riskli olarak 
değerlendirilmeli ve takipler risk durumuna göre 2-6 ay aralıklarla daha sık 
yapılmalıdır. Kan şekeri regulasyonu için ilaçlar düzenli kullanılmalı, kontroller ihmal 
edilmemelidir. Sigara içmekten kaçınılmalıdır. Muayene esnasında yeni gelişen 
kızarıklık, yara saptanması durumunda 24 saat içinde en yakın sağlık kuruluşuna 
başvurulmalıdır (2-5). 

Diyabetik ayak enfeksiyonunun önüne geçilebilmesi risk değerlendirmesi sonrası 
düzenli hastane başvuruları, düzenli ayak muayenesi ve yeterli hasta bilgilendirmesi 
ile sağlanabilir. 
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Diyabetik Ayakta Tedavi Yöntemi 

İnfeksiyon Ve Antimikrobiyal Tedavi 

Dr. Sinan ÇETİN 

Dünyada erişkin yaş grubunda yaklaşık 537 milyon kişi diyabet ile yaşamakta olup 
büyük kısmı gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde bulunmaktadır (1). Ülkemizdeki 
diyabet prevalansı yaklaşık %13,2 olarak bildirilmiştir (2). Diyabetik ayak 
enfeksiyonları diyabeti olan bireylerde gelişen önemli bir komplikasyon olup, ciddi 
oranda morbidite ve maliyete yol açmaktadır. Hastalığın patogenezinde diyabete 
bağlı gelişen nöropati, vaskülopati ve immun disfonksiyon yer alır. Enfeksiyonun 
tanısında ayaktaki lezyonda inflamasyon bulguları (kızarıklık, ısı artışı, endurasyon, 
ağrı) ve pürülan akıntı ile ateş yüksekliği, taşikardi, hipotansiyon gibi sistemik bulgular 
kullanılır. Etkenler arasında bölgesel farklılıklar olmakla birlikte erken dönemde 
Staphylococcus spp, Streptococcus spp gibi gram-pozitif koklar ile kronik yaralarda 
Enterococcus spp, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa ile anaerob 
bakteriler yer alır. Abse aspirat materyali, debridman sonrası ülser tabanından alınan 
materyal ve kemik doku materyali kültür örneklemesi için uygun materyallerdir. 
Yüzeyel sürüntü kültürleri yanıltıcı özellikte olup önerilmemektedir. Antimikrobiyal 
tedavi öncesi hastanın enfeksiyonu hafif, orta veya ağır şiddette olmasına göre 
sınıflandırılır. Çeşitli rehberlere göre değişmekle birlikte hafif şiddette enfeksiyonlarda 
1. kuşak sefalosporin, amoksisilin-klavulonat, trimetoprim-sulfametoksazol,
klindamisin, florokinolonlar tercih edilebilecek antibiyotiklerdir (3,4). Orta ve ağır
şiddette enfeksiyonlarda piperasilin-tazobaktam, karbapenemler, antipsödomonal
sefalosporinler gerekli durumlarda metronidazol gibi anaerob etkinliği olan bir ilaçla
kombine olarak kullanılabilir. MRSA’nın etken olduğu düşünülen lezyonlarda
vankomisin, teikoplanin, daptomisin, linezolid, fusidik asit, trimetoprim-
sulfametoksazol eklenmelidir. Antibiyotik süresi cilt-yumuşak doku enfeksiyonunda
genellikle 1-2 hafta yeterlidir. Gerekli durumlarda 3-4 haftaya uzatılabilir. Osteomyelit
saptanırsa tedavi 6 haftadan uzun olmamalıdır. Son zamanlarda diğer bir çok
enfeksiyon hastalığında olduğu gibi, DAE tedavisinde de kısa tedavi rejimleri ile
başarılı sonuçlar olduğuna dair sonuçlar bildirilmiştir (5). MRSA, multidrug rezistan
veya karbapenem dirençli Enterobacteriaceae, Acinetobacter baumannii,
Pseudomonas aeruginosa gibi dirençli etkenlerin sıklığındaki artış göz önüne
alındığında mümkün olan en dar spektrumda ve en kısa süreli uygun ve etkin
antimikrobiyal tedavi, DAE tedavisinde anahtar rol oynamaktadır.
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Diyabetik Ayakta Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyonun Yeri 

Dr.Gonca SAĞLAM 

Diyabet dünya çapında en yaygın sağlık sorunlarından biri olup diyabetik ayak 
yaraları hastalığın en sık ve ciddi komplikasyonlarındandır. Diyabetik ayak 
gelişiminde altta yatan faktörlere bakıldığında temel etiyolojik faktörlerden olan 
nöropati ve vaskülopati yanında kas-iskelet problemleri de yer almaktadır. Tendon, 
ligaman, eklem kapsülü gibi yapılardaki kollajenin glikozilasyonu sonucu eklem 
hareketleri kısıtlanmaktadır. Hastalarda ayak deformiteleri, kas disfonksiyonları, 
yürüme ve denge bozuklukları gelişebilmektedir. 

Bu hastalarda başlıca uygulanan fiziksel tıp ve rehabilitasyon uygulamaları arasında; 
egzersiz uygulamaları, yüzeyel ve derin ısıtıcı ajanlar, elektrik stimülasyonu, şok 
dalga tedavisi, lazer, ve manyetik alan tedavisi yer almaktadır. Diyabetik ayak yarası 
olan veya diyabetik ayak yarasına yatkınlığı olan hastalara eklem hareket açıklığı, 
germe, Buerger-Allen, yürüme, denge ve propriyosepsiyon egzersizleri 
önerilmektedir. Bu egzersiz programları fiziksel fonksiyonları, doku perfüzyonunu, 
yürüme hızını, denge ve propriyosepsiyonu arttırmakta ve eklem kontraktürünü 
azaltmaktadır. 

Isıtıcı ajanlar ile vazodilatasyon aracılığıyla kan akımının arttığı gözlenmiştir. 
Dolayısıyla kan akımının artması yara iyileşmesine olumlu katkı sağlamaktadır. 
Elektrik stimülasyonu hücre membranındaki Ca kanallarına etki ederek nitrik oksit 
sentezini uyarır, vazodilatasyon gelişir ve yara iyileşmesi hızlanır. Diyabetik ayakta 
şok dalga tedavisi; anjiogenezis ilişkili büyüme faktörünün ekspresyonunu, endotel 
nitrik oksit sentazı ve vasküler endotelyal büyüme faktörünü indükler. Doku 
proliferasyonu uyarılır ve ağrı reseptörleri inhibe olur. Diyabetik ayak yarası 
tedavisinde yararlı ve güvenli olarak kullanılmaktadır. Düşük yoğunlukta lazer ışınları 
bozulmuş mikrosirkülasyonu arttırmada ve yara iyileşmesinde etkilidir. Magnetik alan 
tedavisi de klinik araştırmalarda yara iyileşmesinde etkinliği gözlenmiş potansiyel bir 
tedavi seçeneğidir. 

Literatüre bakıldığında da fizik tedavi ajanları ve egzersizin yara iyileşmesinde faydalı 
olduğu görülmektedir. Bu bakımdan diyabetik ayak yönetiminde her aşamada etkin 
olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını içeren multidisipliner bir yaklaşım 
gerekmektedir. 
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SÖZEL SUNUMLAR 



SS-1 

  DİYABETİK AYAK HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLERİN YÖNETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

MANAGEMENT EVALUATION OF FACTORS AFFECTING QUALITY OF LIFE IN 
DIABETIC FOOT PATIENTS 

Kaya AĞIN1

1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon 
Bölümü, Erzincan 

Amaç: Diabetesmellitus, günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri olarak 
görülen, devamlı tıbbi bakıma ihtiyaç duyulan ve yüksek sağlık giderlerine sebep olan 
kronik metabolik bir hastalıktır. Diyabetin erken veya geç dönemde belirtileri olan, 
çeşitli doku, organ hasarlarına yol açan komplikasyonları vardır. Mikrovasküler 
komplikasyonlardan olan diyabetik ayak rahatsızlıkları, tıbbi ve mali tehdit meydana 
getiren, dünyada yaklaşık 40-60 milyon diyabetli kişiyi  etkisi altına alan, diyabetin 
sıkça görülen komplikasyonlarındandır. Diyabetik ayak, kişilerin yaşantısını her 
alanda olumsuz yönde etkileyen bir komplikasyondur. Bu durum, kişinin yaşam 
kalitesine doğrudan etki etmektedir. Diyabetik ayak tanısı konmuş kişiler de yaşam 
kalitesinin artırılması, tedavi sürecinin ana amaçları arasında yer alır. Çalışmamızda 
literatürde diyabetik ayak hastalarının tedavi ve bakım sürecinde yaşam kalitesini 
etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin yönetim açısından 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda son 10 yılda diyabetik ayak hastalarının yaşam 
kalitesi ile ilgili olarak https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov internet sitesinde ücretsiz tam 
metin makale olarak yayınlanmış 21 meta analiz ve sistematik derleme incelenmiştir. 
Sonrasında ise; bu makalelerde belirtilen diyabetik ayak hastalarının yaşam kalitesini 
etkileyen faktörler yönetim açısından değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Bu makalelerde ortak olarak bildirilen diyabetik ayak hastalarının yaşam 
kalitesini etkileyen faktörler; 1. Psikolojik ve ruhsal olumsuzluklar, 2. Fiziksel aktivite 
bozuklukları, 3. Umutsuz ve kaotik bir yaşam süreci, 4. Sosyo-kültürel uyumsuzluklar, 
5. Maddi kayıplar, 6. Ekonomik güçsüzlükler, 7. Aile içi bozuk ilişkiler olarak
gruplandırılabilir. Yine bu makalelerde diyabetik ayak hastalığının olası
komplikasyonlarının en vahiminin ampütasyon olduğu bildirilmektedir. Ampütasyon
yukarıda saydığımız faktörlerin hepsini kapsayan yaşam kalitesini olumsuz etkileyen
en başat faktördür.

Sonuç: Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalitesini; bireyin içinde olduğu kültür ve 
değerler çerçevesinde, amaçları, beklentileri, ilgileri ve istekleriyle ilişkili yaşamdaki 
yerini kavrayabilmesi olarak ifade etmektedir. Hasta bireyin yaşam kalitesini olumsuz 
olarak etkileyen faktörlerin, hasta birey ve ulusal sağlık sistemi açısından takip edip 
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yönetecek bir yönetim uygulaması ulusal sağlık sisteminde görülmemektedir. 
Hastaların yaşam kalitesini artıracak öz yönetimle bu sürece adapte olmasını 
sağlayacak, kaliteli yaşam eko sistemini yürütecek ulusal sağlık yönetimi içinde 
diyabetik ayak yönetim birimi oluşturulmalıdır.  Bu birim, kronik hastalıklardan biri 
olan diyabetik ayak hastalarının interaktif bilgi teknolojileriyle hasta takiplerinin 
periyodik olarak izlenmesi, bakım ve tedavilerinin sürdürülmesi, hastaların 
bilgilendirilme, psikolojik destek ve bakım sağlanmasına olanak verecektir.  

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Diyabetik Ayak, Yaşam Kalitesi 
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SS-2 

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARINDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
SUŞLARININ  DUYARLILIKLARININ VE TEDAVİ SONUÇLARININ  

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mustafa Arslan1

1  Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, AMASYA 

Amaç 

Staphylococcus aureus (S. aureus), ülkemizde ve yurt dışında yapılan çalışmalarda, 
diyabetik ayak enfeksiyonlarında farklı oranlarda etken mikroorganizma olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada hastanemizde yatırılarak tedavi edilen diyabetik 
ayak infeksiyonlu hastaların yara kültürlerinde üretilmiş olan S. aureus suşlarının 
metisiline direnç oranları ile metisiline hassas (MSSA) ve metisiline dirençli (MRSA) 
olan suşlarda beta laktam dışı antibiyotiklere duyarlılık oranlarının karşılaştırılması ve 
tedavi sonuçlarımızın değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem 

Ocak 2017 – Aralık 2021 tarihleri arasında diyabetik ayak infeksiyonu tanısı ile 
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde hospitalize edilerek takip 
edilen hastalardan yara kültürlerinde S.aureus üremesi olanların demografik 
özellikleri, uygulanan antibiyoterapi ve  cerrahi tedaviler ile üreyen S. aureus 
suşlarının metisilin duyarlılıkları ve beta laktam dışı antibiyotiklere duyarlılıkları  ve 
tedavi sonuçlarımız değerlendirildi.   

Bulgular 

Kliniğimizde hospitalize edilen diyabetik ayak infeksiyonlu hastalarımızın yara 
kültürlerindeki üremeler irdelendi. Yara kültüründe S. aureus üremesi saptanan 26 
hastanın verilerine ulaşıldı. Hastaların 16 (%61,5)’sı erkek, 10 (%38,5)’ u kadındı. 
Yaş aralığı 38-87 (ortalama 62,55±11,23)  yıl idi. 26 S. aureus suşunun 14 (%53,8)’ ü 
MRSA, 12 (46,2)’si MSSA idi. MRSA ve MSSA suşlarının beta laktam dışı 
antibiyotiklere duyarlılık oranları Tablo-1 de verilmiştir. MSSA suşlarının 8’ine 
sulbaktam ampisilin , 2’sine sefazolin , 2’ sinede  piperasilin tazobaktam tedavileri 
uygulanmıştır. MSSA grubu hastalardan 4’ üne minör amputayon, 1’ine majör 
amputasyon yapılmıştır. MRSA suşlarında ise 7 hastaya teikoplanin, 3 hastaya 
vankomisin ve 4 hastaya da linezolid tedavileri verilmiştir. MRSA grubunda 2 hastaya 
minör ampütasyon, 2 hastaya majör amputasyon uygulanmıştır. 
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Tablo1. S. aıreus suşlarının antibakteriyel duyarlılıkları 

ANTİBİYOTİK MSSA n=12 (% ) n MRSA  n=14 (%)MSSA 
n=12 % (n)n 

Eritromisin (66) 8 (14) 2
Klindamisin (83) 10 (14) 2
Siprofloksasin (75) 9 (21) 3
Levofloksasin (75) 9 (21) 3
Rifampisin (100) 12 (28) 4
Vankomisin (100) 12 (100) 14
Teikoplanin (100) 12 (100) 14
Linezolid (100) 12 (100) 14
Tetrasiklin (91) 11 (50) 7
Gentamisin (91) 11 (21) 3
Trimetoprim/sulfomethaksazol (100) 12 (78) 11

Sonuç: Sonuç olarak tüm test edilen antibiyotiklere (vankomisin, teikoplanin ve 
linezolid hariç) MRSA suşlarının, MSSA suşlarına göre daha dirençli olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle özellikle ampirik yaklaşımlarda S. aureus suşlarının direnç 
paternlerinin bilinmesi ve güncel değerlerinin göz önünde bulundurularak antibiyotik 
seçimi yapılması gerekmektedir. Hedefe yönelik tedavilerde ise  MSSA suşlarında 
hastanede yatarken intravenöz tedavide sulbaktam/ampisilin veya sefazolin, MRSA 
suşlarında ise teikoplanin, vankomisin veya linezolid tercih edilmesi gereken 
antibiyotiklerdir.  

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Diyabetik Ayak, Staphylococcus aureus 
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SS-3 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DİYABETİK AYAK KONSEYİNDEKİ BİR 
YILLIK İZLEM 

Emsal Aydın1, Sinan Çetin1, İlknur Şenel1 , A. Melih Şahin1, M. Arzu Yetkin1, 
Çalışma Grubu* 

Giresun Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji., GİRESUN 

*ÇALIŞMA GRUBU:Oğuz Dikbaş (Endokrinoloji), Kürşat Aytekin (Ortopedi), Burak Akşan (Dermatoloji), Abdullah
Çelik (Kalp Damar Cerrahisi), Başak Karasu (Plastik cerrahi)

Amaç 

Diyabetik ayak hayat kalitesinin bozulmasına yol açan önemli bir sağlık sorunudur. 
Tedavi için multidisipliner yaklaşım gerektirmesi hastanın sağlığa ulaşmasını daha da 
zorlaştırmaktadır. Bu bildiride verilerimizle ilimizde diyabetik ayak birimimize 
başvuran hastaların durumunu belirlemek, hastalığın ciddiyetine dikkat çekmek 
amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem 

Verilerimiz retrospektif olarak ocak 2021 ve ocak 2022 tarihleri arasında 
hastanemizin farklı polikliniklerine başvurarak diyabetik ayak konseyine yönlendirilmiş 
olan hastaların kayıtlarından alındı. Hastaların demografik verileri, diyabet hastalığı 
ile ilişkili verileri, kültür sonuçları, radyolojik verileri, cerrahi uygulanma durumu ve 
mortaliteleri yüzde, frekans, standart sapma ve ortalama kullanılarak analiz edildi. 

Bulgular 

Çalışmaya dahil edilen 47 hastanın yaş ortalaması 68±11,7 yıl idi ve bunların 
%59,6’sını (n=28) erkekler oluşturuyordu. Diyabetes mellitusa eşlik eden 
komorbiditeler  arasında en sık  hipertansiyon (n=20) ve iskemik kalp hastalığı (n=12) 
gözlendi.  %86,4 hasta insülin tedavisi alıyordu ve %9,4 oranında beraberinde oral 
antidiyabetik ilaç kullanımı vardı. Diyabet hastalığının süresi ortalama 16 yıl olup , 
HbA1C ortalaması %9,45±2,6 idi. Yara kültürü alınan hastaların %62,5 ’inde üreme 
vardı ve en sık üreyen etkenler  gram pozitif bakterilerdi. %32 hastada radyolojik 
olarak osteomyelit saptanmış, %30 hastaya amputasyon, % 15 hastaya debridman 
uygulanmıştı. Hastalarımızın izleminde mortalite yaşanmamıştı. 
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Sonuç 

Diyabet hastaları, bozulmuş glukoz seviyelerinden kaynaklanan bir çok komplikasyon 

nedeni ile sağlık kuruluşlarında çok zaman harcamaktadırlar. Bu komplikasyonlardan 

biri de yaşam kalitesini bozabilen diyabetik ayaktır. Hastalarımızın verileri 

değerlendirildiğinde çoğunluğu ileri yaşlı, uzun süreli ve kontrolsüz diyabet hastaları 

olduğu gözlendi. Hastaların çoğu insülin tedavisi alıyordu. Bu da glukoz 

metabolizmasının ileri derecede bozuk olduğunu desteklemektedir. Ayrıca alınan 

kültürlerde üreme saptanması kontrolsüz diyabetiklerde glikolizasyonun immun 

sistemi de etkileyerek enfeksiyonlara direnci azalttığını göstermektedir. Enfeksiyon 

nedeni ile hastalar kendi ilaçlarına ek olarak uzun süreli antibiyotik kullanımı sonucu 

ilaç yükü altında boğulmaktadır. Enfeksiyonların tedavisindeki başarısızlıklar 

osteomyelite ilerlemekte, ampütasyon kaçınılmaz olmaktadır. Bir yıllık bir deneyim 

olmasına rağmen hasta sayısının yüksek olduğu ve maliyeti de işin içine katacak 

olursak bu hastaların kontrolünün en kısa sürede sağlanması gerektiği, bunun da 

multidisipliner bir yaklaşımla olabileceği düşünülmektedir. 
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SS-4 

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARINDA AMPİRİK TEDAVİDE 
SİPROFLOKSASİN KLİNDAMİSİN GÜVENİLİR Mİ? 

Fadime Ayvaz¹, Arzu Güç¹, Nagehan Köksal¹, Kübra Yıldırım¹, Gürdal Yılmaz¹ 

1-Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Trabzon, TÜRKİYE

Amaç 

Diyabetik ayak enfeksiyonu, diyabetik hastalarda hastane yatışına sebep olan en sık 
komplikasyonlardan biridir. Antimikrobiyal tedavi enfeksiyonun şiddetine göre 
belirlenmektedir. Özellikle ileri evre enfeksiyonlarda tedavi genellikle ampirik başlanır. 
IDSA 2012 kılavuzunda orta ve ciddi enfeksiyonlarda ampirik tedavide; levofloksasin, 
ampisilin sulbaktam, sefoksitin, piperasilin tazobaktam, karbapenemler, ciprofloksasin 
ve klindamisin, tigesiklin öneriler arasındadır. Kliniğimizde de siprofloksasin 
klindamisin kombinasyonu ampirik tedavide sıklıkla kullanılmakta olup çalışmamızın 
amacı bu kombinasyonun etkinliğini belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem 

Çalışmamızda 2010-2021 yılları arasında Pedis evre 3-4 diyabetik ayak enfeksiyonu 
nedeniyle servisimize yatırılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hasta bilgilerine 
servis takip formlarından ulaşıldı. Yara yeri kültürlerinde üreme olan 41 hasta 
çalışmaya dahil edildi. Duyarlılık sonuçları EUCAST’e göre belirlendi. Üreyen tüm 
mikroorganizmaların siprofloksasin ve klindamisin duyarlılığı dikkate alınıp her iki 
antibiyotiğe de dirençli görülen mikroorganizmalar varlığında tedavi etkisiz kabul 
edildi.  

Bulgular 

İncelenen kültürlerin 35(%85,4)’i derin doku, 6(%14,6)’sı sürüntü   kültürüydü. 
Üremelerin 25(%61)’i polimikrobiyal, 16(%39)’sı monomikrobiyaldi. Hastaların 
30(%73,2)’unda gram pozitif mikroorganizmalar, 17(%41,5)’sinde gram negatif 
mikroorganizmalar saptandı. En sık izole edilen gram-pozitif mikroorganizmalar 
sırasıyla Staphylococcus aureus(n:12, %29,3)  ve Streptococcus spp(n:11, %26,8), 
Enterococcus faecalis (n:7, %17,1); gram-negatif mikroorganizmalar ise Escherichia 
coli (n:7, %17,1), Proteus spp (n:4,%9,7) idi. 19 stafilokok suşunun; 3(%15,8)’ünde 
klindamisin direnci, 2(%10,5)’sinde ise indüklenebilir klindamisin direnci saptandı. 
Klindamisin duyarlılık sonucu mevcut olan 10  streptokok suşunun 5(%50)’inde direnç 
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gözlendi. Gram negatif mikroorganizmalarda siproloksasin duyarlılığı incelendiğinde; 
1’inde duyarlılığın çalışılmadığı, 9(%56,2)’unun dirençli, 1(%6,2)’inin orta duyarlı, 
6(%37,5)’sının ise duyarlı olduğu görüldü. Tüm duyarlılık sonuçları ele alındığında 
hastaların 22(%61,5)’sinde siprofloksasin ve klindamisin tedavisinin etkisiz olduğu 
belirlendi.  

Sonuç 

Çalışmamızda Pedis evre 3-4 diyabetik ayak enfeksiyonu olan hastalar için ampirik 
tedavide siprofloksasin ve klindamisin kombinasyonun uygun bir seçenek olmadığı 
belirlenmiştir. Bu sebeple her merkezin kendi direnç profiline göre ampirik tedavi 
seçimi uygun olacaktır.  
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SS-5 

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARINDA HASTALIK EVRELEMESİNİN VE 
CERRAHİ TEDAVİNİN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kübra Yıldırım1, Arzu Güç1, Nagehan Köksal1, Gürdal Yılmaz1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 

Amaç 

Diyabetik ayak infeksiyonları (DAİ) diyabetes mellitusun sık görülen 
komplikasyonudur.Dünya çapında yüksek bir morbidite, maliyet ve nüks yükü 
barındıran bir enfeksiyondur. DAİ  multidisipliner klinik değerlendirme ve yönetimi 
gerektirir. Çalışmamızda Pedis evre 3-4 diyabetik ayak enfeksiyonlarında uygulanan 
antimikrobiyal tedavi ve cerrahi tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem 

Bu retrospektif, kohort çalışmada 01.01.2011-31.12.2021 tarihleri arasında 
hastanede yatan Pedis evre 3 ve 4 olan hastalar değerlendirildi. Hasta bilgilerine 
enfeksiyon hastalıkları servis hasta izlem ve konsültasyon formlarından ulaşıldı. 
Hastalar cerrahi uygulanan (Grup 1) ve cerrahi uygulanmayan (Grup 2) olarak 2 
gruba ayrıldı. Hastaların demografik özellikleri, hastanede yatış gün sayısı, tedavi 
sonunda 6 aylık süreçte ampütasyon yapılıp yapılmadığı ve mortalite, manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) bulguları, HbA1c, tedavi öncesi ve tedavi sonrası 
lökosit, lenfosit, nötrofil, sedimentasyon, C-reaktif protein (CRP) parametreleri 
değerlendirildi. Hastalar uygulanan tedavilere ve evrelere göre karşılaştırıldı. Verilerin 
analizinde tanımlayıcı istatistikler için SPSS 23 programı (KTÜ lisanslı) kullanıldı. T-
testi ve Ki-kare testiyle veriler değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık değeri p<0.05 
olarak kabul edildi. 

Bulgular 

Çalışmaya 49 hastada gelişen 51 DAİ atağı alındı. Hastaların %79,5’u erkek (n=39), 
%20,5’i kadındı (n=10). Hastaların yaşları 35-94 arasında (medyan yaş 62) 
değişmekte idi. Atakların %68,6’sını (n=35) Pedis evre 3, %31,4’ ünü (n=16) Pedis 
evre 4 grubu oluşturdu. Atakların %47,1’ini (n=24) Grup 1, %52,9’unu (n=27) Grup 2 
oluşturdu. Atakların %80’ine (n=41) MRG çekildi. %48,8 ‘inde (n=20) osteomyelit 
saptandı. Ataklara 5-90 gün arasında (medyan gün 26,9) antimikrobiyal tedavi verildi. 
Pedis evre 4 hastalarında tedavi öncesi lökosit sayısı (p=0,009), nötrofil sayısı 
(p=0,009) ve CRP (p=0,001) değerleri istatiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. Pedis 
evre 3 atakların %54’ü (n=19) ,Pedis evre 4 atakların %68’i (n=11) başarıyla tedavi 
edildi (p=0,334)( Tablo 1) 
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Grup 2 de DAİ’ye bağlı septik şoktan 2 hasta exitus oldu. Tedavi sonrasında 6 aylık 
süreçte Grup 1’den 4 hasta, Grup 2’den 1 hasta ampüte edildi.  Grup 1’in %70’i 
(n=17), Grup 2’nin %48’i (n=13) başarıyla tedavi edildi (p=0,104) (Tablo 2) 

Pedis evre 3-4 ile Grup 1-2 arasında tedavi sonunda laboratuvar değerlerinde 
anlamlı bir fark saptanmadı. 

Sonuç 

Diyabetik ayak enfeksiyonlarında antimikrobiyal tedaviyle birlikte uygun zamanda 
yapılan cerrahi tedavi de sonuçlar yüz güldürücüdür. Çalışmamızda anlamlı sonuç 
çıkmamakla birlikte cerrahi tedavinin etkinliğinin değerlendirilebilmesi için daha fazla 
sayıda hasta içeren çalışmalara ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. 

Tablo 1. Pedis evre 3 ve 4 atakların karşılaştırılması 

Pedis evre 3 
(n=35) 

Pedis evre 4 
(n=16) 

p değeri 

Yaş 57,7± 15,1 66±11,3  0,058 
Cinsiyet 
 Kadın 
 Erkek 

8 
27 

2 
14 

0,474 

Komorbidite 
Hipertansiyon 
KAH 
Hiperlipidemi 
KBH 

15 
13 
5 
5 

8 
7 
0 
2 

0,634 
0,654 
0,237 
0,863 

HBA1c( Ortalama 
± SD) 

9,8±2,3 10,2±2,3 0,618 

Lökosit( Ortanca 
(min,max) 

12,220 
(5260-173000) 

12,485 
(5700-25400) 

0,009 

Nötrofil (Ortalama± SD) 9204±4462 12975±4810 0,009 
CRP 
(Ortalama± SD) 

102,7±83,8 196,4±105,5 0,001 

Sedim 
(Ortalama± SD) 

73,3±31,8 86±39 0,241 

Yatış süresi 
(Ortalama± SD) 

26,6±18 27,5±21,9 0,919 

Tedavi başarılı hastalar 19 11 0,334 
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Tablo 2. Grupların karşılaştırılması 

Grup 1 
( n=24) 

Grup 2 
( n=27) 

p değeri 

Yaş 60,6± 10 60±10,7 0,138 
Cinsiyet 
 Kadın 
 Erkek 

4 
20 

6 
21 

0,731 

Komorbidite 
Hipertansiyon 
KAH 
Hiperlipidemi 
KBH 

10 
10 
5 
1 

13 
10 
0 
6 

0,642 
0,735 
0,068 
0,248 

HBA1c( Ortalama± SD) 10,5±2,3 9,4±2,3 0,102 
Lökosit( Ortanca 
(min,max) 

12,485 
(9500-24500) 

12,285 
(5260-173000) 

0,299 

Nötrofil (Ortalama± SD) 10798±4475 10022±5233 0,571 
CRP 
(Ortalama± SD) 

139,3±96 125,7±36 0,633 

Sedim 
(Ortalama± SD) 

78,8±33,2 75,9±36 0,773 

Yatış süresi 
(Ortalama± SD) 

32,2±20,5 22,1±17,9 0,021 

Tedavi başarılı hastalar 17 13 0,104 
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POSTER SUNUMLAR 



PS-1 

SEPTİK ŞOKLA SEYREDEN DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONU OLGUSU 

Talha Elmas1 ,Gürdal Yılmaz1 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi , İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği , Trabzon 

Amaç 

Diyabetik ayak enfeksiyonları yetersiz tedavi edildiği zaman uzun dönem morbidite ve 
mortalite ile seyreden bir klinik tablodur. Bu hastaların yönetiminde multidisipliner 
yaklaşım gerekmektedir. Tek başına antimikrobiyal tedavinin yanında seçilmiş 
olgularda cerrahi müdahale ile kaynak kontrolü sağlanmalıdır. Kaynak kontrolü 
sağlanamayan durumlarda hastalığın prognozu olumsuz etkilenmektedir. Bu 
olgumuzda kaynak kontrolünün yetersiz olduğu durumlarda hastaların septik şok 
tablosuna ilerleyebildiği dikkati çekilmektedir. 

Olgu 

Yetmiş üç yaş kadın hasta ,  iki aydır sol ayakta ağrı ,kızarıklık ,sıcaklık artışı ve bu 
şikayetlere bağlı iki aydır yürüyeme şikayeti ile plastik cerrahi polikliniğine 
başvurmuş. Hasta diyabetik ayak enfeksiyonu nedeniyle interne edildikten üç  gün 
sonra nekroze dokuların debridmanı ve  tarso-metatarsal eklem seviyesinden total 
nekroze 1. parmak amputasyonu plastik cerrahi tarafından yapılmış . Tarafımıza 
intraoperatif doku kültür sonuçları ile değerlendirilmesi amacıyla konsülte edildi. 
Hastanın fizik muayenesinde ateşi 39 derece, diğer vitalleri stabildi. Sol ayak 
dorsalinde hiperemi, ısı artışı, kızarıklık ve ampütasyon yerinde nekrozu mevcuttu. 
Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Laboratuvar bulgularında WBC 20.79 x10^3/µL , 
nötrofil sayısı 15.12x10^3/µL , HbA1c 10,3 , CRP 137,2 mg/L idi. Diğer laboratuvar 
bulguları stabildi. İntraoperatif doku kültüründe Escherichia coli üremesi olan 
hastanın kültür antibiyogramına uygun olarak ertapenem tedavisi başlandı. 
Postoperatif altıncı gününde hipotansiyonu gelişen ve ateşleri devam eden hastanın 
tedavisi imipenem , vankomisin şeklinde revize edildi. Hastaya odak kontrolü 
açısından cerrahi değerlendirme yapılması önerildi. Genel durumu kötüleşen hasta 
postoperatif onuncu günde septik şok tablosunda yoğun bakım ünitesine devredildi. 
Yoğun bakım üçüncü gününde odak kontrolü sağlanamayan hastaya ortopedi 
tarafından transtibial ampütasyon yapıldı. Yoğun bakım takibinin yedinci gününde 
hipoksi gelişmesi nedeniyle entübe edildi. Yoğun bakım yatışının 11.  gününde kan 
kültüründe maya üremesi nedeniyle hastaya mikafungin tedavisi başlandı. 
Takiplerinde maya hücreleri Candida parapsilosis şeklinde tiplendirildi ve kültür 
antibiyogram sonucuna göre tedavisi flukonazole revize edildi. Yoğun bakım yatışının 
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17.gününde derin hipotansiyonu gelişen ve kardiyak arrest gelişen hasta exitus kabul
edildi.

Sonuç 

Diyabetik ayak enfeksiyonu gelişen hastalarda antimikrobiyal tedavi yanında erken ve 
uygun cerrahi tedavinin hayat kurtarıcı olduğu düşünülmektedir. 
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PS-2 

Staphylococcus aureus’un NEDEN OLDUĞU DİYABETİK EL ENFEKSİYONU 

Münire Ağırman1, Selçuk Kaya1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Trabzon 

Amaç 

Sistemik nöropati ve vaskülopati ile ilişkili olan Diyabetes Mellitus sadece ayak 
enfeksiyonlarına değil el enfeksiyonlarına da sebep olmaktadır. Bu bildiride 
kontrolsüz diyabeti olan bir olguda gelişen elde yumuşak doku enfeksiyonu 
tartışılmıştır. 

Olgu 

Kırk altı yaşındaki kadın hasta acil servise 15 gündür olan sağ elde ağrı ve şişlik 
şikayeti ile başvurdu. Hasta şikayetlerinin bahçede çalıştıktan sonra olduğunu, bu 
süreçte kullandığı topikal tedavilerden fayda görmediğini ifade etti. Daha önce 
diyabet tanısı aldığını fakat ilaç kullanmadığını düzenli kontrole gitmediğini belirtti. 
Fizik muayenesinde; vitalleri stabil, sağ elde yaygın ödem, sağ  baş parmak 
dorsalinde ve palmar yüzeyde pürülan akıntının olduğu, tabanı eritemli lezyon 
görüldü. Laboratuvar bulgularında Glukoz:377mg/dL, Na:128mEq/L, K:5,2mEq/L, 
CRP:315mg/L, Lökosit:20,03x10^3/µL, HbA1c:%14.3, Kan gazı incelemesinde 
pH:7.27, HCO3 14.7 mmol/L, pCO2 30.5mmHg; Tam idrar tetkikinde idrar ketonu 
pozitif; diğer parametreleri normal saptandı. Çekilen direkt grafide yumuşak doku 
dansite artışı ve ödem saptandı. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) “Ekstansör 
ve fleksör tendonlarda tenosinovitle uyumlu bulgular,fasyalarda kalınlaşma ve 
kontrastlanma(fasiit),kaslarda kontrastlanma azalması abse gelişimi açısından 
şüpheli bulunmuştur.”şeklinde raporlandı. Ampirik Seftriakson ve Klindamisin 
başlandı.Tetanoz aşılama durumu bilinmeyen hastaya tetanoz aşısı ve tetanoz 
immünglobulin uygulandı. Diyabetik Ketoasidoz olan hastaya insülin infüzyonu ve 
gerekli mayii desteği sağlandı.Plastik Cerrahi tarafından debride edildi ve derin doku 
kültürü alındı. Derin doku kültüründe Metisilin Duyarlı Staphylococcus aureus 
üremesi bildirildi, tedavi Ampisilin-sulbaktam olarak revize edildi. Nekroze dokular 
nedeniyle Plastik Cerrahi tarafından tekrar debridman ve greftleme yapıldı.Hastanın 
intravenöz antibiyoterapisi 14 güne tamamlandı.Amoksisilin-klavulanik asit ile taburcu 
edildi. Hasta bir ay sonra kontrol MRG ile tekrar değerlendirildi. Bulguları “Önceki 
MRG’de tariflenen yumuşak doku enfeksiyonu ve tenosinovit ile uyumlu bulgular 
güncel tetkikte gerilemiş, 2.metakarpal düzeyinde fleksör tendon komşuluğunda fokal 
rezidü enfeksiyon odağı mevcuttur.”şeklinde raporlandı. Hastanın antibiyoterapisi 
sekiz haftaya tamamlandı. 
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Sonuç 

Diyabet klinik pratikte ve literatürde karşımıza özellikle ayak enfeksiyonları ile çıksa 
da, hastalığın sebep olduğu anjiopati, nöropati ve immünite bozukluğu el 
enfeksiyonlarına ve ampütasyona da sebep olabilmektedir.  
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PS-3 

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONUNDA KOMBİNE TEDAVİNİN ETKİLİ OLDUĞU 
OLGU SUNUMU 

Gülter Öncü1 Firdevs Aksoy1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 

Amaç 

Kontrolsüz diyabeti olan hastalarda, diyabetik ayak enfeksiyonu sık görülen bir 
komplikasyondur. Bu hastaların tedavilerinin multidisipliner olarak yönetilmesi 
mortalite ve morbiditeyi olumlu etkilemektedir. Bu olguda etkin cerrahi, antibiyoterapi 
ve rekombinant insan epidermal büyüme faktörü’nün (rhEGF) birlikte uygulandığı 
diyabetik ayak enfeksiyonu sunulmuştur. 

Olgu 

Kırk dokuz yaşında erkek hasta 1 aydır olan sağ ayak 4. parmak ve ayak tabanında 
ağrılı, kötü kokulu akıntı şikayeti ile başvurdu. Gelmeden 10 gün önce ortopedi ve 
plastik rekonstüktif cerrahi (PRK) polikliniğine başvurmuş. Pansuman yapılırken 
4.parmak otoampute olmuş. Akıntılı lezyondan sürüntü örneği alınmış. Amoksisilin-
klavunik asit reçete edilmiş. Antibiyoterapisini kullanan ancak şikayetleri artan hasta
kliniğimize yatırıldı.Hastanın vitallerinde ateş: 38.1°C, kan basıncı: 135/86 mmHg idi.
Fizik muayenesinde sağ ayak 4. ve 5.parmak ampute, ayak tabanında akıntılı lezyon
mevcuttu.Laboratuvar değerinde C-reaktif protein (CRP) :281mg/L,
kreatinin:1.44mg/dL, HbA1c:13.2, lökosit: 17.06x10^3/µL  olarak saptandı. Önceki
sürüntü kültüründe genişlemiş spektrumlu beta laktamaz salgılayan (GSBL)
Escherichia coli vardı. Derin doku kültürü alındı ve ertapenem başlandı. Derin doku
kültüründe Morganella morganii ve Proteus hauseri üremesi oldu. X-Ray, Manyetik
rezonans görüntüleme (MRG) ve Bilgisayarlı Tomografi-anjiyo çekildi.MRG’de cilt altı
dokuda büyüğü 22x13 mm, birkaç adet periferal kontrastlanma gösteren abse
koleksiyon alanı; 4. metatarsal kemik gövde ve proksimal kesiminde osteomyelit
vardı. PRK ve ortopedi kliniğiyle konsülte edildi, operasyon düşünülmedi. 26 gün
ertapenem tedavisi alan hastanın akıntısında azalma olmayınca tekrar MRG
yapıldığında lezyonlarda artış olması üzerine PRK debritman yaptı. Debritman
sonrası ve diyet uyumu ile hastanın insülin ihtiyacı azaldı, doz revizyonu yapıldı.
Ertapenem tedavisi 1 aya tamamlanarak ayaktan izleme alındı. 5 doz rhEGF
uygulandı. 20 gün sonra kontrole geldiğinde; sağ ayak 1.parmak ve ayak dorsalinde
yeni lezyon oluştuğu görüldü. Hastaya sefiksim ve klindamisin önerildi. 2 hafta sonra
kontrole geldiğinde lezyonun gerilediği görüldü. Tedavinin 6 haftaya tamamlanması
planlandı ve ayaktan izleme alındı.
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Sonuç 

Diyabetik ayak enfeksiyonlarında hastalara antibiyoterapiyle birlikte cerrahi ve yeni 
tedavi seçenekleri kombine uygulandığında hastaların mortalite ve morbiditelerine 
olumlu katkı sağlanacağı düşünülmektedir.  
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PS-4 

OSTEOMİYELİTİN EŞLİK ETTİĞİ DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONU OLGU 
SUNUMU 

Dilşat Tepe, Firdevs Aksoy¹ 

1-Karadeniz Teknik Üniversitesi,  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Amaç 

Diyabetik ayak enfeksiyonu diyabetik hastalarda en sık karşılaşılan 
komplikasyonlardan biridir. Bu enfeksiyonlar tedavi edilmediği zaman osteomiyelite 
sebep olmaktadır.  

Olgu 

51 yaş erkek hasta sağ ayakta yara ve akıntı şikayeti ile polikliniğe başvurdu. 2 ay 
önce ayağa darbe sonrasında ayak tabanında başlayan yara zaman içerisinde bol 
akıntılı hale gelmiş. Aynı zamanda sağ ayakta yürümekle olan ağrı mevcut. Fizik 
muayenede özbakımı iyi olmayan hasta, sağ ayak tabanında en büyüğü 4x5 cm 
ülsere lezyon (Wagner Evre 2, Pedis evre 2) ve ayak parmakları arasında tinea pedis 
ile uyumlu maserasyon izlendi. 10 senedir tip 2 diyabetes mellitus ve hipertansiyon ile 
takipli hastanın başvuruda laboratuar parametreleri şu şekildedir; CRP: 226 mg/L, 
WBC: 32 x10^3/µl, nötrofil: 27 x10^3/µl, sedim: 94mm/saat, HbA1C: 9, Glukoz 
(serum) : 300 mg/dL. Hasta kontrolsüz diyabetes mellitus nedeni ile endokrinoloji 
servise interne edildi. Sürüntü kültüründe ESBL negatif E. coli, Pseudomonas 
aeruginosa ve ESBL negatif Klebsiella oxytoca üredi.  Yatırıldığı servisten konsulte 
edilen hastaya debritman ve derin doku kültürü alınması önerildi ve ampirik olarak 
siprofloksasin 2x400 mg ve klindamisin 4x600mg başlandı. Derin doku biyopsi 
kültüründe Enterococcus faecalis ve ESBL pozitif E. coli üredi. Kültür antibiyogram 
sonucuna göre tedavi Meropenem 3x1 gr şeklinde revize edildi. Osteomiyelit 
açısından MRI planlandı. MRI “2. metatars distal 1/3'ünde STIR sekansta hafif 
hiperintens , T1A görüntülerde hipointens osteomyelit ile uyumlu görünüm izleniyor” 
şeklinde raporlandı. Yatışının 7. gününde kliniğimize devir alındı, devir sonrası 
tedaviye de uyumsuz olan hasta servisi terketti. Hasta 8 ay sonra polikliniğe 
başvurdu, e-nabız incelemesinde farklı grup çoklu antibiyoterapi düzensiz şekilde 
kullandığı görüldü. Kontrol MRI istendi. MRI’da osteomiyelit bulgularının devam 
etmekte olduğu izlendi ancak hasta MRI sonucu ile kontrole gelmedi. Hasta 7 ay 
sonra benzer şikayetler ile tekrar polikliniğe başvurdu, düzenli olmayan siprofloksasin 
kullandımından bahsetti. Diyabetik ayak enfeksiyonu nedeni ile ikinci defa servise 
interne edildi. Nekrotik dokular debride edildi ve derin doku biyopsi alındı. Piperasilin-
Tazobaktam 4x4,5 gr başlandı. Kültür sonucunda ESBL pozitif Proteus vulgaris, 
ESBL negatif Morganella morgagni ve Metisilin duyarlı S. aureus üredi. Kontrol MRI 
“2 ve 3. parmak metakarpofalengeal eklem düzeyinde yumuşak dokularda enfeksiyon 
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ile uyumlu hafif kontrastlanma ve ödem vardı. Hasta isteğiyle tedavi Ertapenem 1x1 
gr şeklinde ayaktan parenteral antibiyoterapi planı ile taburcu edildi.  

Sonuç 

Hastamızda olduğu gibi sürüntü kültürü ve derin doku biyopsi kültüründe üreyen 
etkenler farklı olabilir. Diyabetik ayak enfeksiyonu yönetiminde kılavuzların önerdiği 
şekilde derin doku biyopsi örneği alınmalıdır. Ayrıca hastamızda kronik yumuşak 
doku enfeksiyonunun sebep olduğu osteomiyelit etkeni olarak seneler içerisinde farklı 
mikroorganizmaların elde edilmesi dikkat çekicidir. Bu vakada diyabetik ayak 
enfeksiyonunun tedavisinde güncel kültürlerin önemi vurgulanmaktadır. 
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