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Około 40–60% nieurazowych amputacji kończyn dol-
nych występuje u chorych na cukrzycę. U 85% pacjentów
amputację poprzedza owrzodzenie. Powodem czterech
z pięciu owrzodzeń jest uraz zewnętrzny. Zespół stopy cu-
krzycowej obserwuje się u 15% chorych. Częstość wystę-
powania owrzodzeń w populacji chorych na cukrzycę wy-
nosi 4–10% rocznie. U 1/5 chorych z owrzodzeniem stopy
zachodzi konieczność amputacji kończyny [1].

Infekcje wikłające zespół stopy cukrzycowej są przyczy-
ną 20% hospitalizacji chorych na cukrzycę w USA [2]. 

Infekcje u chorych na cukrzycę są nie tylko powszech-
ne, ale i ich przebieg obarczony jest większym ryzykiem
powikłań w porównaniu z grupą chorych bez zaburzeń
gospodarki węglowodanowej. Przed wykryciem insuliny
i przed wprowadzeniem do leczenia sulfonamidów i an-
tybiotyków rokowanie u chorych na cukrzycę było po-
ważne. W owym czasie infekcje były przyczyną 20% zgo-
nów chorych dotkniętych tym powikłaniem. Obecnie
w krajach, gdzie opieka medyczna jest dobrze zorganizo-
wana, zakażenia w cukrzycy są przyczyną zgonu u kilku
procent chorych [3].

Duże badanie kanadyjskie obejmujące ponad 0,5 mln
ludzi, w którym porównano grupę chorych na cukrzycę
z grupą kontrolną, wykazało, że zakażenia są istotnie częst-
szym powikłaniem u chorych na cukrzycę [4].

PPrreeddyykkttoorryy zzaakkaażżeenniiaa

Predyktory zakażenia są podobne do czynników pro-
wadzących do powstania owrzodzenia. W obrębie stopy
u chorego na cukrzycę są to neuropatia obwodowa, angio-
patia oraz osłabienie odpowiedzi immunologicznej.
Wszystkie te czynniki zależne są od hiperglikemii. 

Neuropatia jest głównym kreatorem rozwoju stopy cu-
krzycowej. Neuropatia obwodowa nerwów ruchowych
prowadzi do deformacji stopy, neuropatia obwodowa ner-
wów czuciowych wiedzie do zaburzeń czucia powierz-
chownego i głębokiego, a neuropatia układu autonomicz-
nego prowadzi do upośledzenia wydzielania potu oraz

otwarcia połączeń tętniczo-żylnych, co w konsekwencji
prowadzi do deficytu energetycznego w tkankach oraz do
wysuszenia skóry stopy, do jej pęknięć i tworzenia się mo-
dzeli. W konsekwencji wyżej opisanych zmian dochodzi do
zaburzeń biomechaniki stopy.

Wiele doniesień wskazuje na to, że zakażenie jest pre-
dykatorem amputacji kończyny dolnej razem z neuropatią,
chorobą naczyniową nóg i owrzodzeniem stopy [5, 6].

SSttooppaa ccuukkrrzzyyccoowwaa

W badaniach retrospektywnych wykazano, że zakaże-
nia w obrębie stopy cukrzycowej były przyczyną amputacji
poniżej kolana u 24–60%, a powyżej kolana u 10–40%
chorych na cukrzycę.

Rozwój flory mieszanej spotyka się najczęściej w cięż-
kich zakażeniach stopy cukrzycowej, podczas gdy w łagod-
nych zakażeniach występują pojedyncze drobnoustroje.

Bakterie Gram(+) są najczęściej przyczyną zakażeń po-
wierzchownych, gdy podczas zakażeń głębokich stwierdza
się częściej bakterie Gram(–) i beztlenowe [1, 7].

Spośród bakterii Gram(+) najczęściej spotyka się Sta-
phylococcus aureus i Streptococus ß-hemolityczny z grupy
B. Obserwuje się w ostatnim okresie wzrost zakażeń mety-
cylinoopornym szczepem gronkowca złocistego (MRSA)
u chorych z zespołem stopy cukrzycowej. W Wielkiej Bryta-
nii u 1/3 chorych wyhodowano kolonie gronkowca złociste-
go metycylinoopornego [8]. 

Spośród innych drobnoustrojów Gram(+) w zakaże-
niach u chorych z zespołem stopy cukrzycowej stwierdza
się bakterie Enterococcus faecalis i Corynebacterium spe-
cies, natomiast wśród bakterii Gram(–) Proteus species,
Escherichia coli i Enterobacter stwierdza się bardzo czę-
sto. Szczepy Pseudomonas aeruginosa nie są często ho-
dowane z posiewów, ale odsetek ich może sięgać od 10
do 20% [9].

Bakterie beztlenowe z grupy Bacteroides występują
zwykle łącznie z innymi bakteriami i stwierdza się je w cięż-
kich zakażeniach. Spotyka się również w posiewach
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z owrzodzenia w następstwie zespołu stopy cukrzycowej
Candida albicans i Candida species.

Ostatnie doniesienia potwierdzają, że realną identyfi-
kację zakażenia można określić za pomocą głębokiej biop-
sji zakażonego owrzodzenia u chorego na cukrzycę [10].

OObbrraazz kklliinniicczznnyy ii rroozzppoozznnaanniiee

Kolonizacja bakterii w zespole stopy cukrzycowej na-
stępuje znacznie szybciej, gdyż ochronna rola skóry jest
zniesiona na skutek owrzodzenia czy uszkodzenia przez
wcześniejszą infekcję grzybiczą paznokci czy skóry. 

Objawy podmiotowe i przedmiotowe zakażenia (jak
gorączka, dreszcze, wzrost liczby krwinek białych, opada-
nie krwinek czerwonych, stężenie białka ostrej fazy) mogą
być nieobecne lub występować w późniejszej fazie. Ból
może być zniesiony ze względu na obecność neuropatii ob-
wodowej [6, 11]. Czasem u chorego na cukrzycę jedynym
objawem ukrytego zakażenia, które nasila insulinoopor-
ność, może być utrzymująca się hiperglikemia mimo inten-
sywnego leczenia cukrzycy [1].

Powstałe zakażenie utrudnia wyrównanie metabolicz-
ne cukrzycy, ale i niedostateczne wyrównanie metabolicz-
ne cukrzycy przyczynia się do powstania zakażenia. Stan
zapalny tkanek miękkich, ropowica nasilają hiperglikemię,
a to z kolei utrudnia zwalczanie zakażenia.

Obecność gorączki, osłabienie, leukocytozy i hipergli-
kemia u chorego z zakażeniem wikłającym zespół stopy cu-
krzycowej wskazują na poważne zagrożenie kończyny [1].
Ale u blisko połowy chorych, mimo istnienia zakażenia
w obrębie głębokich tkanek stopy, nie ma takich objawów,
co nie wyklucza obecności zakażenia [1, 12].

Rozpoznanie zakażenia ustala się na podstawie zebra-
nia wywiadów i zbadania chorego. Objawy zapalne po-
twierdzone lub niepotwierdzone badaniem bakteriologicz-
nym wskazują zwykle na obecność powierzchownej infek-
cji. Objawy zakażenia oraz zajęcia głębiej położonych tka-
nek, takich jak kości, ścięgna i mięśnie, wskazują na obec-
ność głębokiego zakażenia.

Zwykle w okolicy owrzodzenia występuje zapalenie
skóry większe niż 2 cm średnicy, obrzęk, zaczerwienienie,
wzmożone ucieplenie przy zakażeniu powierzchownym, a
obecność ropnia, septycznego zapalenia stawów, zapale-
nia kości lub septycznego zapalenia pochewki ścięgna
wskazuje na obecność głębokiego zakażenia. Niejedno-
krotnie z owrzodzenia wydobywa się ropny wyciek, nastę-
puje zmiana zapachu owrzodzenia. Tym zmianom może
towarzyszyć toksemia ogólna z takimi objawami, jak nie-
dociśnienie, zaburzenie rytmu i inne. Rozpoznanie zapale-
nia kości u chorego na cukrzycę nie jest proste. Należy prze-
prowadzić różnicowanie między zakażeniem tkanek mięk-
kich a zakażeniem kości oraz między zakażeniem a neuro-
arthropatią. W tych sytuacjach może dojść do niepotrzeb-
nych amputacji. Uważa się, że gdy występuje staw Char-
cot, amputacje wykonuje się w odsetku mniejszym niż 1,
w sytuacji gdy stopa straci swoją funkcję. Świadomość, że
w obrębie owrzodzenia w następstwie stopy cukrzycowej
może dojść do zakażenia, ma ogromne znaczenie, ale też
nie ma dotychczas standardów rozpoznania głębokiego
zakażenia w obrębie stopy.

Chorego z podejrzeniem zakażenia stopy cukrzycowej
należy hospitalizować w trybie ostrym. Poza oceną stanu

ogólnego i miejscowego należy przeprowadzić badania
rutynowe, a w szczególności przeprowadzić ocenę wy-
równania metabolicznego cukrzycy, stanu układu kostne-
go oraz ocenę stanu krążenia obwodowego. W związku
z tym należy wykonać posiewy z rany i z krwi, które po-
twierdzą zakażenie, badania radiologiczne, które mogą
wykazać zmiany o typie zapalnym kości. Nie zawsze ba-
danie radiologiczne rozstrzyga i należy je powtórzyć po
2–4 tygodniach, czasem trzeba wykonać scyntygrafię ko-
ści, tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny
kończyn. Badaniem, które może definitywnie rozstrzy-
gnąć, jest biopsja kości. 

Według uzgodnień Europejskiej Grupy Roboczej ds.
Stopy Cukrzycowej [13] w celu rozpoznania zapalenia ko-
ści można posłużyć się poniżej przedstawionymi kryteriami;
jeżeli występują trzy kryteria i obecne jest owrzodzenie, to
rozpoznanie jest prawdopodobne:
� zapalenie skóry;
� zgłębnik dotyka wyeksponowanej kości w dnie owrzo-

dzenia;
� posiew materiału z głębi owrzodzenia jest dodatni;
� obraz radiologiczny i/lub scyntygraficzny odpowiada

zapaleniu kości; 
� rozpoznanie histopatologiczne.

Autorzy amerykańscy ustalają zapalenie kości na pod-
stawie obrazu klinicznego, potwierdzonego badaniem hi-
stopatologicznym.

LLeecczzeenniiee

Zakażenie stopy cukrzycowej jest zagrożeniem dla
kończyny, a czasem i życia, trzeba ją więc leczyć. Podstawą
leczenia zakażenia w obrębie stopy cukrzycowej jest podej-
ście wielodyscyplinarne. Opieka powinna być prowadzona
przez zespół składający się z diabetologa, chirurga, podia-
try, szewca i edukatora. Wielokrotnie przy zapaleniu lub de-
strukcji kości konieczna jest opieka ortopedyczna. W zespo-
le stopy cukrzycowej, naczyniowej lub mieszanej zawsze
należy rozważyć konsultację chirurga naczyniowego, które-
go zadaniem będzie ewentualna poprawa ukrwienia
w obrębie kończyny dzięki ewentualnej rewaskularyzacji.

Leczenie stopy cukrzycowej polega na regularnym
oczyszczeniu rany, częstych zmianach opatrunków – cza-
sem kilka razy w ciągu doby, wyrównaniu metabolicznym
cukrzycy za pomocą insulinoterapii, odciążeniu kończyny
oraz empirycznego leczenia antybakteryjnego.

Wielokrotnie spotyka się kilka różnych bakterii
(od 3 do 5).

Postępowanie w zakażeniach powierzchownych sto-
py cukrzycowej polega na oczyszczeniu rany z martwych
tkanek, łącznie z otaczającymi warstwami martwego na-
skórka. Podstawowe czynności to regularne oczyszczenie
rany, częsta zmiana opatrunków i odciążenie kończyny
w miejscu owrzodzenia [1, 14].

Nie ma jednolitego standardu co do rutynowego po-
dawania antybiotyków przy owrzodzeniu bez cech zakaże-
nia. Jeżeli zostaje podjęta decyzja co do stosowania anty-
biotyków, gdy obserwuje się zakażenie powierzchowne,
powinny one działać na gronkowce i paciorkowce. Lecze-
nie przeciwbakteryjne powinno się stosować tylko wów-
czas, kiedy stwierdza się kliniczne lub laboratoryjne cechy
zakażenia [13].

IInnffeekkccjjee 
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ssttooppyy 
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Ciężkie zakażenia z głębokimi owrzodzeniami stopy
cukrzycowej, z ropniem, z zapaleniem kości oraz z kry-
tycznym niedokrwieniem, powinny być hospitalizowane
w trybie ostrym w celu zaopatrzenia chirurgicznego, wy-
równania metabolicznego cukrzycy oraz dożylnego poda-
wania antybiotyków [15]. W znacznym odsetku chorych
z głębokim zakażeniem stopy cukrzycowej w celu wygo-
jenia rany konieczne było przeprowadzenie postępowa-
nia chirurgicznego.

Uchorych z zespołem stopy cukrzycowej, powikłanych
zakażeniem, stosuje się antybiotykoterapię empiryczną.
Ostatnio przeprowadzono badania randomizowane w
zakresie stosowania antybiotyków w zakażeniach u cho-
rych z zespołem stopy cukrzycowej [7, 19].

W sytuacjach zakażenia stopy cukrzycowej, stanowią-
cych zagrożenie dla kończyny, stosuje się antybiotyki dzia-
łające zarówno na bakterie Gram(+), Gram(–), jak i na bez-
tlenowe.

AAnnttyybbiioottyykkootteerraappiiaa eemmppiirryycczznnaa

Przykładowo przedstawione poniżej zestawy antybio-
tyków do antybiotykoterapii empirycznej: ampicylina z sul-
baktamem, tetracyklina z kwasem klawulonowym, klinda-
mycyna z chinolonem, klindamycyna z cefalosporyną II lub
III generacji, metronidazol z chinolonem, linezolid z aztre-
onamem, lizenolid z levofloxacyną [13, 16, 17].

Jeden z powyżej podanych zestawów należy stoso-
wać do chwili uzyskania badań bakteriologicznych, kiedy
leczenie może być ukierunkowane. Gdy wyhodowane
bakterie są oporne na stosowany antybiotyk, ale stan
chorego ulega poprawie, nie należy zmieniać leczenia.
Leczenie dożylne należy stosować do czasu uzyskania po-
prawy klinicznej, a następnie należy podawać antybioty-
ki drogą doustną. Przy utrzymującym się zakażeniu cza-
sem podaje się antybiotyki, według niektórych autorów,
przez 3–6 miesięcy [13].

Leczenie zapalenia kości budzi wiele kontrowersji. Przy
ostrym głębokim zakażeniu stopy wszystkie zakażone tkan-
ki, łącznie z kośćmi, należy usunąć chirurgicznie i należy po-
dać antybiotyki drogą dożylną. Martwicze tkanki powinny
być usunięte. Niektórzy autorzy, jak podano wyżej, uważa-
ją, że można stosować antybiotyk przez 3–6 miesięcy, ale
inni sądzą, że lepsze wyniki można uzyskać drogą resekcji
kości lub amputacji [13, 18].

Należy podkreślić, że oprócz antybiotykoterapii ist-
nieje podstawowe leczenie stopy cukrzycowej, sprowa-
dzające się do zapewnienia metabolicznego wyrówna-
nia cukrzycy, interwencji chirurgicznej w odpowiednim
okresie, zapewnienie odpowiedniego ukrwienia koń-
czyn, oczyszczenie owrzodzenia z martwiczej tkanki i sto-
sowanie odpowiednich opatrunków. Dobrym rozwiąza-
niem jest zastosowanie opatrunku o działaniu przeciw-
drobnoustrojowym ze srebrem, np. Aquacel Ag, Actisorb
Plus i umocowanie go w ranie za pomocą gazy i banda-
ża. Ten rodzaj opatrunku tworzy wilgotne, korzystne śro-
dowisko leczenia rany, absorbuje i zatrzymuje wysięk
z rany. Opatrunek nie powoduje ucisku i nie pozostawia
włókien po usunięciu. Kiedy rana zaczyna ziarninować,
można zastosować opatrunki hydrokoloidowe np. Gra-
nuflex, Hydrocoll, Comfeel. Opatrunki te zmniejszają ból,
aktywują fibrynolizę, stymulują aktywność makrofagów

oraz pobudzają proces ziarninowania. Stosowanie opa-
trunków jest także zasadne z ekonomicznego punktu wi-
dzenia [20, 21].

LLeecczzeenniiee aannttyybbaakktteerryyjjnnee 
ii cchhiirruurrggiicczznnee

Postępowanie u chorych z zespołem stopy cukrzyco-
wej zakażonej wymaga olbrzymiego doświadczenia, mo-
nitorowania rodzaju hodowanych drobnoustrojów. Złożo-
ne leczenie antybakteryjne odbywa się równocześnie z po-
stępowaniem chirurgicznym, powodującym oczyszczenie
owrzodzenia, czasem drenażem, mikroamputacją lub usu-
nięciem kości, ale i z rekonstrukcją naczyniową.

Wielodyscyplinarne postępowanie ma zapewnić oszczę-
dzenie stopy oraz zredukować liczbę amputacji kończyn. �
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