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ÖZET
Diyabetik ayak infeksiyonlar› önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu yaz›da, Zonguldak Karael-

mas Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i taraf›ndan Ocak 2004-Ka-
s›m 2006 tarihleri aras›nda takip edilen diyabetik ayak infeksiyonlu 35 olgunun klinik ve laboratuvar özellikle-
ri incelendi. Hastalar›n 11 (%31.4)’inde yumuflak doku infeksiyonu ve osteomiyelit birlikteli¤i, 24 (%68.6)’ün-
de sadece yumuflak doku infeksiyonu saptand›. Eritrosit sedimentasyon h›z› 27 (%77.1) hastada ≥ 70 mm/sa-
at’ti. C-reaktif protein de¤erleri 4 (%11.4) hastada negatif, 31 (%88.6) hastada pozitif olarak tespit edildi. Has-
talar›n 5 (%14.3)’ine sadece medikal tedavi; 30 (%85.7)’una medikal tedaviye ilave olarak cerrahi tedavi uygu-
land›. On dokuz hastaya ise (%54.3) amputasyon uyguland›. Ortalama tedavi süresi 28.6 ± 26.6 (3-90) gündü.
Hastalar›n 11 (%31.4)’inde infeksiyon etkeni gösterilemedi. Diyabetik ayak infeksiyonlar› travmatik olmayan
ayak amputasyonlar›n›n en önemli nedenidir. Osteomiyelit varl›¤›nda tedavi daha güç, amputasyon oran› daha
yüksektir. Multidisipliner yaklafl›mla infeksiyon gelifliminin önlenmesi ve var olan infeksiyonun osteomiyelit ge-
liflmeden tedavi edilmesi, hastalar›n uzun dönemde daha rahat bir yaflam sürmelerini sa¤layacakt›r. 
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SUMMARY
Diabetic Foot Infections: The Evaluation of 35 Cases

Diabetic foot infections cause substantial morbidity and mortality. We analysed laboratory and clinical
findings of diabetic foot infections in 35 patients treated at Karaelmas University School of Medicine Depart-
ment of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Zonguldak Turkey between January 2004 and Novem-
ber 2006. Eleven (31.4%) of the patients had osteomyelitis in addition to soft tissue infection. Erithrocyte se-
dimentation rate was ≥ 70 mm/hour in 27 (77.1%) of the patients. C-reactive protein values were negative
in 4 (11.4%) of the patients and it was highly elevated in 31 (88.6%) of them. Five (14.3%) of the patients we-
re administered medical treatment only and in 30 (85.7%) of the patients both medical and surgical treat-
ment were performed. Amputation was performed in 19 (54.3%) patients. Mean treatment duration was
28.6 ± 26.6 (3-90) days. There was no microbiological evidence of infection in 11 (%31.4) of the patients. Di-
abetic foot infections are the leading cause of nontraumatic foot amputations. In the presence of osteomye-
litis, amputation ratio is higher and achieving cure is more difficult. Diabetic foot infections require a coor-
dinated management by a multidiciplinary foot-care team. For obtaining long term problem free survival, pre-
vention of infection through patient training about foot care, and early treatment of infection for prevention
of osteomyelitis is important. 
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Diyabetik ayak, diyabetin en önemli komplikas-
yonlarından biridir. Hasta için bir doku ve/veya or-
gan kaybı yaratan, glikoz kontrolünü bozan, pahalı,
uzun süreli ve sıkıntılı bir süreç iken; hasta çevresi ve
toplum için de sosyal ve ekonomik yükü olan ağır bir
süreçtir. Diyabetik ayak infeksiyonu diyabetik hasta-
ların hastaneye yatış nedenleri arasında ilk sırada yer
almaktadır[1-7]. 

Diyabetik hastalarda ayak infeksiyonlarına duyar-
lılığın artmış olması birkaç faktöre bağlıdır. Bağışıklık
sisteminin yetersizliği (özellikle nötrofil fonksiyonları
başta olmak üzere) nöropati ve vasküler yetmezlik bu
faktörlerin en önemlileridir. Aynı faktörler iyileşme-
nin gecikmesinde de önemli rol oynamaktadır[1,2].
Diyabetik hastaların yaklaşık dörtte birinin yaşamları-
nın herhangi bir döneminde alt ekstremite infeksiyo-
nu geçirdikleri ve bunların da yaklaşık %15-20’sinin
amputasyonla sonuçlandığı bilinmektedir[8]. 

Diyabetik alt ekstremite infeksiyonlarının çok bü-
yük bir kısmı aerop ve anaerop mikroorganizmala-
rın etken olduğu mikst infeksiyonlardır[2,9]. Bu infek-
siyonlar polimikrobiyal floraya etkin antibiyotiklerle
tedavi edilmeli, gerekli durumlarda nekrotik doku-
nun cerrahi debridmanı yapılmalı, uygun ise revas-
külarizasyon sağlanmalı, hastanın yatak istirahati ve
eğitimi öncelikli hedef olarak kabul edilmelidir[10]. 

Osteomiyelit varlığında yumuşak doku infeksiyo-
nu etkeni ile osteomiyelit etkenlerinin her zaman ay-
nı olmayabileceği unutulmamalı ve tedaviye her iki
dokudan alınan örneklerde üretilen etkenlere göre
karar verilmelidir[1]. 

Diyabetli hastalarda ilk amaç diyabetik ayak in-
feksiyonunun önlenmesiyken, infeksiyon gelişmiş
hastalarda ise amaç amputasyonun önlenmesi-
dir[11]. Büyük maddi kayıplara yol açan ve multidi-
sipliner yaklaşımın önemli olduğu bu infeksiyonların
önlenmesinde hastalara verilen eğitim büyük rol oy-
nar[9]. Biz bu yazıda kliniğimize başvuran diyabetik
ayak infeksiyonlarından elde ettiğimiz klinik dene-
yimlerimizi paylaşmayı amaçladık.

MATERYAL ve METOD

Ocak 2004-Kasım 2006 tarihleri arasında klini-
ğimize başvuran ya da kliniğimiz tarafından konsülte
edilen diyabetik ayak infeksiyonlu hastalar retros-
pektif olarak değerlendirildi. Hastalarımız yaş, diya-
betik ayak infeksiyonunun tipi, infeksiyon etkeni
olan mikroorganizmalar, uygulanan tedaviler ve te-
davi modifikasyonları, osteomiyelit gelişimi ve am-
putasyon oranları gibi değişik özellikler açısından de-
ğerlendirildi. 

Tedaviden önce hastalarda derin doku kültür ör-
nekleri, özellikle osteomiyelit kuşkusu olan hastalarda
kemik doku kültür örnekleri alındı, kemik grafileri çe-
kildi, diyabet regülasyonu ve diyabet eğitimi yapıldı.
Kemik ve derin doku örnekleri operasyon sırasında
bistüri ile operasyon dışında ise “tru-cut” veya kemik
biyopsi iğnesi ile alındı. Gerekli olgularda cerrahi
debridman ve olası etkenlere yönelik olarak ampirik
antibiyotik tedavisi birlikte uygulandı. Etken saptanın-
ca antibiyotik seçimi etkene yönelik olarak yapıldı.

Osteomiyelit tanısı klinik değerlendirmeyle birlik-
te kemik kültürü, direkt grafi ve sintigrafi bulguları ve
bunlara ek olarak eritrosit sedimentasyon hızı (ESH)
yüksekliği ile kondu. Bazı hastalarda ise manyetik re-
zonans görüntüleme (MRG) bulguları osteomiyelit
tanısında yardımcı oldu. 

Bazı hastalarda vaskülopati değerlendirmesi için
doppler ultrasonografi kullanıldı. Nöropati değerlen-
dirmesi yapılmadı. 

BULGULAR

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
tarafından Ocak 2004-Kasım 2006 tarihleri arasın-
da diyabetik ayak infeksiyonu tanısı ile 14’ü kadın,
21’i erkek olmak üzere 35 hasta takip edildi. Hasta-
ların yaş ortalaması 60.7 ± 11.08 yıl idi. 

Laboratuvar incelemelerinde ESH 8 (%22.9)
hastada < 70 mm/saat, 27 (77.1) hastada ≥ 70
mm/saat’ti. C-reaktif protein (CRP) değerleri 4
(%11.4) hastada negatif, 31 (%88.6) hastada pozitif
olarak tespit edildi. 

Yedi (%20) hastada doppler ultrasonografi ile
vaskülopati değerlendirmesi yapıldı, sadece birinde
akut derin ven trombozu düşünüldü.

Hastaların 11 (%31.4)’inde yumuşak doku infek-
siyonu ve osteomiyelit birlikteliği, 24 (%68.6)’ünde
sadece yumuşak doku infeksiyonu saptandı. 

Hastaların 5 (%14.3)’ine sadece medikal tedavi;
30 (%85.7)’una medikal tedaviye ilave olarak cerrahi
tedavi uygulandı. On dokuz hastaya (%54.3) ampu-
tasyon uygulandı. Osteomiyelit varlığı ile amputasyon
gereksinimi arasındaki ilişki incelendiğinde istatistik-
sel olarak anlamlı bir birliktelik saptanmadı (Tablo 1).

Amputasyon gereken hastaların çoğunda diz altı
amputasyon yapıldı (Tablo 2).

Otuz iki (%91.4) hastadan kültür için örnek alın-
dı. Bunların 23’ü derin doku kültürü, 9’u ise hem ke-
mik hem de derin doku kültürüydü. Kültür örnekleri
23 hastada amputasyon operasyonu ya da cerrahi
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debridman sırasında bisturi ile, üç hastada hem ope-
rasyon sırasında hem de operasyon öncesinde “tru-
cut” biyopsi iğnesi ile, altı hastada ise sadece “tru-
cut” biyopsi iğnesi ile alındı.

On bir (%31.4) hastada infeksiyon etkeni göste-
rilemedi. Etken gösterilebilen 23 hastadan 13’ünde
monomikrobiyal, 10’unda ise polimikrobiyal infeksi-
yon saptandı (Tablo 3).

İnfeksiyon etkenlerinin %69’u gram-pozitif, diğer-
leri ise gram-negatif mikroorganizmalardı (Tablo 4).
Hastanemizde anaerop kültür işlemleri yapılamadığı
için anaerop etkenlerin oranı saptanamadı. Metisili-
ne duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA) üç, meti-
siline duyarlı Staphylococcus epidermidis (MSSE)
iki, metisiline dirençli S. aureus (MRSA) iki, alfa-he-
molitik Streptococcus iki, B grubu beta-hemolitik
Streptococcus, Enterobacter spp., Morganella
spp. ve Klebsiella pneumoniae ise birer hastada ol-
mak üzere toplam 13 hastada monomikrobiyal et-
kenler infeksiyon etkeniydi.

Ortalama tedavi süresi 28.6 ± 26.6 (3-90) gün-
dü. Hastaların 22 (%62.9)’sinde ampisilin-sulbak-
tam ile siprofloksasin kombinasyonu; beşinde
(%14.3) siprofloksasin ile klindamisin kombinasyo-
nu; altısında (%17.1) imipenem, piperasilin-tazo-
baktam ya da sefaperazon-sulbaktam; iki hastada
(%5.7) ise ampisilin-sulbaktam tedavisi başlandı. On
iki (%34.3) hastada dirençli mikroorganizma üre-
mesi ya da tedavi yanıtsızlığı nedeniyle tedavi deği-
şikliği yapıldı. On üç (%37.1) hastada tedavi deği-
şikliği gerekmezken, 10 (%28.6) hastada ardışık
oral tedaviye geçildi.

TARTIŞMA

Diyabetik ayak infeksiyonlarının tanısında yüze-
yel sürüntü şeklinde alınan kültür örneklerinin in-
feksiyon etkenlerinden çok kolonizasyonu yansıt-
ması nedeniyle güvenilir olmadığı bilinmektedir[12].
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Tablo 1. Osteomiyelit ile amputasyon ilişkisi

Amputasyon yok Amputasyon var Toplam p

• Osteomiyelit var 9 15 24 (%68.5)
> 0.05

• Osteomiyelit yok 7 4 11 (%31.5)

Tablo 2. Amputasyon uygulanan hastalar-ampu-
tasyon bölgeleri

Amputasyon bölgesi Hasta sayısı

• Ayak parmakları 4

• Ayak 1

• Diz altı 10

• Diz üstü 2

• Femur 2

Tablo 3. Diyabetik ayak infeksiyonlarında etyoloji 

Sayı %

• Monomikrobiyal 13 37.1

• Polimikrobiyal 10 28.6

• Etken gösterilemeyen 12 34.3

• Toplam 35 100

Tablo 4. Etkenler ve üreme olan kültür sayısı

Üreme olan 
Etken kültür sayısı

• MSSA 6

•  MSSE 4

• MRSA 3

• MRSE 2

•  Alfa-hemolitik streptokok 4

•  Beta-hemolitik streptokok 3

•  Enterococcus 2

•  Pseudomonas spp. 4

•  Klebsiella spp. 3

•  Escherichia coli 2

•  Morganella spp. 3

•  Candida spp. 3

•  Enterobacter 1

•  Rahnella aqualitis 1

•  Citrobacter spp. 1

MSSA: Metisiline duyarlı S. aureus, MSSE: Metisiline duyarlı
S. epidermidis, MRSA: Metisiline dirençli S. aureus, MRSE: Me-
tisiline dirençli S. epidermidis.



En güvenilir yöntem, derin doku kültürlerinin yapıl-
masıdır[5,12]. Yapılabilirse kemik doku kültürü de çok
önemlidir[5]. Eğer bunlar olanaklı değilse, ülserin ta-
banından kazıntı veya pürülan eksüda alınmalı-
dır[5,12]. Bu örneklerin Gram yayması, aerop ve ana-
erop kültürleri antimikrobik tedaviyi yönlendirecek
gerekli bilgiyi sağlar[1,5,13]. Bizim çalışmamızda, has-
taların %90’ından fazlasında derin doku ya da kemik
dokudan, çoğunlukla operasyon ya da cerrahi debrid-
man sırasında kültür örnekleri alındı. Altı hastada ise
“tru-cut” biyopsi iğnesi kullanılarak örnek alındı.

Diyabetik ayak tanısında en önemli noktalardan
biri de osteomiyelit olup olmadığının tespit edilmesi-
dir[5]. Osteomiyelit varlığı hastaların tedavi süreleri-
nin belirlenmesinde önemli rol oynar. En kesin tanı
yöntemi kemik biyopsisi olmasına rağmen her za-
man yapılamamaktadır. Direkt grafilerin sensitivitesi
düşüktür, bu nedenle tanıda daha güvenilir yöntem-
ler olan sintigrafi ve MRG kullanılmalıdır[5]. 

Rapor edilmiş pek çok seride diyabetik ayak in-
feksiyonu olan hastaların yaklaşık 1/3’ünde oste-
omiyelite ait kanıtlar bulunmaktadır ve diyabetik
ayak ülseri bulunan seçilmiş grup üzerinde yapılan
bir çalışmada ise hastaların 2/3’ünde osteomiyelit
saptanmıştır[13]. Grayson ve arkadaşlarının çalışma-
sında ise 76 diyabetik ayak infeksiyonu gelişmiş has-
ta incelenmiş ve osteomiyelit oranı %66 olarak tes-
pit edilmiştir[14]. Bizim çalışmamızda da benzer ola-
rak yüksek oranda (%68.5) osteomiyelit saptandı.
Bu durum, hastalarımızın hastaneye geç dönemde
başvurmalarına bağlanabilir.

Diyabetik ayak infeksiyonlarının çoğu aerop ve
anaeropların etken olduğu mikst infeksiyonlardır.
Özellikle ekstremiteyi tehdit eden infeksiyonlar sık-
lıkla polimikrobiyaldir[11,15]. Diyabetik ayakta rol oy-
nayan etken mikroorganizmalar, yara kolonizasyonu
sonrası uygun ortamda infeksiyon gelişimine neden
olur[6]. 

Diyabetik ayak infeksiyonlarında en sık saptanan
etkenler stafilokok ve streptokok türleridir[8,9,16].
Fakat infeksiyonların yaklaşık %50’sinde gram-ne-
gatif basiller ve/veya anaerop mikroorganizmalar et-
kendir[9]. Bazı çalışmalarda koagülaz-negatif stafilo-
kok (KNS)’lar %40’a varan oranlarda infeksiyon et-
keni olarak bildirilmiştir[7]. Lavery ve arkadaşları, 22
osteomiyelit ve 44 yumuşak doku infeksiyonu olan
diyabetik ayak hastasında S. aureus (%68) ve Strep-
tococcus spp.’yi (%44) en sık karşılaşılan etkenler
olarak bildirmiştir[16]. Ancak son yıllarda anaerop
bakterilerin, özellikle derin infeksiyonlarda giderek
daha fazla rol aldıkları belirtilmektedir[6].

Bizim hastalarımızda diyabetik ayak infeksiyonu
etkenlerinin %69’u gram-pozitif, diğerleri ise gram-
negatif mikroorganizmalardı, en sık saptanan etken
stafilokoklardı. Ancak hastanemizde rutin anaerop
kültürü yapılmadığı için anaerop etkenlerle ilgili de-
ğerlendirme yapılamadı. 

Diyabetik ayak infeksiyonu klinik bulguları olan
bir hastanın doku kültüründe üreme olmamasının ta-
nıyı dışlamayacağı bilinmektedir. Olgularımızdan et-
ken gösterilemeyen hastalarda (%34.3) tedavi, olası
etkenler göz önüne alınarak ampirik olarak başlandı.

Diyabetik ayak infeksiyonlarında tedavi agresif,
multidisipliner ve çabuk davranmayı gerektirir. Teda-
vide uygulanması gereken dört önemli adım bulun-
maktadır. Bunlar; infekte diyabetik ayak yarasının in-
sizyon ve debridmanının yapılması, ülserli dokuda
revaskülarizasyonu sağlayacak uygulamaların yapıl-
ması, hiperglisemi kontrolünün yapılması ve uygun
antibiyotik tedavinin başlatılmasıdır[6]. 

Diyabetik ayak infeksiyonlarında cerrahi debrid-
man hem epitelizasyonu inhibe eden hem de bakte-
ri çoğalmasına uygun ortam sağlayan nekrotik doku-
ların uzaklaştırılmasını sağlar. Bu nedenle tedavide
çok önemli rol oynar. Debridmandaki amaç, kronik
yarayı akut ve temiz yara haline dönüştürmektir[12].
Debridman sırasında nekrotik doku, yarayı çevrele-
yen hiperkeratotik doku ve eğer yara infekte ise in-
fekte alan uzaklaştırılmalıdır[1]. Hastalarımızın büyük
bir kısmında (%87.5) medikal tedaviye ilave olarak
cerrahi tedavi uygulandı. 

Diyabetik ayak infeksiyonları travmatik olmayan
ayak amputasyonlarının en önemli nedenidir. Oste-
omiyelit varlığında tedavi daha güç, amputasyon
oranı daha yüksektir[17]. Çalışmamızda osteomiyelit
varlığı ile amputasyon gereksinimi arasında anlamlı
bir birliktelik saptanmadı (p> 0.05). Bu sonuç çalış-
ma grubunun küçük olmasına bağlı olabilir.

Diyabetik ayak infeksiyonlarında antibiyotik te-
davisi genellikle kültür alındıktan sonra olası etkenle-
re göre ampirik olarak başlanır. Kültür sonuçlarına
göre gerekirse değişiklik yapılır. Antimikrobiyal teda-
vide bakterisid etkili ucuz ve uygulanması kolay ajan-
lar tercih edilmeli, antibiyotik olası etkenleri kapsa-
malı ve yüksek dozda verilmelidir. Hastada nefropa-
ti varsa aminoglikozid kullanılmamalıdır. Hafif olgu-
larda iki haftalık tedavi yeterli olduğu halde ciddi ol-
gularda uzun süre tedavi (dört-altı hafta) verilmelidir.
Osteomiyelit varsa süre daha uzun tutulmalıdır[5].

Diyabetik ayak infeksiyonlarının antibakteriyel
tedavisinde altın standart sayılabilecek bir rejim yok-
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tur[9]. Ampirik tedavide beta-laktam/beta-laktamaz
inhibitörlü kombinasyonlar (ampisilin/sulbaktam ve-
ya piperasilin/tazobaktam gibi) sefepim + metroni-
dazol, seftazidim + metronidazol veya karbapenem-
ler tercih edilebilir[5,11]. Bu seçeneklere amikasin ya
da vankomisin veya teikoplanin (MRSA ihtimali yük-
sekse) eklenebilir[5]. Alternatif tedavi seçeneği olarak
siprofloksasin gibi bir kinolon seçilebilir[18]. Son za-
manlarda moksifloksasin ya da levofloksasin gibi ye-
ni kinolonlar da önerilmektedir. Ancak anaeroplara
karşı etkinliği olmayan bir kinolon seçilmişse, mutla-
ka antianaerop ajan eklenmelidir[19]. Çalışmamızda
hastalarımıza uygulanan ampirik tedavi yaklaşımları
literatürlere uygun olarak seçilmiştir, tedavi rejimleri-
nin birbirine üstünlüğü karşılaştırılmamıştır.

Sonuç olarak, diyabetik ayak infeksiyonu önlene-
bilir bir infeksiyondur. Hastalara koruyucu kurallar
öğretilerek korunma sağlanabilir[5]. Hastalara eğitim
verilmesinin, kısa sürede majör amputasyon oranını
azalttığı gösterilmiştir[20]. Tüm diyabetik hastalarda
gelişebilecek diyabetik ayak infeksiyonu ve osteomi-
yelit açısından hazırlıklı olmak ve gelişen diyabetik
ayak patolojisinin kontrolü ile infeksiyonu gelişme-
den önleyebilmek önemlidir. İnfeksiyonun gelişmesi
durumunda ise uygun kültür örnekleri alarak, etkili
ve yeterli antibiyotik tedavisi uygulayarak osteomiye-
lit gelişmeden bu infeksiyonu tedavi etmek önemli-
dir. Hastaların multidisipliner tedavi yaklaşımıyla am-
putasyon oranları oldukça azaltılabilir.
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