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KİTABE-İ SENG-İ MEZAR
I
Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi;
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah´ın adını,
Günahkar da sayılmazdı.
Yazık oldu Süleyman Efendiye
II
Mesele falan değildi öyle,
To be or not to be kendisi için;
Bir akşam uyudu;
Uyanmayıverdi.
Aldılar, götürdüler.
Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü.
Duyarlarsa öldüğünü alacaklılar
Haklarını helal ederler elbet.
Alacağına gelince...
Alacağı yoktu zaten rahmetlinin.
III
Tüfeğini depoya koydular,
Esvabını başkasına verdiler.
Artık ne torbasında ekmek kırıntısı,
Ne matarasında dudaklarının izi;
Öyle bir rüzgar ki,
Kendi gitti,
İsmi bile kalmadı yadigar.
Yalnız şu beyit kaldı,
Kahve ocağında, el yaz işiyle:
´Ölüm Allah´ın emri,
´Ayrılık olmasaydı.´
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iyabetik ayak gelişimini öngörebilmek
D
için çeşitli uyarıcı belirtiler mevcuttur. Bu belirtilerin ve bu öngörüdeki etki güçlerinin bilinmesi kuşkusuz arzu edilmeyen komplikasyonların önüne geçilmesi için çok önemlidir.
Her ne kadar bugüne kadar diyabetik ayak
gelişimi ile ilgili birçok risk faktörü tanımlanmış olsa da , biz burada bu risk faktörleri arasından en belirgin olanlarını inceleyeceğiz.
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Duyu nöröpatisi



Mötör nöröpati



Otönöm nöröpati

Ayakta Şekil Bozukluğu
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Geçirilmiş ülser ya da
amputasyon hikayesi
Diyabetik bir hastanın hikayesinde bu
ikisinden birinin bulunması tartışmasız o hastayı risk kategorisini en üst basamağına taşımaktadır. Bu sınıf içerisindeki hastaların özellikli merkezlerde takip edilmesi, benzeri bir
olayı tekrar yaşamamaları için atılacak en
önemli adımlardan bir tanesidir.
Ülkemizde podiatri branşının bulunmayışı bu türden merkezlerin sayılarını sınırlamaktadır. Bu açığın kapatılabilmesi için bazı
hastanelerin bünyesinde multi-disipliner ekipler kurulmakta ve bu hastalar buralarda takip
edilmeye çalışılmaktadır. Ancak bu çözümün
beklentileri tam olarak karşılayabildiğini söylemek zordur. Zira mevcut multi-disipliner
ekipler içerisindeki branş hekimlerinin hiçbirisi ayak ve yarayı birincil sorumluluk alanı olarak görmemekte, bu nedenle bazı durumlarda
hastalar adeta sahipsiz kalabilmektedirler. İdeal olan yaklaşımda, diyabetik ayak hastalarından sorumlu bir hekim ve bu hekimin gerekli
gördüğü hallerde başvurabileceği ilgili branş
hekimlerinden oluşan bir ekip vardır.

2
Geçirilmiş bir ülser hikayesi bulunan
hastalar, bu şikayetin tekrarlaması açısından,
böylesi bir yaralanma öyküsü bulunmayan
emsallerine kıyasla, çok daha fazla risk altındadırlar. Bu açıdan, bu hastalar yüksek-risk
grubu adı altında sınıflandırılmalı ve en azından 3 ayda bir hekim kontrolüne tabi tutulmalıdırlar. Her yeni diyabetik ayak olayı morbidite ve mortalite artışı açısından ilave bir etki
oluşturmakta, hastaların hem yaşam kalitelerini hem de yaşam sürelerini kısıtlamaktadır.

Olgu 3.1
Demografik Bilgiler
Yaş:
Diyabet süresi (yıl):
HbA1c (%):
Laboratuvar
Hemoglobin (mg/dL): 1
Üre(mg/dL):
1
Kreatinin (mg/dL ):
1
Enfeksiyon Belirteçleri
BKS (x103/µL)
CRP (mg/L):
ESR (mm/s):
Sınıflandırma
Wagner:
Texas:
PEDIS Enfeksiyon:

6 4
8
6 0
2 0
0 3
8 0
7 0
6
3 7
3
3 b
3

Olgu 3.1’ de başvuru anındaki değerlendirmesi verilen hastanın Şekil
3.1 (a– i) ‘de aynı bölgede 3 kez tekrarlayan
ve simetrik bir şekilde 2 yıl sonra diğer ayağın
aynı bölgesinde de gelişen ülser şikayetine ait
görüntüleri izlenmektedir.
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Şekil 3.1 (a) Sağ ayak başparmağının altında yedi
yıldır iyileşmeyen ülseri bulunan hastanın ayağı.

Hastanın ifadesine göre 7-8 yıl önce sağ
ayak başparmağının altında bir ülser gelişiyor
ve dönem dönem akıntılı, ağrılı dönemler halinde tekrar tekrar enfekte oluyormuş. Dört
yıldır insülin kullanan hasta, sol gözden katarakt operasyonu geçirmiş ve 2 yıldır diyabetik
nefropati tanısı ile takip ediliyormuş.
Hastanın fizik muayenesinde sağ ayak
başparmak plantar yüz distalinde 1 cm çapında
kemiğe kadar inen ülser tespit edilmiş idi. Parmağın dorsal yüzünde yaygın ödem ve 2cm
çapın ötesine uzanım gösteren kızarıklık mevcuttu.
Yumuşak doku ve kemik kültüründe
Pseudomonas aeruginosa (IBL+) ve Escherichia coli üremesi üzerine parenteral antibiyoterapi ve yara bakımı amacıyla hospitalize
edilerek tedavi edilmesine karar verildi.

3 Diyabetik Ayak Atlası

(b) Bir aylık antibiyoterapi , yara bakımı ve 10

3. BÖLÜM Riskli Ayak

(d) Kısmi debritman sonrası yara zemini.

seans hiperbarik oksijen tedavisi sonrasında, kallus
dokusunun tamamen ortadan kalktığı, yara çapının
ve derinliğinin belirgin derecede azaldığı ve enfeksiyona ait kızarıklığın yerini normal cilt rengine
bıraktığı izlenmektedir.

(e) Bir ay sonra parmağın görünümü. Birkaç gün
arayla gerçekleştirilen düzenli debritman uygulamalarından sonra parmağın yakından görünümü.
Dikkatli bakıldığında zeminde halen noktasal mor,
siyah oluşumların olduğu izlenmekte. Yeniden
ülser gelişebileceğinin güçlü bir işareti olan bu
oluşumların giderilmesi esastır.

(c) Dokuz ay sonra tekrarlayan yara.
Şekil 3.1(c)’de yara bölgesinde izlenen
koyu mor, siyah görüntü, kallus dokusunun
temizlenmesinde gecikildiğinin ve bu nedenle
kallus altında hemorajik bir koleksiyon geliştiğinin bir işaretidir.

© Tüm hakları saklıdır

Hastada kötü prognostik faktörler arasında yer alan diyabetik nefropati ve osteomiyelit bulunmasına rağmen, glisemi regülasyonunun iyi olması ve periferik vasküler hastalığının bulunmaması (TcPO2 : 56mmHg) nedeniyle tedaviye her seferinde iyi ve hızlı yanıt
verebilmiştir.
http://www.turk-day.org

4

(f) Bir ay sonra hastanın üçüncü başvurusu. Aynı
lokalizasyonda benzeri bir lezyonun oluşması bu
kez fazla zaman almamıştır. Ülser oluşum sıklığı,
debritmanın etkinliği ile ters orantılıdır.

(h) İlk başvurudan yaklaşık 2 yıl sonra bu kez diğer ayakta gelişen benzeri bir lezyon.

(g) Debritmandan hemen sonra yara zemini. Bir
önceki debritman sonrasında izlenen görüntüye kıyasla (d) cilt bütünlüğünün korunduğu
izlenmektedir.
Tüm eğitimlere rağmen, bu hastalarda
tekrar ülser gelişim riski yüksektir. Daha önce
de altının çizildiği gibi diyabetik hastalarda bir
kez ülserayon gelişimi, tekrar gelişebileceğinin güçlü bir işareti olarak kabul edilmeli ve
bu hastalar bu bilinç içerisinde takip edilmelidirler.

Diyabetik hastalarda bir kez ülserayon
gelişimi tekrar gelişebileceğinin güçlü bir
işareti olarak kabul edilmeli ve bu hastalar bu bilinç içerisinde takip edilmelidirler.

© Tüm hakları saklıdır

(i) Başvuru sonrası birinci ayda yara zemini.
Bu hastanın daha önceki ülserasyonları
dahil bu vakası da dikkate alındığında başvuru
tablosundaki lezyon görünümü her ne kadar
ürkütücü olsa da bu yaraların debritman tedavisine oldukça iyi yanıt verdiği ve diyabetik
yaralar için kısa sayılabilecek 3-4 haftalık sürelerde iyileştiği izlenmektedir. Bu olumlu
sonuçların altında yatan temel faktör hastanın
arteriyel dolaşımının henüz bozulmamış olmasıdır.

5 Diyabetik Ayak Atlası

Diyabetik ayak nöropatisi
Diyabetik ayak nöropatisinin en önemli
etkilerinden bir tanesi hastalarda korunma içgüdüsünün kaybına yol açmasıdır. Duyu nöropatisi olarak da adlandırılan bu tabloda, hastaların ısıya, ağrıya ya da diğer uyarıcı durumlara karşı tehdit algıları nöropatinin derecesine
göre ya azalmakta ya da tam olarak kaybolmaktadır. Bu durum hastalarda çeşitli yaralanmalara yol açabilmektedir. Ayak üşümesinde
kullanılan sıcak su torbasına uzun süre maruz
kalınması, ayakkabı içinde unutulan bir cismin
fark edilmeyerek gün sonunda yaralanmaya
yol açması bu örneklerden sadece birkaç tanesidir.

Şekil 3.2 Altmış üç yaşında 20 yıllık diyabeti ve
hipertansiyonu bulunan hastanın sıcak su torbası
travmasına bağlı olarak her iki ayak plantar yüzünde gelişen geniş ülsere ve nekrotik lezyonlar.

© Tüm hakları saklıdır

3. BÖLÜM Riskli Ayak

Olgu 3.2
Demografik Bilgiler
Yaş:
Diyabet süresi (yıl):
HbA1c (%):
Laboratuvar
Hemoglobin (mg/dL): 1
Üre(mg/dL):
Kreatinin (mg/dL ):
1
Enfeksiyon Belirteçleri
BKS (x103/µL)
CRP (mg/L):
ESR (mm/s):
Sınıflandırma
Wagner:
Texas:
PEDIS Enfeksiyon:

6 3
2 0
8 5

0 0
9 2
0 0
7 6
3 9
8 1
4
2 b
2

Şekil 3.2’de tipik bir duyusal nöropati
zemininde gelişen termal travma vakası olgusu
izlenmektedir. Ayaklarını ısıtmak için gece
boyunca sıcak su torbasına maruz kalan hasta
herhangi bir rahatsızlık hissetmemiş, sonuçta,
sabah uyandığında ayağında “içi sıvı dolu baloncuklar” olarak tarif ettiği yaraları fark etmiştir. Resimde hastanın yaralanmadan bir ay
sonra başvurusunda maruziyet yerlerinde kuru
nekrotik odakların geliştiği izlenmektedir.
Fizik muayenede, Semmes-Weinstein
10-g monofilaman testi ile ileri derecede duyusal nöropati tanısı konmuştur. Vasküler değerlendirmede her iki ayak nabızları normal
tespit edilen hastanın dopler USG tetkikinde
de herhangi bir vasküler patoloji saptanmamıştır. Hastanın üre değerinin 90mg/dl düzeyinde
olması dikkat çekicidir. Bu hastaların bütüncül
bir yaklaşımla multi-disipliner bir ekip tarafından takip edilmesinin önemi burada yatmaktadır. Zira bir yanda yara iyileştirilmeye çalışıhttp://www.turk-day.org

6
lırken diğer yandan diyabete bağlı diğer sistemlerde komplikasyon gelişebilmektedir. Her
ne kadar başvuru değerleri açısından ilk bakışta ileri düzeyde bir nefropati mevcudiyeti düşündürmese de hastanın bu açıdan da kapsamlı
bir değerlendirmeye tabi tutularak, tehdidin
boyutunun net olarak ortaya konması gerekir.
Zira hastaneye yatış, uzun süreli parenteral
antibiyotik kullanımı, inatçı hiperglisemi gibi
faktörler çeşitli renal bozukluklara zemin hazırlayabilmektedir.
Hastada ileri düzeyde periferik nöropati
bulunmasına rağmen, periferik vasküler hastalığın bulunmaması tedavi sürecini olumlu etkileyen bir faktör olmuştur. Her ne kadar hastanın başvuru ESR değeri yüksek olsa da, ayak
düz grafisi ve klinik değerlendirmesinde osteomiyelit lehine bir şüpheye rastlanmamıştır.
Bu nedenle ileri tanı yöntemlerine başvurulmamıştır. Diyabetik ayak osteomiyelitinin kesin tanısı ancak kemik biyopsisi ile ortaya konabilmektedir. İşlemin invazif olması nedeni
ile endikasyonunun iyi ortaya konması gereklidir. Kemik biyopsisi ameliyathane şartlarında, genel anestezi altında gerçekleştirilebileceği gibi, steril şartlarda fluoroskopi eşliğinde
perkütan olarak da gerçekleştirilebilmektedir.
Bu hastada olduğu gibi ileri düzeyde duyusal
nöropati bulunan hastalarda herhangi bir lokal
anesteziye dahi gereksinim duyulmadan işlem
gerçekleştirilebilmektedir. Kesin tanı kemik
doku örneklerinin histopatolojik ve mikrobiyolojik incelemelerinin sonunda ortaya konabilmektedir.
Hasta 9 günlük oral antibiyotik tedavisi,
günlük yara bakımı, 15 seans HBO tedavisi ile
belirgin derecede iyileşme göstermiştir. Bir
aylık hospitalizasyonu müteakip ayaktan takip
programına alınan hastanın yaraları 4 ayda
tamamen epitelize olmuştur.

© Tüm hakları saklıdır

Şekil 3.3 Altmış dokuz yaşında 15 yıllık diyabet
öyküsü bulunan ve glisemi regülasyonu oldukça
kötü olan hastanın ayağı. Sıcak su içeren pet şişenin uzun süre ayağının üstünde tutulması sonucu
gelişen tablo . Duyusal nöropati nedeniyle ısı artışına bağlı rahatsızlık hissetme eşiği oldukça yükselen hastada bu durumun ayak üstünde ciddi bir
yaralanmaya yol açtığı izlenmektedir.

Telif hakkı sahibi, bu fotoğrafın elektronik ortamda
çoğaltılması ile ilgili haklarını saklı tutmaktadır.
İlgili fotoğrafa aşağıdaki atıf üzerinden ulaşılabilir.

Uzun, Günalp, Mesut Mutluoglu, Rahmi Evinc,
Yavuz Ozdemir, and Hüseyin Sen. "Severe burn
injury associated with misuse of forced-air warming device."Journal of anesthesia 24, no. 6
(2010): 980-981.

Şekil 3.4 (a) (b) Termal travmaya bağlı oluşmuş
yaralanma ve yaklaşık 4 ay sonraki iyileşmeye
yakın görüntüsü.

7 Diyabetik Ayak Atlası
Şekil 3.4’teki olgunun çarpıcılığı sağlık
çalışanlarının ihmali sonucu gelişmiş olmasında yatmaktadır. Ameliyat sonrası hastaların ısı
dengesini koruma amaçlı kullanılan ve sıcak
buharın elektrikli bir cihaz tarafından battaniyeye iletilmesine dayanan bir yöntemin kullanıldığı bu tabloda, normal şartlarda yalnızca
battaniye kullanılması gerekirken, hasta direkt
olarak hortumdan salınan sıcak buhara maruz
kalmıştır. Duyu hissi kaybolmamış bir hasta
uzun süre sıcak buhara maruz kalmanın vereceği rahatsızlık ile sağlık çalışanlarını uyarabilecekken duyusal nöropati gelişmiş bu diyabetik hastada bu rahatsızlık hissedilmemiş ve
neticede ciddi bir yanık yarasına yol açmıştır.

Duyusal nöropati teşhisi konmuş diyabetik hastalar ayak üşümesinde herhangi bir
ısıtıcı kullanmamalıdır. Bu hastalarda
kalın çorap, battaniye tarzı doğal örtüler
kullanılmalıdır.

3. BÖLÜM Riskli Ayak

Olgu 3.5
Demografik Bilgiler
Yaş:
Diyabet süresi (yıl):
HbA1c (%):
Laboratuvar
Hemoglobin (mg/dL): 1
Üre(mg/dL):
Kreatinin (mg/dL ):
1
Enfeksiyon Belirteçleri
BKS (x103/µL)
CRP (mg/L):
ESR (mm/s):
Sınıflandırma
Wagner:
Texas:
PEDIS Enfeksiyon:

5 5
1 0
8 7

2 3
4 2
1 2
9 4
2 2
3 4
2
2 d
3

Şekil 3.5 (a) 55 yaşında 10 yıllık diyabet öyküsü
bulunan hasta. Sağ ayak plantar yüz orta bölgede
belirgin bir büllöz lezyon izlenmektedir. Hasta
ayaklarını ısıtabilmek için uzun süre sıcak su içerisinde tutmuş.

© Tüm hakları saklıdır

(b) Plantar yüzdeki büllöz oluşumun ayağın lateraline de uzanım gösterdiği izlenmektedir.

http://www.turk-day.org
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(c) Aynı hastanın sol ayak lateralinde geniş bir
alanda aynı maruziyete bağlı büllöz bir oluşum
izlenmektedir.

(d)

(f)
Şekil 3.5 (d-e-f)’ de debritmandan hemen sonra
ayakların genel görünümü izlenmektedir.

(e)

Duyusal nöropati bulunan bir hastanın
ayağı kendisi ya da bir yakını tarafından
mutlaka günde bir iki kez herhangi bir
kızarıklık, şişme, su toplama, nasırlaşma
ya da diğer riskiler açısından kontrol edilmelidir.

© Tüm hakları saklıdır

Düzenli aralıklarla debritman, kısa süreli oral antibiyotik tedavi, istirahat ve uygun
yara bakım ürünleri ile ancak 3 ay sonra yaralarda belirgin bir düzelme sağlanabilmiştir
(Şekil 3.5 (g-h)). Yara iyileşmesinin bu denli
uzamasını etkileyen temel faktörlerden ikisi
travmanın yaygın oluşu ve hastanın periferik
arteriyel dolaşımının zayıf oluşu idi.

9 Diyabetik Ayak Atlası

(g)

3. BÖLÜM Riskli Ayak

Şekil 3.6 (a) 70 yaşında 25 yıldır diyabeti olan ve
HbA1c değeri %13 olan hasta. Her iki ayak parmaklarda, nekroz görünümlü yaralanmalar.

Olgu 3.6
Demografik Bilgiler
Yaş:
Diyabet süresi (yıl):
HbA1c (%):
1
Laboratuvar
Hemoglobin (mg/dL): 1
Üre(mg/dL):
Kreatinin (mg/dL ):
1
Enfeksiyon Belirteçleri
BKS (x103/µL)
CRP (mg/L):
ESR (mm/s):
Sınıflandırma
Wagner:
Texas:
PEDIS Enfeksiyon:
(h)
Şekil 3.5 (g) (h) Ayakların 3 ay sonraki görünümü.
Yanık travmalarının büyük ölçüde ortadan kalktığı
ancak basıya maruz kalan topuk ve metatars başı
bölgelerinde kallus dokusunun varlığını devam
ettirdiği izlenmektedir.

© Tüm hakları saklıdır

7 0
2 5
3 0
4 0
7 4
5 8
5 6
1 2
2 4
4
2 d
3

Diyabetik hastaların ayaklarını tehdit
eden unsurlara karşı bilinçlendirilmeleri
alt esktremite amputasyon oranlarını düşürülebilmesinin ilk ve en önemli
basamağıdır
http://www.turk-day.org

10
Şekil 3.6’da maruziyet sebebi ve sonuçları
açısından dramatik ve oldukça çarpıcı bir tablo
izlenmektedir. Hasta ayaklarını ısıtmak için
sobanın fırın kısmının içine sokmuş ve ancak
kendi teninin yanık kokusunu aldığında ters
giden bir şeyler olduğunun farkına varabilmiş.
Hastaya yerel bir hastanede amputasyon önerilmiş.

(b) Ayakların 1 ay sonraki genel görünümü.
Hastanın öz bakımı kötü , glisemi regülasyonu çok zayıf (HbA1c % 13 ) ve algı düzeyi oldukça düşük olması nedeniyle yatırılarak
takip edildi. Bu süre zarfında günlük yara bakımı ilkeleri ile adım adım debritman uygulanarak kontrollü bir şekilde nekrotik dokular
temizlendi. Yara pansumanında çevre dokulardan kontaminasyonun önlenmesi için betadin
solüsyon ile antisepsi uygulandı, yara üzerine
yalnızca serum fizyolojik tatbik edildi. Granülasyon dokusunun gelişimi ile birlikte yara
üzerine granülasyonu hızlandırmak için, medikal bal içerikli yara örtüleri uygulandı, günaşırı pansumana geçildi.
Her iki ayak nabızları zayıf olarak alınan hastanın duyusal nöropati değerlendirmesinde ileri düzeyde nöropatisi olduğu ortaya
kondu. Kötü prognostik faktörleri daha ön
planda olan bu hastada, periferik arteriyel hastalığın kritik seviyede olmaması şekil 3.6 (b)’
de izlenen olumlu sonuca katkıda bulunmuştur.
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Olgu 3.7
Demografik Bilgiler
Yaş:
Diyabet süresi (yıl):
HbA1c (%):
Laboratuvar
Hemoglobin (mg/dL): 1
Üre(mg/dL):
Kreatinin (mg/dL ):
1
Enfeksiyon Belirteçleri
BKS (x103/µL)
CRP (mg/L):
ESR (mm/s):
Sınıflandırma
Wagner:
Texas:
PEDIS Enfeksiyon:

4 8
2 0
7 4

1 4
3 6
0 2
7 6
2 2
3 5
4
3 b
3

Telif hakkı sahibi, bu fotoğrafın
elektronik ortamda çoğaltılması ile
ilgili haklarını saklı tutmaktadır. İlgili fotoğrafa aşağıdaki atıf üzerinden
ulaşılabilir.

Mutluoglu, Mesut, Günalp Uzun, Hakan
Ay, and Hüseyin Karagöz. "Unexpected
Thermal Injury Caused by Noncontact
Heat Exposure in a Diabetic Patient." Journal of Burn Care & Research 34, no. 5 (2013): e309-e310.
Şekil 3.7 (a) Kırk sekiz yaşında, 20 yıldır diyabeti
bulunan ve 20 yıldır insülin kullanan hastanın sağ
ayak halluks distalinde termal travmaya bağlı gelişen kuru nekrotik odak ile 2-4. parmaklarda kızarıklık ve ciltte kuruma izlenmektedir.

11 Diyabetik Ayak Atlası
Hastanın ifadesine göre başvurusundan
yaklaşık 1 ay kadar önce açık havada, uzunca
bir süre büyükçe bir kazanda yemek pişirme
sonrasında maruz kaldığı sıcak su buharından
ötürü akşam ayak parmaklarında su toplanması şeklinde tarif ettiği yaralar gelişmiş. Tedavi
amaçlı başvurduğu birinci basamak tedavi
merkezlerinin pansuman ve antibiyotik tedavisine rağmen, yarada bir düzelme olmamış,
aksine siyahlaşma gelişmiş. Hastaya daha sonra başvurduğu üçüncü basamak bir tedavi merkezinde bir cerrah tarafından parmak amputasyonu önerilmiş.
Hastanın debritman sonrasında (şekil
3.7 (b)) ekspoze durumda izlenen kemikten ve
çevre yumuşak dokulardan alınan biyopsi örneklerinde Pseudomonas aeruginosa saptanması nedeniyle iki hafta hospitalize edilerek,
sonrasında ise ayaktan takibi yapıldı.
Hastanın tedavisi süresince endokrin
konsültasyonu ile glisemi regülasyonu, intaniye konsültasyonu ile antibiyoterapisi düzenlendi. Günlük yara bakımı servisimizde yapılmış olup, gerekli debritman ve küretaj uygulamaları yara bakımı kapsamında gerçekleştirilmiştir.

(b) Debritmandan hemen sonra nekrotik alanın
altında granüle görünümde yara zemini izlenmekte.
Halluks distal uçta kemik doku biyopsinin alındığı
alan izlenmektedir.
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Telif hakkı sahibi, bu fotoğrafın elektronik ortamda çoğaltılması ile ilgili haklarını saklı
tutmaktadır. İlgili fotoğrafa
aşağıdaki atıf üzerinden ulaşılabilir.

Mutluoglu, Mesut, Günalp Uzun,
Hakan Ay, and Hüseyin Karagöz.
"Unexpected Thermal Injury Caused by Noncontact Heat Exposure
in a Diabetic Patient." Journal of
Burn Care & Research 34, no. 5
(2013): e309-e310.
(c) Başvurudan yaklaşık 2 ay sonra yaranın tamamen epitelize olduğu izlenmektedir.

On-gram monofilaman duyu testi ile
ayak plantar yüzde sorgulanan her 4 nokta için
de tepkisiz kalan hastada, ayak nabızları normal idi. Ayak perfüzyonunun iyi durumda olması, yara iyileşmesi için olduğu kadar uygulanan antibiyotiklerin, yara bölgesinde arzulanan düzeyde ulaşabilmesi, dolayısıyla da bir
an önce enfeksiyonun kontrol altına alınıp baskılanabilmesi açısından da çok önemlidir.

Diyabetik hastaların 60-70% sinde ilerleyen yaşla beraber periferik nöropati ya da
ayaklarda his kaybı gelişir.
http://www.turk-day.org
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Şekil 3.8 Diyabetik ayak enfeksiyonlarına zemin hazırlayan faktörlerin başında diyabetik nöropati gelir.

Şekil 3.9 (a) (b) Çeşitli ısıtıcılara bağlı gelişen diyabetik ayak yanık olguları. Bu bölüm altında örneklendirilen olgular, diyabetik ayak yönetiminde eğitimin ne denli önemli olduğunun, cahilliğin, bilgisizliğin ne
düzeyde ürkütücü sonuçlara yol açabileceğinin çarpıcı bir göstergesidir. Bu hastaların bütüncül bir yaklaşımla öncelikle bilinçlendirilmeleri ve bilgilendirilmeleri, bu bilgilendirmelerin belirli aralıklarla pekiştirilmesi ve hastalara buradakilere benzer yaşanmış canlı örnekler üzerinden eğitimler verilerek bu tarz ihmallerin yol açabileceği dramatik tabloların göz önüne serilmesi gerekir.

© Tüm hakları saklıdır
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3. BÖLÜM Riskli Ayak

Otonom Nöropati
Otonom nöropatinin diyabetik bir hastanın ayak sağlığı üzerinde çeşitli etkileri söz
konusudur. Bunlardan birincisi termoregülatuvar bozukluklara ve terleme mekanizmasının bozulmasına bağlı ayaklarda kurumaya ve sonrasında çatlakların gelişimine yol
açmasıdır. Bu etki, nöropatik ayağın en sık
karşılaşılan problemlerinden biri olan kallus
oluşumuna da motor nöropati ile birlikte katkıda bulunmaktadır. İkinci temel etkisi ise ayağın perfüzyonu üzerinedir. Mikroarteriel dolaşımı bozarak, arterio-venöz şant gelişimine ve
dokuların hipoksik kalmasına yol açabilmektedir.
Otonom nöropatinin tanısı esas olarak
kliniktir. Ayağın fizik muayenesinde kuruluğa
ait belirtiler izlendiğinde hastaya kolaylıkla
tanı konabilmektedir. Bununla beraber, ayağın
ter bezlerinin salgıladığı sıvılar üzerinden tanı
koymaya dayalı çeşitli basit yöntemler de
mevcuttur (Neuropad).
Ayağın nem dengesinin korunması diyabet hastalarının ayak bakımı konusunda ne
seviyede olduklarının, ne kadar bilinçli ve bilgili olduklarının da bir göstergesidir. Zira bu
hastalarda ayak bakımı özen, bilgi ve devamlılık gerektiren bir süreçtir. İhmal edildiği durumlarda ayağın tekrar eski sağlıklı görünümüne kavuşması oldukça fazla zaman alabilmektedir.
Ayağın nem dengesinin korunması ile
ilgili dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta
vardır. Birincisi ayak parmak aralarının kuru
tutulması, ikincisi ise geri kalan ayak bölgelerinin nemli tutulmasıdır. Bu ayırımın hastalara
altının çizilerek vurgulanması gerekir. Zira
ayak parmak araları nemli kaldığı taktirde cilt
seviyesinde her türlü mantar enfeksiyonuna
zemin hazırlayabileceği gibi cildin birinci sıra
koruyucu tabaka özelliğinin de yitirilmesine
neden olabilmektedir. Mikro-organizmalar cilt
bütünlüğü bozulan bu noktalardan daha derin
dokulara da nüfuz edebilmektedir.

© Tüm hakları saklıdır

Şekil 3.10 (a) Nöropatik bir ayakta, tabanda otonom nöropatiye bağlı ter mekanizmalarının bozulması sonucu izlenen kuruluk.

(b) Aynı ayağın dorsal görünümünde cildin oldukça kuru bir yapıda olduğu izlenmektedir.

http://www.turk-day.org
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Şekil 3.11 (a) (b) Ayak lezyonları açısından çeşitli riskler taşıyan iki hasta örneği. Kırmızı oklar ile işaretlenen alanlarda yaygın kallus oluşumu ve cilt kuruluğu izlenmektedir. Her iki olgu da ayağın hangi bölgelerinin basıya daha fazla maruz kaldığını çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Ayakların geri kalan bölgeleri
ve parmak altlarında da cilt kuruluğu gözlenmektedir. Bu hastalarda düzenli olarak ayak nemlendiricilerinin
kullanılması, kallus dokusu geliştiği taktirde de düzenli aralıklarla temizlenmesi önemlidir.

(b)

© Tüm hakları saklıdır
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Motor Nöropati
Duyu nöropatisine ek olarak motor nöropati ve/veya otonom nöropatinin de tabloya
eşlik etmesi halinde diyabetik ayak ülseri gelişim riski katlanarak artabilmektedir. Zira diyabetik bir hastada ayak ülserlerine yol açan
ayak deformitelerinin temel sebebi motor nöropatidir. Motor nöropatiye bağlı olarak ayakta gelişen: çekiç parmak, pençe parmak, pes
planus gibi deformiteler bir yandan ayakta
basınç noktalarının değişmesine diğer yandan
bazı noktalarda kemik çıkıntılarının oluşmasına yol açmaktadır. Basınç noktalarının değişmesi yeni basınç noktalarının korunmasız kalmasına , kemik çıkıntılarının belirmesi ise bu
bölgelerin sürtünme sonucu yaralanmasına yol
açmaktadır.

Şekil 3.12 Motor nöropatiye bağlı diyabetik bir
ayakta gelişen en sık ayak şekil bozukluklarından
biri olan pençe parmak durumunda ayak parmaklarının aldığı şekil tasvir edilmiştir. Metatarsofalangeal eklemde dorsal fleksiyon gelişirken proksimal ve distal interfalangeal eklemlerde plantar
fleksiyon gelişmektedir.

© Tüm hakları saklıdır

3. BÖLÜM Riskli Ayak
Kallus oluşumu diyabetik ayak riskini
artıran diğer önemli faktörlerden biridir. Kallus gelişimi için birincil tetikleyici unsur o
bölgede yukarıda değinilen sebeplere bağlı
olarak meydana gelen basınç artışıdır. Buna
katkıda bulunan ikinci bir faktör ise otonom
nöropati nedeniyle gelişen cilt kuruluğudur.
Tedavide temel yaklaşım bunların düzenli aralıklarla temizlenmesi, bu bölgelerde bir tehdit
unsuru olmalarının önüne geçilmesidir. Zira
temizlenmedikleri takdirde zaman içerisinde
daha da sertleşerek, kalınlaşarak o bölgelerde
bir bası unsuru haline gelebilmektedirler (Şek.
3.13). Çoğu kallus dokusu ancak uzun bir süre
belirli aralıklarla temizlendikten sonra normal
cilt dokusu görünümüne kavuşabilmektedir.

Şekil 3.13 Halluks valgus deformitesinin tasvir
edildiği bir ayakta en sık kallus oluşum bölgeleri
beyaz ok ile gösterilmiştir. Kallozitenin altı ülser
açısından araştırılmalıdır (kırmızı ok). Söz konusu
bir halluks valgus tablosu ise kallus ve ülser oluşum açısından diğer bir risk bölgesi proksimal
falanks başının mediale doğru açılanma yaptığı
alandır (yeşil ok).

http://www.turk-day.org
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Hastalarda motor nöropatiye bağlı olarak ayağın intrinsik kaslarında atrofi gelişir.
Buna bağlı olarak da ayakta çeşitli şekilsel
değişiklikler meydana gelir. Pençe parmak,
çekiç parmak, pes ekino-varum, ayağın longitudinal ve vertikal arklarının düzleşmesi
bunlardan bazılarıdır. Ayağın şeklinin değişmesi, bası noktalarının değişmesine, yeni korunmasız bası noktalarının oluşmasına yol açmaktadır. Ayağa binen yük bu noktalarda aşırı strese yol açmakta ve uzun vadede ülserleşmeye neden olabilmektedir.
Nöropatik ayaklarda bu ülserleşmeyi
genelde metatars başlarının belirginleşmiş
plantar yüzlerinde görmekteyiz (şek. 3.15, 16).
Şekilsel bir deformite geçirmeyen bir ayakta
metatars başlarının altında ince bir yağ tabakası yastık görevi görerek, ülserleşmenin önüne
geçmektedir. Ancak ayakta nöropati sonucu
metatars başının yatay düzlem ile yaptığı açının genişlemesine bağlı olarak altındaki koruyucu yağ yastıkçığı öne kaymaktadır.Sonuçta
metatars başı ile cilt arasında normalden daha
ince bir yağ tabakası kalmaktadır (şek. 3.14).
Bu da ülser gelişimini kolaylaştırmaktadır. Bu
aşamada ayağın bu bölgesinin uygun ayakkabı
tabanlıkları ile korunması gerekir.

Şekil 3.14 Sağlıklı bir ayakta ayağın en belirgin
yük taşıma noktalarından biri olan 1.metatars başı
altındaki fibröz ve yağ yapıdaki yastıkçık, çekiç
parmak,pes cavus gibi şekil bozukluklarında ileriye
doğru kayarak bu koruyucu özelliğini kaybetmektedir.

© Tüm hakları saklıdır

Şekil 3.15 Motor nöropati nedeniyle belirginleşen
1.metatars başı altında gelişen ülser. Bu örnekte
aynı zamanda yine motor nöropatinin bir bulgusu
olan halluks valgus deformitesi ve buna bağlı ayağın lateralinde gelişen hiperemi tasvir edilmiştir.

Şekil 3.16 (a) Sağ ayak metatars başı altında nöropatik, enfekte ülser .
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Olgu 3.16
Demografik Bilgiler
Yaş:
Diyabet süresi (yıl):
HbA1c (%):
Sınıflandırma
Wagner:
Texas:
PEDIS Enfeksiyon:

8 0
1 5
6 4

2
2 b
3

Şekil 3.16’ daki hastanın ön ayak sırtından transkutan olarak ölçülen oksijenin kısmi
basıncı 54mmHg düzeyinde çıkmıştır. Dolayısıyla hastada ciddi bir iskemik tablo saptanmamıştır. Hastanın çekilen düz grafi ve MRI tetkikinde de ülser bölgesinde ve ayağın diğer
noktalarında kemik enfeksiyonuna dair bir
bulgu saptanmamıştır. Ancak Semmes –
Weinstein 10g- monofilaman testi ile yapılan
nöropati değerlendirmesinde ileri düzeyde duyu nöropatisi saptanmıştır. Hasta aynı zamanda periferik nöropatiye bağlı ayaklarda yanma,
karıncalanma, ağrı şikayeti de tarif etmekte
idi. Gabapentin tedavisinden fayda gören hastanın ağrı ve yanma şikayetleri bu tedavi ile
rahatlamıştı. Bu hastada aynı bölgede 3 yıldır
iyileşmeyen ancak kontrol altında tutulan bir
kronik nöropatik ülser mevcut idi.
Hastanın ayak muayenesinde inspeksiyonda otonom nöropati bulguları, monofilaman muayenesinde duyusal nöropati bulguları
ve ayak grafisinde 1. parmak interfalangeal
eklem açıklığının kaybı nedeniyle bir motor
nöropati varlığından söz edilebilir. Nöropatinin her 3 öğesini bünyesinde taşıyan bu hastanın ülser lokalizasyonu yine nöropatinin en sık
görüldüğü metatars başı seviyesindedir. Muhtemelen halluks rigidus da gelişen hastada ülser 3 yıl boyunca haftalık takipler ile ancak
kontrol altında tutulabilmiştir.
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Şekil 3.16 (b) Düz grafide 1. parmağının interfalangeal eklem açıklığının azaldığı izlenmektedir
(kırmızı ok). Osteomiyelit lehine bir bulgu mevcut
değildir.

Şekil 3.16 (a) da hastanın bu düzenli
kontrollerini nadiren ihmal ettiği dönemlerden
bir tanesi olan 15 günlük kısa tatil döneminin
sonunda karşımıza geri dönüşsüz sonuçlara
yol açabilecek enfekte, etrafında sellülit gelişmiş, çapı ve derinliği artmış bir ülser ile geldiği tablo izlenmektedir. Antibiyoterapi ve yara
bakımı ile yara bölgesi 2-3 hafta içerisinde
tekrar eski haline döndürülebilmiştir. Hastanın
ayağının düz grafisinde dikkat çeken bir nokta
1. parmağının interfalangeal eklem açıklığının
kaybıdır. Bu durum motor nöropatiye bağlı
olarak intrinsik kasların atrofisinin bir sonucudur. Eklem aralığının kaybı özellikle yürürken
başparmağın dorsi fleksiyon hareketini kısıtlamakta ve bir çeşit halluks rigidus tablosuna
yol açmaktadır.

http://www.turk-day.org
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Tablo 3.1 Riskli Ayak Takip Şeması
Risk durumu

Takip Aralığı

Ayakkabı Önerisi

Risk yok

Yılda bir

₋

Periferik Nöropati +

6 ayda bir

Diyabetik ayakkabı

Periferik nöropati +, deformite +
ve/veya Periferik arter hastalığı+

3 ayda bir

Özel yapım ayakkabı+
Özel tabanlık+

Ülser ya da amputasyon hikayesi

1-3 ayda bir

Özel yapım ayakkabı+
Özel tabanlık+

Nöropatik ayaklarda 1. metatarsofalangeal eklem ile interfalangeal eklem noktalarında basının giderilemediği durumlarda
ülser oluşum riski artmakta, ülser mevcudiyetinde ise iyileşme süresi oldukça uzamaktadır.
Böyle durumlarda basıyı giderebilecek uygun
tabanlıklı diyabetik bir ayakkabı önerilmesi,
uygulanabilirliği var ise tam temaslı alçılama
yapılması ya da lezyonun gerisine yükseltici
tabanlık uygulanarak yer ile temasının önlenmesi alınabilecek önlemler arasındadır. Cerrahi tedavi seçenekleri arasında ise metatarsofalangeal eklem rijiditesini rahatlatabilecek
Keller operasyonu benzeri müdahaleler mevcuttur (şek. 3.32).
Şekil 3.16 (c) İki hafta sonraki görüntüde, yara
zeminin granüle görünümde olduğu, yara çevresindeki hipereminin ortadan kalktığı izlenmektedir.

“Dünyada her 30 saniyede bir diyabete
bağlı olarak bir alt esktremite kaybı meydana gelmektedir.”
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Ayağında şekil bozukluğu bulunan bir
diyabetik hastanın ciddi bir bilinçlendirme
eğitimine, ülser gelişiminden korunma yöntemleri konusunda bilgilendirilmeye ve yakın
takibe gereksinimi vardır. Zira şekil bozukluğunun ayakta herhangi bir yaraya neden olup
olmayacağı, olduğunda tekrarlayıp tekrarlamayacağı tamamen bu kriterlere hem hasta hem
de takip eden hekim tarafından ne düzeyde
uyulacağına bağlıdır. Şekil bozukluğu büyük
ihtimalle motor nöropatiye bağlı olarak gelişmiştir ve motor nöropati gelişmiş bir ayağa da
yine büyük ihtimalle duyu nöropatisi de eşlik
etmektedir. Dolayısıyla, şekil bozukluğu bulunan noktalarda uygunsuz ayakkabının uzun
süreli kullanımının yol açtığı kronik travmaya
bağlı olarak ülser gelişimi neredeyse kaçınılmazdır. Oysa, bu risk grubunda uygun ayakkabı ve tabanlık seçimi, yük taşıyan noktalarda
ideal bası giderici yöntemlerin kullanılması,
bu önlemlere rağmen gelişen lezyonlara zamanında müdahale edilmesi ile ülser gelişimi önlenebilmektedir.
Tablo 3.1’de risk düzeyine göre takip
aralığının ne olması gerektiği ile ilgili kabul
görmüş ve etkinliği teyit edilmiş bir şema verilmiştir. Burada da görüleceği üzere, diyabetik hastalarda ülser gelişimi açısından en yüksek düzeyde risk taşıyan, dolayısıyla takip aralığı en kısa olan risk faktörü geçirilmiş ülser
ya da amputasyon hikayesidir. Yine dikkat
edilecek olursa temel risk faktörü nöropati ve
nöropati kaynaklı sorunlardır. Özellikle korunma içgüdüsünün ve ağrı hissinin kaybı diyabetik hastaların ayaklarında gözlenen birçok
rahatsızlığın kaynağını oluşturmaktadır.

3. BÖLÜM Riskli Ayak

Şekil 3.17 Motor nöropati nedeniyle ayak parmaklarında gözlenen pençeleşme. Bu hastalarda başlangıçta nöropatiye bağlı olarak ayağın intrinsik kaslarında atrofi gelişmektedir. Şekilde bu atrofi izlenebilmektedir. Daha sonra bu atrofiye bağlı olarak
ayak parmaklarını belirli bir düzen içerisinde tutan
tendonlar arasındaki güç dengesi bozulmakta, metatarso-falangeal eklemde dorsi-fleksiyon öne çıkarken proksimal ve distal interfalangeal eklemlerde plantar fleksiyon öne çıkmaktadır. Bu şekil bozukluğu parmakları yara gelişimi açısından yüksek
risk sınıfına taşımaktadır.

Çoğu hastalıkta bir şikayet unsuru olarak
karşımıza çıkan ağrı hissi, diyabetik hastalarda eksikliği ile bir şikayet sebebidir.

© Tüm hakları saklıdır
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Ş E K İ L

B O Z U
Pençe parmak
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Çekiç parmak

Tırnak bozuklukları
Diğer

Belirgin metatars
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Telif hakkı sahibi, bu fotoğrafın elektronik
ortamda çoğaltılması ile ilgili haklarını saklı
tutmaktadır. İlgili fotoğrafa aşağıdaki atıf
üzerinden ulaşılabilir.
Mutluoglu, Mesut, Gunalp Uzun, and Ercan
Karabacak. "Toenail onychodystrophy of
the diabetic foot." BMJ case reports 2012
(2012): bcr2012007314.
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Pes Planus & Pes Cavus

Şekil 3.18 Longitudinal arkı yükselmiş bir hastada
beraberinde gelişen pençe parmak görüntüsü ve bu
deformitelere bağlı oluşan korunmasız alanların
tasviri.

Şekil 3.19 Pes planus görüntüsü. Ayağın longitudinal arkının düzleştiği izlenmektedir.

Sağlıklı bir ayağın anatomik yapılarını
şekillendiren ve bu şekillenmeyi koruyan çeşitli yapıları mevcuttur. Longitudinal ve vertikal ark, ligamanlar ve tendonlar ile birlikte bu
şekillenmeye katkıda bulunan en önemli unsurlardandır. Ayaklar, kendine özgü bu yapı
ile vücudun tüm yükünü taşımakla görevlendirilmiştir. Bu görev daha çok topuk, metatars
başları, baş parmak gibi belirli bazı noktalar
üzerinde yoğunlaşmaktadır (şek. 3.11 (a,b),
3.13, 3.22). Bu nedenle bu noktalarda, kemik
yapısı ile cilt seviyesi arasında, sürtünmeyi
önleyen ve binen yükü emerek adeta süspansiyon görevi gören yağ yastıkçıkları gibi çeşitli
koruyucu tabakalar mevcuttur (şekil 3.14).
Herhangi bir sebebe bağlı olarak, ayağın
bu kendine özgü yapısının değişmesi tüm dengeleri değiştirebilmekte ve ayağı belirli bazı
noktalarda korunmasız bırakabilmektedir.

Pes planus durumunda ayağın longitudinal arkı alçalmakta ya da düzleşmektedir.
Hatta Charcot ayağı gibi bazı özel durumlarda
bu ark tamamen çökerek aşağıya doğru konveks, kavisli bir yapıya bürünebilmektedir.
Böylesi bir yapısal bozuklukta, orta-ayak kısımları basıya ve çeşitli yaralanmalara maruz
kalabilmektedir (şekil 3.20 (a-b)). Bu hastalarda ayaktaki şekil bozukluğunun ağırlığına göre
özel tabanlık ya da ayağın yeni şekline uyum
gösterecek özel yapım ayakkabıların kullanılması bu türden yaralanmaları önlemek için
birincil yaklaşımdır. Charcot ayağı gibi daha
ağır şekil bozuklukları durumunda, düzeltici
cerrahi operasyonlarının da yapılması mümkündür. Ancak oldukça zor ve komplikasyon
riski yüksek böylesi cerrahi müdahalenin endikasyonunun iyi konması gerekir.

© Tüm hakları saklıdır
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3. BÖLÜM Riskli Ayak

Mutluoglu, Mesut, Günalp Uzun, and Senol Yildiz.
"Hyperbaric Oxygen Therapy in the Treatment of
Diabetic Foot Ulcers—Prudent or Problematic: A
Case Report." Ostomy/wound management 56, no.
6 (2010): 32.
Şekil 3.20 (a) Charcot ayağında çöken longitudinal
ark görüntüsü.

Şekil 3.21 Longitudinal arktaki düzleşme ve
kısmi çökmeye bağlı olarak orta-ayak medial
yüzde gelişen nöropatik ülser.

(b) Longitudinal arktaki çökmeye bağlı olarak,
ayağın orta kısmında gelişen geniş nöropatik ülser.

Pes cavus durumunda ise longitudinal
arkta yükselme gözlenmektedir. Bu yükselmeye bağlı olarak, metatars başlarının yer ile
yaptıkları açıda genişleme meydana gelmekte
ve altlarındaki yağ yastıkçıkları ileriye doğru
kaymaktadır. Neticede metatars başları, cilt ile
neredeyse direkt temas durumunda kalmaktadırlar. Pes cavus şekil bozukluğunun diğer bir
tipik bulgusu beraberinde genelde ayak parmaklarında pençeleşmenin de bulunmasıdır
(şekil 3.18). Dolayısıyla bu tablo çoklu korunmasız bölgelere yol açabilmesi açısından en
önemli şekil bozuklukları arasında yer almaktadır.

© Tüm hakları saklıdır

Şekil 3.22 Ayağın yük taşıyan temel noktalarında
gözlenen patolojiler. Birinci metatars başı ve başparmak altında yara, 5. metatars başı altında ve
topukta kallus oluşumu. Ayağın basıya maruz kalmayan geri kalan bölümlerinin normal olduğu izlenmektedir.

http://www.turk-day.org

24

Charcot Ayağı
Charcot ayağı, nöro-oste-artropatik bir
bozukluk olup ayak eklem ve kemiklerini tutan, buna bağlı olarak da ayakta ileri düzeyde
şekil bozukluklarına yol açabilen bir hastalıktır. Gerek tanısının konmasında yaşanan sorunlar gerekse tedavisinde karşılaşılan zorluklar açısından diyabetik ayağın en problemli
konularından biridir. Bu konu kitabın 8. bölümünde ayrıca ele alındığı için burada yalnızca
şekil bozukluğu konusuyla bağlantılı olarak
birkaç örnek verilmekle yetinilecektir.

Şekil 3.24 Charcot ayağının karakteristik görünümlerinden biri. Ayağın morfolojisinin tamamen değiştiği izlenmektedir.

Şekil 3.23 Charcot’ya bağlı sol ayak longitudinal
arkta gözlenen düzleşme.

Charcot ayağının en tipik bulgularından
bir tanesi longitudinal arkın çökmesidir (şek.
3.23). Çökmenin derecesine bağlı olarak ayakta ciddi şekil bozuklukları meydana gelir. Bu
aşamaya gelmiş bir ayağın karakteristik bir
görüntüsü vardır ve tanı koymak kolaydır. Maalesef çoğu hastaya ancak ayak morfolojisinin
belirgin derecede değiştiği bu evrede tanı konabilmektedir. Buna bağlı olarak, yine çoğu
hasta genelde bu çökme yerlerinde gelişen
ülserler ile karşımıza çıkmaktadır (şek. 3.20
(b), 3.21).

© Tüm hakları saklıdır

Şekil 3.25 Charcot’ya bağlı ayakta gözlenen şekil
bozukluğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyan bir
olgu. Hastanın sol ayağıyla kıyaslandığında tablonun ne düzeyde dramatik olduğu daha net anlaşılmaktadır.

Charcot ayağında hastanın kaderini değiştirebilecek tek unsur tanının şekil bozukluğu gelişmeden, akut safhada ya da henüz bu
deformasyonun başında, sub-akut safhada ortaya konabilmesi ve bu aşamada tam temaslı
alçılama ile ayağın bası faktöründen uzaklaştırılmasıdır.
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Halluks Valgus & Quintus Varus

Şekil 3.26 Halluks valgus ve eşlik eden yaralanma.

Halluks valgus diyabetik bir ayakta sıklıkla karşılaştığımız deformitelerden biridir.
Baş parmağın ucu laterale doğru açılanma
göstermiş, buna bağlı olarak da başparmak
proksimal falanks bazisi ile 1.metatars başı
mediale doğru çıkıntı yapmıştır (şek. 3.26).

3. BÖLÜM Riskli Ayak
Şekil 3.28 (a-c) de tipik bir halluks valgus olgusu izlenmektedir. Ülsere giden yol
genelde mediale doğru açılanma gösteren başparmak bazisinin lateralinde ya da plantar yüzünde başlar. Burada gerilmeye ve sürtünmeye
bağlı olarak zaman içerisinde cilt üzerinde
kallus oluşumu ve inflamasyon baş gösterir.
Bu aşamada önlem alınmadığı taktirde ise lezyon ilerleyerek ülsere yol açar.
Diğer bir tehdit bölgesi, başparmağın
ikinci parmak üzerine çıktığı ya da ikinci parmağın başparmak üzerine çıktığı noktadır. Bu
lokalizasyonda da bir yandan ayakkabının başparmak üzerinde sürtünmeye yol açarak yaralanma riskini artırması , diğer yandan başparmağın kendisinin, ikinci parmak üzerinde bir
bası unsuru olarak uzun vadede yaralanmaya
yol açması mümkündür.
Bu hastaların konvansiyonel yaklaşımında şekil bozukluğu dikkate alınarak, özel
yapım ayakkabı kullandırılmalı; kallus bölgesi
hasta tarafından her gün dikkatlice kontrol
edilmeli; düzenli nemlendirici kullanılmalı;
buna rağmen kallusun tekrarladığı hallerde
gecikmeden bir uzmana başvurulması önerilmelidir. Asıl tedavi ise cerrahidir. Zira bu düzeydeki bir şekil bozukluğunda düzeltici operasyon yapılamadığı taktirde kaçınılmaz son
ülserleşmedir.

Şekil 3.29 (a-d)’de ileri düzeyde halluks
valgus ve buna bağlı ayağın lateralinde gelişmiş bir diyabetik ayak ülseri izlenmektedir. Bu
tür yaralar cerrahi düzeltme operasyonu gerçekleştirilemediği taktirde oldukça ciddi ve
yakın takip gerektiren olgulardır. Bu örnekte,
bir yıl tedavi ve takip ile ülserin iyileştiği ancak beklendiği üzere yeni bir ülser alanının
daha geliştiği izlenmektedir.

Şekil 3.27 Halluks valgus deformitesinin plantar
görünümü ve en sık eşlik eden yaralanma bölgeleri.

© Tüm hakları saklıdır
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Şekil 3.28 (a) Sağ ayakta belirgin halluks valgus.

(b) Aynı ayağın plantar yüz görünümünde, şekil
bozukluğu bulunan alanda ülserleşme göze çarpmaktadır.

(c) Bir yıl sonra. yaranın iyileştiği ancak kalın bir
kallus tabakasının aynı bölgede tekrar oluştuğu
izlenmektedir.

© Tüm hakları saklıdır

Şekil 3.29 (a) Halluks valgus ve süperpoze
olmuş ikinci parmak.

(c)

(c) Halluks valgus Düz grafi görüntüsü.
(d) Bir yıl sonra ayağın görünümü.
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3. BÖLÜM Riskli Ayak

Şekil 3.30 Quintus varus ve halluks valgus deformitelerinin bir arada tasviri.

Quintus varus deformitesi, 5. parmağın
varus deformitesidir. Parmağın distal ucu mediale doğru açılanma gösterirken, metatarsofalangeal eklem seviyesinde laterale doğru bir
çıkıntıya neden olur. Beşinci parmak ile ilişkili
bu noktalar nöropatik ayağın en sık ülserleşme
izlenen bölgeleri arasındadır.
Pençe parmak bozukluğu, daha çok
plantar yüzde 1. metatars başı seviyesinde ve
parmakların dorsalde gerildiği eklem yerlerinde ülserleşmeye neden olurken, varus bozukluğu metatarso-falangeal eklemin lateral yüzünde ülserleşmeye yol açmaktadır.
Halluks valgus deformitesinde olduğu
gibi burada da özellikle metatarso-falangeal
eklem lateralinde ve plantar yüzünde ülserleşmeler gözlenir. Quintus varus deformitesi sıklıkla halluks valgus tablosuna eşlik etmektedir.
Her ikisinin aynı anda ve aynı ayakta bulunduğu bir tabloda ayağın görünümü adeta tepesi
distalde olan bir üçgeni andırmaktadır.

© Tüm hakları saklıdır

Şekil 3.31 (a) Her ne kadar belirgin bir quintus
varus deformitesi izlenmese de, 5. parmağın her iki
risk bölgesi olan lateral ve plantar yüzünde kallozite ve ülserleşme izlenmektedir.

(b) Debritman sonrası
2.hafta görünümü.

http://www.turk-day.org
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Halluks Rijidus & Gergin parmak

Halluks rijidus ya da diğer bilinen adıyla halluks limitus, adının da çağrışım yaptığı
gibi başparmağın hareket kısıtlılığı bozukluğudur. Halluks rijidus varlığında, yürüme esnasında metatarso-falangeal eklem hareketi kısıtlanarak, o bölgenin plantar yüzeyi sürekli olarak basıya maruz kalmaktadır. Bu kronik bası
neticesinde de genelde bu alanda nöropatik
karakterde krater görünümlü ülser gelişmektedir (şek. 3.33 (a)).

Şekil 3.33 (a) Halluks rijidus deformitesine bağlı
gelişen kronik nöropatik ülser. Tipik krater tarzında ülser ve çevresinde yoğun kallus dokusu izlenmekte..

Şekil 3.32 Halluks rijidus tablosunda tasvir
edilen Keller rezeksiyonel artroplasti uygulaması. Falanks proksimalinin bir kısmı, eklem
hareketini kolaylaştırmak amacıyla rezeke
edilmektedir.

© Tüm hakları saklıdır

(b) Konvansiyonel yaklaşımla, çeşitli bası hafifletici yöntemler kullanılarak 3 ayda ülserin çapı ve
derinliğinde azalma izleniyor.
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Bu olgularda her ne kadar çeşitli bası
giderici yöntemler ile zaman içerisinde ülser
iyileştirilebilse de tekrarlama riski oldukça
yüksektir (şek. 3.1 (a-i)). Daha radikal ve tekrarlama riskini oldukça düşürülebilen bir yöntem ise Keller operasyonudur (şek. 3.32). Bu
müdahale, cerrahi seçenekler arasında en sık
başvurulan yöntemlerden biri olup, eklem hareketini kolaylaştırmak amacıyla 1. parmak
proksimal falanksının proksimalinin rezeke
edilmesine dayanır.
Gergin-parmak bozukluğu başpar mağın
gergin bir karakter gösterdiği ve halluks rijidus ile
karışabilecek diğer bir şekil bozukluğudur.

3. BÖLÜM Riskli Ayak
Bu bozuklukta, dorsi-fleksiyon kısıtlılığı
gözlenen halluks rijidusun tersine, başparmak sürekli ve istemsiz bir dorsi-fleksiyon pozisyonundadır. Zaman içerisinde basıya maruz kalan

1.metatarso-falangeal plantar yüzde kallus ve
sonrasında ülser gelişimi izlenir. Bu patoloji
de tedavi edilmediğinde, ülser kaynaklı ilerleyici sellülit tablosu gelişimine neden olabilir
(şekil 3.34(b), 3.35 (b)) . Sorunun temelinde
yatan ana sebep ileri düzeydeki motor nöropatidir.
Tüm şekil bozukluğu durumlarında olduğu gibi, burada da yük binen yeni noktalara
odaklanmak ve önlem almak gerekir.

Şekil 3.34 (a) Gergin parmak bozukluğunun tasviri.

Şekil 3.35 (a) Parmak el ile manipüle edildiğinde
normal pozisyonuna gelebilmektedir.

(b) Parmakta gergin görünüm, birinci metatarso
falangeal eklem plantar yüzde ülserleşme ve buna
bağlı orta ayak sırtında gözlenen hiperemi.

(b) Basıya maruz kalan proksimal falanks bazisinde ülserleşme, buna bağlı orta ayakta hiperemi izlenmekte.

© Tüm hakları saklıdır
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Pençe Parmak & Çekiç Parmak

Şekil 3.36 Ayak metatars kemiği, proksimal, orta
ve distal falankslar ve bunların arasındaki eklemler.

Periferik nöropati mevcut olan diyabetik
hastalarda parmak deformiteleri sıklıkla karşılaştığımız bozukluklardandır. Nöropatiye bağlı
olarak ayağın intrinsik kaslarında gelişen atrofi nedeniyle, parmakları normal konfigürasyonunda tutan güç dengesi bozulmaktadır. Böylesi bir durumda, ayak kemikleri arasındaki

Şekil 3.37 Çekiç parmak görüntüsü. Proksimal
interfalangeal eklemde plantar fleksiyon mevcut
iken metatarso-falangeal eklemler nötr ya da dorsal
fleksiyon halinde. Distal interfalangeal eklem ise
her 3 pozisyonda da bulunabilmektedir.

© Tüm hakları saklıdır

eklemler, güç dengesinin bozulduğu yöne doğru plantar ya da dorsal yönde aşırı fleksiyona
maruz kalmaktadır (şek. 3.37-38). Her iki durumda da özellikle çıkıntı yapan eklem bölge-

Şekil 3.38 Pençe parmak görüntüsü. Proksimal ve
distal interfalangeal eklemlerde plantar fleksiyon,
metatarso-falangeal eklemde dorsal fleksiyon mevcuttur.

leri üzerinde sürtünme, bası gibi uzun süreli
kronik travmalara karşı hassas belirli bazı
alanlar oluşur (şek. 3.39). Birçok diyabetik
ayak ülseri ve enfeksiyonunun başlangıç noktası ihmal edilen, takip edilmeyen bu korunmasız noktalardır.

Şekil 3.39 Uygunsuz ayakkabı giyimi sonucu, çekiç parmak deformitesi bulunan bir ayakta tehdit
noktaları kırmızı okla işaretlenmiştir. Ayakkabı
alırken ön kısmı yeterince geniş ve yüksek tavanlı
olanlar seçilmelidir.
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3. BÖLÜM Riskli Ayak

Şekil 3.42 Sağ ayak 2. parmakta kısmi çekiç parmak görüntüsü. Daha ön plandaki bir çekiç parmak
görüntüsünde proksimal inter-falangeal eklemin
plantar fleksiyonu daha belirgindir.
Şekil 3.40 Sol ayakta tüm parmaklarda pençeleşme
izlenmektedir.

Şekil 3.41 Baş parmağı ampute olan, 5. parmağı
amputasyon açısından aday olan hastada
2.parmakta belirgin bir pençeleşme izlenmektedir.
Proksimal eklem dorsalinde kızarıklık ve gerginlik
göze çarpmaktadır.

Şekil 3.41 de de görüleceği üzere, parmaklar, diyabetik hastalarda en sık yaralanma
kaynaklarından biridir. Bu hastada parmak
deformitesinin yol açtığı ilk yaralanma baş
parmağın amputasyonu ile sonuçlanmış, ikinci
yaralanma ise 5. parmakta enfekte bir ülsere
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yol açmıştır. Bu parmağı da ampute edilen
hastada üçüncü yaralanma bölgesinin, dikkat
edilmez ise 2. parmak olacağını öngörmek zor
değildir. Diyabetik hastalarda eğitim kademeli
olmalıdır. Öncelikle temel konular üzerinde
durulmalı, bu uyarılara riayet ettiklerine kanaat getirdikten sonra ikincil öneme sahip
konulara geçiş yapılmalıdır. Parmak bozukluklarında her şeyden önce uygun bir diyabetik
ayakkabının önemine vurgu yapılmalı, ayakkabının ön kısmının yeterince geniş ve tavanı
yüksek olması gerektiği izah edilmelidir. Hastaya ayakkabısını sabah erken saatte değil,
akşam ödem gelişmiş durumda iken alması
önerilmeli, bir sonraki vizite ayakkabıları uygunluk açısından değerlendirilmelidir. İkinci
aşamada, yaralanma riski açısından uyarıcı
faktörler izah edilmeli ve böyle bir durumda
gecikmeden hekime başvurması gerektiği anlatılmalıdır.

Diyabetik hastalarda , parmakta başlayan bir lezyonun küçümsenmesi azımsanmayacak kadar yüksek bir oranda diz altı
ya da diz üstü amputasyonla sonuçlanmaktadır..
http://www.turk-day.org
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Bunion & Bunionette & Nasır

Şekil 3.43 (a) Sol ayak 1. metatarso-falangeal eklem medial yüzünde bunion deformitesi ve 2. parmakta eşlik eden enfekte çekiç parmak görüntüsü.

Bunion deformitesi genelde halluks valgusa eşlik eden ayağın 1. metatarso-falangeal
eklem seviyesinin medial yüzünde izlenen
lezyonlardır (Şekil 3.43 (a,b)). Terzi bunionu
olarak da bilinen bunionette yaralanması ise
bunion lezyonunun küçüğü anlamında kullanılan ve daha çok quintus varus deformitesine
bağlı 5. parmağın metatarso-falangeal ekleminde izlenen bir yaralanmadır (şek. 3.43 (c)).

(b) Bir diğer olguda, metatarso-falangeal eklem
seviyesinde belirgin şişlik ve hafif kızarıklık izlenmektedir (bunion).
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Terzilerin kendilerine özgü oturma şekillerinde, 5. parmak üzerinde kronik bir sürtünmeye
maruz kalma riskleri vardır.
Şekil 3.43 (a)’da hastanın sol ayak
5.parmak lateralinde ve metatarso-falangeal
eklem seviyesinde kızarıklık dikkat çekmektedir. Her iki durumda da, lezyonların ülserleşmeden önceki safhada tespit edilmesi ve
tedavi edilmesi önemlidir. Korunma açısından
yine sürtünmeyi önleyecek ayakkabı seçimi,
uygun tabanlık ve risk bölgesinin ayakkabı ile
direkt temasını önleyebilecek ürünlerin kullanılması faydalıdır. Kesin tedavi cerrahi olarak,
bunion ve bunionette bozukluklarına yol açan
halluks valgus ve quintus varus deformitelerinin düzeltilmesidir.
Ayaklarda nasır gelişimi sıklıkla ya parmak aralarında ya da parmak üzerinde olmaktadır. Parmak aralarında gelişen nasırlar, parmak aralarının daha nemli olması nedeniyle
yumuşak karakterde iken, parmak üzerinde
izlenenler sert karakterde olmaktadır. Bu lezyonlar da ayaklarda enfeksiyon kaynağı olabileceğinden zamanında tedavi edilmeleri önemlidir. Nasır yakısı gibi tedavi yöntemleri bu
hastalarda ilave sorunlara yol açabileceğinden
kullanılmamalı, tedavi mutlaka bu konuda eğitimli bir sağlık çalışanı tarafından gerçekleştirilmelidir.

(c) Sol ayak 5. parmak ta bunionette ve
ülser birlikteliği..
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yapısından tamamen uzaklaşmış, cansız bir
doku karakteri vardır. Bu tırnağın ayak bakımında tecrübeli bir sağlık personeli tarafından

Şekil 3.44 (a)

(c)

Tırnak bozuklukları diyabetik ayağın
sık karşılaşılan diğer şikayetlerinden biridir.
Hastaların bazılarında çok özel bazı şekil bozuklukları gözlenirken (Şek. 3.44 (b,c,d)), geri
kalan hastaların çoğunluğunda fungal enfeksiyonlara bağlı olarak tırnaklarda kalınlaşma ve
sararma gözlenir (şek. 3.44 (a)).
Şekil 3.44 (a)’deki örnekte tırnakta belirgin kalınlaşma ve koyu sarı bir renge dönüşüm izlenmektedir. Doku kalitesi olarak, eski

mutlaka tehdit oluşturmayacak bir duruma
getirilmesi ve takip edilmesi gerekir. Aynı
şekilde diğer örneklerde gözlenen (şek. 3.44
(b,c,d)) deformiteler de düzeltilmediği taktirde
şek. 3.44 (c)’ dekine benzer bir enfeksiyon
tablosunun gelişimi yalnızca bir zaman meselesidir.

Telif hakkı sahibi, bu fotoğrafın elektronik ortamda
çoğaltılması ile ilgili haklarını saklı tutmaktadır.
İlgili fotoğrafa aşağıdaki atıf üzerinden ulaşılabilir.

Mutluoglu, Mesut, Gunalp Uzun, and Ercan Karabacak. "Toenail onychodystrophy of the diabetic
foot." BMJ case reports 2012 (2012):
bcr2012007314.
(b)
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(d)
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Minör amputasyon sonrası gözlenen deformiteler

Şekil 3.45 (a) 3.parmak amputasyonu sonrası komşu parmaklarda
gelişen şekil bozukluğu.

Minör
amputasyonlar,
ayak bileği seviyesinin altında
gerçekleştirilen uzuv kurtarıcı
cerrahi yöntemler arasındadır.
Şekil 3.45,46 (a,b)’ de
ayak parmağı amputasyonları
sonucu geride kalan diğer bazı
parmaklarda ileri derecedeki bazı
şekil bozukluklarının geliştiği
izlenmektedir. Bu nedenle, her
ne kadar minör amputasyonlar,
majörlere kıyasla, hastaların bağımsız olarak yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri açısından
çok daha ideal çözümler olsalar
da, sonrasında buradaki örneklere benzer şekil bozukluklarının
gelişimi, bu kazanımın çok kısıtlı
bir süre için sürdürülebilmesine
(b) Şekil 3.45 (a) ‘nın plantar
yol açabilmektedir.
Bu
hastalarda,özellikle görünümü.
ayakkabı giyimine çok dikkat
edilmeli, ayağın şekline uygun
özel yapım ayakkabı ve tabanlık
kullanılmalı ve hasta yakından
takip edilmelidir. Risk kategorisi
açısından değerlendirildiklerinde
en üst basamakta bulunan bu
hastaların 1-3 ayda bir kontrol
edilmeleri gerekir.

Şekil 3.46 (a) 2.parmak amputasyonu sonrası
3. ve 4. parmaklarda gelişen şekil bozukluğu.
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(b) Şekil 3.46 (a) ‘nın plantar
görünümü.
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Özellikle minör cerrahi uygulamalarda, bir yandan
mevcut durumun tedavisi
amaçlanırken, diğer yandan,
tedavi sonrası ayağın alacağı anatomik şekil de dikkate
alınmalıdır.

Şekil 3.47 5.parmak amputasyonu sonrası komşu parmakta gelişen kontraksiyon.

Şekil 3.49 Tek parmağı hariç diğer
tüm parmakları ampute olan hastaya bu parmağın bir faydası yoktur.

Minör amputasyon geçiren
hastalarda, geçirmeyenlere
kıyasla, metatars başı seviyesinde ülser gelişim riski daha
yüksektir.

Şekil 3.48 Kenarla parmakla dışındakilerin ampute edildiği bir hasta.
Başparmakta valgus , 5. parmakta
varus riski yüksektir. Nitekim 5.
parmak lateralinde ve plantar yüzünde ülser gelişimi izlenmektedir.
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Şekil 3.50 Birinci ve 3.parmak
amputasyonu sonrası diğer parmaklarda gelişen şekil bozukluğu
ve ayakta gelişen yeni ülser noktaları.
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Belirgin metatars başı

seviyesinde basıya karşı koyabilmek için kalınlaşma ve kallus gelişimi, sonrasında ise bu
kalloziteye bağlı ülserleşme gözlenir. Şekil
3.51 ve 3.53’te bu şekilde oluşan ülserler iz-

Şekil 3.51 Birinci metatars başının altında gelişen
geniş çaplı ülser.

Şekil 3.53 Üçüncü metatars başının altında gelişen
ülser. Kallus debritmanı sonrası görünüm.

Diyabetik hastalarda, periferik motor
nöropati nedeniyle en sık karşılaştığımız patolojilerden bir tanesi metatars başlarının yatay
zemin ile yaptıkları açının genişlemesine bağlı
olarak plantar yönde belirginleşmeleri ve çıkıntı yapmalarıdır. Bu türden bir açılanma,
hemen alttaki yağ yastıkçığının öne kaymasına
ve metatars başlarının direkt olarak cilt ile temas etmelerine yol açmaktadır. Neticede, kronik bir bası ya da sürtünme sonucu, önce cilt

lenmektedir. Şekil 3.52 ve 3.54’te ise kallus
oluşum süreçleri de izlenmektedir. Kallus dokusu düzenli aralıklarla ortadan kaldırılmadığı
sürece, o noktada ciddi bir tehdit unsuru olmaya devam edecektir. Açıkçası ayakkabının içerisinde unutulan bir taş ile bu kallus dokusu
arasında bir fark yoktur denebilir.

Şekil 3.52 Beşinci metatars başının altında ve lateralinde gelişen kalloziteler ve ülserleşme.

Şekil 3.54 Üçüncü metatars başının altında gelişen
ve adeta cilt içerisine gömülen kallus dokusu.
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Diğer şekil bozuklukları

3. BÖLÜM Riskli Ayak

Ayaklarda deformite bulunması, diyabetik ayak ve yara gelişiminin adeta
habercisidir.

Şekil 3.55 İkinci ve üçüncü parmaklarda gözlenen
ortak şekil bozukluğu. İnterfalangeal eklemlerin
dorsal yüzlerinde, sürtünme durumunda yaralanma
riski mevcut.

Şekil 3.57 Dördüncü parmakta dorsale doğru çekilme izleniyor. Parmağın herhangi bir sebeple
uzun süre baskı altında kalması ülser ya da nekroz
riskini artırmaktadır.

Şekil 3.56 Müphem olgularda şekil bozukluğunu
tespit etmenin en etkin yolu her iki ayağı karşılaştırmaktır. Sağ ayakta özellikle 2. parmakta pençeleşmeye doğru bir gidişat izlenmekte, ayrıca ayak
genel olarak diğerine nazaran daha ödemli izlenmektedir. Beraberinde ısı artışının da olması enflamasyonun bir göstergesi olabilir.

Şekil 3.58 Her iki ayağından dönem dönem çeşitli
yaralanmalar ve tedaviler geçiren uç bir hasta örneği. Ayaklardaki şekil bozukluklarını tarif etmek
bile çok zor. Çok yakın takip ve özel ayakkabı giyimi gerektiren bir hasta.
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Diyabetik bir hastada gözlenen aşağıdaki inspeksiyon bulguları diyabetik ayak
gelişimi açısından uyarıcı faktörlerdir,
D/Y?
1.
Ayak üzerindeki venöz yapıların belirginleşmesi
2.
Ayak üzerindeki kıllanmanın artması
3.
Kaslarda atrofik görüntünün izlenmesi
4.
Ayak üzerinde belirgin ödem izlenmesi
Diyabetik bir hastada gözlenen aşağıdaki inspeksiyon bulguları diyabetik ayak
gelişimi açısından risk faktörleridir,
D/Y?
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bunion ve bunionette oluşumu
Pes planus
Pes cavus
Halluks valgus
Halluks rijidus
Quintus varus
Sert nasır
Yumuşak nasır
Üst üste binen parmak
Tırnak kalınlaşması
Tırnak batması

Aşağıdakiler diyabetik bir ayakta motor
nöropati sonrası izlenebilecek deformiteler arasındadır, D/Y ?
16.
17.
18.
19.

Sosis parmak
Çekiç parmak
Pençe parmak
Halluks valgus
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Diyabetik bir hastada otonom nöropatinin ayaktaki bulguları için hangileri D/
Y’tır?
20.
21.
22.
23.

Kuru ayak
Aşırı nemli ayak
Ayakta çatlak
Mallet parmak

Aşağıdaki faktörler diyabetik bir hastada ayak ülseri ya da amputasyon gelişimi açısından risk taşımaktadır, D/Y?
24. >10 yıl Dm
25. Erkek cinsiyet
26. Kötü glisemik kontrol
27. Geçirilmiş ülser hikayesi
28. Geçirilmiş ayak amputasyonu hikayesi
29. Kardiyovasküler, retinal ya da renal
komplikasyonların bulunması

Ayak tabanında gözlenen aşağıdaki oluşumlar artmış plantar basıncın göstergesi olabilir, D/Y?
30.
31.
32.

Kallus
Kallus altında hemoraji
Büllöz oluşumlar

Diyabetik ayak koruyucu önlemlerinden hangileri D/Y?
33. Diyabetik ayakkabının kullanılması
34. Diyabetik ayakkabı seçiminin sabah
erken saatlerde yapılması
35. Özel çorap kullanılması
36. Ayak parmak aralarına çatlakların
önlenmesi için nemlendirici kullanılması
37. Ayakta kallus oluşan bölgelere nemlendirici kullanılması
38. Ayak tabanına nemlendirici uygu-
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lanması
39. Tırnakların travmaya yol açmaması
için mümkün olduğunca kısa kesilmesi
40. Tırnak köşelerinin tırnak batmasına
yol açmaması için kesilmesi
Aşağıdaki ürünler diyabetik bir hastanın ayak üşümesinde kullanabileceği
ürünler arasındadır, D/Y?
41.
42.
43.

Sıcak su torbası
Elektrikli battaniye
Pamuk ya da yün çorap

Riskli ayağın takip edilmesi yaklaşımlarından hangileri, D/Y’ tır?
44. Herhangi bir risk saptanmayan diyabetik hastanın ayak takibine risk oluşana
kadar gerek duyulmaması
45. Periferik nöropatisi ve ayağında deformite bulunan hastanın senede bir kontrole çağrılması
46. Geçirilmiş diyabetik ayak ülseri hikayesi ya da amputasyon hikayesi bulunan
hastanın 1-3 ay aralığında takip edilmesi
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Bugün dünyanın birçok ülkesinde, amputasyon sayılarının düşürülmesi amacıyla çeşitli
sağlık politikaları ortaya konmuş ve başarılı
sonuçlar alınmıştır.
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