
Diabetes mellitus 

je závažným zdravotně sociálním problémem všech vyspělých společností.  Závažnost  onemocnění je 

mnohonásobně znásobena zejména jeho komplikacemi, které jej provázejí. Postiženi malých i velkých 

tepen, sklon k infekci, komplikace nervové, ledvinné, oční i další včetně syndromu diabetické nohy.

Syndrom diabetické nohy

Podle WHO je syndrom diabetické nohy definován jako ulcerace nebo destrukce tkání na nohou u 

diabetiků spojená s infekcí, neuropatií a s různým stupněm ischemické choroby dolních končetin.

Patogenetické vlivy především otlaky (nejčastěji z nesprávné obuvi),spáleniny, drobné úrazy a 

dekubity, ragády, plísňové infekce a záněty v terénu diabetické neuropatie (periferní i autonomní)  

ischemické choroby dolních končetin při poruše pohyblivosti kloubní vedou buďto ke zvýšení 

plantárního tlaku a třecích sil nebo k poruše kapilárního průtoku, následkem toho pak k poklesu 

tkáňové oxygenace, jejímž důsledkem je vznik ulcerace

Syndromem diabetické nohy je postiženo cca 5% diabetiků.

Léčba: správná kompenzace diabetu, další léčba - symptomatická a podpůrná, medikamentózní 

ovlivnění neuropatických či ischemických bolestí (analgetika, antidepresíva, antikonvulzíva, vitamíny),

rehabilitace, lázeňská léčba, vybavení klienta na základě důkladného klinického vyšetření individuální 

protetickou pomůckou, edukace, sociální poradenství i pomoc psychologa zvláště u závažných stavů, 

vyžadujících si operativní řešení.

Každý diabetik a hlavně ten, kdo má již diagnostikován syndrom diabetické nohy by měl minimálně 

2krát v roce podstoupit vyšetření  na tenzometrické desce . Vyšetření nám odhalí místa zvýšeného 

plantárního tlaku a můžeme včas správnou volbou vložky a obuvi tento tlak rozložit a zabránit vzniku 

vředu na chodidle a tím snížit riziko ulcerace, gangrén a hlavně amputace.

Diabetická noha

U  pacientů  s diagnosou  diabetes  mellitus  (cukrovka)  je  vysoké  riziko  postižení  dolních

končetin, tzv. diabetická noha. Hlavními příčinami změn na nohou diabetiků je NEUROPATIE

(poškození nervového systému) a ANGIOPATIE (poškození cév, porucha krevního zásobení) ve

velké většině případů jsou přítomny obě změny.

Funkční  a  strukturální  poruchy v oblasti  nohou u diabetiků jsou častými příčinami vzniku

ortopedických vad,  trofických  a  ischemických změn především v zátěžových zónách nohy -

tedy pod hlavičkami metatarsů (prstními klouby) a pod patou. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Trofické změny na dolní končetině při cévní nedostatečnosti jsou příčinou vyšší zranitelnosti a

snížené hojivé schopnosti, mizení chloupků, narušeného růstu nehtů, v těžkých případech až

vzniku tzv. diabetického vředu.



Ischemická choroba dolních končetin,  je  onemocnění,  postihující  tepny.   Průsvit  tepen se

zužuje a může dojít, až k jejich postupnému uzávěru. Následkem tohoto procesu, je ischemie

neboli  nedokrevnost,  což  znamená,  že  končetina  přestává  být  zásobována  dostatečným

množstvím krve a tím tedy i důležitými živinami a kyslíkem.

Ulcerace, nebo-li diabetický vřed je defekt kůže vzniklý destrukcí (rozpadem) měkkých tkání.

Hlavní příčinou je vysoký lokální tlak nebo mechanické poranění.

Gangréna je nekróza - odumřelá tkáň, modifikovaná druhotnými změnami. Je to nebezpečný

stav, který ohrožuje život nemocného. 


