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W pracy podjêto próbê usystematyzowania postêpowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjenta ze stop¹ cukrzycow¹. Podjêto próbê oceny wp³ywu ukrwienia koñczyny
dolnej na proces gojenia owrzodzeñ stopy
cukrzycowej. Oceniono jak sprawne i szybkie dzia³anie lekarza na ostrym dy¿urze wp³ywa na skutecznoæ leczenia pacjentów ze stop¹ cukrzycow¹ w tym na liczbê i zakres wykonywanych amputacji koñczyn dolnych.

Wstêp
Narastaj¹ca czêstoæ wystêpowania
cukrzycy typu 2 stanowi coraz wiêkszy
problem leczniczy i spo³eczny. Szczególnym rodzajem przewlek³ego powik³ania
cukrzycy jest stopa cukrzycowa. Wczesne i prawid³owe rozpoznanie stopy cukrzycowej wp³ywa na podjêcie w³aciwego leczenia. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e stopa
cukrzycowa jest jedn¹ z najczêstszych
przyczyn amputacji koñczyn dolnych.
Definicja
Wed³ug definicji stopa cukrzycowa to
owrzodzenie, zaka¿enie lub zniszczenie
g³êbokich tkanek stopy zwi¹zane z zaburzeniami neurologicznymi i ró¿nego stopnia zmianami w têtnicach koñczyn dolnych.
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Obecnie wiadomo, ¿e najczêstsz¹
przyczyn¹ owrzodzeñ stopy cukrzycowej
jest polineuropatia. Wykrycie uszkodzenia uk³adu nerwowego nastêpuje zwykle
w sytuacji gronych i trudnych do leczenia nastêpstw, jakim jest zespó³ stopy
cukrzycowej [1]. Uszkodzenie nerwów
czuciowych prowadzi do braku odczuwania obra¿eñ w wyniku urazu stopy. Drobne uszkodzenia najczêciej pozostaj¹ niezauwa¿one i staj¹ siê miejscem wnikniêcia zaka¿enia. Ciasne i le dopasowane
obuwie oraz cia³a obce, które dosta³y siê

This thesis tries to systemize the course of
diagnostic and therapeutic action to be taken
in the treatment of patients with diabetic foot.
The thesis also tries to estimate the influence of
lower limb blood supply over the healing process of diabetic foot. This thesis evaluates how
efficient and quick action on the part of an emergency doctor influences the treatment of patients
with diabetic foot and to what extent it may decrease the number of lower limb amputations.
The thesis also describes how proper treatment
of patients with diabetic foot infections improves the effects of treatment and, consequently,
gives these patients a chance of avoiding amputation of lower limb.

do obuwia i nie s¹ szybko eliminowane,
nara¿aj¹ stopê na otarcia stanowi¹ce wrota zaka¿eñ. Uszkodzenie nerwów ruchowych w stopie cukrzycowej prowadzi do
zaniku miêni i zaburzeñ równowagi miêniowej stopy, co z kolei prowadzi do nieprawid³owego rozk³adu si³ nacisku podczas chodzenia. Miejsca ucisku zlokalizowane s¹ na wysokoci g³ów koci ródstopia, co powoduje tworzenie siê w tych
miejscach modzeli, a uszkodzona skóra i
tkanka podskórna ulega w tych miejscach
owrzodzeniu. Sta³y ucisk owrzodzeñ doprowadza do zapalenia koci lub ropowicy stopy. Innym zaburzeniem neurologicznym w zakresie stopy cukrzycowej
jest polineuropatia autonomiczna, która
jest odpowiedzialna za tworzenie siê
owrzodzeñ na skutek wysychania skóry
w wyniku zaniku potliwoci stóp, powoduj¹c jej pêkniêcia bêd¹ce wrotami zaka¿eñ [2].
Objawy
W zespole stopy cukrzycowej ma
miejsce uszkodzenie wszystkich struktur
stopy. Dochodzi do zaburzeñ ucieplenia
skóry, tworz¹ siê modzele, powstaj¹ zmiany troficzne i owrzodzenia. Miênie ulegaj¹ zanikowi a palce przykurczom. Dochodzi do polineuropatii oraz zmian zapalnych w uk³adzie kostnym, ja³owej
martwicy oraz miejscowej osteoporozy a
tak¿e angiopatii powoduj¹cych powstanie zmian niedokrwiennych koñczyn dol37

nych [3]. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e neuropatia
cukrzycowa jest najczêstsz¹ przyczyn¹
owrzodzeñ w zakresie stopy cukrzycowej,
natomiast ukrwienie koñczyny dolnej jest
najwa¿niejszym czynnikiem, który warunkuje wygojenie owrzodzenia, a tym
samym uratowanie koñczyny dolnej przed
amputacj¹. Dlatego le leczona stopa cukrzycowa pogarsza jakoæ ¿ycia, nara¿a
chorego na cierpienie i zagra¿a mu amputacj¹ koñczyny dolnej. Ocena ukrwienia koñczyny dolnej ma zasadnicze znaczenie dla dalszego postêpowania u chorych z zespo³em stopy cukrzycowej. Krytyczne niedokrwienie koñczyn dolnych u
chorego na cukrzycê objawia siê bólem
spoczynkowym, owrzodzeniem, martwic¹ lub zgorzel¹, która grozi amputacj¹
koñczyny dolnej [4]. Obecnoæ zmian
mia¿d¿ycowych w naczyniach nasila niedokrwienie nerwów i objawy neuropatii.
Owrzodzenie w zakresie stopy cukrzycowej na tle neuropatii najczêciej zlokalizowane jest na podeszwowej stronie stopy. Natomiast owrzodzenie niedokrwienne jest umiejscowione na palcach lub piêcie stopy [5].
Badanie
Wywiad
Dorane badanie chorego ze stop¹
cukrzycow¹ ma odpowiedzieæ na pytania:
 czy chory wymaga hospitalizacji,
 czy wymaga pilnej miejscowej
interwencji chirurgicznej,
 czy wymaga pierwotnej
amputacji koñczyny
lub rewaskularyzacji.
Musimy uzyskaæ jak najwiêcej informacji na temat charakteru dolegliwoci
w zakresie stopy, czasu trwania choroby,
wiedzy pacjenta na temat swojej choroby oraz przyczyn jej powstania. Wa¿ne
jest, czy pacjent ma inne przewlek³e powik³ania cukrzycy takie jak: nefropatia
lub retinopatia cukrzycowa. Pytamy pacjenta o inne choroby w tym o: mia¿d¿ycê, chorobê niedokrwienn¹ serca, przebyty zawa³ miênia sercowego, nadcinienie têtnicze czy udar mózgu. Wa¿ne jest
od jak dawna pacjent choruje na cukrzycê i w jaki sposób jest leczony. Innym
wa¿nym czynnikiem diagnostycznym s¹
dolegliwoci bólowe koñczyn dolnych.
Pytamy, czy chory ma bóle koñczyn dolnych o charakterze chromania przestankowego lub bóle spoczynkowe ustêpuj¹ce po opuszczeniu koñczyny. Pytamy o
natê¿enie bólu koñczyn dolnych. Pozwala to zró¿nicowaæ czy mamy do czynienia ze stop¹ neuropatyczn¹ czy niedokrwienn¹ [2].
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Tabela I
Ocena stopnia zaawansowania zmian patologicznych w stopie cukrzycowej wg
Wagnera.

klasyfikacji

Stopieñ
zaawansowania
zmian w stopie
cukrzycowej

G£ÊBOKOÆ OWRZODZENIA W OBRÊBIE STOPY CUKRZYCOWEJ

0

stopa wysokiego ryzyka o zmienionej morfologii bez owrzodzenia

1

powierzchowne owrzodzenie

2

owrzodzenie ze stanem zapalnym skóry i tkanki podskórnej

3

zaawansowana zmiana z zajêciem struktur kostnych, ropowica stopy

4

miejscowa martwica sucha, leczona zachowawczo lub zgorzel wilgotna

5

rozleg³a zmiana martwicza kwalifikuj¹ca do amputacji

Tabela II
Ocena kliniczna stopy cukrzycowej wed³ug Edmondsa i Fostera.
Stadium zaawansowania zmian
w stopie cukrzycowej

STAN KLINICZNY W OBRÊBIE STOPY CUKRZYCOWEJ

1

stopa prawid³owa

2

stopa wysokiego ryzyka

3

przerwanie ci¹g³oci skóry, owrzodzenie niezaka¿one

4

cellulitis, owrzodzenie zaka¿one

5

martwica

6

wysoka amputacja

Badanie przedmiotowe
W badaniu przedmiotowym stopy
dok³adnie oceniamy biomechanikê stopy
zwracaj¹c uwagê na jej kszta³t, ruchomoæ w stawach i deformacje. Oceniamy
wygl¹d skóry, zwracamy uwagê na ewentualne obra¿enia takie, jak otarcia naskórka czy rany. Oceniamy stopê pod k¹tem
obecnoci obrzêków, zmian troficznych,
obecnoci modzeli i zgrubieñ. Oceniamy
kolor skóry, czucie wibracji, temperatury, bólu, odruchy ze ciêgna Achillesa,
przep³yw krwi oraz ucieplenie stopy [6].
Oceniaj¹c owrzodzenia w zakresie stopy
nale¿y okreliæ ich wielkoæ oraz g³êbokoæ. Oceniamy, do jakich struktur stopy
zmiany dr¹¿¹. Czy obejmuj¹ tylko skórê,
tkankê podskórn¹, miênie, torebkê stawow¹ czy dr¹¿¹ do koci lub stawu. Zwracamy uwagê na obecnoæ lub brak ziarniny w dnie owrzodzenia, a tak¿e na obecnoæ wysiêku ropnego oraz nacieku zapalnego okolicznych tkanek.
Badania laboratoryjne
U pacjentów z podejrzeniem infekcji
w obrêbie owrzodzenia stopy cukrzycowej nale¿y wykonaæ badania diagnostyczne takie jak: morfologia, bia³ko C-reaktywne, stê¿enie mocznika w surowicy
krwi, jonogram, a przed w³¹czeniem antybiotykoterapii oznaczyæ stê¿enie kreatyniny w surowicy krwi w celu ewentualnej weryfikacji dawki antybiotyku w
razie nieprawid³owej funkcji nerek.

Badania obrazowe
Nale¿y wykonaæ USG naczyñ têtniczych metod¹ Dopplera oraz zdjêcie radiologiczne stopy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
zaka¿enie powoduje zwiêkszone zapotrzebowanie na insulinê, co powoduje
znaczn¹ hiperglikemiê i zaburzenia metaboliczne [7]. Dok³adnie oceniamy
ukrwienie koñczyny dolnej zwracaj¹c
uwagê na obecnoæ chromania przestankowego, bólu spoczynkowego, czy pacjent siedzi z opuszczon¹ koñczyn¹ doln¹. Oceniamy kolor skóry, obecnoæ
ow³osienia i jakoæ p³ytki paznokciowej,
ucieplenie, objaw w³oniczkowy oraz
wype³nienie têtna w zakresie têtnicy udowej, podkolanowej, piszczelowej tylnej i
grzbietowej stopy [8]. Ocena ukrwienia
koñczyny dolnej ma zasadnicze znaczenie dla dalszego postêpowania z chorym
ze stop¹ cukrzycow¹. Bardzo wa¿ne jest
stwierdzenie lub wykluczenie objawów
krytycznego niedokrwienia koñczyny
dolnej. Chorzy, u których stopa cukrzycowa ma charakter neuropatyczny z towarzysz¹cym zaka¿eniem i niedokrwieniem koñczyny dolnej bez cech krytycznego niedokrwienia nie wymagaj¹ doranego zabiegu rewaskularyzacyjnego.
Wykazano, ¿e u 25-30% chorych ze stop¹ cukrzycow¹ i brakiem têtna na stopie
w miejscach typowych mo¿liwe jest wygojenie zaka¿onych owrzodzeñ w zakresie stopy oraz ograniczenie amputacji
poni¿ej stawu skokowego.
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Ocena stopnia zaawansowania
zamian patologicznych w stopie
cukrzycowej
Najczêciej stosowan¹ klasyfikacj¹
s³u¿¹c¹ do oceny zaawansowania zmian
patologicznych w obrêbie stopy cukrzycowej jest klasyfikacja Wagnera. Ponadto stosowane s¹: klasyfikacja Uniwersytetu w Teksasie, klasyfikacja PEDIS oraz
klasyfikacja Edmoundsa-Fostera, która
jest uwa¿ana za klasyfikacjê prost¹ i najbardziej u¿yteczn¹ w praktyce lekarskiej
[9] (tabela I, II).
Leczenie
Opanowanie zaka¿enia w stopie cukrzycowej jest równie istotnym czynnikiem warunkuj¹cym uratowanie koñczyny dolnej, co poprawa ukrwienia w przypadku krytycznego niedokrwienia koñczyny dolnej [2].
redni czas leczenia niepowik³anych
owrzodzeñ stóp u chorych na cukrzycê
wynosi od 6-14 tygodni [10]. W przypadku owrzodzenia powierzchownego, które nie zagra¿a utrat¹ koñczyny chory
mo¿e byæ leczony ambulatoryjnie. Opracowanie chirurgiczne owrzodzenia polega na wyciêciu martwych tkanek z dna
owrzodzenia czy usuniêciu modzela z
wyciêciem podminowanych brzegów
skóry. Pielêgnacja opracowanej chirurgicznie rany polega na zak³adaniu opatrunków z gazy nas¹czonej roztworem
0,9% NaCl czy hipertonicznym roztworem NaCl lub roztworem jodowanego
powidonu. W przypadku nacieku zapalnego wokó³ owrzodzenia wskazana jest
doustna antybiotykoterapia. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e powierzchowne zaka¿enie na
stopie cukrzycowej najczêciej spowodowane jest bakteriami Gram (+). Dlatego
na tym etapie proponowane s¹ antybiotyki z grupy penicylin, cefalospory, oraz
linkozamidy np. amoksycylina z kwasem
klawulonowym, cefaleksyna oraz klindamycyna.
W przypadku zaka¿enia g³êbokiego
stopy cukrzycowej zagra¿aj¹cego utrat¹
koñczyny, pacjent wymaga hospitalizacji. Podstaw¹ leczenia jest podobnie jak
w owrzodzeniach powierzchownych, chirurgiczne wyciêcie martwiczych tkanek
w trybie pilnym. Opracowanie zbiorników ropnych przez naciêcie i s¹czkowanie uzupe³nione o wyciêcie zmienionych
martwiczo ciêgien w objêtych zaka¿eniem obszarach stopy oraz odbarczenie
zajêtych zaka¿eniem przedzia³ów powiêziowych stopy. Palce, które uleg³y mar-

OSTRY DY¯UR 2009  tom 2  numer 2

twicy amputujemy na granicy martwej
tkanki oraz usuwamy koci, ciêgna i powiê na g³êbokoci co najmniej 1,5 cm
od linii amputacji [2]. W celu poprawy
ukrwienia stopy oraz zmniejszenia obrzêku wykonujemy pod³u¿ne naciêcia w zakresie przedzia³ów powiêziowych stopy
[11]. Rany pozostawiamy do gojenia
przez ziarninowanie. Zmiany kostne w
stopie cukrzycowej mog¹ wystêpowaæ
jako: zapalenie koci, zniekszta³cenia,
podwichniêcia, zmiany osteolityczne,
nowotwór koci, a¿ po ca³kowity chaos
kostny jak w stopie Charcota [11].
Zapalenie koci u chorych na cukrzycê stanowi istotny problem kliniczny, poniewa¿ czêsto towarzyszy infekcjom stopy i w znacznym stopniu zwiêksza ryzyko amputacji koñczyny.
W przypadku powa¿nych zaka¿eñ
nawet w 60% dochodzi do zapalenia koci w stopie cukrzycowej [12].
Otwarte rany najlepiej goj¹ siê w rodowisku wilgotnym, dlatego na ranê stosujemy gazê nas¹czon¹ roztworem 0,9%
NaCl lub hipertonicznym roztworem
NaCl, czy wodny roztwór jodowanego
powidonu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e silne antyseptyki uszkadzaj¹ ziarninê i naskórek,
dlatego nie nale¿y ich stosowaæ. Terapia
antybiotykowa u pacjentów z g³êbokim
zaka¿eniem w obrêbie stopy cukrzycowej
powinna uwzglêdniaæ obecnoæ bakterii
Gram (+) i Gram (-). Chory z g³êbokim
zaka¿eniem powinien otrzymywaæ antybiotyk do¿ylnie o szerokim spektrum
dzia³ania taki jak: ampicylina + sulbaktam, fluorochinolon + klindamycyna. Antybiotyk nale¿y stosowaæ w przypadku
potwierdzonych infekcji, a nie profilaktycznie. Antybiotykoterapia powinna byæ
modyfikowana wykonanym antybiogramem. Nie nale¿y zwlekaæ z rozpoczêciem
terapii antybiotykami. Wskazaniem do
amputacji koñczyny dolnej jest utrata
podporowych funkcji stopy, d³ugotrwa³e,
niegoj¹ce siê owrzodzenie, zagro¿enie
¿ycia spowodowane stanem zapalnym i
rozleg³¹ martwic¹ koñczyny dolnej oraz
wyniszczaj¹cy, oporny na leczenie ból
szczególnie w nastêpstwie niedokrwienia
koñczyny dolnej. Zaleca siê przeprowadzanie mo¿liwie oszczêdnej amputacji
koñczyny dolnej [13]. Wiedzê i umiejêtnoci potrzebne do samoopieki chorzy
mog¹ nabywaæ na ró¿nego rodzaju szkoleniach, poprzez udzia³ w zorganizowanych grupach wsparcia samopomocy czy
stowarzyszeniach diabetyków. Du¿ym
wsparciem dla chorych na cukrzycê oraz
u³atwieniem w zdobywaniu wiedzy o cho-

robie jest udzia³ w zorganizowanych grupach, na przyk³ad w grupach wsparcia,
samopomocy czy stowarzyszeniach diabetyków [14]. Neuropatia, niedokrwienie
koñczyny dolnej i zaka¿enie s¹ g³ównymi czynnikami sprzyjaj¹cymi powstaniu
stopy cukrzycowej. Wczesne wykrycie
cukrzycy u chorych z wysokim ryzykiem
zmian w obrêbie stopy oraz intensywne i
w³aciwe leczenie stopy cukrzycowej
zmniejszaj¹ liczbê wysokich amputacji
koñczyn dolnych u tych chorych. Zaka¿enie w obrêbie stopy cukrzycowej mo¿e
doprowadziæ do posocznicy i wstrz¹su
septycznego, co z kolei ze wzglêdu na
stan zagro¿enia ¿ycia jest wskazaniem do
wczesnej amputacji koñczyny dolnej.
W³aciwe leczenie zaka¿enia stopy cukrzycowej daje szansê chorym na uratowanie koñczyny dolnej, a tym samym
zmniejsza stopieñ inwalidztwa.
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