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Wstęp

Cukrzyca, z uwagi na rozpowszechnienie, jest uznawana 
za epidemię XXI wieku. Szacuje się, że w 2019 roku na 
cukrzycę chorowało 463 miliony osób na świecie. W Pol-
sce z cukrzycą zmaga się ok. 2,5 miliona osób. Jednym 
z powikłań przewlekłych cukrzycy, istotnie pogarszają-
cym jakość życia oraz związanym z większym ryzykiem 
zgonu, jest zespół stopy cukrzycowej (ZSC). ZSC jest po-
wikłaniem, które może przebiegać w postaci niewielkie-
go powierzchownego owrzodzenia, jak również rozległej 
destrukcji głębszych struktur stopy, w tym kości. Uszko-
dzeniu tkanek w ponad połowie przypadków towarzyszy 
zakażenie. Do rozwoju ZSC dochodzi w wyniku uszko-
dzenia włókien nerwowych i/lub naczyń krwionośnych, 
stąd można wyróżnić ZSC o etiologii neuropatycznej, nie-
dokrwiennej i neuropatyczno-niedokrwiennej. Ocenia się, 
że w ciągu życia owrzodzenie na stopie rozwinie 19-34% 
osób z cukrzycą. Ze względu na złożony charakter ZSC 
w leczenie pacjenta dotkniętego tym powikłaniem zaan-
gażowany powinien być wielodyscyplinarny zespół składa-
jący się z diabetologa, angiologa, chirurga, pielęgniarki, 
podologa, farmakologa klinicznego i innych specjalistów. 
Kompleksowe leczenie ZSC pozwala na zmniejszenie licz-
by amputacji o 50%. Jest to o tyle istotne, że rokowanie 
co do przeżycia po dużej amputacji jest porównywalne do 
przeżycia obserwowanego w chorobach nowotworowych. 
Po zabiegu dużej amputacji spowodowanej ZSC odsetek 
5-letnich przeżyć nie przekracza 30%. Leczenie ZSC jest
procesem trudnym i długotrwałym. W ciągu roku udaje się
wyleczyć ok. 75% przypadków. Niestety, odsetek nawro-
tów ZSC w ciągu roku po wygojeniu sięga 40%, a w ciągu
3 lat aż 60%.

Prewencja ZSC

Znaczenie prewencji ZSC, zarówno pierwotnej jak i wtór-
nej, jest nie do przecenienia. Pacjent powinien być wy-
edukowany w zakresie odpowiedniej higieny i pielęgnacji 
stóp. Wskazane jest wykonywanie regularnych zabiegów 
podologicznych – usuwanie hiperkeratozy, modzeli, wła-
ściwe obcinanie paznokci. W wielu przypadkach wskazane 
może być dobranie indywidualnie wykonanych wkładek do 
obuwia w celu prawidłowego rozłożenia obciążenia. W sy-
tuacji znacznej deformacji stopy konieczne jest wykonanie 

obuwia na zamówienie. Osoby wysokiego ryzyka rozwo-
ju lub nawrotu ZSC (pacjenci z zaburzeniami czucia lub 
chorobą tętnic obwodowych oraz po przebytym owrzodze-
niu, po amputacji lub ze schyłkową niewydolnością nerek) 
powinny mieć przeprowadzone prewencyjne badanie stóp 
raz na 1-3 miesiące. Z drugiej strony, u pacjentów z cu-
krzycą, ale z zachowanym czuciem i bez choroby tętnic 
obwodowych, ocena stóp powinna być wykonana przynaj-
mniej raz do roku.

Klasyfikacja SINBAD i PEDIS

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) w Zaleceniach 
klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cu-
krzycę 2021 rekomenduje do opisu ZSC stosowanie klasy-
fikacji SINBAD (tabela 1) i PEDIS (tabela 2).  

Tabela 1. Klasyfikacja SINBAD

Kategoria  Definicja (ilość punktów)

Lokalizacja Przodostopie (0 pkt.)

Śródstopie/tył stopy (okolice pięty) 
(1 pkt.)

Niedokrwienie Dopływ krwi do stopy – wyczuwalne 
tętno przynajmniej na jednej tętnicy 
(0 pkt.)

Kliniczne cechy niedokrwienia (1 pkt.)

Neuropatia Zachowanie czucia (0 pkt.)

Brak czucia (1 pkt.)

Infekcja Brak (0 pkt.) 

Obecna (1 pkt.)

Powierzchnia < 1 cm² (0 pkt.)

≥ 1 cm² (1 pkt.)

Głębokość Owrzodzenie ograniczone do skóry 
i tkanki podskórnej (0 pkt.)

Owrzodzenie obejmujące mięśnie, 
ścięgna lub głębsze struktury (1 pkt.)

Ilość punktów 
max
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SINBAD jest podstawową klasyfikacją, ułatwiającą komu-
nikację pomiędzy specjalistami. W przypadku współist-
nienia infekcji wskazane jest ocenienie owrzodzenia także 
w systemie PEDIS, gdzie uzyskany wynik jest pomocny 
w wyborze antybiotykoterapii (czas trwania leczenia, dro-
ga podania antybiotyków).  

Tabela 2. Klasyfikacja PEDIS

1. Stopień
zaawansowania

2. Stopień
zaawansowania

3. Stopień
zaawansowania

4. Stopień
zaawansowania

Ukrwienie Cechy prawidłowego 
ukrwienia: wyczuwal-
ne tętno na tętnicach 
stopy lub ABI > 0,9

Kliniczne objawy upo-
śledzenia krążenia: 
obecność chromania 
przestankowego, 

ABI < 0,9; 

TcpO2 30-60 mmHg

Krytyczne niedokrwie-
nie: bóle spoczynko-
we, 

ABI < 0,4; 

TcpO2 < 30 mmHg

Wielkość Wymiar rany określa się w centymetrach kwadratowych

Drążenie Owrzodzenie powierz-
chowne, nieprzekra-
czające skóry właści-
wej

Rana może obejmo-
wać wszystkie tkanki 
miękkie

Penetracja zakażenia 
do kości: widoczne 
w RTG cechy osteolizy 
lub kość wyczuwalna 
sondą

Nasilenie 
infekcji

Brak objawów klinicz-
nych zakażenia

Infekcja obejmuje 
skórę i tkankę pod-
skórną. Obszar zajęty 
zapaleniem nie prze-
kracza 2 cm od grani-
cy owrzodzenia

Miejscowe nasile-
nie cech zapalenia. 
Granica przekracza 
2 cm, ale nie ma cech 
uogólnienia infekcji 

Cechy uogólnionej 
infekcji:

• gorączka > 38°C,
tętno > 90/min,
częstość oddechów
> 20/min,

• leukocytoza

> 12 tys. lub < 4 tys.

Neuropatia 
czuciowa

Brak cech neuropatii 
czuciowej w podsta-
wowych testach: ba-
daniu monofilamen-
tem i kamertonem 
lub neurotipem

Obecność neuropatii 
czuciowej
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Tabela 3. Leczenie owrzodzenia stopy o etiologii neuropatycznej

Podstawowe metody terapeutyczne stosowane w leczeniu owrzodzeń stopy o etiologii neuropatycznej

• odciążenie stopy (np. łuska pełnokontaktowa, niezdejmowalny but do wysokości kolana,
klasyczny but/sandał odciążający)

• chirurgiczne opracowanie rany (opracowanie dna i brzegów rany, nacięcie, drenaż)

• opatrunki miejscowe (dostosowane do charakteru rany i wielkości wysięku)

• antybiotykoterapia (wyłącznie w przypadku ran zakażonych)

• wyrównanie metaboliczne cukrzycy



Przypadek 1. Klinicznie niezakażone neuropatyczne 
owrzodzenie stopy

Zdjęcie 1. Niezakażone 
neuropatyczne owrzodze-
nie pod głową I kości śród-
stopia. Szpital Uniwersy-
tecki w Krakowie, Oddział 
Kliniczny Chorób Metabo-
licznych i Diabetologii

Zdjęcie nr 1 przedstawia 
niegojące się od 3 mie-
sięcy owrzodzenie w mo-
dzelu pod głową I kości 
śródstopia. Jest to typowa 
lokalizacja związana z nie-
prawidłowym zwiększo-
nym naciskiem. W badaniu 
fizykalnym stwierdzono 
obecność tętna na tętni-
cy grzbietowej stopy oraz 
tętnicy piszczelowej tyl-

nej. Owrzodzeniu nie towarzyszą cechy zakażenia (brak 
obrzęku, zaczerwienienia, wydzieliny). W takim przypadku 
postępowanie obejmie regularne opracowanie rany (debri-
dement) oraz odciążenie stopy, które jest kluczowym ele-
mentem leczenia owrzodzenia o etiologii neuropatycznej. 
Postępowaniem pierwszego wyboru w przypadku niezaka-
żonego neuropatycznego owrzodzenia powinno być zasto-
sowanie łuski pełnokontaktowej (ang. total contact cast, 
TCC) albo specjalistycznego niezdejmowalnego obuwia 
do wysokości kolana. W tym przypadku z uwagi na brak 
zgody pacjenta na zastosowanie ww. odciążenia, zalecono 
klasyczny but odciążający przodostopie oraz but wyrów-
nujący wysokość na stopę zdrową. Dodatkowo zalecono 
2 kule łokciowe. Ze względu na brak objawów infekcji nie 
ma konieczności pobierania materiału do badania bakte-
riologicznego ani wdrażania antybiotykoterapii. Ranę za-
bezpieczano w opatrunku zapewniając wilgotne środowi-
sko rany. Standardowo podstawowy opatrunek wymienia 
się 2-3 razy dziennie. Całkowite wygojenie rany uzyskano 
po 5 tygodniach leczenia. Biorąc pod uwagę dobre wyrów-
nanie glikemii – HbA1c 6,9% nie modyfikowano leczenia 
hipoglikemizującego, kontynuując stosowanie metforminy 
w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu w dawce 2 g oraz 
pochodnej sulfonylomocznika (w przypadku zadowalają-
cej kontroli cukrzycy i braku ciężkiej infekcji, o ile nie ma 
szczególnych wskazań, nie ma konieczności wdrażania in-
sulinoterapii, a PTD dopuszcza możliwość kontynuowania 
leczenia preparatami doustnymi). W profilaktyce nawrotu 
ZSC zalecono dobranie indywidualnych wkładek do butów.

Przypadek 2. Neuropatyczne owrzodzenie palucha, 
zapalenie kości

Zdjęcie 2. Zakażone neuro-
patyczne owrzodzenie pal-
ca I. Szpital Uniwersytecki 
w Krakowie, Oddział Kliniczny 
Chorób Metabolicznych i Dia-
betologii

Na zdjęciu nr 2 widoczne jest 
zakażone owrzodzenie w mo-
dzelu palucha (zaleganie tre-
ści ropnej, naciek zapalny). 
W badaniu fizykalnym stwier-
dzono prawidłowe ukrwienie 
stopy. Test penetracji sondą 
do kości był dodatni. W RTG, 
które jest podstawowym ba-
daniem obrazowym wyko-
rzystywanym w celu oceny 
obecności zapalenia kości, 
uwidoczniono typowe zmiany 

osteolityczne (zdjęcie nr 3). Należy zaznaczyć, że w po-
czątkowym okresie ostitis zmiany mogą nie być widoczne 
w RTG. Rozpoznano zapalenie kości, etiologia zmian: neu-
ropatyczna.

Zdjęcie 3. RTG stopy lewej. 
Zapalenie kości palca I. Szpi-
tal Uniwersytecki w Krakowie, 
Oddział Kliniczny Chorób Me-
tabolicznych i Diabetologii

Wobec dekompensacji me-
tabolicznej cukrzycy (glike-
mia 509 mg/dl) zdecydowano 
o przyjęciu pacjenta do szpi-
tala. Zintensyfikowano lecze-
nie hipoglikemizujące, opra-
cowano dno i brzegi rany oraz 
wdrożono antybiotykoterapię. 
Wybór antybiotyku powinien 
uwzględniać ciężkość infekcji 
oraz podejrzewaną florę bak-
teryjną (najczęściej gronkow-
ce i paciorkowce). W lżejszych 
infekcjach (PEDIS 1-2) czas trwania antybiotykoterapii 
zwykle nie przekracza 2 tygodni, w ciężkich (PEDIS 3-4), 
w tym w zapaleniu kości, leczenie antybiotykiem niejedno-
krotnie trwa znacznie dłużej – 4-6 tygodni. W większości 
przypadków wskazane jest pobranie materiału do bada-
nia bakteriologicznego, optymalnie wycinka tkanki. Należy 



zaznaczyć, że w przypadku ran zakażonych antybiotyko-
terapię należy zakończyć po ustąpieniu infekcji, a nie po 
pełnym wygojeniu rany. Początkowo stosowano antybioty-
koterapię dożylną (ciprofloksacyna 2x400 mg i.v., klinda-
mycyna 3x600 mg i.v). Po 10 dniach pacjent został wypi-
sany do domu. Kontynuowano antybiotykoterapię zgodnie 
z antybiogramem przez kolejne 4 tygodnie (ciprofloksacy-
na 2x500 mg p.o.), stosowano odciążenie (but odciążający 
przodostopie oraz z uwagi na ogólną sprawność pacjenta 
wózek inwalidzki). Całkowite wygojenie rany osiągnięto po 
3 miesiącach leczenia.

Podsumowanie

Owrzodzenia stopy są częstym problemem u pacjentów 
z cukrzycą. Najważniejszą interwencją terapeutyczną 
w leczeniu neuropatycznego owrzodzenia jest odciążenie 
stopy oraz w przypadku towarzyszącej infekcji antybioty-
koterapia. Kompleksowe wielodyscyplinarne postępowanie 
zastosowane odpowiednio wcześnie pozwala na wylecze-
nie większości owrzodzeń i znaczną redukcję ilości wyko-
nywanych amputacji. W prewencji nawrotów ZSC należy 
zwrócić szczególną uwagę na edukację pacjenta oraz za-
stosowanie indywidualnie dobranego obuwia.
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