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Recomandări

Lista de recomandări

Introducere

1. Pentru a identifica o persoană cu diabet, care prezintă risc de dezvoltare a unui ulcer al piciorului, picioarele trebuie
examinate anual în vederea obiectivării semnelor sau simptomelor de neuropatie periferică și de boală arterială
periferică. (Recomandare GRADE: puternică; calitatea probelor: redusă)

Recomandări și
Justificări
Principalele controverse
Referințe

2. Dacă un pacient cu diabet suferă de o neuropatie periferică, în cadrul screening-ului trebuie să urmărească
următoarele: antecedente de ulcerație a piciorului sau de amputație a extremității inferioare; boală arterială periferică;
diformități ale piciorului; semne care precedă ulcerația la nivelul labei piciorului; igienă necorespunzătoare a piciorului;
încălțăminte inadecvată sau de mărime necorespunzătoare. (Puternică; redusă)
3. La pacienții diabetici, orice semn de pre-ulcerație la nivelul piciorului trebuie tratat. Tratamentul include: îndepărtarea
calozităților; protejarea bășicilor sau drenarea lor dacă este necesar; tratarea unghiilor încarnate sau îngroșate;
prescrierea de tratament antifungic pentru infecțiile fungice. (Puternică; redusă)
4. În vederea protejării picioarelor, pacienții diabetici cu risc trebuie instruiți să nu umble desculți, doar în șosete și fără
încălțăminte sau în papuci de casă standard, cu talpă subțire, nici în exteriorul casei, nici în casă. (Puternică; redusă)
5. Pacienții diabetici, cu risc, trebuie instruiți cu privire la următoarele puncte: autoinspecția zilnică a picioarelor dar
și a interiorului încălțămintei; igiena zilnică a picioarelor (acordând o atenție deosebită uscării, mai ales în zona
interdigitală); evitarea anumitor soluții chimice sau a plasturilor pentru îndepărtarea calozităților sau clavusurilor;
utilizarea cremelor emoliente pentru hidratarea pielii uscate; și tăierea în linie dreaptă a unghiilor de la picioare. (Slabă;
redusă)
6. Instruiți pacienții diabetici cu risc să poarte încălțăminte comodă și adaptată morfologiei piciorului, pentru a preveni
apariția unui ulcer al piciorului, fie acesta plantar sau non-plantar, sau recidiva unui ulcer non-plantar. Dacă se constată
prezența unei diformități a piciorului sau un semn preulcerativ, se poate prescrie încălțăminte terapeutică, branțuri
personalizate sau orteze pentru degete. (Puternică; redusă)
7. Pentru a preveni recidiva unui ulcer plantar la un pacient diabetic cu risc, trebuie prescrisă încălțăminte terapeutică ce
s-a demonstrat că are un efect de atenuare a presiunii plantare în timpul mersului (de exemplu, scăderea presiunii
plantare cu 30% în comparație cu încălțămintea terapeutică standard) iar pacientul trebuie încurajat să poarte această
încălțăminte. (Puternic; moderată)
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8. Pentru a preveni apariția unui ulcer al piciorului la un pacient diabetic cu risc, oferiți educație medicală, pacientului, cu
scopul de a îmbunătăți cunoașterea și comportamentul privind îngrijirea medicală a piciorului și încurajați-l să respecte
recomandările de îngrijire a piciorului. (Slabă; redusă)
9. Pentru a preveni recidiva unui ulcer al piciorului la un pacient diabetic cu risc, acordați îngrijire completă a piciorului
care să includă tratamentul profesional al piciorului, încălțăminte adecvată și educație medicală. Acestea trebuie
repetate sau reevaluate o dată la 1-3 luni, în funcție de necesități. (Puternică; redusă)
10. Instruiți un pacient diabetic cu risc ridicat să monitorizeze temperatura pielii piciorului, acasă, pentru a preveni
apariția sau recidiva unui ulcer plantar. Această recomandare urmărește identificarea semnelor precoce de
inflamație și, ulterior, adoptarea de măsuri de către pacient și cadrul medical pentru soluționarea cauzei inflamatorii.
(Slabă; moderată)
11. Se recomandă tenotomia flexorului falangelor pentru a preveni un ulcer al degetelor piciorului în cazul în care
tratamentul conservator eșuează, la un pacient diabetic cu risc crescut care prezintă degete în ciocan și un semn
pre-ulcerativ sau un ulcer la nivelul degetelor. (Slabă; redusă)
12. Se recomandă alungirea tendonului achilian, artroplastia diverselor articulații, rezecția unuia sau mai multor
capete metatarsiene sau osteotomia pentru a preveni recidiva unui ulcer al piciorului în cazul în care tratamentul
conservator eșuează, la un pacient diabetic cu risc ridicat, care prezintă un ulcer plantar. (Slabă; redusă)
13. Nu se recomandă aplicarea unei proceduri de decompresie nervoasă în efortul de a preveni un ulcer al piciorului, la
un pacient diabetic cu risc, ca metodă preferată față de standardul acceptat de îngrijiri medicale de calitate. (Slabă;
redusă)
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Introducere

Ulcerele piciorului constituie o complicație majoră a diabetului zaharat și sunt asociate cu rate ridicate de morbiditate
și de mortalitate, precum și cu costuri mari (1-3). Se estimează că incidența anuală a acestora este de circa 2%, dar
procentul crește considerabil la pacienții care se vindecă de un ulcer al piciorului, ratele de recidivă raportate situându-se
între 30% și 40% în primul an (4,5). Prevenirea acestor ulcere este de importanță majoră în vederea reducerii riscurilor
pentru pacient și a cheltuielilor financiare.

Factori de risc și definiții IWGDF

Nu toți pacienții diabetici prezintă risc de ulcerație. Printre cei mai importanți factori de risc se numără prezența
neuropatiei periferice, diformitățile piciorului, boala vasculară periferică sau antecedentele de ulcerație a piciorului ori
de amputație a (unei părți a) labei piciorului sau a piciorului (1,6,7). În general, pacienții la care nu sunt prezenți niciunul
dintre acești factori de risc, probabilitatea de apariție a ulcerului este scăzută. În contextul prezentului ghid, definim
pacientul cu risc în conformitate cu definiția Grupului Internațional de Lucru privind Piciorul Diabetic (IWGDF), și anume
drept „un pacient diabetic care nu prezintă ulcer activ al piciorului, dar care suferă de neuropatie periferică, având sau nu
diformități ale piciorului sau a boală arterială periferică, ori antecedente de ulcerație a piciorului sau de amputație a (unei
părți a) piciorului sau a membrului inferior” (Caseta 1).

Caseta 1: Definiții IWGDF
Neuropatie periferică
Pierderea sensibilității protective
Diformitate a piciorului
Boala arterială periferică
Încălțăminte terapeutică
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Prezența simptomelor sau semnelor de disfuncție a nervului periferic la persoanele
cu diabet, după excluderea altor cauze
Incapacitatea de a simți presiune ușoară, de exemplu cea aplicată cu un
monofilament Semmes-Weinstein de 10 grame
Anomalii structurale ale piciorului precum degete în ciocan, grife digitale, valgus al
halucelui, capete metatarsiene proeminente, consecințe ale neuro-osteoartropatiei,
ale amputației sau ale altor intervenții chirurgicale asupra piciorului.
Boală vasculară aterosclerotică obstructivă cu simptome clinice, semne sau
anomalii depistate la evaluarea vasculară neinvazivă, având drept rezultat o
circulație deficitară sau obstrucționată la nivelul uneia sau mai multor extremități.
O formă de adaptare a încălțămintei, a branțurilor și/sau utilizarea ortezelor, în
funcție de nevoile piciorului pacientului

OBS.: pentru a consulta toate definițiile IWGDF, vizitați www.iwgdf.org.
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Intervenții

În majoritatea țărilor cu sisteme medicale dezvoltate, doar pacienții cu risc de ulcerație pot primi asistență financiară
pentru îngrijirile medicale în scop profilactic, ale piciorului. De aceea, în acest ghid sunt incluse doar intervențiile care
urmăresc în mod specific prevenirea ulcerelor la pacienții cu risc. În cadrul acestui grup, pacienții care au suferit deja
un ulcer și/sau o amputație sunt considerați ca având risc de ulcerație mai crescut în comparație cu populația generală
(1,6). Astfel, primul ulcer al piciorului și recidiva sunt tratate separat.
Diversele intervenții de prevenire a ulcerelor piciorului sunt fie utilizate în practica clinică, fie au fost studiate în cadrul
cercetărilor științifice. Acestea includ intervenții precum autoîngrijirea, educarea pacientului, încălțămintea terapeutică
sau chirurgia, ori o combinație între două sau mai multe dintre acestea, în cadrul unei terapii integrate.
În acest document de orientare se formulează recomandări pentru fiecare intervenție în parte și este inclusă o justificare
a modului în care s-a ajuns la recomandările respective. Justificarea se bazează pe analiza sistematică a literaturii de
specialitate utilizată pentru acest ghid (8) și pe evaluarea beneficiilor și a inconvenientelor, a valorilor și preferințelor
pacienților și a costurilor implicate de intervenția în cauză.
Recomandările din prezentul 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 (68). Pentru mare parte dintre datele mai vechi descoperite 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 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.
1
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Recomandări
Ar trebui ca o persoană cu diabet să fie examinată pentru prezența unui risc de ulcerație a piciorului?

Recomandarea 1

Pentru a identifica o persoană cu diabet care prezintă risc de dezvoltare a unui ulcer al piciorului, picioarele trebuie
examinate anual în vederea obiectivării semnelor sau simptomelor de neuropatie periferică și de boală arterială
periferică. (Recomandare GRADE: puternică; calitatea probelor: redusă)

Justificare pentru Recomandarea 1:

Pentru a preveni ulcerația piciorului la pacienții diabetici, este esențială identificarea celor cu risc de dezvoltare a
unui ulcer al piciorului. Examinarea picioarelor este o metodă simplă de a atinge acest obiectiv și ar trebui să includă
screening pentru pierderea sensibilității protective datorată neuropatiei periferice și pentru identificarea semnelor sau
simptomelor de boală arterială periferică (BAP), după cum s-a precizat în Ghidul IWGDF privind BAP (9). Cu toate
că lipsesc probe privind intervalul optim de examinare în acest caz, recomandăm efectuarea unei examinări anuale a
pacienților care nu prezintă risc de ulcerație.
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Ce anume trebuie examinat la o persoană diabetică cu risc?

Recomandarea 2:

Dacă un pacient cu diabet suferă de neuropatie periferică, screeningul trebuie să urmărească următoarele: antecedente
de ulcerație ale piciorului sau de amputație a extremității inferioare; boală arterială periferică; diformități ale piciorului;
semne preulcerative la nivelul piciorului; igienă necorespunzătoare a piciorului; încălțăminte inadecvată sau de mărime
incorectă. (Puternică; redusă)

Justificare pentru Recomandarea 2

Examinarea este esențială pentru identificarea pacienților cu risc de ulcerație a piciorului. La un pacient cu semne sau
simptome de neuropatie periferică, examinarea piciorului ar trebui să cuprindă un istoric detaliat al ulcerelor piciorului
sau al amputației extremității inferioare, alături de un examen având ca scop identificarea prezenței bolii arteriale
periferice și a deformațiilor piciorului (1,7). Printre ceilalți factori asociați cu ulcerația piciorului, ar mai trebui examinați și
următorii: prezența pe picior a unor semne preulcerative precum calozitățile, bășicile și hemoragia; încălțămintea
necorespunzătoare sau de mărime incorectă; și igiena necorespunzătoare a picioarelor, de pildă unghii tăiate incorect,
picioare murdare, prezența unor infecții fungice sau șosete murdare (10-12). Deși nu există probe în acest sens,
recomandăm examinarea acestor factori.
Pacienții cu risc au nevoie de examinări mai frecvente ale piciorului decât pacienții fără risc. Scopul examinării mai
frecvente este identificarea timpurie a factorilor care cresc riscul de dezvoltare al unui ulcer al piciorului, și ulterior
furnizarea îngrijirilor profilactice adecvate. De exemplu, diagnosticarea și tratamentul precoce ale semnelor preulcerative
din zona piciorului pot preveni ulcerele piciorului, precum și complicații mai severe ca infecțiile și spitalizarea.
Deși nu s-a dovedit eficiența unui anumit interval de examinare a pacienților cu risc, recomandăm examinarea cu
următoarea frecvență:
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Tabelul 1: Sistemul de clasificare a riscurilor elaborat de IWGDF în 2015 și frecvența screeningului preventiv
Categorie
0
1
2
3

Caracteristici
Absența neuropatiei periferice
Neuropatie periferică
Neuropatie periferică cu prezența bolii arteriale periferice și/sau
a unei diformități a piciorului
Neuropatie periferică și antecedente de ulcer sau amputație a
extremității inferioare

Frecvență
O dată pe an
O dată la 6 luni
O dată la 3-6 luni
O dată la 1-3 luni

În cazul unui pacient diabetic cu risc, este eficient tratamentul unui semn preulcerativ de la nivelul piciorului
pentru prevenirea apariției unui ulcer la acest nivel?

Recomandarea 3:

La pacienții diabetici, trebuie tratat orice semn de preulcerație, la nivelul piciorului. Tratamentul include: îndepărtarea
calozităților; protejarea bășicilor sau drenarea lor dacă este necesar; tratarea unghiilor încarnate sau îngroșate;
prescrierea de tratament antifungic pentru infecțiile fungice. (Puternică; redusă)

Justificare pentru Recomandarea 3:

Semnele preulcerative de la nivelul piciorului ca și calozitățile, bășicile sau hemoragia par să fie factori puternici de
predicție ai unei viitoare ulcerații (10,12). Aceste semne necesită tratament imediat din partea unui profesionist în
domeniul îngrijirii medicale a piciorului.
Nu a fost cercetată în mod direct Eficiența tratării acestor semne preulcerative, în ceea ce privește prevenirea unui ulcer
al piciorului. Probele indirecte privind beneficiile constau în faptul că înlăturarea calozităților reduce presiunea plantară,
aceasta reprezentând un factor important al riscului de ulcerație (13,14). Beneficiile tratamentului semnelor
preulcerative, de către un profesionist în domeniul îngrijirii medicale a piciorului, depășesc potențialele inconveniente ale
unui astfel de tratament și implică costuri relativ reduse.
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Ce ar trebui să evite un pacient diabetic cu risc atunci când merge pe jos în casă sau în exteriorul casei?

Recomandarea 4:

În vederea protejării picioarelor, pacienții diabetici cu risc trebuie instruiți să nu umble desculți, doar în șosete și fără
încălțăminte sau în papuci de casă, cu talpă subțire, nici în exteriorul casei, nici în casă. (Puternică; redusă)

Justificare pentru Recomandarea 4:

Nu s-au efectuat studii privind efectul mersului desculț, în șosete, sau cu papuci de casă cu talpă subțire, asupra riscului
de ulcerație la nivelul piciorului. Cu toate acestea, există multe studii prospective de anvergură care arată că pacienții
diabetici cu risc suportă niveluri ridicate de presiune mecanică plantară în timpul mersului desculț, ceea ce constituie un
factor de risc independent, semnificativ, de ulcerație la nivelul piciorului și, prin urmare, se recomandă evitarea mersului
desculț (15). De asemenea, mersul desculț, în șosete, sau cu papuci de casă cu talpă subțire are și alte efecte nocive la
pacienții diabetici cu risc, printre care faptul că nu asigură protecție împotriva traumatismelor termice sau externe.
Ce măsuri de autoîngrijire ar trebui să adopte pacienții?

Recomandarea 5:

Pacienții diabetici cu risc trebuie instruiți cu privire la următoarele puncte: autoinspecția zilnică a picioarelor și a
interiorului încălțămintei; efectuarea igienei zilnice a picioarelor (acordând o atenție deosebită uscării, mai ales în zona
interdigitală); evitarea utilizării soluțiilor chimice sau a plasturilor pentru a îndepărta calozitățile sau clavusurile;
utilizarea cremelor emoliente pentru hidratarea pielii; tăierea unghiilor de la picioare în linie dreaptă. (Slabă; redusă)

Justificare pentru Recomandarea 5:

Deși nu s-a demonstrat efectul vreuneia dintre aceste intervenții autogestionate asupra prevenirii ulcerului piciorului,
ele permit depistarea timpurie a semnelor preulcerative în zona piciorului și contribuie la igiena elementară a piciorului.
Există probabilitatea ca acest fapt să contribuie la prevenirea ulcerelor piciorului.
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Recomandări
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Este eficientă încălțămintea pentru prevenirea primei apariții sau a recidivei unui ulcer non-plantar al
piciorului, la un pacient diabetic cu risc?

Recomandarea 6:

Recomandări și
Justificări

Pacienții diabetici cu risc trebuie instruiți să poarte încălțăminte comodă și adaptată modificărilor piciorului, pentru a
preveni apariția unui ulcer plantar sau non-plantar al piciorului sau recidiva unui ulcer non-plantar. Dacă se constată
prezența unei diformități a piciorului sau un semn preulcerativ, se poate prescrie încălțăminte terapeutică, branțuri
personalizate sau orteze pentru degete. (Puternică; redusă)

Principalele controverse

Justificare pentru recomandarea 6:

Referințe

Un studiu clinic controlat randomizat (SCR) cu risc ridicat de părtinire a arătat că încălțămintea terapeutică are efect
pozitiv asupra prevenirii ulcerelor piciorului la pacienții cu risc, dintre care majoritatea nu aveau antecedente de ulcere
(16). Un alt SCR cu risc ridicat de părtinire a indicat o tendință clară, dar niciun efect semnificativ al branțurilor de
reducere a frecării (17). Un al treilea SCR cu risc redus de părtinire a arătat că ortezele din silicon pentru degete pot
reduce considerabil incidența primului ulcer al degetelor la pacienții care prezintă risc crescut sau plăgi preulcerative
(18). Nu există studii controlate privind rolul specific al încălțămintei în prevenirea unui ulcer non-plantar al piciorului.
Cu toate acestea, încălțămintea neadaptată modificărilor piciorului a fost identificată drept cauză importantă a ulcerelor
non-plantare ale piciorului (11), ceea ce sugerează că încălțămintea adecvată modificărilor piciorului poate reduce
incidența ulcerelor. Încălțămintea adecvată modificărilor piciorului se caracterizează prin faptul că nu este nici prea
strâmtă, nici prea lejeră. Interiorul încălțămintei trebuie să aibă o lungime cu 1-2 cm mai mare decât a piciorului. Lățimea
interioară a încălțămintei trebuie să fie egală cu lățimea piciorului la nivelul articulației metatarso-falangiene (sau cu
partea cea mai lată a piciorului), iar înălțimea trebuie să fie suficientă pentru ca toate degetele să aibă spațiu de mișcare.
Verificați dacă mărimea încălțămintei este potrivită examinând pacientul în ortostatism, de preferință la sfârșitul zilei.
Este posibil ca pacienții cu diformități ale piciorului sau cu semne preulcerative să aibă nevoie de adaptări suplimentare
ale încălțămintei, printre acestea incluzându-se încălțămintea terapeutică, branțurile personalizate sau ortezele pentru
degete.
Nu avem suficiente informații referitoare la faptul că pacienții poartă constant încălțăminte adecvată înainte de
dezvoltarea unui ulcer. Este posibil ca pacienții să aprecieze rolul încălțămintei adecvate în prevenirea ulcerelor, dar unii
consideră totuși că încălțămintea este cauza problemei. De asemenea, potrivit unor date nesistematice, mulți pacienți
care nu au prezentat un ulcer al piciorului preferă să nu poarte încălțăminte personalizată cu aspect butucănos.
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Recomandări
Introducere

Este eficientă încălțămintea terapeutică în prevenirea recidivei unui ulcer plantar la pacienții diabetici cu risc?

Recomandarea 7:

Recomandări și
Justificări

Pentru a preveni recidiva unui ulcer plantar la un pacient diabetic cu risc, se poate prescrie încălțăminte terapeutică
despre care s-a demonstrat că are un efect de atenuare a presiunii plantare în timpul mersului (de exemplu, scăderea
presiunii plantare cu 30% în comparație cu încălțămintea terapeutică standard) și pacientul va fi încurajat să poarte
această încălțăminte. (Puternică; moderată)

Principalele controverse

Justificare pentru recomandarea 7:

Referințe

Două SCR-uri cu risc foarte redus de părtinire au demonstrat că încălțămintea terapeutică despre care s-a demonstrat
că atenuează eficient presiunea de la nivelul piciorului este în măsură să reducă semnificativ riscul de recidivă a ulcerului
plantar, dacă pacientul poartă constant încălțămintea respectivă (5,19). Efectul a fost de importanță crescută (o reducere
a riscului relativ de 46,1-63,6% în comparație cu încălțămintea terapeutică standard), dar acesta poate varia de la
un pacient la altul. Aceste date confirmă concluziile anterioare a trei SCR-uri de calitate metodologică mixtă, privind
eficacitatea încălțămintei terapeutice (reduceri ale riscului relativ în comparație cu condiția de control): 52,5 – 70,2% (1618). Un alt SCR cu risc redus de părtinire a evaluat efectul branțurilor terapeutice și nu a indicat niciun efect semnificativ
asupra recidivei ulcerului în comparație cu încălțămintea standard, reducerea riscului relativ fiind de doar 12% (20).
Totuși, acest studiu nu a utilizat branțuri cu eficiență dovedită în atenuarea presiunii plantare.
Beneficiile purtării constante a încălțămintei cu efect dovedit de atenuare a presiunii depășesc efectele adverse
potențiale; studiile clinice disponibile au raportat puține efecte adverse asociate cu încălțămintea. Cadrele medicale ar
trebui să încurajeze pacienții să poarte încălțămintea prescrisă cât de des posibil. Costurile prescrierii de încălțăminte
terapeutică, cu efect demonstrat de atenuare a presiunii pot fi destul de ridicate, deoarece este nevoie de măsurarea
presiunii plantare la nivelul piciorului desculț sau încălțat, iar echipamentele necesare pentru aceasta sunt destul de
costisitoare deocamdată. Cu toate acestea, costurile trebuie evaluate întotdeauna în raport cu beneficiul prevenirii
ulcerului. Până acum nu s-a studiat avantajul economic, dar, în opinia noastră, încălțămintea concepută sau evaluată
cu ajutorul măsurării presiunii plantare va fi probabil avantajoasă economic dacă reduce cu 50% riscul de ulcerație (un
procent de reducere a riscului demonstrat în majoritatea studiilor menționate mai sus, cu privire la această temă).
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Introducere
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Principalele controverse
Referințe

Această recomandare pornește de la premisa că sunt disponibile atât încălțămintea terapeutică, precum și tehnologia
de măsurare a presiunii. Totuși, presiunea plantară nu se poate măsura în toate regiunile și în toate contextele clinice.
Pentru aceste cazuri recomandăm prescrierea de încălțăminte terapeutică utilizând cele mai recente cunoștințe științifice
privind designul de încălțăminte care atenuează în mod eficient presiunea la nivelul piciorului.
Este eficientă educația medicală pentru prevenirea apariției ulcerului de novo al piciorului la un pacient cu
risc?

Recomandarea 8:

Pentru a preveni apariția de novo a unui ulcer al piciorului la un pacient diabetic cu risc, pacientului trebuie să i se ofere
educație medicală cu scopul de a îmbunătăți cunoașterea și comportamentul privind îngrijirea piciorului și pacientul
trebuie încurajat să respecte recomandările de îngrijire a piciorului. (Slabă; redusă).

Justificare pentru Recomandarea 8:

Deși eficiența educării pacienților în ceea ce privește prevenirea apariției de novo a unui ulcer al piciorului nu a fost
studiată în cadrul unui studiu controlat, două mari studii necontrolate au demonstrat că acei pacienți care respectă
recomandările primite în programul educațional au risc mult mai redus de a dezvolta ulcer de novo al piciorului decât
cei care nu respectă aceste recomandări (21,22). Deși nu s-au efectuat deocamdată studii controlate privind eficiența
prevenirii unui ulcer de novo al piciorului, considerăm că pacienții cu risc de ulcerație ar trebui să primească un anumit
tip de educație medicală. Această educație ar trebui să constea în informații privind complicațiile care afectează piciorul
și consecințele acestora, comportamentul preventiv (precum purtarea unei încălțăminte adecvate și autoîngrijirea
sănătății piciorului) și apelarea din timp la asistență medicală calificată, în cazul în care pacientul constată o problemă la
nivelul piciorului.
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Este eficientă îngrijirea medicală completă a piciorului în prevenirea recidivei ulcerelor piciorului la pacienții
diabetici cu risc?

Recomandarea 9:

Pentru a preveni recidiva unui ulcer al piciorului la un pacient diabetic cu risc, trebuie acordate îngrijiri medicale
complete, ale piciorului, care să includă tratamentul profesional al piciorului, încălțăminte adecvată și educație medicală.
Acestea trebuie repetate sau reevaluate o dată la 1-3 luni, în funcție de necesități. (Puternică; redusă)

Justificare pentru Recomandarea 9:

Definim programul complet de îngrijire medicală a piciorului drept intervenția care include cel puțin îngrijirea medicală
calificată a piciorului, educarea pacientului și purtarea de încălțăminte adecvată, intervenția în cauză fiind revizuită și
evaluată periodic. Un SCR, un studiu controlat non-randomizat și trei studii necontrolate au raportat procente de recidivă
a ulcerelor considerabil reduse la pacienți care au beneficiat de îngrijiri medicale complete ale piciorului, în comparație
cu cei care nu au primit astfel de îngrijiri (23,24), respectiv la pacienți care au respectat recomandările medicale în
comparație cu cei care nu le-au respectat (25-27). Niciunul dintre studii nu a raportat complicații sau alte efecte adverse
legate de program.
Îngrijirea medicală calificată a piciorului, efectuată de un profesionist specializat în problemele piciorului diabetic, poate
consta în înlăturarea calozităților, drenarea bășicilor mari, protejarea bășicilor mici, tratarea unghiilor încarnate sau
îngroșate, tratarea hemoragiei sau prescrierea unui tratament antifungic în cazul infecțiilor fungice, după cum este cazul.
Educarea pacienților ar trebui repetată periodic, întrucât două SCR (28,29) au demonstrat că o singură ședință de
educație medicală nu are niciun efect asupra prevenirii ulcerelor. Educația medicală ar trebui să fie orientată către
îmbunătățirea cunoașterii și a comportamentului privind îngrijirea piciorului iar pacientul trebuie încurajat să respecte
recomandările de îngrijire a piciorului. Pentru sugestii privind încălțămintea adecvată, consultați Recomandările 6 și
7. Nu există informații disponibile privind costurile și avantajul economic al îngrijirii medicale complete ale piciorului.
O publicație recentă din SUA sugerează că s-a înregistrat o creștere a ratelor de spitalizare pentru ulcer al piciorului
diabetic după ce agenția de asigurări de sănătate Medicare a anulat finanțarea tratamentului preventiv oferit de podiatri,
într-un stat american (30).
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Recomandări
Introducere

Sunt eficiente măsurile de autoîngrijire a sănătății piciorului în prevenirea apariției a unui ulcer de novo al
piciorului, la pacienții diabetici cu risc?

Recomandarea 10:

Recomandări și
Justificări

Pacientul diabetic cu risc crescut trebuie instruit să monitorizeze temperatura pielii piciorului acasă, pentru a preveni
apariția sau recidiva unui ulcer plantar. Această recomandare urmărește identificarea semnelor precoce de inflamație și,
ulterior, adoptarea de măsuri de către pacient și cadrul medical pentru soluționarea cauzei inflamatorii. (Slabă; moderată)

Principalele controverse

Justificare pentru Recomandarea 10:

Referințe

Autoîngrijirea sănătății piciorului este considerată o componentă importantă a îngrijirilor medicale ale piciorului la
pacienții diabetici cu risc. Deși autoîngrijirea poate include multe intervenții, nu avem la dispoziție dovezi care să
recomande vreuna dintre aceste intervenții în parte, cu excepția monitorizării acasă a temperaturii pielii piciorului. Trei
SCR-uri cu risc redus sau foarte redus de părtinire au arătat că monitorizarea zilnică a temperaturii pielii piciorului cu
ajutorul unui termometru cu infraroșu, ușor de folosit, combinată cu acțiuni ulterioare de prevenție, în cazul în care se
constată temperaturi ridicate, este mai eficientă decât tratamentul standard în prevenirea ulcerelor piciorului la pacienții
cu risc ridicat (clasificare IWGDF a riscurilor 2 sau 3 (31-33)). Cum toate cele trei SCR făceau parte din același grup de
cercetări, posibilitatea de generalizare a acestor constatări este incertă.
Cadrele medicale pot aprecia monitorizarea la domiciliu drept metodă ușor de utilizat și relativ necostisitoare, cu valoare
clinică potențial ridicată, care încurajează pacienții să-și îngrijească picioarele. Totuși, complianța pacientului la această
recomandare a reprezentat un factor important în cadrul SCR desfășurate; pacienții, în special cei care nu au suferit
încă de un ulcer al piciorului, pot considera monitorizarea zilnică o povară. Rezultatele fals pozitive și fals negative ale
măsurării temperaturii pot crea griji sau stres nenecesare la pacienți și le pot scădea încrederea în această abordare
(34). Din câte știm, în prezent monitorizarea la domiciliu a temperaturii piciorului nu este implementată în cadrul
îngrijirilor medicale ale piciorului, furnizate pacienților diabetici cu risc ridicat, acest fapt putându-se datora valorilor sau
preferințelor pacienților, lipsei accesului ușor la echipamente calibrate, lipsei de informații privind avantajul economic și
fezabilitatea implementării.
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Sunt eficiente intervențiile chirurgicale în prevenirea unui ulcer al piciorului la pacienții cu risc?

Recomandarea 11:

La un pacient diabetic cu risc crescut de apariție a ulcerului, care prezintă degete în ciocan și un semn preulcerativ
sau un ulcer la nivelul degetelor, se recomandă tenotomia flexorului falangelor pentru a preveni un ulcer al degetelor
piciorului în cazul în care tratamentul conservator eșuează. (Slabă; redusă)

Justificare pentru Recomandarea 11:

În șapte serii de cazuri retrospective de tenotomie percutană a flexorului falangelor, efectuată cu scopul de a vindeca
ulcere ale vârfului degetului, s-a raportat o rată de recidivă, după vindecare, cuprinsă între 0 și 20%, cu ocazia unei
monitorizări pe o perioadă medie de 11-36 luni la un total de 231 de pacienți tratați (35-41). Patru dintre cele șapte
studii au prezentat concluzii în ceea ce privește efectele tenotomiei, în cazul unui deget care nu era afectat de ulcer în
momentul efectuării procedurii. La un total cumulat de 58 de pacienți cu iminență a ulcerului (calozitate la nivelul vârfului
degetului sau unghii îngroșate) nu s-a raportat nicio ulcerație într-o perioadă medie de monitorizare de 11-31 de luni
(37,38,40,41). Deși lipsesc studiile controlate privind acest subiect, considerăm procedura ca fiind promițătoare în cazul
unui pacient cu ulcer al degetului sau cu semn preulcerativ pe deget asupra căruia tratamentul conservator a eșuat și
care necesită normalizarea structurală a piciorului pentru a se preveni ulcerația.
Posibilele beneficii ale tenotomiei flexorului falangelor depășesc probabil efectele adverse și s-au raportat foarte
puține complicații. În cazul pacienților cu plăgi preulcerative al căror tratament este conservator, fără ca acesta să
îmbunătățească rezultatele, este posibil aprecieze și să prefere tratamentul prin tenotomia flexorului falangelor. Această
procedură este ușor de executat în ambulator, fără a fi necesară imobilizarea ulterioară, și nu există un risc semnificativ
ca funcționarea piciorului să fie afectată negativ. Costurile și avantajul economic al acestei proceduri nu au fost evaluate.
Posibilele efecte negative ale acestei intervenții chirurgicale, deși minime, ar trebui să fie discutate cu pacientul.
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Recomandarea 12:

Se recomandă alungirea tendonului achilian, artroplastia diverselor articulații, rezecția unuia sau mai multor capete
metatarsiene sau osteotomia pentru a preveni recidiva unui ulcer al piciorului în cazul în care tratamentul conservator
eșuează, la un pacient diabetic cu ulcer al piciorului. (Slabă; redusă)

Justificare pentru Recomandarea 12:

Urmărind în special vindecarea ulcerelor plantare refractare la tratament ale antepiciorului, alungirea tendonului achilian
s-a dovedit (în cadrul unui SCR cu risc redus de părtinire și a mai multor studii necontrolate) a avea un efect pozitiv în
prevenirea recidivei ulcerului pe termen scurt și lung (42-48). Un SCR mic (cu risc redus de părtinire) (49), două studii
de cohortă retrospective (cu risc de părtinire variabil) (50,51) și o serie de studii necontrolate (52-56) au concluzionat
că rezecția simplă sau multiplă de cap metatarsian este eficientă în prevenirea recidivei ulcerului. Un studiu de cohortă
retrospectiv cu risc ridicat de părtinire și două studii necontrolate mici au demonstrat rate scăzute de recidivă a ulcerului
după artroplastia articulației metatarso-falangiene sau inter-falangiene (57-59).
Un studiu retrospectiv de cohortă, privind osteotomia, a demonstrat o reducere de 60%, dar nesemnificativă, a recidivei
ulcerului în comparație cu tratamentul conservator, în timp ce un studiu necontrolat a arătat absența oricărei recidive
a ulcerului după osteotomie (60,61). Deși importanța efectului este adesea mare, foarte puține studii controlate și bine
elaborate arată eficiența acestor intervenții.
Printre posibilele complicații și efecte secundare ale acestor tehnici chirurgicale de atenuare a presiunii se numără
infecția postoperatorie, apariția unor noi diformități, problemele de mers și apariția unor noi leziuni ulcerative (42,62).
Prin urmare, nu este clar dacă beneficiile depășesc inconvenientele. În orice caz, aceste tehnici ar trebui utilizate în
primul rând cu scopul vindecării unui ulcer al piciorului care persistă în ciuda tratamentului conservator și care are risc
crescut de recidivă dacă nu se modifică morfologia piciorului. Nu se știe cât de mult apreciază sau preferă pacienții
aceste abordări, dar estimăm că pacienții apreciază o intervenție cu atât mai mult cu cât aceasta previne ulcerele,
respectiv cu atât mai puțin cu cât aceasta produce complicații precum probleme semnificative de mers sau de menținere
a echilibrului. Costurile intervențiilor chirurgicale pot fi mult mai mari decât cele ale tratamentului conservator, dar nu se
cunoaște cu exactitate avantajul economic. Cadrele medicale ar trebui să discute detaliat cu pacientul despre posibilele
efecte adverse ale intervenției chirurgicale.
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Recomandarea 13:

În efortul de a preveni un ulcer al piciorului la un pacient diabetic cu risc, nu aplicați o procedură de decompresie
nervoasă, ca metodă preferată față de standardul de calitate acceptat în ceea ce privește îngrijirile medicale. (Slabă;
redusă)

Justificare pentru Recomandarea 13:

Am identificat două studii de cohortă retrospective cu risc crescut de părtinire și trei studii necontrolate care au
investigat rolul decompresiei nervoase în prevenirea ulcerelor piciorului la pacienții diabetici cu risc (63-67). Deși
rezultatele au fost pozitive (un studiu de cohortă retrospectiv a raportat o reducere semnificativă a incidenței ulcerului
la piciorul operat în comparație cu piciorul contra-lateral, neoperat, al aceluiași pacient), riscul de părtinire al acestor
studii era ridicat, informațiile privind complicațiile post-operatorii erau puține și – cel mai important – nu se făcea o
comparație între decompresia nervoasă și standardele de calitate acceptate în ceea ce privește îngrijirile preventive.
De asemenea, majoritatea studiilor făceau parte din același grup de cercetări, ceea ce limitează și mai mult posibilitatea
de generalizare a acestor rezultate. Având în vedere faptul că sunt disponibile diverse intervenții non-chirurgicale
considerate un standard de îngrijire de bună calitate pentru prevenirea unui ulcer al piciorului la un pacient cu risc,
decompresia nervoasă nu ar trebui utilizată atâta vreme cât nu se obțin mai multe date privind eficiența sa în comparație
cu tratamentul conservator, în cadrul unor studii controlate și elaborate adecvat.
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Principalele controverse
1. Neuropatia periferică reprezintă cel mai important factor de risc în ceea ce privește dezvoltarea ulcerelor piciorului
la pacienții diabetici, dar cercetările privind prevenirea sau tratarea neuropatiei sunt relativ rare. Este necesară o
intensificare a cercetării în acest domeniu.
2. Lipsesc datele concrete privind categoria de pacienți, timpul optim și modul în care trebuie făcută examinarea, pentru
identificarea riscului de ulcerație a piciorului. Datele medicale cu acuratețe crescută, privind beneficiul intervențiilor
de prevenire a unui prim ulcer al piciorului, sunt rare. Întrucât rata de producere a evenimentului (ulcerația piciorului)
este relativ redusă la populația fără antecedente de ulcer, trebuie vizate grupuri mari de pacienți și nu este clar dacă
beneficiile vor depăși efectele adverse și costurile. Este necesară și urgentă realizarea de studii care să definească
mai bine categoriile de pacienți care vor beneficia de pe urma intervențiilor preventive și tipurile specifice de intervenții
care ar trebui incluse.
3. Nu au fost investigate costurile și avantajul economic pentru niciuna dintre intervențiile descrise în acest Ghid, deci
este necesar să se acorde mai multă atenție aspectului costurilor.
4. Marea majoritate a studiilor pe care se bazează Ghidul se referă la câte o singură intervenție, deși îngrijirea medicală
preventivă a piciorului, la pacienții diabetici cu risc, presupune aproape întotdeauna o abordare integrată. Deși studiile
privind îngrijirea medicală completă a piciorului prezintă anumite date legate de eficiența acestei abordări în prevenirea
recidivei ulcerului, conținutul exact al acestei strategii integrate este, din păcate, insuficient descris de cele mai multe
ori, ceea ce afectează posibilitatea de generalizare a rezultatelor.
5. Aplicarea constantă a unei intervenții s-a dovedit a fi crucială pentru prevenirea ulcerelor piciorului (5,22,25,26,33).
S-a raportat în mod consecvent că pacienții care nu sunt complianți la tratamentul prescris prezintă rate mai mari
de ulcerație. Este nevoie urgentă să se accentueze elaborarea, evaluarea și implementarea de metode care să
îmbunătățească complianța pacienților la tratamentul preventiv al piciorului diabetic.

Analiză sistematică

6. Deși există anumite date care sprijină intervențiile chirurgicale de prevenire a recidivei ulcerului, la anumiți pacienți,
aceste intervenții nu sunt lipsite de riscuri. Încă nu este clară diferența exactă dintre rolul acestor proceduri chirurgicale
și cel al abordărilor conservatoare de prevenire a ulcerației, deci sunt necesare studii controlate și elaborate, în acest
sens.
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