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Leczenie zespo³u stopy cukrzycowej (ZSC) 

Treatment of diabetic foot ulcers

Grzegorz Rosiński
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Prawid³owe, skuteczne leczenie zespo³u stopy cukrzycowej poprawia jakoœæ ¿ycia i przed³u¿a czas jego
trwania. Aby leczenie by³o skuteczne, nale¿y doœæ szybko dokonaæ diagnostyki ró¿nicowej miêdzy sto-
p¹ naczyniow¹ i stop¹ neuropatyczn¹. W przypadku stopy neuropatycznej g³ównym problemem jest le-
czenie zaka¿onej rany. Po ustaleniu wra¿liwoœci patogenu (w drodze posiewu i antybiogramu) dobiera
siê antybiotyk. Kolejnym krokiem w terapii jest ustalenie drogi podania antybiotyku i czasu jego poda-
wania. Oprócz leczenia antybiotykami niezwykle wa¿ne jest miejscowe podiatryczne opracowanie rany
i stosowanie ró¿nego typu opatrunków, które znacz¹co skracaj¹ czas leczenia. 

SSłłoowwaa  kklluucczzoowwee::  cukrzyca, stopa cukrzycowa, leczenie infekcji. 
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Proper, effective treatment of the syndrome of diabetic foot prolongs life and improves its quality. To
assure effectiveness of treatment prompt differential diagnostics between vascular and neuropathic fo-
ot is mandatory. In the case of neuropathic foot the main problem is treatment of infected wound. After
establishing sensitivity of the pathogen(s) (by culture and antibiogram) we choose antibiotics. The next
step in therapy is selection of the right way and time of application of the chosen antibiotic. Besides an-
tibiotic therapy crucial is podiatric processing of the wound and application of different types of dressings
which markedly shorten time of treatment. 

KKeeyy  wwoorrddss::  diabetes mellitus, diabetic foot ulcers, treatment of infections. 

Celem ka¿dego leczenia jest poprawa jakoœci
¿ycia chorego i przed³u¿enie czasu jego trwania.
W leczeniu chorych z wieloletni¹ cukrzyc¹, powi-
k³an¹ zespo³em stopy cukrzycowej (ZSC), osi¹ga
siê te cele poprzez ograniczenie amputacji – co po-
prawia jakoœæ ¿ycia, a czas prze¿ycia jest silnie sko-
relowany z amputacj¹. Œredni czas prze¿ycia cho-
rego z ZSC po amputacji wysokiej (powy¿ej kost-
ki) wynosi 3–5 lat. 

W Polsce brak jest danych odnoœnie zapadal-
noœci i chorobowoœci z powodu ZSC. Doœæ do-
k³adne dane pochodz¹ z USA, Wielkiej Brytanii
lub Danii [1]. Z danych demograficznych w tych
krajach wynika, ¿e 3–7 proc. wszystkich chorych
z cukrzyc¹ ma ZSC. Je¿eli przyj¹æ, ¿e subpopula-
cja chorych z cukrzyc¹ w Polsce liczy 2 mln osób,
to osób z ZSC mo¿e byæ ponad 100 tys. �le leczo-
ny ZSC pogarsza jakoœæ ¿ycia poprzez amputacjê,
a ta z kolei skraca i to znacznie d³ugoœæ ¿ycia.
Chorzy po wysokiej amputacji (powy¿ej kostki)
¿yj¹ tylko 3–5 lat. Czêstoœæ amputacji jest ró¿na

w ró¿nych krajach i wynosi 5–25 na 100 tys. cho-
rych na cukrzycê z ZSC. Dobra organizacja, pre-
wencja i multidyscyplinarne leczenie mog¹ zredu-
kowaæ liczbê amputacji o 49–85 proc. Jednym
z najistotniejszych czynników wp³ywaj¹cych na re-
dukcjê amputacji jest umiejêtnoœæ leczenia infekcji
w ZSC. 

Definicja zespołu stopy cukrzycowej

SSttooppaa  ccuukkrrzzyyccoowwaa  – owrzodzenia i/lub destrukcja
tkanek g³êbokich w po³¹czeniu z zaburzeniami neu-
rologicznymi oraz chorobami naczyñ obwodowych
w ró¿nym stopniu zaawansowania [2]. 

Z definicji wynika, ¿e u chorego z cukrzyc¹ mo-
¿e wyst¹piæ zespó³ stopy bez owrzodzenia. Wynika
z niej tak¿e uproszczony podzia³ na stopê neuropa-
tyczn¹ albo internistyczn¹, na zespó³ niedokrwien-
nej stopy cukrzycowej, tzw. stopy cukrzycowej chi-
rurgicznej oraz na zespó³ mieszanej (niedokrwien-
no-neuropatycznej) stopy cukrzycowej. 
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Obserwacje w³asne, poczynione w przyklinicz-
nej poradni stopy cukrzycowej pokazuj¹, ¿e na to
powik³anie cukrzycy najczêœciej choruj¹ mê¿czyŸ-
ni (55 proc.) w przedziale wiekowym 55–65 lat,
a czas trwania cukrzycy wynosi œrednio ok. 12 lat.
Nieco d³u¿ej na cukrzycê choruj¹ osoby z rozpo-
znawanym zespo³em niedokrwiennej stopy cu-
krzycowej. Analizuj¹c nadal te spostrze¿enia,
mo¿na powiedzieæ, ¿e najwiêcej chorych, bo ok.
60 proc., ma zespó³ neuropatycznej stopy cukrzy-
cowej, tylko 10 proc. ma zespó³ stopy naczynio-
wej, a ok. 30 proc. zespó³ stopy mieszanej (neuro-
patyczno-niedokrwiennej) [3]. Nale¿y nadmie-
niæ, ¿e w zespole niedokrwiennym, choæ wystêpuje
on stosunkowo rzadko, wykonuje siê najwiêcej wy-
sokich (powy¿ej kostki) amputacji. W wielu kra-
jach Europy Zachodniej odsetek amputacji wœród
chorych z wieloletni¹ i Ÿle kontrolowan¹ cukrzy-
c¹ wynosi 5,6–7 proc. Wœród chorych z przykli-
nicznej poradni stopy cukrzycowej ten odsetek jest
prawie 2-krotnie wiêkszy, choæ mo¿liwe jest, ¿e
mamy tu do czynienia z efektem zagêszczenia. 

Wa¿na jest umiejêtnoœæ szybkiego ustalenia ro-
dzaju stopy cukrzycowej. Poni¿ej w skrócie zosta-
n¹ omówione ww. typy ZSC. 

Zespół neuropatycznej stopy cukrzycowej

Etiopatogeneza neuropatii
Neuropatia czuciowa

NNeeuurrooppaattiiaa rruucchhoowwaa prowadzi do uszkodzenia
nerwów odpowiedzialnych za pracê miêœni stopy,
w wyniku czego powstaj¹ przykurcze, palce m³otecz-
kowate, nieprawid³owe wysklepienia ³uku pod³u¿-
nego stopy oraz p³askostopie poprzeczne. 

NNeeuurrooppaattiiaa  aauuttoonnoommiicczznnaa – zmiany tego typu,
prowadz¹ce do powstawania nieprawid³owych po³¹-
czeñ têtniczo-¿ylnych (shunt), powoduj¹ poszerze-
nie naczyñ powierzchownych stopy, stopa wtedy jest
dobrze ucieplona, sinoczerwona. 

Prosty skryningowy test hydracyjny z neuropa-
dem ocenia zaburzenie wydzielania potu. Upoœle-
dzenie wydzielania potu jest bardzo istotn¹ cech¹
neuropatii cukrzycowej. Taki test chory mo¿e sobie
wykonywaæ w domu w ramach tzw. samokontroli,
podobnie, jak sam oznacza sobie wartoœci glikemii. 

Do monitorowania rozwoju i nasilenia neuropa-
tii cukrzycowej u¿ywana jest doœæ skomplikowana
i trudno dostêpna aparatura. 

Badanie radiologiczne stopy wykonywane jest
u ka¿dego chorego z objawami stopy neuropatycz-
nej celem wykluczenia zmian zapalnych koœci, z³a-
mañ patologicznych lub innych deformacji czêœci
kostnej stopy. Stwierdzenie takich zmian ma funda-
mentalny wp³yw na wybór metody leczenia, a tym
samym na uratowanie koñczyny. 

Je¿eli przy pomocy standardowego radiogramu
nie uda siê rozpoznaæ zapalenia koœci, wtedy stosuje
siê wyrafinowane metody diagnostyczne, takie jak to-
mografia komputerowa stopy lub rezonans magne-
tyczny. Jest to badanie drogie i nie wszystkie placów-
ki lecz¹ce zespó³ stopy cukrzycowej je wykonuj¹. 

Kolejnym, nieco mniej kosztownym, a pozwalaj¹-
cym podejrzewaæ zapalenie koœci badaniem jest scyn-
tygrafia koœci stopy. S³u¿y ono czêœciej do monitoro-
wania procesu zapalnego. W badaniu wa¿ne s¹
wszystkie 3 fazy gromadzenia znacznika, u³atwia ono
podjêcie decyzji o zastosowaniu i czasie antybiotyko-
terapii. Wad¹ tego badania s¹ wyniki fa³szywie dodat-
nie przy urazach ortopedycznych i stopie Charcota. 

Leczenie zespołu cukrzycowej 

stopy neuropatycznej 

Leczenie polineuropatii

Chorzy z zespo³em neuropatycznej stopy cukrzy-
cowej zarówno ze zmianami typu Charcota, jak i wrzo-
dem dr¹¿¹cym potrafi¹ kilka lat obywaæ siê bez pomo-
cy lekarskiej. Do poradni stopy cukrzycowej zg³aszaj¹
siê chorzy, którzy przez 5 lat, poza owrzodzeniem lub
deformacj¹ stopy nie mieli ¿adnych dolegliwoœci. 

Oczywiœcie, najlepszym sposobem terapii w ze-
spole stopy neuropatycznej jest usuniêcie polineu-
ropatii obwodowej, spowodowanej Ÿle kontrolowa-
n¹ cukrzyc¹. Niestety, nie zawsze jest to mo¿liwe.
Postêpowaniem z wyboru jest jak najwczeœniejsze
zastosowanie farmakoterapii przyczynowej. Aktual-
nie stosowane s¹ nastêpuj¹ce grupy leków [4]: 
• kwas liponowy (ALA), 
• inhibitory aldoreduktazy (ARI), 
• kwas gamma-linolenowy (GLA), 
• witaminy z grupy B, 
• aminoguanidyna (AGE), 
• czynnik wzrostu nerwów (NGF), 
• ludzkie immunoglobuliny. 

Najczêœciej w ZSC typu neuropatycznego stosuje
siê kwas alfa-liponowy, pocz¹tkowo we wlewie do¿yl-
nym (3–5 dni), a nastêpnie przez ok. 3 mies. Stosuje
siê leczenie preparatami doustnymi. Nale¿y pamiêtaæ
o mo¿liwoœci hipoglikemii przy takim leczeniu. 
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Leczenie zakażeń

Leczenie zaka¿eñ to jedna z czynnoœci zwi¹za-
nych z leczeniem ZSC. Czêœæ tych czynnoœci wyko-
nywanych jest tak¿e u osób bez zaka¿enia. Najistot-
niejsze to: 
• insulinotarapia, 
• antybiotykoterapia, 
• opracowanie rany, 
• odci¹¿enie koñczyny, 
• inne techniki przyspieszaj¹ce gojenie rany. 

Insulinoterapia

Istnieje wiele koncepcji leczenia cukrzycy powi-
k³anej zespo³em neuropatycznej stopy cukrzycowej.
Jednak¿e zdecydowana wiêkszoœæ autorów zaleca
stosowanie intensywnej terapii przy pomocy poda-
wania insuliny w tzw. pompie insulinowej, która s³u-
¿y do podawania insuliny w sposób ci¹g³y, lub przy
pomocy wielokrotnych podskórnych wstrzykniêæ in-
suliny [5]. Dyskusyjne jest jedynie dobre wyrów-
nanie cukrzycy przy leczeniu tylko lekami doustny-
mi [6]. Jednak¿e korzystny wp³yw insuliny na szyb-
koœæ gojenia siê rany nakazuje zastosowanie
intensywnej insulinoterapii. 

NEUROPATIA

ruchowa czuciowa

wzrost nacisku podeszwowego redukcja czucia bólu

stopa Charcota
deformacje ortopedyczne

modzel

choroby tętnic  owrzodzenie

niedotlenienie

INFEKCJA

RRyycc..  22..  Schemat powstawania zaka¿eñ 

RRyycc..  11..  Zespó³ naczyniowej stopy cukrzycowej
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Jakoœæ leczenia hipoglikemizuj¹cego w przykli-
nicznej poradni stopy cukrzycowej (500 osób): 
1) intensywna insulinoterapia: 

a) wielokrotne wstrzykniêcia insuliny (system ba-
sal i bolus) – 440 osób, 

b) pompa do podawaniu podskórnego insuliny
w sposób ci¹g³y – 4 osoby, 

2) insulinoterapia klasyczna – 2 wstrzykniêcia na
dobê – 48 osób, 

3) terapia skojarzona: insulina plus pochodne sulfo-
nylomocznika – 4 osoby, 

4) tylko pochodne sulfonylomoczika – 4 osoby. 

Leczenie antybiotykami

Nie u wszystkich chorych z zespo³em stopy neu-
rogennej zachodzi koniecznoœæ leczenia antybioty-
kami. Od antybiotykoterapii mo¿na odst¹piæ, gdy: 
• rana ma mniej ni¿ 2 cm2, 
• owrzodzenie jest powierzchowne, 
• nie ma klinicznych i biochemicznych cech zapalenia,
• nie ma cech uogólnionej toksemii, 
• nie ma cech niedokrwienia stopy, 
• istnieje dobry kontakt lekarz – pacjent. 

Zaka¿enie jest najczêœciej spotykanym niepo-
wodzeniem w gojeniu siê owrzodzenia stopy. Na-
le¿y tu wspomnieæ, ¿e takie objawy zaka¿onej rany,
jak zaczerwienie wokó³ rany, nadmierne ucieple-
nie, bolesnoœæ, obrzêk, przykra woñ u chorego
z cukrzyc¹ mog¹ wystêpowaæ w znacznie mniej-
szym nasileniu, np. czêsto nie wystêpuje nadmier-
na leukocytoza czy wzrost OB. Za to wœród cho-
rych hospitalizowanych w Klinice Gastroenterolo-
gii i Chorób Przemiany Materii prawie zawsze
istnieje wzrost stê¿enia bia³ka ostrej fazy (CRP). 

Je¿eli zmiany w ranie wymuszaj¹ zastosowanie
antybiotyków, to wdro¿enie nastêpuje na drodze
w³asnego doœwiadczenia, po ocenie wygl¹du rany,
jej zabarwienia czy zapachu. Inny sposób to dobór
antybiotyków wg posiewu i antybiogramu. 

Kolejnym wa¿nym problem w tej terapii jest
czas leczenia. Nieprzestrzeganie regu³ w tym za-
kresie powoduje narastanie opornoœci danego pato-
genu na antybiotyk. Czas leczenia zale¿y od rodza-
ju rany (tab. 1.). 

W tym typie leczenia stosuje siê ró¿ne drogi po-
dawania antybiotyków: 
• miejscowo. W miejscowym podawaniu antybioty-

ków stosuje siê ró¿nego rodzaje opatrunków, np.
g¹bki nas¹czone antybiotykiem w bardzo du¿ym
stê¿eniu (np. garamycyn¹). Ogromne stê¿enie an-
tybiotyku, przekraczaj¹ce wielokrotnie normy we
krwi, ma prze³amaæ opornoœæ patogenu na anty-
biotyki i przyspieszyæ gojenie rany; 

• dotêtniczo [5]; jest to metoda nie w pe³ni akcep-
towana przez lekarzy i chorych ze wzglêdu na dro-
gê podania oraz na liczne powik³ania. Powik³ania
przewa¿aj¹ nad korzyœciami; 

• do¿ylne podawanie antybiotyków jest konieczne
w stanach ostrego zagro¿enia i tylko przez pierwsze
kilka dni (4–6 dni), nastêpnie przechodzi siê na le-
czenie doustne; 

• leczenie doustne prowadzi siê nawet kilka miesiêcy
i trzeba pamiêtaæ o doœæ licznych powik³aniach ze
strony nerek, uk³adu krwiotwórczego czy przewodu
pokarmowego, np. rzekomob³oniaste zapalenie jelit.
Mo¿liwoœæ powik³añ wymusza monitorowanie pracy
ww. narz¹dów z nastêpowym leczeniem powik³añ. 

Mikrobiologia zaka¿eñ: 
• zaka¿enia pierwotne (G+): Staphylococcus i Strep-

tococcus, 
• zaka¿enia póŸniejsze (gdy rana trwa d³u¿ej ni¿

2 mies., nale¿y siê spodziewaæ: beztlenowców,
grzybów, pa³eczki ropy b³êkitnej lub MRSA). 

W przyklinicznej poradni stopy cukrzycowej naj-
czêœciej mamy do czynienia z: 
• Staphylococcus aureus – 42,2 proc., 
• Streptococcus pyogenes – 13,1 proc., 
• beztlenowcami, np. Bacteroides – ok. 7 proc., 
• bakteriami Gram-ujemnymi, g³ównie Eschericha

coli – ok. 10,5 proc. oraz Pseudomonas aeruginosa –
4,5 proc. 

Doœæ czêsto wystêpuj¹ te¿ infekcje dro¿d¿akami
(prawie 2 proc.), które bardzo Ÿle siê lecz¹. Czasami
w posiewie pojawiaj¹ siê Acinetobacter, Enterobacter
lub Klebsiella. 

Osobnym, bardzo wa¿nym problemem jest nara-
stanie liczby zaka¿eñ gronkowcem z³ocistym opor-
nym na metycylinê. Czêstoœæ wystêpowania szcze-
pów gronkowca z³ocistego (MRSA) w ww. porad-
ni w ci¹gu 4 lat jej istnienia wzros³a z kilku do ponad
23 proc. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e do przykli-
nicznej poradni stopy cukrzycowej zg³aszaj¹ siê cho-
rzy leczeni przez wiele tygodni w innych placówkach
medycznych. 

TTaabb..  11..  CCzzaass  lleecczzeenniiaa  ww zzaallee¿¿nnooœœccii  oodd  rrooddzzaajjuu  rraannyy

Rodzaje ran

rana rana rana 
chirurgiczna zakażona z zapaleniem kości

czas leczenia

3–7 dni 2–3 tyg. 2–3 mies.
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Podiatryczne opracowanie rany

Jednym z wa¿niejszych etapów leczenia rany s¹
zabiegi podiatryczne. Podiatra to zawód w Polsce
nieistniej¹cy. Jego istot¹ jest umiejêtnoœæ oczyszcze-
nia rany w nieco wiêkszym stopniu ni¿ potrafi to
pielêgniarka, ale w mniejszym ni¿ doœwiadczony
chirurg. Opracowanie zmiany polega na: 
1) dok³adnym umyciu okolicy rany, np. zwyk³ym

szarym myd³em, 
2) odka¿eniu samej rany przy u¿yciu, np. zwi¹zków

jodu, kwasu bornego itp., 
3) wyp³ukaniu rany sol¹ fizjologiczn¹ (0,9-proc. sol.

natrii chlorati), 
4) osuszeniu okolicy rany, 
5) starannym nat³uszczeniu okolicy rany; nie na-

t³uszcza siê rany ani przestrzeni miêdzy palcami, 
6) za³o¿eniu opatrunku z ja³owych gazików nas¹-

czonych roztworem soli fizjologicznej, 
7) zabanda¿owaniu stopy. Do przymocowania opa-

trunków nigdy nie wolno u¿ywaæ plastrów (przy-
lepców), poniewa¿ przy odklejaniu przylepca
mo¿na uszkodziæ naskórek i spowodowaæ wiêk-
sz¹ ranê ni¿ opatrywana. 

Opatrunki nale¿y zmieniaæ co najmniej 2-krot-
nie w ci¹gu doby, aby wyp³ukiwaæ namna¿aj¹ce siê
w ranie bakterie, tak aby nie dopuœæ do przekrocze-
nia tzw. masy krytycznej, czyli 105/cm3 tkanki. Uni-
ka siê wtedy zaka¿enia przyrannego lub nawet
uogólnionego. Dlatego nale¿y przeszkoliæ drug¹
osobê (np. ¿onê lub dzieci) do wykonywania opa-
trunków w domu chorego. 

Do odka¿ania skóry podczas zabiegów podia-
trycznych stosuje siê jodopowidon. Najczêœciej s¹ to
preparaty: 10 proc. Betadyna, Braunoderm, Brau-
nol 2000 czy tak¿e 10-proc. roztwór Polodiny-R.
P³yn antyseptyczny zaczyna dzia³aæ po kilkunastu
sekundach, a formy przetrwalnikowe s¹ niszczone
po 10–15 min. A zatem po 15 min ranê nale¿y po-
nownie przep³ukaæ sol¹ fizjologiczn¹. Czasami do
odka¿ania stosuje siê Octenisept, który nie dra¿ni
rany, nie uczula, ale jest doœæ drogi. 

Gdy nie ma mo¿liwoœci wykonywania zabiegów
podiatrycznych, mo¿na stosowaæ gotowe opatrunki.
Ich zadaniem jest indukowanie takich procesów, jak
granulocytoza, angiogeneza, wp³ywanie na wzrost
komórek czy w³ókien kolagenowych oraz przyspie-
szanie epitalizacji. Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce typy
opatrunków: 
• hydro¿elowe, 
• hydrokoloidowe, 
• alginianowe, 
• PUR-piankowe, 
• hydrow³ókniste, 
• srebrno-wêglowe, 
• hydrow³ókniste ze srebrem.

Opatrunki hydro¿elowe stosuje siê g³ównie
w okresie regeneracji rany (4. –180. dzieñ kuracji). 

Hydrokoloidy maj¹ podobne, ale nieco s³absze
dzia³anie w tym samym okresie gojenia rany. Ich g³ów-
n¹ zalet¹ jest znacz¹cy wp³yw na wzrost adhezji. Hy-
dro¿eli i hydrokoloidów nie stosuje siê na rany z mar-
twic¹. Opatrunki te nie chroni¹ przed maceracj¹. 

Opatrunki alginianowe nale¿y stosowaæ w pierw-
szych 2 tyg. trwania rany. Istotnie wp³ywaj¹ one na
absorpcjê i adhezjê. Dobrze wch³aniaj¹ wydzielinê
z rany g³êbokiej. Chroni¹ przed maceracj¹ rany. Sto-
sowane s¹ w ranach trudno goj¹cych siê. Mo¿na je
tak¿e stosowaæ w ranach g³êbokich [7]. 

Ostatnio w Polsce pojawi³y siê opatrunki hydro-
w³ókniste z jonami srebra. Jony srebra maj¹ w³aœci-
woœci eradykacji rany poprzez zwiêkszenie liczby
granulocytów. Rana jest lepiej oczyszczana. Opa-
trunki te poprzez nasilenie migracji monocytów
wp³ywaj¹ na fibrynogenezê. Aby uaktywniæ ten ro-
dzaj opatrunków, u¿ywa siê p³ynu Ringera, w któ-
rym jest du¿o jonów wapnia. Jony te aktywizuj¹ jo-
ny srebra z w³ókienek opatrunku. Jon srebra ma te¿
silne dzia³anie bakteriobójcze. 

Po ust¹pieniu zaka¿enia rany (decyduje posiew)
do czasu wygojenia nale¿y u¿ywaæ nowych lub do
tej pory nieu¿ywanych skarpet, butów czy kapci.

TTaabb..  22.. Zastosowanie najczêœciej stosowanych typów opatrunków [7]

hydrożelowe hydrokoloidowe alginianowe PUR-piankowe

CombiGel CombiDerm Kaltostat Allevyn

Hydrosorb Hydrocoll Algisite M Tielle

FlexiGel DuoDerm Sorbsan Curafoam

Elasto-Gel Replicare Curasorb Hydrasorb

Opatrunki hydrożelowe stosuje się głównie w okresie regeneracji rany (4.–180. dzień kuracji).
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Odciążenie stopy

W terapii zespo³u neuropatycznej stopy cukrzy-
cowej nies³ychanie wa¿ne jest odci¹¿enie koñczyny.
W okresie stanu zapalnego wskazany jest zakaz sta-
wania na chorej stopie. Zakaz powinien byæ prze-
strzegany tak¿e w okresie z³amañ koœci stopy. Ponie-
wa¿ z³amania te s¹ bezbolesne, decyzjê podejmuje
siê na podstawie zdjêæ radiologicznych stopy. Zale-
ca siê wtedy le¿enie w ³ó¿ku lub poruszanie siê na
wózku inwalidzkim. 

Czasami stosowane s¹ opatrunki gipsowe czy opa-
trunki wykonane z ¿ywic epoksydowych (lekki gips).
Przy tego typu opatrunkach nale¿y pamiêtaæ, ¿e s¹ one
niewygodne i mog¹ powodowaæ otarcia, które nie s¹
odczuwane przez chorych, w zwi¹zku z czym mo¿e
powstaæ wiêksza szkoda ni¿ aktualnie leczona rana.
Ostatnio w Polsce pojawi³a siê mo¿liwoœæ zastosowa-
nia odci¹¿enia przy pomocy buta pneumatycznego
(ang. the aircast pneumatic walking brace). Jego zalet¹
jest mo¿liwoœæ ³atwego zdejmowania celem wykona-
nia zmiany opatrunku. But jest doœæ lekki. Jego wa-
d¹ jest przede wszystkim bardzo wysoka cena, ma³o
elegancki wygl¹d, ponadto latem but jest zbyt ciep³y.
G³ówne wskazania to stany po amputacji palców, zain-
fekowane owrzodzenia piêty czy palców, stan po prze-
szczepieniu skóry na trudno goj¹ce siê rany stopy. 

Inne techniki opracowania ran w ZSC

Gdy nie ma mo¿liwoœci wykonywania typowych
opatrunków, mo¿na przez krótki czas stosowaæ maœci
proteolityczne. Zadaniem tych maœci jest usuwanie
strzêpków martwiczej tkanki z brzegów i dna rany. 

Inny sposób – budz¹cy wiele kontrowersji – to
stosowanie larw muchy (maggot therapy) argentyñ-
skiej (Phaenicia sericata lub Lucilia sericata) do
oczyszczania rany. Larwy te s¹ hodowane w specjal-
nie wysterylizowanych hodowlach i rozprowadzane
w postaci pseudoplastrów, które musz¹ byæ zmie-
niane co 2–4 dni. Larwy te produkuj¹ antybakteryj-
ny czynnik anty Gram-dodatni, w³¹cznie z MRSA. 

Zabiegi z u¿yciem mieszanki tlenowo-ozonowej
metod¹ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ [8]. Terapia we-
wnêtrzna polega na podawaniu 500 ml ozonowanej
soli fizjologicznej (0,9-proc. sól natrii chlorati). Me-
toda zewnêtrzna polega na k¹pieli w mieszance ga-
zowej 95 proc. tlenu i 5 proc. ozonu. Jest to metoda
stosunkowa rzadko stosowana, a wyniki leczenia jej
autorzy [8] oceniaj¹ jako œrednie. 

Zabiegi fizykoterapii przy pomocy endolampy
i lampy ze œwiat³em spolaryzowanym to metody po-
mocnicze, które czasami doœæ skutecznie przyspie-
szaj¹ gojenie. 

Problemy w gojeniu rany wystêpuj¹, gdy oprócz
infekcji do³¹cza siê niedotlenienie. 

Zespół cukrzycowej stopy naczyniowej

Z definicji stopy cukrzycowej wynika, ¿e istot¹
tego schorzenia s¹ uszkodzenia zakoñczeñ nerwów
lub naczyñ obwodowych. Je¿eli uszkodzone s¹ tylko
naczynia, dochodzi do rozwoju zespo³u naczynio-
wej stopy cukrzycowej. Czasami w rozpoznaniach,
szczególnie z oddzia³ów chirurgicznych, dominuj¹
okreœlenia – zmiany naczyniowe w stopie u chore-
go z cukrzyc¹, choroba zaporowa naczyñ u osoby
z cukrzyc¹ czy wreszcie mia¿d¿yca zarostowa têtnic
obwodowych koñczyn dolnych. Wydaje siê, ¿e bar-
dziej czytelnym i prostszym okreœleniem jest okre-
œlenie zespó³ naczyniowej stopy cukrzycowej, tym
bardziej, ¿e WHO zaleca stosowanie takiej nazwy. 

Najczêstsz¹ przyczyn¹ zespo³u stopy typu naczy-
niowego jest mia¿d¿yca, czyli zwê¿enie lub nawet
zamkniêcie naczyñ wywo³ane procesem mia¿d¿yco-
wym. Pierwsze dolegliwoœci to ból, który zwi¹zany
jest z wysi³kiem. Objawy te nazywa siê chromaniem
przestankowym. PóŸne zmiany naczyniowe spowo-
dowane cukrzyc¹ nasilaj¹ zmiany mia¿d¿ycowe, nie-
zale¿ne od cukrzycy. Niektórzy badacze mia¿d¿ycy
twierdz¹, ¿e jest jedna mia¿d¿yca, a cukrzyca jest
akceleratorem procesów mia¿d¿ycowych. 

Zmiany zlokalizowane s¹ w czêœciach dystalnych
stopy – na palcach i piêcie. Owrzodzenia w okolicy
piêty powstaj¹ podczas d³ugich unieruchomieñ, np.
po zabiegach czy chorobach wymuszaj¹cych le¿enie
w jednej pozycji. 

Leczenie zespołu cukrzycowej stopy naczyniowej

1. Wyrównanie metaboliczne: normoglikemia, pra-
wid³owa wartoœæ ciœnienia têtniczego krwi (RR)
oraz prawid³owe stê¿enie lipoprotein we krwi. 

2. Zaprzestanie palenia papierosów. 
3. Leki rozszerzaj¹ce naczynia. Du¿e badania wy-

kaza³y ich niewielk¹ przydatnoœæ. Mimo braku
pewnych dowodów naukowych odnoœnie stoso-
wania tych leków w praktyce dnia codziennego,
s¹ one czêsto stosowane. 
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4. Leki zmniejszaj¹ce lepkoœæ. S¹ to leki warte sto-
sowania, ale nie u wszystkich pacjentów. Przyk³a-
dem takiego leku jest pentoksyfilina. 

5. Leczenie przeciwkrzepliwe. Du¿e znaczenia ma
tu aspiryna. U ka¿dego chorego z zespo³em nie-
dokrwiennej stopy cukrzycowej winna byæ stoso-
wana, oczywiœcie je¿eli nie ma przeciwwskazañ.
Czasami w sytuacjach krytycznego niedokrwie-
nia, gdy wskaŸnik ramiê-kostka (ABI) wynosi np.
0,3 nale¿y rozwa¿yæ stosowanie heparyn drobno-
cz¹steczkowych. 

6. Leki hipolipemizuj¹ce. Jest to wa¿na grupa le-
ków. Godne polecenia s¹ tu statyny. 

7. Zabiegi chirurgiczne s¹ najskuteczniejsz¹ meto-
d¹ poprawy ukrwienia w obrêbie stopy. 
Najczêœciej wykonywane zabiegi rewaskularyza-

cyjne to przês³owanie udowo-podkolanowe, (by-pas-
sy), balonikowanie, stenty i arteriektomie. 

Naczyniowe rekonstrukcje obwodowe s¹ najsku-
teczniejsz¹ metod¹ ratowania zagro¿onych amputa-
cj¹ koñczyn dolnych. Najczêœciej wykonywane s¹
operacje w segmencie udowo-obwodowym. Rok po
wykonaniu zabiegu wskaŸnik dro¿noœci przeszcze-
pów lub udro¿nienia têtnicy wynosi ok. 90 proc.
[9]. Niestety, wœród zabiegów chirurgicznych na-
le¿y wymieniæ tak¿e amputacje. Liczba amputacji
powy¿ej kostki znacznie spada, natomiast liczba ma-
³ych amputacji od kilku lat utrzymuje siê na tym sa-
mym poziomie, a mo¿e nawet nieco wzrasta[10].
Czasami w zespole stopy niedokrwiennej stosuje siê
sympatektomiê. Nale¿y tu wspomnieæ o doœæ du¿ej
grupie chirurgów, którzy s¹ przeciwni tej metodzie
leczenia. W Klinice Gastroenterologii i Chorób
Przemiany Materii postêpowanie to jest czasami za-
lecane, a wyniki s¹ obiecuj¹ce. 

Antybiotyki stosuje siê tylko wtedy, gdy mamy do
czynienia z martwic¹ rozp³ywn¹. Bardzo czêsto
w ranie na stopie niedokrwiennej obecne s¹ kolonie
grzybów z grupy Candida, co jeszcze bardziej
utrudnia eradykacjê rany. 

Je¿eli u chorego powsta³a sucha martwica, to ta-
ka zmiana wymaga sta³ej kontroli i stosowania su-
chych opatrunków, ale bez antybiotykoterapii. Zmie-
nione martwiczo, np. palce, poddawane s¹ mumifi-
kacji, co po doœæ d³ugim czasie prowadzi do
samoistnej amputacji. 

Na zakoñczenie nale¿y jeszcze raz powtórzyæ, ¿e
umiejêtnoœæ leczenia zaka¿eñ oraz dobrze zorganizo-
wana opieka domowa nad pacjentami z zespo³em sto-
py cukrzycowej przynosz¹ podwójn¹ korzyœæ dla cho-
rego, bo zmniejszaj¹ liczbê amputacji oraz dla spo³e-
czeñstwa, bo redukuj¹ o 1/3 liczbê hospitalizacji. 
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