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Stopa cukrzycowa - definicja 

 

Infekcja, owrzodzenie lub destrukcja tkanek 

głębokich w połączeniu z zaburzeniami 

neurologicznymi oraz chorobą naczyń 

obwodowych,  

w różnym stopniu zaawansowania 



 

 

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na 

cukrzycę 2007-2014  

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 

 

 

 

Diagnostyka i leczenie zespołu stopy 

cukrzycowej (ZSC) 



Amputacja kończyny ma większy wpływ 

na jakość  życia chorych niż utrata 

wzroku i dializa. 

 

Koszty leczenia zbliżone do kosztów 

terapii raka piersi i raka jelita grubego 
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  Liczba dużych amputacji jest 

markerem jakości opieki nad 

stopą cukrzycową w danym 

kraju.  
 

Jeffcoate W.J. i wsp. 

Diabetologia 2004,47 



Dlaczego  nadal nie radzimy sobie z 

opieką nad chorymi z zespołem 

stopy cukrzycowej 



1. Patogeneza- złożona  



2. Brak współpracy między 

pielęgniarkami a lekarzami oraz 

pomiędzy lekarzami 



 

 

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na 

cukrzycę 2007-2014 Stanowisko Polskiego Towarzystwa 

Diabetologicznego 

 

 

 

 

http://www.iwgdf.org/concensus/introduction.htm


Żaden  z tych dokumentów nie definiuje 

stopy cukrzycowej jako schorzenia 

chirurgicznego. 

 

Jest to schorzenie wielodyscyplinarne 

  



3. Brak znajomości zasad postępowania i 

odrębności terapii ran w zsc  



4. Ograniczona dostępność do 

Poradni Stopy Cukrzycowej 



5. Współistnienie  niedokrwienia 



      etiologia      częstość występowania 

 

- Neuropatyczna     62 % 

 

- Niedokrwienna     13 % 

 

- Mieszana     25 % 

 

Edmonds: King’s College Hospital London – 239 stóp cukrzycowych 

STOPA CUKRZYCOWA 

ETIOLOGIA 



   LECZENIE OWRZODZEŃ 



Sześć aspektów leczenia stopy cukrzycowej 

z owrzodzeniem 

— Kontrola rany- diabetolog, pielęgniarka, chirurg 

 

— Kontrola mikrobiologiczna- mikrobiolog, radiolog 

 

— Kontrola mechaniczna- szewc, gipsownik 

 

— Kontrola naczyniowa- chirurg naczyniowy 

 

— Kontrola metaboliczna- diabetolog 

 

— Edukacja- , pielęgniarka 



 

- Infekcja stanowi przyczynę amputacji u 25-50%  

chorych.  

 

-Objawy podmiotowe i przedmiotowe infekcji  

mogą często nie występować.  

 

-  Materiał do badania mikrobiologicznego powinien być 

odpowiednio pobrany. 

 

- W każdym przypadku infekcji należy wykonać rtg 

stopy 



Typowe objawy infekcji mogą nie występować 

(brak bólu) 

 

Czasem jedynym objawem może być brak 

postępu gojenia rany 

 

Nawet u 50% chorych z infekcją umiarkowaną 

nie obserwuje się wzrostu OB. I leukocytozy 

(Armstrong et al) 



Czas trwania antybiotykoterapii 

 
Infekcja lekka tkanek miękkich- ok. 2 tyg 

 

Infekcja umiarkowana – ok. 4 tyg 

 

Infekcje ciężkie wymagają hospitalizacji oraz 

terapii dożylnej  

  



3.Kontrola naczyniowa 



Brak tętna 

     doppler 

   chirurg naczyniowy 

angioplastyka by-passy 



* Badanie tętna 

 

* Wskaźnik kostka ramię 

0.9-1.2 norma 

0.9-0.5 niedokrwienie 

< 0.5 krytyczne niedokrwienie 

 

•Usg dopplerowskie/ angio TK 

 

*  chirurg naczyniowy 

 



4. Kontrola mechaniczna-  

odciążenie kończyny 



5.Kontrola metaboliczna 



6. EDUKACJA 



ARTROPATIA CHARCOT 



Przewlekła, postępująca choroba kości 

i stawów charakteryzująca się bolesną 

lub bezbolesną destrukcją stopy z 

zaburzeniami czucia- obrzęk, 

ucieplenie,zaczerwienienie stopy 

OSTEOARTROPATIA CHARCOTA 

DEFINICJA 





- ropowica stopy 

- zapalenie kości 

- zapalenie stawów 

- zapalenie tkanek miękkich 

- uraz 

- zapalenie żył głębokich 

- dna moczanowa 

OSTEOARTROPATIA CHARCOTA 

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA 



- zagrożenie życia w wyniku stanu zapalnego, rozległa 

martwica 

- obecność bólu wyniszczającego chorego, opornego na 

leczenie, szczególnie w następstwie niedokrwienia 

- ?????   utrata funkcji podporowych stopy 

 

 wybór poziomu amputacji zależy od stanu ukrwienia, możliwości 

rekonstrukcyjnych i rehabilitacyjnych  

 zalecane jest przeprowadzenie jak najbardziej oszczędnych amputacji 

AMPUTACJA 

WSKAZANIA 



Odrębności leczenia ran u chorych na cukrzycę 

 
1.Często szybka progresja- konieczność częstego nadzoru 

  

2. Brak czucia bólu-  brak sygnałów ostrzegawczych, konieczność 

odciążenia kończyny 

 

3. Infekcja  bez typowych objawów-  obowiązuje czujność!(uwaga na 

osteitis), w miarę możności stosować bezbarwne środki odkażające 

 

4. Często współistniejące niedokrwienie - badanie tętna ew. doppler 

 

5. Dłuższa i ogólnoustrojowa antybiotykoterapia 

 

NIE MOCZYĆ PRZEWLEKLE STÓP!!! 

 


