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Recomandări

Clasificare / Diagnosticare
1. Infecția piciorului diabetic trebuie diagnosticată clinic, pe baza prezenței semnelor sau simptomelor de inflamație locale sau sistemice 

(Puternic; redusă).
2. Severitatea infecției piciorului diabetic trebuie evaluată cu ajutorul sistemului de clasificare elaborat de Societatea americană pentru 

boli infecțioase / Grupul internațional de lucru privind piciorul diabetic (Puternic; moderată)

Osteomielita
3. În cazul unei plăgi infectate deschise, trebuie realizată o examinare sondă-la-os; la un pacient cu risc redus de osteomielită, un test 

negativ exclude în mare parte diagnosticul, pe când la un pacient cu risc ridicat testul pozitiv confirmă în mare parte diagnosticul 
(Puternic; ridicată) 

4. Nivelul considerabil mărit în ser al markerilor inflamatori, în special viteza de sedimentare a hematiilor, sugerează prezența 
osteomielitei în cazurile suspectate (Slab; moderată)

5. Pentru un diagnostic cert de infecție osoasă, este nevoie în general de rezultate pozitive de microbiologie (și, în mod optim, de 
histologie) și de examinări ale unui eșantion osos obținut în mod aseptic, dar acest lucru este necesar doar dacă diagnosticul este 
incert sau dacă este crucială determinarea sensibilității la antibiotice a agentului patogen cauzator (Puternic; moderată)

6. Un diagnostic probabil de infecție osoasă este rezonabil dacă există rezultate pozitive ale unei combinații de examinări de 
diagnosticare precum sonda-la-os, markerii de inflamație serici, radiografia cu radiații X simplă, IRM sau imagistică cu radionuclizi 
(Puternic; redusă)

7. Trebuie să se evite utilizarea rezultatelor privind țesutul moale sau specimenele de sinus în vederea selectării antibioterapiei pentru 
osteomielită, deoarece acestea nu reflectă cu acuratețe rezultatele culturii osoase (Puternic; moderată)

8. Trebuie efectuate radiografii simple cu radiații X ale labei piciorului în toate cazurile de infecții ale piciorului diabetic non-superficiale. 
(Puternic; redusă)

9. Trebuie folosită IRM atunci când este necesar un test de imagistică avansată pentru diagnosticarea osteomielitei piciorului diabetic 
(Puternic; moderată) 

10. Dacă IRM nu este disponibilă sau este contraindicată, trebuie luată în calcul imagistica cu radionuclizi cu leucocite marcate sau, 
eventual, scanări SPECT/CT sau 18 F- FDG PET/CT (Slab; moderată)

Evaluarea severității
11. Cu ocazia evaluării inițiale a piciorului infectat, trebuie să se efectueze următoarele: obținerea semnelor vitale și a testelor sanguine 

adecvate, debridarea plăgii, sondarea și evaluarea adâncimii și a întinderii infecției pentru a determina severitatea acesteia 
(Puternic; moderată)

12. Cu ocazia evaluării inițiale trebuie evaluată perfuzarea arterială și trebuie să se decidă dacă și când ar fi necesare o evaluare 
vasculară suplimentară sau revascularizarea (Puternic; redusă)
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Aspecte de microbiologie
13. Trebuie obținute culturi – de preferință dintr-un specimen de țesut mai degrabă decât prin tamponare – din plăgile infectate pentru a 

identifica microorganismele care au cauzat infecția și sensibilitatea acestora la antibiotice (Puternic; ridicată)
14. Nu trebuie repetată o cultură decât în cazul în care pacientul nu răspunde clinic la tratament sau, ocazional, pentru a supraveghea 

controlul infecției cu agenți patogeni rezistenți (Puternic; redusă)
15. Specimenele colectate trebuie trimise la laboratorul de microbiologie prompt, în recipiente de transport sterile, însoțite de informații 

clinice privind tipul specimenului și localizarea plăgii (Puternic; redusă)

Tratamentul chirurgical
16. Trebuie consultat un chirurg specialist în anumite cazuri de IPD (infecție a piciorului diabetic) moderată și în toate cazurile severe 

(Slab; redusă)
17. Trebuie efectuate intervenții chirurgicale de urgență în cazurile de abces profund, sindrom de compartiment și practic toate infecțiile 

de țesut moale necrozante (Puternic; redusă)
18. Trebuie luată în calcul intervenția chirurgicală în cazurile de osteomielită însoțită de: propagarea infecției țesuturilor moi, distrugerea 

învelișului țesutului moale, distrugere progresivă a osului evidențiată de radiografie sau ieșirea osului în afară prin ulcer (Puternic; redusă)

Terapie antimicrobiană
19. În timp ce practic toate plăgile clinic infectate ale piciorului diabetic necesită terapie antimicrobiană, plăgile clinic neinfectate nu 

trebuie tratate prin terapie antimicrobiană (Puternic; redusă)
20. Trebuie selectați anumiți agenți antibiotici pentru tratament, în funcție de agenții patogeni responsabili (dovediți sau suspectați), de 

sensibilitatea acestora la antibiotice, de severitatea clinică a infecției, de evidența asupra eficienței agentului în tratarea IPD și de 
costuri (Puternic; moderată)

21. De obicei, un ciclu de antibioterapie de 1-2 săptămâni este adecvat pentru majoritatea infecțiilor ușoare și moderate (Puternic; 
ridicată)

22. Se recomandă administrarea terapiei inițial pe cale parenterală în cazul majorității infecțiilor severe și al anumitor infecții moderate, 
trecându-se apoi la terapie orală din momentul în care infecția răspunde la tratament (Puternic; redusă)

23. Nu trebuie selectat un tip specific de pansament pentru o infecție a piciorului diabetic cu scopul de a preveni o infecție sau de a-i 
îmbunătăți rezultatul (Puternic; ridicată)

24. În cazul osteomielitei piciorului diabetic, recomandăm 6 săptămâni de antibioterapie pentru pacienții la care nu se efectuează 
rezecția osului infectat și maximum o săptămână de antibioterapie dacă se efectuează rezecția integrală a osului infectat. (Puternic; 
moderată)

25. Sugerăm să nu se utilizeze niciun tratament adjuvant în cazul infecției piciorului diabetic. (Slab; redusă)
26. În cadrul tratării unei infecții a piciorului diabetic trebuie evaluată utilizarea remediilor tradiționale și utilizarea anterioară de 

antibiotice și trebuie luați în considerare agenții patogeni bacterieni locali și profilul lor de sensibilitate la antibiotice. (Puternic; 
redusă)
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Introducere

În ultimele decenii, odată cu creșterea prevalenței diabetului, a crescut și frecvența complicațiilor la nivelul piciorului, inclusiv a infecțiilor. 
Apariția unei infecții la nivelul piciorului este asociată cu rate considerabile de morbiditate, inclusiv disconfort, calitate fizică și mintală 
a vieții redusă (2), nevoia de consultații medicale, îngrijire a plăgilor, antibioterapie și, adesea, intervenții chirurgicale. De asemenea, 
infecția piciorului rămâne cea mai frecventă complicație a diabetului care necesită spitalizare și cel mai comun factor accelerator care 
duce la amputația extremității inferioare (3-6). Gestionarea infecției necesită acordarea unei atenții adecvate în scopul diagnosticării 
corecte a afecțiunii, obținerea de specimene corespunzătoare pentru cultură, selectarea cu grijă a antibioterapiei empirice și apoi 
definitive, identificarea rapidă a cazurilor în care este necesară intervenția chirurgicală și furnizarea tuturor celorlalte tipuri de îngrijire 
a plăgilor necesare. Din aceste motive, echipele interdisciplinare ar trebui să includă, ori de câte ori este posibil, un specialist în boli 
infecțioase sau în microbiologie clinică (7). Abordarea sistematică și – în măsura posibilului – bazată pe dovezi a infecțiilor piciorului 
diabetic (IPD) ar trebui să ducă la rezultate mai bune.

Formularea recomandărilor
Acest raport al comisiei de experți în boli infecțioase din cadrul Grupului internațional de lucru privind piciorul diabetic (IWGDF) 
constituie o actualizare a celui publicat în 2012 (8). Raportul de față cuprinde anumite informații incluse și în analiza publicată simultan 
și intitulată „Systematic Review of Interventions in the Management of Infection in the Diabetic Foot” (Analiză sistematică a intervențiilor 
de gestionare a infecțiilor piciorului diabetic) (9), precum și analize nesistematice ale documentației care tratează fiecare dintre 
secțiunile prezentului ghid. Intenția noastră este de a prezenta o sinteză succintă care să ajute cadrele medicale, la nivel mondial, 
să diagnosticheze și să trateze infecțiile piciorului la persoanele cu diabet. Acest document respectă formatul nou adoptat al tuturor 
documentelor de orientare IWGDF, inclusiv furnizarea de recomandări clasificate pe baza sistemului GRADE1.

1 Recomandările din acest Ghid au fost formulate pe baza sistemului GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) de clasificare 
a probelor în cadrul redactării unui ghid clinic (1). Pentru mare parte dintre informațiile mai vechi incluse în analiza sistematică aflată la baza acestui ghid, nu am 
fost în măsură să calculăm sau să evaluăm caracterul inconsecvent, indirect sau imprecis al acestora, pas necesar pentru o evaluare completă a calității probelor. 
Prin urmare, am decis să evaluăm calitatea probelor pe baza riscului de părtinire al studiilor incluse, a magnitudinii efectului și a opiniei experților, acordând calității 
probelor calificativele „ridicată”, „moderată” sau „redusă”. Am evaluat gradul de certitudine al fiecărei recomandări prin acordarea calificativelor „puternic” sau „slab” 
pe baza calității probelor, a raportului dintre beneficii și inconveniente, a valorilor și preferințelor pacienților și a costurilor (utilizarea resurselor). În acest ghid este 
descrisă justificarea fiecărei recomandări.
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Fiziopatologie 

Infecțiile piciorului diabetic
La persoanele cu diabet, infecția piciorului reprezintă o problemă tot mai frecventă, relaționată cu durata bolii și, prin urmare, cu 
probabilitatea complicațiilor diabetice. Cea mai adecvată definiție a infecției este aceea de invazie și multiplicare a unor microorganisme 
în țesuturi gazdă, care induc un răspuns inflamator la gazdă, urmat de obicei
de distrugerea țesutului. IPD este definită clinic drept manifestarea acestui proces în țesutul moale sau în cel osos oriunde sub maleole 
la o persoană cu diabet. Aceste infecții încep de obicei cu o ruptură a învelișului protector cutanat, în general la locul unui traumatism 
sau al unei ulcerații (10). Neuropatia periferică (în mare parte senzitivă, dar și motorie și vegetativă) constituie principalul factor care 
duce la rupturi ale pielii; aceste plăgi deschise sunt apoi colonizate (de obicei de flora rezidentă pe piele) și, în multe cazuri, în cele din 
urmă se infectează. Ischemia la nivelul labei piciorului, relaționată cu boala arterială periferică, este de asemenea comună la pacienții 
cu IPD. Deși este rareori cauza primară a plăgilor de la nivelul piciorului, prezența ischemiei crește riscul de infectare a unei plăgi 
(11,12) și afectează negativ evoluția infecției (6,13). Plăgile piciorului diabetic devin adesea cronice, în relație cu hiperglicemia – produși 
finali ai glicării avansate, inflamația persistentă și apoptoza (14,15). Factorii care predispun la o infecție a piciorului includ prezența 
următoarelor: o plagă profundă, de lungă durată sau recurentă ori cu etiologie traumatică; perturbări imunologice relaționate cu diabetul, 
dar inadecvat definite, legate de funcția neutrofilelor; și insuficiență renală cronică (11,16-19).

Răspândirea infecției
Deși majoritatea IPD sunt relativ superficiale la început, microorganismele se pot răspândi în țesuturile învecinate, inclusiv în fascii, 
tendoane, mușchi, articulații și oase. Anatomia piciorului, divizată în mai multe compartimente rigide, dar care comunică între ele, 
favorizează răspândirea proximală a infecției (20). Răspunsul inflamator indus de infecție poate provoca presiune compartimentală 
pentru a depăși presiunea capilară, ducând la necroză tisulară ischemică (21,22). Tendoanele din compartimente facilitează răspândirea 
proximală a infecției, care trece de obicei de la zonele cu presiune mai mare la cele cu presiune mai mică. Factorii de virulență 
bacteriană pot juca de asemenea un rol în aceste infecții complexe. S-a demonstrat că tulpinile de stafilococ auriu izolate din ulcere 
neinfectate clinic au un potențial virulent mai scăzut decât cele din ulcere infectate (23). În mod similar, un complex clonal de S. auriu 
sensibil la meticilină 398 cu tropism osos s-a delimitat drept principalul agent patogen stafilococic într-un acces de osteomielită a 
piciorului diabetic (OPD) (24).
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Simptome sistemice
Simptomele sistemice (de exemplu, stări febrile și frisoane), leucocitoza pronunțată sau tulburările majore de metabolism nu sunt 
comune la pacienții cu IPD, dar prezența lor denotă o infecție mai severă, cu potențial de periclitare a integrității membrului (sau chiar 
a vieții) (6). Dacă nu sunt diagnosticate și tratate corespunzător, IPD tind să evolueze, uneori rapid (25). Prin urmare, un cadru medical 
(sau echipă) experimentat(ă) ar trebui să consulte pacientul cu IPD severă în termen de 24 de ore (26).
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Diagnosticare și clasificare 

Recomandarea 1:
Infecția piciorului diabetic trebuie diagnosticată clinic, pe baza prezenței semnelor și simptomelor de inflamație locale și sistemice 
(Puternic; moderată).

Recomandarea 2:
Severitatea infecției piciorului diabetic trebuie evaluată cu ajutorul sistemului de clasificare elaborat de Societatea americană pentru boli 
infecțioase / Grupul internațional de lucru privind piciorul diabetic (Puternic; moderată)

Justificare pentru Recomandările 1 și 2:
Cadrul medical care consultă un pacient cu plagă a piciorului diabetic ar trebui să evalueze mai întâi prezența IPD și, dacă aceasta 
este prezentă, să clasifice severitatea infecției. În cursul ultimelor trei decenii, experții au propus multe sisteme de clasificare a 
plăgilor piciorului diabetic. Majoritatea acestora iau în calcul dimensiunea și profunzimea ulcerului, prezența sau absența gangrenei, 
a neuropatiei sau a insuficienței arteriale. Câteva clasificări ale ulcerului piciorului diabetic includ doar prezența sau absența „infecției” 
(nedefinită). Numai două sisteme, aproape identice, propuse de Societatea americană pentru boli infecțioase (IDSA) și de IWGDF 
(partea de „infecție” a clasificării PEDIS) descriu modul în care trebuie definite atât prezența, cât și severitatea infecției (vezi Tabelul 
1) (27-30). Multe alte orientări, printre care se numără cele elaborate în Spania, Franța și Regatul Unit (NICE), au adoptat clasificarea 
IDSA/IWGDF a infecțiilor (26,31-33).
Sistemul PEDIS integral (care include și clasificarea altor descriptori ai plăgilor precum boala arterială, neuropatia și dimensiunea plăgii) 
al IWGDF a fost elaborat inițial în scopuri de cercetare, dar poate fi folosit și în calitate de clasificare clinică (29,34). O serie de studii 
prospective au demonstrat că utilizarea clasificării IPD fie cu ajutorul sistemului PEDIS integral (35,36), fie al părții privind infecția a 
sistemului IWGDF/IDSA IPD (6) poate formula predicții privind nevoia de spitalizare sau de amputație a extremității inferioare. Două 
studii retrospective de cohortă publicate recent de un centru au abordat întrebarea dacă (sau nu) rezultatele SIRS (sindrom de răspuns 
inflamator sistemic) – care diferențiază infecțiile moderate de cele severe – se pot constitui într-adevăr în prognosticuri. Acestea au 
evaluat diferențele de prognostic între pacienții spitalizați fără și cu SIRS (cu alte cuvinte, grad PEDIS 3 sau 4), cu IPD (37,38). În 
unul dintre studii, pacienții cu infecții de gradul 4 au experimentat un risc de amputație majoră de 7,1 ori mai mare, iar durata medie 
a spitalizării în cazul lor a fost cu 4 zile mai lungă decât la pacienții cu infecții de gradul 3 (37). În cealaltă publicație, pacienții cu IPD 
de gradul 4, în comparație cu cei cu IPD de gradul 3, au avut durate de spitalizare considerabil mai lungi (8 zile față de 5) și o rată 
de salvare a membrului inferior mai mică, dar nu semnificativ (80% față de 94%) (38). Un alt studiu retrospectiv de cohortă publicat 
recent a analizat prognosticurile pentru 57 de pacienți cu IPD, folosind criteriul nivelului de adeziune al cadrelor medicale curante la 
orientările de practică ale IDSA (39). S-a constatat că ratele de adeziune la diverse recomandări variau de la „foarte ridicat” la „foarte 
redus”, dar că, în niciuna dintre seriile de tratamente, cadrele medicale nu aderau la toate recomandările. În cadrul acestui studiu de 
mică dimensiune și elaborat în mod suboptim, nu s-a constatat nicio relație între adeziunea la recomandări și prognosticul clinic, dar 
s-a constatat că la pacienții cu infecții severe probabilitatea prognosticurilor negative este mai mare. În mod surprinzător, antibioterapia 
adecvată, empirică și cea țintită, a fost asociată cu eșecul tratamentului.
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Tabelul 1. Sistemele de clasificare pentru definirea prezenței și a severității unei infecții a piciorului la o persoană cu diabet, elaborate de 
Societatea americană pentru boli infecțioase (IDSA), și partea dedicată infecțiilor a clasificării PEDIS a Grupului internațional de lucru privind 
piciorul diabetic (IWGDF) (29,30). 

Clasificarea clinică a infecțiilor, cu definiții Clasificarea IWGDF / IDSA

Absența infecției: Fără semne sau simptome de infecție sistemice sau locale 1 (Absența infecției)

Prezența infecției
- Sunt prezente cel puțin 2 dintre următoarele:

• Inflamație sau indurație locală
• Eritem > 0,5 cm* în jurul plăgii
• Sensibilizare sau durere locală
• Creșterea temperaturii locale
• Secreție purulentă 

- Trebuie să se excludă alte cauze ale răspunsului inflamator (de ex. traumatism, gută, 
neuro-osteoartropatie Charcot acută, fractură, tromboză, stază venoasă).

- Infecție care afectează doar pielea sau țesutul subcutanat (fără afectarea țesuturilor mai 
profunde și fără manifestări sistemice, conform descrierii de mai jos).

- Orice eritem prezent ce se extinde pe < 2 cm* perilezional
- Nu există semne sau simptome sistemice de infecție (a se vedea mai jos)

2 (Infecție ușoară)

- Infecție ce cuprinde structuri mai profunde decât pielea și țesuturile subcutanate (de ex. os, 
articulație, tendon, mușchi) sau eritem ce se extinde pe > 2 cm* perilezional.

- Nu există semne sau simptome sistemice de infecție (a se vedea mai jos)

3 (Infecție moderată)

- Orice infecție a piciorului cu sindrom de răspuns inflamator sistemic (SIRS), manifestân-
du-se prin cel puțin 2 din următoarele simptome:

• Temperatură >38˚ sau <36˚ Celsius
• Frecvență cardiacă >90 bătăi/minut
• Frecvență respiratorie >20 respirații/minut sau PaCO2 < 4,3 kPa (32 mmHg)
• Leucocite >12.000 sau <4.000/mm3, sau >10% forme imature (blaști)

4 (Infecție severă)

Obs.: *În orice direcție, de la marginea plăgii; Prezența unei ischemii a piciorului semnificative din punct de vedere clinic îngreunează cu mult 
diagnosticarea și tratarea infecției.
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Infecții ale țesuturilor moi

Deoarece toate plăgile de la nivelul pielii adăpostesc microorganisme, simpla prezență a acestora (chiar dacă sunt 
specii virulente) nu poate fi considerată semn de infecție. Unii specialiști susțin că prezența unui număr mare de 
bacterii (definit în general ca fiind ≥105 unități formatoare de colonii per gram de țesut) ar trebui să reprezinte baza 
diagnosticării infecției (40), dar nu există date convingătoare care să confirme acest concept în cazul plăgilor, inclusiv la 
piciorul diabetic (41). În plus, microbiologia cantitativă este rareori disponibilă în afara laboratoarelor de cercetare. Prin 
urmare, IPD trebuie diagnosticate clinic (Tabelul 1), culturile din plăgi folosind la identificarea organismelor cauzatoare 
și a sensibilității la antibiotice a acestora. Cadrele medicale ar trebui să evalueze un pacient diabetic care se prezintă 
cu o plagă a piciorului la trei niveluri: pacientul ca întreg (de exemplu, din punct de vedere cognitiv, metabolic, starea 
fluidelor), piciorul sau membrul afectat (de exemplu, prezența neuropatiei, insuficienței vasculare) și plaga infectată 
(30). Diagnosticul clinic se bazează pe prezența a cel puțin doi indicatori locali ai inflamației dintre următorii: roșeață 
(eritem sau rubor), temperatură crescută (calor), durere sau sensibilitate (dolor), indurație (tumefacție, tumor) sau secreții 
purulente (29,42). Printre alte caracteristici (numite uneori secundare) care semnalează o infecție se numără prezența 
necrozei, a țesutului de granulație friabil sau decolorat, a secrețiilor nepurulente, a mirosului fetid sau faptul că o plagă 
tratată corespunzător nu reușește să se vindece (43). Aceste constatări pot fi utile atunci când semnele de inflamație 
locale și sistemice sunt diminuate din cauza neuropatiei sau a ischemiei periferice (44-46). Deoarece infecția se poate 
agrava foarte repede, cadrele medicale trebuie să întreprindă diagnosticarea metodic (44) și agresiv (47).
Toate plăgile trebuie inspectate, palpate și sondate cu atenție, atât cu ocazia prezentării inițiale, cât și pe durata 
monitorizării. Diversele investigații imagistice și de laborator pot fi utile în anumite cazuri pentru a stabili în ce măsură 
este infectat țesutul moale și dacă a fost atins și osul.
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Osteomielita 

Recomandarea 3:
În cazul unei plăgi infectate deschise, trebuie realizată o examinare sondă-la-os; la un pacient cu risc redus de osteomielită, un test 
negativ exclude în mare parte diagnosticul, pe când la un pacient cu risc ridicat testul pozitiv confirmă în mare parte diagnosticul 
(Puternic; ridicată)

Recomandarea 4:
Markerii de inflamație care prezintă un nivel considerabil mărit în ser, în special viteza de sedimentare a hematiilor, sugerează prezența 
osteomielitei în cazurile suspectate (Slab; moderată)

Recomandarea 5:
Pentru un diagnostic cert de infecție osoasă, este nevoie în general de rezultate pozitive ale ambelor examinări de histologie și de 
microbiologie ale unui eșantion osos obținut în mod aseptic, dar acest lucru este necesar doar dacă diagnosticul este incert sau dacă 
este crucială determinarea sensibilității la antibiotice a agentului patogen cauzator (Puternic; moderată)

Recomandarea 6:
Un diagnostic probabil de infecție osoasă este rezonabil dacă există rezultate pozitive ale unei combinații de examinări de diagnosticare 
precum sonda-la-os, markerii serici de inflamație, radiografia cu radiații X simplă, IRM sau imagistică cu radionuclizi (Puternic; redusă)

Recomandarea 7:
Trebuie să se evite utilizarea rezultatelor privind țesutul moale sau specimenele de sinus în vederea selectării antibioterapiei pentru 
osteomielită, deoarece acestea nu reflectă cu acuratețe rezultatele culturii osoase (Puternic; moderată)

Recomandarea 8:
Trebuie efectuate radiografii cu radiații X simple ale labei piciorului în toate cazurile de infecții ale piciorului diabetic non-superficiale. 
(Puternic; redusă)

Recomandarea 9:
Trebuie folosită IRM atunci când este necesar un test de imagistică avansată pentru diagnosticarea osteomielitei piciorului diabetic 
(Puternic; moderată)

Recomandarea 10:
Dacă IRM nu este disponibilă sau este contraindicată, trebuie luată în calcul imagistica cu radionuclizi cu leucocite marcate sau, 
eventual, scanări SPECT/CT sau 18 F- FDG PET (Slab; moderată)
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Justificare pentru recomandările 3-10
Osteomielita piciorului diabetic (OPD) poate pune mari probleme de diagnosticare și de tratament cadrului medical (48). Este prezentă 
la ~50%-60% dintre pacienții spitalizați cu IPD și la ~10%-20% dintre cazurile de infecție aparent mai puțin gravă care se prezintă în 
ambulatoriu. Infecția osoasă afectează în general antepiciorul (mai rar retropiciorul) și se dezvoltă prin răspândire adiacentă de la 
țesutul moale de deasupra, penetrând apoi țesutul osos cortical și ajungând la cavitatea medulară. Distrugerea osoasă produsă de 
neuro-osteo-artropatia Charcot (NC) poate fi ușor confundată cu OPD, dar este totuși: mai puțin comună; apare în general la pacienții 
cu neuropatie periferică profundă (dar, de obicei, cu perfuzare arterială adecvată); afectează de obicei mediotarsul; și survine, cel mai 
adesea, în absența vreunei leziuni a pielii (49-51). Multe cazuri de OPD sunt monomicrobiene, dar majoritatea sunt polimicrobiene, 
stafilococul auriu fiind agentul patogen izolat cel mai frecvent (este prezent în ~50% din cazuri), în timp ce stafilococii coagulazo-
negativi (~25%), streptococii aerobi (~30%) și Enterobacteriaceae (~40%) reprezintă alți agenți patogeni izolați frecvent (49).

Diagnosticarea corectă a infecției osoase poate fi dificilă, dar este esențială pentru asigurarea tratamentului adecvat. Pentru stabilirea 
unui diagnostic definitiv de osteomielită sunt necesare atât constatările histologice ale infecției osoase (celule inflamatorii acute sau 
cronice, necroză), cât și izolarea bacteriilor dintr-un eșantion osos obținut în mod aseptic (52). Deoarece, în multe situații clinice, 
eșantionarea și procesarea țesutului osos nu sunt disponibile, cadrele medicale trebuie să folosească adesea markeri de diagnostic 
surogat, inclusiv teste clinice, de laborator și de imagistică.
Prezentarea clinică a osteomielitei în piciorul diabetic poate varia în funcție de: locul afectat, suprafața de os infectat și mort, prezența 
oricărui abces asociat sau afectare a țesutului moale, organismul (organismele) cauzator (cauzatoare) și adecvarea perfuzării 
membrului. Principalele probleme legate de diagnosticarea osteomielitei țin de faptul că există un decalaj în capacitatea de a depista 
modificări osoase în faza timpurie a infecției prin intermediul radiografiei, pe când ulterior, după producerea modificărilor în țesutul osos, 
poate fi dificil să se realizeze diferențierea pe baza rezultatelor imagistice între modificările cauzate de infecție și cele legate de NC.
După cum se discută mai jos, analizele prezentate de publicații de specialitate (52,53) și analizele sistematice (52,54-56) recente oferă 
orientări privind cele mai bune investigații de diagnosticare a OPD.
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Evaluarea clinică
Cadrele medicale ar trebui să suspicioneze prezența osteomielitei în cazul în care un ulcer se află deasupra unei proeminențe osoase, 
mai ales dacă nu se vindecă în ciuda tehnicilor de atenuare a presiunii adecvat aplicate sau dacă un deget este afectat de un eritem 
sau de indurație (așa numitul „deget în cârnat”). Rata de probabilitate (RP) după care un cadru medical poate suspecta prezența 
osteomielitei este surprinzător de mare, RP pozitivă fiind de 5,5, iar RP negativă fiind de 0,54 (54,55). Pe baza unui studiu, prezența 
osului expus are o RP pozitivă pentru osteomielită de 9,2; în cazul ulcerelor mari (suprafață >2 cm2) este mult mai probabil să existe 
o infecție subiacentă a osului (RP pozitivă de 7,2) decât în cazul celor mici (RP negativă de 0,70) (54,55,57,58). Cu toate acestea, 
osteomielita poate apărea și în absența unor semne locale de inflamație deasupra (57).

Testul sondă-la-os
În ultimele două decenii s-au publicat cel puțin șapte studii privind testul sondă-la-os (51). Atunci când este efectuat corect și interpretat 
corespunzător, acest test reprezintă un instrument clinic util de diagnosticare a OPD. Dacă o sondă metalică boantă și sterilă, introdusă 
cu grijă prin leziune, lovește osul (acesta fiind detectat prin senzația de duritate pe care o opune), acest fapt crește substanțial 
probabilitatea (RP pozitivă de 7,2, RP negativă de 0,48) ca pacientul să aibă osteomielită dacă prevalența infecției osoase este mare 
(adică >~60%) la populația aflată sub observație (59,60). Dimpotrivă, un rezultat negativ al testului sondă-la-os în cazul unui pacient cu 
risc redus (adică ≤~20%) elimină în esență posibilitatea prezenței osteomielitei (61-63).
Variabilitatea inter-observatori a testului este relativ mare la cadrele medicale neexperimentate comparativ cu cele experimentate, dar 
este redusă între cadrele medicale experimentate (64). Un studiu a constatat o corelație mai strânsă între rezultatele obținute de cadrele 
medicale pentru ulcerele localizate la nivelul halucelui și a metatarsienelor centrale în comparație cu degetele mici (65). Coroborarea 
rezultatelor testului sondă-la-os cu cele ale radiografiei simple îmbunătățește acuratețea generală a diagnosticului de osteomielită 
(59,64).

Analizele sanguine
Viteza de sedimentare a hematiilor s-a dovedit utilă în diagnosticarea OPD; un nivel foarte ridicat (definit de obicei ca fiind >70 mm/h) 
crește probabilitatea de prezență a osteomielitei subiacentă unei plăgi a piciorului diabetic (RP pozitivă de 11), în timp ce nivelurile mai 
mici reduc această probabilitate (RP negativă de 0,34) (54,66-69). Potrivit unui set mai restrâns de date, un nivel ridicat de proteină C 
reactivă, de procalcitonină sau de leucocite poate sugera prezența osteomielitei. Aceste din urmă niveluri revin de obicei la normal după 
o săptămână de tratament (70), în timp ce VSH scade mai lent și, de aceea, poate fi utilizată în monitorizarea răspunsului la terapie. Nu 
există suficiente probe pentru a susține utilizarea regulată a altor biomarkeri în scopul documentării infecției osoase a piciorului diabetic. 
Un raport preliminar a sugerat că interleukina (IL)-6, dar nu IL-8, poate fi utilă în diagnosticarea și monitorizarea infecției piciorului 
diabetic (71-73).
Coroborarea analizelor de laborator cu constatările clinice poate îmbunătăți acuratețea diagnosticului de osteomielită (74).
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Studii de imagistică medicală
Radiografia simplă
Radiografia simplă cu radiații X este adesea suficientă pentru a obține imagini anatomice ale piciorului la pacienții cu suspiciune de 
OPD. Caracteristicile osteomielitei evidențiate în radiografiile cu radiații X ale piciorului sunt rezumate în Tabelul 2. Avantajele acestui 
test de imagistică sunt următoarele: este larg disponibil (chiar și în majoritatea centrelor medicale cu resurse limitate); costurile implicate 
sunt relativ reduse; poate fi interpretat în mod corespunzător de majoritatea cadrelor medicale experimentate; și radiografiile secvențiale 
sunt relativ ușor de comparat în timp. Pe lângă modificările țesutului osos, radiografiile simple pot demonstra prezența gazelor sau 
a corpurilor străine radio-opace în țesuturile moi. Rezultatele a două analize sistematice sugerează faptul că rezultatele radiografice 
pozitive sunt doar parțial predictive în ceea ce privește prezența osteomielitei, iar cele negative sunt chiar mai puțin predictive în ceea 
ce privește absența acesteia (54,55). Deși sensibilitatea raportată a radiografiei variază considerabil în studiile raportate (57,75-82), 
rata de probabilitate pozitivă estimată (RP) este de 2,3 și RP negativă este de 0,63 (56). Momentul efectuării radiografiei influențează 
în mare măsură utilitatea acesteia, întrucât la cazurile mai vechi este mult mai probabil să fie evidențiate anomalii de țesut osos 
pe radiografiile simple decât la cele instalate de mai puțin de două, trei săptămâni. Nu cunoaștem niciun studiu care să fi evaluat 
radiografiile simple secvențiale ale piciorului în timp, dar modificările urmărite pe un interval de cel puțin 2 săptămâni au șanse mai 
mari să prognozeze prezența osteomielitei decât un singur studiu. Desigur, antibioterapia eficientă poate preveni producerea acestor 
modificări ale țesutului osos. Tehnicile avansate de imagistică medicală sunt costisitoare, limitate adesea ca disponibilitate și dificil de 
interpretat de un non-expert. Prin urmare, sunt necesare de obicei atunci când există o suspiciune persistentă privind diagnosticul de 
OPD sau în contextul pregătirii unei intervenții chirurgicale.
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Tabelul 2: Caracteristici tipice ale osteomielitei piciorului diabetic pe radiografiile cu radiații X simple* (57,75,76,103)

Reacție sau elevație periostală

Pierdere de cortex osos cu eroziune osoasă

Pierdere focală de matrice trabeculară corticală sau radiolucență a măduvei osoase

Scleroză osoasă, cu sau fără eroziune

Prezența sechestrului: os devitalizat cu aspect radiodens, care s-a separat de osul normal

Prezența involucrului: un strat de os nou crescut în afara osului preexistent, rezultând din erodarea periostului și osul nou care crește 
din periost

Prezența cloacei: deschidere în involucru sau în cortex prin care se pot elimina sechestrele sau țesutul de granulație

Probe privind prezența unui sinus de la os la țesutul moale

Obs.: * Anumite caracteristici (de pildă sechestru, involucru, cloacă) sunt observate mai rar în cazul osteomielitei piciorului diabetic decât la pacienții mai tineri cu 
osteomielită localizată la oasele mai mari.

Imagistică prin rezonanță magnetică. 
Imagistica prin rezonanță magnetică (IRM) constituie un instrument valoros pentru diagnosticarea osteomielitei, precum și pentru 
definirea prezenței și anatomiei infecțiilor țesutului moale și profund (30,55,83). Cele mai importante caracteristici care sugerează 
prezența osteomielitei pe IRM sunt intensitatea slabă a semnalului focal pe imaginile ponderate în funcție de T1, semnal puternic 
focalizat pe imaginile ponderate în funcție de T2 și semnalul de măduvă osoasă înalt în secvențele STIR (eliminarea semnalului 
provenit de la țesutul gras). Meta-analizele au constatat că sensibilitatea IRM la OPD este de aproximativ 90%, iar specificitatea 
de aproximativ 85%, rata de succes a diagnosticului (RS) fiind de 24 (55,83), iar RP fiind estimată în cazul pozitiv la 3,8 și în cazul 
negativ la 0,14. Studiile mai recente au raportat rate de succes al diagnosticului (OR) mai mici în comparație cu cele vechi, poate din 
cauză că au utilizat studii mai bine concepute. Subgrupurile de pacienți cu alte diagnostice (NC, de pildă) au fost prea mici pentru a se 
analiza diferențe între studii. Un studiu recent a descoperit că IRM este eficientă în diferențierea OPD de edemul de măduvă osoasă în 
ulcerele neuropatice, dar că este mai puțin precisă în diagnosticarea OPD în ulcerele ischemice, probabil din cauza lichidului interstițial 
insuficient al acestora (84).
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Scanări de medicină nucleară 
Printre diversele tipuri de proceduri de imagistică nucleară, se utilizează de foarte multă vreme o scanare osoasă, efectuată de obicei 
cu 99mTc metilen difosfonat în faze de secvență temporală; se consideră că această scanare sugerează prezența osteomielitei atunci 
când dezvăluie o activitate crescută a volumului sanguin și intensitate crescută a radionuclizilor la nivelul osului (55). Scanările osoase 
în trei faze sunt destul de sensibile (~80%-90%), dar nu specifice (~30-45%) (85); valoarea lor predictivă pozitivă este de doar 65%, 
iar rata globală de succes al diagnosticului de doar 2,1 cu RP pozitiv de 1,4 și RP negativ de 0,40 (56). O meta-analiză a constatat că 
trăsăturile de performanță ale unei scanări osoase în trei faze sunt semnificativ inferioare față de IRM (83). Astfel, o scanare osoasă 
pozitivă nu este specifică pentru osteomielită (sau NC), în mod special în cazul piciorului anterior, dar o scanare negativă exclude în 
mare măsură prezența acesteia (85).

În general, leucocitele radiomarcate (folosind, de obicei, 99mTechnețiu sau 111Indiu) nu sunt absorbite de osul sănătos, ceea ce 
face ca scanarea leucocitară pozitivă să fie mai specifică decât o scanare osoasă în ceea ce privește diagnosticarea osteomielitei (și 
excluzând NC) (85). Valorile predictive pozitive ale scanărilor leucocitare pentru osteomielită sunt de aproximativ 70%-90%, valorile 
predictive negative sunt de aproximativ 80% (85), sensibilitatea este de aproximativ 75%-80%, specificitatea este de aproximativ 70%-
85%, RP pozitivă este de 2,3 și RP negativă este de 0,38 (56,86). Marcarea cu 99mTc pare să furnizeze caracteristici fizice superioare 
față de marcarea cu 111In, ducând la o rezoluție spațială mai bună (86). Cele mai multe autorități din domeniul medicinei nucleare 
sugerează că, dintre procedurile cu radionuclizi, imagistica cu marcare leucocitară este cea mai bună opțiune pentru evaluarea OPD 
(55,57), dar IRM depășește în general scanarea leucocitară (81,83,87,88). Unii specialiști propun combinarea unei scanări cu marcare 
leucocitară cu o scanare osoasă (tehnica trasorului dublu), dar aceasta nu îmbunătățește substanțial acuratețea diagnosticului (89).

Mai recent, studiile au arătat că utilizarea combinată a tomografiei computerizate cu emisie de foton unic pentru leucocite marcate 
99mTc și a tomografiei computerizate (SPECT/CT pentru leucocite marcate 99mTc) asigură o rezoluție spațială bună, imaginile 
tridimensionale obținute prin scanarea CT și intensitatea absorbției de leucocite furnizând mai multe informații despre localizarea și 
întinderea infecției. Deși studiile anterioare au demonstrat valoarea SPECT/CT pentru diagnosticarea leziunilor osoase inflamatorii, 
majoritatea s-au concentrat pe structuri osoase mai mari decât piciorul (86,90). În cazul unui grup mic de pacienți cu suspiciune de 
OPD, SPECT/CT leucocitar 99mTc a demonstrat o sensibilitate de 87,5%, o specificitate de 71,4%, o valoare predictivă pozitivă de 
83,3% și o valoare predictivă negativă de 77,8% (91). Un avantaj potențial al SPECT/CT este faptul că prin clasificarea intensității 
absorbției de leucocite se sugerează răspunsul fiziologic al țesutului local; astfel, modificările de intensitate pot fi utilizate drept 
instrument de prognoză pentru a formula predicții privind rezultatul tratamentului (92,93). Astfel, un studiu recent a constatat că 
absorbția negativă de leucocite într-un SPECT/CT a constituit un marker bun privind remisiunea OPD și că a fost util în ghidarea duratei 
optime a antibioterapiei (94).

Într-un studiu efectuat asupra pacienților diabetici, s-a constatat că asocierea dintre SPECT/CT cu 67Ga și puncția osoasă la patul 
pacientului reprezintă o procedură sigură și eficientă de diagnosticare a osteomielitei labei piciorului (94). Un alt avantaj este faptul 
că biopsia și imagistica SPECT/CT cu 67Ga se pot efectua în ambulatoriu, iar rezultatele acestui studiu au fost folosite pentru a evita 
utilizarea nenecesară a antibioticelor în peste jumătate dintre cazurile de OPD suspicionată (93).
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Printre celelalte tehnici de medicină nucleară disponibile se numără metodele in vivo de marcare leucocitară, imunoglobulina policlonală 
radiomarcată (Ig)G și antibioticele radiomarcate. Rezultatele studiilor care folosesc aceste tehnici variază și majoritatea metodelor nu 
sunt disponibile în multe țări. Absorbția de IgG umană marcată 99mTc/111In este relaționată cu permeabilitatea vasculară și țesutul 
neinflamat, drept pentru care nu este la fel de specifică precum leucocitele radiomarcate (85,95,96). Ubicuicidina 29-41 (UBI 29-41) 
este un fragment de peptid antimicrobian despre care se raportează că ar prezenta un grad înalt de specificitate infecțioasă și care a 
fost evaluat prospectiv ca radiotrasor (99mTc UBI 29-41) pentru diagnosticarea OPD într-un grup de 55 de pacienți (97). Pentru cei 
38 de pacienți cu OPD dovedită și 17 pacienți neafectați de infecția osoasă, sensibilitatea, specificitatea și acuratețea scanării 99mTc 
-UBI 29-41, în combinație cu o scanare osoasă în trei faze, au fost toate de 100% (97). Se pare că această tehnică ar merita studii 
suplimentare în viitor.

Alte tehnici de imagistică
Tomografia cu emisie de pozitroni (PET) cu fluor-18-fluorodeoxiglucoză (18F-FDG), care poate fi combinată cu tomografia 
computerizată (PET/CT) pentru a îmbunătăți diferențierea dintre osteomielită și infecția țesutului moale, a fost evaluată în 
diagnosticarea OPD (98-100). Această tehnică prezintă o rezoluție spațială excelentă și, în comparație cu scanările osoase cu leucocite 
marcate, poate fi efectuată mai rapid și nu necesită procesare sanguină. O meta-analiză a acestei metode a raportat o sensibilitate de 
74%, o specificitate de 91%, o RP pozitivă de 5,6, o RP negativă de 0,4 și o rată de succes a diagnosticului de 17 (101). Deși datele 
privind această nouă procedură sunt limitate, pare să existe un loc pentru CT combinată cu SPECT sau scanări PET atunci când IRM 
nu este disponibilă sau este contraindicată (de pildă, la un pacient cu implant metalic sau claustrofobie). Recent, o comisie de consens 
interdisciplinar a primit misiunea de a elabora o diagramă sugestivă privind testele de imagistică pentru pacienții cu IPD (102). Această 
comisie a recomandat ca evaluarea să înceapă cu radiografii simple; totuși, atunci când este necesară imagistica avansată, IRM 
rămâne modalitatea preferată, deși tehnici precum imagistica hibridă moleculară sau PET/CT și SPECT/CT cu diverși radiotrasori joacă 
un rol tot mai important.
Deși atât PET, cât și SPECT în combinație cu CT s-au dovedit promițătoare în ceea ce privește diagnosticarea OPD, furnizând atât 
informații funcționale, cât și anatomice, sunt necesare studii suplimentare pentru a defini indicațiile optime și avantajul economic al 
acestor tehnici (Tabelul 3). O analiză narativă recentă a diagnosticării OPD (56) a combinat o analiză a literaturii de specialitate cu 
orientările IWGDF din 2008 (52) pentru a propune o modalitate de diagnosticare în 2 pași, bazată pe scor.
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Tabelul 3: Avantajele relative și ratele estimative de probabilitate ale câtorva dintre tehnicile avansate de imagistică disponibile pentru 
osteomielita piciorului diabetic, enumerate în ordine descrescătoare a utilității clinice. Abordarea sugerată începe cu o evaluare clinică 
a 6 elemente (de la examinarea fizică, împreună cu viteza de sedimentare a hematiilor și radiografii cu radiații X) (56). Prezența a ≥4 
elemente sugerează o probabilitate ridicată a OPD; dacă se identifică <4, se recomandă tehnici avansate de imagistică, pentru a separa 
suplimentar pacienții cu probabilitate ridicată, respectiv redusă, de OPD. Deși constituie o abordare logică, acest sistem de clasificare 
nu a fost încă validat. 

Tabelul 3: Osteomielita piciorului diabetic

Tehnică imagistică + RP − RP Avantaje Limitări
IRM 3,8 0,14 Rezoluție spațială bună, 

acuratețe ridicată, se pot 
evalua atât țesuturile moi, 
cât și osul

Performanță redusă, cu  
ischemie severă

18F-FDG PET 5,6 0,4 Rezoluție spațială bună Disponibilitate limitată; cost 
ridicat

Scanări cu leucocite marcate 99mTc / 111In 4,73 / 2,31 0,12 / 0,38 Sensibilitate ridicată;  
specificitate moderată

Necesită manipularea  
produselor sanguine; consuma-
toare de timp

SPECT/CT 99mTc sau 67mGa 3,0 0,18 Rezoluție spațială bună Disponibilitate limitată
Scanare 99mTc-UBI 29-41 Max* Min* Valori predictive foarte 

ridicate Date clinice limitate

Scanare osoasă 99 mT 1,11 0,71 Disponibilă la scară largă Specificitate redusă

Observație: Din referințe (55,56,83,85,86,97); + RP = rată de probabilitate pozitivă); − LR = rată de probabilitate negativă); *: specificitate=100%, specificitate=100%
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Biopsia osoasă
Probele disponibile sprijină evaluarea unui specimen osos drept cea mai bună tehnică de diagnosticare disponibilă atât pentru 
diagnosticarea infecției osoase, cât și pentru furnizarea de date fiabile privind organismele responsabile și profilurile de sensibilitate la 
antibiotice ale acestora (9). O serie de studii au constatat că diversele culturi de țesut moale sau de sinus nu prognozează cu suficientă 
precizie agenții patogeni din țesutul osos (104-106). O analiză retrospectivă a sugerat că diversele culturi obținute prin tamponare a 
plăgii se corelează cu rezultatele culturilor obținute prin biopsie osoasă în doar 23% din cazuri (107). Deși un studiu recent sugera că 
rezultatele culturilor obținute prin tamponarea în profunzime a plăgii se corelează suficient de bine cu culturile osoase pentru a fi utile în 
evaluarea și urmărirea agenților patogeni la pacienții cu OPD suspicionată (108), rezultatele au fost identice doar la 16 (47%) dintre cei 
34 de pacienți de la care s-au recoltat ambele tipuri de cultură.

Specimenele osoase se pot obține fie în timpul unei intervenții chirurgicale, fie prin biopsie percutană. Specimenul trebuie obținut prin 
străpungerea unei zone de piele intactă, liberă de infecție; dacă se obține trecând printr-o leziune, există riscul ca specimenul să fie 
contaminat de organisme din țesutul moale. Cu ajutorul unui ac pentru biopsie osoasă G11 (sau mai mic în cazul falangelor) de tipul 
Jamshidi (Perfectum Corporation, distribuit de Propper and Sons, sau CareFusion), Ostycut (Bard Products, distribuit de Angiomed), 
sau T-lok (Angiotech), se poate obține un specimen osos suficient de mare pentru a folosi o parte într-o cultură microbiologică, iar o 
altă parte într-un examen histopatologic (Figura 1). Examenul histologic al specimenelor osoase poate fi util la interpretarea rezultatelor 
culturii, în special în cazul unei culturi negative sau al uneia care cultivă doar flora comensală a pielii (de exemplu, stafilococi coagulazo-
negativi, Propionibacterium spp, corinebacterii). Orice medic cu instrucție adecvată poate efectua o biopsie osoasă percutană; aceasta 
se poate efectua la patul pacientului (pentru cazuri simple cu suprafață relativ mare a infecției osoase) sau în secția de radiologie 
(atunci când este nevoie de imagistică pentru localizarea osului afectat). De cele mai multe ori nu este necesară anestezia, deoarece 
majoritatea pacienților afectați suferă de neuropatie senzitivă. Complicațiile precum hemoragii minore (≤3%), introducerea de bacterii în 
os, inducerea unei fracturi sau a artropatiei Charcot acute sunt extrem de rare (94,104,109-111).
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Figura 1: Tehnică de biopsie osoasă percutană la nivelul labei piciorului

Împărțiți specimenul pentru:
- Microbiologie
- Histopatologie

Observație: Se poate efectua la patul pacientului, în secția de radiologie sau în sala de operație. Dacă este nevoie, puteți folosi ghidaj fluoroscopic sau CT. Dacă ați 
prelevat un specimen osos, trimiteți o parte pentru cultură la microbiologie și cealaltă parte la histopatologie.
(Fotografiile ne-au fost puse la dispoziție de Dr. E. Beltrand, Secția de chirurgie ortopedică, Spitalul Dron, Tourcoing, Franța)

La modul ideal, specimenul osos ar trebui procesat atât pentru cultură, cât și pentru histopatologie. De obicei, osul infectat conține 
celule inflamatorii (mai întâi granulocite, apoi celule mononucleare), în vreme ce histomorfologia osului neinfectat este normală la 
pacienții diabetici, inclusiv la cei cu neuropatie sau cu boală arterială periferică (112,113). Concluziile unui grup de studiu au sugerat că 
examenul histopatologic poate contribui la definirea a trei tipuri de OPD: (1) acută, definită prin necroză și prin infiltrarea granulocitelor 
polimorfonucleare în zonele corticale și medulare, însoțită de obicei de congestia sau de tromboza vaselor sanguine mici; (2) cronică, 
caracterizată prin distrugerea osului și infiltrarea limfocitelor, a histiocitelor sau a celulelor plasmatice; și (3) exacerbarea acută a 
osteomielitei cronice, pe fundalul unei osteomielite cronice cu infiltrare de granulocite polimorfonucleare (114). Vom avea totuși nevoie 
de confirmări suplimentare ale acestor concluzii din partea altor grupuri. Un studiu a constatat că acordul dintre diverși patologi în ceea 
ce privește diagnosticarea OPD în specimenele osoase este slab, dar această concluzie se poate datora lipsei unei definiții comune a 
criteriilor histopatologice (115).
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Un studiu mai recent, utilizând un sistem agreat de clasificare a OPD, care includea tipul histopatologic suplimentar al „fibrozei”, a 
raportat o corelație ridicată între interpretările a doi patologi independenți (116). O analiză care compara aspectele de microbiologie și 
cele de histopatologie pentru 44 de specimene osoase prelevate de la pacienți cu IPD a ajuns la concluzia că cele două metode dădeau 
rezultate similare în ceea ce privește identificarea prezenței osteomielitei podale (117).

Din păcate, atât rezultatele histologice, cât și cele de cultură obținute din specimene osoase pot induce în eroare. 
Rezultatele fals pozitive datorate contaminării pielii pot fi reduse prin utilizarea unei rute dorsale în cazul unui ulcer 
plantar și prin păstrarea unei distanțe de cel puțin 20 mm de la periferia ulcerului atunci când se introduce acul de 
biopsie. Cultura unui specimen osos poate da rezultate fals negative din cauza erorilor de eșantionare, a terapiei cu 
antibiotice administrate anterior sau a izolării nereușite a organismelor. De asemenea, examinarea histopatologică 
a osului poate da rezultate fals negative din cauza erorii de eșantionare sau rezultate fals pozitive la pacienții care 
suferă de anumite afecțiuni inflamatorii neinfecțioase. Pentru a reduce probabilitatea rezultatelor fals negative, este 
recomandabil ca biopsia osoasă să fie efectuată cu ghidaj fluoroscopic sau CT și să se impună o perioadă fără 
antibiotice (ideal ar fi două săptămâni, dar sunt utile chiar și două zile) în cazul pacienților stabili clinic (118). Întrucât, în 
absența unei infecții substanțiale a țesutului moale, OPD evoluează în general lent, un astfel de interval fără antibiotice 
nu prezintă riscuri de obicei.
Într-un studiu retrospectiv realizat în mai multe centre, folosirea tratamentului antibiotic ghidat de cultură osoasă a fost 
asociată cu un rezultat clinic mult mai bun decât folosirea rezultatelor de cultură de țesut moale (119); această concluzie 
necesită confirmare printr-un studiu prospectiv. Potrivit concluziilor unui studiu retrospectiv efectuat cu 41 de pacienți cu 
suspiciune de OPD, dintre cei cu cultură osoasă negativă doar ~25% au dezvoltat infecție osoasă în timpul perioadei 
de monitorizare de 2 ani (120). Deși s-au raportat rate de succes de cel puțin 75% pentru tratamentul empiric al OPD, 
este dificil să se compare rezultatele studiilor publicate disponibile din cauza diferențelor dintre populațiile studiate, dintre 
criteriile utilizate pentru diagnostic și pentru remisiunea infecției și dintre duratele monitorizării (48). Nu este necesară 
o cultură osoasă în fiecare caz de suspiciune de OPD, dar cadrele medicale ar trebui să ia în considerare această 
procedură atunci când diagnosticul de osteomielită rămâne incert în ciuda evaluărilor clinice și imagistice, în cazurile 
în care datele obținute din culturi de țesut moale nu oferă informații concludente, atunci când infecția nu a răspuns la 
antibioterapia empirică inițială sau atunci când se preconizează un regim antibiotic cu potențial mai ridicat de selectare a 
organismelor rezistente (de exemplu, rifamp(ic)ină, fluorochinolone, acid fusidic sau clindamicină) (52).

Ghid IWGDF privind diagnosticarea și gestionarea infecțiilor piciorului la persoanele cu diabet

 © 2015 Grupul internațional de lucru privind piciorul diabetic

Recomandări

Introducere

Fiziopatologie

Diagnosticare și
Clasificare

Infecții ale țesuturilor moi

Osteomielita

Evaluarea severității

Aspecte de
microbiologie

Tratament

Principalele controverse

Referințe

Analiză sistematică

http://www.iwgdf.org/files/2015/ISR.pdf
http://www.iwgdf.org/files/2015/ISR.pdf


Ghid IWGDF privind diagnosticarea și gestionarea infecțiilor 
piciorului la persoanele cu diabet

Pregătit de grupul de lucru al IWGDF în domeniul infecțiilor piciorului

Evaluarea severității

Recomandarea 11:
Cu ocazia evaluării inițiale a piciorului infectat, trebuie să se efectueze următoarele: obținerea semnelor vitale și a testelor sanguine 
adecvate, debridarea plăgii, sondarea și evaluarea adâncimii și a întinderii infecției pentru a determina severitatea acesteia (Puternic; 
redusă)

Recomandarea 12:
Cu ocazia evaluării inițiale trebuie evaluată perfuzarea arterială și trebuie să se decidă dacă și când ar fi necesare o evaluare vasculară 
suplimentară sau revascularizarea (Puternic; redusă)

Justi icare pentru Recomandările 11 și 12:
Evaluarea cu acuratețe a unei plăgi a piciorului diabetic necesită de obicei, în primul rând, debridarea oricărei calozități și țesut necrotic, 
pentru a se putea vedea întreaga plagă. Foarte importante pentru clasificarea unei infecții a piciorului sunt următoarele: să se 
definească, cu ocazia evaluării inițiale, adâncimea și întinderea țesuturilor afectate, să se determine dacă este adecvată perfuzarea 
arterială și eventual dacă este necesară revascularizarea și să se evalueze toxicitatea sistemică (6,30,121). În timp ce infecțiile ușoare 
sunt relativ ușor de tratat, cele moderate pot amenința integritatea membrului, iar cele grave pot chiar să pună în pericol viața (Tabelul 
4A). Severitatea infecției ghidează în mare măsură alegerea regimului antibiotic empiric și calea de administrare a acestuia și ajută să 
se determine nevoia de spitalizare (Tabelul 4B), eventuala necesitate și momentul intervenției chirurgicale asupra piciorului, precum și 
probabilitatea amputației (6,121-123).

Severitatea infecției este determinată într-o primă fază de sistemul de clasificare clinic descris mai sus. Printre alte caracteristici clinice 
ale septicemiei se numără oliguria sau ileusul acute. Rezultatele de laborator care sugerează o infecție gravă includ: proteina C-reactivă 
plasmatică sau nivelul de procalcitonină >2 deviații standard peste limita maximă a intervalului normal, hiperglicemia necontrolată, 
hiperlactemia (>1 mmol/L), creșterea creatininei serice >0,5 mg/dL (44 µmol/L), anomalii de coagulare sau hipoxemie arterială (124).
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Tabelul 4. Caracteristici care sugerează o infecție mai gravă a piciorului diabetic și indică eventuala necesitate a spitalizării

A - Rezultate care sugerează o infecție mai gravă a piciorului diabetic
Specifice plăgii
Plagă 
Celulită 
Semne locale

Pătrunde până la țesuturile subcutanate (de exemplu fascie, tendon, mușchi,  
articulație, os)
Întinsă (> 2 cm), la distanță de ulcerație sau cu progresie rapidă
Inflamație sau indurație severă, crepitație, bule, decolorare, necroză sau gangrenă, 
echimoze sau peteșii, nouă anestezie

Generale
Manifestări clinice 
Semne sistemice 
Analizele de laborator

Manifestare / agravare acută sau progresie rapidă
Febră, frisoane, hipotensiune, stare de confuzie, depleție de volum
Leucocitoză, nivel ridicat de proteină C reactivă sau viteză mare de sedimentare a 
hematiilor, hiperglicemie severă/agravată, acidoză, azotemie nouă/agravată, anomalii 
electrolitice

Caracteristici care produc  
complicații

Prezența unui corp străin (accidentală sau prin implant chirurgical), plagă înțepată, 
abces profund, insuficiență arterială sau venoasă, limfedem, afecțiune sau tratament 
imunosupresiv

Tratament curent Progresie în cursul administrării unei terapii antibiotice și de susținere aparent  
adecvate

 >>
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B - Factori care sugerează că ar fi necesară, eventual, spitalizarea 
• Infecție severă (vezi Tabelul 4A)
• Instabilitate metabolică sau hemodinamică
• Terapie intravenoasă necesară (dar care nu este disponibilă/ adecvată în ambulatoriu)
• Analize de diagnosticare necesare care nu sunt disponibile în ambulatoriu
• Ischemie gravă a piciorului prezentă
• Proceduri chirurgicale (mai mult decât minore) necesare
• Eșecul gestionării în ambulatoriu
• Pacientul nu reușește sau nu dorește să respecte condițiile tratamentului în ambulatoriu
• Sunt necesare schimbări ale pansamentului mai complexe decât pot asigura pacientul/îngrijitorii
• Este necesară ținerea pacientului sub observație continuă și atentă

Observație: O infecție profundă poate prezenta, în mod înșelător, puține semne superficiale, dar cadrele medicale ar trebui să ia în calcul această posibilitate la un 
pacient cu semne clare de: toxicitate sistemică, inflamație manifestată la distanță față de leziunea tegumentară, infecție persistentă sau markeri ridicați de inflamație 
în pofida administrării unei terapii aparent adecvate, deteriorarea glicemiei care în prealabil fusese controlată sau durere la un picior care în prealabil fusese insensibil 
(21,47,125). Prezența ischemiei la nivelul piciorului este deosebit de îngrijorătoare, deoarece poate să diminueze rezultatele clinice și să înrăutățească prognosticul 
Dacă aveți dubii, puteți consulta un chirurg experimentat și puteți evalua pacientul cu ajutorul ultrasunetelor, al IRM sau, eventual, al altor tehnici de imagistică.

Sunt disponibile anumite „date reale” privind prezentarea pacienților la spital și rezultatele spitalizării în cadrul unui studiu observațional 
prospectiv, desfășurat în mai multe centre din Franța pentru pacienții spitalizați cu IPD (126). Printre cei 291 de pacienți incluși în studiu, 
majoritatea infecțiilor au fost clasificate drept moderate, dar 42% au întrunit criteriile pentru septicemie; de remarcat că cercetătorii 
au descoperit că la 8 pacienți infecția era în mod clar de o severitate mai mare decât stabiliseră medicii curanți. Despre jumătate 
dintre pacienți se suspiciona că suferă și de osteomielită, iar peste jumătate sufereau de boală arterială periferică. Deși la aproximativ 
jumătate dintre pacienți lipseau pulsurile arterelor membrului inferior, indicele gleznă-braț a fost măsurat la numai o treime din totalul 
de pacienți. Deși centrele incluse în studiu aveau un interes și o expertiză deosebite în problemele piciorului diabetic, rezultatul a fost 
considerat nefavorabil la 48% dintre pacienți. În mod specific, s-a efectuat amputarea extremității inferioare în timpul spitalizării la 35% 
dintre pacienți, iar alți 19% din restul de 150 au fost amputați în decurs de un an de la externare; printre factorii de risc pentru amputație 
se numărau severitatea infecției și prezența osteomielitei. La fel ca în alte studii (127), prezența agenților patogeni rezistenți la mai 
multe medicamente [în special stafilococul auriu meticilino-rezistent (MRSA)] nu a fost asociată cu infecția mai severă sau cu rezultatul 
mai nefavorabil. Aceste constatări scot în evidență importanța severității IPD în cazul pacienților spitalizați și faptul că aceasta este 
adesea subapreciată și evaluată inadecvat.

Ghid IWGDF privind diagnosticarea și gestionarea infecțiilor piciorului la persoanele cu diabet
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Aspecte de microbiologie

Recomandarea 13:
Trebuie obținute culturi – de preferință dintr-un specimen de țesut mai degrabă decât prin tamponare – din plăgile infectate pentru a 
identifica microorganismele care au cauzat infecția și sensibilitatea acestora la antibiotice (Puternic; ridicată)

Recomandarea 14:
Nu trebuie repetată o cultură decât în cazul în care pacientul nu răspunde clinic la tratament sau, ocazional, pentru supravegherea de 
control a infecției cu agenți patogeni rezistenți (Puternic; redusă)

Justificare pentru Recomandările 13 și 14 – Când se trimit specimene la analize:
Întrucât infecția este diagnosticată clinic, scopul eșantionării microbiologice este acela de a identifica posibilii agenți patogeni și 
sensibilitatea la antibiotice a acestora, pentru a permite cadrului medical să selecteze cea mai potrivită terapie antimicrobiană. 
Infecția acută la un pacient netratat în prealabil este provocată de obicei de coci aerobi Gram-pozitivi (adesea fiind vorba de o infecție 
monomicrobiană), însă plăgile adânci sau cronice adăpostesc de multe ori o floră polimicrobiană, inclusiv bacterii aerobe Gram-
negative și bacterii obligatoriu anaerobe (128,129). Bolile de piele, expunerea la factorii de mediu și, în special, antibioterapia recentă 
pot predispune un pacient la agenți patogeni neobișnuiți sau rezistenți la antibiotice. Culturile din plăgi sunt utile pentru majoritatea 
IPD, dar sunt dificil de obținut în cazurile de celulită fără ulcerație (acolo unde aspirarea pielii are sensibilitate redusă) și nefolositoare 
în cazul plăgilor neinfectate clinic. O excepție o constituie culturile din plăgi neinfectate atunci când se caută probe de colonizare cu 
organisme deosebit de rezistente, pentru a determina dacă este necesară izolarea unui pacient instituționalizat. Cadrele medicale ar 
trebui să se informeze în permanență în legătură cu tiparele rezistenței la antibiotice a agenților patogeni comuni în domeniul lor de 
practică. Culturile sanguine sunt indicate doar în cazul infecțiilor severe, unde există semne de manifestări sistemice ale septicemiei 
(30). Când există suspiciune de osteomielită, un aspect important de luat în seamă (aspect discutat în secțiunea despre osteomielită) 
este momentul propice pentru obținerea specimenului osos destinat culturii (și histopatologiei).

În general, este optim ca specimenele pentru cultură să fie obținute cât mai curând după ce pacientul s-a prezentat la medic; totuși, în 
cazul pacienților care primesc deja antibioterapie, este util să se întrerupă acest tratament (dacă pacientul este stabil) și să se aștepte 
câteva zile înainte de prelevare, pentru a evita culturile fals negative. De obicei, repetarea culturii nu este necesară decât în cazul în 
care pacientul nu răspunde clinic la tratament sau dacă există posibilitatea ca specimenul inițial să fi fost contaminat.
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Recomandarea 15:
Specimenele colectate trebuie trimise la laboratorul de microbiologie prompt, în recipiente de transport sterile, însoțite de informații 
clinice privind tipul specimenului și localizarea plăgii (Puternic; redusă)

Justificare pentru Recomandarea 15 – Obținerea de specimene din plăgi:
Rezultatele unei culturi din plagă sunt utile doar dacă specimenul este recoltat și procesat în mod corespunzător. Deși specimenele din 
plăgi deschise sunt mai ușor de recoltat prin tamponare, mai multe studii au arătat clar că rezultatele culturilor din aceste specimene 
sunt mai puțin sensibile și specifice decât specimenele din țesuturi. Specimenele obținute aseptic din țesuturi profunde conțin de obicei 
doar agenți patogeni propriu-ziși, în timp ce culturile din leziuni superficiale scot la iveală o combinație de agenți patogeni, organisme 
colonizatoare și contaminanți, ratând organismele facultative și pe cele anaerobe (128,130). Chiuretarea (răzuirea țesutului) cu o 
chiuretă dermatologică sau cu un scalpel de la baza ulcerului debridat, biopsia prin puncție sau aspirativă cu ac a secrețiilor purulente 
dau de obicei rezultate mai precise decât tamponarea plăgii (128,131,132). Dacă tamponarea este singura metodă de prelevare 
disponibilă, trebuie cel puțin să se debrideze și să se curețe plaga înainte de recoltarea specimenului. Specimenele de țesut moale sau 
de os trebuie trimise prompt la laborator, în recipiente de transport adecvate, sterile, și trebuie să se identifice toate organismele izolate.

Testarea în laborator a specimenelor din plăgi
Cadrele medicale trebuie să furnizeze laboratorului de microbiologie detaliile clinice asociate cu specimenul (de exemplu, locul și tipul 
infecției, tipul de specimen obținut, dacă pacientul ia sau nu antibiotice), deoarece acestea vor influența procesarea specimenului 
și raportarea. Din păcate, nu există orientări agreate la nivel internațional pentru procesarea în laborator sau raportarea nici în ceea 
ce privește specimenele de țesut, nici prelevarea prin tamponare superficială dintr-un ulcer infectat al labei piciorului. Un astfel de 
specimen de țesut sau de tamponare ar fi evaluate în general prin una din două căi diferite: testare fenotipică sau genotipică.

Analiză fenotipică
Testarea fenotipică utilizează caracteristici observaționale fizice sau biochimice pentru a stabili identitatea unui microorganism. Acest 
lucru poate fi realizat prin cultura unui specimen care utilizează un mediu de creștere standard sau selectiv, precum și metode de 
testare a sensibilității antimicrobiene bazate pe politici de normare locale, naționale sau internaționale. Tehnicile de microscopie și de 
preparare tradiționale, de pildă frotiul colorat Gram (133), pot furniza o caracterizare suplimentară a organismului. În principiu, aceste 
procese sunt relativ avantajoase economic, iar efectuarea și interpretarea lor nu sunt complexe. Printre organismele raportate cel mai 
frecvent drept sursă a infecțiilor se numără majoritatea cocilor aerobi Gram-pozitivi (de exemplu, stafilococi, streptococi) și a bacililor 
Gram-negativi (de exemplu, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa), precum și bacteriile obligatoriu anaerobe comune (de 
exemplu, peptostreptococi, agenți bacteroizi).
Dezavantajele prezentate de aceste tehnici includ următoarele: procesarea durează minimum două zile, se ratează anumite organisme 
facultative și procedeele sunt mai puțin utile la pacienții cărora li se administrează antibioterapie.
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Analiză genotipică
Analiza genotipică (moleculară) reprezintă o abordare mai sofisticată a identificării agenților patogeni, prin care diverse tehnici 
contribuie la definirea compoziției genetice a unui organism sau grup de organisme în raport cu o caracteristică unică sau cu un set 
de caracteristici. Printre cele mai comune metode utilizate în laboratoarele clinice se numără reacția de polimerizare în lanț (PCR) 
(134), PCR în timp real (RT) și tehnologiile de determinare a secvenței genetice (Sanger sau generația următoare) (135). Aceste 
tehnici sunt în prezent relativ mai complexe decât testarea fenotipică, dar sensibilitatea și specificitatea lor sunt considerabil mai mari, 
iar rezultatele se pot obține în câteva ore. Astfel, ele oferă posibilitatea de a detecta rapid și fiabil prezența codului genetic aferent 
diverselor caracteristici utilizate pentru identificarea, caracterizarea și determinarea virulenței și a rezistenței potențiale la antibiotice a 
agenților patogeni (136). Deși analiza genotipică detectează mult mai multe organisme decât cea fenotipică – mai ales specii obligatoriu 
anaerobe și specii exigente – semnificația clinică a acestor produse de izolare nu este încă pe deplin clarificată (137).

Interpretarea rezultatelor obținute prin culturi din plăgi
Speciile unice sau predominante de bacterii identificate într-o cultură dintr-un specimen de bună calitate (și observate într-un frotiu 
colorat Gram, dacă este disponibil) sunt, foarte probabil, agenți patogeni propriu-ziși. Dacă se izolează mai multe organisme, în special 
din ulcere superficiale, poate fi dificil de stabilit care dintre ele sunt agenți patogeni. Serviciile de microbiologie clinică trebuie să 
colaboreze îndeaproape cu cadrele medicale și să raporteze rezultatele într-un mod care să poată fi ușor înțeles de către destinatari. 
Focalizarea tratamentului cu antibiotice împotriva organismelor probabile de colonizare (de exemplu, stafilococi coagulazo-negativi, 
corinebacterii) s-ar putea să nu fie necesară. Totuși, aceste specii pot fi uneori agenți patogeni propriu-ziși, mai ales dacă se dezvoltă în 
mod repetat sau din specimene fiabile. În majoritatea centrelor medicale, stafilococul auriu este cel mai frecvent izolat și poate cel mai 
virulent agent patogen, fie că apare singur sau în combinație cu alte organisme. Streptococii (diversele grupe de streptococi hemolitici și 
alții) sunt, de asemenea, agenți patogeni importanți. Enterococii sunt prezenți relativ frecvent în produsele de izolare, dar importanța lor 
clinică este în general secundară.

Infecțiile care necesită spitalizare sunt adesea polimicrobiene și pot include diverse tipuri de agenți aerobi și anaerobi (30,138). Bacilii 
Gram-negativi (în principal Enterobacteriaceae, uneori P. aeruginosa sau alte specii Gram-negative) sunt izolați de obicei împreună 
cu coci Gram-pozitivi la pacienții cu infecții cronice sau tratate anterior; aceste organisme sunt adesea – deși nu întotdeauna – agenți 
patogeni propriu-ziși. Multe studii recente au raportat că organismele Gram-negative (mai ales P. aeruginosa) reprezintă produsele 
de izolare cele mai frecvente în cazul IPD la pacienții din zone cu climă caldă, în special Asia și Africa (139-142). Nu este clar dacă 
acest fapt se datorează factorilor de mediu, încălțămintei, igienei personale, pre-tratamentului antimicrobian sau altor factori. Speciile 
obligatoriu anaerobe sunt izolate cel mai frecvent din plăgi ischemice sau necrotice sau din cele care afectează țesuturi profunde; 
constituie foarte rar singurul agent patogen, combinându-se cel mai adesea cu organisme aerobe în cadrul unei infecții mixte (143).
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Organismele rezistente la mai multe medicamente, în special MRSA, sunt mai frecvent izolate de la pacienți care au primit recent 
antibioterapie, au fost spitalizați anterior, locuiesc într-o instituție care acordă îngrijiri cronice sau cărora li s-au efectuat amputații 
anterior (144,145). După ce prevalența MRSA a crescut dramatic în multe țări începând cu sfârșitul anilor 1990, în majoritatea țărilor 
a început să scadă recent, concomitent cu îmbunătățirea măsurilor de control al infecțiilor în spitale (146-148). Inițial s-a crezut că 
IPD provocate de MRSA sunt asociate cu infecții mai severe, dar o analiză recentă a constatat că acestea se caracterizează printr-o 
prezentare clinică și rezultate similare cu ale altor agenți patogeni (127). Distincția, până de curând utilă, între tulpinile luate din 
comunitate (pentru care probabilitatea de a fi rezistente la alte antibiotice este mai mică și care sunt adesea mai virulente), respectiv 
cele asociate cu centrele de îngrijiri medicale, a devenit mai puțin fiabilă în ultimii ani. În deceniul trecut s-au raportat IPD cauzate și 
de alte organisme rezistente la mai multe medicamente, în special Gram-negativ cu spectru larg al β-lactamazelor (ESBL) (149,150) și 
chiar al carbapenamazelor (151,152). Enterococii rezistenți la vancomicină sunt identificați ocazional în infecțiile piciorului la persoane 
diabetice, dar rareori reprezintă un agent patogen semnificativ din punct de vedere clinic. Majoritatea cazurilor de infecții cu stafilococul 
auriu rezistent la vancomicină – un organism foarte rar, dar extrem de periculos – se înregistrează la pacienți cu infecții ale piciorului 
diabetic (153,154).
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Tratament

Chirurgical

Recomandarea 16:
Trebuie consultat un chirurg specialist în anumite cazuri de infecție a piciorului diabetic moderată și în toate cazurile severe (Slab; 
redusă)

Recomandarea 17:
Trebuie efectuate intervenții chirurgicale de urgență în majoritatea cazurilor de abces profund, de sindrom de compartiment și practic în 
toate infecțiile de țesut moale necrozante (Puternic; redusă)

Recomandarea 18:
Intervenția chirurgicală este recomandabilă de obicei în cazurile de osteomielită însoțită de: propagarea infecției țesuturilor moi, înveliș 
de țesut moale distrus, distrugere progresivă a osului vizibilă la radiografie sau ieșirea osului în afară prin ulcer (Puternic; redusă)

Justificare pentru recomandările 16-18:
Chirurgia reprezintă metoda de bază pentru tratarea multor infecții profunde ale țesuturilor moi (125), iar intervenția timpurie poate fi 
asociată cu rezultatele mai bune (47,155-157). Totuși, intervenția chirurgicală de urgență este necesară doar în anumite circumstanțe 
specifice, precum gangrena gazoasă sau fasciita necrozantă, sindromul de compartiment sau septicemia sistemică. Medicul curant ar 
trebui să ia în calcul necesitatea intervenției chirurgicale în cazul fiecărei infecții; intervenția poate merge de la o debridare sau un drenaj 
minore până la rezecții extinse, revascularizare sau amputație majoră. Dacă plaga are o escară uscată, mai ales în cazul unui picior 
ischemic, de cele mai multe ori este optim să se evite debridarea țesutului necrotic; aceste cazuri sfârșesc adesea cu autoamputare. 
Amputația majoră ar trebui – și de obicei poate fi – evitată, cu excepția cazului în care membrul este: neviabil; afectat de o infecție care 
poate pune în pericol viața (de exemplu, gangrena gazoasă sau fasciită necrozantă); nefuncțional. Revascularizarea (prin abordare 
endovasculară sau bypass deschis) s-ar putea să fie necesară în cazul unui membru infectat și afectat de ischemie severă. În cazul 
multor infecții fără caracter de urgență, intervenția chirurgicală inițială ar trebui să se limiteze la incizie și drenaj, rezecția suplimentară 
fiind necesară doar dacă pacientul nu răspunde.
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Figura 2 prezintă algoritmul după care este abordat tratamentul destinat unui pacient cu diabet și infecție a piciorului.
Tratamentul chirurgical al unei IPD trebuie să fie efectuat de un chirurg care cunoaște exhaustiv anatomia piciorului și modurile în care 
se propagă infecția prin planurile conjunctive ale acestuia (vezi Figurile 3 și 4) (47,158). Scopul tratamentului chirurgical este drenarea 
puroiului din profunzime, minimizarea necrozei tisulare prin reducerea presiunii în compartimentele piciorului și îndepărtarea țesutului 
devitalizat și infectat. Există o legătură între punctul de intrare al unei infecții și compartimentul în care se propagă aceasta: infecțiile 
care pornesc de la haluce și capul primului metatarsian se propagă de obicei prin compartimentul medial; cele care pornesc de la al 
doilea, al treilea sau al patrulea deget și capetele metatarsiene se propagă prin compartimentul central; în fine, cele care pornesc de 
la al cincilea deget și capul metatarsian se propagă prin compartimentul lateral (47,159). Compartimentul dorsal poate fi implicat în 
infecții care pornesc de la nivelul tegumentul interdigital sau în infecțiile avansate ale unui ulcer plantar, fie prin implicarea unui cap 
metatarsian, fie printr-un compartiment interosos. Infecțiile acute se propagă adesea de-a lungul tendoanelor, acestea fiind căile cu 
rezistență minimă care traversează compartimentele; prin urmare, tendoanele infectate trebuie îndepărtate în mare parte.

Rezecția osului și amputația sunt adesea necesare în cazul în care există necroză extinsă a țesutului moale sau pentru a îmbunătăți 
funcționalitatea piciorului. Cu ocazia intervenției chirurgicale trebuie obținut un specimen osos care să fie analizat prin cultură și 
histopatologie. Anumite date sugerează că, dacă „marginea este liberă”, adică osul nu este infectat (conform culturii) la locul rezecției, 
antibioterapia poate fi redusă fără pericole de la câteva săptămâni la doar câteva zile, și că rata de vindecare clinică este considerabil 
mai mare decât în cazurile în care cultura aferentă marginii este pozitivă (160). Procedurile chirurgicale asupra piciorului diabetic 
infectat trebuie să fie efectuate în cadrul unei abordări interdisciplinare, întrucât ele trebuie să fie însoțite de o îngrijire adecvată a plăgii, 
de tratarea comorbidităților și de o revascularizare corespunzătoare (dacă aceasta este necesară).

Odată ce s-au efectuat drenajul și debridarea chirurgicală necesare și infecția este controlată, principala problemă de soluționat este 
funcționarea pe termen lung a piciorului. Pacienții care au suferit și anterior intervenții chirurgicale sau amputații se pot confrunta 
cu consecințe biomecanice care pot face piciorul instabil sau predispus la recidiva ulcerului. Chirurgul trebuie să ia în calcul aceste 
posibile probleme atunci când evaluează oportunitatea unei ablații la nivelul labei piciorului, punând în balanță conservarea țesutului cu 
amputația transmetatarsiană (161).
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Figura 2. Prezentarea algoritmică a abordării pacientului cu diabet și infecție a piciorului

Persoană cu diabet și suspiciune de infecție la nivelul piciorului

• Evaluați caracteristicile pacientului
- Starea neurologică și vasculară
- Comorbiditatea și starea psiho-socială
• Evaluați caracteristicile plăgii
- Curățați, debridați și sondați plaga
-  Evaluați secrețiile purulente sau semnele de inflamație
-  Luați în considerare oportunitatea unei radiografii simple
• Optimizați glicemia și starea metabolică
• Recoltați specimen(e) pentru microbiologie
• Obțineți alte analize de laborator necesare
• Stabiliți dacă este necesară consultația chirurgicală
• Evaluați situația psiho-socială a pacientului

Infecție ușoară / moderată Infecție severă

Dacă s-a stabilit clinic infecția, 
clasificați severitatea acesteia

• Evaluați necesitatea spitalizării
• Analizați toate datele de microbiologie disponibile
• Dacă este necesar, programați intervenția chirurgicală
• Selectați regimul antibiotic inițial (luând în considerare caracteristicile plăgii și ale pacientului)
• Alegeți modalitățile adecvate de îngrijire a plăgii (pansamente, tehnici de atenuare a presiunii)
•  Dacă tratamentul se administrează în ambulatoriu, programați consultațiile și vizitele de 

control

• Spitalizați pacientul
• Acoperiți necesarul de fluide, electroliți și cel metabolic
• Luați în calcul oportunitatea unor culturi sanguine
• Dacă este necesar, programați intervenția chirurgicală
•  Alegeți un regim antibiotic empiric, de spectru larg, administrat pe cale 

parenterală
•  Alegeți modalitățile adecvate de îngrijire a plăgii (debridare, pansamente, 

tehnici de atenuare a presiunii)

Spitalizat DaNu 

Da

Nu

Îmbunătățire
Agravare

Infecția s-a 
vindecat?

Îmbunătățire

Reevaluați peste 2-4 zile sau mai devreme dacă 
situația se agravează

Lipsa îmbunătățirii / 
agravare

Luați în considerare relaxarea 
regimului antibiotic (spectru 
mai îngust, mai puțin toxic, 

mai puțin costisitor)

• Programați prima vizită de 
control peste 30 de zile

• Oferiți pacientului educație 
medicală adecvată

• Asigurați monitorizarea 
regulată

• Reevaluați necesitatea intervenției 
chirurgicale

• Luați în calcul prezența unui abces profund 
și a osteomielitei

• Evaluați adeziunea pacientului la terapie
• Reevaluați modalitățile de îngrijire a plăgii
• Reevaluați necesitatea spitalizării
• Luați în calcul consultarea unui specialist în 

boli infecțioase sau a unui microbiolog
• Analizați rezultatele microbiologice și 

modificați regimul antibiotic în consecință
• Luați în calcul dacă este oportun să repetați 

recoltarea de specimene din plagă

Reevaluați 
săptămânal, până la 

dispariția infecției

• Treceți la regimul antibiotic 
oral adecvat

• Luați în calcul monitorizarea 
în ambulatoriu

• Reevaluați necesitatea intervenției chirurgicale, inclusiv 
a drenării abcesului, a revascularizării și a amputației

• Definiți suprafața de țesut afectată (prin tehnici 
avansate de imagistică și prin explorare chirurgicală)

• Luați în calcul consultarea unui specialist în boli 
infecțioase sau a unui microbiolog

• Asigurați-vă că se acoperă în mod optim toți agenții 
patogeni izolați și identificați

• Luați în calcul lărgirea spectrului antibioticelor

Reevaluați clinic cel puțin o dată pe zi
-  Dacă este necesar, verificați markerii de inflamație
- Analizați rezultatele de cultură și sensibilitate

Îmbunătățire Lipsa îmbunătățirii / agravare
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Figura 3. Vedere longitudinală a compartimentelor labei piciorului
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Figura 4. Vedere transversală a compartimentelor labei piciorului
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Terapie antimicrobiană

Recomandarea 19:
În timp ce practic toate plăgile clinic infectate ale piciorului diabetic necesită terapie antimicrobiană, plăgile clinic neinfectate nu trebuie 
tratate prin terapie antimicrobiană (Puternic; redusă)

Recomandarea 20:
Trebuie selectați anumiți agenți antibiotici pentru tratament, în funcție de agenții patogeni responsabili (dovediți sau suspectați), de 
sensibilitatea acestora la antibiotice, de severitatea clinică a infecției, de proba eficienței agentului în tratarea IPD și de costuri (Puternic; 
moderată)

Recomandarea 21:
De obicei, un ciclu de antibioterapie de 1-2 săptămâni este adecvat pentru majoritatea IPD de țesut moale (Puternic; ridicată)

Justificare pentru recomandările 19-21:
Eșecul înregistrat la încercarea de a trata o plagă infectată a piciorului diabetic prin terapie antimicrobiană este asociat de obicei cu 
distrugerea progresivă a țesuturilor și cu o slabă vindecare a plăgii. Cu toate acestea, antibioterapia este asociată de asemenea cu 
efecte adverse frecvente, cu costuri financiare și cu un risc crescut de rezistență la antibiotice (144), deci ar trebui rezervată pentru 
tratarea plăgilor infectate. Tratamentul cu agenți antimicrobieni nu s-a dovedit a fi benefic pentru gestionarea plăgilor tegumentare 
neinfectate clinic, indiferent de considerațiile teoretice referitoare la „biosarcina” bacteriană (un concept insuficient definit) a plăgilor 
cronice (162-166). Nu există probe publicate potrivit cărora terapia antimicrobiană ar accelera vindecarea plăgii sau ar reduce 
probabilitatea dezvoltării unei infecții clinice. În cazul în care evaluarea clinică a prezenței unei infecții dă un rezultat incert, cadrul 
medical trebuie să ia decizia de a trata plaga fie ca neinfectată, fie ca infectată (folosind un sistem de clasificare a infecțiilor), după care 
trebuie să monitorizeze cu grijă evoluția acesteia.

Recomandarea 22:
Se recomandă administrarea terapiei inițial pe cale parenterală în cazul majorității infecțiilor severe și al anumitor infecții moderate, 
trecându-se apoi la terapie orală din momentul în care infecția răspunde la tratament (Puternic; redusă)
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Justificare pentru Recomandarea 22 – Calea de administrare a terapiei:
Pentru ca un antibiotic să atingă concentrația terapeutică la locul infecției, trebuie mai întâi să realizeze un nivel seric adecvat (167). 
Întrucât antibioticele administrate parenteral ating nivelurile serice terapeutice mai rapid și mai fiabil, acestea sunt recomandate pentru 
pacienții cu boli sistemice sau cu infecție severă. De asemenea, antibioticele cu administrare parenterală pot fi necesare în cazul celor 
care nu pot tolera preparatele orale sau care sunt infectați cu agenți patogeni insensibili la preparatele orale disponibile. După ce starea 
clinică a pacientului s-a stabilizat și infecția răspunde la tratament, se poate trece la terapia orală în majoritatea cazurilor. Dacă există 
această opțiune, se poate lua în calcul antibioterapia intravenoasă în ambulatoriu pentru pacienții care necesită tratament parenteral 
prelungit, de exemplu în anumite cazuri de osteomielită sau de infecții cu organisme care s-au dovedit a fi rezistente la preparatele orale 
disponibile.

Prin comparație cu terapia parenterală, tratamentul cu preparate antibiotice orale este mai convenabil, nu este asociat cu complicații 
rezultate în urma infuziei și, în general, este mai puțin costisitor. Absorbția gastrointestinală a antibioticelor orale (biodisponibilitatea), 
deși variabilă, este excelentă în cazul mai multor preparate, de pildă: fluorochinolone, clindamicină, rifamp(ic)ină, trimetoprim/
sulfametoxazol, linezolid și doxiciclină (168). Fluorochinolonele, în special, ating concentrații tisulare ridicate în infecțiile piciorului 
diabetic (167,169,170), chiar și la pacienții cu gastropareză (171), dar și majoritatea celorlalte antibiotice orale utilizate curent ating 
niveluri serice și tisulare adecvate (168). Din păcate, fluorochinolonele sunt asociate și cu un risc crescut de efecte adverse, printre 
care infecția cu Clostridium difficile, iar eșecul terapiei cu unul dintre acești agenți poate induce rezistența la alții (172). În prezent 
nu există date disponibile pe baza cărora să se poată determina dacă nivelurile tisulare adecvate prognozează un rezultat clinic de 
succes (173). Preparatele nou introduse pe piață au în general un spectru de acțiune mai larg, o activitate mai intensă împotriva cocilor 
Gram-pozitivi rezistenți la antibiotice, un timp de înjumătățire mai lung (permițând astfel administrarea la intervale mai mari) sau o bună 
biodisponibilitate orală. Cu toate acestea, sunt în general mult mai costisitoare și au un palmares mai scurt al evaluărilor de siguranță. 
Aproape nicio comparație între diversele regimuri antibiotice pentru IPD nu a raportat diferențe semnificative din punct de vedere clinic 
între aceste regimuri și niciun preparat specific nu s-a remarcat ca fiind preferabil altora. S-a constatat în cadrul unui mare studiu recent, 
controlat și randomizat, desfășurat în mai multe centre, că preparatul nou tigeciclină (care are un spectru larg de activitate, inclusiv 
împotriva MRSA), prin comparație cu ertapenem (cu sau fără vancomicină), are rezultate clinice considerabil inferioare și o rată mult 
mai mare de efecte adverse (174).

Boala vasculară periferică, dar nu diabetul în sine, poate limita administrarea și, deci, pătrunderea antibioticelor în țesuturile infectate 
ale piciorului (171,175). La modul optim, în cazul pacienților cu insuficiență arterială severă ar trebui practicată revascularizarea; cu 
toate acestea, chiar și în cazul unui membru ischemic, antibioticele joacă un rol important în tratarea și prevenirea propagării mai mari a 
infecției. Problemele prezentate de insuficiența arterială a membrului au determinat anumiți specialiști să experimenteze metode noi de 
administrare a antibioticelor în zona membrului inferior, de pildă: perfuzie intravenoasă retrogradă sub presiune (176,177), administrare 
intra-arterială (în artera femurală, de exemplu) (178), închiderea primară a plăgilor debridate cu instilație prin cateter a antibioticelor 
(179) sau tratarea prin presiune negativă a plăgii cu instilație de soluție salină, de antiseptice sau de antibiotice (180-184). Nu există 
deocamdată probe suficiente pe baza cărora să se poată recomanda una sau alta dintre aceste abordări.
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Administrarea topică a antibioterapiei pentru o plagă a piciorului este atractivă, deoarece permite atingerea unor concentrații ridicate de 
antibiotic la locul infecției fără a crea potențial toxic la niveluri sistemice (185,186). De asemenea, ar permite tratarea cu preparate care 
nu sunt disponibile pentru terapia sistemică. Există totuși câteva rezerve teoretice și practice legate de utilizarea antibioterapiei topice: 
o predispoziție probabil mai ridicată către apariția hipersensibilității, eficiența limitată în ceea ce privește propagarea infecției la țesutul 
înconjurător intact și, posibil, un prag mai coborât de dezvoltare a rezistenței antimicrobiene (186).
Un amplu studiu randomizat desfășurat pe 835 de pacienți tratați pentru ulcer al piciorului diabetic (UPD) infectat (dintre care 
majoritatea ar întruni criteriile PE-DIS actuale pentru clasa 2, iar unii pentru clasa 3) a constatat că o peptidă antimicrobiană topică 
investigațională (pexiganan) este la fel de eficientă ca terapia orală cu o fluorochinolonă, înregistrând rate de ameliorare clinică de 
85%-90% (187). Terapia antimicrobiană topică poate fi utilizată și în combinație cu terapia antibiotică sistemică. Un studiu a comparat 
rezultatele între pacienții cu UPD infectat moderat care fuseseră tratați prin terapie standard (inclusiv cu levofloxacină) cu, respectiv 
fără adăugarea aplicării zilnice, topice, a unui burete de colagen cu gentamicină (188). Dintre cei 56 de pacienți randomizați, rata de 
vindecare clinică pentru grupul cu aplicarea buretelui a fost cu mult mai mică în ziua 7 (rezultatul primar), dar cu mult mai mare cu 
ocazia vizitei de testare a vindecării (la 2 săptămâni după întreruperea terapiei, care dura până la 28 de zile).
Un număr limitat de preparate antimicrobiene topice comercializate pe piață, precum și de pansamente pentru plăgi impregnate cu 
preparate antimicrobiene (de pildă, cele care conțin diverși compuși ai argintului și iodului) ar putea fi utile pentru prevenirea sau chiar 
pentru tratarea infecțiilor ușoare (186). Datele de sprijin actuale sunt prea limitate pentru a recomanda terapia antimicrobiană topică, 
deci este important să se realizeze studii suplimentare (186,189-192). În cazul anumitor plăgi chirurgicale, perlele, cimentul sau bureții 
de colagen bovin biodegradabil impregnate cu antibiotic pot furniza local concentrații mari de antibiotic (timp de câteva zile), iar în 
anumite ocazii pot să umple spațiul mort (192,193). O analiză sistematică și o lucrare de opinie a unui expert au concluzionat că datele 
care susțin utilizarea perlelor impregnate cu gentamicină sunt prea limitate pentru a permite formularea de recomandări (186,194).

Alegerea antibioticelor
Alegerea regimului de antibiotice inițial este de obicei empirică, adică se presupune care preparat(e) va / vor acoperi agentul (agenții) 
patogen(i) probabil(i). Vor fi alese acele antibiotice care să acopere organismele infecțioase cele mai comune, dar regimul va fi modificat 
în funcție de severitatea infecției și de informațiile clinice sau microbiologice disponibile. Sunt preferabile preparatele cu spectru relativ 
îngust în cazul infecțiilor ușoare, cu ajustări dacă răspunsul clinic este inadecvat, mai ales dacă culturile dezvăluie agenți patogeni 
rezistenți la preparatul (preparatele) selectat(e). Pentru multe dintre infecțiile moderate și pentru toate infecțiile severe, regimurile inițiale 
ar trebui să fie de spectru mai larg, iar tratamentul trebuie să fie administrat prompt. Un regim empiric trebuie să ia în considerare și 
factorii legați de infecția curentă, de agentul (agenții) patogen(i), de comorbiditățile pacientului și de eventualele aspecte legate de 
medicamente (vezi Tabelul 5).
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Tabelul 5. Factori care pot influența alegerea terapiei cu antibiotice pentru infecțiile piciorului diabetic (preparatele specifice, calea de 
administrare, durata terapiei)

Aspecte legate de infecție
• Severitatea clinică a infecției (vezi Tabelul 1)
• Istoricul terapiei cu antibiotic în ultimele 3 luni
• Prezența infecției osoase (presupusă sau dovedită)

Aspecte legate de agentul patogen
• Probabilitatea prezenței unui agent (agenților) cu etiologie non-GPC (de exemplu, GNR, organisme anaerobe)
• Istoricul colonizării sau infectării cu MDRO
• Ratele locale ale rezistenței la antibiotice

Aspecte legate de pacient
• Alergie la vreun antibiotic
• Imunitate scăzută
• Preferințele de tratament ale pacientului
• Adeziunea pacientului la terapie
• Insuficiență renală sau hepatică
• Absorbție gastrointestinală defectuoasă
• Boală arterială periferică în membrul afectat
• Risc ridicat de MDRO sau de agenți patogeni neobișnuiți (de exemplu, pacienți spitalizați, călătorii sau expunere la animale)

Aspecte legate de medicament
• Profilul de siguranță (frecvența și severitatea efectelor adverse)
• Potențialul de interacțiune între medicamente
• Frecvența de administrare
• Disponibilitate / restricții din manualul farmaceutic
• Considerații legate de cost (achiziție și administrare)
• Aprobarea pentru indicare
• Probabilitatea inducerii bolii C. difficile sau a rezistenței la antibiotice Datele privind eficiența publicate

Observație:  GPC= coci Gram-pozitivi (aerobi); GNR= bacili Gram-negativi (aerobi); MDRO= organism rezistent la mai multe 
medicamente.

 © 2015 Grupul internațional de lucru privind piciorul diabetic

Recomandări

Introducere

Fiziopatologie

Diagnosticare și
Clasificare

Infecții ale țesuturilor moi

Osteomielita

Evaluarea severității

Aspecte de
microbiologie

Tratament

Principalele controverse

Referințe

Analiză sistematică

http://www.iwgdf.org/files/2015/ISR.pdf
http://www.iwgdf.org/files/2015/ISR.pdf


Ghid IWGDF privind diagnosticarea și gestionarea infecțiilor 
piciorului la persoanele cu diabet

Pregătit de grupul de lucru al IWGDF în domeniul infecțiilor piciorului

Frotiul colorat Gram preparat dintr-un specimen obținut din plagă poate ajuta la orientarea terapiei cu antibiotice prin informarea 
cadrului medical în legătură cu numărul și tipologia Gram a agenților patogeni prezenți (195). Această procedură simplă și necostisitoare 
este deosebit de utilă în zonele cu resurse limitate. Un studiu recent din Tanzania a constatat că, printre 128 de pacienți diabetici cu 
ulcer al membrului, valoarea predictivă pozitivă a unui frotiu Gram în ceea ce privește dezvoltarea bacteriană era de 93%, iar valoarea 
predictivă era de 75% (15/20) pentru organismele Gram-pozitive și de 82% (31/38) pentru organismele Gram-negative (133).

Un regim empiric ar trebui să includă practic întotdeauna un antibiotic activ de obicei împotriva tulpinilor de stafilococi și de streptococi 
standard. Luați în calcul adăugarea unui preparat cu acțiune împotriva MRSA dacă există risc substanțial de infectare cu acest organism 
(de exemplu: o prevalență locală ridicată a MRSA, un pacient internat recent într-o instituție de îngrijire medicală, administrarea recentă 
a unei terapii cu antibiotice sau o colonizare cu MRSA cunoscută). Pacienții care au fost tratați anterior cu un antibiotic (indiferent din 
ce motiv) sau care suferă de o infecție mai severă s-ar putea să aibă nevoie de o acoperire extinsă pentru bacili Gram-negativi comuni 
și, eventual, în câteva cazuri rare, pentru speciile de enterococi. În general, terapia anti-Pseudomonas empirică nu este necesară 
decât în cazul în care sunt prezenți factori de risc pentru infectarea cu Pseudomonas, cum ar fi: prevalența locală ridicată a infecțiilor 
cu Pseudomonas, clima caldă sau expunerea frecventă a piciorului la apă. Terapia empirică împotriva organismelor anaerobe este 
adecvată pentru plăgile necrotice, gangrenoase sau urât mirositoare, care necesită de asemenea debridare. Terapia combinată 
poate fi adecvată în cazul infecțiilor provocate (presupus sau dovedit) de unul sau mai multe organisme, atunci când agentul patogen 
are potențial ridicat de a dezvolta rezistență (de exemplu, Pseudomonas) sau atunci când se selectează un preparat (de exemplu, 
rifampi(ci)nă pentru tratarea osteomielitei) la care se poate dezvolta rapid rezistență în cazul în care acesta este utilizat singur. Anumiți 
agenți patogeni implicați în IPD au o mare rezistență la antibiotice – de exemplu, cei raportați în Italia și cauzați de o tulpină de P. 
aeruginosa cu rezistență largă, pentru care a fost necesar tratamentul cu colistin combinat cu rifampi(ci)nă și imipenem (196).

Când sunt disponibile rezultatele de cultură și de sensibilitate, luați în calcul trecerea la un regim mai specific, care vizează doar agenții 
patogeni izolați. Pentru a reduce probabilitatea rezistenței la antibiotice, sunt preferabile preparatele cu spectru mai îngust, dar este 
important să se evalueze modul în care infecția a răspuns la regimul empiric. Dacă infecția cedează și pacientul tolerează terapia, s-ar 
putea să nu se justifice modificarea regimului, chiar dacă unele dintre sau toate organismele izolate rezistă la preparatele prescrise 
(197,198). Totuși, dacă infecția nu cedează, modificați tratamentul astfel încât să acoperiți toate organismele izolate. Dacă infecția se 
agravează în ciuda faptului că bacteriile izolate sunt sensibile la regimul ales, luați în calcul următoarele posibilități: eventuala necesitate 
a unei intervenții chirurgicale; organismele exigente care produc infecția nu au fost recuperate din cultură; adeziunea pacientului la 
regimul de tratament nu a fost optimă; nivelurile serice ale antibioticului prescris sunt inadecvate din cauza absorbției intestinale reduse 
sau a interacțiunilor cu alte medicamente, care produc metabolizarea mai rapidă a antibioticului.
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O serie de preparate antibiotice au fost folosite cu succes (unele de mai multe decenii) în tratarea IPD deși nu au fost evaluate în cadrul 
unor studii comparative prospective; printre ele se numără penicilinele semisintetice rezistente la penicilinază (de exemplu, dicloxacilină, 
nafcilină, flucloxacilină), cefalosporinele (de exemplu, cefazolină, ceftriaxonă, ceftazidimă), glicopeptidele (teicoplanină, oritavancină, 
telavancină, dalbavancină), rifampi(ci)na, acidul fusidic, trimetoprim / sulfametoxazol și doxiciclina. Eficiența clinică a următoarelor 
preparate, fie administrate individual, fie în combinație, a fost demonstrată în cadrul unor studii prospective publicate care includ pacienți 
cu infecții diabetice ale piciorului (vezi Tabelul 6) (8,9):

• Cefalosporine (cefalexină administrată oral; cefoxitină, ceftizoximă, ceftobiprol, ceftarolină (199) administrate parenteral)
• Combinații de penicilină și inhibitori de ß-lactamază (amoxicilină / clavulanat administrate oral; ampicilină / sulbactam, piperacilină / 

tazobactam și ticarcilină / clavulanat administrate parenteral)
• Carbapeneme (imipenem / cilastatină și ertapenem, administrate parenteral)
• Fluorochinolone (ciprofloxacină, levofloxacină și moxifloxacină: toate pot fi administrate oral sau parenteral)
• Alte preparate: clindamicină (oral și parenteral), linezolid (oral și parenteral), daptomicină (parenteral), tigeciclină (parenteral) și 

vancomicină (parenteral).

Și alte preparate din aceleași categorii de antibiotice precum cele enumerate în Tabelul 6 vor fi, probabil, eficiente. Per total, ratele 
de răspuns clinic și microbiologic la diversele antibiotice care au făcut obiectul studiilor publicate au fost similare, deci nu există un 
singur preparat sau combinație de preparate preferat(ă) (8,30,52,173,201-203). Înțelegerea principiilor terapiei cu antibiotice este mai 
importantă decât cunoașterea preparatelor specifice preferate în prezent, mai ales dacă ținem seama că se introduc constant antibiotice 
noi, că unele dintre cele vechi devin perimate după ce agenții patogeni dezvoltă rezistență la ele sau că apar informații noi legate de 
toxicitate sau de interacțiunile negative (195,202,204,205). În absența unui motiv suficient de convingător care să susțină alegerea unui 
anumit antibiotic, va fi preferat cel cu costul de achiziție cel mai mic, chiar dacă antibioticele sunt responsabile doar pentru o mică parte 
a costurilor de tratament al unei infecții a piciorului (206). Se resimte nevoia urgentă de studii comparative și de analize economice ale 
diverselor regimuri antiinfecțioase aplicate în cazul IPD (8,30,207,208). În Tabelul 5 sunt prezentate, după tipul de infecție, regimurile 
empirice de antibiotice sugerate. Ciupercile se pot regăsi ocazional printre agenții patogeni prezenți în IPD, cel mai adesea în cadrul 
unei infecții mixte (209).

 © 2015 Grupul internațional de lucru privind piciorul diabetic

Recomandări

Introducere

Fiziopatologie

Diagnosticare și
Clasificare

Infecții ale țesuturilor moi

Osteomielita

Evaluarea severității

Aspecte de
microbiologie

Tratament

Principalele controverse

Referințe

Analiză sistematică

http://www.iwgdf.org/files/2015/ISR.pdf
http://www.iwgdf.org/files/2015/ISR.pdf


Ghid IWGDF privind diagnosticarea și gestionarea infecțiilor 
piciorului la persoanele cu diabet

Pregătit de grupul de lucru al IWGDF în domeniul infecțiilor piciorului

Tabelul 6. Alegerea unui regim empiric de antibiotice pentru infecțiile piciorului diabetic

Severitatea infecției Factori
suplimentari

Agent (agenți) patogen(i) 
comun(i)

Regimurile empirice posibile 
a

Ușoară Fără caracteristici care pro-
duc complicații

GPC Penicilină S-S; ceph de primă 
gen

Alergie sau toleranță la ß 
-lactam

GPC Clindamicină; FQ; T/S; macro-
lid; doxi

Expunere recentă la antibi-
otice

GPC + GNR ß -L-ază-1; T/S; FQ

Risc ridicat de MRSA MRSA Linezolid; T/S; doxi; macrolid; 
FQ

Moderată și severă b Fără caracteristici care pro-
duc complicații

GPC ± GNR ß -L-ază 1; ceph de a doua / a 
treia gen

Administrare recentă de 
antibiotice 

GPC ± GNR ß -L-ază 2; ceph de a treia 
gen, carbapenem de grupa 1 
(depinde de terapia anterioară; 
consultați-vă cu un specialist)

Ulcer macerat, climă caldă GNR, inclusiv Pseudomonas ß -Lază-2; penicilină S-S + cef-
tazidimă, penicilină S-S + cipro, 
carbapenem de grupa 2

Membru ischemic / necroză / 
formare de gaze

GPC ± GNR ± anaerobe ß -L-ază 1 sau 2; carbapenem 
de grupa 1 sau 2; ceph de a 
doua / a treia gen + clindamici-
nă sau metronidazol

>>
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Tabelul 6. Alegerea unui regim empiric de antibiotice pentru infecțiile piciorului diabetic

Aspecte legate de 
infecție

Factori
suplimentari

Agent (agenți) patogen(i) 
comun(i)

Regimurile empirice posibile 
a

Factori de risc pentru MRSA MRSA Luați în calcul adăugarea de 
sau înlocuirea cu glicopeptide, 
linezolid, daptomicină, acid fu-
sidic; T/S (±rif)*; doxiciclină; FQ

Factori de risc pentru ESBL Carbapeneme, FQ,

GNR rezistenți aminoglicozidă, colistin

Observație: GPC = coci Gram-pozitivi (stafilococi și streptococi); GNR = bacili Gram-negativi; MRSA = stafilococ auriu rezistent la meticilină; ESBL = organism 
producător de beta lactamază cu spectru extins; penicilină S-S = penicilină semisintetică rezistentă la penicilinază; ß -L-ază = ß-lactam, inhibitor de ß-lactamază; ß 
-L-ază 1 = amoxicilină / clavulanat, ampicilină / sulbactam; ß -L-ază 2 = ticarcilină / clavulanat, piperacilină / tazobactam; doxi = doxiciclină; Carbapenem de grupa 
1 = ertapenem; Carbapenem de grupa 2 = imipenem, meropenem, doripenem; Ceph = cefalosporină; gen = generație; Pip / tazo = piperacilină / tazobactam; FQ = 
fluorochinolonă cu bună activitate împotriva cocilor aerobi Gram-pozitivi (de exemplu, levofloxacină sau moxifloxacină); Cipro = fluorochinolonă anti-Pseudomonas, 
de exemplu ciprofloxacină; T/S = trimetoprim / sulfametoxazol; T/S (±rif) = trimetoprim / sulfametoxazol cu sau fără *rifamp(ic)ină (200) (pentru moment, considerăm 
că rifamp(ic)ina ar trebui să fie utilizată doar pentru osteomielită).

a  Administrate în dozele obișnuite recomandate pentru infecții grave. Modificați dozele sau preparatele alese pentru azotemie, disfuncție hepatică etc. Recomandări 
bazate pe considerații teoretice și pe studiile clinice disponibile.

b  În general, preparatele antibiotice orale nu ar trebui să fie folosite pentru infecțiile severe, cu excepția cazului în care vin ca regim de continuare (trecere) după 
terapia parenterală inițială.

 © 2015 Grupul internațional de lucru privind piciorul diabetic

Recomandări

Introducere

Fiziopatologie

Diagnosticare și
Clasificare

Infecții ale țesuturilor moi

Osteomielita

Evaluarea severității

Aspecte de
microbiologie

Tratament

Principalele controverse

Referințe

Analiză sistematică

http://www.iwgdf.org/files/2015/ISR.pdf
http://www.iwgdf.org/files/2015/ISR.pdf


Ghid IWGDF privind diagnosticarea și gestionarea infecțiilor 
piciorului la persoanele cu diabet

Pregătit de grupul de lucru al IWGDF în domeniul infecțiilor piciorului

Un alt factor care pare să afecteze negativ răspunsul la terapia cu antibiotice în IPD este prezența biofilmului. Aceste agregate de 
bacterii sesile fixate în medii murdare și aderente la diverse suprafețe sunt prezente în multe infecții cronice – și în majoritatea IPD 
– și dau dovadă de mare rezistență la majoritatea preparatelor antimicrobiene, precum și la mecanismele de apărare ale gazdei 
(210,211). Eradicarea bacteriilor dintr-un biofilm necesită de obicei înlăturare fizică, adesea în combinație cu doze mari dintr-un preparat 
antimicrobian despre care s-a constatat că este mai activ împotriva acestor organisme. Printre respectivele substanțe se numără 
preparate topice precum acidul hipocloros (212), iodul-cadexomer (213) și agenți sistemici precum fluorochinolonele, rifamp(ic)ina, 
daptomicina sau fosfomicina (214,215).

Durata terapiei
Nu se cunosc duratele optime ale terapiei cu antibiotice pentru infecțiile piciorului diabetic care implică pielea și țesutul moale sau 
osul. Pe baza datelor obținute din studiile disponibile, în cazul infecțiilor ușoare și moderate care afectează pielea și țesutul moale este 
eficientă de obicei o perioadă de 1-2 săptămâni (9,131,173), pe când în cazul infecțiilor mai grave de piele și de țesut moale o perioadă 
de 3 săptămâni este în general suficientă (9,173,197,198,216,217). De regulă, antibioterapia se poate întrerupe când dispar semnele 
și simptomele de infecție, chiar dacă plaga nu s-a vindecat – căci antibioticele au drept scop tratarea infecției, nu vindecarea plăgii. 
Este posibil să fie necesar un tratament mai extins în cazul pacienților imunocompromiși, al plăgilor slab perfuzate, adânci, mari sau 
necrotice ori în cazul osteomielitei (vide infra), dar această decizie ar trebui să fie însoțită de reevaluări clinice care să sprijine strategia 
de tratament. În puținele situații în care este necesară terapia parenterală prelungită, ar trebui luată în considerare administrarea 
acesteia în ambulatoriu (218). Durata necesară a terapiei poate fi scurtată prin debridarea adecvată, rezecția sau amputația țesutului 
infectat. Unii pacienți care nu pot (sau refuză) să fie supuși rezecției chirurgicale sau care au un corp străin implantat la locul infecției 
s-ar putea să necesite antibioterapie supresivă prelungită sau intermitentă.

Îngrijirea plăgilor

Recomandarea 23:
Nu trebuie selectat un tip specific de pansament pentru o infecție a piciorului diabetic cu scopul de a preveni o infecție sau de a-i 
îmbunătăți rezultatul (Puternic; ridicată)

Justificare pentru Recomandarea 23:
Antibioticele (și, adesea, intervenția chirurgicală) sunt necesare în tratarea IPD, dar nu sunt suficiente pentru a contracara aportul 
vascular inadecvat, controlul slab al glicemiei, traumatismele persistente sau îngrijirea incorectă a plăgii (219,220). Majoritatea UPD 
trebuie să fie curățate și debridate cu atenție pentru a se îndepărta țesutul devitalizat, care poate împiedica vindecarea plăgii și favoriza 
infectarea. Nu există studii prospective care să fi evaluat frecvența optimă sau tipul optim de debridare a ulcerelor piciorului diabetic, 
dar evaluările post hoc din cadrul studiilor clinice având drept obiect UPD neinfectate sugerează că debridarea mai frecventă este 
asociată cu o rată de vindecare mai mare (221,222). Analizele sistematice ale diverselor pansamente și preparate antimicrobiene topice 
aplicate plăgilor nu au identificat probe care să ateste că un anumit tip de terapie ar fi mai bun decât altele (223,224). De exemplu, 
pansamentele simple de tifon au dat rezultate la fel de bune în vindecarea UPD ca și cele cu nitrat de argint, cu hidrogel, cu alginat sau 
cu spumă. În general, UPD cu exsudație bogată necesită un pansament care absoarbe umezeala, în timp ce plăgile uscate necesită 
tratamente topice cu aport de umezeală.
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La modul ideal, pansamentele ar trebui schimbate cel puțin o dată pe zi, atât pentru a aplica material curat peste plagă, cât și pentru a 
permite examinarea atentă a plăgii în scopul depistării unei eventuale infecții. Aplicarea unui mulaj rigid îngreunează efortul medicului și 
al pacientului de a vedea plaga și de a evalua răspunsul acesteia la tratament între două schimbări ale mulajului, deci nu este adecvată 
în general în cazul plăgilor infectate. Pentru considerații suplimentare privind îngrijirea plăgilor, cititorul poate studia documentul de 
orientare al IWGDF dedicat în mod specific acestui subiect.

Tratarea osteomielitei

Recomandarea 24:
În cazul osteomielitei piciorului diabetic, recomandăm 6 săptămâni de antibioterapie pentru pacienții la care nu se efectuează rezecția 
osului infectat și maximum o săptămână de antibioterapie dacă se face rezecția integrală a osului infectat. (Puternic; moderată)

Justificare pentru Recomandarea 24:
Deși multe cazuri de OPD necesită debridarea chirurgicală sau rezecția osului – sau cel puțin au de câștigat de pe urma acestor 
proceduri –, există totuși și cazuri care pot fi tratate cu succes prin tratament medical simplu. O serie de studii retrospective publicate 
au arătat că OPD poate fi oprită (sau, se pare, chiar vindecată) prin simplă antibioterapie, fără nicio intervenție chirurgicală, în circa 
două treimi dintre cazuri (111,119,225-229). În cazurile care au făcut obiectul acestor studii, medicii administraseră în general dozele 
zilnice maxime recomandate de antibiotic pe durata a cel puțin două (de obicei, vreme de 3-6) luni. Din păcate, studiile disponibile nu 
oferă informații despre tipurile de OPD care pot fi tratate cu succes fără intervenție chirurgicală (111,119,225-229). În anumite cazuri, 
intervenția chirurgicală limitată (rezecția osului infectat și necrotic fără amputație) combinată cu antibioterapia ar putea fi varianta cea 
mai potrivită (157,230-233). Un studiu retrospectiv realizat în patru centre medicale din Franța și din Spania a comparat rezultatele 
obținute la pacienți cu OPD la care cultura probase prezența stafilococului auriu și care fie fuseseră tratați pur și simplu „medical” (doar 
antibioterapie, eventual cu debridarea țesutului moale la patul pacientului), fie se încadrau în două grupuri (rezultate favorabile de 80% 
în grupul chirurgical și de 87% în grupul medical); diferențele cele mai semnificative dintre pacienții din grupul medical și cei din grupul 
chirurgical constau în faptul că primii aveau frecvență mai mică de spitalizare (49% față de 94%), o perioadă de internare mai scurtă 
(17 față de 12 zile), urmau un tratament cu antibiotice ușor mai îndelungat (11 săptămâni față de 10) și sufereau de mai multe efecte 
secundare aferente tratamentului (33% față de 9%). 
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S-a publicat recent primul studiu randomizat, prospectiv, care compară rezultatele tratamentului OPD între pacienții cărora li s-a 
administrat exclusiv antibioterapie (până la 90 de zile) și cei care au suferit o rezecție limitată a osului osteomielitic (însoțită de ~10 
zile de antibioterapie) (235). Principalul aspect cuantificat a fost vindecarea plăgii de la nivelul piciorului, care s-a obținut la 18 pacienți 
tratați cu antibiotice față de 19 pacienți tratați în mod preponderent chirurgical (rate de vindecare de 75% față de 86,3%, adică p = 
0,33). Nu s-au înregistrat diferențe semnificative în ceea ce privește timpul mediu de vindecare (6-7 săptămâni), necesitatea intervenției 
chirurgicale (prima procedură sau repetare, inclusiv amputații minore), recidiva ulcerului (până la 12 săptămâni după vindecare) sau 
complicații asociate tratamentului. Acest studiu sugerează că rezultatele pe termen scurt ale terapiei doar cu antibiotice, respectiv cele 
ale tratamentului preponderent chirurgical (combinat într-o mică măsură și cu antibiotice) sunt similare la pacienții cu ulcere neuropatice 
ale antepiciorului complicate de osteomielită, dar fără ischemie sau infecții necrozante ale țesutului moale. Se cuvin remarcate două 
fapte în legătură cu acest studiu: numărul de pacienți implicați a fost relativ mic (doar în jur de o treime dintre pacienții evaluați au fost 
eligibili pentru includerea în studiu) și durata monitorizării a fost relativ scurtă (236). Tabelul 7 rezumă factorii care ar putea recomanda 
cu precădere, în contextul tratării osteomielitei piciorului diabetic, terapia predominant antibiotică pe de o parte sau pe cea predominant 
chirurgicală pe de altă parte.

IWGDF a elaborat o analiză sistematică completă și orientări în ceea ce privește tratarea OPD în 2008 (52), apoi a actualizat 
analiza pentru toate tipurile de IPD în 2012 și în 2015 (9,173). O analiză non-sistematică recentă a oferit orientări privind selectarea 
antibioterapiei sistemice pentru tratarea osteomielitei cronice (237). Printre factorii importanți care trebuie luați în considerare la tratarea 
osteomielitei se numără următorii: localizarea anatomică a infecției, aportul vascular local, amploarea distrugerii țesutului moale și a 
celui osos, prezența eventualelor semne sistemice de infectare și preferințele pacientului pentru un tip de tratament sau altul. Ar fi optim 
ca alegerea preparatului antimicrobian pentru tratarea osteomielitei să se bazeze pe rezultatele unei culturi osoase, mai ales având în 
vedere necesitatea administrării de lungă durată a terapiei (49,119). Dacă este necesară administrarea unei terapii empirice, regimul 
antibiotic ar trebui să acopere în principiu stafilococul auriu, acesta fiind agentul patogen cel mai comun; totuși, istoricul pacientului sau 
rezultatele culturii pot sugera nevoia de a acoperi un spectru mai larg de agenți patogeni. Unele antibiotice s-ar putea să nu pătrundă 
bine în osul infectat, dar lipsa de fiabilitate a măsurării nivelurilor la nivelul osului limitează valoarea datelor publicate despre acest 
subiect. Mai mult, relația dintre nivelurile ridicate de antibiotic la nivelul osului și rezultatele ameliorate nu a fost încă studiată. Deși 
tratamentul osteomielitei a fost, în mod tradițional, parenteral (cel puțin inițial) și prelungit (cel puțin 4 săptămâni), aceste recomandări 
nu se bazează pe date puternice. În cazul multor pacienți, după aproximativ o săptămână de tratament parenteral se poate trece 
probabil la terapie orală pentru completarea tratamentului. Orice antibiotice orale alese ar trebui să aibă o bună biodisponibilitate [de 
exemplu, fluorochinolone, rifampi(ci)nă (combinată mereu cu un alt preparat), clindamicină, linezolid, acid fusidic sau trimetoprim/
sulfametoxazol]. Dacă se îndepărtează chirurgical întregul os infectat, s-ar putea să fie suficient un tratament cu antibiotice mai scurt 
(de 2-14 zile), în funcție de starea țesuturilor moi (9).
Prelungirea antibioterapiei post-debridare peste șase săptămâni sau administrarea tratamentului intravenos mai mult de o săptămână 
nu par să mărească rata de remisiune. Un studiu recent controlat și randomizat a comparat rezultatele antibioterapiei administrate timp 
de 6, respectiv 12 săptămâni în 40 de cazuri de OPD tratată altfel decât chirurgical: nu s-a identificat nicio diferență semnificativă în 
ceea ce privește rata de remisiune (60% față de 70%), dar s-a constatat că efectele negative sunt mult mai puține în cazul tratamentului 
mai scurt (238,239).
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Pentru anumiți pacienți cu infecție aparent incurabilă, terapia supresivă pe termen lung sau perioadele scurte de tratament intermitent 
al simptomelor recrudescente ar putea fi cea mai potrivită abordare. Dacă există semne clinice de infecție persistentă sau recurentă, 
medicul ar trebui să ia serios în calcul o biopsie osoasă percutană în vederea culturii, pentru a determina dacă există infecție persistentă 
sau vreo modificare la nivelul agenților patogeni sau al sensibilității acestora la antibiotice. Câteva studii de mică amploare (193) arată 
că perlele (192), bureții (188), cimentul sau implanturile ortopedice impregnate cu antibiotic sunt folosite cu succes în tratarea OPD.

Tabelul 7.  Factorii care ar putea recomanda cu precădere, în contextul tratării osteomielitei piciorului diabetic, terapia predominant antibiotică sau rezecția 
chirurgicală

Terapia medicală
• Pacientul este prea instabil pentru intervenție chirurgicală
•  Este foarte probabil ca mecanica post-operatorie a piciorului să fie nefavorabilă (de exemplu, cu infecție a mediopiciorului 

sau a retropiciorului)
• Nu sunt necesare alte proceduri chirurgicale la nivelul labei piciorului
• Infecția se limitează la o leziune mică din zona antepiciorului
• Nu este disponibil niciun chirurg cu specializarea necesară
• Pacientul nu își permite costurile intervenției chirurgicale
• Preferința puternică a pacientului este de a evita intervenția chirurgicală

Terapia chirurgicală
• Infecția piciorului este asociată cu o necroză substanțială a osului sau cu o articulație expusă
• După toate aparențele, piciorul nu poate fi salvat funcțional
• Pacientul este deja non-ambulatoriu
• Pacientul este expus unui risc ridicat din cauza administrării antibioticelor
• Agentul patogen cauzator al infecției este rezistent la antibioticele disponibile
• Membrul este afectat de o ischemie imposibil de corectat (cu excepția administrării de antibiotice sistemice)
• Preferința puternică a pacientului înclină spre intervenția chirurgicală

Observație: Modificat după Lipsky, 2014, Diabetes Care (Îngrijirea pacientului diabetic) (236).
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Terapii adjuvante

Recomandarea 25:
Sugerăm să nu se utilizeze niciun tratament adjuvant în cazul infecției piciorului diabetic (Slab; redusă)

Justificare pentru Recomandarea 25:
O serie de studii au raportat că abordările complementare (adică altele decât antibioticele și chirurgia) contribuie la eliminarea infecției, 
accelerează vindecarea plăgii sau ameliorează răspunsul gazdei. Printre aceste abordări se numără terapia prin presiune negativă 
aplicată plăgilor (NPWT), terapia sistemică cu oxigen hiperbaric (HBOT), factorii de stimulare a creșterii granulocitare (G-CSF) și terapia 
larvară (cu viermi) (9,240). Deși NPWT este utilizată frecvent pentru tratarea plăgilor infectate cardiotoracice, traumatice și ortopedice, 
nu avem cunoștință despre realizarea vreunui studiu care să cerceteze în mod specific rolul NPWT în tratarea plăgilor infectate ale 
piciorului diabetic. Un studiu controlat randomizat implicând pacienți cu plăgi cronice ale piciorului diabetic în urma amputației parțiale 
a raportat o rată ușor mai mare de infectare la persoanele tratate prin NPWT față de grupul de control (16,8% față de 9,4%) (241). 
Un studiu de cohortă retrospectiv a raportat un procent mai mare de plăgi vindecate sau închise chirurgical și perioade mai scurte de 
spitalizare la pacienții cu plagă diabetică infectată care au fost tratați simultan prin NPWT și prin irigare cu soluție antiseptică (182). Un 
studiu controlat privind tratamentul aplicat plăgilor piciorului diabetic a inclus un grup de 130 de pacienți randomizați – după debridarea 
chirurgicală a unei amputații minore deschise infectate – fie pentru terapie NPWT, fie pentru pansament semiocluziv cu nitrat de argint 
(242). Autorii studiului au constatat că la grupul NPWT s-a înregistrat „o dezvoltare mai rapidă a țesutului de granulație peste osul 
expus”, „un control mai bun și mai rapid al infecțiilor” și un timp mai scurt până la închiderea completă a plăgii. Considerăm dificilă 
interpretarea acestor obiective clinice și așteptăm realizarea mai multor studii prospective privind această terapie destinată plăgilor 
infectate.

O serie de studii clinice randomizate au evaluat rezultatele HBOT în tratarea UPD, unele arătând o probabilitate crescută de înregistrare 
a unor rate mai rapide de vindecare a plăgii și mai puține amputații majore (243-246). În majoritatea acestor studii au fost implicate 
cazuri de ulcer din categoria Wagner 3, printre care se pot regăsi pacienți cu osteomielită; totuși, niciunul dintre studii nu a prezentat 
vreo subanaliză dedicată pacienților cu UPD infectat, nici nu a menționat în mod specific măsurile legate de infecție. În momentul de 
față nu există date care să sprijine utilizarea HBOT în tratamentul infecțiilor țesutului moale sau al osteomielitei.

O meta-analiză realizată asupra a cinci studii care au implicat un număr total de 167 de pacienți cu IPD a constatat că terapia prin 
diverse tipuri de tratamente G-CSF investigaționale se asociază cu un număr mult mai mic de intervenții chirurgicale și de amputații și 
cu perioade mai scurte de spitalizare; totuși, acest tip de terapie nu crește probabilitatea eliminării infecției, a vindecării plăgilor sau a 
scurtării duratei de administrare a antibioterapiei sistemice (9,247,248). S-a demonstrat că debridarea cu viermi (terapia larvară) are 
efecte antibacteriene (249). O recentă analiză sistematică a valorii acestei terapii în tratarea plăgilor cronice, inclusiv a UPD, a raportat 
că într-un anumit studiu s-au înregistrat perioade libere de antibiotice mult mai lungi la pacienții cărora li se administrase terapia cu 
viermi decât la ceilalți, dar că în alte două studii procentul de utilizare a antibioticelor era similar între pacienții cărora li se administrase 
terapia cu viermi și ceilalți (250,251).
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Rezultatul tratamentului
Cu tratamentul adecvat, semnele și simptomele IPD ușoare sunt soluționate aproape întotdeauna fără a fi nevoie de amputație. Dacă 
infecția afectează structuri profunde de țesut moale sau osos, rezultatul este adesea mai puțin favorabil; multe astfel de plăgi necesită 
debridare chirurgicală, rezecția osului sau amputație parțială. În cazul unei infecții extinse sau în centrele medicale cu expertiză sau 
resurse limitate, ratele de amputare a extremității inferioare pot ajunge la 50-60% (9,252). Dintre pacienții spitalizați, aproape jumătate 
se confruntă cu rezultate nefavorabile (în mare parte amputații), chiar și în centrele medicale experte (126).
În mâinile unui chirurg experimentat, majoritatea amputațiilor pot salva piciorul (sunt practicate sub maleole), iar controlul pe termen 
lung al infecției este realizat în peste 80% din cazuri (114). Prezența ischemiei la nivelul piciorului întreg sau al labei piciorului are 
un efect negativ considerabil asupra rezultatului, agravând prognosticul prin sinergie cu infecția (254). Din păcate, odată ce piciorul 
s-a infectat o dată, crește probabilitatea repetării; infecția piciorului recidivează la 20-30% dintre pacienții diabetici, mai ales la cei cu 
osteomielită subiacentă (255).
Este greu de spus când se poate considera vindecată osteomielita, dar experiența clinică sugerează că printre probele remisiunii se 
numără scăderea vitezei de sedimentare a hematiilor (și, într-o măsură mai mică, a nivelului proteinei C-reactive), refacerea osului 
distrus evidențiată de radiografia simplă și vindecarea plăgii care afecta țesutul moale de deasupra osului în cauză. Deși nu este 
recomandată în acest scop, scanarea prin medicină nucleară cu rezultat negativ indică faptul că este improbabil să existe o infecție 
activă. O cultură negativă a marginii osului rămas după rezecția chirurgicală a osului infectat este asociată cu o incidență mai scăzută 
a recrudescenței infecției decât cultura echivalentă pozitivă.(256) Având în vedere frecvența cu care recidivează OPD, este mai bine 
ca aparentul succes al tratamentului să fie considerat „remisiune” timp de cel puțin un an înainte de a fi numit vindecare. Printre 
factorii care prefigurează vindecarea se numără: absența oricărui os expus, puls palpabil la nivelul arterelor pedioase, tensiune 
arterială > 45 mm Hg în deget sau > 80 mm Hg în gleznă, leucocite periferice < 12.000/mm3 și o presiune transcutanată a oxigenului 
în extremitatea inferioară > 40 mm Hg (13,257). Nu există probe concludente care să ateste că rezultatul clinic depinde de tipul de 
organism cauzator al infecției, nici măcar dacă acesta este rezistent la mai multe medicamente (de exemplu, MRSA)(127), inclusiv 
în cazurile în care este afectat osul (258). Dat fiind riscul de reapariție a infecției, este extrem de important ca pacienții cu IPD să fie 
educați în privința tehnicilor de prevenire și a nevoii de a consulta imediat medicul în cazul vreunei probleme viitoare cu piciorul.
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Aspecte de importanță deosebită în țările în curs de dezvoltare (cu nivel scăzut al veniturilor)

Recomandarea 26:
În cadrul tratării unei infecții a piciorului diabetic trebuie evaluată utilizarea remediilor tradiționale și utilizarea anterioară de antibiotice și 
trebuie luați în considerare agenții patogeni bacterieni locali și profilul lor de sensibilitate la antibiotice. (Puternic; redusă)

Justificare pentru Recomandarea 26:
Aceste orientări trebuie adaptate, desigur, condițiilor locale în care cadrul medical consultă pacienții. Multe aspecte ale gestionării IPD 
pot să difere între țările în curs de dezvoltare (cu venituri reduse) și cele dezvoltate (cu venituri mai ridicate). În regiunile cu resurse 
limitate, infecțiile se dezvoltă deseori în plăgi cauzate de faptul că persoana diabetică poartă încălțăminte care nu protejează suficient 
piciorul (sandale, de pildă) sau nu are măsura potrivită ori nu poartă încălțăminte deloc. Igiena necorespunzătoare poate fi asociată cu 
riscul mușcăturilor de rozătoare (259), mărind de asemenea riscul de infectare a ulcerului și putând favoriza infestarea cu larve (miaza) 
(260). Persoanele cu plăgi la nivelul labei piciorului se pot prezenta cu întârziere la un consult medical din cauza lipsei de educație 
medicală, a absenței serviciilor medicale în regiunea de reședință sau a resurselor financiare insuficiente (261). În decursul perioadei de 
întârziere a consultului medical, persoana afectată poate încerca să trateze infecția cu ajutorul unor remedii tradiționale, inclusiv plante 
sau alte tratamente acceptate la nivel local (262,264), poate solicita ajutorul unui vindecător spiritual sau al unui vraci care prepară 
leacuri din ierburi sau poate fi trimis de la centrul medical local la unul regional (265). În cadrul unui studiu cu chestionar care a implicat 
pacienți cu IPD din Indiile de Vest, 382 de pacienți care au solicitat îngrijiri medicale curând după depistarea infecției au fost comparați 
cu alți 313, care au ales deliberat să amâne tratamentul medical în favoarea remediilor naturiste (266). Grupul care a optat pentru 
tratamentul naturist a înregistrat rezultate mult mai slabe în privința duratei spitalizării (16,3 față de 8,5 zile) și a numărului de debridări 
(precum și a nevoii de debridare chirurgicală). De asemenea, acest grup a înregistrat o tendință semnificativă spre mai multe amputații 
majore (9,3% față de 5,2%) și o creștere a costului estimat al tratamentului de 10.821 USD. În plus, persoanele din țările în curs de 
dezvoltare au deseori posibilitatea de a cumpăra antibiotice fără prescripție medicală; astfel, este posibil ca pacienții implicați în studiu 
să se fi tratat singuri, uneori la sfatul farmacistului local sau al altor persoane (neautorizate, dar în care pacientul are încredere), înainte 
de a se prezenta la medic. Acest tratament nesupravegheat, care folosește uneori medicamente generice sau de calitate îndoielnică, 
expirate sau dozate necorespunzător, poate provoca infecții cu organisme mai rezistente la antibiotice (262,267).
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Furnizorii de servicii medicale din țările în curs de dezvoltare sau cu venituri reduse se pot confrunta de asemenea cu lipsa accesului 
la laboratoare de microbiologie, motiv pentru care nu pot determina identitatea și sensibilitatea la antibiotice a agenților patogeni ai 
piciorului care infectează un pacient individual sau identitatea produselor de izolare de la nivelul comunității și sensibilitatea acestora. 
Studiile recente au indicat variații substanțiale ale agenților patogeni care provoacă IPD în diferite regiuni din lume (268). Spre 
deosebire de studiile din țările occidentale, cele realizate în Asia și în Africa au raportat că organismele aerobe Gram-negative (în 
special P. aeruginosa) sunt cele mai comune. De asemenea, majoritatea cadrelor medicale din aceste țări nu au acces nici măcar la 
echipamente simple de imagistică medicală – ca să nu mai vorbim de unele sofisticate – și nu au posibilitatea de a consulta specialiști 
cu cunoștințe avansate în domeniul anatomiei piciorului și în domeniul metodelor de gestionare conservatoare aplicate în tratarea IPD. 
Chiar și atunci când pacienții sunt consultați de medic și li se prescriu antibiotice, cei mai săraci dintre ei s-ar putea să nu-și permită 
integral terapia sau uneori li se prescriu medicamente mai ieftine, dar poate mai toxice sau mai puțin eficiente.

Situațiile sociale dificile cu care se confruntă mulți pacienți din aceste regiuni pot crea și ele obstacole în calea tratamentului adecvat. 
Condițiile din viața familială sau de la locul de muncă nu le permit întotdeauna să-și protejeze piciorul afectat sau să achiziționeze / 
utilizeze un dispozitiv de atenuare a presiunii. Mai mult, pacienții sunt nevoiți uneori să călătorească pe distanțe lungi pentru a putea 
fi consultați și nu pot reveni cu ușurință pentru vizitele de control. Este evident că nici pacienții și nici furnizorii de servicii medicale din 
țările în curs de dezvoltare nu își doresc îngrijiri „de mâna a doua” sau „mai bune, mai proaste, așa cum sunt”. Pentru a îmbunătăți 
gestionarea IPD în țările în curs de dezvoltare, va fi nevoie de îmbinarea educației (pentru pacienți, farmaciști și furnizori de servicii 
medicale) cu mobilizarea de fonduri (pentru servicii de diagnosticare și măsuri terapeutice și preventive) (263,269,270).
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Principalele controverse

1. Cum ar trebui monitorizat tratamentul și cum se poate ști că infecția a fost eliminată?
 Această necesitate încă neacoperită este foarte importantă, deoarece constituie unul dintre mijloacele prin care se poate limita 

prelungirea nenecesară a terapiei cu antibiotice.
2. Care este durata optimă a tratamentului antimicrobian al osteomielitei?
 Întrucât infecția osoasă este mai dificil de vindecat decât cea care afectează doar țesutul moale, iar durata terapiei cu antibiotice este 

mai mare în cazul osteomielitei decât în cazul infecției țesutului moale, aceasta este o problemă importantă.
3. Cum ar trebui adaptate abordările de gestionare a IPD în țările cu venit redus?
 Creșterea incidenței IPD în unele dintre aceste țări este vertiginoasă; având în vedere resursele limitate, este crucial să se găsească 

abordările optime în vederea îmbunătățirii rezultatelor, fără a recomanda îngrijiri medicale „de mâna a doua”.
4. Când și ce fel de studii de imagistică ar trebui să solicităm pentru un pacient cu IPD?
 Studiile de imagistică medicală pot fi consumatoare de timp și de resurse financiare, iar așteptarea rezultatului poate întârzia 

administrarea terapiei adecvate. Mai ales odată cu afirmarea noilor tehnologii, evaluarea avantajului economic al acestora în scopul 
de a le optimiza utilizarea ar îmbunătăți gestionarea.

5. În ce cazuri ar trebui să preferăm terapia medicală în fața celei chirurgicale pentru tratarea osteomielitei?
 Este o chestiune controversată și dezbătută de mult timp și a fost abordată de mai multe studii retrospective, dar deocamdată 

doar de unul prospectiv. Un nou studiu prospectiv de mare amploare, bine elaborat, ar putea răspunde în mare măsură la această 
întrebare.

6. Există o definiție și o utilizare clinică practică a conceptului de „biosarcină bacteriană” a unei plăgi?
 Termenul este folosit frecvent în comunitatea medicală (și în industria farmaceutică) implicată în îngrijirea plăgilor, dar nu s-a convenit 

asupra unei definiții.
 Stabilirea valorii concrete a acestui termen și standardizarea definiției sale ar putea ajuta industria farmaceutică să elaboreze 

produse utile, iar pe medici să le aleagă pe cele potrivite.
7. Care este valoarea și interpretarea corectă a testării microbiologice moleculare (genotipice) în scopul tratării IPD?
 Era microbiologiei moleculare se apropie inexorabil, dar este esențial pentru cadrele medicale să înțeleagă când ar trebui să solicite 

și cum ar trebui să interpreteze rezultatele acestor teste pentru a lua decizii în privința antibioterapiei.
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