
 

 
 

Postavenie cievnej chirurgie v liečbe diabetickej nohy. 

 The role of vascular surgery in diabetic foot therapy. 
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Cieľ: 

Podľa WHO je syndróm diabetickej nohy definovaný ako ulcerácia alebo deštrukcia tkaniva na 

nohách diabetika spojená s neuropatiou, rôznym stupňom ischémie a často spojená s infekciou. 

Čistá neuropatická diabetická noha je prítomná len u približne 20% pacientov, v zvyšných percentách 

ide o neuroischemickú, resp. ischemickú diabetickú nohu. Až u 50% pacientov je prítomné periférne 

artériové ochorenie, ale vo väčšine prípadov prebieha asymptomaticky. 75% pacientov s diabetickou 

nohou nikdy nemalo klaudikácie a aj rozsiahle ischemické gangrény môžu byť nebolestivé.  

Periférne artériové ochorenie u diabetikov je typické včasnejším nástupom, rychlejšou progresiou, 

väčšou deštrukciou tkniva, často multisegmentálnym postihnutím a distálnou lokalizáciou zmien. 

Stenoticko-obliteračné zmeny sú často izolované na oblasť krurálneho arteriálneho riečiska, pričom 

proximálne segmenty ( aortoiliacká, femoropopliteálny oblasť ) a artérie nohy sú intaktné, čo 

umožňuje revaskularizáciu.  

V dnešnej ére množstva endovaskulárnych metód má cievna chirurgia stále nezastupiteľné miesto, 

lebo 11-16 % lézii nie je možné vyriešiť perkutánnou vaskulárnou intervenciou. Periprocedurálna 

mortalita oboch modalít je podobná, a tak sa ako ideálna javí zlatá stredná cesta, t.j. pristupovať ku 

každému pacientovi individuálne a na základe klinického obrazu, sonografie a digitálnej substrakčnej 

angiografie zvoliť endovaskulárnu alebo chirurgickú liečbu.  

V prednáške rozoberáme možnosti cievnej chirurgie v liečbe diabetickej nohy so zameraním sa na 

cievne rekonštrukcie typické pre diabetickú nohu ( krurálne a pedálne bypasy ). 

Výsledky: 

- 

Záver (aj v anglickom jazyku): 

Aj v ére endovaskulárnych metodík hrá cievna chirurgia výraznú úlohu v liečbe diabetickej nohy. K 

zlepšeniu zlých výsledkov môže viesť len mutidisciplinárna spolupáca ( diabetotológ, angiológ, 

intervenčný radiológ a cievny chirurg ). 

In the endovascular era vascular surgery plays significant role in the treatment of diabetic foot. Only 

multidisciplinar cooperation between diabetologists, angiolologist, intervencionalist and vascular 

surgeon can improve bad results .  
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