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yon riski %30 olarak bulunmuﬂtur. Gangrenöz infeksiyonu olanlar, di¤er gruba göre istatistiksel olarak anlaml› oranda yüksek ateﬂ, eritrosit sedimentasyon h›z›
(ESH) ve lökosit say›s›na sahip bulunmuﬂtur. Ortalama
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ÖZET
Bu çal›ﬂman›n amac›, diyabetik hastalarda geliﬂen derin
ayak infeksiyonlar›na ait özellikleri, ilgili protokol çerçevesinde inceleyerek tart›ﬂmakt›r. 2005-2006 y›l› içerisinde Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde yat›r›larak takip edilen 68 ciddi diyabetik ayak infeksiyonu olan hasta incelenmiﬂtir. Dahil edilen her hasta için bir form doldurulmuﬂ, gerekli konsültasyonlar, tetkikler tamamlanm›ﬂ ve yaradan derin doku örnekleri al›nm›ﬂt›r. Altm›ﬂ
sekiz hastan›n yaﬂ ortalamas› 51.8 y›l bulunmuﬂtur. K›rk
erkek ve 28 kad›ndan oluﬂan hasta grubunda, birden
fazla lezyon bulunma olas›l›¤› %3 olarak saptanm›ﬂt›r.
K›rk beﬂ hasta ülser özelliklerine göre Wagner 2/3, 23
hasta ise Wagner 4/5 olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Anatomik lokalizasyon olarak ülserlerin %82.3’ünün ayak taban› ve/veya parmak ucunda, %17.6’s›n›n ise metatarsal, topuk veya bilekte oldu¤u görülmüﬂtür. Yaralar›n
%48.5’inde tam iyileﬂme, %17.6’s›nda k›smi düzelme
olmuﬂ, %33.8’inde ise en az bir parmak amputasyonu
gerekmiﬂtir. Amputasyona verilen hastalar›n %62’si
Wagner 4 veya 5 s›n›f›nda iken, ilk gruba ait amputas-

246

diyabet yaﬂ› 11 y›l olarak bulunmuﬂtur. En s›k rastlanan
komplikasyonlar %61.7 ile nöropati, %45.5 ile retinopati olmuﬂtur. K›rk sekiz (%70.6) hastada osteomiyelit tespit edilmiﬂtir. Yara kültürlerinden en s›k üreyen bakteriler Staphylococcus aureus ve Enterobacteriaceae ailesi üyeleri olmuﬂtur. Tedavide beta-laktam/beta-laktamaz inhibitörlerinin kültür sonucuna göre linezolid veya
glikopeptid ile kombinasyonu kullan›lm›ﬂt›r. Tedavi ikisekiz haftaya tamamlanm›ﬂt›r. Yaran›n ortalama kapanma süresi 11 hafta olarak bulunmuﬂtur. Hastalar›n
%36.7’si 14 gün içerisinde taburcu edilirken, %63.2’si
daha uzun süre yat›r›lm›ﬂt›r. Tam iyileﬂme klinik ve laboratuvar düzelmeyle, en az dördüncü ay kontrolünde intak deride yeni lezyon olmamas› durumunda kabul
edilmiﬂtir. Diyabetik ayak, iyi bir e¤itim ve düzenli takip
ile diyabete ait önlenebilir bir komplikasyondur. Diyabetik ayak infeksiyonu geliﬂti¤inde ise, her merkez kendi
geliﬂtirdi¤i takip ve tedavi protokolü ile hastanede kal›ﬂ
süresini k›saltmay› ve hastan›n fonksiyon kayb›na yol
açan amputasyonu önlemeyi hedeflemelidir. Bu protokoller kan ﬂekeri kontrolü, gerekli durumlarda cerrahi
debridman, apse drenaj› ve antibakteriyel tedavi rejimlerini içeren kapsaml› bir yaklaﬂ›m› içermeli ve dinamik
bir ekip taraf›ndan uygulanmal›d›r.
Anahtar Kelimeler: Diyabetik Ayak, ‹nfeksiyon, Tedavi.
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SUMMARY
Evaluation of a Diabetic Foot Protochol: Clinical and Microbiological Data of 68 Diabetic Patients with Deep Foot
Infections, Treatment and Prognosis
The aim of this study is to evaluate general outcome of
deep foot infections in diabetic patients. This prospective study evaluate serious diabetic foot infections hospitalised in Kocaeli University Hospital during 2005-2006.
For each patient, a form included laboratory and clinical profile with necessary consultation results and deep tissue cultures were completed. Sixty-eight patients
(58.8% males), with a mean age 51.8 and 11 years of
duration of diabetes were included in the study. Fortyfive patients were in Wagner class 2/3, whereas 23 patients were in Wagner 4/5. As anatomic localisation,
82.3% of lesions were on forefoot, 17.6% were on metatars, eels or ankle. In aspect of ulcers 48.5% of lesions healed, 17.6% improved, 33.8% amputated for at
least one digit. Within amputation group, 62% of patients were belong to Wagner class 4/5. The patients
with a deep necrotic soft tissue infection had a statistically higher body temperature, eryhrocyte sedimentation rate (ESR) and white blood cell count at diagnosis
compared with those who were in class 2 or 3. Neuropathy (61.7%) and retinopathy (45.5%) were found to
be the most encountered complications. Osteomyelitis
encountered in 48 (70.6%) cases. Only in 57.3% of patients, a bacteria can be cultured and most of them were belong to Staphylococci and Enterobacteriaceae family. As a part of our protochol, a beta-lactam/beta-lactamase inhibitor w/wo linezolide/glicopeptide combi-

G‹R‹ﬁ
Diyabet zemininde geliﬂen kronik ayak infeksiyonlar›, bu hasta grubunda görülen en s›k morbidite ve mortalite nedeni olup, iki farkl› tabloda karﬂ›m›za ç›kabilir (1). Baca¤› tehdit etmeyen
infeksiyonlar yüzeyel olup, ayaktan takip edilebilir. Baca¤› tehdit eden infeksiyonlarda ise selülit alan› geniﬂ ve lenfanjit ile birliktedir. Ülserler derindir ve infeksiyon komﬂuluk yolu ile kemik ve eklem dokuya ulaﬂm›ﬂ olabilir. Bu vakalar›n hemen hepsinde iskemik bulgular ve ateﬂ
varken; a¤r› ve duyarl›l›k nöropatiden dolay› az
veya yoktur. Hastaneye yat›ﬂ endikasyonu olan
her dört diyabetik hastadan birinin yat›ﬂ tan›s›
baca¤› tehdit eden diyabetik ayak lezyonlar› olmakta ve bunlar çok zor iyileﬂmektedir (2). Diyabetik ayak konusunda yap›lan pek çok çal›ﬂmaya
ra¤men nöropati, iskemi ve yara özelliklerini birlikte dikkate alarak, prognozu belirleyebilecek
detayl› bir s›n›fland›rma yoktur. Bugün en s›k
baﬂvurulan sistemler Wagner ve PEDIS s›n›fland›rmalar›d›r. Bu çal›ﬂmada, hasta seçiminde
Wagner s›n›fland›rmas› dikkate al›nm›ﬂt›r (Tablo
1). Protokollerin geliﬂtirilmesi ve uygulanmas› ile
hasta aç›s›ndan önemli geliﬂmeler kaydedilmiﬂse de, en iyi çabalar dahi bu hasta grubunda yara oluﬂmas›n› engelleyememektedir. Bu çal›ﬂma
ile diyabet zemininde geliﬂen ayak yaralar›na ait
ilk belirti ve bulgular›n tan›mlanmas›, diyabet
yaﬂ› ile birlikte geliﬂen komplikasyonlar›n s›kl›¤›
ve tüm bu de¤iﬂkenlerin klinik üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanm›ﬂt›r.

nation were given for two-eight weeks, directed with
the diagnosis and culture results. The median time taken for ulcers to heal was 11 weeks. Twenty-five pati-

Tablo 1. Wagner S›n›fland›rmas›.

ents were discharged within 14 days and those were

Derece

Özellikler

all in nongangreneous group. Recovery were defined

0

Sa¤lam deri ile birlikte kemik ç›k›nt›s›
ve/veya kallus oluﬂumu (ülserasyon için
risk)

improvement. The diabetic foot is an preventible comp-

I

Deride yüzeyel ülser

licaton of diabetes with education and close following

II

Tendon, kemik, ligament ve ekleme kadar ilerlemiﬂ derin ülser

III

Apse ve/veya osteomiyelite ilerlemiﬂ derin ülser

IV

Ön ayakta parmak ve/veya metatars›
kapsayan gangrenöz doku varl›¤›

V

Ayakta amputasyon gerektirebilecek kadar yayg›n, ciddi gangrenöz tutulum

with clinical, laboratory cure and with no lesions on skin
at least within four months. Others were accepted as

of the patients. The aim of the hospitalisation within the
diabetic group has to be prevention of complications,
infections and amputations as a result of infections. In
order to cope with poor outcomes, each hospital have
to coordinate its own diabetic team and diabetic screening programs.
Key Words: Diabetic Foot, Infection, Treatment.
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MATERYAL ve METOT
Bu çal›ﬂmada, 2005-2006 y›l› içerisinde Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesinde yat›r›larak takip edilen 68 ciddi diyabetik ayak infeksiyonu olan hasta incelenmiﬂtir. Çal›ﬂmaya Wagner s›n›fland›rmas› esas al›narak dahil edilen her
hasta için bir form doldurulmuﬂ, gerekli konsültasyonlar ve tetkikler tamamlanm›ﬂt›r. Derin doku örnekleri yüzeyel temizlik yap›ld›ktan sonra
i¤ne (trucut), biyopsi seti veya eküvyonlu çubuk
ile yumuﬂak dokudan al›nm›ﬂt›r. Gram boya ve
aerop kültürler sonucunda identifiye edilen bakteriler Vitec (bioMerieux, Fransa) cihaz› ile isimlendirilerek, antibiyogramlar› tamamlanm›ﬂt›r.
Hastalar bu grup ile özel olarak ilgilenen bir uzman taraf›ndan takip edilmiﬂtir. Takip formunda
genel bilgiler d›ﬂ›nda yaraya ait özellikler, hastaya ait risk faktörleri, diyabet yaﬂ›, diyabete ait
di¤er komplikasyonlar, ayak muayene bulgular›,
radyolojik (doppler, anjiyografi vs. görüntüleme
metotlar›) bulgular, glikoz, HbA1c, hemogram,
biyokimya, C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon h›z› (ESH), tam idrar tetkiki, baﬂlanan antibiyotik, yan›t alma ve tedavi süresi de¤erlendirilmiﬂtir. Tetkiklerle ilgili de¤erlendirmeler birinci ve yedinci gün sonundaki kan de¤erlerinin ortalamas› al›narak yap›lm›ﬂt›r. Tam
iyileﬂme klinik ve laboratuvar düzelmeyle, en az
dördüncü ay kontrolünde sa¤lam deride yeni
lezyon olmamas› durumu olarak kabul edilmiﬂtir. Karar verme aﬂamalar›nda görüntüleme testlerinden, direkt radyografi, bilgisayarl› tomografi
(BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve
ultrasonografi (USG)’den yararlan›lm›ﬂt›r. Tüm
hastalar periferik arter hastal›¤› ve diyabetin
mikrovasküler komplikasyonlar› (nefropati, nöropati ve retinopati) aç›s›ndan incelenmiﬂtir.
Komplikasyonlar, klinik bulgulara ilaveten istenen tetkikler ve konsültan hekimlerin yard›m› ile
tan›mlanm›ﬂt›r.
Hasta verileri SPSS 12.0 versiyonuna kaydedildikten sonra tüm istatistiksel analizler, t-testi
ve ki-kare testi kullan›larak yap›lm›ﬂt›r.
BULGULAR
Altm›ﬂ sekiz hastan›n yaﬂ ortalamas› 51.8 y›l
bulunmuﬂtur. K›rk erkek ve 28 kad›ndan (1.4/1)
oluﬂan hasta grubunda birden fazla lezyon bulunma olas›l›¤› %3 olarak saptanm›ﬂt›r. Ülser
özelliklerine göre 45 (%66.1) hastada lezyon tendon, ligament ve/veya kemi¤e kadar ilerlemiﬂ
(Wagner 2 veya 3), 23 (%33.8) hastada ise yayg›n
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gangrenöz tutulum (Wagner 4 veya 5) gözlenmiﬂtir. Anatomik lokalizasyon olarak ülserlerin %82.3
(56/68)’ünün ayak taban› ve/veya parmak ucunda, %17.6 (12/68)’s›n›n ise metatarsal, topuk veya
bilekte oldu¤u görülmüﬂtür. Proksimal lezyonlarda prognoz daha kötü seyretmiﬂ, dördüncü ay›n
sonunda tüm yaralar›n %48.5 (33/68)’inde tam
iyileﬂme, %51.4 (35/68)’ünde klinik düzelme (amputasyon grubu dahil) kaydedilmiﬂtir. Elli bir
(%75) hastada erken lokal cerrahi (insizyon, debridman) gerekmiﬂ, toplam 23 (%33.8) hastada en
az bir parmak amputasyonu yap›lm›ﬂt›r. Amputasyon uygulanan hastalar›n %62’si Wagner 4 ve 5
s›n›f›nda iken, ilk gruba ait amputasyon riski %30
olarak bulunmuﬂtur. Radyolojik ve klinik olarak
toplam 48 (%70.5) hastaya osteomiyelit tan›s›
konmuﬂtur. Ortalama diyabet yaﬂ› (tan› konulan
y›ldan çal›ﬂman›n yap›ld›¤› y›la kadar geçen zaman dilimi) 11 y›l olarak bulunmuﬂtur.
K›rk iki (%61.7) hastada nöropati, 31 (%45.5)
hastada retinopati, 17 (%25) hastada doppler ile
en az bir vasküler oklüzyon, 17 (%25) hastada da
nefropati saptanm›ﬂt›r. Beﬂ (%7.3) hastada ise
lezyona neden olabilecek diyabetik mikro veya
makrovasküler komplikasyona rastlanmam›ﬂt›r.
Nöropati ve retinopati tek baﬂ›na en s›k rastlanan faktörler olarak bulunmuﬂtur. Gangrenöz infeksiyonu olanlar, di¤er gruba göre istatistiksel
olarak anlaml› oranda yüksek ateﬂ (38.0/37.3°C),
ESH (80/56 mm/saat) ve lökosit (11.0/8 x 109) say›s›na sahip bulunmuﬂtur (p< 0.05). Ortalama
HgA1c de¤eri ise %11.08 olmuﬂtur. Hastalar›n
%36.7 (n: 25/68)’si, 14 gün içerisinde taburcu edilirken, %63.2’si (n: 43/68) hastanede daha uzun
süre yat›r›lm›ﬂt›r.
Tüm hastalardan pamuklu çubuk ile debridman s›ras›nda veya “trucut” i¤ne ile derin doku
kültürü al›nm›ﬂ, toplam 39 (%57.3) hastada 47
bakteri üremesi olmuﬂtur. Sekiz hastada iki bakteri üremesi olmuﬂtur. Bunlar›n ço¤unlu¤unun
Staphylococcus aureus ve Enterobacteriaceae ailesi
üyesi oldu¤u görülmüﬂtür (Tablo 2).
Tedavide, etkilenen ekstremite yatay pozisyonda yüksek tutulmuﬂ, gerek halinde parasetamol, nonsteroid antiinflamatuvar a¤r› kesiciler,
diüretik ve antikoagülan tedavi uygulanm›ﬂt›r.
Yat›ﬂ› takiben, protokol gere¤i piperasilin-tazobaktam tedavisi parenteral baﬂlanm›ﬂ, klinik düzelmeye göre tedavi 14 veya 21 güne tamamlanm›ﬂt›r. Osteomiyelit saptanan hastalarda tedaviye en az dört-sekiz hafta devam edilmiﬂtir. Kültür sonucuna göre, beta-laktam/beta-laktamaz
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Tablo 2. Diyabetik Ayak Yaralar›ndan ‹zole Edilen
Bakteriyel Etkenler.
Toplam üreme say›s›

47

Etkenler
Staphylococcus aureus (MRSA)

17

Pseudomonas aeruginosa

4

Escherichia coli

4

Staphylococcus epidermidis

3

Enterococcus spp.

3

Acinetobacter baumannii

3

Morganella morganii

2

Proteus spp.

2

Stenotrophomonas maltophilia

2

Klebsiella spp.

2

Streptococcus spp.

1

Serratia spp.

1

Citrobacter spp.

1

Enterobacter spp.

1

Xanthomonas

1

MRSA: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus.

inhibitörlerine linezolid veya glikopeptid eklenmiﬂtir. Oral ard›ﬂ›k tedavi, amoksisilin-klavulanik
asit veya kinolon grubu antibiyotikler ile yap›lm›ﬂt›r. On iki hastada tedavi farkl› baﬂlanm›ﬂ veya yan etkiler/yan›ts›zl›k nedeniyle de¤iﬂtirilmiﬂtir. Bu durumda karbapenemler tercih edilmiﬂtir.
Osteomiyelit tedavisinde ise akut dönemi takiben, üreyen bakterinin duyarl›l›k durumuna göre karar verilmiﬂtir. Yaran›n ortalama kapanma
süresi 11 (9-13) hafta olarak bulunmuﬂtur.
TARTIﬁMA
Hastaneye yatan diyabetik hastalar›n %25’ini
aya¤›n diyabetik lezyonlar› oluﬂturmaktad›r (3).
Geliﬂen tüm erken tan›-tedavi metotlar›, iletiﬂim
araçlar› ile bilgilendirme, hastaya ulaﬂ›m ve yara
bak›m›nda katedilen mesafelere ra¤men diyabet zemininde geliﬂen ayak lezyonlar›n› engellemek mümkün olmamaktad›r. Dolay›s›yla bu hasta grubunda amaç infeksiyonu engellemek; e¤er
infeksiyon geliﬂmiﬂ ise buna ba¤l› amputasyon,
sepsis ve septik ﬂoka ba¤l› ölümleri engellemek
olmal›d›r. Bu çal›ﬂmada da, 68 derin diyabetik
ayak yaras› olan hastan›n bu amaçla genel bir
profili ç›kar›lm›ﬂt›r.
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Oyibo ve arkadaﬂlar›n›n Japonya’da 194 hastay› içeren çal›ﬂmas›nda diyabetik ayak yaralar›n›n Tip 2 diyabet hastalar›nda daha bask›n oldu¤u, erkek/kad›n oran›n›n 3.3/1 ve ortalama yaﬂ›n
da 56 oldu¤u görülmüﬂtür (2). Bizim serimizde
de erkekler (%58.8) bask›n cins olmuﬂtur, fakat
hem hasta yaﬂ ortalamas› (51.8) hem de diyabet
yaﬂ› daha düﬂük (11.7/15.4) bulunmuﬂtur. Çal›ﬂma grubumuzda gerek hasta yaﬂ ortalamas›n›n
gerekse diyabet yaﬂ›n›n bu kadar genç olmas›n›n bir nedeni de, iyi takip edilen hastalar›n yan› s›ra diyabet tan›s›n› ayak lezyonu ile birlikte
alan hastalar›n varl›¤›d›r. Bu hastalar ayakta yara
ﬂikayeti ile hastaneye baﬂvuran diyabet tan›s›
atlanm›ﬂ olgulard›r.
Periferik nöropati diyabetik ayak yaralar›n›n
oluﬂmas›nda belki de en önemli risk faktörüdür
ve infeksiyon geliﬂmiﬂ hastalar›n %30-50’sinde
beklenir (4). Periferik nöropati sonucu a¤r› duyusunun kaybolmas›, ayakta oluﬂabilecek küçük
s›yr›k ve yaralar›n gözden kaçmas›na yol açar ve
ilk lezyonlar hemen daima vücut a¤›rl›¤›n› taﬂ›yan ilk veya beﬂinci metatarsal ile topukta geliﬂir. Bu tablo diyabet ile geliﬂen motor sinir tutulumu, ateroskleroza ba¤l› arteryel iskemi ve hastan›n dikkatsizli¤ine ba¤l› pek çok nedenle daha
da kötüleﬂebilir. Diyabetik hastalarla ilgili bir çal›ﬂmada 194 hastada %67.0 oran›nda nöropati,
%26.3 oran›nda nöroiskemi, %1 oran›nda iskemi
bulunmuﬂ, olgular›n %5.7’sinde ise altta yatan
bir neden bulunamam›ﬂt›r. Hasta yaﬂ› ve diyabet
yaﬂ› artt›kça nöropati geliﬂme olas›l›¤› da artmaktad›r. Bizim serimizin %61.7’sinde nöropati,
%45.5’inde retinopati, %25’inde en az bir vasküler oklüzyon ve %25’inde nefropati saptanm›ﬂt›r.
Genel olarak tüm komplikasyonlar benzer serilere göre daha yüksek bulunmuﬂtur (5). Ayr›ca
burada dikkati çeken bir di¤er faktör, nöropatinin varl›¤› daha kabul edilebilir iken, retinopati
oran›n›n yüksekli¤idir. Hasta grubumuzun yaklaﬂ›k yar›s›nda tan›mlanan retinopati kötü glisemik
kontrolün yans›mas› olarak aç›klanabilir. Nöropati geliﬂimi ve ekstremitelerde yara oluﬂumu,
düzenli nörolojik muayene ile engellenebilir.
Çal›ﬂmam›za al›nan yaralarla ilgili tam iyileﬂme, k›smi düzelme ve amputasyon oranlar› beklendi¤i gibi olmuﬂ, proksimal infeksiyonlarda
(metatarsaller, topuk veya bilek) prognoz daha
kötü seyretmiﬂtir. Gangrenöz infeksiyonu olanlarda infeksiyon bulgular› daha yüksek seyretmiﬂtir. Ancak, diyabetik hasta grubunda selülit,
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osteomiyelit varl›¤›nda dahi ateﬂ, lökositoz olmayabilir. Bir çal›ﬂmada, ateﬂ olgular›n ancak
1/3’ünde tespit edilebilmiﬂtir (6). Bir baﬂka çal›ﬂmada osteomiyelit geliﬂen olgular›n %18’inde
ateﬂ, %46’s›nda lökositoz, %96’s›nda da yüksek
ESH bulunmuﬂtur (7). Bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda,
ESH’nin derin doku infeksiyonu tan›s›nda di¤er
parametrelerden daha de¤erli oldu¤unu söyleyebiliriz. Çal›ﬂmam›zda iki gruba ait CRP de¤erleri aras›nda istatistiksel bir fark saptanamam›ﬂt›r.

hikayesi olmayan bir hastada daha çok toplumdan edinilen bakteriler beklenirken; uzun süre
takip edilen ve hastaneye yat›p ç›kma hikayesi
olan hastalarda daha dirençli bakterilerle karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Çal›ﬂmam›zda MRSA, Enterococcus
spp., Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Proteus spp. ve Stenotrophomonas maltophilia gibi
hastane kökenli dirençli mikroorganizmalar›n
varl›¤›, hasta grubumuzun asl›nda naiv olmad›¤›n›n bir göstergesidir.

Diyabetik ayak infeksiyonlar›n›n etkenleri,
altta yatan hastal›¤›n ciddiyetine göre de¤iﬂmektedir. En s›k beklenen etkenler S. aureus,
streptokok gibi gram-pozitif aeroplar ve Enterobacteriaceae ailesine ait gram-negatif mikroorganizmalard›r. Anaeroplar daha nadir görülür.
Ciltte mantar infeksiyonu ya da egzama olmas›
da sekonder bakteriyel infeksiyon riskini artt›rmaktad›r (1). Çal›ﬂmam›zda, toplam 47 bakteri
üremesi olmuﬂtur (%57.3). Kültür pozitifli¤i beklenenden düﬂük bulunmuﬂtur; bu durum hastalar›m›z›n büyük ço¤unlu¤unun önceden antibiyotik tedavisi alm›ﬂ veya al›yor olmas›yla aç›klanabilir. Bu duruma, iki bakteriden fazla üreme
olan kültürlerde, bask›n iki koloninin bildirilmesinin ve anaerop kültür yap›lamamas›n›n da katk›s› olmuﬂtur. Üreyen bakterilerin ço¤unlu¤unun
S. aureus ve Enterobacteriaceae ailesi üyesi oldu¤u görülmüﬂtür. Say› olarak S. aureus, en s›k
izole edilen bakteri olmuﬂtur. S›kl›k aç›s›ndan
beklenen bir bakteri olmakla birlikte, metisilin
direncinin %41.1 olmas› bölgemiz ve muhtemelen ülkemiz için de iyi bir gösterge de¤ildir. Bu
oran benzer çal›ﬂmalara göre hayli yüksektir (8).
Uzun süreli antibiyotik kullan›m› ile metisiline
dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) aras›nda bir
ba¤ oldu¤unu gösteren yay›nlar mevcutsa da, diyabetik ayak grubunda böyle bir çal›ﬂma yoktur.
Bu yüzden diyabetik ayak grubunda yüzeyel infeksiyonlarda antibiyotik kullan›m›na karﬂ› ç›kan
araﬂt›rmalar da mevcuttur (9,10). Foster ve arkadaﬂlar›na göre diyabetik hastalarda özensiz antibiyotik kullan›m›, ileride olabilecek daha ciddi
infeksiyonlar›n tedavisini güçleﬂtirmektedir (11).
Antibiyotik direncini ciddi bir problem olarak
kabul eden bu çal›ﬂmalar, temiz yaralarda antibiyotiksiz tedavileri önermektedir (10-12). Ancak
genel kabul görmüﬂ tüm protokoller, temizlik,
genel bak›m ve destek tedaviyle iyileﬂmeyen
yaralarda derin doku örne¤i al›nmas›n› takiben
antibakteriyel tedaviyi önermektedir (5). Daha
önce antibiyotik kullanmam›ﬂ, hastaneye yatma

Yüzeyel ülserlerin dahil edilmedi¤i serimizde, osteomiyelit oran› %70.5 ile oldukça yüksek
bulunmuﬂtur. Diyabette osteomiyelit tan› ve tedavisi oldukça kar›ﬂ›kt›r. Bir de hastada nöropatik kemik tutulum zemininde osteoartropati geliﬂmiﬂ ise tan› daha da zorlaﬂ›r. Osteomiyelit ile
basit nöropatik osteoartropatiyi ay›rt etmenin
kritik önemi vard›r, çünkü osteomiyelitte uzun
süreli antibiyotik tedavisi ve cerrahi gerekirken,
di¤erinde konservatif yaklaﬂ›m önerilir. Ayr›ca
diyabetik zeminde geliﬂen osteomiyelitlerde
amputasyon oran›, diyabet olmayan hasta grubuna göre oldukça yüksektir. Bu yüzden diyabet
ve ayak ülseri olan hastalarda klinik kanaat yeterli de¤ildir. Özgünlük ve duyarl›l›¤› tart›ﬂ›lmakla birlikte, direkt grafiler uzun süreli ayak yaralar›nda (alt› haftadan uzun) ve osteomiyelit ﬂüphesi olan olgularda oldukça yard›mc›d›r. Direkt
grafilerin bir dezavantaj›, kemik y›k›m› ve periostiti iki-üç haftadan önce gösterememesidir. Bu
çal›ﬂmaya dahil edilen hastalar›n %33’ünde en az
bir parmak amputasyonu gerekmiﬂtir. Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesinde 1998 y›l›nda yap›lan bir çal›ﬂmada, diyabetik ayak tan›s› ile takip edilen 147 hastan›n %36.7’sinde amputasyon gerekti¤i bildirilmiﬂtir (13). Aksoy ve
arkadaﬂlar›n›n 2004 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesinde yapm›ﬂ olduklar› bir di¤er
çal›ﬂmada da amputasyon oran› %39.4 olarak bulunmuﬂtur; ayn› çal›ﬂmada, 1992-1996 y›llar› ile
2000-2002 y›llar› aras›ndaki oran karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ
ve istatistiksel aç›dan bir fark bulunamam›ﬂt›r
(14). Tüm geliﬂmelere ve hasta profilindeki de¤iﬂimlere ra¤men diyabete ba¤l› amputasyon riskinin azalmad›¤› görülmektedir.
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Semptomatik tedaviye ek olarak, yat›ﬂ› takiben piperasilin-tazobaktam (3-4 x 2.25-4.5 g)
baﬂlanm›ﬂ, klinik düzelmeye göre tedavi 14 veya
21 güne tamamlanm›ﬂt›r. Bu tedavi, hastanemizde halen devam etmekte olan diyabetik ayak tedavi protokolü gere¤idir. Piperasilin-tazobaktam

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2007; 11: 4

Diyabetik Ayak Takip ve Tedavi Protokolü:
Derin Ayak ‹nfeksiyonu Olan Altm›ﬂ Sekiz
Diyabetik Hastaya Ait Klinik ve Mikrobiyolojik Veriler

verilemeyen hastalarda karbapenem grubu antibiyotikler tercih edilmiﬂtir. En s›k görülen yan
etkiler, gastrointestinal ﬂikayetler ile kemik ili¤i
depresyonu olmuﬂtur. Osteomiyelit saptanan
hastalarda tedavi en az dört-sekiz hafta devam
etmiﬂtir. Kültür sonucuna göre, beta-laktam/beta-laktamaz inhibitörüne linezolid veya glikopeptid eklenmiﬂtir. Oral ard›ﬂ›k tedavide amoksisilin-klavulanik asit veya kinolonlar tercih edilmiﬂtir. Osteomiyelit tedavisinde ise akut dönemi takiben, üreyen bakterinin duyarl›l›k durumuna göre karar verilmiﬂtir. Tedavi sonunda hastalar›n %87’sinde sistemik yan›t (ateﬂ, lökosit,
ESH, CRP vs.) al›nm›ﬂ, %66.1’inde beklenen klinik ve laboratuvar düzelme görülmüﬂtür. ‹yileﬂme kriteri klinik ve laboratuvar düzelme olarak,
tam kapanma ise en az dördüncü ay kontrolünde
sa¤lam deride yeni lezyon olmamas› durumunda kabul edilmiﬂtir. Hastalar›n %63.2 (n: 43/68)’si
14 günden daha uzun süre yat›r›lm›ﬂt›r.
Sonuç olarak, diyabetik hastada amaç komplikasyonlar› ve infeksiyonlar› engellemek, infeksiyon geliﬂmiﬂ ise amputasyonu önlemektir. Etkin tedavi; endokrinoloji klini¤ince diyabet
kontrolü, cerrahi klini¤ince cerrahi debridman ve
apse drenaj› ile infeksiyon klini¤ince düzenlenecek antibakteriyel tedavi rejimlerini içeren kapsaml› bir yaklaﬂ›m› içermelidir. Bu yaklaﬂ›m, her
hastanede oluﬂturulacak Diyabetik Ayak Kurulu’na ba¤l› özel bir ekip ile bölgeye ve hasta grubuna ait verilerin de¤erlendirilmesiyle baﬂar›l›
olabilecektir.
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