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Μ. Δημητρίου

Μέθοδοι αποφόρτισης 
του διαβητικού ποδιού 

Περίληψη

Τα έλκη του διαβητικού ποδιού αποτελούν φλέγον ζήτημα, τόσο για τον ασθενή όσο και 
για το θεράποντα ιατρό. Κύριο αιτιολογικό παράγοντα για την ανάπτυξη νευροπαθητικών 
ελκών στους διαβητικούς ασθενείς αποτελεί η αυξημένη πίεση, η οποία τραυματίζει τα 
μαλακά μόρια του πέλματος. Μετά την ανάπτυξη εξέλκωσης υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
το πόδι να οδηγηθεί σε ακρωτηριασμό. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η άρση της πίεσης 
στις περιοχές όπου αυτή είναι αυξημένη μπορεί να αποτρέψει την εξέλκωση ή να επιταχύνει 
την επούλωση. Για την επούλωση του ενεργού έλκους την καλύτερη λύση αποτελούν οι 
νάρθηκες, ιδίως ο νάρθηκας ολικής επαφής. Κυρίως για την αποφυγή νέων εξελκώσεων είναι 
απαραίτητη η χρήση ειδικών υποδημάτων ή διαμορφωμένων πάτων, που λαμβάνουν υπόψη 
την εντόπιση του έλκους, τις παραμορφώσεις και την κατανομή των πελματιαίων πιέσεων. 
Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και επικουρικά μέσα, όπως βακτηρίες μασχάλης, 
«περιπατητήρες τύπου π» ή ακόμη και αναπηρικά αμαξίδια. Όποια όμως μέθοδος και να 
επιλεγεί από τον ιατρό σε συνεργασία με τον ασθενή, το σίγουρο είναι ότι η αποφόρτιση 
είναι αποφασιστικής σημασίας για τη θεραπεία και την πρόληψη των ελκών. Για το λόγο αυτό, 
χρειάζεται ευρύτερη υιοθέτησή της στην καθημερινή πράξη, ιδιαίτερα στη χώρα μας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποφόρτιση, διαβητικό πόδι, έλκος, επούλωση, νάρθηκας ολικής επαφής, υποδή-
ματα.
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Εισαγωγή

Στους βασικούς αιτιολογικούς παράγοντες ανά-
πτυξης νευροπαθητικού έλκους στο πόδι ενός δια-
βητικού ασθενούς ανήκουν οι αυξημένες πελματι-
αίες πιέσεις1. Μάλιστα η ανάπτυξη έλκους στο δια-
βητικό πόδι μπορεί να αποτελέσει προπομπό ακρω-
τηριασμού1. Αντίθετα, η χρήση των μεθόδων απο-
φόρτισης του άκρου παίζει προστατευτικό ρόλο 
στην ανάπτυξη έλκους αλλά και στην επιτάχυνση 
της επούλωσης. Συγκεκριμένα, ένα μη επιπλεγμένο 
με λοίμωξη έλκος διαβητικού ποδιού θα επουλωθεί 
σε χρονικό διάστημα περίπου 6-8 εβδομάδων με 
την κατάλληλη άρση της μηχανικής καταπόνησης1. 

Η μείωση της δραστηριότητας του ασθενούς και η 
επιθετική αποφόρτιση με τη χρήση ναρθήκων και 
ειδικών υποδημάτων έχουν επιφέρει θετικά αποτε-
λέσματα στην έκβαση των ελκών2. Τη μέθοδο επι-
λογής για την αποφόρτιση αποτελεί ο νάρθηκας 
ολικής επαφής1, 2. Δυστυχώς όμως χρησιμοποιείται 
πολύ σπάνια, ιδίως στη χώρα μας, λόγω του αυ-
ξημένου κόστους, των πιθανών επιπλοκών από τη 
λανθασμένη χρήση, του χρονοβόρου της διαδικασί-
ας και της έλλειψης ποδολόγων-ποδοθεραπευτών3. 

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η βραχεία 
παρουσίαση των μεθόδων για την αποφόρτιση του 
διαβητικού ποδιού.

Summary

Diabetic foot ulcers are a major health issue, both for patients and for physicians. 
Increased pressure, which leads to soft tissue injury on the plantar aspect of the 
foot, represents a cardinal aetiological factor for the development of neuropathic 
foot ulceration in patients with diabetes mellitus. Once an ulcer has developed, 
amputation becomes very likely. Several studies have demonstrated that pressure 
relief in highly pressurised foot areas can avert ulcer development or promote ulcer 
healing. Casts, especially total contact cast, are the best solution for wound closure 
of an active foot ulceration. It is primarily for the avoidance of new ulceration that 
special therapeutic footwear or specially fabricated insoles are used, taking into 
account ulcer location, presence of deformities and pressure distribution. In special 
cases, adjunctive measures may also be employed, such as crutches, walking frames 
or wheelchairs. Whatever method of off-loading is chosen by the individual patient 
and physician, it is certain that off-loading exerts a decisive role in ulcer treatment 
and prevention. Therefore, it needs to be more widely adopted  in everyday practice, 
especially in our country. 

Keywords: diabetic foot, healing, off-loading, shoes, total contact cast, ulcer. 
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Νάρθηκες (Casts)

Ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία στον 
μηχανικό έλεγχο των πιέσεων των ποδιών είναι οι 
νάρθηκες4. Οι νάρθηκες χωρίζονται σε δύο κύρι-
ες κατηγορίες: στους μόνιμους, οι οποίοι δεν αφαι-
ρούνται κατά τη διάρκεια της επούλωσης του τραύ-
ματος, και στους αφαιρούμενους. Οι τελευταίοι εί-
ναι πιο ευέλικτοι στη χρήση και μπορούν να αφαι-
ρεθούν για κάποιες ώρες ημερησίως4. 

Ιδανικά, τη θεραπεία επιλογής αποτελεί ο νάρ-
θηκας ολικής επαφής (total contact cast, TCC), ο 
οποίος ανήκει στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή σε 
αυτούς που δεν αφαιρούνται παρά μόνο μετά το 
πέρας της θεραπείας (εκτός φυσικά επείγουσας 
ανάγκης)5. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί έναν καλά 
προσαρμοσμένο νάρθηκα, ο οποίος διατηρεί ολική 
επαφή με την πελματιαία επιφάνεια του ποδιού και 
με την κνήμη5. Ο νάρθηκας αποτελείται από γάζες, 
επιδέσμους, αφρώδες υλικό και αυτοκόλλητες ται-
νίες4. Σε ένα παραμορφωμένο (λόγω της νευροπά-
θειας) διαβητικό πόδι, στο οποίο οι μηχανικές πιέ-
σεις είναι συνήθως αυξημένες στο πρόσθιο τμήμα 
αυτού και άρα τα έλκη από αυξημένη πίεση εντο-
πίζονται συχνότερα εκεί, ο νάρθηκας ολικής επα-
φής επιτυγχάνει την ομοιόμορφη κατανομή των πι-
έσεων σε όλο το πέλμα κατά τη στάση και τη βά-
διση5. Τα ποσοστά επούλωσης είναι αρκετά υψηλά 
στα μη ισχαιμικά, μη επιμολυνθέντα νευροπαθητικά 
έλκη έπειτα από περίπου 5-7 εβδομάδες6. 

Ωστόσο, ξανατονίζουμε ότι ο νάρθηκας ολικής 
επαφής δεν είναι αφαιρούμενος1, 6. Για τον λόγο 
αυτόν ο ιατρός πρέπει να έχει τη συγκατάθεση του 
ασθενούς, ο οποίος πρέπει να ενημερώνεται και να 
συμμορφώνεται πλήρως4, 5. Και οι περιορισμοί στη 
χρήση της μεθόδου δε σταματούν εκεί, δεδομένης 
και της απουσίας επαρκούς προσωπικού εξοικειω-
μένου με τη μέθοδο7-9. Κάτι τέτοιο ενέχει πολλούς 
κινδύνους για το άκρο, διότι η ακατάλληλη εφαρ-
μογή είναι πιθανό να προκαλέσει πλήθος προβλη-
μάτων, όπως  ερεθισμό του δέρματος αλλά ακόμα 
και αληθές ιατρογενές τραύμα1, 4, 5. Λοιπά προβλή-
ματα από τη λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί να εί-
ναι η αδυναμία πλήρους βάδισης λόγω πίεσης στο 
πίσω μέρος του μηρού (αν ο νάρθηκας φτάνει μέ-
χρι ψηλά στο άκρο), ή ο τραυματισμός του άλλου 
άκρου από τριβή στην εξωτερική τραχιά επιφάνεια 
του νάρθηκα4. Επιπλέον, ο ασθενής και ο ιατρός 
δεν είναι σε θέση να εποπτεύουν την πορεία του 

έλκους σε καθημερινή βάση. Δεν πρέπει επίσης να 
παραβλέπουμε ότι το πόδι μπορεί να αναπτύξει άλ-
λου είδους προβλήματα εξαιτίας της παρατεταμέ-
νης ακινητοποίησης, όπως μυϊκή ατροφία, αδυνα-
μία και οστεοπενία4. Τέλος, ίσως κάποιοι ασθενείς 
να παραπονεθούν για δυσκολία στον ύπνο και κατά 
τη διάρκεια του λουτρού, διότι νερό εισέρχεται στο 
νάρθηκα4, 5. Η χρήση της μεθόδου συνήθως αντεν-
δείκνυται σε έλκη με λοίμωξη ή οστεομυελίτιδα5. 

Ένα άλλο είδος νάρθηκα είναι η μπότα με αυτο-
κόλλητες ταινίες (Scotchcast bοot)10. Σε αντίθεση 
με τον TCC, ο δεύτερος μπορεί, τουλάχιστον σε κά-
ποιες περιπτώσεις, να αφαιρείται από τον ασθενή. 
Χρησιμοποιείται σε άτομα τα οποία δεν είναι κα-
τάλληλα για νάρθηκα ολικής επαφής και, σε αντίθε-
ση με αυτόν, μπορεί να τοποθετηθεί με μεγαλύτερη 
ασφάλεια και σε ασθενείς με νευροϊσχαιμικά έλκη ή 
και με λοίμωξη4. Είναι απλός στη χρήση του και μει-
ώνει ικανοποιητικά την πίεση στην πελματιαία επι-
φάνεια4, 10. Είναι ελαφρύς, φτιαγμένος από μαλα-
κά υλικά και ενσωματωμένα μαξιλαράκια που πα-
ρέχουν άνετη και απαλή επαφή με το πόδι10. Μπο-
ρεί να προσαρμοστεί και εξατομικευθεί στην περι-
οχή του εκάστοτε έλκους του ασθενούς, κόβοντας 
και αφαιρώντας υλικό δημιουργώντας το λεγόμε-
νο «παράθυρο» στο επιθυμητό για αποφόρτιση ση-
μείο4,10,11. Όταν το έλκος αρχίζει να επουλώνεται, ο 
ασθενής μπορεί να μειώνει σταδιακά το χρόνο χρή-
σης του νάρθηκα. Μετά την επούλωση η μπότα εί-
ναι θεμιτό να φυλάσσεται για την περίπτωση τυχόν 
επανεμφάνισης έλκους5, 11. Το θετικό των αφαιρού-
μενων ναρθήκων είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής, 
ενώ υπάρχει  και δυνατότητα για τον έλεγχο της 
πορείας του τραύματος5.

Εικόνα 1. Μπότα αποφόρτισης με αεροθάλαμο 
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(Εξωτερικό Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού, Β΄ Παθο-
λογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
Αλεξανδρούπολη).

Ένα άλλο είδος νάρθηκα είναι η μπότα με αερο-
θάλαμο (Aircast Pneumatic Walker)1, 4 (Εικόνα 1). 
Είναι και αυτός αφαιρούμενος, προσφέροντας ευ-
κολία στη χρήση. Αποτελείται από μπότα με 4 εν-
σωματωμένους μικρούς αεροθαλάμους, οι οποίοι 
προσαρμόζονται στο επιθυμητό μέγεθος με τη βοή-
θεια χειροκίνητης φούσκας, καθώς και ειδικού σχή-
ματος πάτο για καλύτερη απορρόφηση των κραδα-
σμών1, 4, 12. Επιπλέον είναι ιδιαίτερα αποτελεσματι-
κός στη μείωση του οιδήματος του ποδιού12, 13.

Δυστυχώς ένα νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις. 
Έτσι οι αφαιρούμενοι νάρθηκες είναι πιο εύχρηστοι 
και, κατ’ επέκταση, πιο αρεστοί στους ασθενείς, 
αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματικοί στην επού-
λωση των ελκών σε σύγκριση με τον νάρθηκα ολι-
κής επαφής, ακριβώς επειδή ο τελευταίος δεν μπο-
ρεί να αφαιρεθεί από τον ασθενή και συνεπώς εξα-
σφαλίζει σταθερότερη αποφυγή άσκησης πιέσεων 
στην περιοχή του ενδιαφέροντος1, 2. Αυτή η διαφο-
ρά ενέπνευσε τη δημιουργία της «μη αφαιρούμενης 
μπότας»14. Πρόκειται για την «κλασική» μπότα απο-
φόρτισης, η οποία έχει καταστεί μη αφαιρούμενη 
με την απλή προσθήκη κολλητικής ταινίας14. Χάρη 
στην επινόηση αυτήν, η τροποποιημένη μη αφαι-
ρούμενη μπότα προσφέρει ικανοποιητικότερα απο-
τελέσματα στην επούλωση των ελκών σε σύγκριση 
με την «κλασική» μπότα αποφόρτισης14.

Ειδικά υποδήματα

Οι ασθενείς με διαβητικό πόδι που έχουν ανα-
πτύξει έλκος παρουσιάζουν διάφορες παραμορ-
φώσεις, οι οποίες αλλάζουν δραματικά την κατανο-
μή των πιέσεων. Ως εκ τούτου, είναι σχεδόν αδύνα-
το να συνεχίσουν να φορούν κοινά υποδήματα, κα-
θώς αυτά δε σέβονται τη νεοδιαμορφωθείσα ανα-
τομική του ποδιού τους. Αντίθετα, ιδιαίτερα χρήσι-
μα είναι τα θεραπευτικά υποδήματα για τη μείω-
ση δημιουργίας νέων ελκών και για την ελάττω-
ση των ακρωτηριασμών στο διαβητικό πληθυσμό 
15-18. Πράγματι, συγκριτικές μελέτες ασθενών που 
χρησιμοποίησαν ειδικά υποδήματα έναντι εκείνων 
που έκαναν χρήση κοινών υποδημάτων μαρτυρούν 
ότι μειώθηκε η υποτροπή του έλκους με τα πρώ-
τα1,15-18. Επιπλέον οι ασθενείς επέστρεψαν ταχύτε-

ρα στην εργασία τους19. 
Τα υποδήματα (Εικόνα 2) αυτά έχουν ειδικό σχε-

διασμό: αποτελούνται από ενισχυμένη εξωτερική 
σόλα από καουτσούκ, βαθύ και ευρύ πέλμα με ειδι-
κούς μαλακούς πάτους, μαλακό πανώδερμα, πλού-
σιο χώρο στη θαλάμη των δακτύλων και απουσία 
εσωτερικών ραφών18, 19. Η εξωτερική σόλα έχει 
κυρτό σχήμα και είναι σχεδιασμένη να μειώνει την 
άσκηση πιέσεων στις περιοχές των κεφαλών των 
μεταταρσίων. Δένουν με κορδόνια προκειμένου να 
διατηρείται σταθερό το άκρο19. 

Εικόνα 2. Ειδικό εξατομικευμένο θεραπευτικό υπό-
δημα (Εξωτερικό Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού, Β΄ 
Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, Αλεξανδρούπολη).

Για την κατασκευή τους, γίνονται μετρήσεις του 
ποδιού του ασθενούς από ειδικό πιστοποιημένο τε-
χνικό, ο οποίος έχει την τεχνογνωσία και τον κα-
τάλληλο εξοπλισμό, σε συνεργασία με το θεράπο-
ντα ιατρό18-20. Ο τεχνικός μετρά με ειδικό πελμα-
τογράφο τις πελματιαίες πιέσεις και/ή λαμβάνει το 
εκμαγείο του ποδιού από εναπόθεση αυτού σε ειδι-
κό αφρώδες υλικό18-20. Τελικά κατασκευάζεται ειδι-
κός εξατομικευμένος εσωτερικός πάτος για το συ-
γκεκριμένο κάθε φορά ασθενή 19, 20. Η αγορά των 
υποδημάτων είναι αρκετά δαπανηρή για το ταμείο 
του ασθενούς, αλλά έχει αποδειχθεί ότι τα οικονο-
μικά οφέλη από τη μείωση των εξελκώσεων είναι 
μακροπρόθεσμα πολύ μεγαλύτερα από το κόστος 
των ειδικών υποδημάτων21.

Εκτός από τα ολόκληρα υποδήματα, υπάρχουν 
και τα λεγόμενα μισά παπούτσια (half shoes)22. Σε 
αυτά, το πρόσθιο ή το οπίσθιο κομμάτι έχει αφαιρε-
θεί, προκειμένου να αρθεί η πίεση στην πρόσθια ή 
στην οπίσθια επιφάνεια του ποδιού αντίστοιχα4. Το 
μισό παπούτσι σε συνδυασμό με την καθιερωμέ-
νη θεραπεία μπορεί να μειώσει σημαντικά το χρόνο 
επούλωσης και νοσηλείας22, 23. Επιπρόσθετη εναλ-
λακτική λύση αποτελεί το υπόδημα MABAL24, 25, το 
οποίο είναι όμως δυσεύρετο στη χώρα μας. 
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Άλλα μέτρα

Στην προσπάθεια αποφόρτισης της πάσχουσας 
περιοχής έχουν προταθεί και άλλα μέτρα1, 23, 26, 27. 
Η επιλογή τους καθορίζεται από τις ιδιαίτερες ανά-
γκες του κάθε ασθενούς. Σημαντικός παράγοντας 
είναι η ηλικία, η γενική κατάσταση και η δυνατότη-
τα πλήρους ή μερικής ακινητοποίησης. Κάποια εκ 
των μέτρων αυτών φαίνεται να έχουν ενός βαθμού 
αποτελεσματικότητα. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα 
ακόλουθα1, 23, 26, 27. 

Οι βακτηρίες μασχάλης («πατερίτσες») βρίσκουν 
χρησιμότητα σε πιο νέους ασθενείς, οι οποίοι εί-
ναι πιο δραστήριοι1, 23, 26, 27. Αντενδείκνυνται όμως 
σε άτομα με τραυματισμένες αρθρώσεις και φυσι-
κά δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μεγαλύτε-
ρους, οι οποίοι και είναι επιρρεπείς σε πτώσεις. Επι-
πλέον απαιτείται μέριμνα για την αποφυγή  συμπί-
εσης των νεύρων των άνω άκρων, τα οποία έχουν, 
ούτως ή άλλως, μια μεγαλύτερη ευαισθησία στους 
διαβητικούς ασθενείς4, 27. 

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η χρήση βακτηρίας, η 
οποία όμως πρέπει να έχει το κατάλληλο ύψος και 
το άκρο που ακουμπά στο έδαφος να μην ολισθαί-
νει4, 27. Ο περιπατητήρας «τύπου π» είναι μια χρήσι-
μη μέθοδος για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Το 
τροχήλατο αναπηρικό αμαξίδιο με χρήση σε συνεχή 
βάση είναι η καλύτερη μέθοδος αποφόρτισης από 
όλες λόγω της πλήρους άρσης οποιασδήποτε πίε-
σης στο πόδι4, 27. 

Υπάρχουν αμαξίδια ηλεκτροκίνητα που δεν απαι-
τούν προσπάθεια από τον ασθενή για μετακίνη-
ση. Το μειονέκτημα του αναπηρικού αμαξιδίου εί-

ναι κυρίως η ψυχολογική φόρτιση του ασθενούς 
και ο στιγματισμός του ως ανάπηρου4, 27. Άλλα μέ-
τρα που χρησιμοποιούνται είναι τα επικαλυπτόμενα 
αφρολέξ, οι ειδικοί επίδεσμοι και οι φοδραρισμέ-
νες προστατευτικές κάλτσες, οι οποίες φοριούνται 
με τα κατάλληλα υποδήματα και είναι πιο απλές και 
πιο οικονομικές2, 23, 24, 26-29.

Συμπεράσματα

 Τα έλκη του διαβητικού ποδιού αναπτύσ-
σονται σε περιοχές άσκησης έντονης πίεσης, όπως 
αυτές διαμορφώνονται λόγω της περιφερικής νευ-
ροπάθειας1. Μελέτες έδειξαν την αναγκαιότητα άρ-
σης αυτής της πίεσης για την ταχύτερη επούλω-
ση και την αποφυγή περαιτέρω τραυματισμού της 
περιοχής1, 4, 23, 26, 27. Για την επούλωση του έλκους 
την καλύτερη λύση αποτελούν οι νάρθηκες, ιδίως 
ο νάρθηκας ολικής επαφής1, 18, 23, 26, 27. Κυρίως για 
την αποφυγή νέων εξελκώσεων είναι απαραίτητη η 
χρήση ειδικών υποδημάτων ή διαμορφωμένων πά-
των, που λαμβάνουν υπόψη την εντόπιση του έλ-
κους, τις παραμορφώσεις και την κατανομή των 
πελματιαίων πιέσεων17, 21-24. 

Σε κάποιες προχωρημένες περιπτώσεις που είναι 
απαραίτητη η πλήρης αποφόρτιση επιστρατεύονται 
ακόμη και αναπηρικά αμαξίδια27. Όποια όμως μέ-
θοδος και να επιλεγεί από τον ιατρό σε συνεργασία 
με τον ασθενή, το σίγουρο είναι ότι η αποφόρτιση 
παίζει σημαντικό ρόλο στην θεραπευτική προσέγ-
γιση των ελκών. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να γί-
νει ευρύτερη και πιο συνεπής εφαρμογή αυτής της 
στοιχειώδους γνώσης30, ιδιαίτερα στη χώρα μας7, 8. 
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