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ÖZET
Diabetik hastada ayak, komplikasyonların doğal hedefidir ve 
hastalara çok iyi bakım yapılm azsa, am putasyonla  
sonuçlanabilir. Etkin hasta bakımı için haçta hastanın ekibin 
en önemli parçası olduğunu kabul ederek, diğer uzmanlıklarla 
işbirliği yapmak ve yeni tedavi teknolojilerini kullanmak, 
gerekir Bu yayında diabetik hastaya yaklaşımla ilgili genel 
bilgiler ve son yeniliklerin klinikte ilerlemeye katkıları 
Özetlenerek sunulmuştur. Bu ilerlemeler komplikasyonları 
önleyebilir ve hatta hastalığın şij'asını sağlar.
Anahtar Kelimeler: Diabetik ayak, tedavi, yenilikler

GİRİŞ
“Diabetik ayak yarası” terimi değişik patolojik 

durumlar için kullanılm asına karşın, ülserler bu 
lezyonların en sık ve karakteristik tipidir.1,2 Diabetli 
hastaların %155i yaşamlarında en az bir kez ayak 
ülseriyle karşılaşır bu hastaların % 14-24’üııe amputasyon 
yapmak gerekir3. Diabet, travm atik olmayan alt 
ekstremite amputasyonlarmm başlıca nedenidir ve 
diabetik olmayan populasyondan 15-40 kat daha 
fazladır.4 Bu nedenle yara bakımı için uygun teknikler, 
am putasyon oranını azaltan en önemli koruma 
stratejisidir. Ülserlerin erken tamsı ve uygun tedavisiyle 
amputasyonların %85 Önlenebildiği bildirilmiştir.5

Son yıllarda yara mikro ortamı için moleküler 
düzeyde artarak süren çalışm alarla yara 
patofizyoloj isinin daha iyi anlaşılması ve geliştirilen 
tekniklerle iyileşme cevabının izlenebilmesi kronik 
yaraların tedavisinde azımsanmayacak ilerlemeler 
sağlamıştır. Günümüz araştırmalarının yoğunlaştığı 
büyüme faktörleri ve insan cildi eşdeğerleri umut vaat 
etmektedir.

Bu derlemede diabetik ayak yaralarına genel 
yaklaşımla beraber yara bakımında son gelişmelerden 
alt başlıklar halinde söz edilecektir. (Tablo 1)

SUMMARY
Advances in Diabetic Foot Wound Çare
The diabetic foot is a natural target fo r  complications and 
may lead to amputation i f  patients do not receive excellent 
çare. Coordinating patient çare wilh other specialists, using 
new treatment technology and including the patient as a 
signiflcant part o f the. team are ali reguiredfor ejfective patient 
çare. This publication provides a summary and overview o f  
the management o f  diabetic foot and highlights the role o f  
recent developments in advancing clinical practice. These 
advances could w eli lead the way to the prevention o f  
complications and even a cure fo r  the disease.
Key Words: Diabetic foot, management, advances.

Tablo 1: Diabetik AyakYarasının Değerlendirilmesi ve Tedavi 
Modaliteieri

1- Diabetik ayak yarasının değerlendirilmesi
a-Yara rengi 
b-Yara pH’sı 
c-Yara ısısı
d-Yara alanı ve hacmi 
e-Yara perfüzyonu
2- Tedavi Modaliteieri
a- Ayağa binen basıncın rahatlatılması 
b- Pansuman 
c- Cilt eşdeğerleri

d- İnfeksiyona yaklaşım ve antibiyotik kullanımı
e- Büyüme faktörleri
f- Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBO)
g- Elektif cerrahi
h- Diğer

A) Diabetik Ayak Yarasının Değerlendirilmesi 
Ayaktaki yaranın tam  ve uygun şekilde 

değerlendirilmesi, kesin bir tedavi planının geliştirilmesi 
ve yaramn sınıflandırmasına yaklaşımdaki ilk aşamadır. 
Değişik yara sınıflandırma sistemleri geliştirilmiş 
olm asına karşın ,6 hiçbiri evrensel olarak kabul 
görmemiştir. Yara değerlendirilmesiyle ilgili araştırma
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altında olan medikal cihazlar, yaranın rengi, pH’sı, ısısı, 
kokusu, doku perfüzyonu ve yara yerinin alanını ve 
hacmini saptamayı hedeflemektedir. Bu tekniklerin 
kullanılmasının en büyük avantajları parametrelerin 
standardizasyonu, veri toplanması ve bunların değişik 
zamanlarda karşılaştırmaları ve terapötİk protokollerin 
objektif değerlendirilmesi konularında olacaktır.

a- Yara Rengi
Granülasyon dokusunun, infeksiyon bulgularının, ve 

terapötik rejimin değerlendirilmesi açısından yara 
renginin önemi büyüktür. Tedavi sırasında unifonn bir 
kayıt için parametrelerin doğru şekilde standardizasyonu 
önemlidir. Bu bağlamda görüntünün bilgisayar ortamına 
aktarılıp kaydediîebildiği dijital ekipman değer 
kazanmaktadır. Fotoğraf çekildikten soma, yüksek 
kalitede renkli video kamera ile dijitize edilip bilgisayar 
hafızasına aktarılır. Yara alanı kırmızı, koyu sarı, açık 
san ve siyah olarak sınıflanır.

b- Yara P H ’sı
Bütünlüğü olan cildin pH ’sı 4.8-6.0 arasında 

değişirken, interstisyel sıvı pH’si nötr ’ dür. Cildin bu 
asidık doğası dış ortama karşı doğal bir bariyer sağlar. 
En iyi bilinen pH cihazı düz cam elektroddur. Elektrodun 
ucu distile suyla ıslatılarak cilt pH’sı ölçülür. Yara yeri 
pH’sınm kronik yaralardaki etkinliği kanıtlanmıştır,7 
Bunun için açıklanan mekanizma artan asit ortamla 
birlikte oksijen dissosiasyonunun artması ve bakteriyel 
yan ürünlerin histotoksititesinin azalmasıdır. Bu durum 
da yara iyileşmesini hızlandırır. Sentetik pansuman ve 
yara için nemli ortamın sağlanması normal onarım ve 
rejenerasyon için optimum koşullan oluşturur. Bu lokal 
tedaviden elde olunan asidik yara sıvısının bakteriyel 
çoğalmayı inhibe ettiği ve fîbroblast proliferasyonunu 
uyardığı gösterilmiştir.8 Mikrobiyolojik yükün yaranın 
tam kapanmasındaki önemi düşünüldüğünde yarapH’sı 
ölçümü oldukça değerli, basit ve invaziv olmayan bir 
tekniktir.

b-Yara Yatağı Alanı ve Hacmi
Bugün yara alanı ve hacm inin kaydı hasta 

değerlendirilmesinde rutin bir stepdir ve yaranın 
iyileşmesi hakkında bilgi verir. Bu amaçla basit bir asetat 
işaretlemesinden, en sofistike komputerize ekipmana 
kadar değişen aletler kullanılmaktadır.

c-Yara Isısı
Yara yerindeki düşük ısı iyileşmenin yavaş olduğunu 

gösterir ki, temelde nedeni oksijen salınımmda oluşan 
az alma d u.91 nfr ar e d termografı uzun zamandır bilinen, 
güvenilir ve oldukça teknik bir alettir. Temelde diğer ısı 
ölçücü metodlardan farklıdır. Burada ısınacak ısı ölçüm 
aleti yoktur. Cilt üzerinde olan ısı değişiklikleri renkler 
ya da gri gölgelerle ifade edilir

d- Yara Yatağı Perfüzyonu
Kronik yara tedavisinde, yaraya gelen kan miktarı 

iyileşme için temel bir konudur. İyi vaskiilarize yara 
yatağı, yeni granülasyon dokusunun oluşmasını

sağlayacak ve m ikroorganizm alara karşı ak tif 
immünolojik cevabı devam ettirecek oksijeni ve besinleri 
sağlar. Kronik yaralarda teknik olarak direk doku oksijen 
tansiyonunu Ölçmek zordur. Bunun yerine çevre cilde 
transloıtan yerleştirilen ve fizyolojik olmayan ısıda 
(40°C) tutulan bir sensor aracılığıyla invaziv olmayan 
bir yolla devamlı suretle kaydedilir.10 Lazer Doppler 
perflizyon görüntüleme sistemi (LDG), non invaziv yolla 
cilt mikrovaskiiler yapısını araştırma amaçlı 1980’lerin 
sonlarma doğru geliştirilmiş bir cihazdır,11 Bu metod, 
spesifik bir dokuya gelen akımın 2 boyutlu olarak kolay 
ve Standard şekilde ölçümünü sağlar. Son yıllarda 
Newton, bu tekniğin oksijen desteğinin bazı faktörlere 
bağlı bozulduğu diabetik ayak ülserlerinde güvenilir 
olduğunu göstenn iştir. 12

B- Tedavi Modaliteleri
a~Ayağa Binen Basıncın Rahatlatılması
Basıncın rahatlatılması, ülser çevresini saran 

hiperkeratotik kallusun ve sağlıksız ve nekrotik cildin 
debridmanı ile başlar. En yaygın çalışılan teknik total 
temas kastlarıdır (TTK).13,14 İnfekte ya da iskemik 
yaralarda kontrendikedir. Uygulama için teknik deneyim 
ve yetenek gerekir. Hidrokolloid pansumanla kombine 
edilebilirler. Basıncı azaltan diğer stratejiler arasında 
yatak istirahati, yarım ayakkabılar, sandallar, köpük 
pansuman15 ve silikon16 uygulaması sayılabilir. Ancak 
hiçbiri TTK kadar başarılı değildir.17 Uygulama, yara 
İyi leş ene kadar ya da yara matürasyonu için bir hafta 
sonrasına kadar sürdürülür.

b-Pansuman
Kronik diabetik yaralarda iyileştirmeyi hızlandırıcı 

spesifik bir pansuman şekli yoktur. İyi bir yara iyileşmesi 
için nemli ortam sağlanmalıdır, “Promogran”, kollajen 
ve oksitlenm iş sellüloz içeren bir pansuman 
malzemesidir.18 276 hastayı içeren randomize, prospektif 
ve çok merkezli bir çalışmada kronik diabetik plantar 
ülserlerin tedavisinde nemli gaz kadar güvenilir, ancak 
bundan daha etkin olduğu rapor edilmiştir.10

Topikal olarak uygulanan bazı ajanların (%20’lik 
benzoil peroksid, %37 allantoin, % 20Tik çinko 
sülfat...vb) epitelizasyonu arttırdığı bildirilmiştir.20 
Ancak geniş kontrollü çalışmalar nadirdir.

Son yıllarda kronik yaralarda uygulanan diğer bir 
tedavi yöntemi bir vakum vasıtasıyla yaraya sürekli 
negatif basınç uygulamaktır. Basınç pompası bir tüp ile 
yaraya bağlıdır. N egatif basınç, yara tabanında 
granülasyon dokusu oluşumunu uyarır, çevre dokudan 
cilt ve yumuşak dokunun yaraya doğru ilerlemesini 
sağlayarak yara yüzey alanım küçültür, bu sayede 
iyileşme hızlanır.21,22 Ancak bu teknik tüm yara tipleri 
için uygun olmayıp en çok hangi yaraların 
yararlanabileceğine ilişkin randomize çalışmalara ihtiyaç 
vardır.
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Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg (2004) Cilt: 12, Sayı: 1

o  Cilt Eşdeğerleri (Yapay Cilt)
Yapıl arma göre 3 gruba ayrılırlar: epidermal greftler, 

dermal greftler ve epidermal ve dermal komponenti olan 
kompozit greftler.23 Ayrıca diğer özelliklerine göre, 
geçici-kalıcı, sentetik- biosentetik-biolojik, otojenik- 
alloj en eik-xenoj eneik, hücresiz matriks-hücreli matriks 
olarak da sınıflanabilir. Diabetik ayak ülserlerinde 
kullanımı gündemde olan başlıca alternatifler şunlardır:

1- Dermagraft: (AdvancedTissue Sciences Inc., La 
Joya, CA), geçici, biosentetik, allogeneikhücreli dermal 
matriks içeren bir üründür. Yenidoğan cildinden alman 
dermal fibroblastlarm  bio-em ileb ilir m ateryal 
(poliglaktin mesh) içeren 3 boyutlu bir çatıya ekilmesiyle 
hazırlanır. Bu hücreler büyür, bölünür ve sağlıklı insan 
dermişinde bulunan ekstrasellüler matriks proteinlerini 
ve kollajeni salgılar. Olgun matriks -70°C'de soğutularak 
korunur ve hastaya uyguîanımından önce çözünür. Bu 
cilt alternatifi granülasyon dokusunun oluşumunu, re- 
epitelizasyonu ve anjiogenezisi taklit eder, Fibroblastlar 
kollajen, fıbronektin ve glikozaminoglikan üretir. Bunlar 
aynı zamanda kollajen oluşumunu uyaran transfonning 
growth factor beta’yı (TGF â) üretirler.

Çok merkezli, prospektif, randomize, tek kör ve 
kontrollü bir çalışmada, 235 diabetik ayak ülseri, 8 hafta 
boyunca haftada 1 kez olmak üzere dermograff le tedavi 
edilmişlerdir. Ancak iyileşme açısından tedavi grubuyla 
(38.5%) kontrol grubu (31.7%) arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır,24

2- Apligraf: (Organogenesis, Canton, MA/Novartis, 
East Hanüver, NJ), kalıcı, 2 tabakalı allojeneik kompozit 
grefttir. Yenidoğan keratinoşiflerinden kültüre edilmiş 
epidermal hücreler ve sığır tip 1 kollajen matriks içinde 
insan fibroblastlanyla oluşturulmuş dermal matriks 
içerir.25 Allogreft olmasına karşın, makrofaj, lenfosit ya 
da langerhans hücreleri ihtiva etmediğinden antikor ya 
da hücre aracılı kİ imle rejeksıyona uğramaz. Apligraf 
insan cildine benzer görünümüyle, FDA’den onay almış, 
yaşayan insan hücresi içeren ilk biomedikal maddedir. 
Apligraf'm kronik yaralardaki kesin mekanizmasını 
ortaya koymak için ileri klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Çok merkezli randomize bir çalışmada, tam kalınlıktaki 
nöropatik diabetik ayak ülserlerinde apligrafm iyi tolere 
edildiği ve etkin olduğu gösterilmiştir. 12 aylık izlemde 
şalinle nemlendirilmiş gazla kıyaslandığında, iyileşme 
daha fazla hastada (%56’ya 3 8%) olmuştur ve daha kısa 
sürede iyileşme sağlanmıştır. (90 güne karşı 65 gün).26

3- Kompozit kültüre cilt: (Ortec International Inc., 
New York, NY), kalıcı, biyolojik, allojeneik, kültüre 
epidermal hücreler ve dermal matriks içeren kompozit 
grefttir. Yenidoğan cildinden elde edilen hücreler 
kullanılır.27 Fibroblastlar ve keratinositler in vitro 
çoğaltılır ve iki tabakalı matriksli sığır kollajeninin her 
iki tarafına ekilir. Epidermal tabaka yaratmak amacıyla 
keratinositlere yüzey sağlamak için süngersi poroz 
kollajen pöroz olmayan kollajen jeli ile kaplanır. Poröz

yapının alt tarafına ekilen fibroblastlar göç eder ve 
süngersi yapının içme yayılırlar. Bu işlem 10-14 günde 
tamamlanır.

Diabetik ülserlerde kullanımıyla ilgili çalışmalar 
sürmektedir. Gelecekteki amaçlar, otogreftleme 
ihtiyacının tamamen elimine edilmesi, hastalık geçme 
riskinin yok edilmesi, ürünlerin ra f ömürlerinin 
uzatılması ve depolanmalarına kolaylık getirilmesi, 
kozmetik sonuçların iyileştirilm esi ve maliyetin 
azaltılmasıdır. Bazı araştırmacılar cilt eşdeğerlerini gen 
tedavisi ile birle°tirmenin yollarını aramaktadırlar.

d- înfeksiyona Yaklaşım
Diabetik ayak infeksiyonları 2 kategoriye ayrılır;28
L  Ekstremitevi tehdit etmeyen infeksivonlar: 

Yüzeyeldir, minimal sellülit mevcuttur (<2 cm), alttaki 
kemik ve eklem yapılarını tutmaz, iskemi yoletur. S Alıkla 
Staphylococcus aureus tarafından oluşturulur 28 ve 
çoğunluğu monomikrobiyaldir.29 Bu infeksiyonlarda 
antistafılokokal penisilinler, 1 .kuşak sefalospoıinler, 
klindamisin ve makrolidler efektif oral ajanlardır,30 
Penisilin allerjisi olanlarda ya da multipl patojenden 
kuşkulanılıyorsa, flurokinolonlarin başarılı olduğu 
gösterilmiştir.30

2- Ekstremitevi tehdit eden infeksiyonlar: Daha 
ağırdır; 2 cm’den daha fazla sellülit mevcuttur. Kemik, 
eklem gibi derin yapıları tutabilir, iskemi bulunabilir ve 
polim ikrobial kaynaklıdır. En sık karşılaşılan  
organizmalar arasmda aerobik gram-pozitif koklar, gram 
negatif basiller (Escherichia coli, Klebsiella ve Proteus 
türleri), ve anaeroblar (B acteroides türleri ve 
Peptostreptococcus) vardır.31 Günümüzde methicilline 
dirençli S. aureus and enterokoklar diabetik ayak 
enfeksiyonlarının önemli etkenleridir.32 Bu ciddi 
infeksiyonlar parenteral antibiyotikler ve acil cerrahi 
debridman için hospitalizasyonu gerektirir33

A m picillin-sulbaktam , tikarsillin-klavulanat, 
sefoksitin, ya da sefotetan geni° spektrumlu ajanlar kadar 
etkilidirler.33 Vankomisin, metronidazol, ve aztreonam 
ya da fluorokinolon ve klindamisinle kombinasyon 
tedavisi de uygulanabilir.33

Ülser zemininde künt uçlu steril probla palpe 
edilebilen kemiğin bulunması osteomyeliti düşündürür.34 
Bu tekniğin sensitivitesi %69, spesifitesi %78 £dir. 
K onvansiyonel radyolojiyi prob m uayenesiyle 
b irleştirm ek potansiyel osteom yelitin 
değerlendirilmesinde değerli birbaşlangıç yaklaşımıdır.31 
99111 Tc kemik taraması ve nı In ile işaretlenmiş lökosit 
tarama kombinasyonu ile oluşturulmuş dual pencere 
tekniği ile %90 tanı kesinliği bildirilmiştir.35 Eğer bu 
sofistike teknikler mevcut değilse ve sonuçlarla bir karara 
yanlamıyorsa, ülser sahasının uzağından biyopsi yapmak 
kesin tamya götürür. Kültüre spesifik 10 haftalık ampirik 
oral antibiyotik tedavisinin osteomyelit tedavisinde etkin 
olduğu bildirilmiştir.36
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e- Büyüme Faktörleri
Büyüme faktörleri yara iyileşmesi safhalarını 

koordine ve regiile ederler. Ancak hangi büyüme 
faktörünün iyileşmeye nasıl ve ne derecede etki edeceği 
yaranın tipine bağlıdır. Diabetik yaralar çoğunlukla 
anjiogenezis, ekstrasellüler matriks depolanması, 
kontraksiyon ve değişik derecelerde epitelizasyonla 
iyileşirler. Bu nedenle iyileşm enin spesifik bir 
aşamasında etki gösterecek bir büyüme faktörü seçilir. 
Günümüzde rekombinant deoksiribonükleik asid (DNA) 
teknolojisi değişik, spesifik büyüme faktörlerinin 
üretilmesini olanaklı kılmaktadır. Ancak günümüzde 
yalnızca, rekombinant insan kaynaklı büyüme faktörü 
içeren “beclaplermin jel” (Regranex; becaplermin jel 
.01%) FDA tarafından onaylanmıştır.-57 Bu etkin madde 
su bazlı sodyum karboksimetilselüloz jel içinde bulunur 
ve topikal uygulanır.

Randomize kontrollü 3 çalışmada, en az 8 haftalık 
tedaviyle kronik ülserlerde iyileşmeyi hızlandırıcı etkisi 
ortaya konulmuştur. 382 hastayı içeren çok merkezli 
plasebo kontrollü bir çalışmada, 20 haftada yara 
kapanma insidensini plaseboya göre %43 arttırmıştır 
(P=.007) ve yara kapanma süresi insidensi plaseboya 
göre %32 azalmışta (127 güne karşı 86 gün, P =.013) 
38,39 Avrupa' da 4 ülkede 449 hastayı içeren bir çalışmada, 
diabetik ayak ülserlerinde 1 yıllık dönem içinde iyi yara 
bakımı ve beclaplermin kullanımı ile ortalama %24 daha 
uzun ülsersiz dönem sağlanmış ve sadece iyi yara bakımı 
alan hastalara oranla alt ekstremite amputasyon insidensi 
%9 azalmıştır.40

Bazı çalışm alarda yeterli oksijen desteği 
olmadığında büyüme faktörlerinin değerli olmadığı 
vurgulanmıştır.39̂ 1 Büyüme faktörleri kullanılmadan 
önce bakteri yükü kontrol edilmelidir ve bu 105/g r dan 
az olmalıdır.42’43 Çünkü bakteriler, büyüme faktörlerini 
parçalayan proteazları üretirler. Dahası, yarada 
polim orfonükleer lökositlerin sayısını arttırarak 
proteazları daha da arttırırlar.

Henüz lisans almamasına rağmen, Granülosit 
Koloni-Uyancı Faktör ’ün (G-CSF) de diabetik ülserlerin 
iyileşmesindeki rolü araştırılmışta.44 Ekstremiteyi tehdit 
eden infeksiyonu olan 40 diabet hastasını içeren çift kör, 
randomize ve placebo kontrollü çalışmada, G-CSF (302 
mug/gün) placebo ile karşılaştırılmışım G-CSF alan 
hastalarda patojenlerin eradikasyon süresi azalmış, (8 
güne karşı 4 gün, P=,02), sellülit daha çabuk iyileşmiş, 
(12 güne karşı 7 gün, P= .03) ve daha kısa süre antibiyotik 
vermek gerekmiştir. (14.5 güne kan 8.5 gün, P~02). Aynı 
zamanda G-CSF alanlarda hastanede kalış süresi daha 
kısa olmuştur. G-CSF alan hiçbir hastaya cerrahi 
gerekmemiş, ancak plasebo grubundan 2 hasta cerrahiye 
gitmiştir.44 G-CSF diabetik hastalarda umut vadedici 
görünmektedir.

Bir çalışmada, PDGF yara iyileşmesini %23 
oranında arttırm ıştır.43 B aşka otörler, aynı

48

konsantrasyonda PDGF ’nin iyileşmeyi hızlandırmadığını 
ancak daha yüksek konsantrasyonlarla %15 oranında 
başarı sağlandığım bildirmişlerdir.46

Büyüme faktörlerinin uygulanma yolunun önemli 
olduğu gösterilmiştir.47 Bu faktörlerle tedavinin hangi 
yoldan ve ne şekilde yapılması ve bunlarla tedaviye ne 
zaman başlanm ası gerektiği konusunda ileri 
araştırmalara ihtiyaç vardır.

f-Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBO)
PIBO tedavisi dikkatli seçilmiş kronik yaralarda 

etkin bir stratejidir. Lökositlerin bakterisidal etkisini 
arttırır, doku ödemini azaltır, doku oksijenasyonunu ve 
kollajen sentezini arttırır ve kapiller büyümeyi 
hızlandırır.48 Son yıllarda PDGF reseptör bölgelerini 
arttırdığı ortaya konmuştur.49 Kontrollü klinik çalışmalar 
ilerlemiş diabetik ayak lezyonlannda HBO tedavisini 
desteklemektedir. Bu çalışmalar daha iyi iyileşme, 
infeksiyon kontrolü ve majör amputasyon oranında 
azalma bildirmektedirler. Amerikan Diabet Birliği, HBO 
tedavisini revaskülarizasyona elverişli olmayan 
kompleks, ekstremiteyi tehdit eden diabetik ayak 
yaralarında önermektedir.50

70 hastayı içeren bir çalışmada tam kalınlıkta 
gangreni ya da büyük infekte ülseri ya da absesi olan ve 
30 günden fazla süredir iyileşmeyen ülserlerde 90 
dakikalık HBO tedavisi denenmiştir. 10 hafta sonunda 
kontrol grubuna göre tedavi grubunda majör amputasyon 
oranında %24’lük mutlak bir azalma bulunmuştur. 
(%8.6’ya karşı %33)5J Alt ekstremitede kronik cilt ülseri 
olan, sigara kullanmayan 16 diabetik olguda prospektif 
çift kör yapılan bir çalışmada; hiperbarik hava 
uygulanmayan gruba kıyasla, HBO, uygulananlarda 4-6 
hafta içinde düzelme sağlandığı gösterilmiştir.52 

g-Elektif Cerrahi
Günümüzdeki meyil ayak koruyucu cerrahi 

prosedürlerdir ki,53 ayak damarlarına yapılacak bypass 
greftlerle arteriyel akımın tekrar sağlanması ve 
osteomyelitin rezeksiyonu, amputasyon yapmayı 
gerektirmeksizin yumuşak dokuların debridmanma 
olanak verir.31 Oluşan defektler tam ve kısmi kalınlıkta 
cilt greftleri, fasiokutan ve muslculokutan fleplerle 
onarılabilir. Bunların başarılarıyla ilgili literatürde 
değişik sonuçlar bildirilmiştir. 

h-Diğer:
Kronik yara iyileşmesini hızlandırma amaçlı 

laktazlar, proteazlar ve antagonistleri gibi ajanlar 
araştırma altındadır. Aynı zamanda, düşük doz lazer 
tedavisi, düşük frekansta ultrason ve elektrik akımı da 
denenmektedir. Son çalışmalarda rekombinant insan 
epidermal büyüme faktörü (hEGF), ile başarılı sonuçlar 
bildirilmiştir.54
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