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Hasta ateşli silah yaralanmasına bağlı travmatik clubfoot’a ek olarak diyabetik ülser 
şikayeti ile hastanemize geldi. Kasım 2006 tarihinde daha önce yapılmış olan full deri 
grefti ile ana doku arasında derin ve enfekte bir çatlak meydana gelmiştir.  
Dikkate alınması gereken en önemli hususlardan bir tanesi büyük olasılıkla diabetes 
mellitus’un yol açtığı polinevropati ile gelişen ayak tabanındaki hissizlik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aralık 2006 tarihinde, ayak tabanından opere edilmiş ve ayak tabanı dikiş ile kapatıldı 
ancak tekrar çatlama ve açılmayla sonuçlandı (Foto. 27 Ara 2006). 10 Aralık 2006 
tarihinde ise greft üzerinde oluşan bir hematomu serbest bırakmak amacıyla yüzeysel 
insizyon yapıldı. Daha sonra ise çeperlerinin iyileşme eğilimi göstermemesi sebebiyle 
18 Ocak 2007 tarihinde ayak tabanına tam kalınlıkta geft uygulandı. Doku sol 
bacaktan alındı. Halen yeterli derecede iyileşme kaydedilememesine rağmen, greftin 
büyük ölçüde tuttuğu gözlendi. Ancak bu duruma ait fotoğraflar çekilmemiştir. Bu 
aşamadan sonra iyileşmeyi hızlandırabilmek için yaraya Suprathel uygulandı. Öncel 
etki olarak yara kenarlarındaki enflamasyonun azaldığı gözlendi. Yaradan kaynaklı 
akıntı sebebiyle bu safhada Suprathel membran haftada iki defa, Mart 2007’den 
sonra ise haftada bir defa değiştirildi. Diğer vakalarda da olduğu gibi, bu vakada da 
Suprathel membran yara yüzeyini tam kaplayacak şekilde yara şekline uygun kesildi 
ve parafin tül ile kombine edildi. Diyabetik Mellitus ve polinevropati’ ye rağmen 
Suprathel yaranın tamamen kapanmasını sağladı. Vakadan geriye kalan tek sorun 
ise daha önce uygulanan greft kenarlarında oluşan hiper keratoz.  
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