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ΛοιμώξειςΛοιμώξεις σεσε διαβητικούςδιαβητικούς
ασθενείςασθενείς: : 

ΣυνήθειςΣυνήθεις λοιμώξειςλοιμώξεις σεσε διαβητικούςδιαβητικούς
ασθενείςασθενείς

ΓαρυφαλλιάΓαρυφαλλιά ΠουλάκουΠουλάκου
ΠαθολόγοςΠαθολόγος‐‐ΛοιμωξιολόγοςΛοιμωξιολόγος

ΕπιμελήτριαΕπιμελήτρια ΒΒ’’ ΕΣΥΕΣΥ
ΠΓΝΑΠΓΝΑ ««ΑΤΤΙΚΟΑΤΤΙΚΟ»»

7ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων
«Λοιμώξεις σε ειδικές ομάδες πληθυσμού»

Αθήνα 29.11.2011 

Διάρθρωση ομιλίας

• Επιδημιολογικά και παθοφυσιολογικά
δεδομένα

• Λοιμώξεις κατά συστήματα
– Ποιές είναι συχνότερες επί ΣΔ?
– Η κλινική εικόνα και η πρόγνωση είναι βαρύτερη?
– Διαφέρει η θεραπευτική τους σε σχέση με τους
μη διαβητικούς ασθενείς?

• Σπάνιες και ειδικές λοιμώξεις που είναι
χαρακτηριστικές των ασθενών με ΣΔ

««ΟιΟι διαβητικοίδιαβητικοί είναιείναι περισσότεροπερισσότερο
επιρρεπείςεπιρρεπείς στιςστις ΛοιμώξειςΛοιμώξεις»»

ΜύθοςΜύθος ήή αλήθειααλήθεια;;
• Σε μελέτη βακτηριαιμίας στη Νορβηγία το 1988‐89, χειρότερη

εξέλιξη επί ΣΔ

• Σε επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής σε >1εκ. ασθενείς στις
ΗΠΑ ο αριθμός των ουρολοιμώξεων ήταν συχνότερος σε
διαβητικούς

• Ο κίνδυνος λοίμωξης του μοσχεύματος (καρδιά και νεφροί) 
βρέθηκε υψηλότερος σε ασθενείς με διαβήτη

• Μετά από bypass των στεφανιαίων, αύξηση του ποσοστού των
μετεγχειρητικών λοιμώξεων (3 μελέτες)

Inf Control Hosp Epidemiol 2001;22(10):607, CID 1994;19:246, 
Diabetes Care. 1999;22(9):1408, J Bone Joint Surg Am 2009;91:1621

Am Thorac Surg 2003;75:1392, J Heart Lung Transplant 2009;22:1091
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Ερώτηση 1η
Οι ασθενείς με κακή ρύθμιση του ΣΔ
έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση για

λοιμώξεις από αυτούς με ρυθμισμένο ΣΔ? 

1. ΝΑΙ

2. ΟΧΙ

3. Αδιευκρίνιστο

ΝΑΙ
Infection and diabetes: the case for glucose control 

E.J. Rayfield et al, Am. J. Med.,  72 (1982), pp. 439–450.

• Η μελέτη συμπεριέλαβε 280 000 ασθενείς από
επισκέψεις σε ιατρεία της κοινότητας, εκ των οποίων
953 άνδρες και 1035 γυναίκες προσήλθαν για
διάφορα αίτια, με γνωστό ΣΔ

• Υπολογίσθηκε σχετική επίπτωση (SPCR) για τις
συχνότερες αιτίες προσέλευσης, και ανευρέθη υψηλή
για λοιμώξεις γενικά και στα δύο φύλα (βακτηριακές‐
μυκητιακές‐ιογενείς), για καρδιαγγειακά συμβάματα
και υποθυρεοειδισμό στους άνδρες

• Ο δείκτης σχετικής επίπτωσης ήταν αυξημένος επίσης
για λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού

ΝΑΙΝΑΙ
The impact of glycemic control and diabetes mellitus 

on perioperative outcomes after total joint arthroplasty
Marchant MH Jr, et al. Marchant MH Jr, et al. J Bone Joint J Bone Joint SurgSurg Am 2009; 91:1621 Am 2009; 91:1621 

• Αναδρομική μελέτη σε ασθενείς που υπεβλήθησαν
σε ολική αρθροπλαστική στις ΗΠΑ
– Οι ασθενείς με μη επαρκώς ρυθμιζόμενο αλλά και αυτοί
με καλώς ρυθμιζόμενο ΣΔ είχαν περισσότερες
ουρολοιμώξεις σε σχέση με τους μη διαβητικούς

– Οι ασθενείς με μη επαρκώς ρυθμιζόμενο ΣΔ είχαν πιο
πολλές ουρολοιμώξεις από αυτούς με καλώς ρυθμιζόμενο
ΣΔ
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ΟΧΙΟΧΙ
The association of diabetes and glucose control 

with surgical‐site infections among 
cardiothoracic surgery patients

Latham R, et al.Infect Control Hosp Epidemiol 2001; 22:607.

• Αυξημένος κίνδυνος μετεγχειρητικής λοίμωξης
συσχετιζόταν με μετεγχειρητική υπεργλυκαιμία σε
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε καρδιακό by‐pass

• Δεν επηρεάσθηκε η θνητότητα

• Δεν ήταν παράγοντας κινδύνου η αυξημένη τιμή
γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης

ΟΧΙΟΧΙ
Infections in patients with type 2 diabetes 

in general practice
Bartelink ML, et al, Diabetes Res Clin Pract. 1998;40(1):15.

• 193 ασθενείς με μια ή περισσότερες λοιμώξεις
– Συνολικά 458 λοιμώξεις, μέσος όρος 2.4  κατά ασθενή

• Παρακολούθηση 2 ετών
• Ασθενείς με και χωρίς λοιμώξεις δεν διέφεραν ως προς το γλυκαιμικό

έλεγχο
• Δεν διέφερε η συμπτωματολογία (και η βαρύτητα των εκδηλώσεων) 

μεταξύ αυτών με καλώς ρυθμιζόμενο ή όχι ΣΔ
• Οι ασθενείς που προσέρχονταν με λοίμωξη είχαν σημαντικά υψηλότερες

τιμές γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης εκείνη την περίοδο, σε σύγκριση
με τις μέσες τιμές τους σε άλλες χρονικές περιόδους μακράν της
λοίμωξης

• Φαίνεται πιο πιθανό ότι η υπεργλυκαιμία είναι αποτέλεσμα και όχι η
αιτία των κοινών λοιμώξεων

ΕρώτησηΕρώτηση 22ηη
ΗΗ καλήκαλή γλυκαιμικήγλυκαιμική ρύθμισηρύθμιση σεσε νοσηλευόμενονοσηλευόμενο

διαβητικόδιαβητικό ασθενήασθενή επιδράεπιδρά θετικάθετικά στηνστην
επίπτωσηεπίπτωση//πρόγνωσηπρόγνωση τωντων λοιμώξεωνλοιμώξεων??

1. Ναι πάντοτε
2. Όχι σημαντικά
3. Σε μετεγχειρητικές λοιμώξεις
4. Σε βαρέως πάσχοντες που νοσηλεύονται

στην ΜΕΘ
5. Το 3 και 4
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Postoperative glucose
• 1561 μετεγχειρητικοί ασθενείς
• Μελετήθηκε η γλυκόζη ορού μετεγχειρητικά

– Σε 803 (51.4%) δείγμα εντός των πρώτων 12 ωρών
• Μετά τη διόρθωση ως προς τα μετεγχειρητικά επίπεδα σακχάρου, 

όλοι οι παράγοντες που θεωρούνταν ότι προδιαθέτουν στην
εμφάνιση λοιμώξεων του χειρουργικού πεδίου έχασαν τη
στατιστική σημαντικότητα
– Μόνο η κλιμάκωση των επιπέδων γλυκόζης μετεγχειρητικά παρέμεινε

στατιστικά σημαντική
– Υπο‐ανάλυση έδειξε ότι επίπεδα γλυκόζης > 140 mg/dL ήταν ο

μοναδικός παράγων κινδύνου για λοίμωξη χειρουργικού πεδίου
– οdds ratio, 3.2; 95%confidence interval [CI], 1.4‐7.2) για

χειρουργηθέντες παχέος εντέρου
– οdds ratio, 1.8  (95% CI, 1.3‐2.5 times) για αγγειοχειρουργικούς

ασθενείς

AsharAshar Ata, et al Arch Surg.Ata, et al Arch Surg. 2010;145(9):8582010;145(9):858‐‐864. doi:10.1001/archsurg.2010.179864. doi:10.1001/archsurg.2010.179

Higher APACHE II scores 
indicate more severe 
illness, and higher
TISS‐28 scores indicate a 
higher number of 
therapeutic 
interventions.

Kaplan–Meier Curves Showing Cumulative Survival of 
Patients Who Received Intensive Insulin Treatment or 
Conventional Treatment in the Intensive Care Unit
Τhe differences between the treatment groups were significant 

(Mantel–Cox log‐rank test)

p Nominal 0.005
p Adjusted <0.04 p Nominal 0.01
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Ερώτηση 3η
Αποτελεί ο ΣΔ παράγοντα κινδύνου για
την επιβίωση σε ασθενή με λοίμωξη?

1. ΝΑΙ

2. ΟΧΙ

3. Αδιευκρίνιστο

Outcome
Risk ratio (99% CI) 

1999 Cohort 1996 Cohort
Death attributable to infectious disease 
among all patients

1.84 
(1.73–1.95)

1.92
(1.79–2.05)

Death within 5 days of a physician 
claim for infectious disease among 
patients with such claims

1.38 
(1.23–1.55)

1.39 
(1.23–1.57)

Death during hospitalization with 
infectious disease among patients with 
such hospitalizations

0.95 
(0.89–1.01)

0.94 
(0.87–1.01)

Risk ratios with 99% CIs for the diabetic versus the
nondiabetic population

for death attributable to infectious disease

Shah B and Hux J Diabetes Care 2003 ; 26 (2):510‐513 
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Ερώτηση 4η
Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν

προδιαθέτει σε λοιμώξεις το διαβητικό ασθενή

1. Πτωχή λειτουργικότητα των μακροφάγων

2. Μειωμένη απάντηση των κυτταροκινών

3. Αυτόνομη νευροπάθεια

4. Αγγειακή ανεπάρκεια/μικροαγγειοπάθεια

5. Λήψη στατινών

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ
ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Διαταραχή της άνοσης απάντησης που συνδέεται με την
υπεργλυκαιμία

Αγγειακή ανεπάρκεια/Μικροαγγειοπάθεια

Αισθητική περιφερική νευροπάθεια

Αυτόνομη νευροπάθεια

Αποικισμός του δέρματος και των βλεννογόνων με: 
Staphylococcus aureus και Candida spp
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ΔΙΑΒΗΤΗΣ & ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

• Λειτουργία πολυμορφοπυρήνων
– Χημειοταξία , Προσκολλητικότητα , Φαγοκυττάρωση

Οψωνινοποίηση, Ενδοκυττάρια βακτηριοκτόνος
δραστικότητα ↓

• Λειτουργία μακροφάγων

• Κυτταροκίνες (μειωμένη έκκριση)

• Κυτταρική ανοσία

• Διαταραχή στο σύστημα της λεκτίνης

• Επαγωγή του αποπτωτικού μηχανισμού

Οι Διαταραχές σε Αρρύθμιστο Διαβήτη

Zykova SN et al Diabetes. 2000;49(9):1451
Al‐Mashat HA, et al Diabetes. 2006;55(2):487

↓ πρώιμης κινητικότητας σε κετοξέωση αλλά φυσιολογική
μετά διόρθωση

↓ χημειοταξίας ανεξάρτητα από την τιμή σακχάρου αίματος
νηστείας αλλά βελτίωση μετά επώαση με ινσουλίνη

↓ προσκολλητικής ικανότητας

Perillie PE et al. J Lab Clin Med 1962; 59: 1008

Mowat AG et al. N Engl J Med 1971; 284: 621

Bagdade JD, et al. Diabetes 1980; 29: 309

Παράγοντες συσχετιζόμενοι με τους
μικροοργανισμούς

• Candida albicans— Διαθέτει προσκολλητικές πρωτεΐνες
που επάγονται από τη γλυκόζη και βοηθούν στον
αποικισμό του στοματικού ή κολπικού επιθηλίου. Η
προσκόλληση οδηγεί σε μείωση της φαγοκυττάρωσης
δημιουργώντας πλεονέκτημα σε βάρος του ξενιστή

Hostetter MK Diabetes. 1990;39(3):271

• Rhizopus sp — Διαθέτει το ένζυμο «Αναγωγάση της
κετόνης» που του επιτρέπει να τρέφεται από τις υψηλές
συγκεντρώσεις γλυκόζης σε συνθήκες οξέωσης όπως αυτή
της διαβητικής κέτωσης

Ferguson BJ Otolaryngol Clin North Am. 2000;33(2):349
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ΕρώτησηΕρώτηση 55ηη

ΠοιέςΠοιές είναιείναι οιοι συχνότερασυχνότερα απαντώμενεςαπαντώμενες
λοιμώξειςλοιμώξεις στουςστους διαβητικούςδιαβητικούς ασθενείςασθενείς??

1. Ουρολοιμώξεις

2. Λοιμώξεις δέρματος‐μαλακών μορίων‐
βλεννογόνων

3. Λοιμώξεις οδόντων

4. Λοιμώξεις τραυμάτων και χειρουργικού
πεδίου

5. Λοιμώξεις αναπνευστικού

ΟΧΙ

Distribution of the different types of infection 
Conjunctivitis, superficial infections of the eye; LRTI, lower respiratory 
tract infections; Otitis, otitis externa; URTI, upper respiratory tract 
infections; UTI, urinary tract infections; Skin I, non‐fungal infections of 
the skin or of the nails; Skin fungal I, fungal infections of the skin or nails; 
UG fungal I, urogenital fungal infections

Bartelink ML, et al, Diabetes Res Clin Pract. 
1998;40(1):15.

ΕρώτησηΕρώτηση 66ηη

ΠοιεςΠοιες είναιείναι οιοι λοιμώξειςλοιμώξεις γιαγια τιςτις οποίεςοποίες θαθα
χρειαστείχρειαστεί νανα νοσηλευθείνοσηλευθεί συχνότερασυχνότερα

οο ασθενήςασθενής μεμε ΣΔΣΔ??

1. Πνευμονία

2. Ουρολοίμωξη

3. Λοίμωξη δέρματος‐μαλακών μορίων

4. Σηπτικό σύνδρομο
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No. of cases per 1,000 person‐
years of follow‐up (95% CI)

Control 
subjects

Diabetic 
subjects

Pneumonia 8.0 
(7.3–8.6)

20.0 
(14.0–26.0)

Urinary tract 
infection

4.1 
(3.6–4.6)

15.8 
(10.4–21.1)

Skin 
infection

2.5 
(2.1–2.8)

9.5 
(5.4–13.7)

Sepsis 1.3 
(1.0–1.6)

4.6 
(1.8–7.5)

Incidence and risk of infectious disease leading to Incidence and risk of infectious disease leading to 
hospitalisation over 7hospitalisation over 7 years of followyears of follow‐‐up of 10,063 individuals up of 10,063 individuals 

from the general population, with and without diabetes from the general population, with and without diabetes 

Benfield T, et al Diabetologia 2007;50(3):549‐54.

Hazard Ratio (95% CI) Wald 
p value (aHR) 

Unadjusted Adjusted

Pneumonia 2.55 
(1.86–3.49)

1.75 
(1.23–2.48)

0.002

Urinary tract 
infection

3.95
(2.75–5.66)

3.03 
(2.04–4.49) 

0.0001

Skin infection 3.98 
(2.51–6.33)

2.43 
(1.50–3.95) 

0.0001

Sepsis 3.78 
(1.97–7.27)

2.40 
(1.08–5.30)

0.03

Incidence and risk of infectious disease leading to Incidence and risk of infectious disease leading to 
hospitalisation over 7hospitalisation over 7 years of followyears of follow‐‐up of 10,063 individuals up of 10,063 individuals 

from the general population, with and without diabetes from the general population, with and without diabetes 

Benfield T, et al Diabetologia 2007;50(3):549‐54.

HR (95% CI) per mmol/l 
increase in plasma glucose Wald p value 

(aHR) 
Unadjusted Adjusted

Pneumonia 1.11 (1.08–1.14) 1.06 (1.03–1.10)a 0.001

Urinary tract 
infection

1.13 (1.10–1.17) 1.10 (1.05–1.15)b 0.0001

Skin infection 1.16 (1.11–1.20) 1.10 (1.04–1.15)c 0.0001

Sepsis 1.12 (1.05–1.19) 1.08 (0.99–1.17)d 0.09

Influence of nonInfluence of non‐‐fasting plasma glucose at baseline on risk of fasting plasma glucose at baseline on risk of 
infectious disease leading to hospitalisation during 7infectious disease leading to hospitalisation during 7 years of years of 
followfollow‐‐up of 10,063 individuals from the general population up of 10,063 individuals from the general population 

Benfield T, et al Diabetologia. 2007;50(3):549‐54.
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Αυξημένη επίπτωση σε γυναίκες με ΣΔ, χωρίς αυξημένη θνητότητα

Προδιαθεσικοί παράγοντες: 

• Γλυκοζουρία, μακροαλβουμινουρία

• Μειωμένη απέκκριση της Tamm‐Horsfall πρωτείνης

• Διαταραχές μη ειδικής κυτταρικής ανοσίας

• Αύξηση της προσκόλλησης των μικροοργανισμών στο ουροθήλιο

• Γενετικοί παράγοντες (ομάδα αίματος, secretor status, ιστορικό
στη μητέρα) 

Meiland R, et al. Drugs 2002; 62: 1859
Hoepelman A et al, IJAA 2003;22 (Suppl 2):35‐43

Λοιμώξεις Ουροποιητικού

ΕρώτησηΕρώτηση 77ηη

ΠοιαΠοια απόαπό τιςτις παρακάτωπαρακάτω λοιμώξειςλοιμώξεις δενδεν απαντάαπαντά
συχνότερασυχνότερα επίεπί σακχαρώδησακχαρώδη διαβήτηδιαβήτη??

1. Κυστίτιδα

2. Οξεία πυελονεφρίτιδα

3. Εμφυσηματώδης πυελονεφρίτιδα

4. Νεκρωτική πυελίτιδα

5. Νεφρικό/περινεφρικό απόστημα

6. Χρονία μη βακτηριακή προστατίτιδα

Κυριότερες Λοιμώξεις του Ουροποιητικού
σε διαβητικούς ασθενείς

• Ασυμπτωματική βακτηριουρία

• Κυστίτιδα

• Οξεία πυελονεφρίτιδα

• Εμφυσηματώδης πυελονεφρίτιδα, πυελίτιδα, 
κυστίτιδα

• Νεκρωτική πυελίτιδα

• Νεφρικό απόστημα

• Περινεφρικό απόστημα
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• 4 φορές συχνότερη σε γυναίκες με ΣΔ

• Απουσία συμπτωμάτων

Ορισμός
Ανεύρεση του ίδιου παθογόνου >105 cfu/ml σε δυο

διαδοχικές καλλιέργειες ούρων, εντός μιας εβδομάδας
με ή χωρίς πυουρία

ΕρώτησηΕρώτηση 88ηη

ΠότεΠότε θαθα θεραπεύσουμεθεραπεύσουμε τηντην ασυμπτωματικήασυμπτωματική
βακτηριουρίαβακτηριουρία σεσε διαβητικήδιαβητική ασθενήασθενή??

1. Πάντοτε
2. Όταν είναι δύσκολη η ρύθμιση του ΣΔ
3. Όταν ο ασθενής φέρει προσθετική βαλβίδα ή

άλλο εμφυτευμένο υλικό
4. Όταν υπάρχει ήδη αμφιβληστροειδοπάθεια ή

νευροπάθεια
5. Επί εγκυμοσύνης
6. Ποτέ

Godfrey KM, et al. N Engl J Med 2002; 347: 1576
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Manitoba diabetes urinary tract infection study 
group. Antimicrobial treatment in diabetic 
women with asymptomatic bacteriuria
Harding GK, et al, N. Engl. J. Med. 2002;347(20):1617–1618

•108 διαβητικές γυναίκες με ΑΒ τυχαιοποιήθηκαν σε
θεραπευτικό σχήμα 3 ή 14 ημερών με TMP‐SMX (ή
Ciprofloxacin αν γνωστή αντοχή σε TMP‐SMX) ή placebo.
•Το 3ήμερο σχήμα εγκαταλείφθηκε γρήγορα λόγω γρήγορων
υποτροπών
• Όλες οι ασθενείς ελέγχονταν κάθε 3 μήνες για
βακτηριουρία και όσες ανήκαν στο κομμάτι της
χημειοκαταστολής έπαιρναν περαιτέρω θεραπεία εφόσον η
βακτηριουρία υποτροπίαζε

The Manitoba trial: 
Results and Conclusions

• Τέσσερις εβδομάδες μετά το τέλος του πρώτου θεραπευτικού σχήματος, 
78% αυτών που έλαβαν placebo είχαν βακτηριουρία, έναντι 20% των
γυναικών πού έλαβαν αντιμικροβιακή αγωγή (P<0.001). 

• Κατά τη διάρκεια μέσου follow‐up 27 μηνών, 40% της ομάδας placebo και
42% της ομάδας της αντιμικροβιακής αγωγής είχαν τουλάχιστο ένα
επεισόδιο συμπτωματικής UTI 

• Ο χρόνος μέχρι το πρώτο συμπτωματικό επεισόδιο ήταν παρόμοιος στις
δύο ομάδες όπως επίσης και τα ποσοστά νοσηλείας για λοίμωξη
ουροποιητικού

• Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η θεραπεία της ΑΒ σε γυναίκες με
διαβήτη δεν μειώνει τα ποσοστά επιπλοκών που οφείλονται στο
διαβήτη και ο διαβήτης από μόνος του δεν αποτελεί ένδειξη
διερεύνησης της ΑΒ ή θεραπείας της

Harding GK, et al, N. Engl. J. Med. 2002;347(20):1617–1618

Συμπέρασμα:
Πρέπει να θεραπεύεται η ασυμπτωματική
βακτηριουρία στο διαβητικό ασθενή?

• Δεν προτείνεται να θεραπεύεται η ΑΒ στον σακχαρώδη διαβήτη διότι
στην πλειονότητα θα υποτροπιάσει, ενώ δεν παρατηρείται
σημαντική διαφορά στην επίπτωση:

Συμπτωματικής λοίμωξης του κατώτερου ουροποιητικού

Πυελονεφρίτιδας

Του χρόνου εμφάνισης συμπτωμάτων

Νεφρικής βλάβης

• Εξαίρεση: Εγκυμοσύνη και επικείμενη

ουρολογική επέμβαση

• Περαιτέρω μελέτη: ΣΔ1!

Diabetes Care 2000;23:1737
Diabetes Care 2000;23:744

Am J Epidemiol 2005;161:557
Diabetologia 2005;48:1288
Arch Inf Med 2006;166:2222
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Πυελονεφρίτιδα

Contrast‐enhanced CT scan in bilateral acute 
pyelonephritis showing triangular hypodense streaks 
spreading from the pelvis to the renal cortex

•Αυξημένο ποσοστό επιπλοκών
•Συνιστάται πάντα απεικονιστικός έλεγχος
στο διαβητικό ασθενή με πυελονεφρίτιδα

Peleg A et al, Diabetes/Metabolism Research and Reviews, 2007; 23: 3–13

Ερώτηση 9η
Ποια είναι η διάρκεια αγωγής σε

πυελονεφρίτιδα/κυστίτιδα

1. Ίδια με τους μη διαβητικούς

2. Πιο εκτεταμένη από τους μη διαβητικούς

3. Αδιευκρίνιστο

Προβληματισμοί

• Παρά τη συχνότητα της νόσου ελάχιστες
τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες έχουν προσπαθήσει
να απαντήσουν το προηγούμενο ερώτημα

• Πρέπει όλες οι ουρολοιμώξεις στους ασθενείς με ΣΔ
να αντιμετωπίζονται ως επιπεπλεγμένες? 
– Επιθετική σχολή: όλες οι ουρολοιμώξεις σε διαβητικούς
ασθενείς να αντιμετωπίζονται ως επιπεπλεγμένες για να
αποφεύγονται απειλητικές για τη ζωή συνέπειες

• Συνέπειες υπερκατανάλωσης αντιμικροβιακών

– Συντηρητική σχολή: επιπεπλεγμένη θεωρείται όταν είναι
• επίμονη‐υποτροπιάζουσα
• Επηρεασμένη νεφρική λειτουργία

Hoepelman A et al, IJAA 2003; 22(suppl2):35‐43
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Εμφυσηματώδεις Ουρολοιμώξεις

• Εκδηλώνονται ως κυστίτιδα, πυελίτιδα ή πυελονεφρίτιδα

• Η παθογένεια δεν είναι διευκρινισμένη

• Πιθανόν τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης στους ιστούς δημιουργούν
ευνοϊκό «μικροπεριβάλλον» για μικρόβια που παράγουν αέρα

• Συχνότερες σε γυναίκες >60 ετών

• Η κλινική εικόνα δε διαφέρει από τη συνήθη

• η κυστίτιδα μπορεί να εκδηλώνεται (50%) μόνο με κοιλιακό άλγος

• Η διάγνωση απαιτεί απλές ακτινογραφίες και CT

• Τα κύρια Παθογόνα: Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, 
Proteus mirabilis, Enterobacter aerogenes, Candida spp

Joshi N et al, N Engl J Med 1999; 341:1906‐1912

Radiograph of the abdomen, showing 
multiple air pockets around the shadow of 

the left kidney

Reformatted saggital CT showing air in
peri‐renal and peri‐hepatic areas

CID 2008;47:286

Διαβητικός ασθενής με κοιλιακό άλγος

Εμφυσηματώδης Κυστίτιδα
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Εμφυσηματώδης Χολοκυστίτιδα

• Αέρας στη χοληδόχο κύστη ή/και περιχολοκυστικά

• Clostridium perfringens, 

Escherichia coli

• Αντιμικροβιακή αγωγή*  +

• Χολοκυστεκτομή ή

Χολοκυστοστομία
* Πρέπει να καλύπτονται
αερόβια και αναερόβια

Κυτταρίτιδα εξελισσόμενη σε οστεομυελίτιδα της βάσης του
κρανίου και του λιθοειδούς σε ηλικιωμένους διαβητικούς (90%)

Pseudomonas aeruginosa

Έντονο νυχτερινό άλγος, ωτόρροια, βαρηκοΐα

Παρουσία χαρακτηριστικών κοκκιωμάτων στην ένωση χόνδρου‐
οστέινης μοίρας στον έξω ακουστικό πόρο

Η προσβολή των οστών της κροταφογναθικής

άρθρωσης, οδηγούν σε παραλύσεις νεύρων

(VI έως XII)

Θνητότητα 10%‐20% → 100%

ΚακοήθηςΚακοήθης ΕξωτερικήΕξωτερική ΩτίτιδαΩτίτιδα

Adapted, Joshi N et al, N Engl J Med 1999; 341:1906‐1912



16

ΚακοήθηςΚακοήθης ΕξωτερικήΕξωτερική ΩτίτιδαΩτίτιδα

Κακοήθης Εξωτερική Ωτίτιδα

Σπανίως επιπλέκεται με μηνιγγίτιδα, αποστήματα

εγκεφάλου, θρομβοφλεβίτιδα σηραγγώδους κόλπου

Χαρακτηριστική η μεγάλη αύξηση της ΤΚΕ

ΗMRI αποτελεί εξέταση επιλογής

ΔΔ: πλακώδες καρκίνωμα του κροταφικού οστού

Η σιπροφλοξασίνη (750mg x 2) επί 3 έως 12 μήνες

θεραπεία εκλογής

Χειρουργικός καθαρισμός?
Lancet Infect Dis 2004;4:34

Μουκορμύκωση ή Ζυγομύκωση (1)

• Το ΓένοςMucorales ευρίσκεται παντού στη φύση κυρίως σε

σάπια χόρτα και στο έδαφος

• Οι σπόροι διασπείρονται στον αέρα και εισπνέονται

• Το 2/3 των ασθενών έχουν Διαβήτη → Διαβητική κετοξέωση.

• Το 1/3 → αιματολογικές κακοήθειες (ουδετεροπενία)

• Υπάρχει και δερματική μορφή μετά από τροχαία ατυχήματα
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Ρινοεγκεφαλική
Μουκορμύκωση (2)

Κλινική εικόνα
• Μελανή νεκρωτική εσχάρα

• Πυρετός

• Ρινική συμφόρηση, σκούρα αιματοβαφής έκκριση, ρινόρροια ή επίσταξη, 

ευαισθησία στα ιγμόρεια, 

• Επέκταση στην υπερώα, οπισθοβολβική κεφαλαλγία

• Επέκταση οιδήματος στο πρόσωπο και στον οφθαλμικό κόγχο, θάμβος

οράσεως, διπλωπία, τύφλωση → θρόμβωση σηραγγώδους κόλπου →

θάνατος

Ασθενής με Κετοξέωση και Μουκορμύκωση
Θνητότητα 25%‐60%
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Rhizopus: Lactophenol‐blue stain

Ρινοεγκεφαλική Ζυγομύκωση (3)
Θεραπεία

• Χειρουργικός καθαρισμός

• Αντιμυκητιακή αγωγή:
– Liposomal amphotericin B: 7‐10mg/kg

– Posaconazole: 400mg/12ωρο →Μακροχρόνια

• Λιπαρό γεύμα

• Υπερβαρικό οξυγόνο

• Δεσφεροξαμίνη

Διαβήτης και Μυκητιάσεις:
Καντιντίαση
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ΣΔ και κοινές λοιμώξεις δέρματος
βλεννογόνων

• Η επίπτωση της ονυχομυκητίασης εξαιρετικά
αυξημένη στους διαβητικούς άνδρες
– Προσοχή στις αλληλεπιδράσεις αντιδιαβητικών –
αντιμυκητιακών‐καρδιολογικών φαρμάκων

• Η στοματική φορεία C. Albicans κυμαίνεται από 18 ως
80%
– Ξηροστομία?
– Οδοντοστοιχίες

• Η περιοδοντική νόσος είναι πολύ συχνή στο ΣΔ και
δυνατόν να απορρυθμίζει το γλυκαιμικό έλεγχο
– μικροπεριβάλλον

Peleg A et al, Diabetes/Metabolism Research and Reviews, 2007; 23: 3–13

ΣΔ και S. aureus
από τον αποικισμό στη λοίμωξη

• Diabetic patients have an increased prevalence of 
staphylococcal carriage 

• Poor glycaemic control appears to be a major predisposing 
factor 

• In type 1 diabetic children, nasal carriage of S. aureus is 
higher (>70% in some studies) than in both age‐matched 
controls and older type 2 patients and similar to that in 
young intravenous drug users 

• In the case of common skin infections, S. aureus is the most 
common pathogen isolated in cases of cellulitis and 10% of 
patients with this condition will also have diabetes that is 
either known or unmasked by the infection 

Peleg A et al, Diabetes/Metabolism Research and Reviews, 2007; 23: 3–13

Πυομυοσίτιδα
και Σακχαρώδης Διαβήτης

• Παρατηρείται κυρίως σε HIV(+) ασθενείς και στον σακχαρώδη
διαβήτη

• Αφορά σε πυογόνο φλεγμονή των μυών ως αποτέλεσμα
αιματογενούς διασποράς που εξελίσσεται σε απόστημα. 
Αφορά τα κάτω άκρα αλλά και τους ψοΐτες

• 25% έως 50% των ασθενών αναφέρουν προηγηθέντα
(ελάσσονα) τραυματισμό

• 90% Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, 
Escherichia coli
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• Πολυμικροβιακή στους διαβητικούς

• Χαρακτηριστική η «ξυλώδης» υφή των προσβεβλημένων μυών
και ο πόνος στο πρώτο στάδιο.

Στο δεύτερο στάδιο (μετά 10‐21 ημέρες) πυρετός και
απόστημα(τα)

Στο τρίτο στάδιο συστηματική τοξικότητα και επιπλοκές (π.χ. 
shock, ενδοκαρδίτιδα, πνευμονία)

• Επιβάλλεται έλεγχος για ενδοκαρδίτιδα

• CT και FNA→ η καλύτερη διαγνωστική προσέγγιση

• Απαιτείται ευρεία αντιμικροβιακή κάλυψη (ως πολυμικροβιακή
λοίμωξη)

Πυομυοσίτιδα
και Σακχαρώδης Διαβήτης

Διαβήτης και Νεκρωτικές Λοιμώξεις
Μαλακών Μορίων

Κλινικά Ευρήματα Μικροβιολογία

Πυρετός Staphylococcus aureus

Τοπικός πόνος Streptococcus spp 

Συστηματική τοξικότητα

Εντεροβακτηριακά
(συχνότερα αν έχουν

χορηγηθεί αντιμικροβιακά το
τελευταίο τρίμηνο)

Αέρας στους ιστούς

Pseudomonas aeruginosa 
(επί υδροθεραπείας) 

Αναερόβια

ΔιαφοροδιαγνωστικήΔιαφοροδιαγνωστική τηςτης
ΝεκρωτικήςΝεκρωτικής ΑπονευρωσίτιδαςΑπονευρωσίτιδας (1)(1)

Brook I, Frazier EH J Clin Microbiol. 1995;33(9):2382
Wong CH,  et al, J Bone Joint Surg Am. 2003;85‐A(8):1454
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ΔιαφοροδιαγνωστικήΔιαφοροδιαγνωστική τηςτης
ΝεκρωτικήςΝεκρωτικής ΑπονευρωσίτιδαςΑπονευρωσίτιδας (2)(2)

Κλινικά Ευρήματα Τύπος Ι
Μεικτή αερόβια

Αναερόβια

Τύπος ΙΙ
Πυογόνος στρεπτόκοκκος (GAS)

S. aureus

Πυρετός ++ ++++

Τοπικός πόνος ++ ++++

Συστηματική τοξικότητα ++ ++++

Αέρας στους ιστούς ++ ‐

Πύλη εισόδου προφανής ++++ ±

Σακχαρώδης διαβήτης ++++ ±

Brook I, Frazier EH J Clin Microbiol. 1995;33(9):2382
Wong CH,  et al, J Bone Joint Surg Am. 2003;85‐A(8):1454

ΔιαβήτηςΔιαβήτης καικαι ΝεκρωτικέςΝεκρωτικές ΛοιμώξειςΛοιμώξεις
ΜαλακώνΜαλακών ΜορίωνΜορίων

• Δυνατόν να ελλείπει ο πόνος λόγω διαβητικής
νευροπάθειας

• Η CT αποτελεί την διαγνωστική μέθοδο εκλογής για την
ανίχνευση αέρα στις περιτονίες

• Θνητότητα: 21%‐40%

• Θεραπεία:

– Χειρουργική

– Συνδυασμός αντιβιοτικών (αερόβια, αναερόβια)

Νεκρωτική απονευρωσίτιδα
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Διαβήτης και Νεκρωτικές Λοιμώξεις
Μαλακών Μορίων

Γάγγραινα Fournier

Μυονέκρωση
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ

• Αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό, 

αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη, κεφαλοσπορίνη γ’ γενεάς

+ κλινδαμυκίνη ή μετρονιδαζόλη, σιπροφλοξασίνη ή

μοξιφλοξασίνη+μετρονιδαζόλη, πιπερακιλλίνη‐

ταζομπακτάμη

• Σε υψηλή υποψία σταφυλοκόκκων: βανκομυκίνη, 

τεϊκοπλανίνη, δαπτομυκίνη

• Χειρουργικός καθαρισμός

Παρουσίαση 1ου περιστατικού
• Ασθενής ηλικίας 68 ετών με ΣΔ από 15 ετίας
υπό τριπλή αντιδιαβητική αγωγή και πτωχή
ρύθμιση, προσέρχεται για πυρετό 38,5 με
ρίγος και έντονη δύσπνοια

• Από 3ημέρου παραπονείται για μυαλγίες και
μη παραγωγικό βήχα

• Τα εγγόνια του 5 και 7 ετών είχαν την ίδια
συνδρομή με υψηλό πυρετό

Ερώτηση 10η
Ποιες είναι οι πιθανές διαγνώσεις

1. Γρίπη
2. Πνευμονιοκοκκική πνευμονία

3. Σταφυλοκοκκική πνευμονία

4. Πνευμονία από Klebsiella pneumoniae

5. Οποιοσδήποτε συνδυασμός με την επιλογή 1
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Πνευμονία και ΣΔ

• Η κακή ρύθμιση του διαβήτη προδιαθέτει σε
πνευμονιοκοκκική πνευμονία. 

• Μεταξύ των διαβητικών με πνευμονιοκοκκική
πνευμονία, η υπεργλυκαιμία είναι δείκτης
κακής πρόγνωσης

Rueda AM et al. J Infect 2010; 60: 99

Λοιμώξεις αναπνευστικού και ΣΔ

• Το φάσμα των μικροοργανισμών που προκαλούν πνευμονία της
κοινότητας στο διαβητικό ασθενή είναι ευρύτερο
– Αυξημένα ποσοστά απομόνωσης Staphylococcus aureus και

Gram‐αρνητικών βακτηρίων όπως Klebsiella pneumoniae
• Προδιαθεσικοί παράγοντες

– Υψηλό ποσοστό αποικισμού στό δέρμα και τη ρινική χοάνη
– Αυξημένο ποσοστό φαρυγγικής φορείας με Gram‐αρνητικά

βακτήρια
– Συχνότερα εισρόφηση‐γαστροπάθεια

• Ο διαβήτης έχει συσχετισθεί με υποτροπιάζουσα πνευμονία
• Βακτηριαιμική πνευμονία: συχνότερη σε διαβητικούς , αλλά δεν

φαίνεται να επηρεάζει δυσμενέστερα τη θνητότητα

J Epidemiol Commun Hlth 1991; 45: 73–77, 
Lancet 1987; 27: 671–674, Arch Int Med 1978; 138: 1224–1227, 

JAMA 1995; 274: 134–141, Arch Intern Med 1997; 157: 1965–1971, 
Diabetes Care 2004; 27: 70–76, Arch Intern Med 1982; 142: 85–89

ΣΔ και επιδημίες γρίπης

• Ο διαβήτης επιδρά δυσμενώς στη
νοσηρότητα και θνητότητα κατά τη
διάρκεια επιδημιών γρίπης!
– Ο πρώτος ασθενής που έλαβε ινσουλίνη πέθανε
με γριππώδη συνδρομή

– Οι διαβητικοί έχουν 6 φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο νοσηλείας σε επιδημίες γρίπης‐πιθανή
συσχέτιση με σταφυλοκοκκική πνευμονία
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••22‐‐8 8 φορέςφορές μεγαλύτεροςμεγαλύτερος κίνδυνοςκίνδυνος γιαγια πνευμονικήπνευμονική
φυματίωσηφυματίωση

••44‐‐14 14 φορέςφορές μεγαλύτεροςμεγαλύτερος κίνδυνοςκίνδυνος γιαγια αποτυχίααποτυχία
αντίαντί‐‐ΤΒΤΒ αγωγήςαγωγής

••ΗΗ φυματίωσηφυματίωση προκαλείπροκαλεί διαταραχήδιαταραχή ανοχήςανοχής
γλυκόζηςγλυκόζης καικαι χειροτερεύειχειροτερεύει τητη γλυκαιμικήγλυκαιμική ρύθμισηρύθμιση
σεσε διαβητικούςδιαβητικούς ασθενείςασθενείς

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
& ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

Dooley K , Chaisson RE. Lancet Infect Dis 2009; 9: 737

Περιστατικό 2ο

• Ασθενής γυναίκα 50 ετών, οδοντίατρος, με ΣΔ1 
εισάγεται στο Νοσοκομείο «Αττικό» λόγω φλέγμονα
στον αριστερό μηρό, σε σημείο χορήγησης της
ινσουλίνης

• Αναφέρεται πολύ καλή ρύθμιση του ΣΔ
• Λαμβάνει από 3ημέρου αμοξυκιλλίνη –κλαβουλανικό
(1γρΧ3) και κλινδαμυκίνη (600mgX3) με πτωχή
ανταπόκριση

• Δεν έχει πυρετό‐απορρύθμιση σακχάρου
• CRP: 3mg/dl
• Gram χρώση πύου: Gram(+) κόκκος
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Ερώτηση 11η
Ποιά παθογόνα θα σκεφτείτε

1. S. aureus
2. Streptococci

3. Actinomycetes sp

4. Άλλο

Περιστατικό 2ο

• Η καλλιέργεια δεν αναπτύσσει μικρόβιο το 2ο
24ωρο

• Το 3ο 24ωρο αναπτύσσεται Gram(+) στο
Brucella agar (αναερόβιες συνθήκες)

Ερώτηση 12η
Ποιά παθογόνα θα σκεφτείτε τώρα?

1. S. aureus

2. Streptococci

3. Actinomycetes sp

4. Άλλο
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Περιστατικό 2ο

• Ταυτοποίηση παθογόνου

Gemella morbillorum

• Συμπέρασμα:
Το ιστορικό έχει σημασία!
– Η ενδελεχής λήψη ιστορικού αποκάλυψε τον
τρόπο μόλυνσης

OTHER MICROORGANISMS STRONGLY ASSOCIATED 
WITH INFECTIONS IN PATIENTS WITH DIABETES

• Ιn a group of non‐pregnant adults with group B 
streptococcal bacteremia, the prevalence of diabetes was 
found to be 27.5 %

• A disproportionately high incidence (30 to 60 percent) of 
diabetes has been reported in several series of patients
with Κlebsiella infections, including bacteremia, liver
abscess, endophthalmitis and thyroid abscess

• Diabetes has been identified as a risk factor for infection
with Salmonella enteritidis

N Engl J Med 1999; 341:1906‐1912, 
N Engl J Med 1993;328:1807‐11, 

Diabetes Care 1991;14:89‐4, 
J Infect Dis 1991;164:538‐41

Συμπεράσματα (1)

• Η μελέτη της παθογένειας των λοιμώξεων στο ΣΔ χρήζει
περαιτέρω διευκρίνισης, ειδικά για τους ασθενείς με HbA1c
<8.0% 

• Η αυστηρή ρύθμιση της γλυκόζης αίματος με
εντατικοποιημένα σχήματα ινσουλινοθεραπείας έχει δείξει
βελτίωση της νοσηρότητας και θνητότητας σε
νοσοκομειακούς ασθενείς

• Η ασυμπτωματική βακτηριουρία και η πυελονεφρίτιδα
είναι συχνές σε διαβητικούς ασθενείς, ειδικά σε γυναίκες
– για την ΑΒ οι ενδείξεις είναι εναντίον της συστηματικής

αντιμικροβιακής αντιμετώπισης

– αντιθέτως για την πυελονεφρίτιδα απαιτείται εγρήγορση λόγω του
κινδύνου σοβαρών τοπικών και συστηματικών επιπλοκών
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Συμπεράσματα (2)
• Ο κίνδυνος λοιμώξεων δέρματος, ονύχων και βλεννογόνων

είναι αυξημένος στους διαβητικούς ασθενείς

• Ο ΣΔ αποτελεί παράγοντα κινδύνου για λοιμώξεις του
αναπνευστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης και της
φυματίωσης, η οποία μπορεί να εκδηλώνεται με ασυνήθεις
κλινικές εικόνες

• Ο ΣΔ είναι ισχυρός παράγων κινδύνου για περιοδοντική νόσο, 
η οποία μπορεί να επιδεινώνει το γλυκαιμικό έλεγχο

• Νοσοκομειακές και ειδικότερα λοιμώξεις του χειρουργικού
πεδίου αφορούν πολύ συχνά τους διαβητικούς ασθενείς

Σας ευχαριστώ



29

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ

ΛΥΔΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΚΕΕΛΠΝΟ

Περιστατικό 1 

45 ετών άντρας
ΣΔ Τύπου I για 30 έτη
Αμφιβληστροειδοπάθεια και περιφερική
νευροπάθεια
Ακρωτηριασμός αρ άκρου προ 2 ετίας
Καπνιστής (5 τσιγάρα την ημέρα)
Κακή παρακολούθηση σακχάρου
Ζεστό και ερυθρό έλκος στο Δε άκρο
Καταθλιπτική διάθεση-ανησυχεί για νέο
ακρωτηριασμό
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Ερώτηση

• 1. Ο ασθενής έχει 50% πιθανότητα νέου ακρωτηριασμού
• 2. Η διαβητική νευροπάθεια είναι το αίτιο της εμφάνισης
του έλκους στον ασθενή

• 3. Στον ασθενή απαιτείται άμεση εισαγωγή στο νοσοκομείο
για αντιμετώπιση

• 4.  Ο ασθενής έχει 5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα για
οστεομυελίτιδα λόγω του ΣΔ

• 5. Όλα τα παραπάνω είναι λάθος

Ορισμός

• Διαβητικό πόδι είναι το πόδι των ασθενών με διαβήτη
που έχει
– εξέλκωση
– λοίμωξη
– με/ή καταστροφή των εν τω βάθει ιστών, 

• με συνύπαρξη περιφερικής νευροπάθειας ή/και ποικίλου
βαθμού αρτηριοπάθεια των κάτω άκρων. 

World Health Organization, International Working Group on the Diabetic Foot, 1999

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• 366 εκ άτομα με ΣΔ έως 2030

• Το διαβητικό πόδι παραμένει η πιο συχνή αιτία εισαγωγής στο
νοσοκομείο ασθενών με ΣΔ

• Κάθε έτος 4 εκ ασθενείς με ΣΔ θα παρουσιάσουν έλκος στο
πόδι

• Κυτταρίτιδα 9 φορές πιο συχνή σε ΣΔ

• Οστεομυελίτις 12 φορές πιο συχνή
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FOOT ULCERS IN DIABETES

Precipitate 85% of amputations: “Rule of 15”

• 15% of diabetes patients Foot ulcer in lifetime

• 15% of foot ulcers Osteomyelitis

• 15% of foot ulcers Amputation

Clinical Care of the Diabetic Foot, 2005

Κίνδυνος απώλειας μέλους και ζωής
του ασθενούς

Κάθε 30” ένας ασθενής χάνει το κάτω του άκρο σε
κάποιο μέρος του πλανήτη μας ως συνέπεια του

ΔΙΑΒΗΤΗ

Επιδημιολογία διαβητικού ποδιού
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ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΣΔ

Tragic: “Rule of 50”

50% of amputations transfemoral/transtibial level
50% of patients 2nd amputation in ≤5y
50% of patients Die in ≤ 5y

Clinical Care of the Diabetic Foot, 2005

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

Είναι απαραίτητη η συμβολή πολλών παραγόντων για να
αναπτυχθεί έλκος

Reiber et al, Diabetes Care 1999; 22: 157-62
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Πολυπαραγοντική παθογένεια του
διαβητικού ποδός

Πολυπαραγοντική παθογένεια του
διαβητικού ποδός

Περιφερική νευροπάθεια

Ατροφία των μικρών
μυών του ποδός

Υπερκεράτωση στο πέλμα

Έλκος εκ πιέσεως

Λοίμωξη

Οστεομυελίτιδα

Τροφικές διαταραχές
του δέρματος

Μικροαγγειοπάθεια

Αρτηριοπάθεια

Γάγγραινα

Απορρύθμιση του ΣΔ

Νευροπάθεια: Η κυριότερη αιτία ελκών

King’s College, London:
62% νευροτροφικά
25% νευροϊσχαιμικά
13% ισχαιμικά

Manchester:
40% νευροτροφικά
45% νευροϊσχαιμικά
15% ισχαιμικά

Λαϊκό:
44% νευροτροφικά
28% νευροϊσχαιμικά
28% ισχαιμικά

Νευροπάθεια: κοινός παρανομαστής στο 70-80% των ελκών
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Αγγειοπάθεια

In diabetes there is macro and
microangiopathy

1. Macroangiopathy
• Atherosclerosis of large

arteries

2. Microangiopathy
• Increased thickness of

basement membrane & 
endothelial proliferation

• Capillary damage

Μειωμένη
τοπική ροή
αίματος

Κακή
διείσδυση

αντιβιοτικών

Φτωχή
επούλωση
τραύματος

Ανοσιακή έκπτωση

Λειτουργία πολυμορφοπύρηνων

Χημειοταξία
Προσκολλητικότητα
Φαγοκυττάρωση
Ενδοκυττάρια βακτηριοκτόνος δραστηκότητα
Οψωνινοποίηση

Λειτουργία μονοκυττάρων

Κυτταροκίνες

Κυτταρική ανοσία

1
2

34

Παράγοντες κινδύνου

Lipsky et al CID 2004
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παραμόρφωση Δραστηριότητα

Νευροπάθεια

Έλκος διαβητικού ποδιού

Νευροπάθεια και Διαβητικό πόδι

Lavery, Armstrong et al. Diabetes Care 2003

Περιστατικό συνέχεια …

• ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Καλή γενική κατάσταση
ΑΠ 135/85 σφ 82. 

• Εξέταση δεξιού κάτω άκρου

επιφανειακό έλκος με
πυώδη έκκριση περίπου
1cm στο 5ο μετατάρσιο
Ερύθημα γύρω από το έλκος

Περιφερικές σφύξεις
ψηλαφητές

Αισθητικότητα ,δόνηση και
αίσθημα πιέσεως μειωμένα

Ερώτηση

• 1.Ο ασθενής έχει σοβαρή λοίμωξη του ποδιού και χρήζει
άμεσα εισαγωγής

• 2. Ο ασθενής χρήζει άμεσης αγγειοχειρουργικής εκτίμησης
και πιθανό νέο ακρωτηριασμό

• 3. Θα στείλουμε καλλιέργεια βλάβης και gram χρώση και θα
περιμένουμε αποτέλεσμα

• 4. ο ασθενής έχει ήπια λοίμωξη στο άκρο του
• 5.Τιποτα από τα παραπάνω
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Προσέγγιση
διαβητικού
ποδιού

διάγνωση Παράγοντες
κινδύνου

ιστορικό

Φυσική εξέταση

Εργαστηριακό
έλεγχο

έλκος

Απειλητικές
λοιμώξεις

Charcot’s arthropathy

Ακρωτηριασμοί

Εκτίμηση του ασθενούς

• Ιστορικό
Γενικά συμπτώματα – πυρετός, ρίγη , έμετος
Συμπεριφορά – σύγχυση, κατάθλιψη
Κοινωνική κατάσταση – άρνηση, μη συμμόρφωση, χωρίς
βοήθεια

νευροπάθεια – χωρίς αισθητικότητα
Τραύμα – πόνος, καύσος, έκκριση
παρελθόν: διάρκεια ΣΔ, γλυκαιμικός έλεγχος , κάπνισμα

• Εξέταση
– Του ασθενούς
– Του κάτω άκρου
– Του άκρου ποδός
– Της βλάβης

• Βαθμός σοβαρότητας του έλκους και της λοίμωξης

Κλινική εκτίμηση ποδιού

• GENERAL EXAMINATION
– The leg and foot are inspected for overall appearance of the skin, hair growth, 

perfusion, pulses, and color
• erythema
• warmth
• tenderness
• swelling
• visible pus

• FOOT EXAMINATION
– bony prominences 
– presence of protective sensation
– ulcers should be evaluated for infection in the adjacent soft tissues
– wounds should be measured for length, width, depth and location
– open wounds should be probed with a sterile cotton swab or other appropriate 

instrument to evaluate the extent of involvement of deeper structures (tendons, joints, 
and bone)
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Εκτίμηση του ασθενούς

• Υπάρχουν συστηματικές εκδηλώσεις ;

• Πρέπει να γίνει εισαγωγή στο νοσοκομείο ;

• Υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης ;

– Έλεγχος της λοίμωξης –Σωτηρία του άκρου

• Νέκρωση / γάγγραινα

• Απόστημα

• Ισχαιμία

• Εκτίμηση από αγγειοχειρουργό

• Η σοβαρότητα της νόσου καθορίζει την επιλογή του αντιβιοτικού

Η ετήσια εξέταση των 30 δευτερολέπτων

Ulbrecht et al CID 2004

Η εξέταση των 2 λεπτών

Ulbrecht et al CID 2004
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Έλεγχος απώλειας της προστατευτικής αισθητικότητας

Μη αντίληψη της ίνας 5,07:
10-πλάσια ↑ του κινδύνου για έλκος

Εκτίμηση αγγειακής λειτουργίας

Indicated to evaluate the extent of occlusive
vascular disease and in the assessment of healing potential

• Doppler segmental artery pressures

• Ankle-brachial indices (ABI) Normal value 1.1, <0.9 abnormal

• Toe pressure measurements 
85%-100% of foot lesions will heal when toe pressures are >40mmHg and less 
than 10% will heal if<20mmHg

• Transcutaneous oxygen tension (TcPO2) 
<10mmHg correlates with non-healing, >30mmHg correlates with healing

Υπάρχει λοίμωξη;

Cutting et al. J Wound Care 1994
Gardner et al. Wound Repair Regen 2001
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Independent Risk Factors* for Foot Infection:
Diabetex Prospective Trial

Variable Risk Ratio (95%CI) p Value
Wound depth to bone 6.7 (2.3–19.9) 0.001
Wound duration >30 days 4.7 (1.6–13.4) 0.004
Recurrent foot wound 2.4 (1.3–4.5) 0.006
Traumatic wound etiology 2.4 (1.1–5.0) 0.02
Peripheral vascular disease 1.9 (1.0–3.6) 0.04

Lavery, Armstrong, Lipsky et al, Diabetes Care 2006;29:1288

*stepwise logistic regression model, excluding ulceration

Physical Examination

Infection should be diagnosed clinically  based on the 
presence of 
Purulent secretions
or
At least two of the cardinal manifestations of inflammation 
(redness, warmth, swelling or induration, and pain or 
tenderness)

IDSA Guidelines for Diabetic Foot Infections CID 2004: 39(1 Oct) 885-910

IDSA Guidelines for Diabetic Foot Infections CID 2004: 39(1 Oct) 885-910

Perfusion, Extent/size, Depth / tissue loss, Infection, Sensation

Clinical Classification of Diabetic Foot Infection



40

Τροποποιημένη ταξινόμηση λοίμωξης ελκών άκρου
πόδα κατά IDSA (Infectious Diseases Society of America)

Powlson, J Antimicrob Chemother 2010

Powlson, J Antimicrob Chemother 2010

Τροποποιημένη ταξινόμηση λοίμωξης ελκών άκρου
πόδα κατά IDSA (Infectious Diseases Society of America)

Μετρίας σοβαρότητας λοίμωξη

- Ερυθρότητα >2cm     
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Powlson, J Antimicrob Chemother 2010

Τροποποιημένη ταξινόμηση λοίμωξης ελκών άκρου
πόδα κατά IDSA (Infectious Diseases Society of America)

Λοίμωξη

- Ερυθρότητα & ευαισθησία
πέλματος

Ψηλαφητές σφύξεις

Κατάταξη του Διαβητικού
Έλκους κατά Wagner

Βαθμός 0 Φυσιολογικό πόδι χωρίς έλκος

Βαθμός 1 Επιφανειακό έλκος

Βαθμός 2 Βαθύ έλκος

Βαθμός 3 Βαθύ έλκος με απόστημα και
οστεομυελίτιδα

Βαθμός 4 Τοπική γάγγραινα

Βαθμός 5 Εκτεταμένη γάγγραινα σε όλο το πόδι
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Το Διαβητικό Πόδι: Βαθμοί κατά
Wagner

Περιστατικό συνέχεια ..

Λάβαμε καλλιέργεια από το βάθος της βλάβης . Στο διαβητικό
πόδι

1. τα πιο συχνά παθογόνα σε πρωτοεμφανιζόμενο έλκος είναι
οι στρεπτόκοκκοι και ο S.aureus

2. η λοίμωξη στο διαβητικό πόδι είναι συχνά μονομικροβιακή
3.  οι μύκητες δεν αποτελούν αίτιο λοίμωξης στο διαβητικό
πόδι

4. 1 και 2 σωστά
5. όλα τα παραπάνω είναι σωστά

Μικροβιολογία

• Normal skin bacteria
– Coag neg Staph, alpha-hemolytic strep, corynebacteriae

• Acute wound
– Monomicrobial (Gram positive)

• Chronic wound
– Polymicrobial (GNRs, Anaerobes, enterococcus, GPCs)

• Deep space pus – most accurate
• Curretage or tissue scraping from the base of a 

debrided ulcer gives the best information  - next most 
accurate

• Cotton swab across the surface is of little utility

IDSA Guidelines for Diabetic Foot Infections CID 2004: 39(1 Oct) 885-910
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Foot – Infection Pathogens

Cellulitis without an open skin wound b-Hemolytic streptococcus and Staphylococcus 
aureus

Infected ulcer and antibiotic naive S. aureus and b-hemolytic streptococcus

Infected ulcer that is chronic or was previously 
treated with antibiotic therapy

S. aureus, b-hemolytic streptococcus, and
Enterobacteriaceae

Ulcer that is macerated because of soaking Pseudomonas aeruginosa (often in 
combination with other organisms)

Long duration nonhealing wounds with 
prolonged, broad-spectrum antibiotic therapy

Aerobic gram-positive cocci (S. aureus , 
coagulase-negative staphylococci, and 
enterococci), diphtheroids, Enterobacteriaceae,
Pseudomonas species, nonfermentative gram 
negative rods, and, possibly, fungi

“Fetid foot”: extensive necrosis or gangrene, 
malodorous

Mixed aerobic gram-positive cocci, including 
enterococci, Enterobacteriaceae, 
nonfermentative gram-negative rods,
and obligate anaerobes

IDSA Guidelines for Diabetic Foot Infections CID 2004: 39(1 Oct) 885-910

Παθογόνα σε λοιμώξεις διαβητικού ποδιού

1 2 3 4

Μικροβιακό φορτίο

Βαρύτητα
Βάθος

Νέκρωση

Αναερόβια

Αερόβια Gram αρνητικά

Αερόβια Gram θετικά

Παθογόνα αίτια

Πότε θα στείλουμε καλλιέργεια ;

• Σε όλες τις μέτριας βαρύτητας και σοβαρές λοιμώξεις

• Όταν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος MRSA και άλλων
ανθεκτικών μικροοργανισμών.

– Χρόνιες λοιμώξεις ασθενών που έχουν νοσηλευθεί ή
διαμένουν σε ιδρύματα

– Προηγούμενη λήψη αντιβιοτικών

• Μερικές φορές δεν είναι απαραίτητο σε ήπιες λοιμώξεις
ασθενών που δεν έχουν λάβει αντιβιοτικά.  
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Περιστατικό…

• Πως θα αντιμετωπίσουμε τον ασθενή
1.Χειρουργικός καθαρισμός και έναρξη κλινδαμυκίνης από το
στόμα

2.Καλλιέργειες βλάβης και έναρξη σιπροφλοξασίνης από το
στόμα

3.Εισαγωγή στο νοσοκομείο για χειρουργικό καθαρισμό και iv 
αγωγή

4. Χειρουργικός καθαρισμός, καλλιέργειες και peros αγωγή με
λεβοφλοξασίνη

Λοίμωξη

• Εκροή πύου

Αντιμετώπιση της λοίμωξης

• Επιφανειακό έλκος – χειρουργικός καθαρισμός
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Αντιμετώπιση της λοίμωξης

• Επιπολής έλκος με λοίμωξη του δέρματος
– Χειρουργικός καθαρισμός με αφαίρεση των

νεκρωμένων ιστών και από του στόματος αντιβίωση

με φάσμα έναντι των Staphylococcus aureus και

streptococci

International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) 2008

Ήπιες και μέτριας βαρύτητας λοιμώξεις
peros αγωγή
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περιστατικό…

Ο ασθενής έχει ήπια λοίμωξη και ξεκίνησε αγωγή με
λεβοφλοξασίνη από το στόμα.

1. Θα χορηγήσουμε αγωγή για 7 ημέρες και συστήσουμε
διακοπή καπνίσματος και καλή ρύθμιση σακχάρου

2. Θα χορηγήσουμε αγωγή για 7 ημέρες επανεκτίμηση με νέο
ραντεβού, συστάσεις για κάπνισμα και σάκχαρο, 
επανειλημμένους καθαρισμούς

3. Θα χορηγήσουμε αγωγή για 2 εβδομάδες και σύσταση για
ειδικά υποδήματα

4. Αγωγή για 3 εβδομάδες και επανειλημμένο καθαρισμό του
έλκους (hydrogel)

2-4 εβδομάδεςΕνδονοσοκομειακά
και μετά
εξωνοσοκομειακά

αρχικά IV και
κατόπιν από το
στόμα

Σοβαρή

2-4 εβδομάδεςΕξωνοσοκομειακά/
ενδονοσοκομειακά

από το στόμα
(ή αρχικά IV)

Μέτρια

7-14 ημέρες, έως
και 28 ημ.εάν
καθυστερεί να
βελτιωθεί

εξωνοσοκομειακάΤοπικά ή από το
στόμα

ΉπιαΜΑΛΑΚΑ
ΜΟΡΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΟΠΟΣΟΔΟΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΕΣΤΙΑ

Ίαση ελκών-πρόληψη λοιμώξεων

– Γλυκαιμικός έλεγχος
– Κατάκλιση
– Ειδικοί σταθεροί ή περιπατητικοί γύψοι

• Θεραπευτικά υποδήματα
– Καθημερινή επιθεώρηση -ικανοποιητική περιποίηση του
έλκους

– Επανειλημμένος καθαρισμός του έλκους, κυρίως
χειρουργικός

– Αξιολόγηση των περιφερικών αγγείων
– Συχνή αξιολόγηση για την παρουσία υποκείμενης
οστεομυελίτιδας

– Εφαρμογή αρνητικής πίεσης (VAC)
– Υπερβαρύ Ο2
– Διακοπή καπνίσματος
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

• 64 ετών παχύσαρκος , τακτικά ιατρεία
• Type 2 DM (15 ετη)
ΑΥ ↑ (18 ετη)
Υπερλιπιδαιμία (18 έτη)

CABG (10 έτη πριν)
Insulin/Metformin /Statin/ ARB/Hctz /CCB/ASA

• Άλγος στην πτέρνα από μηνός
• Έλαβε αμοξυκιλίνη κλαβουλονικό για 7 ημέρες

Περιστατικό 2

• Κλινική εκτίμηση

– Στυλεός αγγίζει οστό
– Εκτεταμένο απόστημα
– Μη ψηλαφητές σφύξεις στο πάσχων άκρο
– ΑΠ 100/80mmHg ,39 C, Λ 17.500 ΤΚΕ 77 CRP 34
– Σάκχαρο 345 mg/dl 
– ABI : 0.2
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Περιστατικό…

• Ο ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο. Γίνεται χειρουργικός
καθαρισμός και παροχέτευση αποστήματος, καλλιέργειες. 
Στη συνέχεια:

1. ζητάμε ακτινογραφία οστού και έναρξης ΙV αγωγής με
πιπερακιλίνη ταζοβακτάμη

2. Ζητάμε ΜRI βλάβης έναρξη ΙV αγωγής και
αγγειοχειρουργική εκτίμηση

3. Έναρξη τιγεκυκλίνης και αγγειοχειρουργική εκτίμηση
4. Ζητάμε scan οστών, έναρξη λεβοφλοξασίνης με κλινδαμυκίνη
5. Ζητάμε ΜRI βλάβης, αγγειοχειρουργικό έλεγχο και έναρξη
λινεζολίδης

Classification

Θεραπεία της λοίμωξης

• Εν τω βάθει λοίμωξη (κίνδυνος ακρωτηριασμού)
– Χειρουργική παροχέτευση το ταχύτερο δυνατό με
αφαίρεση νεκρωμένου ή ισχαιμικού ιστού, 
συμπεριλαμβανομένου προσβεβλημένου οστού

– Επαναιμάτωση, εάν απαιτείται
– Αντιβιοτικά ευρέως φάσματος, ΕΦ, έναντι Gram-
θετικών και αρνητικών, ως και αναεροβίων

International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) 2008
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Υπάρχει οστεομυελίτιδα ;

Λοίμωξη

• Probe to bone (+) - Οστεομυελίτιδα
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Κλινική διάγνωση οστεομυελίτιδας

Παράγοντες κινδύνου:

• Εμφανές οστούν ή στυλεός που αγγίζει το οστούν
• Διαστάσεις έλκους >2x2cm

• Παρουσία έλκους >1-2 εβδομάδες

• Η αποφόρτιση πιέσεων δεν συνοδεύεται από βελτίωση ενός μη

ισχαιμικού έλκους μετά από 6 εβδομάδες

• Δάκτυλο με εικόνα “λουκάνικου”

• Εάν υπάρχει ισχαιμία, τα σημεία φλεγμονής μπορεί να είναι ↓

Δάκτυλο με εικόνα “λουκάνικου”

Rajbhandari et al. Diabet Med 2000; 17:74-77

Εργαστηριακές εξετάσεις

• WBC, ΤΚΕ, C-reactive protein
– Μη ειδικά, μικρή ευαισθησία
– 50% των ασθενών με εν τω βάθει λοιμώξεις δεν έχει ↑ WBC
– Σε οστεομυελίτιδα:  

• ΤΚΕ > 70mm/h : Ειδικότητα 100%, ευαισθησία 28-50%
– ΤΚΕ, C-reactive protein για παρακολούθηση ανταπόκρισης σε
θεραπεία με άλλους παράγοντες

– ΤΚΕ για παρακολούθηση θεραπείας της οστεομυελίτιδας

• Φερριτίνη, απτοσφαιρίνες, α1-αντιθρυψίνη υπό μελέτη
• ↑ σακχάρου αίματος
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Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος για τη διάγνωση της
οστεομυελίτιδας ;

“Gold standard”: βιοψία οστού και καλλιέργεια διαμέσου μη μολυσμένου
ιστού

Λοίμωξη

• MRI άκρου ποδός

Υποτροπές 20-30%

Lipsky et al CID 2004
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Απεικονιστικά ευρήματα σε ασθενή
με ισχαιμία

Πρωτογενής ακρωτηριασμός

• Εν τω βάθει σήψη με προχωρημένη
γάγγραινα άκρου ποδός

• Σήψη με αποσταθεροποίηση του αρρώστου
• Επαναιμάτωση μη εφικτή

• Κλινοστατισμός, αγκύλωση
• Μικρό προσδόκιμο επιβίωσης λόγω
σοβαρών συνοδών προβλημάτων

• Ισχαιμία ή λοίμωξη κεντρικής κνήμης
μη επιδεχόμενα αντιμετώπιση

Ο Διπλός Ρόλος της Χειρουργικής

Αντιμετώπιση της

1. Ισχαιμίας με επαναιμάτωση εφ’όσον αυτή

είναι αναγκαία αλλά και εφικτή

2. Γάγγραινας (± λοίμωξης) με εκτομή ιστού

εφόσον αυτή είναι αναγκαία αλλά και εφικτή
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CTA MRAΑγγειογραφία

Υγρή γάγγραινα με
κρίσιμη ισχαιμία

Απόφραξη
Επιπολής
Μηριαίας
Αρτηρίας

Μηροϊγνυακή παράκαμψη με αποκατάσταση
σφύξεων στον άκρο πόδα

Διαμετατάρσιος ακρωτηριασμός
στον ίδιο χρόνο
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Νευροϊσχαιμικό έλκος, επιπλακέν

Απόφραξη ΔΕ
κοινής μηριαίας

Ενδαρτηρεκτομή ΔΕ
κοινής μηριαίας
με τοποθέτηση
εμβαλώματος

Πίεση σφυρού
40 mmHg

Δυο μήνες αργότερα...

+ διαμετατάρσιος
ακρωτηριασμός
4ου & 5ου δακτύλου

Πίεση σφυρού
90 mmHg

• Ερώτηση
Πόση μπορεί να είναι η διάρκεια αντιβιοτικής αγωγής μετά
χειρουργικά παρέμβαση?

1. 4-5 ημέρες μετά από ακρωτηριασμό και χωρίς μολυσμένο
ιστό

2. 10 ημέρες αν παραμένει λοίμωξη μαλακών μορίων με
ενδοφλέβια χορήγηση

3. 3 εβδομάδες σε υπόλειμμα νεκρωμένου οστού
4. Όλα από τα παραπάνω είναι λάθος
5. Όλα από τα παραπάνω είναι σωστά
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> 3 μήνεςαρχικά IV και
κατόπιν από το
στόμα

Όχι χειρουργείο ή
υπόλειμμα νεκρού οστού

4-6 εβδομάδεςαρχικά IV και
κατόπιν από το
στόμα

υπόλειμμα μολυσμένου
οστού
(χωρίς νέκρωση)

2-4 εβδομάδεςIV ή από το
στόμα

υπόλειμμα μολυσμένου
ιστού (μόνο μαλακά μόρια)

2-5 ημέρεςIV ή από το
στόμα

Χωρίς υπόλειμμα
μολυσμένου ιστού (πχ μετά
απο ακρωτηριασμό)

ΔιάρκειαΟδόςΧειρουργική επέμβασηΟΣΤΟ ή
ΑΡΘΡΩΣΗ

Διάρκεια θεραπείας μετά χειρουργείο

Αλγόριθμος αντιμετώπισης
διαβητικού ποδιού (Ι)

1. Άμεση και πλήρης χειρουργική παροχέτευση. Καθαρισμός
μη μολυσμένου αλλά νεκρωμένου ιστού δεν

πραγματοποιείται ως αρχική επέμβαση

2. Ευρέως φάσματος αντιβίωση ως τη λήψη των

αποτελεσμάτων των καλλιεργειών

3. Εκτίμηση της αιμάτωσης και αγγειογραφία επί απουσίας

ψηλαφητών σφύξεων

Sheahan, J Vasc Surg 2005

Αλγόριθμος αντιμετώπισης
διαβητικού ποδιού (ΙΙ)

4. Ενδαρτηριακή αφαιρετική ψηφιακή αγγειογραφία με λήψη

προσθιο-οπισθίων και πλαγίων λήψεων

5. Αγγειακή παράκαμψη με σκοπό την αποκατάσταση

σφύξεων στον άκρο πόδα

6. Ο τελικός καθαρισμός, ακρωτηριασμός και η σύγκλειση του

τραύματος ακολουθεί, συχνά κατά την αρχική επέμβαση

επαναιμάτωσης

Sheahan, J Vasc Surg 2005
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Άλλες θεραπείες

Recombinant granulocyte-colony stimulating 
factor (GCSF)
no significant effect on duration of intravenous antibiotic treatment, resolution of 
infection or rate of wound healing 
might reduce the risk of lower-limb amputation, other infection related invasive 
interventions or the duration of hospitalization
Cruciani M et al Granulocyte-colony stimulating factors as adjunctive therapy for diabetic foot infections. Cochrane 
Database Syst Rev 2009; CD 006810

Systemic hyperbaric oxygen therapy (HBOT)
effective in reducing amputations in diabetic patients with foot ulcers and in

facilitating healing of chronic DFU (?)
Löndahl M et al. Hyperbaric oxygen therapy facilitates healing of chronic foot ulcers in patients with diabetes. Diabetes 

Care 2010; 33: 998-1003
ECHM-ETRS joint conference on oxygen and tissue repair, Ravenna, Italy, October 27-28, 2006: recommendations by 

the international jury. Int J Low Extrem Wounds 2007; 6:139-142

Μύθοι σχετικά με την θεραπεία

• Τα έλκη χωρίς λοίμωξη πρέπει να θεραπεύονται για
να επιταχύνουμε την επούλωση

• Τα μολυσμένα έλκη πρέπει να θεραπεύονται μέχρι να
επουλωθούν

• Να θεραπεύονται όλα τα παθογόνα που
απομονώνονται στις καλλιέργειες. 

• Απαραίτητη η νοσηλεία των ασθενών

• Μόνο ενδοφλέβια αγωγή

Είδος αντιμικροβιακής αγωγής

• Σε ήπιες λοιμώξεις συχνά δεν είναι απαραίτητες οι καλλιέργειες

• Έναρξη εμπειρικής αγωγής

• Τροποποίηση μετά την λήψη των αποτελεσμάτων

– Απλούστευση εφόσον είναι δυνατόν

– Όχι αλλαγή εάν υπάρχει καλή κλινική ανταπόκριση

– Ευρύτερο φάσμα αντιμικροβιακής κάλυψης εάν υπάρχει πτωχή

ανταπόκριση και οι καλλιέργειες δεν ανέδειξαν παθογόνο

• Επανεκτίμηση εάν υπάρχει πτωχή αντπόκριση ενώ ο ασθενής

λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία
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Περιστατικό .

• Αντρας 67 ετών
• ΣΔ απο 20 ετίας
• άλγος ερυθρότητα και πόνο στο δεξιό κάτω άκρο. 
• Δεν αναφέρει πυρετό.
• Γνωστή υπερουριχαιμία και νευροπάθεια

• Πιθανή διάγνωση είναι

1.κυτταρίτιδα κάτω άκρου
2.εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδα
3.ουρική αρθρίτιδα
4.αρθροπάθεια Charcot 
5. όλα είναι πιθανά

Charcot Neuroarthropathy

Αρθροπάθεια Charcot

• Jean Martin Charcot (1868)
• σοβαρή συνέπεια της διαβητικής νευροπάθειας και χαρακτηρίζεται
από ανώδυνη αλλά ενίοτε και επώδυνη, καταστροφή οστών και
αρθρώσεων σε περιοχές που παρουσιάζουν απώλεια της
αισθητικότητας.

• στα κάτω άκρα μονόπλευρα, αλλά όχι σπάνια και αμφίπλευρα και
μπορείνα προσβάλλει όλα τα οστά και τις αρθρώσεις του άκρου
ποδός.

• Η συχνότητά της επί ΣΔ ανέρχεται σε 0.1 – 0.4% περίπου
• Οφείλεται σε τραυματισμούς του άκρου με ή χωρίς
μικροκατάγματα, που πολλές φορές δεν γίνονται αντιληπτοί

• Η φλεγμονώδης αντίδραση συνήθως είναι έντονη με υπερέκκριση
κυτταροκινών που προάγουν τη φλεγμονή και τον οστεοκλαστικό
μηχανισμό.

• Στην οστεοπορωτική αυτή διαδικασία συμβάλλει η τοπική
υπερκινητική κυκλοφορία του αίματος που οφείλεται στη
συνυπάρχουσα συνήθως νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού
συστήματος.
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Charcot Neuroarthropathy

Αρθροπάθεια Charcot

• οξεία φάση : άκρο ερυθρό, θερμό, οιδηματώδες και ελαφρώς
επώδυνο (ΔΔχ προσοχή!).

• χρόνια φάση :οι οστεοπορωτικές βλάβες, στη φθορά των οστών, 
αποδιοργάνωση των αρθρώσεων ->την καταστροφή της
αρχιτεκτονικής του ποδιού και την παραμόρφωσή του.

Διάγνωση

οξεία φάση:
το σπινθηρογράφημα 3 φάσεων: την προσβολή των οστών. 
ΜRI:  πρωιμότερα ευρήματα όπως το οίδημα του μυελού των οστών
και η ύπαρξη μικρών καταγμάτων. 
χρόνια φάση

ακτινολογικός έλεγχος: οστικές βλάβες και αρχιτεκτονικές
ανωμαλίες.

Charcot Neuroarthropathy

Charcot Foot

• Radiographic hallmarks:
– Bony destruction, fragmentation
– Bony remodeling
– Joint destruction, subluxation and 

dislocation

Εξαιρετική σημασία για τη θεραπεία έχει:
η πρώιμη διάγνωση για την άμεση ακινητοποίηση του φλεγμαίνοντας
άκρου, συμβάλλοντας έτσι στην ανακοπή της εξέλιξης των βλαβών. 
Η αποφόρτιση και η υποβοήθηση των πασχουσών περιοχών με τη
χρήση ειδικών υποστηρικτικών μηχανισμών (νάρθηκες, υποδήματα, 
κ.ά.). 
Η προσπάθεια αποκατάστασης των παραμορφώσεων με τις
κατάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις

Συμπεράσματα

• Στα άτομα με διαβήτη τα προβλήματα των ποδιών δεν είναι
σπάνια

• Η νευροπάθεια και η αρτηριοπάθεια αποτελούν τη βάση για
την παθογένεια των ελκών

• Η διάγνωση και των δυο αυτών καταστάσεων μπορεί να γίνει
με την απλή κλινική εξέταση

• Η ανίχνευση των διαβητικών ατόμων με πόδι σε κίνδυνο για
εξέλκωση, η εκπαίδευσή τους και η κατάλληλη αντιμετώπιση
μπορεί να προλάβει την εμφάνιση των ελκών

• Υπάρχουν νέες αποτελεσματικές και ασφαλείς θεραπείες για
τα δύσκολα έλκη
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• Η επιλογή των αντιβιοτικών εξαρτάται πλην των άλλων από

τον ασθενή και το είδος της λοίμωξης

• Υπάρχουν πολλές ‘σωστές’ επιλογές αντιβιοτικών

• Οι κατευθυντήριες οδηγίες αλλάζουν με το πέρασμα του
χρόνου αλλά η παθοφυσιολογία της λοίμωξης του διαβητικού

ποδιού παραμένει η ιδία

• Είναι απαραίτητη η συνεργασία διαφόρων ιατρικών

ειδικοτήτων όπως και η εφαρμογή των γενικών αρχών

προφύλαξης από τον ίδιο τον ασθενή.







Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας
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