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ara, herhangi bir ajan›n epiderma, derma veya daha derin dokularda yaratt›¤› ha-

Y sar nedeniyle vücudun anatomik ve fizyolojik bütünlü¤ünün bozulmas›d›r. Yaralar
etkenlerine, tuttuklar› dokulara ve derinliklerine, ne kadar zamand›r var olduklar›na,
aç›kta olup olmad›klar›na göre, farkl› ﬂekillerde s›n›fland›r›l›r.
Diabetes mellitusun önemli komplikasyonlar›ndan biri olan ve diyabetin yaratt›¤›
olumsuz zeminde geliﬂen diyabetik ayak ülserleri, iyileﬂmeyen yara, infeksiyon ve
gangren nedeniyle ekstremite, hatta hayat kayb›na yol açabilen ciddi olgulard›r. ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Diyabet Bilim Dal›n›n 2002 y›l› verilerine göre;
poliklini¤e baﬂvuran diyabetik hastalarda diyabetik ayak prevalans› %8, bu hastalardaki tüm ampütasyonlar›n oran› %49, diz alt› %16 ve diz üstü %1’dir. Diz üstü ampütasyon oranlar›n› %21-41 aras›nda bildiren baﬂka çal›ﬂmalar da vard›r (1-5). Dünya genelinde, travma nedenliler d›ﬂ›nda kalan tüm ampütasyonlar›n birinci s›radaki nedeni iyileﬂmeyen diyabetik ayak yaralar›d›r (6).
2010 y›l›nda gerçekleﬂtirilen Türkiye Diyabet, Obezite, Hipertansiyon ve Endokrinolojik Hastal›klar Prevalans Çal›ﬂmas› 2 (TURDEP 2) sonuçlar›na göre Türkiye genelinde
diabetes mellitus prevalans› %13.7 olarak bulunmuﬂtur (7). 2002 y›l›nda %7.2 olarak bulunan prevalanstaki %90’l›k bu art›ﬂ›n diyabetik ayak prevalans›na da yans›m›ﬂ olmas›
beklenir.
Diyabetik ayak lezyonlar›n› tan›mlamak için s›kl›kla Wagner s›n›flamas› kullan›l›r.
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesindeki deneyimlerimize göre, diyabetik ayak
yaras› ile baﬂvuran hastalar›n büyük ço¤unlu¤u (%34) Grade III olan hastalard›r. Bunu
s›ras›yla Grade II (%26) ve Grade IV (%21) olan olgular izler (8).
Diyabetik ayak yaralar›nda infeksiyon önemli bir sorundur: Diyabetiklerde nöropati
nedeniyle koruyucu a¤r› hissinden yoksun olan ayak, fiziksel travmalardan korunamaz.
Derisi kuru ve çatlak, infeksiyon etkenlerinin giriﬂine aç›kt›r. Anjiyopati ve t›kay›c› periferik damar hastal›¤› nedeniyle yeterince beslenemeyen bu ayaklarda infeksiyon kolay7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011
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ca geliﬂir. Basit bir infeksiyonun bile h›zla ilerleyerek derin dokulara yay›ld›¤›, osteomiyelit geliﬂti¤i, ayakta gangren oluﬂtu¤u gözlenir. Diyabetik ayak infeksiyonlar›n›n birço¤u polimikrobiyaldir. ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Kronik Yara Konseyi’ndeki (‹TF-KYK) sonuçlar›m›za göre en s›k rastlan›lan mikroorganizmalar Staphylococcus aureus, koagülaz-negatif stafilokoklar, Pseudomanas aeruginosa, Escherichia coli ve Enterobacter spp.’dir (9,10).
Genellikle infekte, kronik bir yara ﬂeklinde karﬂ›m›za ç›kan diyabetik ayak yaralar›n›n
tedavisi multidisipliner bir yaklaﬂ›m gerektirir. Bu kapsamda; metabolik kontrol, uygun
antibiyotik tedavisi, gereken olgularda anjiyoplasti, vasküler cerrahi, ortopedik ve rekonstrüktif giriﬂimlerin yan› s›ra hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) ile di¤er yard›mc›
tedaviler koordineli ﬂekilde kullan›lmal›d›r.
Yara infeksiyonu ile mücadelede, antibiyotik tedavisi derin doku kültürü ve antibiyogram sonuçlar›na göre yap›l›r. Yara bölgesinde selülit geliﬂmesi halinde veya sistemik infeksiyon bulgular› olan hastalarda, antibiyotik tedavisinin parenteral uygulanmas› gerekir. Nekrotik dokular›n uygun debridman tekni¤i ile uzaklaﬂt›r›lmas›, yara temizli¤i ve özenli bir yara bak›m› önem taﬂ›r. Bir yandan da dolaﬂ›m›n düzenlenmesi, kan ﬂekeri regülasyonu, malnütrisyonun düzeltilmesi, mikrosirkülasyonu bozan sigaran›n yasaklanmas›, ödemle mücadele gibi konak savunmas›n›n iyileﬂtirilmesine yönelik tedaviler uygulanmal›d›r. Hasta dehidrate olmamal›, böbrek fonksiyonlar›na, elektrolit dengesi ve albumin düzeyine dikkat edilmelidir.
Diyabetik ayak yaralar›, özellikle de infekte yaralarda yara bak›m› büyük önem taﬂ›r.
Mekanik temizlik, debridman yöntemleri ve yaran›n iyileﬂme sürecinin hangi evresinde
tak›l› kald›¤›na göre seçilecek yara bak›m malzemeleri kullan›larak yap›lacak agresif yara bak›m› prognozu belirleyen etkenlerdendir. Kronik yaralarda yara s›v›s›n›n ve yara yata¤›ndaki çeﬂitli hücrelerin özellikleri akut yaralardakinden farkl› olup iyileﬂme kaskad›n› engelleyici niteliktedir. Kronik yaralar›n iyileﬂtirilebilmesi için, ço¤u zaman, al›ﬂ›lm›ﬂ
tedavi yaklaﬂ›m›ndan farkl› düﬂünmek, yara iyileﬂmesinin dinamik/de¤iﬂken bir süreç oldu¤unu dikkate almak, uygun zamanda uygun teknikleri ve farkl› yara bak›m ürünlerini
kullanmak gerekir.
Diyabetik ayak yaralar›n›n tedavisinde kullan›lan nonkonvansiyonel yöntemlerin baﬂl›calar›; sistemik bir tedavi olan HBOT, topikal kullan›lan büyüme faktörleri, topikal veya
subkütan enjeksiyon ﬂeklinde kullan›lan granülosit koloni stimülan faktörler, özel bir düzenek ile gerçekleﬂtirilen ve topikal bir uygulama olan negatif bas›nç tedavisi, canl› deri
ekivalanlar› ve elektrostimülasyondur. Bunlar aras›nda HBOT, vakum yard›ml› kapama
(VAC) olarak da an›lan negatif bas›nç tedavisi ve büyüme faktörleri önde gelenlerdir.
Hiperbarik Oksijen Tedavisi
HBOT bas›nç odas›na al›nan hastaya normal atmosfer bas›nc›ndan daha yüksek bas›nçlarda aral›kl› olarak %100 oksijen solutulmas› esas›na dayan›r. HBOT’nin sistemik
bir tedavi oluﬂu ve kronik yaralar›n, infekte olsun veya olmas›n, her döneminde kullan›lmas› bu tedaviyi di¤er yard›mc› tedavilerden ay›ran iki önemli özelliktir.
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‹çlerinde diyabetik ayak infeksiyonu da olan bir dizi infeksiyon hastal›¤›nda morbidite ve mortaliteyi azaltmak ve prognozu iyileﬂtirmek için, antiinfektif bir ajan olarak,
kullan›lan HBOT antihipoksik etkisinin yan› s›ra, antiödem, antibakteriyel, antibiyotikler ile sinerjistik veya additif etkileri, inflamatuvar sitokinleri bask›lamas›, büyüme faktörlerinin ekspresyon ve iﬂlevlerini uyar›p desteklemesi, hipoksi nedeniyle bozulmuﬂ
olan fibroblast proliferasyonu ve büyüme faktörlerine verilen yan›t›, anjiyogenez ve revaskülarizasyonu, osteogenezi uyarmas› nedeniyle de yara iyileﬂmesine önemli katk›lar
sa¤lar (6,11-17). Son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarda HBOT’nin kronik yaralarda yüksek düzeylerde bulunan ve iyileﬂmeyi engelleyen metalloproteinazlar› inhibe etti¤i de bulunmuﬂtur (18,19).
Diyabetik yaralarda progenitör ve kök hücrelerin say›s›, olmas› gerekenden az olarak
saptan›r. HBOT, nitrik oksit düzeyinde sa¤lad›¤› art›ﬂ sayesinde, bu hücreleri kemik ili¤inden mobilize ederek yara iyileﬂmesine bu yönden de katk›da bulunmaktad›r (20-24).
Bir baﬂka bulgu da diyabetik ayak yaras› olan hastalar›n serumunda yüksek düzeylerde
bulunan ileri oksidasyon protein ürünlerinin (AOPPs) HBOT sonras›nda signifikan ﬂekilde azalmas›d›r. Azalm›ﬂ AOPP seviyeleri, artan doku oksijenasyonu sayesinde, hastal›¤›n
zararl› etkilerini önleyen baz› endojen mekanizmalar›n aktive oldu¤unu düﬂündürtmektedir (25).
Diyabetik ayak yaralar›nda HBOT’nin etkinli¤ini araﬂt›ran pek çok olgu bildirimi ve
klinik çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Bu yay›nlar›n tamam›nda HBOT ile ampütasyon oran›n›n
ve/veya ampütasyon seviyesinin düﬂtü¤ü, hastalar›n hangi evrede olduklar›na ba¤l› olarak %30-90 aras›nda iyileﬂme saptand›¤›, iyileﬂme h›z›n›n artt›¤› ve hastalar›n yaﬂam kalitesinde belirgin iyileﬂme sa¤land›¤› bildirilmektedir (26-35). Bu bildirimler, taraf›m›zdan yap›lan çal›ﬂmalar ile uyumludur (36,37). Kronik yaralara multidisipliner bir yaklaﬂ›m› amaçlayarak kurdu¤umuz ‹TF-KYK’nin sonuçlar› da yukar›daki çal›ﬂmalar ile uyumludur: ‹TF-KYK’ye gönderilen hastalar›n genellikle çok ileri evrelerde ve komorbiditesi
olan hastalar olmalar›na karﬂ›n, majör ampütasyon oran›, standart tedavi yöntemleriyle tedavi edilen hastalara k›yasla %41.4 oran›nda düﬂmüﬂtür (38).
Negatif Bas›nç Tedavisi
Bu tedavi, vakum etkisi olan özel bir cihaz ile uygulan›r. Son y›llarda popüler olan,
Türkiye’de, bu arada klini¤imizde de s›k uygulanan bir yöntemdir. Cihaz›n istenen uygun
bas›nçta çal›ﬂt›r›lmas› ile oluﬂan negatif bas›nç ve aspirasyon yaran›n drenaj› yoluyla
bakteri yükü ve eksüdan›n uzaklaﬂt›r›lmas›n›, ödemin azalmas›n›, fibroblast proliferasyonu ve yara perfüzyonunu uyararak yara boﬂlu¤unun granülasyon dokusu ile dolmas›n› ve yara kenarlar›n›n retraksiyonunu sa¤lar (39,40).
Negatif bas›nç tedavisi sistemi; yara üzerine, yaran›n boyutlar›na göre haz›rlanarak
yerleﬂtirilen gözenekli köpük yap›da steril bir sünger ve bu süngeri uygulama bölgesine
hava geçirmeyecek ﬂekilde tesbit eden yap›ﬂkan bir yara örtüsü, negatif bas›nç üretecek
bir motor, bu iki ucu birbirine ba¤layan tüp ve drenaj materyalinin topland›¤› bir kaptan (kanister) oluﬂur. Derin yaralarda ve bas› ülserlerindeki baﬂar›s› dikkat çekicidir. Kli-
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ni¤imizde en çok diyabetik ayak yaralar›nda apse boﬂalt›lmas›, derin debridman gibi
cerrahi giriﬂimlerden sonra ve bas› yaralar›nda, postoperatif detaﬂmanlarda kullan›lmaktad›r. Klinik deneyimlerimiz HBOT ile VAC’›n additif etkileri oldu¤u ve birlikte kullan›lmalar› halinde iyileﬂme h›z›n›n artt›¤› yönündedir. ‹stenmeyen bir etki, iskemik yaralarda kullan›lmas› halinde, negatif bas›nc›n a¤r›ya, hatta yarada nekroza neden olabilmesidir. Dolay›s›yla hasta seçimi önemlidir.
Büyüme Faktörleri
Büyüme faktörlerinin etkili olabilmesi yaran›n nispeten iyi perfüze olmas› ile
mümkündür. Yara iyileﬂmesi ile ilgili olarak en fazla incelenmiﬂ olanlar› PDGF, TGFß,
EGF ve bFGF’dir. Polimorfonükleer nüveli lökositler ile makrofajlara kemotaktik ajan
olarak etki eden PDGF en fazla denenmiﬂ, güvenle kullan›labilece¤i bildirilmiﬂ olan
büyüme faktörüdür. Diyabetik ayak yaralar›nda PDGF ile baﬂar›l› sonuçlar al›nm›ﬂt›r.
Fibroblast ve keratinositleri ve kollajen sentezini uyaran TGFß; keratinositlerin büyümesini, fibroblast, keratinosit ve endotel hücrelerinin migrasyonunu destekleyen
EGF; endotelyal hücre proliferasyonu ve migrasyonunu uyaran bFGF ile al›nan sonuçlar ise henüz yetersizdir. Granülosit koloni stimülan faktörler umut vadeden bir di¤er
gruptur (41,42).
Yara Bak›m Ürünleri
Yaralar›n iyileﬂmesini h›zland›rmak, yaray› korumak, infeksiyonu engellemek, yara s›v›s›n› ve bazen kokuyu kontrol etmek, granülasyon dokusunun geliﬂimini uyarmak, hastan›n a¤r›s›na yard›mc› olmak ve yaﬂam kalitesini iyileﬂtirmek amac›yla farkl› yara bak›m
ürünleri ve yara örtüleri (oklüzif sarg›lar) kullan›l›r. Yara örtüleri polimer film, poliüretan
köpük, hidrojel, hidrokolloid veya aljinat yap›da olabilirler. Oklüzif sarg›lar, özellikle gazlara geçirgen olmayanlar, yaradaki bakterilerin ço¤almas›na neden olabilirler. Bu nedenle dikkatli olunmal›, yara infeksiyon aç›s›ndan izlenmelidir.
Bakteriyel yükü fazla, kritik kolonizasyon durumundaki veya infekte yaralarda, yaran›n durumuna göre, Cadexomer iodin (Iodosorb), povidon iyodür (Biokadin), %02 poliheksametilen biguanidin emdirilmiﬂ poliüretan köpük (Kendall AMD), gümüﬂ içeren
pansuman malzemeleri (Acticoat, Contreet, Aquacell Ag, Actisorb Silver, Melgisorb Ag, Tegaderm
Ag vb.) kullan›l›r. P. aeruginosa ile infekte yaralarda %2’lik asit borik solüsyonu ile pansuman ve anaeroplarla infekte yaralar›n ilk pansumanlar›nda oksijenli su kullan›m› di¤er
yöntemlerdir.
Sonuç olarak; genellikle kronik, infekte bir yara ﬂeklinde karﬂ›m›za ç›kan diyabetik
ayak yaralar›n›n tedavisi multidisipliner ve enerjik bir tedavi yaklaﬂ›m› gerektirir. ‹nfekte ve nekrotik dokular›n dedridman›, derin doku kültürü ve antibiyogram sonuçlarina
dayanan antiinfektif tedavi, hastan›n metabolik kontrolü ve di¤er destek tedaviler (anemi, hipoalbuminemi, s›v› ve elektrolit dengesi, kardiyak vb. sorunlar ile mücadele), perfüzyonu iyileﬂtirmeye yönelik cerrahi giriﬂimler, HBOT, dinamik bir yara bak›m›, yaran›n
durumuna uygun kapatma tekniklerinin kullan›lmas› ve yara üzerine bas›n›n engellenmesi (off-loading) tedavinin öne ç›kan unsurlar›d›r.

560

7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011

Maide Ç‹Mﬁ‹T

KAYNAKLAR
1. ﬁengül A, Sarg›n M, Salman S, et al. Ten-year analysis of patients with diabetic foot ulcers. Black Sea Diab
Meeting Abstract Book, Istanbul, 1997;D-87.
2. Çolak R, Kabak ﬁ, Kayabaﬂ Ü, et al. Diyabetik ayakl› 142 hastan›n incelenmesi. XXXV. Ulusal Diyabet
Kongresi Bildiri Kitab›. Hoechst Marion Roussel San. ve Tic. A.ﬁ., ‹stanbul, 1999;20.
3. Demirbaﬂ B, Güler S, Çulha C, et al. Diyabetik ayakl› 124 hastan›n incelenmesi. XXXV. Ulusal Diyabet
Kongresi Bildiri Kitab›. Hoechst Marion Roussel San. ve Tic. A.ﬁ., ‹stanbul, 1999;81.
4. Horozo¤lu N, Çetinkalp ﬁ, Özgen AG, et al. 1993-1997 y›llar› aras›nda yatan diyabetik ayakl› olgular›n de¤erlendirilmesi. XXXV. Ulusal Diyabet Kongresi Bildiri Kitab›. Hoechst Marion Roussel San. ve Tic. A.ﬁ., ‹stanbul, 1999;85.
5. Sert M, Tetiker S, K›r›m S, Kocak M. Diyabetik ayak infeksiyonlar›nda ampirik antibiyotik kullan›m›. XXXV.
Ulusal Diyabet Kongresi Bildiri Kitab›. Hoechst Marion Roussel San. ve Tic. A.ﬁ. ‹stanbul, 1999;76.
6. Cimsit M, Uzun G, Yildiz S. Hyperbaric oxygen therapy as an anti-infective agent. Expert Rev Anti Infect Ther
2009;7:1015-26.
7. Satman ‹. TURDEP 2: Türkiye Diyabet, Obezite, Hipertansiyon ve Endokrinolojik Hastal›klar Prevalans Çal›ﬂmas› 2010.
8. Çimﬂit M, ‹TF- Kronik Yara Konseyi Grubu. ‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesinde tedavi ve takip edilen kronik yaral› diyabetik hastalar›n genel de¤erlendirilmesi. I. Ulusal Yara Bak›m› Kongresi. Antalya. Kongre Kitab›,
2006:80, S-33.
9. Ayd›n Z, Özsüt H, Tekin S, Baﬂaran S, ‹TF-KYK (alfabetik s›ra ile; Aktaﬂ ﬁ, Baktiroglu S, Çimﬂit M, Küçüko¤lu R, K›l›ço¤lu Ö, Özsüt H, Satman ‹, Toklu AS). Diyabetik ayak infeksiyonu olan hastalarda izole edilen aerop bakteriler ve antibiyotik duyarl›l›klar›. 2. Ulusal Yara Bak›m› Kongresi, UYBK 2007. 29 Kas›m-1
Aral›k ‹stanbul. Kongre Kitab›.
10. Abayl› SY, Doulatabadi A, Özsut H, Çimﬂit M, ‹TF-KYK (alfabetik s›ra ile; Aktaﬂ ﬁ, Baktiroglu S, Çimﬂit
M, Küçüko¤lu R, K›l›ço¤lu Ö, Özsüt H, Satman ‹, Toklu AS): ‹stanbul T›p Fakultesi Kronik Yara Konseyi
taraf›ndan de¤erlendirilen diyabetik ayak infeksiyonu olgular›nda izole edilen aerop bakteriler ve antibiyotik duyarl›l›klar›. 25. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, KKTC, 28 Nisan-02 May›s 2010. ANKEM
2010;24(Ek 1):97, P104.
11. Gordillo GM, Sen CK. Revisiting the essential role of oxygen in wound healing. Am J Surg 2003;186:259-63.
12. Benson RM, Minter LM, Osborne BA, Granowitz EV. Hyperbaric oxygen inhibits stimulus-induced proinflammatory cytokine synthesis by human blood-derived monocyte-macrophages. Clin Exp Immunol
2003;134:57-62.
11. Gottrup F. Oxygen in wound healing and infection. World J Surg 2004;28:312-5.
12. Shugin W, Huiming Z. Influence of hyperbaric oxygen on phagocytic function of leukocyte in human being.
UBR 1990;(Suppl 17):84.
13. Park MK, Myers RA, Marzella L. Oxygen tensions and infections: modulation of microbial growth, activity of
antimicrobial agents, and immunologic responses. Clin Infect Dis 1992;15:372-3.
14. Ard›c N, Yildiz S, Cimsit M, et al. The effect of hyperbaric oxygenation on the in vitro growth of Escherichia
Coli in environments with and without blood cells. Annals of Microbiology 2006;56:77-9.
15. Sümen G, Cimsit M, Ero¤lu L. Hyperbaric oxygen treatment reduces carrageenan-induced acute inflammation in rats. Eur J Pharmacol 2001;431:265-8.
16. Barili F, Polvani G, Topkara VK, et al. Role of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of postoperative organ/space sternal surgical site infections. World J Surg 2007;31:1702-6.
17. Alleva R, Tomasetti M, Sartini D, et al. Alpha -lipoic acid modulates extracellular matrix and angiogenesis gene expression in non-healing wounds treated with hyperbaric oxygen therapy. Mol Med 2008;14:175-83.
18. Trengove NJ, Stacey MC, MacAuley S, et al. Analysis of the acute and chrronic wound environments: the role of proteases and their inhibitors. Wound Repair Regen 1999;7:442-52.

7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011

561

Diyabetik Yara ve Bak›m›

19. Burrow JW, Koch JA, Chuang HN, et al. Nitric oxide donors selectively reduce the expression of matrix metalloproteinases-8 and-9 by human diabetic skin fibroblasts. J Surg Res 2007;140:90-8.
20. Bauer SM, Goldstein LJ, Bauer RJ, et al. The bone marrow derived endothelial progenitor cell response is impaired in deleted wound healing from ischemia. J Vasc Surg 2006;43:134-41.
21. Goldstein LJ, Gallagher KA, Bauer SM, et al. Endothelial progenitor cell release into circulation is triggered by
hyperoxia-induced increases in bone marrow nitric oxide. Stem Cells 2006;24:2309-18.
22. Gallagher KA, Goldstein LJ, Thom SR, Velazquez OC. Hyperbaric oxygen and bone marrow-derived endothelial progenitor cells in diabetic wound healing. Vascular 2006;14:328-37.
23. Thom T, Fraccarollo D, Schulthesis M, et al. Endothelial nitric oxide synthase uncoupling impairs endothelial
progenitor cell mobilization and function in diabetes. Diabetes 2007;56:666-74.
24. Gallagher KA, Liu ZJ, Xiao M, et al. Diabetic impairments in NO_mediated endothelial progenitor cell mobilization and homing are reversed by hyperoxia and SDF-1 alpha. J Clin Invest 2007;117:1249-59.
25. Gurdol F, Cimsit M, Oner-Iyidogan Y, et al. Early and late effects of hyperbaric oxygen treatment on oxidative stress parameters in diabetic patients. Physiol Res 2008;57:41-7.
26. Doctor N, Pandya S, Supe A. Hyperbaric oxygen therapy in diabetic foot. J Postgrad Med 1992;38:112-4.
27. Faglia E, Favales F, Aldeghi A, et al. Adjunctive systemic hyperbaric oxygen therapy in treatment severe prevalently ischemic diabetic foot ulcer. A randomized study. Diabetes Care 1996;19:1338-43
28. Abidia A, Kuhan G, Laden G, et al. Hyperbaric oxygen therapy for diabetic leg ulcers-a double blind randomized controlled trial. UHM 2001;(Suppl 28):64.
29. Kalani M, Jorneskog G, Naderi N, et al. Hyperbaric oxygen (HBO) therapy in treatment of diabetic foot ulcers long-term follow-up. J Diabetes and Its Complications 2002;16:153-8.
30. Albuquerque E, Sousa J. Long term evaluation of chronic diabetic foot ulcers non-hea led after hyperbaric oxygen therapy. Poit Cir cardiotorac Vasc 2005;12:227-36.
31. Löndahl M, Katzman P, Nilsson A, et al. A prospective study: hyperbaric oxygen therapy in diabetics with chronic foot ulcers. J wound Care 2006;15:457-9.
32. Lipsky BA, Brendt AR, Deery HG, et al. Diagnosis and treatment of diabetic foot infections. Plast Reconstr
Surg 2006;117(Suppl 7):212S-38S.
33. Kaya A, Ayd›n F, Altay T, et al. Can major amputation rates be decreased in diabetic foot ulcers with hyperbaric oxygen therapy? Int Orthop 2009;33:441-6.
34. Löndahl M, Katzman P, Nilsson A, Hammarlund C. Hyperbaric oxygen therapy facilitates healing of chronic
foot ulcers in patients with diabetes. Diabetes Care 2010;33:998-1003.
35. Löndahl M, Landin-Olsson M, Katzman P. Hyperbaric oxygen therapy improves health-related quality of life
in patients with diabetes and chronic foot ulcer. Diabetic Medicine 2011:28;186-90.
36. Çimﬂit M, Çankaya D, Dinçça¤ N. Diyabetik ayak tedavisinde hiperbarik oksijenin etkinli¤i. XXXV.Ulusal
Diyabet Kongresi Bildiri Kitab›, Hoechst Marion Roussel San. ve Tic. A.ﬁ. ‹stanbul, 1999;18.
37. Körp›nar ﬁ, Çimﬂit M. Farkl› Wagner derecelerindeki diyabetik ayak ülserlerinde multidisipliner tedavi sonuçlar›. I. Ulusal Yara Bak›m› Kongresi, Antalya, 15-18.11. 2006. Kongre Kitapç›¤› 2006;83:S-40.
38. Tekin S, Çelik S, ‹TF-KYK Grubu. Diyabetik ayak ülserlerinde multidisipliner yaklaﬂ›m: 2 y›ll›k de¤erlendirme sonuçlar›. 43. Ulusal Diyabet Kongresi. 9-13 May›s 2007, Antalya. Kongre Özet Kitab›, 2007:31.
39. Hunter JE, Teot L, Horch R, Banwell PE. Evidence-based medicine: vacuum-assisted closure in wound care
management. Int Wound J 2007;4:256-69.
40. Lavery LA, Boulton AJ, Niezgoda JA, Sheehan P. A comparison of diabetic foot ulcer outcomes using negative
pressure wound therapy versus historical standard of care. Int Wound J 2007;4:103-13.
41. Steed DL. Clinical evaluation of recombinanat human platelet-derived growth factor for the treatment of lower
extremity diabetic ulcers. Diabetic ulcer study group. J Vasc Surg 1995;21:71-81.
42. Wieman TJ, Smiel J, Su Y. Efficacy and safety of a topical gel formulation of recombinanat human platelet-derived growth factor-BB (Becaplermin) in patients with chronic neuropathic diabetic ulcers. Diab Care
1998;21:822-7.

562

7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011

