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GİRİŞ

Amaç: Tedaviye dirençli diyabetik ayakta platelet rich

plazma jelin tedavide olumlu sonuçlar sağladığını

göstermek

Olgu: 76 yaşında erkek hasta sağ ayak altında mevcut olan

ülsere lezyon sebebiyle yatırılarak tedavi düzenlenmiş.

Hasta aynı şikayetlerle farklı hastanelerde farklı tedaviler

görmüş. Önceleri sadece topikal ilaçlar ile pansuman

uygulanmış. Hastanın şikayetleri devam edince kendi

ifadesine göre büyüme faktörü içeren malzemelerle

pansuman yapılmış ancak yine sonuç alınamayınca Sualtı

hekimliği ve hiperbarik polikliniğine başvuran hasta

yatırılarak tedavisi planlanmış. Hastaya aynı servis

tarafından gün aşırı olacak şekilde hiperbarik oksijen

tedavisi ve büyüme faktörü içeren malzemelerle pansuman

yapılmış ama yara iyileşmesi gözlenmemiş. Hastanın

hiperbarik tedavisi bir süre kesilip sonra tekrar başlanmış.

DM ve HT öyküsü olan hastaya hiperbarik oksijen

tedavisinin son üç seansıyla birlikte hastanın kendi

plazmasından elde edilen platelet rich plazma jel yara

bölgesine sürülerek uygulandı

GEREÇ VE YÖNTEM

Platelet Rich Plazma jel hazırlanırken hastadan 9 cc kan

alındı. Alınan kan içi boş sterilize edilmiş cam tüpe

bırakılıp üzerine 1 cc sitratla 3000 devirde 15 dk santrifüje

edildi. Santrifüj sonrası elde edilen plazma, buffy coat

tabakasını da içerecek şekilde steril 1 cc lik enjektörlerle

alındı. 1 cc lik enjektörler önce 90°C sıcaklığa maruz

bırakılıp daha sonra 4°C ye soğutularak sıvı halde olan

plazmadan jel kıvamda bir materyal elde edildi. Debritman

sonrası uygulama yapılıp kapalı pansuman ile takip edilen

hasta 48 saat arayla 3 kez değerlendirildi. Yaralar plazma

jel uygulanmadan önce USG ile boyutları ve derinlikleri

ölçüldü. Tedavi sonrası tekrar ölçümler yapılarak

karşılaştırıldı

SONUÇ
Tedavi sonrası değerlendirilen hastada yara iyileşmesi

izlendi. Platelet rich plazma jel tedavisi öncesi yara

boyutları 2.5x1.7 cm olarak ölçüldü. 3 seans tedavi

sonrası boyutlar 1.5x0.8 cm olarak ölçüldü. Maliyeti

yüksek tedaviler kullanılmasına rağmen yara iyileşmesi

sağlanamayan hastada hiperbarik oksijen tedavisiyle

kombine 3 seans platelet rich plazma jel uygulaması ile

yara iyileşmesi görüldü. Bu vakada kronik yaralarda

platelet rich plazma jelin tedavi amaçlı

kullanılabileceğini göstermek istedik.
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