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Γηαβεηηθό πόδη 

Σν πόδη δηαβεηηθώλ αζζελώλ: 

 κε εμέιθσζε, ινίκσμε ή/θαη 
θαηαζηξνθή ησλ ελ ησ βάζεη ηζηώλ  

 λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο & 

 πνηθίινπ βαζκνύ πεξηθεξηθή 
αξηεξηαθή λόζν ηνπ θάησ άθξνπ 

 

World Health Organization & International Working Group of the Diabetic Foot, 1999 



Λνηκώμεηο ζην δηαβεηηθό πόδη 

Πεξηιακβάλεη: 

 

 

 ηελ πεξηνλπρίηηδα  

 ηελ θπηηαξίηηδα 



Λνηκώμεηο ζην δηαβεηηθό πόδη 

 

 

 

 ηε κπνζίηηδα  

 ηε ζπιινγή 



Λνηκώμεηο ζην δηαβεηηθό πόδη 

 λεθξσηηθή 
απνλεπξίηηδα 

 ζεπηηθή 
αξζξίηηδα 

 ηελνληίηηδα 

 νζηενκπειίηηδα   

 



Λνηκώμεηο ζην δηαβεηηθό πόδη 

 πλεζέζηεξε 
βιάβε 

 

 

επηκνιπζκέλν 
έιθνο  



Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο 

 δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα    70%   

 

 πεξηθεξηθή αξηεξηαθή λόζνο  10-30%  

 

 δηαηαξαρή ηεο αλαηνκηθήο & 
βηνκεραληθήο ηνπ άθξνπ πόδα 

 

 ε ζπλύπαξμε αξηεξηνπάζεηαο & 
λεπξνπάζεηαο  

 



Μεραληζκνί πξόθιεζεο 

Πεξηθεξηθή θηλεηηθή λεπξνπάζεηα 

 

Γηαηαξαρέο αλαηνκηθήο & βηνκεραληθήο ηνπ 
άθξνπ πόδα (γακςά δάθηπια, πςειό πεικαηηαίν ηόμν, 

ππεμαξζξήκαηα κεηαηαξζηνθαιαγγηθώλ αξζξώζεσλ) 

 

 

Αύμεζε ηεο πίεζεο ζηνπο ηνπηθνύο ηζηνύο 

 

ρεκαηηζκόο ηύισλ θαη ειθώλ 



Μεραληζκνί πξόθιεζεο 

Πεξηθεξηθή αηζζεηηθή λεπξνπάζεηα 

 

Διάηησζε / Έιιεηςε πξνζηαηεπηηθήο 
επίδξαζεο ηεο αηζζεηηθόηεηαο 

 

Μηθξνηξαπκαηηζκνί από πίεζε ή ηξαύκα ή 
ζεξκόηεηα 

 

έιθνο - επηκόιπλζε - ινίκσμε 



Ακηγέο λεπξνπαζεηηθό έιθνο 



Μεραληζκνί πξόθιεζεο 

Πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα ηνπ Απηόλνκνπ 
Νεπξηθνύ πζηήκαηνο 

 

Αλεπαξθήο εθίδξσζε 

 

Ξεξό δέξκα πνπ δηαζπάηαη εύθνια 

 

έιθνο 



Μεραληζκνί πξόθιεζεο 

Νεπξν-νζηεναξζξηηηθέο αιινηώζεηο 
(Charcot) ή πεξηνξηζκέλε θηλεηηθόηεηα 

αξζξώζεσλ 

 

Γηαηαξαρέο αλαηνκηθήο θαη βηνκεραληθήο ηνπ 
άθξνπ πόδα κε αύμεζε ηεο πίεζεο θπξίσο 

ζηελ πηέξλα 

 

έιθνο  



Πόδη Charcot 



Πόδη Charcot - επηκνιπζκέλν έιθνο 



Μεραληζκνί πξόθιεζεο 

Γηαβεηηθή αξηεξηαθή αλεπάξθεηα 

Μαθξναγγεηνπάζεηα 

Δπαζβεζηώζεηο 

Μηθξναγγεηνπάζεηα 









Πεξηθεξηθή αξηεξηνπάζεηα 

 Η θαηαλνκή ησλ αξηεξηαθώλ 
βιαβώλ ζηνπο δηαβεηηθνύο είλαη 
δηαθνξεηηθή από όηη ζηνπο κε 
δηαβεηηθνύο (?) 

 

 Λίγεο θαιέο κειέηεο γηα λα ην  
ηεθκεξηώζνπλ  

 

 Πην ζπρλά αξηεξηαθέο βιάβεο 
θάησ από ην γόλαην  



Πεξηθεξηθή αξηεξηνπάζεηα 

 Πην ζπρλά αξηεξηαθέο βιάβεο 
ζηελ ελ ησ βάζεη κεξηαία 



Κιάζκα 
πςειόηεξε ζπζηνιηθή ΑΠ ζε 
ξαρηαία ηνπ πνδόο ή νπίζζηα 
θλεκηαία : πςειόηεξε ΑΠ ζε ΑΡ 
ή ΓΔ βξαρηόληα  

Αξηεξηαθόο δείθηεο 

Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε 



Αξηεξηαθόο δείθηεο κε ην Doppler 

 <0.5 θαζαξή έλδεημε αξηεξηαθήο λόζνπ 
 κε αμηόπηζηνο αλ είλαη απμεκέλνο 
 επαζβέζησζε ηνπ κέζνπ ρηηώλα & 

αζπκπίεζηα αγγεία 
 ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, αληί ηνπ δείθηε, ε 

απώιεηα ηνπ ηξηθαζηθνύ ζήκαηνο: 
ελδεηθηηθό αξηεξηαθήο λόζνπ 



Αξηεξηαθόο δείθηεο 

 Σηκέο κεηαμύ 0.4-0.9 ππνδειώλνπλ ήπηαο ή 
κέηξηαο βαξύηεηαο ΠΑΝ θαη 

 

 ηηκέο <0.4 αληηζηνηρνύλ ζε ζνβαξνύ 
βαζκνύ ΠΑΝ ή/θαη θξίζηκε ηζραηκία  



Αξηεξηαθόο δείθηεο 

 ε δηαβεηηθνύο θαη λεθξνπαζείο, νη νπνίνη, 
ιόγσ επαζβέζησζεο, κπνξεί λα έρνπλ 
αζπκπίεζηα αγγεία, ν δείθηεο κπνξεί κελ 
είλαη αμηόπηζηνο θαη λα δίλεη ηηκέο ςεπδώο 
απμεκέλεο (>1.4) 



Αξηεξηαθόο δείθηεο 

 Η κέηξεζε ηνπ δείθηε γίλεηαη ζπλήζσο θαηά 
ηελ εξεκία κε ηνλ αζζελή μαπισκέλν 

 κπνξεί λα επαλαιεθζεί θαη κεηά από κηα 
ζύληνκε δνθηκαζία θνπώζεσο βάδνληαο ηνλ 
αζζελή λα πεξπαηήζεη κέρξη ην ζεκείν ηνπ 
πόλνπ 

 Πηώζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε ≥20% θαηά ηελ 
άζθεζε είλαη ελδεηθηηθή ηεο ύπαξμεο ΠΑΝ  





Triplex 



MRA ή CTA 



Κιαζηθή αξηεξηνγξαθία DSA  
 



Απιέο αθηηλνγξαθίεο 

 Οζηενκπειίηηδα 

 Αέξαο ζηα καιαθά κόξηα 



Αμνληθή ηνκνγξαθία 

 Μαιαθά κόξηα 

 νζηά 



Αμνληθή ηνκνγξαθία 



MRI άθξνπ πνδόο 



Ππξεληθή ηαηξηθή 

 πηλζεξνγξάθεκα νζηώλ 







Παξάδεηγκα 1 

 51 ρξνλώλ, Γ ζε ηλζνπιίλε 

 Με ηθαλνπνηεηηθή ξύζκηζε Γ & risk 
factors 

 επηκνιπλζέλ έιθνο ΑΡ πηέξλαο γηα 
4κελν 

 πληεξεηηθή αληηκεηώπηζε  

 Μεηάπησζε ζε πγξή γάγγξαηλα 



Αγγεηνγξαθία DSA (08/2007) 

 Απόθξαμε νπίζζηαο 
θλεκηαίαο & πεξνληαίαο 

 ηέλσζε έθθπζεο 
πξόζζηαο  θλεκηαίαο 

 Stenting ηγλπαθήο-ΠΚ 

 Αλεπαξθήο ρεηξνπξγηθόο 
θαζαξηζκόο 



Νέα αγγεηνγξαθία (09/2007) 

 
επηέκβξηνο 2007 stent ΑΡ θνηλήο  

ιαγνλίνπ 



MRI: παζνινγηθό # πηέξλαο 



Μεηά ηνλ 1ν  
ρεηξνπξγηθό 
θαζαξηζκό 

3 εβδνκάδεο κεηά ζεξαπεία  
κε ππεξβαξηθό Ο2 & VAC 
Έληνλε θνθθησκάησζε 

4/10/2007 31/10/2007 

Δπηζεηηθόο ρεηξνπξγηθόο  
θαζαξηζκόο 





17/11/2007 

23/11/2007 

17/11/2007 

31/10/2007 



Φεβξνπάξηνο 2008 

21/1/2008 4/1/2008 14/12/2007 9/12/2007 



Απξίιηνο 2008 



Παξάδεηγκα 2 

 Άλδξαο, 71 ρξνλώλ 

 «Πξόζθαηε» δηάγλσζε Γ ζε δίαηηα 

 ηελό παπνύηζη (θαηλνύξην) 

 Αλώδπλε «θπάλσζε» 1νπ δαθηύινπ 

 Κεξαπλνβόια εμέιημε ζε πγξή 
γάγγξαηλα ζε 3 κέξεο 

 Cr 1.9, WCC 16, Ht 33, Glu 289 

  



 Φπζηνινγηθέο ζθύμεηο ζηε ξαρηαία ηνπ 
πνδόο & νπίζζηα θλεκηαία αξηεξία 

 

 Άκεζνο ρεηξνπξγηθόο θαζαξηζκόο ρσξίο 
αλαηζζεζία (πιήξεο αλαηζζεζία ηεο 
πεξηνρήο) 
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