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ÖZET

Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, “Diyabetik Ayak Konseyi” taraf›ndan Mart 1997-Mart 2000 tarihleri ara-
s›ndaki üç y›ll›k dönemde izlenen 118’i erkek, 61’i kad›n 179 diyabetik ayak infeksiyonlu hastay› de¤iflik özel-
likleri yönünden retrospektif olarak de¤erlendirdik. Hastalar›n ortalama yafl› 58.8 (33-85), ortalama diyabet
yafl› ise 14.7 (1-40) idi. Yüzyetmifldokuz hastan›n 59’u (%33) düflük riskli, 82’si (%46) yüksek riskli, 38’i (%21)
ciddi infeksiyonlar grubundan idi. Düflük riskli infeksiyonlar grubundaki hastalar›n tümünde yaln›z yumuflak do-
ku infeksiyonu mevcut olup osteomiyelit saptanmad› ve hiçbir hastada ampütasyon uygulanmad›. Yüksek risk-
li infeksiyonlar grubunda yer alan 82 hastan›n 28’inde (%34), ciddi infeksiyonlar grubunda yer alan 38 hasta-
n›n ise 34’ünde (%89) osteomiyelit vard›. Bu iki gruptaki hastalarda ampütasyon oranlar› s›ras›yla %35 (29/82)
ve %89 (34/38) olarak saptand›. Tüm hastalar›n %35’inde (63/179) ampütasyon uyguland›. Düflük riskli infek-
siyonlar›n genellikle monomikrobiyal, yüksek riskli ve ciddi infeksiyonlar›n ço¤unlukla polimikrobiyal oldukla-
r› gözlendi. Diyabetik ayak infeksiyonlar›n›n tedavisinin de¤iflik komponentleri içerdi¤i, bu nedenle multidisip-
liner bir yaklafl›m›n gereklili¤i vurgulanarak antimikrobiyal tedavi seçenekleri gözden geçirildi. 

Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak, ‹nfeksiyon

SUMMARY

Diabetic Foot Infections: The Evaluation of 179 Cases

A total of 179 patients (61 female, 118 male) with diabetic foot infection who have been followed up for
3 years (March 1997-March 2000) by the “Committee of Diabetic Foot” in Ege University Medical School,
were evaluated retrospectively in various aspects. The mean age and the diabetes age of the patients were
58.8 (33-85) and 14.7 (1-40) respectively. Of these 179 patients, 59 had low risk (33%), 82 had high risk (46%)
and 38 had serious (21%) infection. In the low risk infection group, the patients had only soft tissue infecti-
on without osteomyelitis and there was no need for amputation. Osteomyelitis was present in 28 out of 82
(34%) patients with high risk infection and 34 out of 38 (89%) subjects with serious infection. The amputati-
on frequencies in these two groups were 35% (29/82) and 89% (34/38) respectively. Overall, 35% (63/179)



Diyabetik ayak, diyabetik hastaların hastaneye
yatış nedenleri arasında sıklık açısından ilk sırada yer
almaktadır. Hastaneye yatırılan diyabetik hastaların
%20’sinde yatış nedeni diyabetik ayaktır[1,2]. Bu tür
hastalarda özellikle nötrofil fonksiyonlarındaki de-
fektler başta olmak üzere konak savunma mekaniz-
maları ile ilişkili bozukluklar infeksiyonların daha sık
görülmesine ve daha şiddetli seyretmesine neden ol-
maktadır[3]. Gerçekten, diyabetik hastaların yaklaşık
dörtte birinin hayatlarının herhangi bir döneminde
alt ekstremite infeksiyonu geçirdikleri ve bunların da
yaklaşık %15-20’sinin ampütasyonla sonuçlandığı
bilinmektedir. Nontravmatik ayak ampütasyonlarının
en sık nedeni olan ayak infeksiyonları, bu hasta gru-
bunda diyabetik olmayanlara göre kırk kat daha faz-
la görülmektedir. Diyabetik ayağın zaten yüksek olan
tedavi giderleri, ampütasyon yapıldığında daha da
artmaktadır[4,5]. 

Diyabetik ayak infeksiyonlarının tedavisi, uygun
antimikrobiyal tedavinin yanında kan glukoz düzeyi-
nin regülasyonu, yumuşak doku veya kemiğe ait
nekrotik dokuların cerrahi olarak uzaklaştırılması, to-
pikal tedavi ve diyabet eğitimi uygulamalarından olu-
şan bir bütündür[6]. Bu nedenle tedavide multidisipli-
ner yaklaşım son derece önemlidir. Endokrinolog ve-
ya iç hastalıkları uzmanı, ortopedist, infeksiyon has-
talıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, dermatolog,
damar cerrahı ve fizyoterapist gibi değişik tıp dalları-
na ait uzmanların yer aldığı bir ekip tarafından izle-
nen ve tedavi edilen hastalarda minör ve major am-
pütasyonların belirgin derecede azaldığı gösterilmiş-
tir[7]. Bu makalede, aynı yaklaşım ile üç yıllık bir pe-
riyod içinde izlediğimiz diyabetik ayak infeksiyonlu
hastaların değişik özelliklerinin gözden geçirilmesi ve
önemli noktaların vurgulanması amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Çalışmada, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, “Di-
yabetik Ayak Konseyi” tarafından Mart 1997 ile
Mart 2000 tarihleri arasındaki üç yıllık dönemde iz-
lenen 179 diyabetik ayak infeksiyonlu hasta, değişik
özellikleri yönünden retrospektif olarak değerlendi-
rilmiştir. Diyabetik ayak nedeniyle endokrinoloji, or-
topedi ve travmatoloji, infeksiyon hastalıkları ve kli-
nik mikrobiyoloji ile dermatoloji kliniklerine başvu-

ran hastalar bu birimlere ait uzmanlardan oluşan
“Diyabetik Ayak Konseyi” tarafından multidisipliner
bir yaklaşımla ayaktan veya yatırılarak tedavileri ya-
pılmış ve izlenmiştir.

Gibbons ve Eliopoulos tarafından önerilen ve in-
feksiyonun tipini tanımlayan sınıflamada “düşük
riskli (ekstremiteyi tehdit etmeyen) infeksiyonlar”
olarak tanımlanan, ilk defa oluşan, daha önce teda-
vi görmemiş, infeksiyonun deri ve deri altı dokusun-
da sınırlı, ancak kas dokusunun sağlam olduğu, sis-
temik toksisite ve iskemi bulgularının bulunmadığı,
çapı 2 cm’yi geçmeyen selülit tipi infeksiyonlar
ayaktan tedavi edilerek izlenmişlerdir[8]. Buna kar-
şın, “yüksek riskli (ekstremiteyi tehdit eden) infeksi-
yonlar” olarak tanımlanan, kronik veya tekrarlayan,
çoğunlukla daha önce tedavi görmüş, kas ve/veya
kemik dokuya ilerlemiş, nekrotik dokuların ve iskemi
belirtilerinin bulunduğu, çapı 2 cm’den büyük, selü-
lit ve lenfanjitle seyreden infeksiyonlar ile, “ciddi (ya-
şamı tehdit eden) infeksiyonlar” olarak tanımlanan
ve bir önceki gruptaki bulgulara ek olarak sistemik
toksisite ve sepsis bulguları gösteren, genellikle geç
kalmış olgular hastaneye yatırılarak tedavi edilmişler-
dir. Tedaviden önce, uygun hastalarda derin doku
kültür örnekleri alınmış, osteomiyelit kuşkulu hasta-
larda radyografi ile osteomiyelit araştırılmış, diyabet
regülasyonu, diyabet eğitimi, topikal tedavi, gerekli
olgularda debritman ve infeksiyonun tipine göre am-
pirik antibiyotik tedavisi birlikte uygulanmıştır. 

Düşük riskli infeksiyonlarda ampirik olarak oral
amoksisilin/klavulanik asit veya birinci kuşak sefa-
losporin tedavisi uygulanmıştır. Yüksek riskli infeksi-
yonlarda ampirik olarak parenteral siprofloksasin ve
klindamisin kombinasyonu veya üçüncü/dördüncü
kuşak sefalosporin ve klindamisin/metronidazol
kombinasyonu, ciddi infeksiyonlarda imipenem veya
meropenem veya piperasilin/tazobaktam monote-
rapilerinden biri başlangıç tedavisi olarak uygulan-
mıştır. Klinik bulgularda düzelme olmaması veya kül-
tür ve antibiyotik duyarlılık testi sonuçlarının farklılık-
lar göstermesi durumlarında, tedavi uygun şekilde
değiştirilmiştir. Düşük riskli infeksiyonlarda 14 gün-
lük oral tedavi uygulanırken, yüksek riskli ve ciddi in-
feksiyonlarda tedavi hastanın ve infeksiyonun duru-
muna göre değişik sürelerde uygulanmış, pürülansın
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of all patients were amputated. Low risk infections were usually monomicrobial and high risk and serious in-
fections were mostly polymicrobial. Due to the various components of the diabetic foot treatment, the re-
quirement for a collaboration among many disciplines was emphasized and different choices for antimicrobi-
al therapy was discussed.
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kaybolup yaranın temiz görünmesine ve çevredeki
selülit bulgularının kaybolmasına dek sürdürülmüş-
tür. Osteomiyelitlerde 6 hafta parenteral tedavi uy-
gulanmış, ardından oral olarak çoğunlukla siproflok-
sasin ve rifampisin kombinasyonu 3-6 ay arasında
uygulanmıştır. 

Hastalarımız; yaş, diyabet süreleri ve diyabete
ilişkin önemli komplikasyonlar, infeksiyonun tipi, in-
feksiyon etkeni mikroorganizmalar, uygulanan teda-
viler ve tedavi modifikasyonları, osteomiyelit gelişimi
ve ampütasyon oranları gibi değişik özellikler yönün-
den değerlendirilmişlerdir.

BULGULAR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi “Diyabetik Ayak
Konseyi” tarafından belirtilen tarihler arasında izle-
nen ve değerlendirilmeye alınan 118’i erkek, 61’i
kadın 179 hastanın yaş ortalaması 58.8 (33-85), or-
talama diyabet yaşı ise 14.7 yıl (1-40) idi (Tablo 1).

Yüzyetmişdokuz hastanın 103’ünde (%58) nöro-
pati, 94’ünde (%52) retinopati, 43’ünde (%24) nefro-

pati saptandı. Seksenyedi (%49) hastada hem nöro-
pati hem retinopati saptanırken 40 hastada (%22) her
üç komplikasyon birlikte bulunmakta idi (Tablo 2).

Yüzyetmişdokuz diyabetik ayak infeksiyonunun
59’unun (%33) düşük riskli, ekstremiteyi tehdit et-
meyen, 82’sinin (%46) yüksek riskli, ekstremiteyi
tehdit eden, 38’inin (%21) ciddi, yaşamı tehdit eden
infeksiyonlar olduğu belirlendi. Düşük riskli infeksi-
yonlar grubunda yer alan 59 hastanın hiçbirinde os-
teomiyelit saptanmazken, yüksek riskli infeksiyonlar
grubundaki 82 hastanın 28’inde (%34), ciddi infek-
siyonlar grubundaki 38 hastanın 34’ünde (%90) os-
teomiyelit bulguları da vardı. Toplam 179 hastanın
62’si (%35) yumuşak doku infeksiyonu ile birlikte os-
teomiyelit, 117’si (%65) yalnız yumuşak doku infek-
siyonu olarak belirlendi (Tablo 3).

Düşük riskli infeksiyonlar grubundaki 59 hasta-
nın hiçbirinde ampütasyon uygulanmadı. Yüksek
riskli infeksiyonlar grubundaki 82 hastanın 29’unda
(%35), ciddi infeksiyonlar grubundaki 38 hastanın
34’ünde (%89) ampütasyon uygulandı. Toplam 63
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Tablo 2. Önemli diyabet komplikasyonlarına ilişkin özellikler

Sayı Oran %

• Nöropati 103 58

• Retinopati 94 52

• Nefropati 43 24

• Nöropati + retinopati 87 49

• Nöropati + retinopati + nefropati 40 22 

Tablo 3. İnfeksiyon tiplerine ait özellikler

Sayı YDİ* + Osteomiyelit Yalnız YDİ*

• Düşük riskli infeksiyon 59 (%33) - 59

• Yüksek riskli infeksiyon 82 (%46) 28/82 (%34) 54/82 (%66)

• Ciddi infeksiyon 38 (%21) 34/38 (%89) 4/38 (%11)

• Toplam 179 (%100) 62/179 (%35) 117/179 (%65)

* YDİ: Yumuşak doku infeksiyonu.

Tablo 1. Yüzyetmişdokuz diyabetik ayak infeksiyonlu hastaya ilişkin yaş ve diyabet yaşı özellikleri

Erkek Kadın Genel

• Cinsiyet 118 61

• Ortalama yaş 62 (35-85) 56 (33-78) 58.8 (33-85) 

• Ortalama diyabet yaşı 15.2 13.8 14.7



ampütasyonun 38’i minör ampütasyon, 25’i major
ampütasyon idi. Osteomiyelitin eşlik etmediği, yalnız
yumuşak doku infeksiyonu olan 117 hastanın
17’sinde (%15) ampütasyon uygulanırken, osteomi-
yelitli 62 hastanın 46’sında (%74) ampütasyon uy-
gulandı (Tablo 4 ve Tablo 5). 

Düşük riskli infeksiyonlar grubunda yer alan 59
hastanın 29’unda kültür yapılırken 30’unda değişik
nedenlere bağlı olarak kültür yapılamadı. Yapılabilen
29 kültürün 24’ünde üreme saptandı. Bir kültürde
iki tür bakteri ürerken diğer 23 kültürde tek tür bak-
teri üredi (Tablo 6).

Seksenikisi yüksek riskli infeksiyonlar, 38’i ciddi
infeksiyonlar grubunda yer alan toplam 120 hasta-
nın 78’inde kültür yapıldı. Kırkiki hastada değişik

nedenlere bağlı olarak kültür yapılamadı. Yapılan 78
kültürün tümünde üreme saptandı ve bunların 70’in-
de (%90) birden fazla bakteri üremesi belirlendi. Alt-
mışbeş kültürde iki tür bakteri soyutlanırken 5 kültür-
de üç tür bakteri soyutlandı. Sekiz kültürde ise tek
tür bakteri üredi. Anaerob kültürler sadece 57 has-
tada yapılabildi ve 24 anaerob bakteri izolasyonu
saptandı. Kültürü yapılabilen 78 hastada izole edilen
153 bakterinin türlere göre dağılımı Tablo 7’de gö-
rülmektedir.

Düşük riskli infeksiyonlar grubunda yer alan 59
hastanın 54’ünde başlangıç ampirik tedavisi ile iyi
sonuç alınırken sadece 5 hastada tedavi modifikas-
yonu gerekti. Buna karşın yüksek riskli infeksiyonlar
grubundaki 82 hastanın 27’sinde, ciddi infeksiyonlar
grubundaki 38 hastanın 19’unda tedavi modifikas-
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Tablo 4. İnfeksiyon tipi ve ampütasyon ilişkisi

Ampütasyon var Ampütasyon yok

• Düşük riskli infeksiyon - 59 (%100)

• Yüksek riskli infeksiyon 29/82 (%35) 53/82 (%65)

• Ciddi infeksiyon 34/38 (%89) 4/38 (%11)

• Toplam 63/179 (%35) 116/179 (%65)

Tablo 5. Osteomiyelit ve ampütasyon ilişkisi

Ampütasyon var Ampütasyon yok

• Yumuşak doku infeksiyonu (117) 17/117 (%15) 100/117 (%85)

• Osteomiyelit (62) 46/62 (%74) 16/62 (%26)

Tablo 6. Düşük riskli infeksiyonlarda kültür sonuçları 

Üreyen bakteri Sayı %

• Staphylococcus aureus 18 72

• MRSA* (1)

• MSSA** (17)

• Streptococcus spp. 3 12

• Pseudomonas aeruginosa 2 8

• Klebsiella pneumoniae 1 4

• Enterobacter spp. 1 4

• Toplam 25 100

• Monomikrobiyal infeksiyon 23 96

• Polimikrobiyal infeksiyon 1 4

* MRSA: Metisiline dirençli S. aureus, ** MSSA: Metisiline duyarlı S. aureus.



yonu gerekti. İnfeksiyon tipi ile tedavi modifikasyo-
nu ilişkisi Tablo 8’de gösterilmiştir.

TARTIŞMA

Diyabetik ayak infeksiyonu, hastaların yaşam ka-
litelerini belirgin şekilde azaltan, çoğu kez yaşamını
da tehdit eden, sosyal ve ekonomik yönü ağır önem-
li bir hastalıktır. Diyabetik hastalarda alt ekstremite
infeksiyonunun gelişimi, hastalığın süresi ve kan glu-
koz düzeyi ile yakından ilişkili olup, diyabetik ayak
infeksiyonu nedeniyle hastaneye yatan hastaların sa-
yısı, bu hastalığın diğer tüm komplikasyonları nede-
ni ile yatanlardan daha fazladır. Bu infeksiyonlar has-
tanede yatan hastalarda da yatış süresini belirgin şe-
kilde uzatmakta ve tedavi giderlerinde önemli artışla-
ra neden olmaktadır. Çünkü, konak savunma meka-
nizmalarındaki bozukluklar, iskemi, dolaşım bozuklu-
ğu ve lezyonların çoğunlukla polimikrobiyal olması
gibi faktörler infeksiyonun tedavisini oldukça güçleş-

tirmektedir[9]. Özellikle osteomiyelit söz konusu ol-
duğunda infeksiyon yerinde yeterli antibiyotik kon-
santrasyonlarına kolay ulaşılamaması tedavi başarı-
sızlığında rol oynayan diğer bir faktördür[9,10]. Ayrı-
ca, kültür örneklerinin alınmasında, dolayısıyla etken
bakterilerin saptanmasında da bazı sorunlar vardır.
Yüzeyel sürüntü şeklinde alınan kültür örneklerinin
infeksiyon etkenlerinden çok kolonizasyonu yansıt-
ması nedeniyle güvenilir olmadığı bilinmektedir[11].
Yüzeyel sürüntü örnekleri ile derin doku veya kemik
biyopsi veya aspirasyon örneklerinin bakteriyolojik
inceleme sonuçlarının birbirleriyle uyumunun iki ay-
rı çalışmada, sırasıyla %17 ve %27 gibi düşük oran-
larda olduğu saptanmıştır[12,13]. Bu nedenle bu tür
hastalarda bakteriyolojik incelemeler için derin doku
veya kemik biyopsi örneklerinin alınması gerekmek-
tedir. Ancak, bu da pratikte değişik nedenlere bağlı
olarak her zaman uygulanması mümkün olmayan,
güç bir yöntemdir. Bizim hastalarımızın da bir bölü-
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Tablo 7. Yüksek riskli ve ciddi infeksiyonlarda kültür sonuçları

Üreyen bakteri Sayı %

• S. aureus 40 26

• MRSA 15*

• MSSA 25

• E. coli 39 25

• P. aeruginosa 18 12

• Enterobacter spp. 10 7

• Klebsiella spp. 9 6

• Acinetobacter spp. 6 4

• Enterococcus spp. 3 2

• Streptococcus spp. 3 2

• Proteus spp. 1 -

• Peptostreptokoklar 12 8

• Gram-negatif anaerob basiller 12 8

• Toplam 153 100

* 15 MRSA’nın 5’i yüksek riskli, 10’u ciddi infeksiyonlardan soyutlanmıştır.

Tablo 8. İnfeksiyon tipi ile tedavi modifikasyonu ilişkisi

Tedavi modifikasyonu

Sayı %

• Düşük riskli infeksiyon (59) 5 8.5

• Yüksek riskli infeksiyon (82) 27 33 

• Ciddi infeksiyon (38) 19 50

İzlenen 179 hastanın hiçbirinde diyabetik ayak infeksiyonuna bağlı ölüm saptanmadı.



münde kültür yapılamamış olmasının nedeni budur.
Derin doku ve biyopsi örneklerinin değişik nedenler-
le alınamadığı durumlarda antiseptik kullanmadan,
serum fizyolojik ile dikkatli bir temizlik yapıldıktan
sonra lezyon tabanından küretajla örnek alınmasının
bile yüzeyel sürüntü örneklerinden daha güvenilir ol-
duğu bildirilmektedir[14].

Diyabetik ayak infeksiyonlarında uygun kültür ör-
neği alınmış olsa bile çoğunlukla kültür ve duyarlılık
testi sonuçlarını beklemeden ampirik antibiyotik te-
davisine başlanması gerekir. Çünkü, yumuşak doku-
lardaki ülserasyona bağlı olarak infeksiyonun hızla
derin dokulara yayılabilme olasılığı yüksektir. Bu da
tedavinin zorlaşmasına neden olabilir[6,10,15]. Ampi-
rik antibiyotik seçiminde, klasik ampirik tedavi ilke-
leri yanında göz önüne alınması gereken en önemli
faktör infeksiyonun tipidir. Gibbons ve Eliopoulos ta-
rafından yapılan bir sınıflandırmaya göre diyabetik
ayak infeksiyonları lezyonun özellikleri, antimikrobi-
yal ilaç seçimi ve tedavi ilkeleri açısından üç grupta
incelenir[8]. Düşük riskli (ekstremiteyi tehdit etme-
yen), yüksek riskli (ekstremiteyi tehdit eden), ciddi
(hayatı tehdit eden) infeksiyonlar olarak ayrılan bu
infeksiyon tiplerinin özellikleri materyal ve metod
bölümünde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. İnfeksiyonun
özelliği, antibiyotik seçimi ve tedavi ilkeleri açısından
çok pratik ve yararlı olan bu sınıflama Wagner’in di-
yabetik ayak sınıflamasından farklı bir sınıflama-
dır[16]. 

Düşük riskli (ekstremiteyi tehdit etmeyen) infeksi-
yonlar yüzeyel olup, derin dokulara yayılım yoktur.
Bu tür infeksiyonlarda en sık karşılaşılan etkenler
stafilokoklar başta olmak üzere gram-pozitif bakteri-
lerdir. O nedenle ampirik tedavide gram-pozitif kok-
ların hedef alınmasının yeterli olduğu belirtilmekte-
dir[15]. Çoğunlukla tek ilaçla ve oral yolla yapılan te-
davi yeterli olabilmekte, bu da evde tedaviyi müm-
kün kılmaktadır. İzlediğimiz 179 hastanın 59’u
(%33) bu gruptan idi. Gerçekten bu hastaların tümü
yüzeyel yumuşak doku infeksiyonu şeklinde olup hiç-
birinde osteomiyelit saptanmadı. Ayrıca, bu gruptan
hiçbir hastaya ampütasyon da uygulanmadı. Ellido-
kuz hastanın 29’unda kültür örneği alınabildi ve 24
tanesinde üreme saptandı. Bir hasta örneğinde iki
tür bakteri üremesi saptanırken, diğer 23 kültürde
tek tür bakteri üredi. Bu tip infeksiyonların çoğun-
lukla monomikrobiyal olduğu bildirilmektedir[13].
Üreyen bakteriler incelendiğinde S. aureus ve strep-
tokok türleri gibi gram-pozitif bakterilerin ilk sıralar-
da yer aldıkları görülmektedir. Bu da ampirik tedavi-
de gram-pozitif kokların hedef alınmasının yeterli

olacağı görüşüyle uyuşmaktadır. Biz, bu tip infeksi-
yonların başlangıç ampirik tedavisinde çoğunlukla
amoksisilin/klavulanik asit veya daha az olarak oral
birinci kuşak sefalosporinleri (sefadroksil veya sefa-
leksin) tercih ettik. Ellidokuz hastanın sadece 5’inde
(%8.5) kültür sonucuna göre tedavi modifikasyonu
gerekti. Amoksisilin/klavulanik asit gram-pozitif et-
kinliğinin yanında gram-negatif ve antianaerob et-
kinliğe de sahiptir ve bazı yazarlara göre bu tür in-
feksiyonlarda gram-pozitif bakteriler dışında az da
olsa gram-negatif ve anaerob bakteriler de etken
olabileceğinden ilk seçenek ilaçtır[17]. 

Bizim gözlemlerimize göre amoksisilin/klavula-
nik asit etkili bir seçenek olarak gözükmektedir. An-
cak, birinci kuşak sefalosporinler ve klindamisinin de
bu tür infeksiyonlarda etkili ve üstelik daha ucuz
ajanlar olduğu bilinmektedir. Lipsky ve arkadaşları
her iki ajanın da etkinliğinin 14 günlük oral tedavide
%90 civarında olduğunu bildirmişlerdir[18]. 

Yüksek riskli (ekstremiteyi tehdit eden) infeksi-
yonlar, lezyonun derin dokulara ilerlediği, daha geniş
alana yayılan, tedavinin yetersiz olması halinde am-
pütasyon olasılığı yüksek olan infeksiyonlardır[8]. Bu
tür infeksiyonlarda osteomiyelit olabilir veya olmaya-
bilir. Osteomiyelit varlığında tedavi daha güçtür ve
ampütasyon oranı daha yüksektir[19,20]. Uygun anti-
mikrobiyal tedavi yanında cerrahi eksizyon ve dre-
naj, kan glukoz düzeyinin dikkatle izlenmesi ve dü-
zenlenmesi, osteomiyelit varlığında kemik rezeksiyo-
nu son derece önemlidir. Bu tür infeksiyonlar düşük
riskli infeksiyonların aksine çoğunlukla polimikrobi-
yaldir[8,21]. Anaerob bakteriler sıklıkla infeksiyon et-
kenleri arasında yer alırlar. Bu nedenle başlangıç
ampirik tedavisi anaerob bakterileri de kapsayacak
şekilde geniş etki alanlı olmalıdır[6,8,10,22]. Yüksek
riskli infeksiyonlarda hasta hastaneye yatırılarak te-
davi edilmeli ve tedavide parenteral yol tercih edil-
melidir. Hastalarımızın 82’si (%46) yüksek riskli in-
feksiyonlar grubundadır. Bu hastaların tedavisinde
parenteral ampisilin/sulbaktam, piperasilin/tazo-
baktam, tikarsilin/klavulanik asit gibi beta-lak-
tam/beta-laktamaz inhibitör kombinasyonları ilk
önerilen ilaçlar arasındadır ve bu ajanların kullanımı
ile iyi sonuçlar bildirilmiştir[23]. Bu ilaçların en önem-
li avantajları tek ilaç tedavisine olanak sağlamaları ve
çoklu ilaç kullanımının dezavantajlarından kaçınılmış
olmasıdır. Parenteral siprofloksasin ve klindamisin
kombinasyonu veya üçüncü/dördüncü kuşak sefa-
losporin ve klindamisin/metronidazol kombinasyon-
ları diğer etkili seçenekler arasında bildirilmiştir[15].
Akova ve arkadaşları parenteral ampisilin/sulbak-
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tam ile osteomiyelitsiz olgularda %100, osteomiye-
litli olgularda %86 oranında klinik başarı sağladıkla-
rını bildirmişlerdir[24]. Grayson ve arkadaşları ampi-
silin/sulbaktam ve imipenemin karşılaştırıldığı çift-
kör randomize çalışmada bu iki ajanın eşit etkinlikte
olduğunu bildirmişlerdir[25]. Biz bu gruptaki hastala-
ra ampirik olarak, parenteral siprofloksasin ve klin-
damisin kombinasyonu veya üçüncü kuşak sefalos-
porin ve klindamisin/metronidazol kombinasyonu
uyguladık. Beta-laktam/beta-laktamaz inhibitör
kombinasyonlarını bu gruptan ziyade ciddi infeksi-
yonlar grubunda kullanmayı yeğledik. Karbapenem
grubu antibiyotikler de bu gruptaki hastaların ampi-
rik tedavisinde kullanılmakla birlikte daha çok, ciddi
ve yaşamı tehdit eden infeksiyonlarda önerilmekte-
dir[15,26]. Bu nedenle biz de bu grup antibiyotikleri
yaşamı tehdit eden ciddi infeksiyonların tedavisinde
kullanmayı öngördük. Aminoglikozid grubu antibiyo-
tikleri nefrotoksisiteleri ve çoğunlukla bu hastalarda
var olan nefropati nedeniyle tedavi rejimlerimize kat-
mayı düşünmedik.

Sekseniki hastanın 55’inde (%67) başlangıç am-
pirik tedavisiyle başarılı sonuç alınırken, 27’sinde
(%33) kültür sonuçlarına göre veya klinik iyileşme ol-
maması nedeniyle tedavi modifikasyonu gerekti. Dü-
şük riskli infeksiyonlara göre başlangıç ampirik teda-
visinin başarı oranının belirgin olarak daha düşük
oluşu, veya tedavi modifikasyon oranının daha yük-
sek olması dikkat çekicidir. Bu farklılığın, infeksiyo-
nun çoğunlukla polimikrobiyal oluşuna, daha yaygın
ve derine ilerlemiş bir infeksiyon bölgesindeki olum-
suz koşullara bağlı olduğu düşünülebilir.

İnfeksiyonun genellikle kronik veya tekrarlayan,
derin dokulara yayılmış olması gibi nedenlere bağlı
olarak bu gruptaki 82 hastanın 28’inde (%34) oste-
omiyelit saptanmıştır. Tedavi başarısının düşük riskli
infeksiyonlara göre düşük olmasında osteomiyelit
varlığı önemli rol oynamaktadır. Nitekim, osteomi-
yelitli 62 hastanın 46’sında (%74) ampütasyon uy-
gulanırken, osteomiyelitsiz 117 hastanın 17’sinde
(%15) ampütasyon uygulandığı saptanmıştır. Oste-
omiyelit varlığı ile ampütasyon sıklığı arasındaki iliş-
ki bir çok çalışmada bildirilmiştir[14,20,27].

Yüksek riskli infeksiyonlar grubundaki hastaların
bulgularına ek olarak ateş, lökositoz gibi sepsis bul-
guları veya sistemik toksisite belirtileri gösteren has-
talarımızı ciddi ve yaşamı tehdit eden infeksiyonlar
grubunda değerlendirdik. Bu özelliklere uygun 38
hastamıza başlangıç ampirik tedavisi olarak merope-
nem veya imipenem gibi bir karbapenem veya pipe-
rasilin/tazobaktam gibi çok geniş spektrumlu ve an-

tianaerob etkinliği iyi olan, ayrıca tek ilaç tedavisine
olanak sağlayan antibiyotiklerden birini uyguladık.
Genellikle bu grup hastalarda başlangıç ampirik te-
davisinin antipsödomonal olması önerildiğinden am-
pisilin/sulbaktam veya amoksisilin/klavulanik asit te-
davi seçenekleri arasında yer almamıştır[8,19,28]. Bu-
nunla birlikte 38 hastanın 19’unda, yani %50 gibi
yüksek bir oranda tedavi modifikasyonu gerekmiştir.
Tedavi modifikasyonunun en önemli nedeni olarak
kültürde “metisiline dirençli Staphylococcus aureus
(MRSA)” veya Staphylococcus epidermidis üremiş
olması ve bu nedenle bir glikopeptid antibiyotik ek-
lenmesi olduğu gözlenmiştir. Oysa ki; daha önceki
hasta gruplarında metisiline dirençli stafilokokların
etken olarak çok sık rastlanmadıkları ve glikopeptid
ilavesine nadiren gereksinim duyulduğu dikkat çek-
mektedir. Düşük riskli infeksiyonlarda 59 hastanın
sadece birinde, yüksek riskli infeksiyonlarda 82 has-
tanın 5’inde MRSA izole edilirken, ciddi ve yaşamı
tehdit eden infeksiyonlarda 38 hastanın 10’unda
MRSA saptanması bu grup hastalarda bu bakterinin
gözardı edilmemesi gerektiğini düşündürmektedir.
Her ne kadar bu tür infeksiyonların başlangıç ampi-
rik tedavisinde glikopeptidlerin yer alması önerilme-
mekteyse de, özellikle başlangıç tedavisine yanıt alı-
namayan ciddi infeksiyonlarda glikopeptid eklenme-
si düşünülebilir. 

Ciddi infeksiyonlar grubunda yer alan 38 hasta-
nın 34’ünde (%89) osteomiyelit olduğu dikkati çek-
mektedir. Ayrıca, buna bağlı olarak ampütasyon ora-
nının da çok yüksek olduğu (%89) gözlenmektedir.
Yüzyetmişdokuz olgunun tümü gözden geçirildiğin-
de osteomiyelit gelişimi ile ampütasyon arasındaki
ilişki açıkça ortaya çıkmaktadır. Hangi gruptan oldu-
ğuna bakılmaksızın yalnız yumuşak doku infeksiyonu
olan hastalarda ampütasyon oranı %15 (17/117)
iken, osteomiyelitli olgularda bu oran %74’e
(46/62) çıkmaktadır. Ülkemizde genel olarak bakıl-
dığında yapılan diğer çalışmalarda diyabetik ayak in-
feksiyonlarında ampütasyon oranları %20-50 ara-
sında bildirilmektedir[29-33]. Tarhan ve arkadaşları
salt yumuşak doku infeksiyonu olan 62 hastanın sa-
dece bir tanesinde (%1.6), osteomiyelitli 39 hastanın
ise 16’sında (%41) ampütasyon bildirmişlerdir[34].
Osteomiyelitlerde kemik dokuda yüksek antibiyotik
düzeylerine ulaşılmasındaki güçlükler bu olumsuzlu-
ğun en başta gelen nedeni olmakla beraber, osteo-
miyelit tanısındaki yetersizlikler de önemli yer tut-
maktadır. Kültür için kemik biyopsisi yapılmasındaki
güçlükler etkenin belirlenme olasılığını azaltırken,
osteomiyelit tanısında çok yararlı olan manyetik gö-
rüntüleme, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi gibi
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tetkiklerin pratik ve ucuz yöntemler olmamasının da
rolü vardır[4]. Bizim hastalarımızın büyük çoğunluğu-
nun çevre il ve ilçelerden gelen ve sosyal güvencesi
olmayan hastalar olması sözü edilen ileri tetkik yön-
temlerini kullanmamızı engellemiştir. 

Yüksek riskli infeksiyonlar grubunda 82 hasta ve
ciddi infeksiyonlar grubunda 38 hasta olmak üzere
toplam 120 hastanın 78’inde kültür yapılabildiği
gözlenmektedir. Kırkiki hastada değişik nedenlere
bağlı olarak kültür yapılamamıştır. Derin doku ör-
neklerinin alınmasındaki güçlükler bunun en önemli
nedenidir. Ancak, kültürü yapılabilen 78 hastanın tü-
münde üreme saptanmış olup, bunların da 70’inde
(%90) birden fazla bakteri üremesi saptanmıştır. Bu
şaşırtıcı bir bulgu olmayıp bu tür infeksiyonların po-
limikrobiyal kaynaklı olduklarını bildiren çok sayıda-
ki çalışma sonuçları ile paralellik göstermekte-
dir[5,8,13-15,22]. Üreyen bakterilere bakıldığında
gram-pozitif ve gram-negatif çok sayıda değişik bak-
teriler yanında anaerobların sıklığı dikkat çekmekte-
dir. Anaerob kültür örneklerinin alınmasındaki zor-
luklar ve laboratuvara uygun şartlarda ulaştırılama-
ması gibi bir çok olumsuz faktörün varlığına bağlı
olarak bu tür kültürlerdeki başarı oranlarının düşük
olması nedeniyle, anaerob bakterilerin diyabetik
ayak infeksiyonlarında aslında daha fazla rol oyna-
dıkları düşünülebilir. O nedenle, yüksek riskli ve cid-
di infeksiyonlarda uygulanacak tedavi rejiminin anti-
anaerob komponentinin unutulmaması gerektiğinin
bir kez daha vurgulanmasında yarar vardır.

Bu makalede, diyabetik ayak infeksiyonlarının
değişik özellikleri gözden geçirilerek kendi deneyim-
lerimizin aktarılması amaçlanmıştır. Uygulanan am-
pirik tedavi yöntemleri tamamen literatür bilgileri
doğrultusunda olup, tedavi rejimlerinin birbirlerine
üstünlüğü karşılaştırılmamıştır. Zaten, diyabetik ayak
infeksiyonlarının antibakteriyel tedavisinde altın
standart sayılabilecek bir rejim de yoktur[17,22]. An-
cak, altın standartın bu tür hastaların daha önce be-
lirtilen disiplinlerin oluşturduğu bir ekip tarafından
birlikte izlenmeleri olduğunu söylemek sanıyoruz ki
yanlış olmayacaktır. Zira, ampütasyona giden bir di-
yabetik ayağın operasyon, protez masrafları, işgücü
kaybı ve hasta üzerindeki psikolojik etkileri çok sayı-
da yayında belirtilen yadsınamayacak gerçeklerdir.
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