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Έχει περάσει μια 10ετία από την δημοσίευση των τελευταίων κατευθυντήριων οδηγιών για την πρόληψη του διαβητικού ποδιού από την Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρία
[1]. Πολλές μελέτες για την ταυτοποίηση της ομάδας των
ασθενών υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη διαβητικού ποδιού είχαν δημιουργήσει προβλήματα στους ειδικούς για το
ποια τελικά στρατηγική θα ακολουθούσαν στην καθημερινή
πράξη. Γι’ αυτό το λόγο, η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρία συνέταξε καινούριες κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη του διαβητικού ποδιού σύμφωνα με την πρόσφατη
βιβλιογραφία καθώς και την συμμετοχή άλλων ειδικοτήτων
(ορθοπεδικοί, αγγειοχειρουργοί, φυσιοθεραπευτές, ποδίατροι,
χειρουργοί και ενδοκρινολόγοι) [2].
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ
Ο διαβητικός ασθενής κινδυνεύει από διαβητικό έλκος
κάτω άκρου κατά 25% κατά τη διάρκεια της ζωής του, ενώ η
ετήσια συχνότητα του διαβητικού έλκους είναι 2% [3 -7]. Περισσότεροι από το 50% των ηλικιωμένων ασθενών με ΣΔ2
έχουν έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου για ελκωτική βλάβη. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής:
• Ιστορικό ακρωτηριασμού ή έλκους κάτω άκρου
• Περιφερική αγγειοπάθεια
• Περιφερική νευροπάθεια
• Δυσμορφίες κάτω άκρων
• Διαταραχή οπτικής οξύτητας
• Διαβητική νεφροπάθεια (ιδίων ΝΠ τελικού σταδίου υπό αιμοκάθαρση)
• Κακός γλυκαιμικός έλεγχος
• Κάπνισμα
Η βασική τριάδα της αιτιοπαθογένειας του διαβητικού έλκους είναι η νευροπάθεια, οι δυσμορφίες και ο τραυματισμός
[5]. Για την πρόληψη του διαβητικού έλκους, το πρώτο βήμα
είναι η ανίχνευση της ομάδας κινδύνου μέσω της σωστής κλινικής εξέτασης.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
Ιστορικό:
• Ερωτήσεις - κλειδιά για πιθανό προηγηθέν έλκος ή ακρω-

τηριασμό κάτω άκρου, άρθρωση charcot, αγγειοπλαστική
ή άλλη αγγειοχειρουργική επέμβαση, κάπνισμα.
• Συμπτωματολογία διαβητικής νευροπάθειας όπως καύσος,
αίσθημα ηλεκτρισμού, αιμωδίες, άλγος.
• Αγγειακή συμπτωματολογία: χωλότητα, άλγος κατά την
ανάπαυση καθώς και άλλες επιπλοκές (νεφροπάθεια ή αμφιβληστροειδοπάθεια).
Κύρια ευρήματα από ιστορικό:
• Ακρωτηριασμός
• Ιστορικό έλκος
• Αρθροπάθεια charcot
• Αγγειοχειρουργική επέμβαση
• Αγγειοπλαστική
• Κάπνισμα
Συμπτώματα διαβητικής νευροπάθειας:
• Θετικές (καυσαλγίες - αίσθημα βελονιών - νυγμών κτλ) ηλεκτρικές εκκενώσεις
• Αρνητικές (αίσθημα αιμωδίας – μουδιάσματα κτλ
Αγγειακά συμπτώματα:
• Διαλείπουσα χωλότητα
• Πόνος ανάπαυσης
• Έλκος που δεν επουλώνεται
Άλλες διαβητικές επιπλοκές:
• Νεφρά (αιμοκάθαρση - μεταμοσχεύσεις)
• Οφθαλμολογικές (μειωμένη οπτική οξύτητα)
Επισκόπηση:
Αρχικά εξετάζονται προσεκτικά τα υποδήματα του ασθενούς διότι, ακατάλληλα υποδήματα συμβάλλουν συχνά στην
εμφάνιση δυσμορφιών, και τελικά εμφάνιση εξελκώσεων [1,
5]. Ακατάλληλα θεωρούνται τα υποδήματα που είναι πολύ
σκληρά, πολύ μικρά και στενά που προκαλούν οίδημα, ερύθημα και κάλους στο πόδι. Κατόπιν, εξετάζεται προσεκτικά
το πόδι, αρχικά η υφή του δέρματος, η όψη, η ευθρυπτότητα,
η ξηρότητα, η θερμοκρασία του δέρματος, τυχόν φλεγμονές
ή μυκητιάσεις ανάμεσα στα δάχτυλα, έκλη ή κάλη με μικροαιμορραγίες και παρωνυχίες [10-13].
Τέλος, πρέπει να παρατηρούνται τυχόν ανατομικές δυσμορφίες: υπερεξάρθρημα πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικής
άρθρωσης με συνοδό διαφαλαγγική κάμψη (γαμψοδακτυλία)
ή άπω φαλαγγική έκταση (προβολή των κεφαλών των μεταταρσίων) (Claw toe) [14-17].
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Σχήμα 1: ανατομικές δυσμορφίες:
στα σημεία αυτά εντοπίζονται συνήθως διαβητικά έλκη
Α. Γαμψοδακτυλία: κάμψη της μεταταρσιοφαλαγγικής
και των φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων
Β. Εφίππευσις δακτύλου
C. Πτώση των οστών του τάρσου και προβολή της
στο μέσο του πέλματος (rocker bottom)
στα πλαίσια Ν. Charcot

Μια συχνή βλάβη που δεν διαγιγνώσκεται εγκαίρως είναι
η αρθροπάθεια Charcot. Ο άκρος πόδας είναι ερυθηματώδης,
οιδηματώδης και επώδυνος, χρήζει άμεσης ιατρικής περίθαλψης και αποτελεί επιπλοκή της διαβητικής νευροπάθειας [1820].
Νευρολογική εξέταση:
Η περιφερική νευροπάθεια (Σχ. 1) είναι η πιο συχνή αιτία
της δημιουργίας του διαβητικού ποδιού [1, 4, 5, 7]. Η φυσική
εξέταση αναζητά σημεία μειωμένης προστατευτικής αισθητικότητας, είναι απλή και χωρίς οικονομικό κόστος.
Υπάρχουν 5 δοκιμασίες, που κάθε μια ξεχωριστά διαγιγνώσκει την μείωση της προστατευτικής αισθητικότητας, για την
ταυτοποίηση όμως της ομάδας κινδύνου χρησιμοποιείται ο
συνδυασμός της δοκιμασίας με τα μονοϊνίδια 10g μαζί με οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες 4:
Κυριότερα σημεία εξέτασης διαβητικού ποδιού
Δερματολογική εκτίμηση
• Κατάσταση δέρματος: χρώμα, πάχος, ξηρότητα, ρωγμές
• Εφιδρώσεις
• Λοιμώξεις: έλεγχος μεταξύ δακτύλων για πιθανή μυκητίαση
• Έλκος
• Υπερκερατώσεις: αιμορραγία στον κάλο (αιμορραγικός
κάλος)
• Παρωνυχία
Μυοσκελετικές
• Δυσμορφίες κάτω άκρων: γαμψοδακτυλία, προβολή μεταταρσιοφαλαγγικών αρθρώσεων, αρθροπάθεια Charcot
• Ατροφία μυών
Νευρολογική εκτίμηση
• 10g μονοϊονίδιο και 1 από τα ακόλουθα 4
• Παλλαισθησία (128 Hz διαπασών)
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• Εξέταση καρφίδας
• Αντανακλαστικά αχιλλείου
• VPT (βιοσθεσιόμετρο)
Αγγειολογική εξέταση
• Σφίξεις κάτω άκρων
• Σφυροβραχιόνιος δείκτης
• Δοκιμασία αίσθησης της αφής – Μονοϊνίδια 10g γνωστά
και ως Semmer – Weinstein μονοϊνίδια: Αρχικά είχαν χρησιμοποιηθεί για την διάγνωση της νευροπάθειας της λέπρας.
Μετά από πολλές μελέτες και αυτή του Διαβητικού ποδιού
του Σιάτλ, η δοκιμασία αυτή χρησιμοποιείται πλέον παγκοσμίως για την διάγνωση της διαβητικής νευροπάθειας21 –
24. Μονοϊνίδια από νάιλον εφαρμόζονται στην πελματιαία
επιφάνεια και συσπώνται μέχρι να λυγίσει, όταν δύναμη 10g
ασκηθεί σε αυτά.
Η έλλειψη προστατευτικής αίσθησης σε ένα ή περισσότερα
ανατομικά μέρη στην επιφάνεια του πέλματος έχει ταυτισθεί
με μείωση των λειτουργικών μεταξύ νευρικών ινών, συνιστάται η εξέταση τεσσάρων σημείων (1η – 3ης – 5ης κεφαλής μεταταρσίου και η ράχη του ποδιού σε κάθε άκρο. Ο ασθενής
κατά τη δοκιμασία αυτή πρέπει να κρατά κλειστά τα μάτια
του. Χρειάζεται προσοχή, γιατί έχουν κυκλοφορήσει ελαττωματικά μονοϊνίδια στο εμπόριο. Η δοκιμασία αυτή καλό είναι
αρχικά να εφαρμόζεται σε ένα πιο κεντρικό μέρος (πχ άνω
μέρος βραχίονα). Συνιστάται η δοκιμασία 4 ανατομικών περιοχών σε κάθε πόδι: 1η - 3η - 5η κεφαλή του μεταταρσίου
και πελματιαία επιφάνεια μεγάλου δακτύλου. Ο ασθενής πρέπει να αναγνωρίζει τα εκάστοτε ανατομικά σημεία που τοποθετούνται τα μονοϊνίδια και να αποφεύγονται περιοχές με
κάλους. Τα μονοϊνίδια μιας χρήσης κατά πολλούς είναι το καταλληλότερα [23] (Σχ. 2).
• Δοκιμασία παλλαισθησίας με διαπασών, με συχνότητα 128
Hz στη βάση του μεγάλου δακτύλου σε κάθε πόδι: Όταν ο
ασθενής χάσει την αίσθηση της δόνησης, ενώ ο εξεταστής
ακόμα νιώθει την δόνηση του διαπασών θεωρείται παθολογική η εξέταση [3, 4].

Σχ. 2: Α. Εξέταση με την χρήση μιας πλαστικής ίνας
(μονοϊνίδιο) η οποία τοποθετείται κάθετα στο σημείο
του δέρματος και πιέζεται μέχρι να λυγίσει. Θα πρέπει
να κρατηθεί στο σημείο περίπου 1 δευτερόλεπτο
Β. Η εξέταση θα πρέπει να εκτελεσθεί στα σημεία,
έχοντας τον ασθενή με κλειστά μάτια
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Σχ. 3: Η απεικόνιση κυκλοφορίας κάτω άκρου
Α. Φυσιολογική ανατομία αγγείων δεξιού κάτω άκρου
Β. Σφυροβραχιόνιος δείκτης – τοποθέτηση μανόμετρου
του σημείου ψηλάφησης αγγείου. Τοποθέτηση ηχοβολέα
πάνω στο σημείο σφυγμού – α) οπίσθια κνημιαία αρτηρία
– β) ραχιαία του άκρου ποδός

• Δοκιμασία λεπτής βελόνης: αντίστοιχα η έλλειψη της αισθητικότητας των νυγμών με λεπτή βελόνη έχει συσχετισθεί
με υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση ελκωτικής βλάβης, η βελόνη εφαρμόζεται κοντά στον μεγάλο δάκτυλο στην πελματιαία επιφάνεια [3, 4].
• Αντανακλαστικά: η έλλειψη σύσπασης του Αχιλλείου τένοντα έχει συσχετισθεί επίσης με υψηλό κίνδυνο για εξέλκωση, η πλήξη του τένοντα κατά τη ραχιαία κάμψη του άκρου
ποδός φυσιολογικά προκαλεί σύσπαση των μυών της γαστροκνημίας και πελματιαία κάμψη του ποδός [4].
• Τεστ δόνησης: το βιοθεσιόμετρο χρησιμοποιείται για διε-
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ρεύνηση της ποσοτικής ανίχνευσης της αισθητικότητας των
δονήσεων. Με τον ασθενή ξαπλωμένο ανάσκελα, το βιοθεσιόμετρο τοποθετείται στη ραχιαία επιφάνεια του μεγάλου δακτύλου και μετρά το πλάτος της συχνότητας της δόνησης που
νιώθει ο ασθενής, γνωστό ως VPT. Ένα VPT>25V θεωρείται
παθολογικό και είναι ισχυρός παράγοντας κινδύνου για ελκωτική βλάβη. Θα πρέπει να λαμβάνονται η μέση τιμή τριών
μετρήσεων από κάθε άκρο. Εφόσον ο ασθενής ανήκει στην
ομάδα κινδύνου για δημιουργία ελκωτικής βλάβης άκρου
ποδός, πρέπει να εξετασθεί από ειδικό κλινικό ή και ειδική
ομάδα ιατρών. Ασθενείς με χαμηλό κίνδυνο – 0 – χωρίς απώλεια αισθητικότητας, περιφερική αγγειοπάθεια ή μυοσκελετικές δυσμορφίες χρήζουν εκπαίδευσης για την καθημερινή
περιποίηση και υγιεινή των άκρων και ιατρική παρακολούθηση αυτών ανά έτος.
Οι ασθενείς με κίνδυνο – 1 – με απώλεια αισθητικότητας
± μυοσκελετικών δυσμορφιών χρήζουν παρακολούθησης από
ειδικό ανά 3 – 6 μήνες17. Οι ασθενείς με κίνδυνο – 2 – με περιφερική αγγειοπάθεια ± απώλεια αισθητικότητας και αυτοί
με κίνδυνο – 3 – με ιστορικό έλκους ή ακρωτηριασμού, χρήζουν παρακολούθσης ανά 1 – 3 μήνες από ειδική ομάδα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το Διαβητικό Πόδι είναι συχνή επιπλεγμένη και δαπανηρή
επιπλοκή του σακχαρώδους διαβήτη και χρήζει επιθετικής αντιμετώπισης από ειδικούς. Η ιδανική αντιμετώπιση στην πρόληψη και στην θεραπεία του διαβητικού ποδιού περιλαμβάνει:
τακτική εξέταση του ποδιού, αναγνώριση του ποδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο για έλκος ή ακρωτηριασμό, εκπαίδευση των
διαβητικών και των επαγγελματιών υγείας, κατάλληλα υποδήματα και ταχεία αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων του
ποδιού.
Μέσω συστηματικής αντιμετώπισης, εκπαίδευσης των
ασθενών, θα μειωθεί περαιτέρω η θνητότητα οφειλόμενη στα
νοσήματα των κάτω άκρων.
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