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ΑΙΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ: 

   Ασθενής 72 ετών με ιστορικό ΣΔ τύπου2 από 20ετίας εισάγεται 
λόγω:  

 

• Εμπυρέτου 
 
• Έλκους πελματιαίας επιφάνειας ΑΡ άκρου ποδός  



ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ: 

Η παρούσα νόσος της ασθενούς άρχεται από 2ετίας με εμφάνιση έλκους 1ου-2ου 
μεταταρσίου, πελματιαίας επιφάνειας ΑΡ άκρου ποδός, για το οποίο έλαβε αρχικά 
κλυνδαμυκίνη 300mg 1x3 για 4 μήνες  (χωρίς παρακολούθηση λόγω μη προσέλευσης).   
 
Λόγω μη βελτίωσης συμπτωματολογίας, έγινε διακοπή της προαναφερθείσας αγωγής, 
έναρξη σιπροφλοξασίνης 500mg 1x2 po για 2 μήνες κατόπιν απομόνωσης σε κ/α έλκους 
P.aeruginosa. 
 
Η ασθενής προσήλθε στα Ε.Ι. Διαβητολογικού λόγω άλγους και οιδήματος στην περιοχή 
του έλκους με συνοδές οροαιματηρές και δύσοσμες εκκρίσεις από μηνός και 
παραπέμφθηκε προς εισαγωγή στην κλινική μας. 
 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: 

• Καταγωγή από Κωνσταντινούπολη 
• Συνταξιούχος 
• Χήρα από 10-ετίας, χωρίς τέκνα 
• Διαμένει σε οικία, χωρίς στενό οικογενειακό κύκλο 
• Περιπατητική με βακτηρία 
• Κάπνισμα: διακοπή προ 4ετίας,16 πακετοέτη 
• Αλκοόλ: (-) 
• Αλλεργία στην πενικιλλίνη. 

 



ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ: 

• ΣΔ τύπου 2 από 20ετίας υπό ασπαρτική ινσουλίνη novomix 30 30IU -30IU-0 s.c. και 
ανάλογο GLP-1 (albiglutide) /εβδομάδα 

• Διαβητική αμφιβληστροεδοπάθεια και DME  (υπό inj anti-VEGF) 
• Περιφερική νευροπάθεια 
• Περιφερική αγγειακή νόσος υπό ακετυλοσαλικυλικό 100 mg x1 
• ΧΝΝ σταδίου 3B 
• Αρτηριακή υπέρταση υπό καρβεδιλόλη 6,25mg 1x1 
• Δυσλιπιδαιμία υπό ατορβαστατίνη 10mg 1x1 
• Υποθυρεοειδισμός υπό λεβοθυροξίνη 50μg 1x1 
• Γαστρίτιδα υπό ομεπραζόλη 20mg 1x1 
• Καταθλιπτική συνδρομή υπό σιταλοπράμη 20mg 1x1 
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: 

• Ακράτεια ούρων από μηνός προδευτικά επιδεινούμενη 



ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: 

ΑΠ: 150/80mmHg HR:90/min RR:20/min SpO2:98%   T: 38,2°C 
Όψη : πάσχουσας 
Αναπνευστικό: AΨ ομότιμο άμφω χωρίς επιπρόσθετους ήχους  
Καρδιαγγειακό: S1,S2 ρυθμικοί, ευκρινείς, χωρίς φυσήματα, περιφερικές σφύξεις ομότιμα 
ψηλαφητές, καρωτίδες χωρίς φυσήματα 
Κοιλία:εντερικοί ήχοι παρόντες , κοιλία μαλακή, ευπίεστη, ανώδυνη στην επιπολής και εν 
τω βάθει ψηλάφηση, ήπαρ/σπλην αψηλάφητα 
ΑΝΕ:GCS 15/15, προσανατολισμένη σε χρόνο, χώρο, πρόσωπα, αυχ.δυσκαμψία (-),  
Ευρήματα περιφερικής συμμετρικής αισθητικο-κινητικής πολυνευροπάθειας (μη αντίληψη 
του πόνου, των δονήσεων, της δερματικής πίεσης, της θερμοκρασίας, κατηργημένα 
Αχίλλεια τενόντια αντανακλαστικά) 
Μυοσκελετικό: γαστροκνημίες μαλακές,ευπίεστες,ανώδυνες, μη οιδηματώδεις, ήπια 
εξέρυθρες έως μεσότητα αυτών άμφω, ακρωτηριασμός 1ου δαχτύλου ΑΡ και 2ου δαχτύλου 
ΔΕ άκρου ποδός, έλκος πελματιαίας επιφάνειας 1ου-2ου μεταταρσίου ΑΡ άκρου ποδός 
διαμέτρου 3x3cm, probe to bone: (+) 





ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: 

ΑΙΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

HGb 10,7gr/dl 

HCT 32,9% 

MCV 86,1fl 

MCH 28pg 

MCHC 32,5g/dl 

WBC 9,97K/μl 

PMP 7,1K/μl 

LYMP 1,81K/μl 

PLTs 426K/μl 

BIOXHMIKΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΓΛΥΚΟΖΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 242mg/dl 

Urea 68mg/dl 

Creat 1,41mg/dl 

AST/ALT 12/12 U/L 

ALP/γGT 140/52 U/L 

Tg 55mg/dl 

Chol 152mg/dl 

HDL 51,4mg/dl 

LDL 90mg/dl 

HbA1c 9% 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ  

CRP 125 mg/L 

TKE 130 mm 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ… 



Ακτινογραφία άκρου ποδός 
 
Λήψη  ΑΜΚ 
 
Χειρουργικός καθαρισμός έλκους και λήψη καλλιέργειας ιστού 
  
Έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής ευρέως φάσματος με μεροπενέμη και 
κλινδαμυκίνη. 



• Ακρωτηριασμός 1ου δαχτύλου ΔΕ άκρου ποδός 

• Ακρωτηρισμός 2ου δαχτύλου ΑΡ άκρου ποδός 

• Εκτεταμένες οστεολυτικές βλάβες εγγύς και τελικών 
φαλάγγων 

• Οστεολυτική εστία ΑΡ περιφερικού άκρου 1ου 
μεταταρσίου 

• Χωρίς εικόνα κατάγματος 

• Χωρίς παρουσία αέρα στα μαλακά μόρια 



Απομόνωση των κάτωθι μικροοργανισμών από την καλλιέργεια ιστού και 
αναπροσαρμογή αντιμικροβιακής αγωγής βάσει αντιβιογράμματος: E.coli και 
Εnterococcus  

ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΩΝ (Διαβητικό πόδι)

Αναπτύχθηκε (Διαβητικό πόδι) Enterococcus sp.

Μέθοδος (Διαβητικό πόδι) DISK (ΜΈΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗ     

Ανάπτυξη (Διαβητικό πόδι) ΜΕΓΑΛΗ

Αμπικιλλίνη (Διαβητικό πόδι) 23 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Βανκομυκίνη (Διαβητικό πόδι) 17 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Λινεζολίδη (Διαβητικό πόδι) 23 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Κουινοπριστίνη + Νταλφοπριστίνη (Διαβητικό πόδι) 6 (ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ) 

Τεϊκοπλανίνη (Διαβητικό πόδι) 17 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Γενταμικίνη Υψηλής Συγκέντρωσης (Διαβητικό πόδι) 12 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Στρεπτομυκίνη Υψηλής Συγκέντρωσης (Διαβητικό πόδι)6 (ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ) 

Σιπροφλοξασίνη (Διαβητικό πόδι) 6 (ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ) 

Λεβοφλοξασίνη (Διαβητικό πόδι) 6 (ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ) 

Νορφλοξασίνη (Διαβητικό πόδι) 6 (ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ) 

ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚ (gram-) (Διαβητικό 

Αναπτύχθηκε (Διαβητικό πόδι) Escherichia coli

Μέθοδος (Διαβητικό πόδι) DISK (ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ    

Ανάπτυξη (Διαβητικό πόδι) ΜΕΓΑΛΗ

Αμπικιλλίνη (Διαβητικό πόδι) 6 (ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ) 

Αμπ ικιλλίνη + Σουλμπακτάμη (Διαβητικό πόδι) 16 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Αμοξυκιλλίνη + Κλαβουλανικό Οξύ (Διαβητικό πόδι) 18 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Τικαρκιλλίνη + Κλαβουλανικό Οξύ (Διαβητικό πόδι) 21 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Πιπερακιλλίνη (Διαβητικό πόδι) 20 (ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ) 

Πιπερακιλλίνη + Ταζομπακτάμη (Διαβητικό πόδι) 21 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Κεφαλοθίνη (Διαβητικό πόδι) 17 (ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ) 

Κεφοξιτίνη (Διαβητικό πόδι) 18 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Κεφουροξίμη axetil (Διαβητικό πόδι) 23 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Κεφουροξίμη sodium (Διαβητικό πόδι) 23 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Κεφοταξίμη (Διαβητικό πόδι) 24 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Κεφταζιντίμη (Διαβητικό πόδι) 24 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Κεφτριαξόνη (Διαβητικό πόδι) 24 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Κεφεπ ίμη (Διαβητικό πόδι) 24 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Ιμιπενέμη (Διαβητικό πόδι) 24 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Μεροπενέμη (Διαβητικό πόδι) 24 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Ερταπενέμη (Διαβητικό πόδι) 24 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Αζτρεονάμη (Διαβητικό πόδι) 24 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Γενταμικίνη (Διαβητικό πόδι) 17 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Νετιλμικίνη (Διαβητικό πόδι) 17 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Τομπραμυκίνη (Διαβητικό πόδι) 6 (ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ) 

Αμικασίνη (Διαβητικό πόδι) 17 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Κοτριμοξαζόλη (Διαβητικό πόδι) 6 (ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ) 

Σιπροφλοξασίνη (Διαβητικό πόδι) 6 (ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ) 

Κολιμυκίνη (Διαβητικό πόδι) 12 (ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ) 

Τιγκεκυκλίνη (Διαβητικό πόδι) 21 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ



ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ: 
 
Με τα αποτελέσματα της  καλλιέργειας πύου και οστού και κατόπιν 
αλλεργιολογικής συνεκτίμησης λόγω της αλλεργίας στην πενικιλλίνη, έγινε 
αναπροσαρμογή της αντιμικροβιακής αγωγής με κεφεπίμη-βανκομυκίνη. 
 Έγιναν χειρουργικοί καθαρισμοί του έλκους. 
Παρέμεινε απύρετη ενώ σημειώθηκε σταδιακή βελτίωση κλινικής εικόνας με  
πτώση των εργαστηριακών δεικτών φλεγμονής. 
Η επαναληπτική καλλιέργεια οστού δεν απομόνωσε παθογόνο. 
Εξήλθε με λινεζολίδη 600mg x2 και κεφιξίμη 400mg 1x1,υπό οδηγίες για τακτική 
διαβητολογική παρακολούθηση στα Ε.Ι. Διαβητικού ποδιού. 



ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ- ΟΡΙΣΜΟΣ:  
Ως διαβητικό πόδι ορίζεται ο άκρος πους (κάτωθεν των σφυρών) των διαβητικών ασθενών 
με παρουσία εξέλκωσης ή/και λοίμωξη, πιθανώς καταστροφής εν τω βάθει ιστών, 
σχετιζόμενου με περιφερική νευροπάθεια και ποικίλου βαθμού περιφερική αγγειοπάθεια 
των κάτω άκρων. 
 
Συχνότητα: 
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ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΚΩΝ 
 
• Νευροπαθητικό έλκος 
• Ισχαιμικό έλκος 
• Νευροϊσχαιμικό έλκος 
• Άτονα φλεβικά έλκη 
• Έλκη κατακλίσεως 
• Χρόνια/οξεία οστεομυελίτιδα 



Άτονα φλεβικά έλκη  Ισχαιμικά έλκη Νευροπαθητικά έλκη Έλκη κατάκλισης 

Συσχέτιση 
με: 

DVT, τραύμα, χειρουργείο ΑΥ, ΣΔ,  Δυσλιπιδαιμία, 
κάπνισμα 

ΣΔ, παρατεταμένη άσκηση πίεσης, 
τραυματισμός  

Κατακεκλιμμένος 
ασθενής,παρατεταμένη 
άσκηση πίεσης 

Θέση:  Άνωθεν σφυρού Σημεία πίεσης, ΠΔΚ, σφυρά, 
δάχτυλα 

Πελματιαία επιφάνεια ποδός και 
κυρίως μεγάλου 
δαχτύλου,κεφαλές των 
μεταταρσίων, άκρη 
δακτύλων,λιγότερο συχνά πτέρνα 

Σημεία άσκησης πίεσης όπως 
ιεροκοκκυγική μοίρα, πτέρνα 

Χαρακτήρες 
έλκους: 

Έλκη χωρίς βάθος, ασαφή 
όρια, υγιής κοκκιώδης 
ιστός 
 

Βαθειά, νεκρωτικό πυθμένα, 
ξηρά, καλώς οριοθετημένα 
Ξηρή-υγρή γάγγραινα 

Χωρίς βάθος-βαθειά, 
υπερκερατώσεις, ρυπαρός 
πυθμένας επί λοίμωξης 

Ερύθημα έως βαθειά έλκη που 
επηρεάζουν υποκείμενους 
ιστούς 

Χαρακτήρες 
δέρματος: 

λευκή ατροφία (atrophie 
blanche), 
λιποδερματοσκλήρυνση 
 

Ψυχρό ωχρό άκρο, μειωμένες 
σφύξεις, αυξημένος χρόνος 
τριχοειδικής επαναπλήρωσης, 
μειωμένη τριχοφυία, 
γάγγραινα, στίλπον δέρμα 

Ξηροδερμία, παρουσία 
εξελκώσεων 

Μυική ατροφία, ατροφία 
δέρματος 

Συμπτωματ
ολογία:  

Οίδημα ΠΔΚ προοδευτικά 
επιδεινούμενο κατά τη 
διάρκεια της ημέρας και 
βελτιούμενο κατά την 
ανάρροπη θέση, κνησμός, 
καυστικού τύπου άλγος 
 

Επιδείνωση άλγους κατά την 
ανύψωση του σκέλους 

«επώδυνο-αναίσθητο» πόδι Επώδυνα, ανάλογη 
συμπτωματολογία με 
συνυπάρχουσες παθήσεις 



NΕΥΡΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΛΚΗ 



ΙΣΧΑΙΜΙΚΑ ΕΛΚΗ 



ΝΕΥΡΟΙΣΧΑΙΜΙΚΑ ΕΛΚΗ 







ΛΙΠΟΕΙΔΙΚΗ ΝΕΚΡΟΒΙΩΣΗ 



ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ: 



Παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση ελκών 

• Περιφερική νευροπάθεια 
• Περιφερική αρτηριοπάθεια 

 

    + 
• Τραυματισμός  
oεξωγενής 
oενδογενής (ανατομικές παραμορφώσεις, υπερκερατώσεις) 

 



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ 
Λοίμωξη 
Βαθμός 1: Δεν υπάρχουν συμπτώματα ή σημεία λοίμωξης 
Βαθμός 2: Λοίμωξη που αφορά μόνο το δέρμα και τον υποδόριο ιστό (χωρίς 
συμμετοχή βαθύτερων ιστών και χωρίς συστηματικά εκδηλώσεις, όπως 
περιγράφονται παρακάτω). Τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα στοιχεία είναι 
παρόντα: 

• τοπικό οίδημα ή σκληρία 
• ερύθημα >0,5-2 εκ γύρω από το έλκος 
• τοπική ευαισθησία ή πόνος 
• πυώδης έκκριση (παχύρευστη, θολή προς λευκή ή ορο-αιματηρή έκκριση)  

Πρέπει να αποκλείονται άλλες αιτίες φλεγμονώδους δερματικής απόκρισης (τραύμα, 
ουρική αρθρίτιδα, οξεία νευρο-αρθροπάθεια Charcot, κάταγμα, θρόμβωση, φλεβική 
στάση) 
Βαθμός 3: Ερύθημα >2 εκ και ένα από τα στοιχεία που περιγράφηκαν ανωτέρω 
(οίδημα, ευαισθησία, αυξημένη θερμοκρασία, έκκριση) ή λοίμωξη που περιλαμβάνει 
δομές βαθύτερες από το δέρμα και τον υποδόριο ιστό, όπως απόστημα, 
οστεομυελίτιδα, σηπτική αρθρίτιδα ή συμμετοχή των περιτονιών. Δεν υπάρχουν 
σημάδια συστημικής φλεγμονώδους αντίδρασης, όπως περιγράφονται παρακάτω 
 
Βαθμός 4: Οποιαδήποτε λοίμωξη των άκρων ποδιών με τα την ύπαρξη συστηματικής 
φλεγμονώδους αντίδρασης. Η συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση ορίζεται ως η 
ύπαρξη δύο ή περισσότερων από τα ακόλουθα: 

• θερμοκρασία >38 or <36 °C 
• καρδιακές σφύξεις > 90 /λεπτό 
• συχνότητα αναπνοών > 20 /λεπτό 
• PaCO2 < 32 mmHg 
• αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων> 12,000 ή < 4,000/mm3 
• >10% άωρες μορφές λευκών αιμοσφαιρίων PEDIS classification 



WIfI- Wound, Ischemia, foot Infection 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ : 
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
Στοιχεία φλεγμονής(εμπύρετο,SIRS, αιμοδυναμική 

αστάθεια,διαπύηση έλκους), κρίσιμη ισχαιμία 
σκέλους, επέκταση λοίμωξης σε εν τω βάθει ιστούς 
pedis 4,3  με συνυπάρχοντα προβλήματα, αδυναμία 

συμμόρφωσης/αποτυχία αγωγής κατ’οίκον 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.  
Αντιμικροβιακή αγωγή,καθαρισμός έλκους,τοπική 

περιποίηση, λήψη καλλιέργειας, αποφόρτιση 
σκέλους,επαναιμάτωση 

Επί βελτίωσης παρακολούθηση. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ. 
Αντιμικροβιακή αγωγή,καθαρισμός έλκους,τοπική 

περιποίηση, λήψη καλλιέργειας, αποφόρτιση 
σκέλους,επαναιμάτωση επί ενδείξεων 

Επί βελτίωσης παρακολούθηση. 



Although peripheral neuropathy, peripheral arterial disease and trauma are the main 
factors that lead to the development of foot ulceration, impaired wound healing is the main 
complication that results in the development of chronic wound, which often lead to 
amputation. 
 

 

 

Pathogenesis and treatment of impaired wound healing in diabetes mellitus: new insights. Advances in Therapy 2014; 31: 817-836 



ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 

• Πολύπλοκη δυναμική διαδικασία που ξεκινάει όταν διαταράσσεται η ακεραιότητα 
των ιστών και αποσκοπεί στην αποκατάστασή τους 

• Περιλαμβάνει μια σύνθετη αλληλεπίδραση κυττάρων και χημικών 
διαμεσολαβητών 

 



ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 



ΑΙΤΙΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ 

• Υπεργλυκαιμία 
• Χρόνια φλεγμονή 
• Βλάβες της μακροκυκλοφορίας – περιφερική αγγειοπάθεια 
• Βλάβες της μικροκυκλοφορίας – περιφερική νευροπάθεια 
• Διαταραχές των νευροπεπτιδίων 
• Εξασθένηση του ανοσολογικού συστήματος – επιρρέπεια σε λοιμώξεις 



ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ 



ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ - ΑΓΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ 

• Αγγειογένεση (angiogenesis): η 
ανάπτυξη νέων αγγείων από τα ήδη 
υπάρχοντα αγγεία 

• Αγγειοποίηση (vasculogenesis): η de 
novo δημιουργία νέων αγγείων από 
τα προγονικά ενδοθηλιακά κύτταρα 
(endothelial progenitor cells, EPCs) 
από το νωτιαίο μυελό 

EPCs: πληθυσμός αρχέγονων πολυδύναμων κυττάρων (stem cells) με 
την ικανότητα να διαφοροποιούνται σε ενδοθηλιακά κύτταρα και να 
προάγουν την αναγέννηση του ενδοθηλίου και τη νεοαγγείωση ως 
απάντηση στην ιστική ισχαιμία 



     ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΩΤΕΟΛΥΣΗΣ 

Η ισορροπία μεταξύ σύνθεσης και 
διάσπασης της εξωκυττάριας ουσίας 
διατηρείται από τη δραστηριότητα των 
μεταλλοπρωτεινασών (matrix 
metalloproteinases, MMPs) και των 
αναστολέων των μεταλλοπρωτεινασών 
(tissue inhibitors of MMPs, TIMPs) 

 



ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 

• Η παρουσία χρόνιου έλκους διευκολύνει την επιμόλυνσή του, η οποία συμβάλει στην 
περαιτέρω φλεγμονώδη απάντηση και καταστροφή των ιστών 

• Τα βακτήρια παρατείνουν τη φλεγμονώδη φάση και παρεμβαίνουν στη σύνθεση 
κολλαγόνου, στην επιθηλιοποίηση και τη συστολή του τραύματος  



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ  

• Τοπικός καθαρισμός-περιποίηση- Καθαρισμός/debridement 
• Αποφόρτιση σημείου έλκους 
• Αντιμικροβιακή αγωγή 
• Επαναιμάτωση 

 
• Συμπληρωματικά: 
• Negative pressure wound therapy-NPWT 
• Υπερβαρικό οξυγόνο 



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ 
 Σημασία debridement:  
Απομάκρυνση νεκρωμένων ιστών-Μείωση βακτηριακού φορτίου 
Χρόνιο έλκος                   Οξύ έλκος 
 
 
• Χειρουργικός καθαρισμός με νυστέρι  
• Αυτολυτικός: υδρογέλες,υδροκολλοειδή, αλγινικά σκευάσματα   
• Ενζυματικός:  πρωτεολυτικά ένζυμα (κολλαγενάση) 
• Μηχανικός: γάζες 



       ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ 

• Γάζα, επιθέματα σιλικόνης 
•  Διαφανείς μεμβράνες 
•  Υδρογέλες 
• Υδροκολλοειδή 
•  Αφρώδη επιθέματα ± Ag 
• Αλγινικά 
• Υδροϊνίδια 
• Με μέλι 

 



ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΛΚΟΥΣ 
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ΣΥΝΗΘΗ ΠΑΘΟΓΟΝΑ: 

• Streptococci (group A/B) 
• S. aureus ,MRSA  
• aerobic gram-negative bacilli (εντεροβακτηριακά, E. Coli, Proteus spp., Pseudomonas aeroginosa 

κ.α.) 
• Anaerobes 

 
 
Καλλιέργειες από τη βάση του έλκους ή τους εν τω βάθει ιστούς μετά από χειρουργικό καθαρισμό, 
πιο αξιόπιστες οι καλλιέργειες ιστών.  
Πιθανώς πολυμικροβιακής αιτιολογίας έλκη. 
Ευρέως φάσματος αντιμικροβιακά. 
Αρχικά ενδοφλέβια αντιμικροβιακή αγωγή σε σοβαρές λοιμώξεις και αποκλιμάκωση με τα 
αποτελέσματα των καλλιεργειών.  
Διάρκεια αντιβιοτικών αναλόγως βαρύτητας,οστικής συμμετοχής,ανταπόκρισης μέχρι 
την υποχώρηση της λοίμωξης. 
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PER OS ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ 



ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. 



ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗ 

• Aξιολόγηση της αιμάτωσης  
• Εφόσον υπάρχει ένδειξη παραπομπή στον Αγγειοχειρουργό 
• Στρατηγικές επαναιμάτωσης: 
 Κλασσικές αγγειοχειρουργικές τεχνικές(αορτομηριαία,μηρομηριαία 

παράκαμψη ) 
 Ενδαγγειακές επεμβάσεις (τοποθέτηση stent) 



           ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΛΚΩΝ  

Atlas of the Diabetic Foot, 2nd Edn, 2010, Wiley-Blackwell 



Κόστος διαβητικών ελκών στις ΗΠΑ (2014) 

Το ετήσιο κόστος των ελκών των κάτω άκρων στις ΗΠΑ για το έτος 
2014 ήταν 

Όλα τα έλκη των κάτω άκρων: $14.9 billion 
Διαβητικά έλκη:   $9-13 billion 



ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ 

 
 
 
 
Διακρίνεται σε : 
• Συμμετρική αισθητικοκινητική ή Περιφερική νευροπάθεια 
• Νευροπάθεια του ΑΝΣ  
• Ειδικά σύνδρομα 

Ως διαβητική νευροπάθεια ορίζεται η παρουσία συμπτωμάτων ή/και σημείων 
δυσλειτουργίας των νεύρων σε άτομα με ΣΔ μετά τον αποκλεισμό άλλων αιτιών 

νευροπάθειας. 
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ΔΙΑΒΗΤΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ 

Presenter
Presentation Notes
Συμμετρικη αισθητικοκινητικη, μονονευροπαθειες:μεσο,ωλένιο, περονιαιο, κοινο κινητικο,απαγωγο, θωρακοκοιλιακη νευροπαθεια, διαβητικη μυατροφια



ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ 

 
Κλινική εξέταση 
• Συμπτώματα (ΔΣΝ) 
• Αντικειμενικά ευρήματα (ΔΝΑ) 

 
Ειδικές ποσοτικές δοκιμασίες 
• Ουδός αντίληψης των δονήσεων (βιοθεσιόμετρο) 
• Ουδός αντίληψης της θερμοκρασίας 
• Ουδός αντίληψης του πόνου 
• Ταχύτητες αγωγής των νεύρων 

 
 



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (20-40%) 

• Παραισθησίες (αντίληψη ερεθισμάτων τα οποία δεν υπάρχουν): 
αιμωδίες, αίσθημα βελονιών, νυγμών, μυρμηγκιάσματα 

• Δυσαισθησίες (δυσάρεστες παραισθησίες): καυσαλγίες ή αίσθηση 
τρυπήματος που μπορεί να έχει χαρακτήρες θερμού ή ψυχρού  

• Υπεραλγησία: αυξημένη απάντηση σε κάποιο επώδυνο ερέθισμα  
• Αλλοδυνία: πόνος σε ερέθισμα το οποίο φυσιολογικά δεν είναι επώδυνο 

 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΩΔΥΝΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ 

• Εντόπιση: στα περιφερικά τμήματα των κάτω άκρων (δάκτυλα ποδιού, 
ράχη, πέλματα) 

• Aμφοτερόπλευρη κατανομή 
• Συνεχής ή διαλείπων, με περιόδους έξαρσης διάρκειας εβδομάδων ή 

μηνών 
• Επιδείνωση τη νύκτα 
• Ανακούφιση με τη βάδιση 



Ι.ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (NSS) 

Βαθμός 

Περιγραφή 
 

Κόπωση, κράμπες, πόνος σα σουβλιά 
Καύσος, αιμωδίες, αίσθημα βελονιών 
 

1 
2 

Θέση Μηρός / κνήμες / πόδι 0 /1 /2 

Χρόνος κατά τον οποίο παρατηρείται 
επιδείνωση 
 

Ημέρα / ημέρα και νύκτα / νύκτα 0 / 1/ 2 

Ξυπνάει τον ασθενή τη νύκτα Όχι / ναι 0 / 1 

Ανακούφιση από τον πόνο όταν Κάθεται ή ξαπλώνει/ είναι όρθιος / βαδίζει 0 / 1/ 2 

Score ≥ 3  Boulton AJM, Malik RA. Diabetic neuropathy. Med Clin N Am 1998, 82: 909 
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ 

 
Κλινική εξέταση 
• Συμπτώματα (ΔΣΝ) 
• Αντικειμενικά ευρήματα (ΔΝΑ) 

 
Ειδικές ποσοτικές δοκιμασίες 
• Ουδός αντίληψης των δονήσεων (βιοθεσιόμετρο) 
• Ουδός αντίληψης της θερμοκρασίας 
• Ουδός αντίληψης του πόνου 
• Ταχύτητες αγωγής των νεύρων 

 
 



    ΙΙ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (NDS) 

Δεξιά 
 

Αριστερά 

Μεγάλο δάκτυλο Αισθητικότητα 

″ Πόνος (pin prick sensation) 
 

φυσιολ =0 
παθολ =1 

0 / 1 

″ Δονήσεις (διαπασών 128 Hz) φυσιολ=0 
παθολ=1 
 

0 / 1 
 

Ράχη του ποδιού Θερμοκρασία (αίσθημα θερμού-
ψυχρού) με ράβδους 

φυσιολ =0  
παθολ=1 
 

0 / 1 
 

Αχίλλεια αντανακλαστικά - φυσιολ =0 
με επίταση=1 
παθολογικό=2 
 

0 / 1/ 2 

Boulton AJM, Malik RA. Diabetic neuropathy. Med Clin N Am 1998, 82: 909-929 
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ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ 

• Συμπτωματολογία: Διαλείπουσα χωλότητα 
• Κλινική εξέταση: ψηλάφηση σφύξεων αρτηριών άκρου ποδός, 

ωχρότητα δέρματος με επιδείνωση κατά την ανύψωση του σκέλους, 
ψυχρό και ξηρό δέρμα, απουσία τριχοφυίας 

• Κνημο-βραχιόνιος δείκτης (Ankle-branchial Index, ABI), U/S Triplex 
αγγείων κάτω άκρων, Τοe Systolic Pressure Index (TSPI), 
Transcutaneous Pressure of Oxygen (TcPO2) 



ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑ 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑ FONTAINE 
    
Στάδιο     Χαρακτηριστικό 
 
• Στάδιο Ι:    Ασυμπτωματικό 
• Στάδιο ΙΙ:   Διαλείπουσα χωλότητα 
• Στάδιο ΙΙΙ:   Άλγος ηρεμίας  
• Στάδιο ΙV:   Γάγγραινα 



ΚΝΗΜΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

• Φυσιολογικά η ΣΑΠ στα σφυρά είναι κατά 20 mmHg υψηλότερη της 
συστηματικής ΣΑΠ. 

• ΚΒΔ=ΣΑΠ σφυρών/συστηματική ΣΑΠ 
• ΦΤ: ≥ 1, Παθολογικός ΚΒΔ < 0,9 
• Διαλείπουσα χωλότητας: ΚΒΔ 0,4-0,9 
• Άλγος ηρεμίας: ΚΒΔ <0,4 
• >1,3 αποτιτάνωση μέσου χιτώνα αρτηριών (σκλήρυνση Mönckeberg) 





MΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΒΔ 

PT = Οπίσθια κνημιαία; DP = Ραχιαία αρτηρία Ποδός; ΣΑΠ = Συστολική Αρτηριακή Πίεση. 

ΣΒΔ-  
αριστερή πλευρά 
80/160 = 0.50 

Βραχιόνια ΣΑΠ 
160 mmHg 

PT SBP 120 mmHg 

DP SBP 80 mmHg 

Βραχιόνια ΣΑΠ 
150 mmHg 

PT SBP 40 mmHg 

DP SBP 80 mmHg 

ΣΒΔ –  
δεξιά πλευρά 
120/160 = 0.75 

Υψηλότερη Βραχιόνια 
ΣΑΠ 

Υψηλότερη οπίσθια 
κνημιαία ή ραχιαία 
ΣΑΠ 

ΣΒΔ      (normal >0.90) 
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       Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ 

International Working Group on the Diabetic Foot, 1999 



ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ 

• Εκπαίδευση γιατρών και νοσηλευτών 
• Εκπαίδευση ασθενών 
• Δημιουργία Ιατρείων Διαβητικού Ποδιού 
• Παροχή από το σύστημα ασφάλισης υποδημάτων και πελμάτων σε 

όσους τα χρειάζονται 
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Μη βάζεις τα πόδια σου πολλή ώρα στο νερό. 
Δοκίμασε τη θερμοκρασία του νερού πρώτα με το 
χέρι-κατά προτίμηση με τον αγκώνα. Η 
θερμοκρασία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 
37C 

 

Κοίταξε προσεκτικά τα πόδια σου κάθε φορά που 
βγάζεις τα παπούτσια και τις κάλτσες για ύπαρξη 
ερυθρότητας ή δερματικών βλαβών. 

Αν δεις κάτι ανησυχητικό, επικοινώνησε με το γιατρό 
σου. 



Ποτέ μην περπατάς ξυπόλητος μέσα ή έξω από το σπίτι.  

Ποτέ μην περπατάς χωρίς παντόφλες στη θάλασσα ή 
στην παραλία. 

 
 
 
 
Ποτέ μη χρησιμοποιείς χημικά διαλύματα ή 
επιθέματα , νυστέρι, ψαλίδι ή άλλα αιχμηρά 
εργαλεία για την περιποίηση των ποδιών σου. 
Ποτέ μη βάζεις τα πόδια σου σε θερμοφόρες ή 
κοντά σε θερμαντικά σώματα για να στεγνώσεις 
ή να ζεστάνεις τα πόδια σου.  



Είναι προτιμότερη η χρήση λίμας για την περιποίηση 
των νυχιών. Το ελεύθερο άκρο των νυχιών πρέπει να 
είναι οριζόντιο. 



 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ… 
Ευχαριστώ πολύ! 
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