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ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

Περίληψη

Το διαβητικό πόδι (ΔΠ) είναι μια από τις συνηθέστερες επιπλο-
κές του σακχαρώδη διαβήτη και συχνά αποτελεί το αίτιο κινητι-
κών διαταραχών ή/και ανάγκης εκτέλεσης ακρωτηριασμών. Τα 
αίτιά του είναι αγγειακά, νευρολογικά, λοιμώδη ακόμη και αυτοά-
νοσα. Από τον Ιούλιο 1994 μέχρι τον Ιούνιο 2003 αντιμετωπίσαμε 
22 ασθενείς με ΔΠ, στους οποίους διενεργήθηκε θεραπεία στο επί-
πεδο του ποδιού-ποδοκνημικής. Δεν συμπεριλήφθηκαν παραμελη-
μένοι ασθενείς με ακρωτηριασμούς πάνω ή κάτω από το γόνατο. 
Το υλικό μας αποτελούσαν 18 άνδρες και 4 γυναίκες και οι ηλικίες 
κυμαίνονταν από 36 έως 62 έτη. Για όλους τους ασθενείς αυτής της 
σειράς η αγγειοχειρουργική διερεύνηση είχε αποδείξει ότι δεν ήταν 
δυνατή η διόρθωση της διαβητικής αγγειοπάθειας με επέμβαση 
επαναιμάτωσης του κάτω άκρου ή ότι αυτή είχε ήδη εξαντληθεί. 
Αυτό επιτεύχθηκε με λειτουργικές δοκιμασίες και στους τελευταί-
ους 4 ασθενείς μας διενεργήθηκε ψηφιακή αγγειογραφία. Πολλοί 
από τους ασθενείς αυτής της σειράς (8/22) ήταν αιμοκαθαιρόμενοι 
ή υποβάλλονταν σε περιτοναϊκή κάθαρση. Δύο από τους ασθενείς 
ικανοποιούσαν τις συνθήκες ορισμού του νευροπαθητικού ποδιού. 
Διενεργήθηκαν οι εξής ακρωτηριασμοί: μεμονωμένα δάκτυλα 
10/22 ασθενείς, ακτινικοί ακρωτηριασμοί 3/22, διαμεσοτάρσιοι 
ακρωτηριασμοί 4/22, οπισθοτάρσιοι ακρωτηριασμοί 4/22 και σε 
έναν ασθενή αντιμετωπίσθηκε ανοικτό αποσπαστικό κάταγμα του 
φύματος της πτέρνης με νεαροποίηση και οστεοσύνθεση, μετά από 
επιμήκυνση του Αχίλλειου τένοντα. Σε 2 ασθενείς αυτής της σειράς 
αναγκασθήκαμε, μετά χρονικό διάστημα 6 και 8 μηνών αντιστοί-
χως, να διενεργήσουμε ακρωτηριασμό κάτω από το γόνατο λόγω 
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αποτυχίας των άλλων μέτρων αντιμετώπισης. Η 
εγρήγορση, η αντιμετώπιση των συστηματικών 
παραμέτρων και η προληπτική αντιμετώπιση του 
ΔΠ αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτι-
κής για τους διαβητικούς ασθενείς με προβλήματα 
στο πόδι.

Εισαγωγή

Το διαβητικό πόδι (ΔΠ) είναι μια από τις συνη-
θέστερες αλλά και προβληματικές επιπλοκές του 
σακχαρώδη διαβήτη και συχνά αποτελεί το αίτιο 
κινητικών διαταραχών ή/και ανάγκη εκτέλεσης 
ακρωτηριασμών (Harrelsonn 1989, Chang et al 
1993, Jacobs και Fuchs 1993, Gupta 1993). Πρόκει-
ται για κλινικό σύνδρομο που οφείλεται στη «δυ-
σαγγειακής φύσεως»διαβητική μίκρο και μακρο-
αγγειοπάθεια και στη συνυπάρχουσα διαβητική 
νευροπάθεια (Peltier L, 1993). Η νεότερη έρευνα 
έχει απομονώσει και ανοσολογικά αίτια που οδη-
γούν στο ΔΠ. Στην παρούσα μελέτη αναλύονται 
οι δυνατότητες των ορθοπαιδικών επανορθωτι-
κών επεμβάσεων που μπορούν να διενεργηθούν 
προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο διαβίωσης 
του πάσχοντος διαβητικού και να αναβληθεί ή/
και να αποτραπεί διά βίου ο μείζων ακρωτηρια-
σμός. Επειδή υπάρχει αντίληψη, ακόμη και μεταξύ 
ειδικών ιατρών, ότι το πόδι του διαβητικού βρί-
σκεται σε μια διαδικασία υπόστροφης εξέλιξης με 
κυρίαρχο το ισχαιμικό στοιχείο, η μελέτη αυτή φι-
λοδοξεί να αποδείξει ότι το δυσαγγεικό  δυσμετα-
βολικό στοιχείο είναι εκείνο που μάλλον οφείλει 
να καθοδηγεί τις ενέργειές μας τόσο κυρίως κατά 
την πρόληψη όσο και κατά την τελική επιλογή θε-
ραπείας. 

 
Ασθενείς και μέθοδοι

Από τον Ιούλιο 1994 μέχρι τον Ιούνιο 2003 αντι-
μετωπίσαμε 22 ασθενείς με ΔΠ, στους οποίους 
διενεργήθηκε χειρουργική θεραπεία στο επίπεδο 
του ποδιού-ποδοκνημικής. Δεν συμπεριλήφθη-
καν παραμελημένοι ασθενείς με ακρωτηριασμούς 
πάνω ή κάτω από το γόνατο. Επρόκειτο για 18 
άνδρες και 4 γυναίκες, οι ηλικίες των οποίων 
κυ-μαίνονταν από 36 έως 62 έτη. Για όλους τους 

ασθενείς αυτής της σειράς η έρευνα είχε αποδείξει 
ότι δεν ήταν δυνατή η διόρθωση της διαβητικής 
αγγειοπάθειας με επέμβαση επαναιμάτωσης του 
κάτω άκρου ή ότι αυτή η δυνατότητα είχε ήδη εξα-
ντληθεί. Αυτό επιτεύχθηκε με λειτουργικές δοκι-
μασίες, συμβατικές αγγειογραφίες, ενώ στους τε-
λευταίους 4 ασθενείς μας διενεργήθηκε ψηφιακή 
αγγειογραφία. Πολλοί από τους ασθενείς (8/22) 
ήταν αιμοκαθαιρόμενοι ή υποβάλλονταν σε πε-
ριτοναϊκή κάθαρση, λόγω απώλειας της νεφρικής 
λειτουργίας τους συνεπεία της διαβητικής νεφρο-
πάθειας, ενώ σε δύο συνυπήρχε βαριά ηπατική 
δυσλειτουργία. Δύο από τους ασθενείς ικανοποι-
ούσαν τις συνθήκες του ορισμού του αμιγώς νευ-
ροπαθητικού ποδιού (πόδι Charcot). 

Διενεργήθηκαν οι εξής ακρωτηριασμοί: μεμο-
νωμένα δάκτυλα 10/22 ασθενείς, ακτινικοί ακρω-
τηριασμοί 3/22, διαμεσοτάρσιοι ακρωτηριασμοί 
4/22, οπισθοτάρσιοι ακρωτηριασμοί 4/22 και 
σε έναν ασθενή αντιμετωπίσθηκε ανοικτό απο-
σπαστικό κάταγμα του φύματος της πτέρνης με 
νεαροποίηση και οστεοσύνθεση, μετά επιμήκυν-
ση του Αχίλλειου τένοντα. Σε 2 μόνο ασθενείς 
αναγκασθήκαμε, μετά χρονικό διάστημα 6 και 8 
μηνών αντιστοίχως, να διενεργήσουμε ακρωτηρι-
ασμό κάτω από το γόνατο λόγω αποτυχίας των 
άλλων μέτρων αντιμετώπισης.

Παρατηρήθηκε επίσης σε ασθενείς με προσω-
ρινή επιδείνωση της γενικής κατάστασής τους 
περιστασιακή «δυσαγγειακή – νευροδυστονική» 
κατάσταση παρόμοια του «διαμερισματικού» 
συνδρόμου στο πόδι και αφορούσε στα ορώδη ή 
ορομυϊκά διαμερίσματά του. Η έγκαιρη διάνοιξη 
αυτών των χώρων ήταν επωφελής για την παρα-
πέρα εξέλιξη. Άλλοτε η εξεργασία αυτή κατέλη-
γε είτε σε μεμονωμένους μικροακρωτηριασμούς, 
όπως ημιακρωτηριασμούς των ραγών και των 
φαλάγγων, απεξαρθρώσεις διά των μεσοφαλαγγι-
κών αρθρώσεων ή των δακτύλων είτε σε μεγαλύ-
τερους τοπικούς ακρωτηριασμούς, όπως διαμεσο-
μετατάρσιο, ταρσομετατατάρσιο, οπισθοτάρσιο 
είτε, τέλος, άλλοτε άλλης έκτασης ακτινικούς α-
κρωτηριασμούς.

Σε πιο παγιοποιημένες καταστάσεις εκτός από 
τους παραπάνω ακρωτηριασμούς στα προαναφερ-
θέντα επίπεδα διενεργούνταν προς συμπλήρωση 
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της θεραπευτικής διαδικασίας διάφορες επεμβάσεις 
επανορθωτικού χαρακτήρα. Αυτές εκτός από την 
απομάκρυνση προφανών αιτίων ανάπτυξης τοπικής 
πίεσης περιελάμβαναν μεταφορά δερματικών μο-
σχευμάτων μερικού πάχους σε ήδη σαρκοφυούσες 
-χαίνουσες επιφάνειες, αρθροδεσίες των οπισθοταρ-
σίων αρθρώσεων, καθώς και αρθροδεσίες της υπα-
στραγαλικής άρθρωσης και της ποδοκνημικής. Σε 
έναν ασθενή με αποσπαστικό κάταγμα της πτέρνας 
διενεργήθηκε αφαιρετική οστεοτομία της πτέρνας 
και επιμήκυνση του Αχιλλείου τένοντα.

Σε πολλούς (8/22) από τους ασθενείς μας και 
σε διάφορες φάσεις έγιναν περισσότερες από τις 
παραπάνω ενέργειες.

Περιγράφουμε, ενδεικτικά, μερικούς αντιπρο-
σωπευτικούς ασθενείς αυτής της σειράς:

1. Ασθενής γυναίκα (ΑΕ), ηλικίας 42 ετών πά-
σχουσα από νεανικό σακχαρώδη διαβήτη από 

22 ετών και πλέον και με από καιρό αποστέρηση 
της νεφρικής λειτουργίας της συνεπεία της δια-
βητικής νεφροπάθειας, αντιμετωπίστηκε κατά 
φάσεις ως εξής: α΄) διάνοιξη υποπεριτονιακών 
αποστημάτων (εικ. 1), β΄) απολυματεκτομές επί 
οστικών απολυματοποιήσεων (εικ. 2) και γ΄) ι-
σχαιμικές αλλοιώσεις των δακτύλων των ποδιών 
αλλά και των χεριών, για τις οποίες υποβλήθηκε 
στους αντίστοιχους ακρωτηριασμούς (εικ. 3). Σε 
επόμενη φάση, όταν προστέθηκε βαριά ηπατική 
ανεπάρκεια, οι ισχαιμικές αλλοιώσεις κατέλαβαν 
το έξω χείλος του αριστερού ποδιού. Διενεργή-
θηκε ακτινικός ακρωτηριασμός της 5ης οστικής 
ακτίνας και επούλωση του τραύματος κατά β΄ 
σκοπό (εικ. 4). Κατά την πορεία της επούλωσης 
εμφανίστηκε νέα οστική αλλοίωση στο οπίσθιο 
πόδι, που κατέληξε σε απογύμνωση της πτέρνας 
και του αστραγάλου. Η κατάσταση που διαμορ-
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Εικόνα 1.- Υποπεριτονιακό απόστημα επί διαβητικού 
ποδιού.

Εικόνα 2.- Οστικά απολύματα.

Εικόνα 3.- Περιορισμένοι δακτυλικοί ακρωτηριασμοί
 στο διαβητικό πόδι και χέρι.

Εικόνα 4.- Ακτινικός ακρωτηριασμός 5ης οστικής ακτίνας



φώθηκε στο πρόσθιο πόδι κατέστησε δυνατή τη 
διενέργεια τροποποιημένου ακρωτηριασμού κατά 
Syme με δημιουργία κρημνού κάλυψης του κολο-
βώματος από το δέρμα της ραχιαίας επιφάνειας 
του ποδιού. Το κολόβωμα καλύφθηκε με γύψινη 

θήκη για τρεις εβδομάδες, ενώ επετράπη φόρτιση 
από τα πρώιμα στάδια.  

2. Άρρεν ασθενής (ΣΜ), ηλικίας 62 ετών, με σακ-
χαρώδη διαβήτη και αποφρακτική μικροαγγειοπά-
θεια των κάτω άκρων, ο οποίος μετά από μετρίου 
βαθμού κάκωση της δεξιάς ποδοκνημικής άρθρω-
σης, υπέστη ανοικτό, αποσπαστικό, «γλωσσοει-
δές» (tongue shaped) κάταγμα της πτέρνας (εικ. 
5). Προσήλθε μετά 20 ημέρες από την επέλευση 
του κατάγματος μετά παραπομπή από επαρχιακό 
Νοσοκομείο. Υπό περιοχική αναισθησία, έγινε χει-
ρουργικός καθαρισμός του τραύματος και νεαρο-
ποίηση αμφοτέρων των καταγματικών επιφανειών, 
με οστεοτομίες παράλληλες προς την καταγματική 
γραμμή, ώστε να περιοριστεί η μάζα της πτέρνας. 
Η εγχείρηση συμπληρώθηκε με επιμήκυνση του 
Αχιλλείου τένοντα, εσωτερική οστεοσύνθεση με 
συμπιεστική βίδα και εξωτερική συγκράτηση της 
οστεοτομίας με ήλο Steinmann ενσωματωμένο σε 
μηροκνημοποδικό γύψινο επίδεσμο (εικ. 6 και 7). 
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Εικόνα 5. – Διαχωριστικό παθολογικό νευροπαθητικό 
κάταγμα της πτέρνας επί διαβητικού.

Εικόνα 6.- Μειωτική οστεοτομία πτέρνας και οστεοσύνθε-
ση με ταυτόχρονη επιμήκυνση του Αχίλλειου τένοντα.

Εικόνα 7.- Τελικό αποτέλεσμα μετά την επούλωση των 
τραυμάτων και την αφαίρεση των μέσων ακινητοποίησης.

Εικόνα 8.- Οπισθοτάρσιος ανοικτός ακρωτηριασμός του 
ποδιού.



Ο ήλος Steinmann αφαιρέθηκε μετά τον πρώτο 
ακτινολογικό έλεγχο 10 ημέρες μετά την εγχείρη-
ση και ο γύψινος επίδεσμος αφαιρέθηκε μετά τρεις 
εβδομάδες. Η ποδοκνημική άρθρωση ακινητοποι-
ήθηκε σε γύψινο νάρθηκα για τρεις ακόμη εβδομά-
δες. Η φόρτιση του άκρου επετράπη μετά πάροδο 
διμήνου, αφού είχε επουλωθεί το τραύμα και είχε 
πωρωθεί η οστεοτομία. Το τελικό αποτέλεσμα εξα-
σφάλισε πλήρως λειτουργικό άκρο, με μόνη την 
ανάγκη χαμηλού μαλακού υποθέματος κάτω από 
την πτέρνα (εικ. 8). 

3. Άρρην ασθενής (ΤΔ), ηλικίας 54 ετών, με σακ-
χαρώδη διαβήτη και αποφρακτική μικροαγγει-
οπάθεια των κάτω άκρων προσήλθε με αιφνίδια 
εγκατάσταση ισχαιμικών αλλοιώσεων στο πρό-
σθιο πόδι και σηπτικά φαινόμενα που επηρέαζαν 
σημαντικά τη γενική του κατάσταση. Υπό περι-
οχική αναισθησία, διενεργήθηκε οπισθοτάρσιος 
ακρωτηριασμός του ποδιού (εικ. 9) με ταυτόχρο-
νη αρθροδεσία της ποδοκνημικής και της υπα-

στραγαλικής άρθρωσης, μετά από αποψίλωση 
των αντίστοιχων αρθρικών επιφανειών από τους 
αρθρικούς χόνδρους και συμπιεστική συγκράτη-
σή της με βίδες σπογγώδους ουσίας. Οι συμπιε-
στικές βίδες (lag screws) διεκβλήθηκαν από την 
πτέρνα προς το κάτω πέρας της κνήμης και δια-
τηρήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της πώρωσης 
του κατάγματος (εικ. 10). Τα δερματικά ελλείμμα-
τα καλύφθηκαν με δερματικά μοσχεύματα μερι-
κού πάχους. Η όλη διαδικασία κατέληξε στη δη-
μιουργία απολύτως λειτουργικού κολοβώματος 
(εικ. 10). 
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Εικόνα 9.- Αρθροδεσία ποδοκνημικής
 και υπαστραγαλικής.

Εικόνα 10.- Τελικό αποτέλεσμα με άριστο λειτουργικό 
αποτέλεσμα που επιτρέπει το επάγγελμα του λαχειοπώλη.

Εικόνα 11.- Ταρσομετάρσιος ακρωτηριασμός και διαμόρ-
φωση κολοβώματος.



4. Άρρην ασθενής (ΜΜ), ηλικίας 54 ετών, προ-
σήλθε με εμφάνιση αιφνιδίων ισχαιμικών αλλοι-
ώσεων στο πρόσθιο πόδι. Διενεργήθηκε διαμε-
σομετατάρσιος ακρωτηριασμός, οποίος σύντομα 
μετατράπηκε σε ταρσομετατάρσιο (εικ. 11). Ο 
ασθενής έζησε με ταρσομετάρσιο κολόβωμα μέ-
χρις ότου η αποτυχία της ασταθούς ουλής στο 
πρόσθιο πόδι κατέστησε επιβεβλημένη τη διενέρ-
γεια ακρωτηριασμού κάτωθεν του γόνατος μετά 
δύο έτη.

5. Ασθενής γυναίκα (ΜΕ), ηλικίας 52 ετών πά-
σχουσα από σακχαρώδη διαβήτη από 12 ετών και 
πλέον και με επηρεασμό της νεφρικής της λειτουρ-
γίας λόγω της διαβητικής νεφροπάθειας, προσκο-
μίσθηκε με εγκατεστημένη οστεομυελίτιδα των 
τριών τελευταίων μεταταρσίων και των αντίστοι-
χων δακτύλων (εικ. 12). Η οστεομυελίτιδα παρου-
σιάστηκε σε μας υπό παρόξυνση με συνέπεια τη 
συστηματική της επιβάρυνση και την ακόμη με-
γαλύτερη επιδείνωση της νεφρικής αλλά και της 
ηπατικής λειτουργίας. Με περιοχική αναισθησία 
διενεργήθηκε τριακτινικός (3η, 4η και 5η οστική 

ακτίνα) ακρωτηριασμός και κάλυψη του κολοβώ-
ματος με δερματικά μοσχεύματα μερικού πάχους 
(εικ. 14). Είναι αξιοσημείωτο, ότι κατά την αποθε-
ραπεία της από τον προηγηθέντα ακρωτηριασμό, 
η ασθενής υπέστη δυσαγγειακό-δυσνευροτονικό 
επεισόδιο που εκδηλώθηκε με εμφάνιση φυσαλί-
δων στις ράγες των δακτύλων του ποδιού και στο 
πέλμα. Οι φυσαλίδες διανοίχτηκαν και αποσοβή-
θηκε η πιθανότητα τοπικής αύξησης ιστικής πίε-
σης. Οι προσβεβλημένες περιοχές νεκρώθηκαν σε 
μικρή έκταση και αφαιρέθηκαν εν είδει ημιακρω-
τηριασμού. 

Ανάλογη ήταν η αντιμετώπιση των άλλων α-
σθενών με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την, επί 
υπόνοιας επελεύσεως νέων βλαβών, προσπάθεια 
αποτροπής τους. Η καλή πρόβλεψη των επερχο-
μένων νέων αλλοιώσεων επέτρεψε την έγκαιρη 
και με ελάχιστα μέσα αντιμετώπισή τους.

Συζήτηση

Το διαβητικό πόδι είναι μια από τις βαρύτερες 
επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη. Η εμφάνιση 
και η εξέλιξη της επιπλοκής αυτής σχετίζεται κυ-
ρίως με τη νευροπάθεια που προκαλείται από τη 
νόσο. Κεφαλαιώδης είναι η συμβολή της αποφρα-
κτικής αγγειοπάθειας χωρίς να είναι καθοριστική. 
Η πρόληψη, όπως και σε άλλες καταστάσεις μπο-
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Εικόνα 12.- Οστεομυελίτιδα οστικών ακτίνων ποδιού.

Εικόνα 13.- Πολυακτινικός ακρωτηριασμός ποδιού. Το 
ετερόπλευρο «υγιές» πόδι της ασθενούς ακολούθησε ένα 

έτος μετά την ίδια διαδικασία. Η παρούσα κατάσταση 
όμως τελεί εν βελτιώσει.  



ρεί να αναβάλλει ή/και να αμβλύνει διά βίου την 
εμφάνιση αυτής της επιπλοκής με τον καθημερι-
νό κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο των ποδιών 
(Boyko et al 2001). Η αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων του ποδιού του διαβητικού συνιστά οπωσ-
δήποτε έργο ομάδας και δεν είναι λίγες οι ιατρικές 
υπηρεσίες προηγμένων χωρών που η δραστηριό-
τητα αυτή αποτελεί χωριστό αντικείμενο και υπη-
ρεσία (Figge και Figge 1993, Zafar Α, 2001). 

Οι περισσότεροι γενικοί χειρουργοί, πλαστικοί 
χειρουργοί, αγγειοχειρουργοί και ορθοπαιδικοί 
αντιμετωπίζουν τις αλλοιώσεις του διαβητικού πο-
διού αποσπασματικά. Αδρές προϋπάρχουσες παρα-
μορφώσεις απότοκες αναπτυξιακών ή αντισταθ-
μιστικών και άλλων διαταραχών θα πρέπει είτε να 
διορθώνονται είτε να προλαμβάνεται το δυσμενές 
αποτέλεσμά τους πάνω στην ισορροπία του ποδιού. 
Αλλά και μετά την εμφάνιση του συνδρόμου, η 
ελάσσων χειρουργική μπορεί να εξασφαλίσει μακρά 
περίοδο χάριτος στο διαβητικό πόδι και να αναστεί-
λει ή και να ματαιώσει για την υπόλοιπη ζωή την 
ανάγκη περαιτέρω ακρωτηριασμών.

Η κλινική εικόνα του διαβητικού ποδιού εμφα-
νίζει μεγάλη πολυμορφία, τέτοια που μπορεί να 
μιλήσει κανείς ακόμη και για διαφορετικά σύν-
δρομα (Harrelson 1989, Figge και Figge 1993, 
Zafar 2001). Ήδη έχει περιγραφεί η νευροπαθητι-
κή μορφή του συνδρόμου που ταυτίστηκε με το 
για άλλη αιτία περιγραφέν πόδι Charcot πριν από 
εκατό και πλέον έτη. Οι κλινικές μορφές είναι δυ-
νατό να εναλλάσσονται μεταξύ τους και μεταξύ 
των επιμέρους κλινικοπαθολογικών αλλοιώσε-
ων που ακολουθούν την εν λόγω νευροπάθεια 
(Peltier 1993, Armstrong et al 2001). Η πραγμα-
τικότητα είναι ότι η όλη εξέλιξη του συνδρόμου 
έχει, όπως άλλωστε και οι άλλες επιπλοκές, σχέση 
με τον έλεγχο των γνωστών αλλά και την εξέλιξη 
των αγνώστων ακόμη βιολογικών παραμέτρων 
που χαρακτηρίζουν τη νόσο. 

Η νοσολογική οντότητα του διαβητικού ποδιού 
είναι πολυπαραγοντική και οφείλεται τόσο στην 
μάκρο- και μικροαγγειακή κατάσταση του ποδιού 
και στη σύμφυτη με τη νόσο νευροπάθεια, όπως 
ήδη τονίστηκε, αλλά οφείλεται και στην έκπτωση 
των αμυντικών λειτουργιών. Πάσχει ιδιαιτέρως η 
κυτταρική ανοσία (Wu et al 1987). Ο λοιμώδης, 

ο νευροπαθητικός αλλά και ο υπερμεταβολικός 
παράγων είναι αυτοί που κυριαρχούν στην όλη 
εξέλιξη του συνδρόμου. Η φύση αυτών των πα-
ραγόντων δεν θέτει απ’ αρχής την αναγκαιότητα 
εκτέλεσης ακρωτηριασμών, όπως πιθανώς έχει 
παγιοποιηθεί στην αντίληψη πολλών από αυτούς 
που καλούνται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Η στενή, λοιπόν, παρακολούθηση ασθενών με 
την εμφάνιση του συνδρόμου του διαβητικού πο-
διού είναι ιδιαίτερης σημασίας, επειδή η έγκαιρη 
αντιμετώπιση των επιμέρους χειρουργικών προ-
βλημάτων μπορεί να αναβάλλει επί μακρόν ή/και 
επ΄ αόριστον ένα μείζονα ακρωτηριασμό στο 
κάτω άκρο.

Αbstract

Orthopaedic management of diabetic foot

Balabanidou E, Hatzitolios A, Bischiniotis I, As-
santis V, Karamitsos D.

AHEPA University Hospital, Thessaloniki, 
Greece.

Diabetic foot is one of the most prominent com-
plications of diabetes mellitus, frequently being the 
cause of motor disability and of performing vari-
ous minor or major amputations. It is the result 
not only of diabetic macro and micro vascular de-
ficiency but also of impaired humoral and cellular 
defense and of diabetic neuropathy. From June 1994 
to June 2003, 22 patients with diabetic foot were ma 
naged in our Institution. No neglected patients re-
quiring major amputations were included in these 
series. There were 18 men and 4 women, aged 36 to 
62 years. In all these patients vascular investigation 
had shown no indication for a further macro vascu-
lar intervention. Functional tests were undertaken 
in our late five patients, in which a digital subtrac-
tive arteriogram was undertaken. Many of these 
patients (8/22) were periodically hemodialysed 
or were in a peritoneal dialysis procedure. Two of 
these patients had developed full syndrome of dia-
betic foot. The following minor amputations were 
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undertaken: in isolated toes (10/22), radial ampu-
tations (3/22), transmetatarsal amputations (4/22), 
hind-tarsal amputations (4/22) and in one patient 
an open avulsion calcaneal fracture was managed 
by partial calcanectomy followed by bone fixation 
and tendon Achilles’ lengthening. In two patients of 
these series we were obliged to perform a major am-
putation 6 and 8 months later respectively because 
of minor procedures’ failure. Vigilance and high sus-
picion index in the management of systemic and lo-
cal factors dominating the evolution of the disease 
as well as prevention therapy is all that required 
when dealing with diabetic foot complication.

Key words:  Diabetic angiopathy and neuropathy, Neuro-
pathic arthropathy foot and ankle, Diabetic 
foot infection, Charcot foot 
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