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Περίληψη

Οι επιπλοκές του ποδιού στον πληθυσμό των Διαβητικών εί-
ναι συχνές και μπορεί να οδηγήσουν σε εξελκώσεις και λοίμωξη 
η οποία εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά πιθανόν να οδηγήσει σε 
ακρωτηριασμό ή και απώλεια της ζωής του ασθενούς. Η διάγνωση 
στηρίζεται σε κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα και η σωστή 
προσέγγιση είναι απαραίτητη για το καλύτερο αποτέλεσμα. Παρό-
λο που αυτές οι λοιμώξεις είναι πολυμικροβιακές, ο χρυσίζων στα-
φυλόκοκκος είναι το πιο συχνά ανιχνευόμενο στέλεχος και προς 
αυτόν θα πρέπει να στοχεύει η εμπειρική θεραπεία με την οποία 
συνήθως ξεκινάει η αντιμετώπιση της λοίμωξης του Διαβητικού 
ποδιού. Η θεραπεία με αντιβιοτικά τις περισσότερες φορές δεν 
επαρκεί και χρειάζεται χειρουργική παρέμβαση η οποία ποικίλλει 
από παροχέτευση ενός αποστήματος και αφαίρεση νεκρών ιστών 
έως και ακρωτηριασμό. Κλειδί για την επιτυχία μιας θεραπείας εί-
ναι η επαρκής αιμάτωση του σκέλους και για το λόγο αυτό οποια-
δήποτε θεραπευτική επέμβαση θα πρέπει να αποφασίζεται εφόσον 
αυτή έχει αποκατασταθεί. Ο ακρωτηριασμός προσφέρει τη θερα-
πεία όχι όταν οι υπόλοιπες μέθοδοι έχουν αποτύχει, αλλά πολλές 
φορές αποτελεί τη θεραπεία εκλογής ως εγχείρηση αποκατάστα-
σης. Σε αυτό το άρθρο αναλύεται η μεθοδολογία και η στρατηγική 
της προσέγγισης που ακολουθείται στα περισσότερα ελληνικά και 
διεθνή κέντρα Διαβητικού Ποδιού καθώς και η εμπειρία των συγ-
γραφέων πάνω σε αυτό το αντικείμενο. 
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Εισαγωγή

Η επίπτωση του Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) αυ-
ξάνεται συνεχώς παγκοσμίως και συγχρόνως αυ-
ξάνεται ο αριθμός των ασθενών που υποφέρουν 
από τις επιπλοκές του. Μία από τις δραματικότε-
ρες είναι η λοίμωξη του Διαβητικού Ποδιού (ΔΠ), 
διότι αποτελεί την κυριότερη αιτία ακρωτηρια-
σμού των κάτω άκρων. Συνήθως προηγείται κά-
ποιο έλκος στην πελματιαία επιφάνεια του ποδιού 
ή στη ραχιαία των δακτύλων (Armstrong DG et al 
2004). Υπολογίζεται ότι 15% των Διαβητικών θα 
αναπτύξουν κάποιο έλκος στα πόδια τους κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους (Reiber et al, 1995). Πε-
ρίπου τα μισά από αυτά παρουσιάζουν στοιχεία 
λοίμωξης κατά την επίσκεψη του ασθενούς στο 
γιατρό και αποτελούν τον κυριότερο προδιαθε-
σικό παράγοντα για λοίμωξη του ποδιού. Αυτή 
συνήθως αρχίζει ως επιπολής και εάν δεν αντιμε-
τωπισθεί έγκαιρα εξελίσσεται σε εν τω βάθει όπου 
κάποια ακρωτηριαστική επέμβαση είναι πολύ πι-
θανή (Durham et al 1989, Tan et al 1996). Στους 
ασθενείς που έχουν υποστεί έναν ακρωτηριασμό 
ο κίνδυνος να υποστούν δεύτερο στην επόμενη 
πενταετία ανέρχεται στο 68%, ενώ η θνησιμότη-
τα σ’ αυτή την πενταετία φτάνει το 50% (Lipsky 
1999). Έτσι δικαιολογείται η άποψη ότι ο ακρω-
τηριασμός των κάτω άκρων είναι η σοβαρότερη 
επιπλοκή του Σ.Δ.

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται η στρατηγική 
που ακολουθείται στις λοιμώξεις του Δ.Π στα πε-
ρισσότερα κέντρα αναφοράς αλλά και η εμπειρία 
των συγγραφέων πάνω στις πιο συχνές χειρουρ-
γικές τεχνικές.

Κλινική προσέγγιση

Κάποιες περιπτώσεις λοίμωξης μπορούν να χα-
ρακτηριστούν ως επιπολής εφόσον αυτή δεν επε-
κτείνεται πέραν της υποδορίου περιτονίας. Αντι-
μετωπίζονται μόνο με αντιβιοτικά ευρέως φάσμα-
τος μέχρι υποχωρήσεως των κλινικών σημείων. Η 
επιλογή των αντιβιοτικών είναι εμπειρική αφού 
δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό για λήψη καλλιέρ-
γειας και συνήθως οι συνδυασμοί αμοξυκιλλίνης 

με κλαβουλανικό οξύ ή αμπικιλλίνης με σουλμπα-
κτάμη και κλινδαμυκίνης με κοτριμοξαζόλη είναι 
αποτελεσματικοί. 

Στην πληθώρα όμως των περιπτώσεων οι λοι-
μώξεις παρουσιάζονται με εικόνα αποστήματος, 
οστεομυελίτιδας ή σηπτικής αρθρίτιδας και σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις πλην της αντιβιοτικής θε-
ραπείας χρειάζεται και χειρουργική παρέμβαση 
(Caputo et al 1994). Η διάγνωση της εν τω βά-
θει λοίμωξης θα βασιστεί στην καθυστέρηση της 
επούλωσης, στην παρουσία πυώδους εξιδρώμα-
τος, στην ευαισθησία και τον πόνο ενός προηγου-
μένως αναίσθητου ποδιού και στην επικοινωνία 
οστού με το περιβάλλον (Boulton et al 1999). Με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον πρέπει να προσεγγίζεται ο 
ασθενής που παρουσιάζει πετέχειες, εκχυμώσεις, 
(εικ. 1) κριγμό στα μαλακά μόρια ή με στοιχεία 
τοξικότητας (πυρετός, λευκοκυττάρωση, μετα-
βολική έκπτωση) γιατί τότε βρίσκεται σε κίνδυνο 
όχι μόνο το πόδι του, αλλά απειλείται και η ζωή 
του (Eneroth et al 2000). Σ’ αυτές τις περιπτώ-
σεις πρέπει να υπάρχει άμεση χειρουργική επέμ-
βαση, συνοδευόμενη από ενδοφλέβια αντιβίωση 
και μέτρα γενικής υποστήριξης του ασθενούς. Οι 
επείγουσες αυτές επεμβάσεις συνήθως αφορούν 
σε παροχέτευση αποστηματικών συλλογών, χει-
ρουργικό καθαρισμό ή ακρωτηριασμό. 

Η οστεομυελίτιδα στους διαβητικούς ασθενείς 
απαντάται συνήθως ως χρόνια λοίμωξη και για τη 
θεραπεία της είναι αναγκαία η εκτομή του πάσχο-
ντος οστού.  Όταν αυτό επικοινωνεί μέσω κάποιου 
έλκους με το περιβάλλον- όπως ελέγχεται με κά-
ποιο αμβλύ όργανο (εικ. 2)- η διάγνωση τίθεται 
με ασφάλεια (Boulton et al 1999). Σε διαφορετική 
περίπτωση στη διαφορική διάγνωση θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί και το πόδι Charcot. Η διάκριση 
πολλές φορές είναι από δύσκολη έως αδύνατη και 
αυτό διότι: 

α) το πόδι Charcot εμφανίζεται στην οξεία του 
φάση (Eichenholtz 1966) με εικόνα φλεγμονής 
(ερυθρότητα, αυξημένη θερμοκρασία και οίδημα)

β) η ακτινολογική εικόνα είναι παρόμοια και στις 
δύο περιπτώσεις. Υπάρχει οστεοπόρωση, λύση της 
συνέχειας των οστών και υπεξαρθρήματα. 

γ) άλλες απεικονιστικές μέθοδοι όπως μαγνητι-
κή τομογραφία ή το σπινθηρογράφημα οστών χα-
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ρακτηρίζονται από υψηλή ευαισθησία, αλλά χα-
μηλή ειδικότητα. Σημαντική βοήθεια προσφέρει 
το σπινθηρογράφημα με σεσημασμένα με Ίνδιο 
λευκοκύτταρα, αλλά αυτή η εξέταση πραγματο-
ποιείται σε λίγα εξειδικευμένα εργαστήρια.

δ) οι δείκτες φλεγμονής συνήθως είναι αρνητι-
κοί στις λοιμώξεις του Δ.Π διότι ως επί το πλεί-
στον πρόκειται για χρόνιες λοιμώξεις σε ανοσο-
κατεσταλμένους ασθενείς. 

Η παρουσία λοίμωξης δεν αποκλείει τη συνύ-
παρξη ποδιού Charcot, πολλές δε φορές πυρο-
δοτεί την εμφάνισή του, όπως επίσης και οι επεμ-
βάσεις για την αντιμετώπιση μιας λοίμωξης. Οι 
συνήθεις χειρουργικές επεμβάσεις για την αντι-
μετώπιση της λοίμωξης του Δ.Π είναι: 

Παροχέτευση: 

Όπως είναι γνωστό στο πόδι υπάρχουν 4 κύρια δι-
αμερίσματα, εκ των οποίων τα τρία είναι πελματιαία 
και συνήθως εκεί σχηματίζονται οι αποστηματικές 
συλλογές. (Loefler et al 1980). Αυτά χαρακτηρίζο-
νται ως έσω, έξω, ραχιαίο (εν τω βάθει) κεντρικό και 
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Εικόνα 1:  Η ταχεία εμφάνιση υγρής γάγγραινας είναι απειλητική ακόμη και για τη ζωή του ασθενούς.

Εικόνα 2:   Αναζήτηση οστού μέσω του έλκους.



πελματιαίο (επιπολής) κεντρικό διαμέρισμα. Σε κάθε 
περίπτωση λοίμωξης θα πρέπει να ελέγχεται όλο το 
διαμέρισμα και να μην επικεντρώνεται το χειρουργι-
κό ενδιαφέρον αποκλειστικά στο σημείο της φλεγ-
μονής. Η σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος 
απαιτεί την παροχέτευση ολόκληρου του διαμερί-
σματος (εικ. 3).

Παρόλο που έχει προταθεί να αποφεύγονται οι 
πελματιαίες χειρουργικές τομές (Grodinsky 1929), 
η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν προκαλούν προβλή-
ματα εφόσον ακολουθηθεί προσεκτική χειρουρ-
γική τεχνική. Η τυπική πελματιαία προσπέλαση 
αρχίζει πίσω από το έσω σφυρό και συνεχίζει πε-
ριφερικότερα προς τη μέση γραμμή τελειώνοντας 
μεταξύ των κεφαλών του πρώτου και δεύτερου 
μεταταρσίου. Οποιοδήποτε τμήμα αυτής της 
προσπέλασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
παροχέτευση του έσω και των κεντρικών διαμερι-
σμάτων. Η προσπέλαση του εν τω βάθει διαμερί-
σματος επιτυγχάνεται μεταξύ του απαγωγού του 
μεγάλου δακτύλου και του βραχέως καμπτήρα 
των δακτύλων. Αποκολλώντας αυτούς τους μυς 
από την πτέρνα αναγνωρίζεται ο τετράγωνος 
πελματιαίος και μεταξύ αυτού και του μακρού κα-
μπτήρα του μεγάλου δακτύλου γίνεται η είσοδος 
στο εν τω βάθει διαμέρισμα (Grodinsky 1929). 
Για το έσω και έξω διαμέρισμα χρησιμοποιούνται 
συνήθως οι τυπικές προσπελάσεις, όπως και κατά 
την οστεοσύνθεση καταγμάτων του πρώτου και 
πέμπτου μεταταρσίου αντίστοιχα, διότι είναι οι-
κείες σε κάθε χειρουργό και ασφαλείς.

Επαναιμάτωση:

Η αρτηριακή παροχή είναι απαραίτητη όχι μόνο 
για την επούλωση αλλά και για την προσφορά 
των χορηγούμενων αντιβιοτικών στην περιφέ-
ρεια και γι’ αυτό η υποψία της ισχαιμίας θα πρέπει 
να τίθεται σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης της 
επούλωσης ενώ έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπό-
μενα μέτρα θεραπείας (Calhoum et al, 2002). 

Άλλες ενδείξεις είναι η διαλείπουσα χωλότητα, 
η απουσία σφύξεων, η καθυστερημένη πλήρωση 
των τριχοειδών και η γάγγραινα. Σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις ο ασθενής πρέπει να παραπέμπεται 
σε αγγειοχειρουργό για κάποια επέμβαση αποκα-
τάστασης της παροχής αίματος στην περιφέρεια. 
Η επιτυχία αυτών των επεμβάσεων στους διαβητι-
κούς είναι συγκρίσιμη με αυτή των μη διαβητικών. 
Με αυτές τις επεμβάσεις βελτιώνεται η επούλωση, 
ελαττώνεται ο πόνος, βελτιώνεται η λειτουργικό-
τητα του μέλους και μειώνεται ο κίνδυνος ακρω-
τηριασμού (Gibbons et al 1995). Οποιαδήποτε 
χειρουργική ενέργεια πάνω σε ισχαιμικά πόδια 
προτού αποκατασταθεί η αιμάτωση είναι πολύ πι-
θανό να οδηγήσει σε αλλεπαλλήλους ακρωτηρια-
σμούς, όπου η θνησιμότητα είναι πολύ υψηλή.

Χειρουργικός Καθαρισμός:

Ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως για να προσ-
διορίσει την εκτομή των νεκρών ιστών αλλά και 
της υπερκεράτωσης από ένα έλκος. Γίνεται με μα-
χαιρίδιο και χειρουργική λαβίδα (Murray 1996) 
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Εικόνα 3:   Ευρεία διάνοιξη και παροχέτευση του έξω δια-
μερίσματος του ποδιού.

Εικόνα 4:   Νευροπαθητικό έλκος
 μετά από χειρουργικό καθαρισμό.



και έχει αποδειχθεί ότι βοηθά σημαντικά στην 
ελάττωση του χρόνου επούλωσης του έλκους 
(Steed 1996). Ο ασθενής πρέπει να είναι ενημε-
ρωμένος για πιθανή αιμορραγία και ο χειρουργι-
κός καθαρισμός θα πρέπει να επαναλαμβάνεται 
εβδομαδιαίως (Apelqvist et al 2000). Πολλοί από 
αυτούς λαμβάνουν συστηματικά διάφορους αντι-
πηκτικούς παράγοντες, οι οποίοι παρατείνουν το 
χρόνο πήξης του αίματος. Η αιμορραγία που ακο-
λουθεί την αφαίρεση ενός τύλου ή τη νεαροποί-
ηση των χειλέων ενός έλκους συνήθως δεν είναι 
σπουδαία και αντιμετωπίζεται με συνεχή πίεση 
για λίγα λεπτά (εικ. 4). Σπανίως χρειάζεται τοπο-
θέτηση κάποιας ραφής. Ο ασθενής εκπαιδεύεται 
και συμβουλεύεται να αλλάζει καθημερινώς τα 
επιθέματα. Διάφορα επιθέματα που κυκλοφορούν 
στο εμπόριο και υπόσχονται ταχύτερη επούλωση 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ σε επι-
λεγμένα περιστατικά εφόσον έχει αποκλειστεί η 
περίπτωση λοίμωξης. Σε διαφορετική περίπτωση 
η επιδείνωση είναι κανόνας. 

Στις περιπτώσεις που το έλκος δεν δείχνει τάση 
προς επούλωση ή υποτροπιάζει η αντιμετώπιση 
πρέπει να είναι δραστικότερη. Το έλκος ή απομα-
κρύνεται χειρουργικά en block με το υποκείμενο 
οστούν, το οποίο συνήθως είναι προσβεβλημένο 
με πελματιαία προσπέλαση (εικ 5) ή με ραχιαία 
προσπέλαση αφαιρείται το πάσχον οστούν (εικ.6, 
7). Στην πρώτη περίπτωση μπορεί να γίνει σύ-

γκλειση του τραύματος σε πρώτο χρόνο εφόσον 
δεν υπάρχει τάση στο δέρμα, ενώ στη δεύτερη 
περίπτωση το έλκος δεν συγκλείεται και αφήνετε 
να επουλωθεί κατά δεύτερο σκοπό. Εάν αφορά σε 
κεφαλή μεταταρσίου –το συνηθέστερο- ο συνδα-
κτυλισμός προσφέρει σταθερότητα στο δάκτυλο 
που έχασε την κεντρική του στήριξη. Για την εκτο-
μή του οστού θα πρέπει να χρησιμοποιείται εξο-
πλισμός υψηλής ενέργειας και όχι οστεοψαλίδες 
γιατί έτσι μειώνεται η πιθανότητα επανεμφάνισης 
νευροπαθητικών ελκών (Alexandropoulos et al 
2001). Οπωσδήποτε θα πρέπει να λαμβάνονται 
διεγχειρητικές καλλιέργειες και το πλεονέκτημα 
της ραχιαίας προσπέλασης είναι ότι λαμβάνονται 
καλλιέργειες μέσω υγιών και όχι μέσω πολυμικρο-
βιακά αποικισμένων ιστών (El- Tahawy 2000). Η 
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μετεγχειρητική ουλή στην πελματιαία επιφάνεια 
του ποδιού δε φαίνεται να προδιαθέτει σε υπο-
τροπή των ελκών, διότι δεν υπάρχει αυξημένη πί-
εση στο σημείο της ουλής, αφού έχει αφαιρεθεί το 
υποκείμενο οστούν.

Ακρωτηριασμός:

Κατά κανόνα το ενδεχόμενο ενός ακρωτηρια-
σμού αντιμετωπίζεται με δυσάρεστο συναίσθημα, 
τόσο από το γιατρό όσο και από τον ασθενή. Έχει 
δειχθεί ότι διάφορα ψυχοπαθολογικά συμπτώμα-
τα ακολουθούν ένα ακρωτηριασμό με προεξάρχο-
ντα την κατάθλιψη, την απόρριψη και τη δυσθυ-
μία (Platisa et al 2006 ) (Seidel et al 2006). 

Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που αυτή η λύση 
είναι μονόδρομος και πολλές φορές συνοδεύεται 
από καλή αποδοχή από τους ασθενείς ειδικά στην 
περίπτωση που έχουν προηγουμένως ταλαιπω-
ρηθεί από χρόνια έλκη. Εάν εξαιρέσουμε τις περι-
πτώσεις όπου ο ακρωτηριασμός επιβάλλεται για 
να σωθεί η ζωή του ασθενούς, στις υπόλοιπες πε-
ριπτώσεις θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνα-
τή προσπάθεια ώστε η έκτασή του να είναι η δυ-
νατό μικρότερη, αλλά συγχρόνως να αποδίδεται 
ένα λειτουργικό, χρήσιμο κολόβωμα ( American 
Diabetes Association. Consensus development 
conference on diabetic foot wound care: 1999). 
Έχει αποδειχθεί ότι οι γενναίοι ακρωτηριασμοί 
ακολουθούνται από μεγαλύτερη θνησιμότητα 
αλλά ταχύτερη αποθεραπεία. Η πιθανότητα επα-
νακρωτηριασμού δε συσχετίζεται με το ύψος της 
προηγούμενης επέμβασης (Larsson et al 1998). 

Με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις περί ακρω-
τηριασμών, οι ακρωτηριασμοί δεν θεωρούνται 
πλέον ως λύσεις ανάγκης επειδή απέτυχε κάποια 
προηγούμενη θεραπεία, αλλά ως επεμβάσεις επα-
νορθωτικές με σκοπό την επάνοδο του ασθενούς 
στις προηγούμενες δραστηριότητές του. Προς 
την κατεύθυνση αυτή έχει συμβάλλει η μεγάλη 
πρόοδος στα προθετικά μέλη και η αλλαγή της 
νοοτροπίας της κοινωνίας απέναντι στους ακρω-
τηριασμένους. 

Ανοικτός ακρωτηριασμός:

Ο ανοικτός ακρωτηριασμός εκτελείται συνήθως 
σε περιπτώσεις υποτροπής της λοίμωξης ή όταν 
η σύγκλειση του τραύματος σε πρώτο χρόνο εί-
ναι επισφαλής. Οι βασικές αρχές για την επιλογή 
του ύψους του ακρωτηριασμού - εξασφάλιση της 
επούλωσης, επαρκής αιματική παροχή, αφαίρεση 
των προσβεβλημένων ιστών - διατηρούνται και 
σε αυτή την περίπτωση. Το συνηθέστερο σφάλ-
μα σχετίζεται με την εντύπωση ότι με αυτή την 
τεχνική ο ακρωτηριασμός γίνεται σε χαμηλότερο 
επίπεδο. 

Τα σπουδαία όμως πλεονεκτήματα της επέμ-
βασης είναι η ανεμπόδιστη παροχέτευση του 
χειρουργικού τραύματος, η αφαίρεση κατά τη νο-
σηλεία τυχόν νεκρωμάτων που προέκυψαν μετά 
την επέμβαση και η καθημερινή άμεση επισκόπη-
ση της ανάπτυξης κοκκιώδους ιστού. Θα πρέπει 
να καταβάλλεται προσπάθεια διατήρησης κατά 
το δυνατό περισσοτέρου δέρματος ώστε σε δεύ-
τερο χρόνο να ακολουθήσει σύγκλειση του χει-
ρουργικού τραύματος (εικ 8). Αυτό επιταχύνει την 
αποθεραπεία - ο μέσος χρόνος επούλωσης δίχως 
σύγκλειση κυμαίνεται από 2 έως 3 μήνες - και εάν 
εξασφαλιστεί πελματιαίος κρημνός έχουμε ιδανι-
κό αποτέλεσμα αφού αντέχει μεγάλα φορτία.

Ανοικτός ακρωτηριασμός μπορεί να εκτελεστεί 
σε κάθε επίπεδο που προβλέπεται ακρωτηριασμός 
του κάτω άκρου και η σύγκλειση του τραύματος 
οποιαδήποτε μετεγχειρητική ημέρα κρίνει ο χει-
ρουργός ότι το αποτέλεσμα είναι εξασφαλισμένο. 

Συμπεράσματα

Οι λοιμώξεις του Δ.Π είναι η κυριότερη αιτία 
αύξησης της νοσηρότητας των διαβητικών ασθε-
νών. Η έγκαιρη αναγνώρισή τους και η κατάλ-
ληλη θεραπευτική προσέγγιση μπορούν να μει-
ώσουν την πιθανότητα υψηλού ακρωτηριασμού. 
Αυτή συνίσταται σε απομόνωση του παθογόνου 
παράγοντα, χορήγηση κατάλληλου αντιβιοτικού 
σχήματος και εκτέλεση της ενδεδειγμένης, κατά 
περίπτωση, χειρουργικής επέμβασης. Η αποφυγή 
του ακρωτηριασμού είναι ζητούμενο αλλά δεν 
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πρέπει να αποφεύγεται με οποιοδήποτε κόστος, 
αφού πολλές φορές προσφέρει καλύτερη ποιό-
τητα ζωής και μεγαλύτερη ακτίνα δράσης του 
ασθενούς. Ο σημαντικότερος παράγοντας για 
την αίσια έκβαση μιας λοίμωξης είναι η επαρκής 
αιμάτωση του ποδιού και αυτή θα πρέπει να εξα-
σφαλίζεται πριν από οποιαδήποτε άλλη χειρουρ-
γική επέμβαση. 

Αbstract

Surgical Treatment of Diabetic Foot Infections.

C. Alexandropoulos, S. Tsourvakas.
Orthopaedic Department General Hospital of 
Trikala.

Foot ulceration and infections are common com-
plications among diabetic patients. If not treated 
promptly diabetic foot infections can result to am-
putation or loss of patient’s life. Diagnosis is based 
on clinical signs and laboratory tests and appropri-
ate approach is essential for a good result. While 
diabetic foot infections are often polymicrobial the 
most common isolated pathogen is staphylococcus 
aureus and should be targeted by empirical antibi-
otic therapy. Therapy with antibiotics alone is not 
sufficient and must be combined with surgical in-
tervention which varies from surgical debridement 
to amputation. The key for a successful treatment is 

sufficient blood supply to the leg and this should be 
provided before any other surgical procedure. Am-
putation can give the solution and must be regarded 
as reconstructive procedures and not as failures of 
medical science or personal skills. In this article we 
offer a stepwise approach to treating diabetic foot 
infections as it is followed in the majority of domes-
tic and international diabetic foot centers and the 
author’s experience as well.  

Key Words: Diabetic Foot, Diabetic Foot infection.  
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