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Recomandări

1. Ulcerele trebuie curățate regulat cu apă sau cu soluție salină și debridate, în măsura posibilităților, pentru a îndepărta 
reziduurile de pe suprafața plăgii; ulcerul trebuie pansat cu un pansament steril și inert chimic pentru a ține sub control 
excesul de exsudație și a menține un mediu cald și umed care să ajute vindecarea. (Gradul de certitudine al recomandării 
conform GRADE: Puternică; calitatea probelor: Redusă)

2. În general, trebuie înlăturate crustele, țesutul necrotic și calozitățile din jurul plăgii prin debridare chirurgicală; această metodă 
este preferată în comparație cu altele, dar trebuie să se țină totuși seama de eventuale contraindicații precum ischemia 
severă. (Puternică; redusă)

3. Pansamentele trebuie alese în principal după criteriul controlului exsudației, confortului și costului. (Puternică; redusă)

4. Nu trebuie folosite pansamente antimicrobiene cu scopul de a îmbunătăți vindecarea plăgii sau de a preveni infecția 
secundară. (Puternică; moderată)

5. Se recomandă terapia sistemică cu oxigen hiperbaric, chiar dacă sunt încă necesare teste oarbe și randomizate pentru a 
confirma eficiența economică a acesteia, precum și pentru a identifica grupurile populaționale care ar avea cele mai mari 
beneficii în urma utilizării sale. (Slabă; moderată)

6. Terapia locală prin presiune negativă, aplicată plăgilor se poate utiliza ca soluție în cazul plăgilor post-operatorii, chiar dacă 
eficiența și avantajele economice ale acestei abordări sunt în curs de testare. (Slabă; moderată)

7. Nu trebuie selectați agenți cunoscuți ca îmbunătățind vindecarea plăgii prin modificarea biologiei acesteia, inclusiv factori de 
creștere, produse tegumentare și gaze obținute prin bioinginerie, în detrimentul metodelor considerate ca standarde ale unei 
îngrijiri de calitate. (Puternică; redusă)

8. Nu trebuie selectați agenți cunoscuți ca îmbunătățind vindecarea plăgii prin modificarea mediului fizic, inclusiv utilizarea 
electricității, a magnetismului, a ultrasunetelor și a undelor de șoc, în detrimentul metodelor considerate ca standarde ale unei 
îngrijiri de calitate. (Puternică; redusă)

9. Nu trebuie selectate tratamente sistemice cunoscute ca îmbunătățind vindecarea plăgii, inclusiv terapii medicamentoase și cu 
plante medicinale, în detrimentul metodelor considerate ca standarde ale unei îngrijiri de calitate. (Puternică; redusă) 
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Introducere

În mod evident, este nevoie de date care să confirme utilizarea anumitor intervenții în abordarea ulcerelor cronice ale piciorului 
diabetic. După finalizarea celei mai recente dintre cele trei analize sistematice întreprinse în ultimii zece ani sub egida Grupului 
Internațional de Lucru privind Piciorul Diabetic (IWGDF) (1-3), autorii au redactat un ghid privind utilizarea intervențiilor de 
îmbunătățire a vindecării ulcerelor piciorului diabetic, bazându-se pe datele adunate în toate cele trei analize. Ghidul se bazează 
pe sistemul GRADE de clasificare a calității probelor și a gradului de certitudine al recomandărilor1. Se pot face recomandări în 
sprijinul unei anumite intervenții, dar și împotriva utilizării unei intervenții, în cazul în care nu există date suficiente care să
justifice adoptarea acesteia. Ghidul este împărțit în zece categorii – asemănătoare cu cele utilizate la gruparea diferitelor tipuri 
de intervenție în analizele sistematice.

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 (4,5). Pentru mare parte dintre informațiile mai vechi adunate în urma în analizei sistematice, 
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 datelor 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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Recomandări și premise

Care este cel mai bun mod de debridare a unui ulcer al piciorului diabetic?

Recomandarea 1
Ulcerele trebuie curățate regulat cu apă sau cu soluție salină și debridate, în măsura posibilităților, pentru a îndepărta reziduurile 
de pe suprafața plăgii; ulcerul trebuie pansat cu un pansament steril și inert chimic pentru a ține sub control excesul de 
exsudat și a menține un mediu cald și umed care să ajute vindecarea. (Gradul de certitudine al recomandării conform GRADE: 
Puternică; Calitatea probelor: Redusă)

Recomandarea 2:
În general, trebuie înlăturate crustele, țesutul necrotic și calozitățile din jurul plăgii prin debridare chirurgicală; această metodă 
este preferată în comparație cu altele, dar trebuie să se țină totuși seama de eventuale contraindicații precum ischemia severă. 
(Puternică; redusă)

Justificare pentru Recomandările 1 & 2:
În acest context, termenul „debridare” este definit drept acțiunea de înlăturare a reziduurilor de la suprafața plăgii, a crustelor și 
a țesutului necrotic și infectat, lăsând doar țesutul curat și viabil. Deși opiniile experților converg în a sprijini utilizarea
debridării pentru curățarea suprafeței plăgii atunci când este posibil, datele experimentale care ar putea justifica debridarea în 
general și o metodă de debridare în particular nu sunt puternice. Debridarea se poate realiza prin metode fizice (de exemplu, 
debridare chirurgicală, mecanică sau hidro-debridare), biologice (cu larve), autolitice (cu hidrogeluri) sau biochimice (cu 
enzime). Există surprinzător de puține date privind debridarea mecanică sau chirurgicală: o singură lucrare științifică inclusă în 
una dintre analizele sistematice anterioare, și aceea reprezentând o analiză de subgrup dintr-un alt studiu (6). Cu toate acestea, 
majoritatea orientărilor naționale subliniază că debridarea mecanică (7,8,9) ar constitui o parte esențială a bunei îngrijiri a 
plăgilor, fiind totuși necesar să se țină seama de anumite contraindicații precum ischemia severă.

Datele disponibile obținute din cele trei analize sistematice efectuate de IWGDF și publicate anterior în acest jurnal sugerează că 
metoda de debridare cu hidrogeluri (10,11,12) ar putea fi mai avantajoasă în ceea ce privește vindecarea plăgilor decât folosirea 
pansamentului tratat cu soluție salină, dar riscul părtinirii în studiile publicate era mare – o concluzie susținută de analiza Cochrane 
(13). În mod similar, utilizarea debridării enzimatice sau a hidro-debridării nu poate fi susținută de datele disponibile, care se limitează 
la un singur studiu pentru fiecare metodă calificată de includere (14,15). Nici folosirea terapiei cu larve nu este susținută de cele 
trei analize: s-au identificat doar patru studii minore în acest sens, fiecare dintre ele prezentând un risc ridicat de părtinire (16-19). 
Prezintă interes faptul că două studii clinice randomizate (SCR) majore, recente, privind utilizarea terapiei cu larve în cazul ulcerelor 
venoase ale piciorului nu au reușit să demonstreze beneficii în privința vindecării (20,21).
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Aceasta nu înseamnă că metoda de debridare în cauză este ineficientă, ci pur și simplu că nu există studii care să furnizeze 
date concrete în sprijinul unei recomandări ferme. Totuși, ca regulă generală, cadrele medicale nu ar trebui să adopte metode 
de intervenție mai noi și mai costisitoare, decât dacă s-a demonstrat că acestea dau rezultate mai bune de vindecare a plăgilor 
decât metodele existente.

 Care este cel mai recomandat pansament?

Recomandarea 3:
Pansamentele trebuie alese în principal după criteriul controlului exsudatului, confortului și costului. (Puternică; redusă)

Recomandarea 4:
Nu trebuie folosite pansamente antimicrobiene cu scopul de a îmbunătăți vindecarea plăgii sau de a preveni infecția secundară. 
(Puternică; moderată)

Justificare pentru Recomandările 3 și 4:
Cele trei analize sistematice efectuate au studiat o serie de preparate topice menite să faciliteze vindecarea ulcerelor piciorului 
diabetic. În general, datele care să sprijine adoptarea unei anumite intervenții sau a alteia sunt insuficiente, deoarece studiile 
disponibile sunt minore și afectate de un risc ridicat de părtinire.

Rezultatele unui studiu pozitiv mai vechi pe un pansament cu carboximetilceluloză (22) nu au fost confirmate de un SCR orb, 
recent, major și cu risc redus de părtinire (23).
Există un interes crescut pentru utilizarea agenților antiseptici sau antimicrobieni de suprafață și, deși este posibil ca vindecarea 
să nu fie cea mai potrivită metodă de cuantificare a rezultatelor în vederea evaluării acestor agenți, este important totuși să se 
facă această evaluare, pentru a se demonstra contribuția pe care o poate avea în procesul de vindecare. Un unic studiu privind 
utilizarea perlelor metacrilice impregnate cu antibiotic după amputația transmetatarsiană a constatat că această intervenție nu 
avea niciun efect asupra incidenței vindecării plăgii (24).

Mierea este folosită de secole întregi ca agent antimicrobian și este evident interesul pe care îl prezintă acest produs ca țintă 
potențială pentru tratamentul plăgilor cronice. Cu toate acestea, dispunem de prea puține date care să sprijine utilizarea mierii 
pentru a facilita vindecarea acestor plăgi sau pentru a preveni infecția secundară. În cadrul celor trei analize sistematice s-au 
identificat doar trei studii controlate, minore, privind utilizarea mierii și niciunul dintre acestea nu a furnizat probe convingătoare 
potrivit cărora mierea ar fi mai eficientă decât un pansament cu iod (25-27). O analiză Cochrane a pansamentelor cu miere 
folosite pentru toate tipurile de plăgi (28) a concluzionat că ar fi recomandabil ca serviciile medicale să evite folosirea cotidiană a 
pansamentelor cu miere până când există suficiente probe care să ateste efectul acestora – concluzie confirmată de rezultatele 
analizei curente.
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Frecvent se folosesc și alte preparate antimicrobiene topice, precum pansamentele și tratamentele topice pe bază de argint sau 
de iod. În toate cele trei analize sistematice s-a identificat un singur studiu controlat privind un pansament cu argint (29), fără 
ca acesta să furnizeze date convingătoare privind beneficiile. În mod similar, o analiză Cochrane recentă nu a găsit date privind 
beneficiul oferit de preparatele antiseptice în ceea ce privește vindecarea sau prevenirea infecției secundare în niciun studiu 
asupra plăgilor infectate sau contaminate (30). În mod similar, în cadrul analizei din 2012 s-a raportat un singur SCR major 
multicentric și cu scor ridicat, care a comparat un pansament neaderent cu un pansament impregnat cu iod, respectiv cu un 
pansament cu fibre de carboximetilceluloză. Acest studiu nu a constatat diferențe între cele trei produse, nici în ceea ce privește 
vindecarea plăgii, nici în privința incidenței infecției secundare (23).
Concluzia pentru întregul grup de intervenții topice este aceea că datele au fost fie absente, fie insuficiente pentru a justifica 
utilizarea vreunui preparat în defavoarea altuia. Dacă nu dispun de indicații specifice, cadrele medicale ar trebui să utilizeze 
pansamentul/aplicația cea mai puțin costisitoare, singura condiție fiind ca aceasta să susțină vindecarea umedă a plăgii și să 
absoarbă exsudatul.

 Terapia sistemică cu oxigen hiperbaric grăbește sau nu vindecarea plăgii în cazul ulcerelor piciorului 
diabetic?

Recomandarea 5:
Se recomandă terapia sistemică cu oxigen hiperbaric, chiar dacă sunt încă necesare studii oarbe și randomizate pentru a 
confirma eficiența economică a acesteia, precum și pentru a identifica grupurile populaționale care ar avea cel mai mare 
beneficiu în urma utilizării. (Slabă; moderată)
Justificare pentru Recomandarea 5:
În cadrul analizelor noastre sistematice am raportat două SCR (31,32) de bună calitate metodologică privind terapia sistemică cu 
oxigen hiperbaric. Studiul mai mare (32), care a inclus atât pacienți cu boală arterială periferică (severă), cât și pacienți neafectați 
de o astfel de boală, a demonstrat un prognostic considerabil îmbunătățit în cadrul grupului asupra căruia s-a desfășurat intervenția, 
pacienții din acest grup având șanse de vindecare mai mari, în termen de 12 luni. În cadrul unei analize post-hoc, vindecarea ulcerelor 
la pacienții tratați cu oxigen hiperbaric a fost asociată cu valori de bază ale presiunii transcutanate a oxigenului (TcPO2), dar nu și cu 
indicele gleznă-braț (ABI) sau cu tensiunea arterială la nivelul degetelor de la picioare (33). Este interesant de menționat că al doilea 
SCR, care a constatat de asemenea o îmbunătățire a vindecării plăgilor (31), a inclus doar pacienți cu ischemie critică, ireversibilă, 
a membrelor. Prin urmare, rămâne să se determine care grup de pacienți prezintă avantaje mai mari în urma tratamentului sistemic 
cu oxigen hiperbaric. Acest aspect a fost acoperit printr-un studiu de cohortă retrospectiv major, care a inclus pacienți tratați în 83 de 
centre medicale din 31 de state ale SUA (34). În cadrul studiului s-a consemnat inclusiv dacă pacienții fuseseră tratați în acord cu 
orientările privind rambursarea costurilor aplicate de serviciile Medicare și Medicaid, care solicită ca un cadru medical să fi stabilit că 
pacientul are „circulație arterială adecvată la extremitățile inferioare”. Cu ajutorul unor modele ajustate prin coeficienți de propensiune, 
autorii au concluzionat că terapia cu oxigen hiperbaric nu părea să fie utilă pentru prevenirea amputației și nu creștea probabilitatea 
vindecării plăgii la respectivii pacienți. 
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Deși conceptul și criteriile de includere ale studiului în cauză au fost criticate, acesta subliniază nevoia efectuării de studii 
suplimentare pentru a determina care grup de pacienți ar beneficia cel mai mult de pe urma tratamentului și care este eficiența 
de cost a acestuia.

 Terapia topică prin presiune negativă aplicată plăgilor grăbește sau nu vindecarea ulcerelor piciorului 
diabetic?

Recomandarea 6:
Tratamentul topic prin presiune negativă aplicată plăgilor se recomandă în cazul plăgilor postoperatorii, chiar dacă eficiența și 
avantajele economice ale acestei abordări sunt în curs de evaluare. (Slabă; moderată)

Justificare pentru recomandarea 6:
Terapia prin presiune negativă este o tehnică de aplicare continuă sau intermitentă a unei presiuni negative asupra plăgilor 
prin intermediul unui material care umple plaga. Pentru utilizarea optimă a acestei tehnici, este necesar să se cunoască efectul 
diferitelor niveluri de presiune, materialele care pot fi introduse în plagă și materialele de interfață (cele care vin în contact direct 
cu suprafața plăgii). Un argument în favoarea utilizării terapiei cu presiune negative este acela potrivit căruia, prin extragerea 
exsudatului din plagă se poate reduce frecvența schimbării pansamentului și, prin urmare, plaga poate fi menținută curată, iar 
mirosul neplăcut este atenuat. De asemenea, terapia cu presiune negativă pare să stimuleze formarea țesutului de granulație 
(35, 36) și contracția plăgii (35).
Se sugerează de asemenea că terapia cu presiune negativă poate mări perfuzia tisulară prin mijloace mecanice și poate să 
încurajeze totodată atenuarea presiunii prin faptul că face mai dificilă deplasarea (35). În general, terapia cu presiune negativă 
este utilă în procesul de stimulare a vindecării, dar nu duce la epitelizare completă. S-au descris potențiale efectele negative ale 
terapiei cu presiune negativă, printre acestea numărându-se macerația plăgii, retenția pansamentelor și infecția plăgii (36).

În alte documente s-au enumerat o serie de alte posibile contraindicații ale utilizării acestei terapii (37). Dată fiind complexitatea 
relativă a acestei tehnici și riscurile pe care le implică, utilizarea sa necesită abilități și organizare, foarte bune.

Există două tipuri diferite de plăgi pentru care s-a studiat terapia cu presiune negativă în contextul abordării ulcerelor piciorului 
diabetic: plăgile postoperatorii și plăgile cronice non-operatorii.
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Plăgile postoperatorii:
În cadrul analizelor sistematice anterioare, am inclus rapoarte privind două SCR majore și un SCR minor care sugerau că 
terapia cu presiune negativă oferă un avantaj considerabil în vindecarea plăgilor post-operatorii, atât în ceea ce privește durata 
vindecării, cât și procentul de plăgi vindecate (38,39,40). Cu toate acestea, anumite aspecte metodologice ale acestor studii le 
expuneau riscului de părtinire.

În cadrul celei mai recente analize s-a evaluat un studiu minor care compara reușita grefelor de piele în cazul utilizării terapiei 
cu presiune negativă comparativ cu cazurile în care aceasta nu s-a utilizat (41). Deși numărul de grefe de piele reușite în cazul 
aplicării terapiei cu presiune negativă era aparent mai mare în comparație cu cel reușit prin îngrijire convențională a plăgii, 
studiul era afectat de o calitate metodologică slabă. Un studiu minor randomizat, dar unic și orb, a arătat că aplicarea terapiei 
cu presiune negativă îmbunătățea calitatea, iar nu cantitatea grefelor reușite (42), dar acest studiu nu a avut ca obiect ulcerele 
piciorului diabetic.

Ulcere nonoperatorii:
În cadrul global al celor trei analize sistematice, s-au identificat trei SCR minore și un studiu de cohortă privind utilizarea terapiei 
cu presiune negativă pentru tratamentul ulcerelor piciorului diabetic (43-46). Deși toate aceste studii prezentau neajunsuri 
metodologice, demonstrau totuși că terapia cu presiune negativă era asociată cu reducerea volumului și a adâncimii plăgii (43), 
precum și a duratei de vindecare a ulcerului (44); aceste studii erau însă afectate de părtinire și, de altfel, în publicațiile din 
acest domeniu există o problemă considerabilă de părtinire (35). Nu se poate formula o recomandare privind utilizarea terapiei 
cu presiune negativă pentru plăgile nonoperatorii, deoarece nu sunt disponibile date în acest sens.

 Există situații în care se recomandă utilizarea altor tratamente locale?

Există situații în care se recomandă utilizarea altor tratamente locale?

Recomandarea 7:
Nu trebuie selectați agenți care modifică biologia plăgii în vederea vindecării în detrimentul metodelor care îndeplinesc 
standardele acceptate ale unei îngrijiri de calitate; inclusiv factori de creștere, produse tegumentare și gaze obținute prin 
bioinginerie. (Puternică; redusă)
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Justificare pentru recomandarea 7:
În cele trei analize sistematice s-au identificat patru studii privind pansamentele cu colagen/derivați oxidați ai celulozei regenerate 
(47-50). Cel mai amplu dintre aceste studii nu a reușit să demonstreze un efect asupra vindecării (49). Câteva studii minore, de 
slabă calitate, au raportat utilizarea unei matrici dermice acelulare regenerative și a unui bioprodus acelular obținut din intestine 
de porc, dar aceste studii nu au furnizat date concludente care să sprijine utilizarea produselor în cadrul îngrijirii cotidiene (51-53).

Cea mai recentă căutare a identificat de asemenea un singur studiu privind injecțiile perilezionale cu polidezoxiribonucleotide 
(54).
Deși este vorba despre un SCR cu scor mare, există preocupări privind rata slabă de vindecare în grupul de control, lipsa 
detaliilor privind reducerea presiunii și lipsa datelor privind avantajele economice medicale. Rapoartele anterioare au sugerat 
că există alți agenți promițători (bioprodus acelular derivat din submucoasa intestinului subțire porcin, matrice tisulară dermică 
acelulară regenerativă, talactoferină, crisalină) care modifică biochimia plăgii și biologia celulară. Studiile identificate nu au 
furnizat date care să justifice utilizarea vreuneia dintre intervențiile enumerate.

De câțiva ani, sunt considerate ținte terapeutice de interes concentratele plachetare și factorii de creștere derivați din plachete 
sanguine. Cel mai vechi studiu identificat privea factorul plachetar autolog (55), dar era limitat de faptul că a avut ca obiect atât 
ulcere localizate pe întreaga suprafață a membrului inferior și de faptul că nu toți pacienții aveau diabet. Un studiu ulterior privind 
concentratele plachetare (56) a raportat o aparentă îmbunătățire a vindecării plăgilor, dar era afectat negativ de un număr ridicat 
de retrageri și de utilizarea analizei per protocol. Problema volumului de sânge necesar pentru prepararea gelului sau fluidului 
plachetar autolog a fost depășită ulterior în cadrul unui SCR, prin utilizarea plachetelor derivate din banca de sânge (57). Deși
studiul a raportat rezultate pozitive, s-au furnizat puține detalii privind criteriile de includere ale studiului. Întrucât acest produs a 
fost utilizat pentru plăgi neinfectate, neischemice, fără necroză, grupul de pacienți reprezintă doar o minoritate a pacienților cu 
ulcere ale piciorului. În plus, utilizarea plachetelor neautologe poate fi asociată cu efecte adverse precum infecția.

S-a evaluat de asemenea utilizarea factorului de creștere derivat plachetar recombinant. S-au identificat șase SCR (58-63) 
care fie că nu demonstrau nicio îmbunătățire a vindecării între grupul de intervenție și grupul de control, fie că erau afectate 
de probleme metodologice majore.  Dat fiind costul produsului, sunt necesare date concrete atât în ceea ce privește eficiența 
acestuia, cât și avantajele economice pe care le prezintă, înainte de a fi utilizat în îngrijirile cotidiene.

Și alți factori de creștere recombinanți au făcut obiectul studiilor, printre aceștia numărându-se factorul de creștere al fibroblastelor 
de bază (bFGF), factorul de creștere epidermic și factorul de creștere endotelial vascular. Două studii privind factorul de creștere 
al fibroblastelor de bază (64,65) nu sprijină utilizarea acestui agent în practica clinică. În ciuda utilizării pe scară largă a factorului 
de creștere epidermic, în anumite țări, s-au identificat doar trei SCR cu scor între moderat și ridicat, rezultatele lor fiind divergente 
(66-68). 
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Prin urmare, nu s-au putut demonstra rezultate clare în ceea ce privește vindecarea sau reducerea suprafeței plăgii. Un studiu 
privind injecțiile intramusculare cu o plasmidă conținând gena pentru factorul de creștere endotelial vascular (69) a arătat câteva 
rezultate promițătoare în ceea ce privește reducerea suprafeței plăgii, dar este nevoie de confirmare înainte ca această terapie 
să poată fi recomandată în practica clinică. În prezent, există puține probe care să sugereze că este recomandabil să se adopte 
un anumit factor de creștere în scopul tratamentului ulcerelor piciorului care nu reușesc să se vindece printr-o bună îngrijire 
convențională.

O serie de studii anterioare privind cultura de fibroblaste dermice, cultura de cheratinocite sau cultura simultană de fibroblaste 
și cheratinocite au fost afectate negativ fie de probleme metodologice, fie de ratele reduse de vindecare din cadrul grupurilor de 
control (70-74). Un singur SCR bine conceput a raportat ulterior o îmbunătățire considerabilă a vindecării la un grup de pacienți 
care erau, de altfel, bine îngrijiți (75), dar studiul a fost întrerupt prematur, iar concluzia a fost aceea că eficiența și avantajul 
economic al acestui tip de terapie rămân să fie confirmate. Un studiu promițător privind cultura simultană de cheratinocite 
și fibroblaste urmată de autogrefă de țesut epidermic obținut prin bioinginerie (76) necesită confirmare. Există mai multe 
preocupări privind aceste produse, de exemplu procesul complex de aplicare, costurile și calitatea suboptimă a pielii după 
vindecare, precum și riscul de infectare cu un virus lent. Din acest motiv, considerăm că este necesar un date mai concrete 
pentru a justifica utilizarea cotidiană a acestor produse. Grefele de piele sunt utilizate pe scară largă pentru diverse tipuri de 
plăgi neinfectate, fără ischemie și fără necroză, inclusiv pentru ulcerele piciorului diabetic. În mod surprinzător, s-a identificat 
un singur studiu privind grefele de piele (77) în acest context, dar, din rațiuni metodologice, concluziile acestui studiu nu sprijină 
utilizarea grefelor de piele pentru îmbunătățirea vindecării ulcerelor piciorului diabetic.

Probele care urmăresc să justifice utilizarea diverselor produse disponibile au fost evaluate în cadrul celor trei analize IWGDF 
mai vechi, publicate anterior, iar probele care ar justifica utilizarea preferențială a unuia dintre produse în defavoarea altuia sunt 
neconcludente. Din acest motiv, în prezent, nu se recomandă utilizarea cotidiană a niciunui astfel de produs.

 Există situații în care se recomandă utilizarea altor terapii locale care să îmbunătățească vindecarea plăgilor 
piciorului diabetic?

Recomandarea 8:
Nu trebuie selectați agenți care modifică mediul fizic în vederea vindecării plăgii, în detrimentul altor metode care întrunesc 
standardele acceptate ale unei îngrijiri de calitate, inclusiv utilizarea electricității, a magnetismului, a ultrasunetelor și a undelor 
de șoc. (Puternică; redusă)
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Justificare pentru Recomandarea 8:
Studiile privind utilizarea stimulării electrice (78-80), a ultrasunetelor (81), a terapiei normotermice (82), a magnetismului (83) 
și a terapiei cu laser (84) nu au raportat date convingătoare privind beneficiile acestor terapii. Concluziile privind aparenta 
superioritate a terapiei cu unde de șoc în comparație cu tratamentul oxigen hiperbaric sunt afectate negativ de utilizarea analizei 
per protocol și de alte probleme metodologice (85,86). Nu există probe care să justifice recomandarea adoptării vreuneia dintre 
aceste terapii fizice în practica cotidiană.

 Există situații în care se recomandă utilizarea altor terapii sistemice, inclusiv terapii medicamentoase și cu 
plante medicinale, care să îmbunătățească vindecarea plăgilor piciorului diabetic?

Există situații în care se recomandă utilizarea altor terapii sistemice, inclusiv terapii medicamentoase și cu plante medicinale, 
care să îmbunătățească vindecarea plăgilor piciorului diabetic?

Recomandarea 9:
Nu trebuie selectate tratamente sistemice cunoscute ca îmbunătățind vindecarea plăgii, în detrimentul altor metode care 
întrunesc standardele acceptate ale unei îngrijiri de calitate; inclusiv terapii medicamentoase și cu plante medicinale. (Puternică; 
redusă)

Justificare pentru Recomandarea 9:
Studiile privind heparina cu masă moleculară mică (87), infuzia de iloprost (88) și preparatele din plante medicinale – 
(administrate oral în două studii și intravenos într-unul) (89-91) au fost de slabă calitate și niciunul nu a demonstrat vreo 
îmbunătățire majoră a rezultatului. Un studiu recent privind utilizarea vildagliptinei orale (92) a raportat aparenta îmbunătățire a 
vindecării după 12 săptămâni, dar incidența foarte redusă a vindecării la grupul de control aruncă îndoieli asupra probabilității 
beneficiului clinic al acestui produs în cazul utilizării sale complementar față de îngrijirea clinică standard de calitate. Nu există 
probe care să justifice recomandarea adoptării vreunei alte terapii sistemice pentru îmbunătățirea vindecării ulcerelor piciorului 
diabetic, în practica cotidiană.
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Câteva considerații

Recomandările noastre sunt derivate din analiza critică sistematică a tuturor publicațiilor relevante, dar procesul
are și limitări, iar acestea trebuie luate în considerare. Prima este aceea că analizele au urmărit în mod specific date care să 
ateste că o anumită intervenție poate îmbunătăți vindecarea (doar a ulcerelor piciorului apărute drept complicație a diabetului 
– iar nu a altor plăgi, fie acestea acute sau cronice). Totuși, având în vedere că procesul vindecării este extrem de complex, 
implicând interacțiunea dintre multe tipuri diferite de celule și de căi de semnalizare, există o mare probabilitate ca beneficiul 
prezentat de majoritatea intervențiilor specifice să fie limitat la un anumit tip de plagă și la o anumită etapă a procesului de 
vindecare. Întrucât procesul tinde să dureze mai multe săptămâni sau luni, aceasta înseamnă că impactul oricărui efect benefic 
al unei terapii s-ar putea să nu devină vizibil. De asemenea, este important să se analizeze dacă beneficiul unei terapii a fost 
demonstrat la persoane care primesc deja cea mai bună îngrijire standard, inclusiv reducere adecvată presiunii pentru pacienții 
cu ulcere în zone ale piciorului care suportă greutatea corpului.

Cu toate acestea, dacă studiile nu durează suficient pentru a se evalua complet vindecarea unui ulcer drept măsurătoare a 
rezultatului terapiei, este posibilă utilizarea unei măsurători surogat – de exemplu, reducerea procentuală a suprafeței plăgii 
după patru săptămâni, despre care s-a demonstrat că este corelată cu incidența eventualei vindecări, fiind un semn predictiv 
pentru aceasta (93). Adoptarea unei astfel de măsurători surogat va reduce posibilitatea ca răspunsul pe termen scurt la o 
intervenție să fie mascat de complexitatea procesului global de vindecare. Astfel, demonstrarea beneficiului în cadrul unor studii 
de scurtă durată ar putea fi utilizat ca bază pentru studii suplimentare, concepute pentru a identifica grupurile populaționale și 
circumstanțele în care există probabilitate mai mare ca utilizarea intervenției să fie benefică.

Cu toate acestea, obiectivul clinic ultim al îngrijirii este accelerarea vindecării complete a ulcerelor cronice ale piciorului diabetic, 
iar dacă se dorește recomandarea generalizată a unui tratament trebuie să se demonstreze că acesta îndeplinește respectivul 
obiectiv. Până în prezent nu a fost posibilă o astfel de recomandare din cauza limitărilor existente atât în ceea ce privește 
amploarea studiilor, cât și calitatea lor.
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PRINCIPALELE PROBLEME NEREZOLVATE

1. Bază globală de date insuficientă pentru evaluarea intervențiilor
Cu excepția reducerii presiunii (care nu a fost luată în considerare în cadrul acestei analize), domeniul este influențat 
negativ de nivelul redus al datelor care ar trebui să justifice utilizarea oricărei terapii specifice pentru tratamentul 
ulcerelor. Există puține date care să confirme că numărul studiilor de înaltă calitate ar crește.

2. Contribuția dificultăților de concepere a studiilor la înregistrarea, în continuare, a unui număr redus de 
cercetări de înaltă calitate. în domeniu
Un anumit aspect al conceperii studiilor ar putea avea un impact major asupra bazei reduse de date pentru intervenții 
specifice: este vorba despre alegerea măsurătorii rezultatului din cadrul studiilor privind intervențiile. Dificultatea 
provine din faptul că cea mai bună măsurătoare a eficienței unei intervenții în acest domeniu este evidențierea unui 
efect asupra vindecării ulcerului, or vindecarea ulcerelor poate dura multe săptămâni. Totuși, dacă o intervenție este 
eficientă numai într-o anumită etapă a vindecării plăgii sau într-un anumit context clinic, este dificil să i se demonstreze 
beneficiile într-un studiu conceput după metodele convenționale.

3.  Există puține date privind eficiența și avantajul economic
Deși există un număr mic de studii care sugerează eficiența anumitor intervenții, foarte puține studii o confirmă 
eficiența (și, prin urmare, avantajul economic) unei anumite intervenții în cadrul îngrijirii cotidiene.
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