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Seznam použitých zkratek: 

CT = computer tomography, počítačová tomografie 

CHOA= Charcotova osteoartropatie 

CROW= Charcot restraint Orthotic Walker 

ICHDK= ischemická choroba dolních končetin 

LADA= latent autoimune diabetes in the adult, typ diabetes mellitus 

MRI= magnetic resonance imaging, magnetická rezonance 

PRAFO= Pressure Relieving Ankle Foot Orthoses 

rTCC= removable Total Contact Cast 

TCC= Total Contact Cast 
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1.  Úvod 

Diabetes mellitus, jeho komplikace a následky jsou v současné době velmi 

diskutovaným tématem, stále více lidí tímto onemocněním trpí a je mu věnována stále 

větší pozornost. Díky neustálému vývoji v diagnostice a léčbě dochází k odhalení 

onemocnění v časnějších stádiích a pacienti dostávají větší naději na dosažení vyššího 

věku a snížení pravděpodobnosti vzniku dlouhodobých komplikací. 

V současnosti dbáme na přiměřenou aktivitu pacientů u mnoha onemocnění, zvláště 

u diabetu 2. typu napomáhá tělesná kondice a pohyb k lepší kompenzaci. Pokud ale 

vznikne syndrom diabetické nohy a s ním defekty, pacient bývá často pohybově 

omezen, v mnoha případech vymizí tělesná aktivita celkově. Pacient je připoután na 

lůžko nebo na invalidní vozík, nevydává energii na pohyb, zvyšuje se tělesná hmotnost, 

ubývá svalové hmoty a naopak přibývá té tukové. Bludný kruh se uzavírá, pacient 

přestává vidět smysl další léčby, propadá depresím, často se zhoršuje schopnost a 

ochota spolupracovat, léčba nepřináší chtěné výsledky. Totéž se týká i pacientů, kteří 

sice fyzicky aktivní jsou, ale za cenu destabilizace stavu dolních končetin, na nohy s 

defekty došlapují i přes přísný zákaz, nebo si nařízení lékařů vykládají po svém. 

Při docházení na praxi na protetické pracoviště jsem se setkávala s pacienty z obou 

táborů, těmi aktivními i rezignovanými. Na podiatrickém oddělení v IKEM mě zaujala 

problematika řešení léčby odlehčením pomocí sériových i individuálních ortéz, a zda 

výroba právě těch individuálních jednak léčbu defektů urychlí a zároveň pomůže 

pacientům stát se brzy zase aktivními osobami. Jako důležitý bod v léčbě diabetiků se 

syndromem diabetické nohy vidím brzký návrat do běžného způsobu života, snížení 

recidivy defektů a udržování fyzické i psychické zdatnosti na přijatelném stupni.  

První část této práce je věnována teoretickým poznatkům ohledně diabetu a 

syndromu diabetické nohy s jeho komplikacemi, snahou je nezabíhat do velkých 

detailů, ale nastínit problematiku v přehledné a stručné formě i pro laiky.  

Druhá část se zaobírá vlivem individuálních ortéz na hojení defektů u syndromu 

diabetické nohy v praxi. Data k této problematice byla získána od protetického 

pracovníka a následně statisticky zpracována.  

Cílem práce je zhodnotit efektivitu individuálních ortéz na hojení defektů u 

syndromu diabetické nohy a získat zpětnou vazbu, která dosud chybí.  
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2.  Diabetes mellitus 

2.1  Klasifikace a příčiny vzniku 

Diabetes mellitus, někdy starším názvem úplavice cukrová, je onemocnění, které se 

vyznačuje zejména zvýšenou hladinou cukru v krvi, tzv. hyperglykémií, a tím 

způsobenými předpoklady pro vznik patologických procesů v očích, játrech, nervech, 

nohách. V dnešní době se jedná o onemocnění, které se čím dál častěji stává 

diskutovaným, a které se dotýká čím dál většího okruhu lidí, a to nejen pacientů 

samotných, ale též jejich rodin a přátel. Také náklady na jeho léčbu jsou 

neopominutelné. V této chvíli se jedná o onemocnění, které není vyléčitelné, ale je 

možné pomocí léků a správného životního stylu udržovat jeho projevy a následky 

v kontrolovatelných mezích slučitelných s běžným životem. (13, 22) 

Ve skupině diabetických chorob najdeme mnoho různorodých typů. Diabetes 

mellitus dělíme nejčastěji podle dvou kritérií- zda je v těle inzulinu nedostatek, a nebo 

naopak dostatek, ale tkáně v těle jsou vůči němu rezistentní. Z tohoto hlediska tedy 

mluvíme o diabetu 1. a 2. typu. Dalšími typy jsou pak diabetes těhotenský a ostatní 

specifické typy diabetu. V současné době se diagnostikuje i tzv. prediabetes, tímto 

názvem označujeme dva stavy předcházející právě diabetu samotnému, a to hraniční 

glykémie nalačno a porušená glukózová tolerance. Obojí je možné zjistit pomocí 

orálního glukózového tolerančního testu. (3, 13, 26) 

Diabetes mellitus bývá diagnostikován na základě biochemického vyšetření, a to je 

na toto onemocnění pozitivní v případě, že při náhodném měření hladina glukózy 

překračuje 11.1 mmol/l v plazmě, na lačno potom 7 mmol/l, a při orálním glukózovém 

testu (vypití 75 g glukózy ve 200 ml vody), glykémie je změřena před testem a následně 

120 min po něm. (3,13) 

Diabetes mellitus prvního typu je charakterizován zničením beta- buněk slinivky 

břišní produkujících inzulin. Z toho vyplývá jeho naprosto nulová nebo opravdu velmi 

snížená hladina a nutnost dodávat jej pomocí injekcí. Vznik tohoto typu diabetu je často 

předcházen autoimunitním onemocněním slinivky břišní, patologické procesy jsou 

namířeny proti vlastním tkáním. Předstupněm bývá též infekce virového původu. K 

prvním projevům dochází zpravidla v období dětství nebo puberty, a to v případě žen i 

mužů. Dostaví se v mnoha případech angína nebo jiné horečnaté onemocnění, při něm 

se vyplavují hormony, které tuto zátěž regulují, a též inzulin. Pokud je ale jeho 
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produkce snížena, diabetes se projeví. Tento stav navozuje hyperglykémii, následně 

dehydrataci a zvýšené vylučování moči. První projevy diabetu prvního typu mohou 

probíhat opravdu dramaticky, pacient zvrací, trpí nechutenstvím a bolestmi břicha, žízní 

a častým močením, může se ocitnout až ve stavu bezprostředně ohrožujícím jeho život. 

Po odeznění onemocnění, které diabetes „probudilo“ navazuje období, kdy nároky na 

produkci inzulinu opět klesnou a příznaky se zmírní nebo téměř vymizí. Ničení beta- 

buněk ale přesto skrytě probíhá, a to až do momentu, kdy zaniknou úplně a tudíž se 

zastaví i produkce inzulinu. Od tohoto momentu je pacient plně odkázán na přívod 

inzulinu zvenčí. (1, 3, 13) 

Zcela specifickým typem diabetu prvního typu je tzv. LADA, tedy diabetes mellitus 

manifestující se ve vyšším věku, často okolo 40. roku života. Zrádností tohoto typu je 

fakt, že onemocnění probíhá často již léta skrytě a objeví se zpravidla zcela náhle a 

prudce. Pacient v mnoha případech například několik let pociťuje různé obtíže, které 

nejsou připisovány žádnému specifickému onemocnění, často jako důsledek životního 

stylu (únava, úbytek váhy, celková psychická nespokojenost). (1, 13) 

Při diabetu 2. typu je zároveň porušena produkce inzulinu a jeho účinnost 

v buňkách tkání. Dědičnost zde také hraje svou roli, největší vliv má ale obezita, 

neaktivní styl života, špatná výživa, stres. Porušena může být sekrece inzulinu a tedy 

jeho nedostatek, ale také typ, kdy inzulinu je normální hladina, jen buňky jsou vůči 

němu rezistentní, jeho hladina v krvi se zvyšuje a přesto i hladina cukru. Léčba probíhá 

hlavně formou diabetické diety, pak také perorálními antidiabetiky a celkově úpravou 

životního stylu. V nemálo případech i přes tato opatření nakonec k léčbě inzulinem 

dochází. (1, 13) 

 

2.2  Komplikace 

Komplikace diabetu jsou zprvu skryté a nemusí se ihned projevit naplno. K jejich 

odhalení v mnoha případech napomůže jiné vyšetření indikované nesouvisejícími 

obtížemi. Někdy je však diabetes odhalen až při vzniku akutních komplikací, a to 

například upadne-li pacient do akutního kómatu, trpí poruchami citlivosti, má časté 

infekční onemocnění, nebo se objeví gangrény na dolních končetinách. (1, 13) 

Komplikace diabetu dělíme nejčastěji na akutní, do kterých řadíme hypoglykemii a 

stavy spojené s hyperglykémií. Hypoglykémie nastává v případě, že pacient použije 



 

13 

 

větší množství inzulinu, než akutně potřebuje- pokud přijme menší množství stravy 

nebo výrazně zvýší fyzickou námahu. Nastává nedostatečné množství glukózy pro 

potřebu mozku a objeví se až poruchy vědomí. Pacient může být zmatený, agresivní, ve 

vážnějším případě může upadnout do bezvědomí a kómatu. Zároveň se však aktivují 

mechanismy, které se snaží glykémii zvýšit- pacient se začne třást, potit a být 

tachykardický. Nejrychlejší první pomocí je podání sladkého nápoje, sladké sušenky, v 

těžším případě potom glukóza intravenózně. (1, 13) 

Opačným stavem je hyperglykémie, která způsobuje nadměrné ztráty vody a 

glukózy močí, krev se stává hustší a její objem klesá. Tato situace může vyústit až 

v selhání oběhového systému. Nastává nahromadění ketolátek v krvi, ty jsou kyselého 

složení a proto mají za následek snížení pH krve. V důsledku těchto dějů je pacient 

hypotenzní, dehydratovaný a tedy se suchými sliznicemi, hluboce a zrychleně dýchá, 

zvrací a z jeho dechu může být cítit aceton. První pomocí je snaha o opětovné navození 

rovnováhy oběhového systému a vnitřního prostředí, rehydratace- za tímto účelem se 

podává nitrožilně inzulin.(13) 

Dlouhodobé komplikace diabetu vznikají nejčastěji jako následky po jeho 

dlouhodobě nekompenzovaném průběhu, respektive dlouhodobě navozeném stavu 

hyperglykemie, mohou se ale vyskytnout náhle i u osob, u kterých do té doby nebyl 

diagnostikován, a to v podobě onemocnění ledvin (diabetická nefropatie), cév, očí 

(diabetická retinopatie), nervů (diabetická neuropatie) a v neposlední řadě nohou 

(diabetická noha). (13) 
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3.  Syndrom diabetické nohy 

3.1  Definice 

Dle WHO je definován jako „infekce, ulcerace a/nebo postižení hlubokých tkání 

nohy distálně od kotníku včetně kotníku spojená s neurologickými abnormalitami a 

různým stupněm ischemické choroby dolních končetin“. (Mezinárodní konsenzus 2000, 

str. 20) 

Jedná se tedy o komplexní postižení dolních končetin od kotníku dolů, o soubor 

patologických změn. Laicky se též určuje do výše, kam sahají ponožky, a patří mezi 

lékaři i pacienty mezi jeden z nejzávažnějších problémů při diabetu vůbec. Změny totiž 

mohou nastávat velmi pomalu a plíživě, bez výraznějších projevů. Mnohdy pacient 

malé oděrky nebo puchýře jako první příznaky nepočítá, vždyť taková poranění potkají 

téměř každého, i zdravého člověka; v tom také spočívá zrádnost této problematiky. 

Probíhá celkově horší výměna látek ve tkáních, ty jsou méně vyživované a trpí 

sníženým přísunem kyslíku. (14, 26) 

Nejčastěji tedy vidíme poranění nebo vředy (ulcerace), gangrény, otoky, flegmonu 

(začervenání plus otok postižené tkáně), Charcotovu osteoartropatii. Pod pojmem 

diabetická noha ale chápeme komplexně i nervové a cévní postižení končetiny a 

amputace. (14) 

Léčba defektů u syndromů diabetické nohy je velmi dlouhodobou záležitostí, často 

vyžaduje hospitalizaci pacienta, klid na lůžku, odlehčování postižené končetiny a 

dodržování pravidel, která pomohou hojení urychlit. 

 

3.2  Klasifikace 

Klasifikačních kritérií pro diabetickou nohu je velké množství, hlavně však záleží 

na parametru, který je hodnocen. Jedná se nejčastěji o hloubku vředu (ulcerace), zda je 

či není přítomna infekce a zda vznikla diabetická noha z důvodu neuropatie nebo 

ischemie. (14) 

Mezi „nejoblíbenější“ klasifikace patří klasifikace podle Wagnera. Ta za hodnocené 

parametry považuje hloubku vředu a (ne)přítomnost infekce. Nevěnuje se však rozdílu 

mezi ischemickým a neuropatickým původem, je tedy zjednodušená a proto ne vždy 
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naprosto přesná. Právě pro svoji jednoduchost je ale s oblibou používána, snáze a 

rychleji se v ní orientuje. Je rozdělena do pěti stupňů: (Jirkovská 2006, str. 26) 

- stupeň 1: povrchové ulcerace, nezasahují do subkutánní tukové vrstvy 

- stupeň 2: ulcerace hlubší, zasahující do subkutánní tukové vrstvy a až ke svalům 

a šlachám, ale bez infekce nebo jejích projevů 

- stupeň 3: hluboká ulcerace, a/nebo spojená s hlubokou infekcí 

- stupeň 4: gangréna, lokalizovaná, nejčastěji prstů 

- stupeň 5: gangréna rozsáhlejší, extenzivní 

Další metodou pro hodnocení diabetické nohy je tzv. Texaská klasifikace syndromu 

diabetické nohy: (Jirkovská 2006, str. 24) dle hloubky ulcerace stupně 0- III, každý ze 

stupňů má podkategorii A (bez infekce a ischemie), B (s infekcí), C (s ischemií), D (s 

infekcí a ischemií). Tato klasifikace je sice o poznání složitější, než Wagnerova, 

hlouběji a přesněji však rozsah a příčinu defektu zkoumá a popisuje.  

Dalším podrobnějším způsobem rozřazuje diabetické nohy tzv. PEDIS klasifikace 

(P- perfusion/prokrvení, E- extension/rozsah, D- depth/hloubka, I- infection/infekce, S- 

sensation/citlivost), tedy do pěti kategorií dle ulcerace. 

Prokrvení se dělí do 3 stupňů dle pulzací nebo Dopplerova indexu nebo 

transkutánní tenze kyslíku. 

Rozsah/velikost označuje velikost poškozené tkáně v centimetrech čtverečních. 

Hloubka se dělí do kategorie znamenající povrchovou ulceraci celé tloušťky kůže, a 

nebo na ulceraci hlubokou, zasahující až do fascií, šlach a svalů. 

Infekce se dále rozděluje na 4 stupně- od nepřítomnosti infekce až po infekci 

s celkovými znaky zánětu. 

Citlivost rozděluje tato klasifikace na stupeň 1- bez ztráty projektivního čití, stupeň 

2- ztráta projektivního čití  a je definován vyšetřením pomocí ladičky 128Hz, 

mikrofilament, semikvantitativní technikou nad 25V. (Jirkovská 2006, str. 26). 

 

3.3  Patogeneze a etiologie 

Syndrom diabetické nohy vzniká hlavně v důsledku diabetické neuropatie, 

poškození cév dolních končetin a celkově snížené schopnosti imunitního systému bránit 

se infekcím (kvůli zhoršenému prokrvení tkání). V důsledku neuropatie dochází ke 

změně v postavení kloubů nohy. To naznačuje další riziko, že vzniknou oděrky, otlaky, 
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puchýře apod. Pokud tyto obtíže nejsou co nejdříve odhaleny a léčeny (pacient nohu 

nemusí cítit a poranění si nevšimne), porucha se dále rozvíjí a záhy se přidává i infekce. 

Následuje špatně hojitelný defekt a v nejhorší situaci musí lékař indikovat chirurgický 

zákrok až amputaci. Totéž je výsledek také v případě, kdy je ischemie předpokladem 

pro vznik nekróz částí nohy, hlavně periferních- prstů. Postižení arteriovenózních 

systémů způsobuje, že je noha teplá. Z důvodu necitlivosti a právě teploty nohy získává 

pacient mylný dojem, že jeho noha je v bezpečí a bez problému, takže k odhalení 

syndromu diabetické nohy dochází později a mnohdy s horšími následky. Často také 

tlak ve velikostně malé botě budí v pacientovi dojem obuvi správně padnoucí. (14, 26) 

 

3.4   Nejčastější komplikace 

3.4.1  Infekce 

Z důvodu snížení imunitní odpovědi buněčné a humorální jsou diabetici obecně 

zatíženi větším sklonem ke vzniku infekcí, které u nich navíc mívají komplikovanější 

průběh. (1) Pokud se infekce rozvine u diabetických vředů, v mnoha případech vede 

k jejich výraznému zhoršení a často je důvodem k různým stupňům amputace nohy. 

Tkáň nohy je napadena mikroorganismy, které vyvolávají následnou zánětlivou 

odpověď a tkáň jako strukturu narušují. Diagnostika infekce probíhá na dvou úrovních, 

a to na klinické a na mikrobiologickém rozboru. V rámci klinické diagnostiky 

sledujeme místní nebo celkové příznaky zánětu. Při neuropatii se ale mění reakce 

organismu na přítomnost infekce, proto se celkové příznaky nemusí vždy manifestovat 

a tím je celá diagnóza výrazně ztížena. Infekce se nemusí projevit při odběrech krve ani 

jako vysoká teplota, odlišná sedimentace, leukocytóza atd. (3, 14) 

Infekci lze rozdělit podle typu rozsahu na povrchovou, která zahrnuje kůži a 

podkoží, a na hlubokou, zahrnující postižení hlubších struktur nohy. Vstupem pro 

infekci je otevřená rána, vřed. Do hlubokých infekcí zařazujeme flegmonu, 

osteomyelitidu, ostitidu, tendosynovitidu, absces a septickou atritidu. (13, 14) 

Při mikrobiologické diagnostice u syndromu diabetické nohy je vhodné provádět 

stěr z rány až po mechanickém očištění, ale před celkovou desinfekcí rány, a tato 

diagnostika je výsledkově přínosná i přes fakt, že je sekundárním kritériem pro 

rozhodnutí o následném průběhu terapie. Stěr z rány může přinést i nepřesné výsledky, 

a to v případě, že byl proveden pouze povrchově a nepřesně, protože vzorky mikrobů 
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mohou být jiné, než ve větší hloubce rány. Jako první se hodnotí hlavně kultivace ze 

vzorků tkání nebo ze sekretu, hnisu či spodiny ulcerace, a to právě z důvodu přesnějšího 

výsledku. (3) 

Diagnostiku je vhodné doplnit o rentgenové vyšetření, vylučující osteomyelitidu. 

Lékař při přítomnosti vředů nebo gangrény ohodnotí jejich rozsah, provede stěry. 

V dalším kroku je pacient odeslán k dalším kontrolám na podiatrickou ambulanci nebo 

k diabetologovi či chirurgovi. (3, 14) 

Léčba infekce probíhá buď podáváním antibiotik nebo léčbou lokální, obsahující 

mechanické čištění (debridement), drenáže ran, incise nebo nižší úroveň amputací. 

Podřizuje se klinické závažnosti, protože pokud je infekce lehčí a končetina ani pacient 

nejsou v přímém ohrožení, liší se od terapie infekce přímo ohrožující končetinu i 

pacienta celkově. (14) 

Infekce těžšího typu se projevuje jako rána, která zasahuje do hlubších struktur 

nohy, od fascií až do kloubů a kostí, navíc s flegmonou zasahujících dále než 2 cm od 

krajů rány. Dále je přítomna odumřelá tkáň v ráně, změna barvy, vyšší teplota, 

lymfedém.(14) 

Léčbu antibiotiky je nutné podpořit i celkovou terapií. Zejména to znamená dbát na 

odlehčení nohy, aby se snížil tlak na místo ulcerace, dále se věnovat terapii ischémie a 

případně přistoupit k chirurgickému zákroku, hlavně při podezření na absces. 

Chirurgická léčba může být rozdělena do několika kroků- výkonů, a tím je sníženo 

riziko vyššího stupně amputace. (14) 

Pokud ulcerace na diabetické noze není infikována, léčba antibiotiky není nutná. 

Pokud ale infekce přítomna je, prvním krokem je nejprve léčba na základě zkušenosti s 

danými mikroorganismy, a u povrchových ran se míří především na G+ organismy, u 

těžších infekcí na G+ i G- organismy. Pokud již známe složení mikrobů v ráně, můžeme 

na ně cílit již specifickými antibiotiky. Délka léčby se v případě lehčích i těžších infekcí 

liší, u lehčích se jedná o zhruba 1-2 týdny, těžší potom vyžadují léčbu zhruba měsíční 

až delší. Vše se také odvíjí od schopnosti pacienta spolupracovat a na jeho svědomitosti 

vzhledem k péči o ránu. Od antibiotik je možné ustoupit v momentě, kdy ustoupí 

celkové i místní příznaky infekce a když se rána viditelně hojí, a to i pokud není 

zhojena zcela. (14) 

Infekce je častým důvodem k hospitalizaci pacienta. Přistupuje se k ní, pokud 

nestačí léčba antibiotiky perorálními a je nutné doplnit ji o antibiotika podávaná 



 

18 

 

parenterálně a pokud ta není dostupná v ambulantní formě, dále pokud je potřeba 

doplnit další vyšetření a není možné též je provést ambulantně, pokud je infekce 

v takovém stavu, že těžce ohrožuje pacienta na životě nebo ohrožuje končetinu, pokud 

je přítomna metabolická dekompenzace, pokud je ischémie na hranici kritičnosti, pokud 

je nutné infikovanou ránu léčit chirurgicky a celkově pokud je špatná spolupráce 

s pacientem a pokud je místní léčba komplikovaná. (3, 14) 

Shrneme-li nejdůležitější faktory, které mají vliv na léčbu infekce u syndromu 

diabetické nohy, bude se jednat hlavně o to, jak je infekce klinicky těžká, zda je 

ischemie a osteomyelitida v místě infekce, o jaký typ mikrobů vyvolávajících infekci se 

jedná, jaká je místní odpověď na antibiotika, zda antibiotika dokáží do tkání proniknout, 

dále není-li pacient na daný typ antibiotik alergický, jaký je celkový stav jeho 

imunitního systému, zda netrpí renální nedostatečností a nesprávným vstřebáváním 

antibiotik, jaká je jeho metabolická kompenzace, jak celkově léčbu snáší a jak 

spolupracuje. (3, 14) 

Důležitým bodem je odlišení infekce od osteomyelitidy. K tomu slouží kostní 

scintigrafie a magnetická rezonance, dále rentgenologické vyšetření a ultrazvuk. 

Diagnostikovat osteomyelitidu včas je komplikované. Poškození kostních struktur bývá 

na rentgenologickém snímku viditelné až za 2-3 týdny po propuknutí. „ Podle 

Mezinárodního konsenzu stačí k diagnóze osteomyelitidy při ulceraci nohy tři pozitivní 

kritéria z následujících nálezů: 

- flegmona 

- sondáž kosti na spodině ulcerace 

- pozitivní bakteriologický nález z hlubokých tkání 

- radiologické a/nebo scintigrafické známky kompatibilní s osteitidou 

- histologická diagnóza“ ( Jirkovská, 2006, str. 182) 

K nejnovějším zobrazovacím technikám používaných při diagnostice 

osteomyelitidy bezesporu patří například kostní scintigrafie, počítačová tomografie a 

magnetická rezonance, sonografie.  
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3.4.2  Charcotova osteoartropatie 

 „Charcotova osteoatropatie je destruktivní onemocnění kostí a kloubů způsobené 

neuropatií, nejčastěji diabetickou. Vyskytuje se v oblasti nohy.“ (Jirkovská, Bém 2011, 

str. 31) 

Naprosto přesný důvod vzniku není dosud úplně objasněn, diabetes mellitus se 

udává v literatuře jen jako jeden z nejčastějších důvodů pro vznik tohoto onemocnění. 

Základním kamenem pro vznik je neuropatie, z důvodu snížení citlivosti kloubů a kostí 

dochází k opakovaným mikrotraumatům. Ze začátku se může projevit pouze otokem a 

ne typickými deformitami celé nohy, proto se dá lehce zaměnit za jiný problém a zcela 

nepozorovaně se dále skrytě rozvíjí. V noze se nastartuje proces, který podnítí vznik 

traumatu, pacient jej ale nemusí vůbec zaregistrovat. Zvýší se krevní průtok v postižené 

oblasti (iniciují ho cévní reflexy), aktivují se osteoklasty, které zabraňují přirozenému 

hojení a tím začíná řídnutí kostí. Mikrofraktura navíc často nastartuje zánětlivý proces. 

Nepoměrem mezi aktivitou flexorů a extenzorů nohy vzniká abnormální plantární tlak, 

který dále podporuje kostní deformity. Z toho plyne nestabilita kloubů, snadno 

způsobitelné subluxace až luxace a noha celkově degeneruje. Pokud navíc pacient nohu 

denně zatěžuje, došlapuje na ni, vznik deformit a dalších patologických změn, byť 

nechtěně, podporuje. V důsledku diabetu a neuropatie snadno vznikají poškození 

kloubů a kostí nohou, ty se snadno lámou a zároveň tyto fraktury nejsou bolestivé, tedy 

jsou snadno přehlédnutelné. Z tohoto důvodu nejsou léčeny primárně jako fraktury a na 

řadu přicházejí deformity. (12, 13, 14) 

Stadium Charcotovy osteoartropatie můžeme rozdělit na akutní a chronické. V 

akutním sledujeme u pacienta zvýšenou teplotu nohy, otok. V některých případech také 

bolestivost  nebo zčervenání. V této fázi ještě nebývají viditelné deformity, noha se 

může jevit jen jako ztuhlá, namožená například z důvodu špatného došlapu. Nastat však 

mohou subluxace nebo luxace i při minimálním tlaku. Jako signály naznačující 

přítomnost akutního CHOA musíme brát zvýšené namáhání končetiny z důvodu 

operačního výkonu a následného odlehčení na končetině druhé, trauma nebo subluxace 

a luxace kloubu, infikované vředy, osteomyelitidu, revaskularizaci cév. Diagnostika 

nicméně není jednoduchá, ke správnému výsledku vede především znalost 

problematiky, vyloučení možnosti vzniku otoků a zarudnutí z jiných důvodů. (3, 14) „V 

diferenciální diagnóze vylučujeme především osteomyelitidu, flegmonu, fraktury kostí 
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nohy, infekční artritidu, boreliózu, dnavou artritidu, revmatické onemocnění, erysipel, 

flebotrombózu apod.“ (Jirkovská 2006, str. 237) 

Chronickou Charcotovou osteoartropatií myslíme stav, kdy přetrvávají změny 

v noze pozorovatelné pomocí RTG delší dobu než 6 měsíců a pokud odezní změny 

měkkých tkání  (tzn. stabilizuje se teplota kůže, vymizení otoku) (3, 14) 

Během léčby CHOA se snažíme nejprve tedy správně diagnostikovat, posléze 

zahájit proces léčby jako takový. Pokud se této problematice nevěnuje dostatek 

pozornosti a péče, může dojít k závažnému poškození končetiny, deformitám, vředům. 

Infekce se zhoršují, prohlubují, zvyšuje se riziko amputace. K té nakonec vůbec dojít 

nemusí, je-li pacient správně léčen a pokud je Charcotova osteoartropatie včas 

diagnostikována. Cílem je co nejdříve nastartovat pochody reparativní, a to díky dobré 

kompenzaci diabetu a pomocí odlehčení končetiny vedoucí k odstranění tlaku na plantu. 

Pacientům je předepsáno odlehčení pomocí speciálních ortéz (zabráníme tím 

nechtěnému pohybu v kloubech) nebo sádry, berlí, často i vozíku. Bezpodmínečné 

dodržování léčebného režimu je v těchto případech nutné. Ani kontrolu druhé končetiny 

nesmí lékař opomenout, aby nedošlo k jednostrannému přetížení a vzniku obtíží na 

dosud zdravé končetině. (14, 22) 

Ve fázi, kdy pacient přešel z akutního stadia do chronického, a pokud je noha bez 

deformit, je přípustné doporučit diabetickou obuv, a to jako prevence vzniku nových 

patologických procesů. Pokud ale pacient deformitami trpí, zůstáváme u ochrany 

speciální obuví ortopedickou, na míru vyrobenou, nebo pacient používá dál 

individuálních ortéz, též na míru individuálně připravených. (14, 22) 

 

3.5  Edukace pacienta 

Edukace pacienta je činnost, které bychom měli věnovat značnou pozornost, a to 

nejen z hlediska zefektivnění účinků léčby, ale primárně jako prevenci vzniku defektů u 

syndromu diabetické nohy vůbec. Otok nohy může způsobit, že se pacientovi bude jeho 

dosavadní obuv špatně nazouvat a noha celkově bude utlačena a z toho budou pramenit 

další komplikace. (28) 

Péče o diabetickou nohu musí samozřejmě doplňovat edukaci pacienta ve smyslu 

snahy o kompenzaci diabetu vůbec- kontrolovat pravidelně glykémii, glykosurii, krevní 
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tlak, glykovaný hemoglobin, nepřítomnost bílkovin a cukrů a ketolátek v moči, hodnoty 

tuků v krvi, udržovat tělesnou váhu v normě, pravidelně se fyzicky hýbat. 

Nejčastější zevní příčinou vzniku ulcerací je nevhodně zvolená obuv. Ty by měl 

pacient vybírat obzvlášť pečlivě, protože boty, které na různých tlačí a nemají uvnitř 

zcela hladký povrch mohou způsobit odřeniny. Nutné je zvolit také správnou velikost. 

Další komplikací je fakt, že pacient nemusí nohu cítit, a proto nepoznají, zda bota 

správně sedí. Střih boty by také měl respektovat, že noha se během dne mění v objemu 

a nemusí posléze poskytovat dostatečný prostor pro prsty. (10, 11, 13, 21) 

Za nejdůležitější kritéria pro výběr se považují :  

- pevná, ideálně protiskluzová podrážka 

- vložka s možností výměny, dostatečně flexibilní a vysoká 

- fixace chodidla nohy v botě pomocí šněrovadel nebo suchých zipů 

- vnitřek boty vyměkčený, beze švů 

- podpatek do výšky max. 3 cm 

- prodyšnost svrchního materiálu 

- typ boty, který nemá otvory, a proto dovnitř nevniknou cizí tělesa (např. 

kamínky, písek, šišky) (10, 11, 13) 

Samozřejmostí by mělo být vědomí, že není vhodné chodit naboso, a to ani doma. 

Pozornost musí být věnována také výběru ponožek. Volíme takové, aby nohu 

neutlačovaly pevným lemem, ab byly bez zbytečných švů a především by měly na noze 

pevně držet a nesklouzávat. Doporučené bývají ponožky z přírodních materiálů. (11) 

Neméně důležité je poučit pacienta o nutnosti každý den nohy vizuálně a pohmatem 

prohlédnout, a v případě, že si nohy nemůže zkontrolovat sám, požádat člena rodiny 

nebo použít zrcátko. Pacient by během této procedury měl zjistit případný vznik 

puchýřů, zda se nezměnila barva kůže, jestli nevznikají praskliny, otlačeniny. (11) 

Pacient by si též měl každý den nohy pečlivě omýt, vysušit- hlavně mezi prsty, a 

poté se věnovat pedikúře- nehty stříhat do rovného tvaru a ne moc nakrátko, ostré hrany 

zapilovat, nohy mazat k tomu určenými krémy (ne mezi prsty). 

Vinou necitlivosti nohou mohou vznikat také nepříjemné úrazy, a to například 

pokud se pacient vyskytuje v blízkosti ohně, nebo naopak ledu a sněhu nebo ostrých 

kamínků- poraněním mohou být popáleniny, omrzliny, poškrábání. (11) 
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V případě, že pacient shledá jakýkoliv problém- nový puchýř, otevřenou ránu 

změnu citlivosti, změnu teploty kůže, otok nebo zarudnutí, je nanejvýš nutné navštívit 

lékaře a zkonzultovat následnou péči. Podceňovat by se neměla ani „malá“ poranění, ze 

kterých se velmi rychle mohou stát poranění rozsáhlejší. (11) 

Osobně bych pacientovi doporučila také každodenní cvičení nohou- díky němu 

zvýšíme pohyblivost, nohy se lépe prokrví a připraví na celodenní zátěž. 
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4.  Diagnostické metody 

4.1  Anamnéza 

V anamnéze se zaměřujeme na kompenzaci diabetu (hodnoty glykemie a 

glykovaného hemoglobinu), a jestli pacient trpí nějakými dalšími komplikacemi 

diabetu- retinopatií, neuropatií, angiopatií. Pátráme po faktorech ovlivňujících syndrom 

diabetické nohy- ptáme se, zda pacient kouří a pokud ano, jak často, zjišťujeme 

přítomnost a míru obezity, zvýšený nebo vysoký krevní tlak. Zjišťujeme, jestli pacient 

netrpí křečovitými bolestmi v lýtkách a kulháním (tzv. klaudikace), bolestmi v oblasti 

nártu nebo v jednotlivých prstech při pohybu. Ty se nemusejí projevit, když je 

neuropatie kombinována ještě s postižením cév. Pacient si může stěžovat i na 

mravenčení nebo brnění v noze (nohách), nebo naopak na absenci jakékoliv bolesti. (14, 

22) 

 

4.2  Fyzikální a laboratorní vyšetření 

Pokaždé, když pacient přichází na pravidelnou nebo i neplánovanou kontrolu, 

bychom měli zkontrolovat stav jeho obuvi, zhodnotit její vhodnost- zda nemá 

přebytečné švy způsobující otlaky a odřeniny, zda má pacient správnou velikost a bota 

celkově správně sedí. Po vyzutí ohodnotíme i použití správných ponožek. Dále 

kontrolujeme samotnou nohu- hledáme případné změny na kůži, plísně a poruchy v její 

celistvosti. Jedná se hlavně o puchýře a otlaky v meziprstních prostorách, o 

hyperkeratózy, otlačeniny, zarostlé nehty do lůžka, deformity nehtů. Nehty případně 

upravíme do takového tvaru, aby nenarušovaly kůži na prstech vedlejších. V dalším 

kroku pátráme po případných známkách otoku a kostních deformit. (11, 13, 14) 

Při pravidelných návštěvách lékaře by také mělo proběhnout měření kožní teploty 

na obou nohách, pro zjištění, zda se v těchto teplotách nenachází odchylka. Při rozdílu 

větším než 2 stupně Celsia zaznamenáváme patologický proces dokazující změny 

v hlubších strukturách nohy. 

Minimálně jednou ročně se dle Jirkovské (2006) doporučuje vyšetřit pacientovy 

končetiny také palpačně periferní pulzací, pomocí Dopplerova efektu zjistit případné 

postižení cév, vyšetření tepen poslechem a následně orientační neurologické vyšetření.  
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V momentě, kdy je indikováno orientační neurologické vyšetření se lékař zaměřuje 

na povrchovou a hlubokou citlivost. Při vyšetření povrchového čití podráždí pacientovu 

kůži štětečkem, peříčkem nebo jiným jemným nástrojem, a necítí-li pacient toto 

podráždění na alespoň dvou místech ze tří, považujeme nohu za necitlivou. Vyšetření 

hlubokého čití spočívá v použití ladičky o 128 Hz.(12, 14) 

 

4.3  Transkutánní oxymetrie 

Ischemická choroba dolních končetin představuje jednu z komplikací při 

onemocnění diabetem, jak již bylo řečeno výše. Snížená schopnost zásobovat kyslíkem 

nohy může zapříčinit vznik ulcerací a tím zvyšovat riziko následného chirurgického 

zákroku, v nejpozdějším stadiu až amputace. Transkutánní oxymetrie je neinvazivní 

vyšetření. Ukáže, jak jsou podkožní vrstvy dolních končetin zásobované kyslíkem. 

Stanovuje se parciální tlak kyslíku prostupujícího skrz pokožku. Tato metoda pacienta 

nijak nezatěžuje a je bezbolestná. Měření se provádí zpravidla vleže, může se však 

použít i sed, pokud podmínky neumožňují větší polohování pacienta. Dle 

standardizovaného postupu, který je důležité dodržovat kvůli přesnosti měření, se umístí 

senzory, elektroda a katoda, na dorzální stranu nohy. Pacienta necháme cca 15 minut 

ležet na vyšetřovně pod přikrývkou, aby se vyrovnaly teploty s okolím. Senzory jsou 

vzduchotěsně odděleny od okolního prostředí a mezi senzory a kůží se nachází 

membrána propustná pro kyslík. Kyslík, který prostupuje z tkání pod umístěnou sondu, 

se rozpadá v prostředí mezi elektrodami, tím vznikají měřitelný elektrochemický 

gradient a elektrický proud, který se rovná tlaku kyslíku, který pod sondou vytvoří. (2, 

14, 23) 

Existují faktory, které mohou naměřené hodnoty ovlivnit a tím jej zkreslit. Mluvíme 

zejména o místních podmínkách na dolní končetině (přítomnost otoku, tloušťka kůže, 

mastnost kůže, flegmona). Nepřesnost zvyšuje i nesprávné nastavení přístroje, 

opotřebovanost membrán na elektrodách, nedodržení vzduchotěsnosti mezi elektrodami 

a kůží, stav arteriálních přívodů, schopnost mikrocirkulace v noze, faktory systémové 

(výkon srdce). (14, 23) 

Dle Jirkovské (2006) jsou normální hodnoty transkutánního kyslíku nad 60mm Hg, 

těžkou ischemii u pacientů s ulceracemi značí hodnoty pod 30mm Hg. Z těchto hodnot 

je čitelné, že tyto hodnoty určují prognózu při hojení ulcerací. Nad 40mm Hg se 
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ulcerace budou hojit výrazně lépe, než u hodnot pod 20mm Hg. (14) Měření je ideálně 

prováděno v pravidelných intervalech a můžeme z něj odečíst průběh léčby. 

 

4.4  Zobrazovací metody 

Hlavním důvodem pro použití zobrazovacích metod u syndromu diabetické nohy je 

fakt, že může být noha infikována, nebo jsou její tkáně velmi poničené a v celkově 

špatném stavu. Můžeme pozorovat změny architektury kostěných struktur nohy, zjistit, 

jak hluboko infekce postoupila, posuzovat účinnost výkonů v oblasti revaskularizace. 

Slouží k rozlišení osteomyelitidy a neuropatie, což je důležité pro jejich následnou 

odlišnou léčbu. Jedná se o metody neinvazivní. (14) 

Základním vyšetřením je použití rentgenu (RTG). Pomocí rentgenu, jehož náklady 

jsou oproti jiným vyšetřením navíc nižší a jeho dostupnost je uspokojivá, lze odhalit 

kalcifikaci uvnitř interdigitálních tepen, a tím i při rentgenu z důvodu jiného problému 

diabetes mellitus odhalit, protože se zřídkakdy vyskytuje v důsledku jiných 

onemocnění. Dále se pomocí rentgenu odhalí fraktury a jiné destrukční procesy, 

degenerační procesy uvnitř kostí. Rentgenu se také využívá ke kontrole již zjištěných 

stavů a průběhu jejich léčby. (14) 

CT (počítačová tomografie) je typ vyšetření, které je pro posouzení stavu dolních 

končetin bráno jako nejpřesnější. Díky CT se snadněji ukáže přesné uložení infekce, 

nebo destrukce kostí u Charcotovy osteoartropatie. U osteomyelitidy se díky tenkým 

řezům lépe prokáží progresivní změny. Je také přesnější a efektivnější v rozpoznání 

jejích raných stádií. (14) 

Arteriografické vyšetření tepen dolních končetin je metoda, jejímž výsledkem je 

posouzení stavu cév dolních končetin. Pomocí arteriografie lze stanovit výšku amputace 

a případnou revaskularizaci. Pacientovi je aplikována kontrastní látka, následuje 

vizuální kontrola oblasti, která je kontrolována. Nevýhodu může představovat alergie 

pacienta na kontrastní látku a technická náročnost vyšetření. (14) 

Kromě výše zmíněných vyšetření se provádí také vyšetření pomocí ultrazvuku. 

Vhodné je hlavně pro monitoring povrchových měkkých struktur nohy, navíc pomáhá 

při vyhledávání dutých prostorů s tekutým obsahem, především kloubních výpotků a 

abscesů. (14) 
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Duplexní sonografie je založena na tzv. Dopplerovské metodě a je vhodná při 

kontrole po chirurgických zákrocích na tepnách dolních končetin, pomáhá při 

diagnostikování proximálního postižení tepen dolních končetin a při odhalování jejich 

stenóz. (14) 

MRI (magnetická rezonance) je výhodná při použití již v raných stadiích změn 

struktur kostry a měkkých tkání dolních končetin, lze rychle lokalizovat místo infekce. 

Použít se pro zpřesnění výsledků dají i kontrastní látky. (14) 

Scintigrafie patří do radionuklidových zobrazovacích metod, používá se pro 

odlišení osteitidy od Charcotovy osteoartropatie a zánětlivých procesů měkkých tkání. 

Pacientovi jsou podány radioaktivní indikátory. Ke jejich detekci slouží ionizující 

záření gama, které při jejich aktivitě v těle pacienta uniká ven. Je to metoda neinvazivní, 

ale pacient se ocitá v lehce nekomfortní situaci kvůli časové náročnosti a radiační 

zátěži.(14) 
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5.  Léčba 

5.1  Konzervativní 

5.1.1  Lokální terapie a hojení ran 

Hojení ran je u pacientů se syndromem diabetické nohy komplikovaný proces 

ovlivněný mnoha faktory. Ulcerace často přecházejí ze stadia akutního do stadia 

chronického a je abnormální proces reparace. Hojení je proces, kdy tkáň reaguje na své 

poškození třemi fázemi. Nejdříve nastává vazokontrikce podpořená serotoninem a 

tromboxanem, v ráně se tvoří trombus a zacpává ji. Svou roli zastávají makrofágy 

pohlcující bakterie a poškozenou tkáň Jako druhá následuje fáze granulace s tvorbou 

nových vazivových struktur, obnovuje se krevní zásobení rány. Jako poslední přichází 

na řadu fáze maturace- při ní dochází k reepitalizaci a restrukturalizaci jizvy. Toto 

stadium trvá až několik měsíců (14) 

Lokální terapie má za cíl podpořit reparativní procesy a urychlit regeneraci. Pro 

dosažení uspokojivých výsledků je zapotřebí rány čistit, odstraňovat mechanicky 

odumírající tkáň, hyperkeratózy (nadměrné zrohovatění kůže, které může způsobovat 

například nové prasklinky a puchýře) a zároveň v ráně ponechat dostatečné množství 

granulačního materiálu. (14) 

Mezi poměrně nové metody pro hojení ran lze zařadit používání růstových faktorů, 

podtlakových metod, kožních štěpů a larvální terapii, při které se speciální typ sterilních 

larev vkládá přímo do rány, larvy se živí nekrotizovanou tkání a rána je tak čištěna bez 

poškození tkání zdravých. Tím se také snižuje nutnost aplikovat antibiotika. Larvy v 

ráně zůstávají cca 3-5 dnů a pak jsou vyjmuty. (14) 

Při aplikaci podtlaku dochází k sekreci tekutých složek z rány, snižuje se edém, 

zvyšuje se prostorový rozsah tkáně a ta se následně může lépe prokrvit a okysličit. 

Indikován je v případě chronicky otevřených ulcerací, např. dekubitů, při traumatických 

poraněních a popáleninách, při pooperačních léčbách; naopak kontraindikaci představují 

píštěle, nekrotická tkáň, dekompenzovaná osteomyelitida, přítomnost maligních přeměn 

v ranách. (14) 

U pacientů se syndromem diabetické nohy často dochází k přechodu hojení rány do 

chronického stadia. Problém představuje zejména snížené prokrvení tkání a hypoxie, 

otok a nesprávná hydratace rány. Snížení míry edému a udržení dostatečné hydratace 
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může zajistit jak správný obvaz s dostatečnou schopností absorpce, taktéž adekvátní tlak 

převazového materiálu. U něj dbáme na dostatečnou frekvenci výměny. (14) 

Převazové materiály lze v dnešní době vybrat z mnoha typů, na trhu jich je 

nepřeberné množství a i na základě empirie se dají různě kombinovat. Každé pracoviště 

má také své „oblíbené“ materiály a personál může být proškolen do používání daných 

druhů. Hlavní myšlenkou ve využívání lokální terapie je metoda tzv. vlhkého hojení. To 

představuje neustále vlhké prostředí rány podporující životnost buněk a dovoluje jejich 

formování, zároveň vytváří obranu proti mikroorganismům schopným vyvolat 

infekci.(14, 22) 

Velmi užívaným prostředkem pro udržení sterility rány je stříbro. Přidává se jak do 

krycích materiálů, tak do pěn a filmů přikládaných na kůži. (14) 

Diskutabilním tématem v oblasti hojení ran je používání místních antiseptik. Mohou 

totiž snižovat schopnost normálního procesu reparace, protože ve vyšší koncentraci 

působí negativně nejen na bakterie a mykózy v ráně, ale také na buňky, které hojení 

podporují.  

 

5.1.2  Odlehčení 

Pokud chceme postiženou končetinu správně a co nejrychleji léčit, je nutné snížit 

tlak při došlapu, aby nedocházelo k novému poškozování tkání, snižování schopnosti 

prokrvení a aby se neporušoval již rozeběhnutý proces granulace. (13, 24) Zpočátku 

pacient na končetinu vůbec nesmí došlapovat, to se týká i pooperačních výkonů, kdy by 

mohly čerstvě sešitá místa popraskat. O problematice odlehčení bude psáno 

v kapitolách o sériových a individuálních ortézách.  

 

5.2  Chirurgická 

5.2.1  Anatomický základ 

Noha (lat. pes) je distálním oddílem dolní končetiny. Kostra nohy se rozděluje na 

zánártí (tarsus), nárt (metatarsus), články prstů (phalanges digitorum). (6) 

Mezi hlavní klouby nohy patří kloub horní zánártní, kloub dolní zánártní. Pro 

správnou biomechaniku nohy, kloubů, a správnou chůzi jsou důležité pohyby v  těchto 

kloubech a jejich správné postavení vůči sobě. Dysbalanci v těchto strukturách může 

zapříčinit nesprávná funkce flexorů a extenzorů nohy , které jsou ovlivněné 
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poškozenými motorickými nervy. Tím vznikají kladívkové prsty, hallus valgus atd. 

Diabetik potom při chůzi nesprávně našlapuje, hůře snáší nerovnosti, otřesy. Při došlapu 

na lokalizovaný prostor (ne správně na celé chodidlo) se snadno stane, že v těchto 

prostorách je výrazně zvýšen tlak a noha je místně poškozena (vznik deformací, 

otlačenin, puchýřků) (6, 14, 15) 

Horní kloub zánártní vytváří distální konce holenní a lýtkové kosti a talem. Talus 

slouží jako hlavice kloubu, distální konce tibie a fibuly pak jako jamka. V tomto kloubu 

probíhá jako základní pohyb dorzální a plantární flexe. (6) 

Dolní kloub zánártní je tvořen dvěma částmi- zadním a předním oddílem. Zadním 

oddílem rozumíme subtalární kloub, tvořený je kostí patní (hlavice kloubu) a kostí 

hlezenní (jamka kloubu). Především v tomto kloubu probíhá rotace ve frontální rovině, 

pronace a supinace a z části též addukce a abdukce v transverzální rovině. Chopartův 

kloub (přední oddíl dolního zánártního kloubu) je spojení kosti patní s kostí loďkovitou 

a kosti patní s kostí krychlovitou- je tedy tvořen dvěma klouby, ale funkčně se považuje 

za jeden celek. V tomto kloubu je umožněna supinace a pronace, dorzální flexe 

současně s abdukcí nebo plantární flexi zároveň s addukcí. Díky tomuto kloubu noha 

uzpůsobuje postavení při chůzi na nerovnostech a slouží jako odpružení. (6, 15) 

Kloub Lisfrancův je kloub složený, označují se takto tarzometatarzální klouby jako 

celek. Jedná se o tři jednotky- kloub mezi os cuneiformemediale a bazí 1. metatarzu, 

kloub mezi os cuneiforme intermedium et laterale a bazemi 2. a 3. metatarzu a kloub 

mezi os cuboideum a 4. a 5. metatarzem. V Lisfrancově kloubu je pohyb omezený, ve 

většině případů jde jen o vzájemný pohyb kostí mezi sebou, až na první metatarzální 

kloub (os cueniforme mediale a baze 1. metatarzu), kde probíhá plantární flexe, extenze 

a rotace, a to díky absenci krátkých a tuhých vazů, které se mezi těmi zbylými napínají. 

(6) 

Kůže nohy je v různých lokalitách různě silná. Z dorzální části nalezneme kůži 

jemnější a tenčí, oproti tomu na straně plantární je kůže v místě paty, na laterální straně 

planty, pod metatarzofalangeálními klouby, zesílená, vybavená tukovými polštářky pro 

tlumení nárazů. (14) 

Zhodnotit postavení nohy se snadno provede u pacienta vestoje, aspekcí ze všech 

stran- hodnotíme postavení kotníků, patní kosti, tvar příčné i podélné klenby, vzhled a 

postavení prstů. A poté necháme pacienta, aby se prošel- pro zhodnocení došlapu, 

odrazu, schopnosti rovnováhy při chůzi, jestli na jednu nohu nedošlapuje méně a druhou 
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tím nepřetěžuje. Navíc nesprávné postavení nohy může negativně ovlivnit postavení 

celého těla a způsobovat další, často bolestivé, stavy. (15) 

Klenba nohy je pro funkční stránce jeden z nejdůležitějších segmentů. Rozdělujeme 

ji na příčnou a podélnou. Tvar kostí vytváří oblouky, které spolu se svaly a šlachami 

zodpovídají za pružnost této oblasti. Díky zmírnění tlaků při došlapu jsou chráněny 

měkké části chodidla. (6, 15) 

Klenba podélná se skládá z vazů na plantární straně nohy orientované podélně, 

nejdůležitějším z nich je pak ligamentum plantare longum. Vazy doplňují svaly, bez 

kterých by klenba nefungovala, a to svaly, které prochází chodidlem podélně, dále svaly 

na povrchu chodidla, plantární aponeuróza, a šlašitý třmen. 

Klenba příčná je držena svaly a šlachami procházejícími příčně chodidlem, šlašitým 

třmenem, mezi 1. a 5. metatarsem. (14, 15) 

Při správném stoji by pacient měl nejvíce stát na hrbolu patní kosti, na prstech, 

hlavičkách metatarsů a laterární straně chodidla. Představit si to lze i jako tvar 

trojúhelníku, který tyto segmenty pomyslně spojuje. (15) 

Pokud dojde ke zhroucení jedné nebo obou nožních kleneb, zhorší se tím jejich 

funkce, mohou nastat bolestivé změny v postavení chodidla celého, prstů, přidat se 

mohou další deformity, a to celé usnadňuje vznik defektů ve více zatěžovaných 

prostorách. (14, 15) Správné držení příčné i podélné klenby závisí na celkové stavbě 

kostry nohy (pasivní ovlivnění), na síle vazů v noze a na vyvinutosti svalů nohy (aktivní 

ovlivnění, a na něm může každý člověk sám pracovat cvičením a posilováním). (6) 

Mezičlánkové klouby (interfalangeální) umožňují flexi a extenzi prstů nohy. Jsou 

posíleny bočními pevnými vazy a chrupavkami. Extenze je omezena ve všech 

skloubeních a navíc v interfalangeálním skloubení 4. a 5. prstu vznikají často srůsty.  

Metatarzofalangeální skloubení představuje možnost pohybu prstů dolní končetiny. 

Mají pevné a krátké vazy, a proto je pohyblivost v nich omezená, hlavně na plantární 

flexi, extenzi, abdukci a addukci. (6) 

Z pohledu chirurgie jsou důležitými součástmi nohy fasciální prostory, kde se utváří 

prostor pro možný vznik a rychlé šíření hlubokých infekcí. Pokud infekce vznikne a šíří 

se, mluvíme o tzv. kompartment syndromu z omezeného prostoru. (14) 
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5.2.2  Akutní infekce 

Přítomnost infekce v noze představuje pro pacienty riziko rozšíření se do okolních 

tkání, je překážkou v léčbě defektů a může pacienta ohrožovat na životě celkově. Defekt 

je také nejčastějším místem, kudy se infekce do nohy dostane. V nejvíce případech pak 

předchází nutnosti amputace nohy či její části, tudíž léčbu celkově komplikuje, 

prodlužuje a vyžaduje velmi často hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení. Infekce 

vznik vředů zpravidla iniciuje, nebo se pak podílí na jejich přechodu do stavu 

chronického. (14) „Je definována jako následek invaze a multiplikace mikroorganismů 

ve tkáni vedoucí k destrukci tkáně a zánětlivé odpovědi tkáně.“ (Jirkovská 2006, str. 

176) Infekce se určuje jak pomocí mikrobiologického rozboru, tak klinickou cestou- dle 

přítomnosti místních nebo celkových příznaku zánětu, rozdělení vychází z přítomnosti 

infekce buď pouze v hloubce kůže, tedy povrchová, nebo zasahující do hlubších 

struktur, tedy hluboká. Ta se vyznačuje abscesy, flegmonou, osteomyelitidou, septickou 

artritidou. Pokud se jedná o flegmonu, je přítomen zánět zvyšující teplotu končetiny 

oproti druhé, je přítomen otok a začervenání. Právě tyto příznaky však jsou podobné 

jako u Charcotovy osteoartropatie, proto může dojít k jejich vzájemné záměně a 

nesprávné diagnóze. (13, 14) 

 

5.2.3  Indikace k amputaci a stanovení její výšky 

V dnešní době se díky znalostem v oblasti chirurgie a anatomie setkáváme s 

modernějšími přístupy v řešení, kdy a v jaké výšce nohu vlastně amputovat. Klesá počet 

pacientů, kteří by podstupovali vysoké amputace a přibývá těch, kteří podstoupí 

amputaci nízkou. Zohledňuje se hledisko funkční, aby se pacient po výkonu mohl co 

nejsnadněji vrátit ke svým běžným denním činnostem a omezován byl, i s pomocí 

kompenzačních pomůcek, co nejméně. Díky odklonu od velmi drastických řešení však 

nastává problém, kdy vůbec opustit léčbu konzervativní a rozhodnout se pro operativní 

cestu. Amputace bývá doporučena v případech, kdy se jedná o nevratné ischemické 

stavy, hluboké a těžké infekce ohrožující přímo na životě pacienta a pokud je dle 

rentgenologického snímku osteomyelitida ve stavu těžké destrukce nohy, při maligních 

nádorech. (14, 16) 

Rozdíl je u vlhkých a suchých gangrén a infekcí celkově. Infekci je nejdříve nutné 

dostat do kontrolovatelného stavu, abscesy léčit drenážemi, případně provést incizi. U 
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suchých gangrén se nejčastěji vyčkává, než se nekróza zastaví na určité hranici a dále 

nepostupuje. U vlhké gangrény s použitím antibiotik nejdříve lékaři zpomalují její 

rozšiřování, a ve chvíli, kdy je tato gangréna správně korigována, přistupuje se k 

výkonu. Pokud ale antibiotika nezabírají a gangréna se velmi rychle šíří dál, k amputaci 

se přistupuje jak rychle je to možné. (12, 14,16) 

Stanovit výšku amputace není snadný proces a je zásadně důležitý Je nutné zjistit 

stav ischemie, orientačně zhodnotit celkový stav pacienta, posoudit funkčnost nohy po 

zákroku. Operatér musí dokonale znát problematiku, pracovat velmi jemně a přesně. 

(16) 

Prvním typem amputace je ve výšce prstů. Přistupuje se k ní, pokud infekce 

prostupuje až na kost prstů, pokud je postižen MTP kloub nebo hlavičky metatarzů a 

v případě, že amputace prstu umožní řešit kompartment syndrom jednoho z fasciálních 

prostorů. Nejpoužívanějším řešením je exartikulace. Nutné je také zachovat dostatečně 

velký kožní kryt pro následné hojení. (14, 16, 25) 

Rozdíl je mezi amputacemi jednotlivých prstů z důvodu jejich rozdílné stavby. 

Problém se může vyskytnout při amputaci druhého prstu, protože se tím následně naruší 

postavení prstu prvního- palce. Ztrácí se jeho opora a vzniká hallux valgus. Řešením je 

po zahojení použít silikonovou náhradu prstu pro vyplnění volného prostoru, nebo 

rovnou přistoupit k paprsčité amputaci v oblasti báze metatarzu. Tím se celkově zúží 

šířka nohy , prsty zůstávají u sebe a neztrácí se opora palce. Není také vhodné nechávat 

například jediný prst a zbylé odstranit, nejen z důvodu kosmetického, ale může snadno 

dojít k jeho traumatickému poranění. (12, 14) 

Paprsčitou amputací rozumíme amputaci prstu a jeho metatarzu. Tento typ má i 

dobrý kosmetický a kineziologický výsledek. (14, 25) 

Amputace v tarsometatarzálním (TMT) skloubení je indikována, když se infekce 

rozšíří na 1. metatarz nebo v momentě, kdy by muselo být vytvořeno více paprsčitých 

amputací vedle sebe a funkčnost nohy by byla následně velmi omezena. Nutně se 

zachovává co největší kožní překrytí, nevhodné je používání štěpů z jiných částí těla, 

protože riziko vzniku ulcerací je následně vysoké. (14, 25) 

Díky amputaci v Lisfrancově kloubu zůstává zachována funkce extenzorů a flexorů, 

které jsou v rovnováze a nedochází k deformitám, a to i přes fakt, že velká část přední 

části nohy je odstraněna. Defekty v oblasti plosky nohy vznikají často z vysokého 
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lokalizovaného tlaku do jednoho místa. Operace je prováděna z dorzální strany nohy. 

(14, 16) 

Amputace v Chopartově kloubu se příliš nepoužívá. Hrozí zde vznik deformit, 

protože zmizí schopnost nohy dorzálně se flektovat, zvyšuje se pnutí Achillovy šlachy a 

m. tibialis posterior. Z těchto důvodů se snadno utvoří nové ulcerace kvůli 

nerovnoměrnému zatížení nohy. (14, 25) 

Amputace v místech paty je také možná. Kromě postižených kostních struktur musí 

být odstraněny i měkké části se sklonem k nekrotizaci- Achillova šlacha a plantární 

aponeuróza, respektive její úpon. (16) 

O sekci výš se mluví o amputaci v hlezenním kloubu, nazvána je také podle 

profesora Symeho. Je zachován kožní kryt pro oblast paty a její výhodou je možnost 

vytvořit příznivé podmínky pro následný nášlap. (14) 

Operačně podobná k amputaci podle Symeho je amputace podle Boyda a 

Pirogovova. 

Amputace v bérci je výhodná faktem, že zůstává zachován kolenní kloub a celkově 

větší část dolní končetiny, než u vyšších typů amputací. Pokud je pahýl dostatečně 

dlouhý, snadno se též protézuje. Společně s exartikulací v koleni a transfemorálními 

amputacemi patří mezi druhy výkonů, po kterých nenásleduje fáze vytvoření ortézy, ale 

již protézy. I u nich je velmi důležité dbát na to, aby lůžko protézy pacienta nikde 

netlačilo a nedřelo a nevznikaly nové rány. (14, 25) 
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6.  Ortotická část 

6.1  Sériové pomůcky a jejich vliv na hojení defektu 

6.1.1  Pooperační obuv 

Tato obuv je nazývána terapeutickou, je účelová a slouží pacientům pro odlehčení 

po operačním výkonu, po amputaci, při přítomnosti ulcerací nohy. V největším 

množství případů pacient obdrží na základě předpisu lékaře pomůcku vyrobenou 

sériově, tu lze pomocí různých pásků atd. uzpůsobit na šíři končetiny a umožnit správné 

uchycení. Použití je na postižené končetině. Faktem také je, že možnost uzpůsobit šířku 

boty je důležité ve chvíli, kdy je noha ošetřena obvazy, a do normální obuvi by se 

pacient buď nenazul vůbec, nebo by jeho nohu utlačovala a zhoršovala proces hojení. 

Touto obuví odlehčujeme buď část nártní, patu nebo prsty. (14, 22) 

Obuv, která je svým uzpůsobením nejuniverzálnější, je typ nártní, odlehčuje 

prostřední část chodidla a pacient může došlapovat přes prsty. Podrážka je ve tvaru 

kolébky, tím je zajištěno právě odlehčení. (14) 

Pokud je nutnost odlehčit chodidlo v části paty, využíváme prstovou obuv, kdy 

pacient došlapuje na prsty, pod nimi je podrážka, a ta naopak chybí v patní části. Tlak v 

přední části nohy však musí být přiměřený, aby nevznikaly nové defekty v těchto 

místech. (10, 14) 

Pro usnadnění hojení defektů v místech přední části nohou a zejména při postižení 

prstů přistupujeme k patní terapeutické obuvi. Pod prsty a přední částí chodidla 

podrážka chybí, naopak pod patou je podrážka směrem dopředu lehce vyvýšená.  

Velkou nevýhodou pooperační obuvi je fakt, že by měla být používána jen 

krátkodobě, ale ve spoustě případů ji pacient nosí dlouhodobě. Jedním z důvodů je 

snadná dostupnost, lze ji jednoduše předepsat a je užívána jako pomůcka univerzální. 

Druhým, nezanedbatelným, problémem je, že podrážka této obuvi je vyvýšená, aby 

mohla být na jiných částech (pod patou, prsty atd.) odříznuta, a pokud v ní pacient 

dlouhodobě chodí, celkově se narušuje mechanika chůze, která svým principem může 

působit negativně na zbytek těla, navíc přetěžuje druhou končetinu. (19, 20) 

 

6.1.2  Ortézy typu Walker 

Jak již bylo řečeno, správné odlehčení je během léčby nenahraditelnou součástí. 

Slouží k němu různé typy ortéz, a to s funkcí odlehčovací i zároveň stabilizační. Tyto 
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pomůcky buď pacientovi během používání na noze zůstávají neustále, jsou tedy 

nesnímatelné, nebo jsou to ortézy, které lze sejmout, rozepnout pomocí různých pásků 

například se suchý zipem. Výhoda těchto spočívá ve snáze proveditelné hygieně, 

přenastavení šířky páskem v případě změny objemu nohy, ale zároveň nemusí svou 

funkci zcela plnit, pokud je pacient neumí správně používat, nebo je dokonce sundá a 

nepoužívá. Tomuto problému předchází ortézy nesnímatelné, jejich nevýhodou jsou ale 

opačné, jako je hůře proveditelná hygiena, nemožnost dále je ve větší míře upravovat. 

Důležitým parametrem pro výběr z těchto typů je typ aktivity, kterou bude pacient 

praktikovat, i jeho schopnost spolupráce a předpokládaný průběh léčby. (14, 19) 

Typem snímatelné ortézy je například Air Cast , tedy plastová ortéza, ve které jsou 

umístěny vzduchové polštáře snižující tlak na postiženou část a zároveň ji pevně drží na 

svém místě, nebo WalkingCast- Walker. Vylepšený o výztuže z odolných kovových 

materiálů. Všechny ortézy vyplňuje měkký materiál, který netlačí a nevznikají díky 

němu oděrky, otlačeniny, puchýře. V došlapové části lze navíc doplnit individuálně 

zhotovenou vložkou nebo celkově upravit tak, aby pacientovi co nejvíce vyhovovaly. 

(12, 14) 

Na sériové pomůcky typu Walker již byla zpracována celá řada studií prokazujících 

jejich efektivitu. Více v kapitole věda a výzkum ve světě. 

 

6.1.3  Ortézy s využitím podtlaku a přetlaku 

Ortézy s využitím podtlaku nebo přetlaku jsou typ sériově vyráběných pomůcek, 

které mají vnější pevnou kostru do různé výšky (nad kotník, pod koleno,..) chránící 

dolní končetinu před mechanickým poškozením a zároveň ji fixují v požadované 

poloze. Uvnitř této pevné kostry je část měkká, doplněná o vakuově uzavřené polštářky, 

které lze podle potřeby dofouknout nebo vyfouknout, a tím se tlak v daném místě buď 

zvýší, nebo naopak sníží. Díky této možnosti individuálního nastavení lze i sériovou 

ortézu velmi dobře nastavit podle tvaru nohy a pevně a přesně ji na ni usadit. Velmi 

těsně obtéká tvar nohy a tím předchází puchýřům a odřeninám vlivem posouvání se po 

kůži. Pevná podešev chrání nohu při chůzi, která je také více stabilní, a zároveň vnitřní 

vzduchové polštářky zamezují zvýšení tlaku na postižené partie. Možnost individuální 

úpravy a zároveň sundání ortézy z důvodu kontroly rány, hygieny, atd., je velkou 

výhodou. Nezbytností je pacientova velmi dobrá spolupráce. (4, 9, 27) 
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Podtlakový systém (Vaco DiaPed) funguje na principu nasazení ortézy, našlápnutí 

otisku a následném odsání vzduchových komor. Vzduchové komory zároveň obsahují 

sypký materiál (velmi malé kuličky), který po odsání a vytvoření podtlaku drží naprosto 

přesný tvar a zůstává pevný. Nevýhodou tohoto systému je ale vyšší pořizovací cena. 

(19) 

 

6.2  Individuáln ě zhotovené ortézy 

6.2.1  Total Contact Cast (TCC) 

„Speciální kontaktní fixace (Total Contact Cast- TCC) patří k nejefektivnějším 

způsobům terapie diabetických ulcerací. Hlavním léčebným účinkem speciální 

kontaktní fixace je snížení vertikálního plantárního tlaku jeho rozložením na celou 

plochu nohy i bérce a snížení horizontálního střihového pnutí (tření).“ (Jirkovská 2006, 

str. 121) Tato ortéza nohu znehybňuje a pacient ji nemůže samovolně sundat, je tedy i 

řešením v případech, kdy pacient špatně spolupracuje. V minulosti se nejčastěji TCC 

vyráběly z neflexibilních materiálů, výhodou dnešních je využití méně rigidních plastů, 

které jsou zároveň lehčí, pacienta tolik nezatěžují, a díky vnitřnímu vypolstrování 

chrání nohu před vznikem velkého tření. (14, 19) 

Tato pomůcka by měla být indikována pacientům s neuropatickými ulceracemi, 

kteří tou dobou netrpí flegmonou, infekcí a jsou bez otoku nohy, v případě akutní 

Charcotovy osteoartropatie pak po odeznění otoků. (14) U Charcotovy osteoartropatie 

se TCC využívá v první fázi k imobilizaci nohy a tím k celkovému zklidnění. [12] V 

souvislosti s dlouhodobým používáním TCC k imobilizaci by měla být pacientovi 

kontrolována srážlivost krve a v případě nepříznivých výsledků nasazena protisrážlivá 

léčba. (19) 

Velkou výhodou individuálně zhotovených pomůcek je jejich možnost přizpůsobit 

je každému pacientovi zvlášť. Ortéza je ve velmi těsném kontaktu s nohou pacienta, 

dokonale kopíruje její tvar. Při tvorbě ortézy hlídá ortotik neutrální postavení v kotníku, 

pokud by došlo k postavení jinému (vbočení, vybočení), nohu by tato nerovnováha 

deformovala jak v rovině vazů a svalů, tak i v kostních strukturách. [12] Další velmi 

podstatnou výhodou je rychlost výroby. Na zhotovení rTCC (removable TCC- 

snímatelné) je třeba přibližně dvou hodin a dvou techniků. Žádnou jinou individuální 

pomůcku nelze vyrobit tak rychle. (19) 
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TCC ortézy bývají vyráběny ze speciálních obinadel z polyuretanu, v různých 

modifikacích (TCC, rTCC, TCC Sarmiento, Mabel Shoe). Variantou nesnímatelné TCC 

je fixace snímatelná, vyrobená např. Z materiálu Scotchcast, a může být doplněna i o 

podrážku, která zlepšuje možnost chůze.  

U akutní CHOA se nejčastěji z individuálních ortéz indikuje použití TCC ve 

snímatelné formě k plnému odlehčení, navíc vozík a případně berle pro kratší přesuny 

například z vozíku na WC nebo do míst, kam se s vozíkem v domácnosti nelze dostat. 

Snímatelná forma TCC umožňuje změny objemu (otok). Díky možnosti TCC sundat 

pak lze při pravidelných kontrolách prohlédnout stav nohy, doma provádět pravidelnou 

hygienu a případné ošetření defektů. Také v případě, že noha ještě nemá výraznější 

deformace, je vhodné TCC použít, protože jejich vzniku bude zabraňovat. (19) 

Aplikaci samotné předchází ošetření nohy lokálními přípravky, zakrytí defektů 

sterilním tenkým materiálem, dále se natahuje punčocha, tvaruje se vyměkčení a 

vypodložení podle tvaru a rozsahu defektu, vkládá se měkká část mezi prsty, aby se 

zamezilo jejich vzájemnému otlačení. Navazuje aplikace sádrových obinadel, aplikace 

dlahy ve tvaru Lna lýtkovou stranu (8, 14) 

Pacient nosí TCC do doby, kdy je noha zhojena a může začít používat ortopedickou 

obuv. Nošení obuvi normální se nedoporučuje, o nevhodnosti používání takových bot 

již bylo psáno v kapitole o edukaci pacienta.  

Použití TCC však není, stejně jako jiné pomůcky, naprosto bezproblémové. Prvním 

problémem je nemožnost každodenně ošetřovat defekty na nohou. Pro výrobu TCC je 

potřeba, aby ji zhotovil specialista, který se ne na všech pracovištích musí nacházet 

nebo se výrobě TCC nevěnuje. Ani vyšší cena není zcela zanedbatelná, a to nejen z 

důvodu použití kvalitních materiálů, ale i práce ortotika není zadarmo. Je také možné, 

že TCC způsobí vznik zcela nových defektů tím, že se tlak zmenší v místech defektů už 

léčených, zvýší se tlak na nohu v jiných místech a ty tím mohou trpět. Během 

dlouhodobého používání trpí i svaly dolní končetiny, a ty mohou postupně atrofovat, 

což prodlužuje následnou rehabilitaci. (8, 19) 

Velkým problémem TCC je životnost. Zejména u obézních pacientů, kteří na ortézu 

došlapují vyšším tlakem na plantu, dochází k destrukci ortézy značně dříve. Dále 

použití podrážky může dát pacientovi pocit, že pomůcka je chodící a že nohu může 

normálně zatěžovat. (19) 
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6.2.2  Pressure Relieving Ankle Foot Orthoses (PRAFO) 

Individuální ortézy z pevných materiálů (plast, kompozit– lamináty) jsou vhodným 

ekvivalentem pro pacienty se syndromem diabetické nohy. Hlavním důvodem je velký 

rozdíl v životnosti pomůcek i kvalitě použitých materiálů. (5, 7, 19) 

PRAFO a jeho modifikace umožňují dobrou stabilizaci končetiny a odlehčení v 

oblasti přednoží a středonoží. Ortézu využíváme tam, kde je třeba zajistit odlehčení již 

deformované končetiny a nelze použít sériové pomůcky nebo v případě prokázání 

aktivní CHOA s perspektivou dlouhodobého používání pomůcky. (5, 7, 19) 

Ortéza je vytvořena dle přesného sádrového odlitku končetiny na míru s možností 

přesně odlehčit místo defektu. Po vytvoření odlitku (negativu) je vytvořen pozitivní 

model, na kterém jsou provedeny potřebné korekce. Na hotový model je následně 

vytvarováno vyměkčení a vytvořena vícevrstevná speciální vložka, která respektuje tvar 

nohy a rozkládá rovnoměrně tlak. Ortéza nekoriguje deformity ani postavení končetiny. 

Dále je skořepina doplněna podrážkou s odvalem (umístění dle vhodnosti) a velcro 

pásky pro upevnění na končetině. Ortézu je třeba nejprve vyzkoušet a v případě potřeby 

upravit. Životnost ortézy závisí na dodržování základních principů odlehčení, ale běžně 

dosahuje jeden rok. (5, 7, 19) 

 

6.2.3  Charcot Restraint Orthotic Walker (CROW) 

Ekvivalent k TCC, sedí tvarově, plně fixuje, chrání odolným materiálem (plastem) 

nohu, funguje jako stabilizace. CROW ortéza je plně kontaktního charakteru. Skládá se 

ze dvou dílů. První díl obepíná nohu zezadu a z boků, uvnitř je vyměkčení. Druhý díl 

kryje nohu z tibiální strany a zároveň ji fixuje k dílu zadnímu. Je přeložen krajními 

částmi přes díl první a tvoří jakýsi „jazyk“. K prvnímu dílu je připnutá pomocí velcro 

pásků. Výhodou je možnost úpravy ortézy v případě, že noha během nošení změní svůj 

objem, a to právě díky nastavitelným páskům. (17, 19) 

 

6.2.4  Ortézy typu Sarmiento 

Ortézy typu Sarmiento se nejčastěji používají pro léčení defektů paty, rozsáhlé 

deformity v oblasti hlezenního kloubu a pro samotné předcházení vzniku deformit 

v oblasti hlezenního kloubu (akutní CHOA talokrurálního kloubu). 
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Princip odlehčení spočívá v přenosu sil přes oblast kolenního kloubu stejně, jako je 

tomu u bércové protézy. Při dobrém provedení můžeme docílit plného odlehčení. 

Modifikací ortéz Sarmiento je celá řada, vždy je ale potřeba použít dostatečně odolné a 

pevné materiály, protože zde dochází k poměrně velkému přenosu sil. Nejčastěji 

používanými materiály jsou buď plasty, nebo laminátové kompozity. Ty jsou pak podle 

nutnosti v provedení doplňovány navíc kovovými dlahami.  

Rizikem při použití takto robustních ortéz je přetížení druhostranné končetiny, u 

hůře pohyblivých osob snížená stabilita a riziko pádu a poměrně často také odmítnutí 

pomůcku nosit. Z hlediska odlehčení ortézou jde ale o nejúčinnější možný způsob a je 

třeba o tom pacienta poučit. (14, 19) 
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7.  Věda a výzkum ve světě 

Ve světě najdeme studie zabývající se vlivem jak sériově vyráběných ortéz, tak i 

individuálních, na hojení defektů u syndromu diabetické nohy a všeobecně na 

stabilizaci a hojení diabetické nohy. V následujícím textu bude rozebráno několik 

případů těchto studií. Cílem je poskytnout přehled, že se v zahraničí nacházejí studie o 

vlivu ortéz na hojení defektů, ne provést analýzu všech. Tato ukázka slouží pro 

vytvoření jednoduché představy o této problematice ve světě.  

V článku „Total Contact Casting of the Diabetic Foot in Daily Practise“ (18) se 

autoři zaměřují na vliv TCC na diabetickou nohu. Tvrdí, že použití TCC je efektivním 

způsobem pro hojení defektů u neuropatických, neinfikovaných a neischemických 

defektů. Dále také říkají, že zvýšený tlak na plantu nohy zvyšuje riziko vzniku ulcerací 

s pacienty s neuropatickými a neuroischemickými typy postižení nohou. V dřívějších 

dobách podle autorů bylo použití TCC neefektivní, protože byly často nesnímatelného 

typu a ulcerace proto nemohly být řádně kontrolovány, využívaly se proto u pacientů 

bez infekce v ráně. Díky postupu metod kupředu však tyto ortézy jsou i snímatelné a 

proto vhodné. TCC uvádí jako zlatý standard v hojení defektů u syndromu diabetické 

nohy. Tvrdí dále, že použití TCC je vhodnější pro ulcerace lokalizované mimo patní 

část nohy. Dle výsledků této studie je použití vhodné pro každodenní praxi a příznivě 

přispívá k hojení ulcerací u diabetické nohy.  

Ve studii s názvem „Foot Ulcers and the Total Contact Cast“ (8) autoři říkají, že 

diabetická noha je snadným terčem pro vznik mnoha problémů, zejména neuropatii, 

cévní nedostatečnost a zvýšenou náchylnost ke vzniku infekcí. Jako výsledek 

neuropatie je noha deformovaná, protože neuropatie způsobuje poranění malých kloubů 

a svalů nohy, a tudíž vznik kladívkových prstů. Tyto prsty mají velké kostní 

prominence, ty v botě tlačí a překážejí a jsou častým místem pro vznik vředů. Kvůli 

snížené citlivosti dochází na plantární i dorzální straně nohy k narušení celistvosti kůže 

a vzniku ulcerací. Tato studie tvrdí, že TCC je možností, jak léčit ulcerace u 

diabetických nohou a jak ochraňovat nohu v akutním stadiu CHOA. Tato ortéza 

pomáhá rozložit plantární tlak mimo místa ulcerací a tím usnadňuje jejich hojení. 

Zmiňuje se o rozdílnosti v použití TCC při akutním a chronickém stadiu CHOA. Jako 

důležité se zde uvádí, že u použití TCC je nutné kontrolovat správné cévní zásobení. V 

této studii je navíc popsán proces výroby TCC. Autoři se na konci zmiňují, že pokud 
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dojde k úplnému zhojení ulcerace, je následně nutné nohu dále kontrolovat a používat 

ideálně ortopedickou obuv, ne běžnou. Závěr této studie je konstatování, že individuální 

ortézy, v tomto případě TCC, jsou efektivním způsobem pro hojení. 

Ve studii „Charot Restraint Orthotic Walker “ (17) se autoři zabývají použitím 

této modifikace při procesu hojení ulcerací diabetické nohy. Jako hlavní uvádějí, že je 

nutné rozložit plantární tlak a chránit kůži a klouby nohy před patologickými činiteli. 

Říkají, že CROW ortézy jsou účinné pomůcky v hojení kloubů nohou postižených 

neuropatií. Autoři uvádějí, že pomocí CROW ortéz je možné zachovat kvalitu denního 

života díky snížení nekomfortu v ortézách díky individuálnímu tvaru. Díky možnosti 

ortézu snadno a rychle sundat je jednoduché kontrolovat pravidelně stav defektu. 

Pacienti byli také spokojeni s možností nohu zcela zatížit a přitom nezhoršovat stav 

defektu. Dále je provedeno srovnání nesnímatelné TCC versus CROW. Autoři tvrdí, že 

CROW poskytuje větší míru hygieny a komfortu.  

Ve studii „Vacuum cushioned removable cast walkers reduce foot loading in 

patients with diabetes mellitus“ (26) se autoři zabývají použitím sériově vyrobených 

ortéz. Říkají, že riziko vzniku ulcerací je sníženo při nošení jak sériových, tak 

individuálních ortéz a že v případě akutních ulcerací je zlatým středem pro hojení ortézy 

na bázi TCC. Zabývají se také nutností nošení pooperační obuvi jako okamžitého 

odlehčení. V této práci je srovnáno použití vakuově vyměkčených ortéz, pooperační 

obuvi, ortopedické obuvi a TCC. O vakuově upravených ortézách píší, že poskytují 

individuální možnost nastavení tlaku v místech postižení a přenosu sil na zbytek 

zdravého chodidla. Výsledkem studie je, že vakuové ortézy jsou dobrou alternativou 

pooperační obuvi. 

Ve studii „The efficacy of a removable vacuum-cushioned cast replacement 

systém in reducing plantar forefoot pressures in diabetic patients“ (4) autoři též 

říkají, že TCC je zlatým středem pro léčbu ulcerací u diabetické nohy, protože 

poskytuje individuální možnosti v odlehčení míst defektů, ale ne vždy dojde k dobré 

akceptaci ortézy pacientem. Jako alternativu proto uvádí sériové ortézy pro jejich 

snadnější dostupnost a podobné výsledky v hojení. 

Ve studii „Removable cast walkers boots yield greater forefoot off-loading total 

contact casts“ (9) autoři popisují problematiku hojení a prevence ulcerací u 

diabetických nohou, u kterých je hlavním cílem snížit plantární tlak. Říkají, že je ve 

světě mnoho těchto typů pomůcek, jak individuálních, tak sériově vyráběných. O TCC 
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také mluví jako o zlatém středu mezi ortézami, vytýkají však u nesnímatelných forem 

nemožnost kontroly hojení rány, že způsobují svědění a poskytují prostředí pro množení 

mikrobů a následný vznik infekce.  
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8.  Cíle práce 

Pracovní hypotéza: Individuální ortéza(PRAFO modifikace) je efektivním 

způsobem stabilizace DK a umožňuje lokální odlehčení a hojení rány. 

Cílem této práce je zhodnotit efektivitu individuálních ortéz a potvrdit nebo vyvrátit 

vhodnost těchto pomůcek pro diabetiky se syndromem diabetické nohy na základě 

statistického zhodnocení.  

Výchozí data nejsou srovnatelná s jinými výzkumy. Jde o souhrn dat získaných od 

klientů protetikem za období jednoho roku a jedná se o klienty používající individuální 

ortézu. Snahou je získat zpětnou vazbu pro protetiky, lékaře i další odborníky, která 

dosud chybí.  

Sběr dat probíhal retrospektivně. Cílová skupina jsou všichni klienti vybavení 

individuální ortézou na podiatrii v IKEM za rok 2013. Vzorek těchto klientů nebyl nijak 

selektován. Zařazeny tak byly poměrně nesourodé případy. Pro sledování stavu dolních 

končetin ale tento fakt není významný.  

 

Pro statistické zhodnocení byly zvoleny následující parametry:  

- stav končetiny (deformita/ defekt jako důvod indikace pomůcky) 

- hojení defektu (zhoršení/ zlepšení/ zhojen/ stejný) 

- recidiva 

- nový defekt na druhostranné končetině 

- adjuvatika (používání hole/berlí francouzských nebo podpažních/ vozík) 

- malé amputační zákroky 
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9.  Metodologie 

Tato práce je teoreticko- empirická, použit byl kvantitativní výzkum formou 

retrospektivního sledování průběhu léčby pacientů s individuálními ortézami. Dále 

probíhalo participované pozorování. Participované pozorování se uskutečňovalo jako 

spolupráce s ortotikem, od kterého byla přebrána systematicky sebraná data ke 

statistickému zpracování a probíhala s ním odborná konzultace. 

Jednalo se o analýzu údajů za období jednoho roku (rok 2013) a jejich srovnání. 

Pro zpracování kazuistik je byla vypracována žádost pro etickou komisi, ta je 

schválena a přiložena. V Přílohách je také pro ilustraci předložen vzor informovaného 

souhlasu.  

Byla použita data od souboru čítajícího 32 pacientů používajících individuální 

ortézu. Věk a ni pohlaví nebylo zohledňováno. 
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10.  Praktická část  

10.1  Hodnocené parametry 

Jako hodnocené parametry byly zvoleny ty, které nám indikují konkrétní fakta. 

Proto jsou vynechány např. rozměry defektu atd.  

 Stav končetiny určuje důvod indikace pomůcky. Důvodem je buď CHOA nebo 

defekt na již deformované končetině.  

 Hojení defektu nepřímo ukazuje, jak dobré je odlehčení v pomůcce. Délka 

hojení ani rozměr defektu nejsou posuzovány, protože takovýto výzkum by přesahoval 

rozsah této práce. 

 Recidiva poukazuje na problém celkového poškození končetiny a nutnost lepší 

edukace. Velká část pacientů po ukončení léčby zvýší aktivitu a přestane používat 

jakékoliv kompenzační pomůcky (hole, berle, ortézy). Velkým problémem je obuv pro 

zdeformovanou diabetickou končetinu, pacient má ve velké většině vhodnou 

ortopedickou individuální obuv, doma (kde tráví nejvíce času) ale chodí bos.  

Nový defekt na druhostranné končetině jasně signalizuje její přetížení. Míra 

poškození bude v reálném měřítku vyšší, protože nejsou zařazeni pacienti, kteří mají 

obě DK poškozeny od začátku. 

 Používání adjuvatik – francouzské hole, podpažní berle a invalidní vozík musí 

patřit mezi základní podmínky odlehčení a léčby. I přes velmi intenzivní edukaci řada 

klientů používání těchto pomůcek odmítá nebo je používá jen občas a nedostatečně. 

 Malé amputační zákroky na noze vedou při přítomnosti neuropatie k rychlému 

rozvoji deformit a přispívají ke vzniku defektů změnou rozložení tlaku a poškozením 

přirozených tlumících mechanismů v noze.  

V následujícím textu bude popsána problematika těchto parametrů a jejich vztah s 

hojením defektů při nošení individuálních ortéz. 

10.1.1  Stav končetiny 

K indikaci pomůcky vedl v 87% (28 případech) defekt na deformované končetině a 

ve 13% (4 případech) CHOA. Celkový počet hodnocených pacientů je 32. (viz Přílohy, 

Graf č. 1) 

Na hojení defektu a celkově stav nohy, pro kterou je individuální ortéza indikována, 

má vliv, jestli je noha postižena deformitami, zánětem, nebo amputacemi. Rozdíl bude u 

takových nohou, které jsou bez deformit a ty ani v průběhu nevzniknou, a u nohy s 
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postupným rozvinutím CHOA. Dále mohou probíhat drobné chirurgické zákroky 

například na odstranění nežádoucích kostních prominencí apod. 

Pokud je přítomna CHOA v akutním stadiu (o akutní i chronické CHOA bylo psáno 

již výše), používá se individuální ortéza zejména pro zafixování do stabilní polohy, díky 

pevné ochraně ortézy zvenčí nedochází k dalšímu mechanickému poškození struktur 

nohy. Ze 32 pacientů mělo diagnostikovanou CHOA celkem 50% (16 ze 32).  

Při CHOA ve stadiu subakutním až chronickém s pomalým zlepšováním se 

individuálními ortézami snažíme nohu chránit mechanicky před negativními vlivy 

zvenčí, dále pak chceme zabránit vzniku nových mikro traumat nechtěným pohybem 

v noze. 

Jiný přístup bude také u diabetických nohou postižených navíc defekty a případně 

zánětem. 

V případě defektu hodnotí lékař, jak již bylo popsáno, jeho hloubku a velikost. Z 

celkových 32 pacientů, kteří byli sledováni, mělo defekt 87% (28 pacientů). 4 byli bez 

defektu. Toto vysoké číslo je pravděpodobně dáno vysokým počtem pacientů s 

chronickou CHOA se značnými deformitami, které následně způsobují vznik defektů v 

místech patologických kostních prominencí (nejčastěji zborcená podélná klenba v 

oblasti Chopartova kloubu).  

Velkým problémem právě pro vznik defektů je neuropatie, která výrazně zvyšuje 

riziko poškození končetiny. Příkladem je vznik defektu při procházce v lese v otevřené 

obuvi, zapadnutí šišky a poranění kůže nohy, ze kterého poté vznikl těžko hojitelný 

defekt. Ten byl odhalen až po příchodu domů a sundání obuvi. 

 

10.1.2  Hojení defektu 

Defekt byl zhoršen u 14% (4) pacientů, stejný stav zůstal u 22% (6) pacientů, ke 

zlepšení došlo u 43% (12) pacientů, defekt byl plně zhojen u 21% (6) pacientů. Celkem 

bylo hodnoceno 28 pacientů s defektem. (viz Přílohy, Graf č. 2) 

 

ZHORŠENÍ DEFEKTU 

Z celkového počtu 28 pacientů bylo zhoršení sledováno u 14% pacientů (4). U 3 

pacientů byla diagnostikována CHOA a navíc značná nedisciplinovanost, u 1 zánět. Ke 

zhoršení defektu docházelo z mnoha důvodů. Jedním z nejčastějších problémů byla 

celkově špatná spolupráce pacienta. Ta se projevovala tím, že pacient ortézu nechtěl 
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vůbec nosit, protože jej obtěžovala při chůzi, nebo ortézu, byť správně seděla, nosil jen 

občas. Nejčastějším způsobem obhájením bylo, že si ji nechtěli brát na cestu k lékaři, 

protože se v ní hůře chodí, že ji nosí jen doma, nebo že ji jednoduše z vlastní vůle 

nasazují jen v momentech, kdy sami usoudí za vhodné. I přes důslednou edukaci 

docházelo k opětovnému zatěžování postižené končetiny v běžné obuvi a k 

nežádoucímu zatížení postižených míst. Ze záznamu můžeme tyto pacienty hodnotit 

jako celkově nedisciplinované bez snahy o zlepšení. Špatná je často kromě odlehčení 

kompenzace DM a dodržování základních režimových opatření (zejména kouření).  

Kromě nevole nosit neustále ortézu se dalším faktorem zhoršujícím stav defektu 

stalo opomíjení dalších odlehčujících pomůcek, zejména berlí (podpažních nebo 

francouzských), a to u nedisciplinovaných pacientů I minimální odlehčení má na hojení 

defektu velký vliv, na to by měl být každý pacient hned při první návštěvě příslušného 

pracoviště upozorněn. Tato problematika bude popsána níže, v kapitole o používání 

dalších odlehčujících pomůcek. 

Zhoršení defektu v několika případech způsobilo, že individuální ortéza nesprávně 

seděla. Mohlo se tak stát ve chvíli, kdy se změnily proporce dolní končetiny, dostavil se 

otok, nebo se zmenšil/zvětšil. I volba nesprávného typu vyměkčení mohla hrát svoji 

roli. V těchto případech byla ortéza v co nejkratším časovém úseku upravena. 

 

ZLEPŠENÍ DEFEKTU 

Ke zlepšení defektu došlo u 43% (12) z  28 pacientů. Jednalo se v podstatě o 

nesourodou skupinu pacientů (někteří s CHOA, někteří po amputacích různé výšky), 

kteří indikovanou individuálně zhotovenou ortézu nosili především velmi důsledně. 

Další podmínkou bylo, že ortéza perfektně kopírovala tvar jejich nohy a přítomného 

defektu a bezvadně seděla. Většina z těchto pacientů navíc využívala pomocných 

odlehčovacích doplňků (berle francouzské nebo podpažní a/nebo vozík). Ke zlepšení 

stavu defektu došlo i u pacientů s CHOA, u které je důležitá stabilizace končetiny a 

zabránění vzniku dalších deformit, a právě toto individuální ortézy poskytují. 

 

STEJNÝ STAV DEFEKTU 

Stejný stav zůstal u 21% pacientů (6). I po používání individuální ortézy jsem 

zařadila ty pacienty, u kterých nebylo hojení tolik výrazné, u kterých došlo ke zhojení o 

několik milimetrů nebo se defekt střídavě lepšil a následně zhoršoval. Problém 
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nacházím především v tom, že k hojení velkého množství pacientů je zapotřebí delší 

časový úsek, než je jeden rok. Buď je jejich schopnost regenerace celkově snížená, nebo 

v průběhu léčby podstupují jiné zákroky, případně jsou na určitou dobu hospitalizováni 

a stav defektu zůstává stejný- nezhoršuje se, protože pacient nohu příliš nezatěžuje 

došlapováním (je na lůžku nebo se přemisťuje například na vozíku), ale ani se výrazně 

nelepší.  

 

ZHOJENÍ DEFEKTU 

K úplnému zhojení defektů došlo u celkem 21% (6) z 28. Do této skupiny patřili 

především pacienti, kteří byli bez defektu i CHOA nebo s CHOA v chronickém stadiu, 

bez infekce. Dalším relativně společným znakem této skupiny je, že defekt byl před 

zahájením nošení individuální ortézy menšího rozsahu (zhruba do 2 cm v průměru) a 

zapadal do hodnocení dle Wagnera do kategorie W1 (tedy defekty nezasahující do 

podkožních a hlubších vrstev nohy), což hojení usnadňuje. Ke zhojení defektu došlo 

také díky individuálním ortézám, které pacienti, stejně jako u kategorie těch, kteří měli 

defekt zlepšený, bezproblémově používali, dodržovali doporučené postupy v péči o 

nohu i ortézu. Ortéza výborně seděla, nezpůsobovala nové defekty, byla správně 

vytvarována a vyměkčena. V případě, že v průběhu léčby nějaký z těchto požadavků 

nesplnila, byla co nejdříve provedena náprava a následné hojení už probíhalo v pořádku. 

Tato skupina, respektive počet pacientů, kterým se defekt úplně zhojil, společně se 

skupinou defektů zlepšených, je ukázkou, že individuálně zhotovené ortézy mají v léčbě 

defektů u syndromu diabetické nohy neopominutelný význam. Jejich nespornou 

výhodou je, jak již bylo řečeno výše, možnost přizpůsobit tvar skořepiny i vnitřního 

vyměkčení individuálním potřebám každého z pacientů, navíc mnohé jde následně 

doupravovat (lehce rozšířit v oblasti lýtka, změnit tvar vyměkčení, vložky, upravit 

podrážku pro lepší chůzi). 

 

10.1.3  Recidiva zhojeného defektu 

K recidivě již zhojeného defektu došlo u 67% pacientů (4). (viz Přílohy, Graf č. 3) 

Důvodem bylo opětovné zvýšené zatěžování končetiny. Pacient po zhojení defektů 

může získat mylný dojem, že již není potřeba se o diabetickou nohu nadále starat a 

kontrolovat ji, a začne na ni běžným způsobem došlapovat a navíc používá běžnou obuv 

místo ortopedické, která je mu doporučena.  



 

49 

 

 

10.1.4  Vznik defektu nově na druhé noze 

Defekt na druhé noze se objevil u 9% pacientů (3). (viz Přílohy, Graf č. 4) 

Byl způsoben nadměrným zatěžováním druhé končetiny, též s diagnostikovaným 

syndromem diabetické nohy. Ta byla v „klidovém“ stadiu, byla bez defektů, pouze ve 

sledování lékařem. V momentě, kdy první noha začala být léčena s defektem, musela 

tedy být velmi dobře odlehčena, došlo k přetížení a vzniku ulcerace.  

 

10.1.5  Adjuvatika 

V této kapitole je rozebrána problematika využívání adjuvatik při používání 

individuálních ortéz. Z celkového počtu 32 pacientů používalo berle (francouzské nebo 

podpažní) 22% z nich (7), vozík 28% (9), berle i vozík také 28% (9), bez jakýchkoliv 

adjuvatik bylo 22% (7). (viz Přílohy, Graf č. 5) 

 

BERLE (FRANCOUZSKÉ NEBO PODPAŽNÍ) 

Pacient na nohu došlapuje buď méně, nebo při chůzi vůbec a lehce se o nohu opírá 

například jen při přemisťování do sprchy, na WC atd. Berle francouzské nebo podpažní 

by pacient měl mít předepsán ještě dříve než samotnou ortézu. Stejně jako u ní ale platí, 

že je pacient nechce používat, protože mu při pohybu překážejí, byl dosud zvyklý na 

rychlejší tempo, špatně se mu s nimi manipuluje v domácnosti, nechce je například 

ukládat do auta při přesunech. 

 

VOZÍK 

Invalidní vozík je doporučen k používání zejména u pacientů, u kterých jsou 

postiženy obě dolní končetiny. Dále u těch, kteří jsou fyzicky velmi špatně zdatní a 

chůze pomocí berlí je téměř nemožná, protože se pomocí rukou a berlí neudrží. Vozík je 

také nutný v případech, kdy je nutné úplné odlehčení a pacient nesmí na postiženou 

nohu vůbec došlápnout, tzn. Například po operačních zákrocích a v akutním stadiu 

CHOA. Pomocí vozíku se také bude přemisťovat takový pacient s individuální ortézou, 

který zároveň dostal jako adjuvatikum také berle, ale z již zmíněných důvodů (špatná 

kondice,..) není schopen využívat jich po delší časový úsek. 
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Bez ADJUVATIK 

Bez jakýchkoliv dalších pomůcek bylo z celkového počtu 32 pacientů 22% (7). 

Jedná se o relativně velké procento, které signalizuje velké riziko v hojení defektů u 

diabetické nohy. Odlehčovací pomůcky jako tyto zmíněné by měl pacient dostat ještě 

před výrobou samotné individuální ortézy, a ať nastane pochybení ze strany personálu, 

že se na předepsání „zapomene“, nebo si je pacient vůbec nevyzvedne, není to v 

pořádku. Pacient by správně měl odlehčovat jakýmkoli způsobem už od začátku léčby. 

Podobná situace jako u opomíjení berlí je u používání invalidního vozíku. Mnozí 

pacienti byli v předchozím životě velmi aktivní, mají malé děti, o které se musí starat, 

vozík se jim na šířku nevejde do dveří v domácnosti, neumí se na něm pohybovat. Z 

toho pramení odmítání vozíku jako způsobu odlehčení v běžném životě. Někteří 

pacienti vozík sice používají, je jim indikován pro úplné odlehčení, ale ne neustále ho 

používají. V domácnosti například využívají jen berlí, nebo chodí bez těchto pomůcek. 

 

10.1.6  Malé amputační zákroky 

Pacientů bez amputací bylo 59% (19), s amputací v noze 41% (13). Na 

biomechanickou funkci nohy má vliv jakýkoliv amputační zákrok v noze, který mění 

tlakové rozložení při zátěži a silovou rovnováhu mezi flexory a extenzory.  

Amputaci prstů mělo 16% (5), transmetatarsální amputaci 19% (6), amputaci v 

Chopartově kloubu 3% (1), amputaci dle Symeho 3% (1).  

 

10.2  Kazuistika pacienta č. 1; defekt zhojen 

23. 1. 2013 Pacient s diagnostikovanou CHOA levé dolní končetiny,  s chronickým 

defektem na levé dolní končetině v oblasti plosky, velikost W1- W2 dle Wagnera, 3 cm 

x 2 cm x 3 cm. V tento den byl ortotikem sejmut sádrový odlitek pro zhotovení 

individuální ortézy.  

20. 2. 2013 Pacient vlastní vozík a dnes dostal hotovou individuální ortézu. Ta 

správně sedí, pacient ihned nasazuje k používání.  

8. 4. 2013 Zmenšení defektu na 2 cm x 0, 5 cm x 1, 4 cm. 

17. 4. 2013 Záznam o zákroku na ortopedii v Hradci Králové k minimalizaci 

kostních prominencí na levé dolní končetině.  

3. 10. 2013 defekt zcela zhojen. 
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Následně pacient zůstává bez defektů a je mu indikována ortopedická obuv. Ta, jak 

již bylo řečeno výše, zabraňuje díky svému tvaru a vnitřku vzniku nových defektů. 

Pacient je disciplinovaný, ortézu i ortopedickou obuv svědomitě nosí.  

 

10.3  Kazuistika pacienta č. 2; defekt zlepšen 

Pacient s mnohočetnými nekrotizujícími defekty levé dolní končetiny s flegmonou. 

Amputace s otevřeným hojením, následná reamputace.  

13. 2. 2013 defekt v jizvě velikosti 6 cm x 2 cm x 3 cm. Indikován vozík jako plné 

odlehčení.  

11. 4. 2013 defekt téměř zhojen, na další termín kontroly objednán také ortotik. 

4. 6. 2013 Pacient dostává novou individuální ortézu a začíná ji používat. 

11. 9. 2013 Pacient chodí v nové ortéze, ale vznikají nové defekty na levé dolní 

končetině: nad jizvou po amputaci dle Wagnera W1 velikosti 0, 3 cm x 0. 2 cm, pod 

jizvou dle Wagnera W2 velikosti 3, 5 cm x 1, 2 cm. Pacient nohu přetěžoval, proto 

znovu nařízen vozík jako úplně odlehčující pomůcka. Je nutné vyrobit novou 

individuální ortézu, která již bude lépe sedět a nebude způsobovat defekty. Sejmut je 

nový odlitek pro výrobu. 

16. 10. 2013 dostává pacient novou individuální ortézu. 

20. 11. 2013 defekty zmenšeny na průměrně 2, 4 cm x 1, 8 cm. 

 

10.4  Kazuistika pacienta č. 3; defekt zhojen, následná recidiva 

Pacient s amputací na pravé dolní končetině v TMT skloubení všech pěti prstů, 

defekty v jizvě laterálně 2, 8 cm x 0, 5 cm x 1 cm, mediálně 1, 5 cm x 0, 3 cm x 0, 8 cm, 

laterálně 1, 6 cm x 0, 3 cm x 1, 2 cm.  

16. 1. 2013 Indikace individuálně zhotovené ortézy, používá podpažní berle 

k odlehčení. Ortotik snímá sádrový odlitek. 

6. 2. 2013 Pacient dostal individuální ortézu a je poučen o používání.  

6. 3. 2013 Defekt již jen laterálně o velikosti 1, 5 cm x 0, 3 cm x 0, 4 cm, tudíž 

zmenšen.  

11. 6. 2013 Všechny defekty úspěšně zhojeny.  

9. 7. 2013 Na pravé dolní končetině nový defekt. Pacient získal mylný dojem, že již 

nemusí nadále odlehčovat, byť byl poučen o nutnosti dále nosit ortopedickou obuv a 
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nohy pečlivě sledovat. Následně přichází do defektu infekce, pacient používá podpažní 

berle, ale ty nenosí a nijak neodlehčuje.  

8. 9. 2013 Zvětšení defektu, pacient nadále neodlehčuje. Indikace další individuální 

ortézy.  

15. 10. 2013 Zánět se z místa defektu rozšířil až do oblasti bérce, flegmona. Ortézu 

dále nosí.  

 

10.5  Problém výběru skupiny pacientů 

Skupina pacientů, kteří byli zařazeni do výběru, měla jako společný znak syndrom 

diabetické nohy a používání individuálně zhotovené ortézy, ale jinak se jejich znaky 

v mnohém lišily. Většina z nich (28 ze 32) měla na noze defekt. Někteří z pacientů s 

defekty měli v těchto místech zároveň zánět, jiní trpěli na CHOA, další skupina na 

osteomyelitidu a u některých tento záznam zcela chyběl. U každého pacienta s částečně 

odlišnou diagnózou se průběh hojení z těchto důvodů musel lišit a výsledky proto 

nejsou objektivní. 

 

10.6  Objektivizace dalšího výzkumu 

Zcela zásadní pro další práci musí být stanovení jasně daných parametrů pro výběr 

skupiny pacientů. Je třeba odlišit skupinu s CHOA a s defektem. Dále tyto skupiny 

musíme více specifikovat.  

U pacientů s CHOA by bylo nutné hodnotit tvarové změny na kostním skeletu 

nohy, což by byl značný problém. Víme ale, že stabilizace a důsledné odlehčení vede ke 

zlepšení stavu a k přechodu do chronicity, kdy pacient přechází k ortopedické obuvi.  

Pro hodnocení pacientů s defektem je třeba dále přesně specifikovat výběr 

sledovaných pacientů. Může se totiž měnit řada faktorů, které ovlivní hojení defektu. 

Základním parametrem je stav defektu na začátku léčby pomocí individuální ortézy. 

Na základě hodnocení ve spolupráci s lékařem se určí způsob lokální léčby (měla by být 

stejná), typ defektu, lokalizace, přítomnost infekce, prokrvení končetiny a kontrola 

parciálního tlaku kyslíku. Je třeba vyloučit pacienty, u kterých určitý faktor ovlivňuje 

hojení defektu. Jedná se zejména o: amputace v noze, osteomyelitida, stupeň ischemie, 

CHOA v akutním stadiu, antibiotika. Díky tomuto hodnocení vznikne skupina pacientů 

se stejným znakem. Velká většina pacientů ale bude na základě již zmíněných 
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parametrů vyloučena, a tak může být skupina značně malá a studie bude časově náročná 

pro získání skupiny dostatečně velké. 

Pro objektivizaci dalšího výzkumu je důležité porovnat konečné výsledky s hojením 

defektů při používání TCC, protože je pro objektivizaci potřeba kontrolního vzorku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

11.  Výsledky 

Individuální ortézy (PRAFO modifikace) se ukázaly jako efektivní způsob 

stabilizace dolní končetiny a jako efektivní nástroj pro lokální odlehčení a hojení 

defektů u syndromu diabetické nohy.  

Hojení defektu hodnocené jako zlepšené bylo vysledováno u 43% pacientů. Toto 

poměrně vysoké procento je dáno jednak důsledným dodržováním doporučeného 

léčebného režimu, dále perfektně padnoucí ortézou. Defekt se také lépe hojil u pacientů 

s hodnocením dle Wagnera W1-W2.  

Stejný stav defektu zůstal u 21% pacientů, mezi ně byli zařazeni i pacienti, u 

kterých nebylo hojení příliš progresivní. Důvodem je také to, že u velkého množství 

pacientů je k úplnému zhojení potřeba delší časový úsek, než byl 1 rok sledování 

ortotikem na pracovišti. Procentuální zastoupení zhojených pacientů by se tak 

pravděpodobně navýšilo.  

Zhojeno bylo 21% pacientů s defekty. Jednalo se zejména o pacienty s defekty 

menšího rozsahu (W1-W2 dle Wagnera). Pacienti důsledně ortézy nosili a byli celkově 

velmi dobře spolupracující. Ortéza bezproblémově seděla, nezpůsobovala nové defekty. 

Dále se jednalo o pacienty, u kterých nebyla léčba komplikována infekcí.  

Ke zhoršení defektů došlo celkově u 14% pacientů. Hlavními důvody byla 

nespolupráce pacientů, nenošení ortézy nebo její občasné a nesprávné používání, dále 

zánět, celkově špatná kompenzace diabetu, opětovné nesprávné zatěžování končetiny s 

defektem při lehkém zlepšení defektu, nepoužívání adjuvatik. Ke zhoršení, ale 

dočasnému, vedl i nesprávný tvar ortézy nebo změna tvaru nohy, na které potom ortéza 

nesprávně seděla. Vždy však došlo k upravení tvaru ortézy. 

Na průběh hojení defektů na diabetické noze má vliv mnoho faktorů. Rozdílné 

hojení bude probíhat u nohou s deformitami způsobenými CHOA, u nohou bez 

deformit, u nohou po chirurgických zákrocích.  

Dalším rizikovým činitelem pro hojení defektů je také přetížení druhé dolní 

končetiny a následný vznik nových defektů právě na ní. Patologický proces na druhé 

dolní končetině vznikl u 9% pacientů. Nejčastějším důvodem vzniku je také používání 

běžné obuvi místo doporučené ortopedické nebo nevhodná obuv pro domácí použití 

(„kroksy“, holinky apod.). 
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Adjuvatika používalo celkem 78% pacientů. 22% pacientů bylo bez jakýchkoli 

pomůcek. Vliv na hojení defektů má i správné odlehčení pomocí berlí (francouzských 

nebo podpažních) a vozíku, alarmující je počet pacientů bez jakýchkoli adjuvatik.  

K recidivě již zhojeného defektu došlo celkem u 67% pacientů. Důvodem bylo 

opětovné přetěžování zhojené nohy. Pacient předpokládal, že noha je již „zdravá“ a není 

potřeba dalších režimových opatření, jako je například ortopedická obuv.  

Nově se defekt na druhé noze objevil u 9% pacientů, a to nejčastěji z důvodu 

velkého přetížení končetiny ve fázi odlehčování první končetiny postižené defektem.  

Celkově je možné říci, že pacienti, kteří individuální ortézy dostali, byli již ve 

stavu, kdy se defekt dlouhodobě špatně hojil. Po začátku léčby těmito ortézami došlo ke 

zklidnění nohy a ke správnému odlehčení v místech defektů. Defekty byly navíc díky 

možnosti ortézu snímat dobře kontrolovatelné a bylo možné ji v případě jakéhokoli 

nekomfortu upravit.  

U pacientů s dlouhodobě se nehojícími defekty docházelo nejčastěji 

k progresivnímu zhoršování defektu. Pacienti na defekty došlapovali, používali 

nesprávnou obuv, nepoužívali berle ani jiná adjuvatika. Můžeme tedy říci, že pokud se 

stav defektu při používání individuální ortézy stabilizuje a dále se nezhoršuje, ortéza je 

efektivní. 
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12.  Diskuze 

Možnost věnovat se problematice individuálních ortéz a jejich efektivity v léčbě 

defektů u syndromu diabetické nohy byla pro mne velmi přínosná. Bylo mi navíc 

umožněno nahlédnout do problematiky, která se mě částečně osobně dotýká.  

Cílem této práci bylo zhodnotit na vzorku 32 pacientů, zda je používání 

individuálních ortéz efektivní cestou pro hojení defektů u syndromu diabetické nohy. 

Byla mi poskytnuta data, díky kterým bylo možné toto téma statisticky zhodnotit. 

Vzorek pacientů byl značně nesourodý. Pokud bychom pacienty kategorizovali, jak 

bylo naznačeno v kapitole o objektivizaci dalšího výzkumu, měli bychom 

pravděpodobně v každé skupině pacientů se stejnými znaky velmi malé množství. Aby 

se toto číslo dalo navýšit a studii tudíž objektivizovat, bylo by zapotřebí věnovat 

studování této problematiky větší časový prostor, a toto nebylo v mém případě možné.  

Ve většině vědeckých článků, které jsem prostudovala, byla jako standardní cesta v 

odlehčování uváděna TCC. Tyto ortézy považuji také za velmi efektivní, ale vidím 

problém v jejich menší životnosti. Pokud je TCC zatížena obézním pacientem, k její 

destrukci dochází poměrně brzy. 

V modifikaci individuálních ortéz PRAFO jsem došla k názoru, že jejich pevnější 

konstrukce je přínosnější volbou, navíc je zde možnost lehkého zatížení pomocí 

odolnější podrážky. Novou hypotézou je: výroba těchto ortéz je sice časově náročnější 

(je nutné nejdříve sejmout sádrový odlitek, podle něj potom na pracovišti vypracovat 

ortézu samotnou), pacient si ji k použití neodnáší ihned, ale čas strávený přípravou 

pomůcky se následně vrátí v rychlejším průběhu hojení pacientova defektu na noze. 

Náklady na různé způsoby individuálního odlehčení by bylo dobré porovnat. 

U používání individuálně zhotovených ortéz vidím další plus v možnosti 

přizpůsobit pomůcku pacientovi tak, aby s ní byl i on sám spokojen a to i co se 

například barvy nebo vzoru na materiálu týká. Mnoho pacientů, se kterými jsem se 

setkala i během studijní praxe na protetice, kladli důraz na vzhled, snažili se například 

barvu doladit podle jejich zálib nebo dokonce používaného oblečení. Podle mého 

názoru hraje velkou roli právě i psychika v tom, jestli pacient bude pomůcku chtít 

používat. Samozřejmě fakt, že ortéza dokonale sedí, obepíná přesně pacientovu 

končetinu, nikde nedře a nezpůsobuje vznik nových defektů, je předpokladem pro 

úspěšné léčení.  
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Zarazil mne výsledek ohledně používání adjuvatik. Předpokládala jsem, že pokud 

má pacient dlouhodobě nehojící se defekt, bude v každém případě používat před 

indikací individuální ortézy berle nebo vozík, aby byla šance nohu odlehčit a zlepšit 

hojení. Proto jsem byla velmi překvapena, že 22% pacientů nepoužívala žádné 

pomůcky. Z mého pohledu nemusí jít o pochybení ze strany lékařů- ti, předpokládám, 

adjuvatika ihned indikují. Problém pravděpodobně nastane v nedisciplinovanosti 

pacienta, berle nebo vozík si vůbec nevyzvedne. Během návštěv na podiatrii jsem často 

slyšela názory, že berle a vozík překážejí, že pacienty obtěžují, nebo že je používají jen 

na delší procházky. Dále také, že s berlemi nebo vozíkem nepřišli jen na kontrolu a 

jinak je používají. Těmto pacientům je vždy sděleno, že i lehké zanedbání v používání 

odlehčení může velmi rychle zhoršit průběh léčby.  

Lepší hojení defektů u syndromu diabetické nohy pomocí individuálních ortéz musí 

být doplněno i celkovou správnou kompenzací diabetu. Pacient by měl dodržovat 

režimová opatření od diabetologa, nekouřit, správně o nohy pečovat (i o nepostiženou, 

protože jak již bylo řečeno výše, může dojít k přetížení a následnému vzniku defektu). 

Samozřejmostí jsou pravidelné kontroly u lékaře a ortotika. 
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13.  Závěr  

Cílem této práce bylo získat zpětnou vazbu pro lékaře i ortotiky, kteří se věnují 

pacientům se syndromem diabetické nohy a defekty na nich. Byla snahou na vzorku 

pacientů zjistit, zda je efektivní předepisovat a vytvářet pro tyto pacienty individuální 

ortézy a zda dojde ke zlepšení jejich hojení v nich. Toto se díky statistickému 

zhodnocení dat poskytnutých ortotikem podařilo. Byla nastíněna také problematika 

objektivizace dalšího výzkumu, na toto téma by se však dala zpracovat jiná práce o 

větším rozsahu.  

Doufám, že má práce ukázala, že používání individuálních ortéz má smysl a kladný 

přínos, a že energie i čas do toho vložené mají viditelné výsledky. Je ale potřeba dále na 

léčbě odlehčením pracovat a maximálně ji zlepšovat.  
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Informovaný souhlas k bakalářské práci na téma: 

Vliv individuálních ortéz na hojení defektů u syndromu diabetické nohy 

Práci zpracovává Tereza Kalošová, 3. ročník ortotik- protetik FTVS UK 

Dovoluji si Vás tímto požádat o spolupráci pro vypracování mé bakalářské práce, 

ve které se budu věnovat pacientům se syndromem diabetické nohy a s tím spojenými 

defekty, a budu pracovat na posouzení vlivu individuálních protéz a sériově vyráběných 

pomůcek na jejich hojení. Ráda bych na konkrétních příkladech ukázala výsledky mého 

zkoumání , a pokud mi bude Vámi umožněno postup dokumentovat, ráda bych si jej 

také vyfotografovala. 

 

Dále bych chtěla zdůraznit a slíbit, že získané informace nebudou zneužity a Vaše 

osobní data nebudou nikde uveřejněna. 

 

Tímto Vás žádám o svolení s přístupem do Vaší lékařské dokumentace a 

s případným doplněním od Vašeho vyšetřujícího lékaře. Z Vaší dokumentace bych ráda 

získala údaje o délce onemocnění a jeho vývoji, díky kterému budu moct posoudit vliv 

pomůcky na hojení defektu. Dále Vás žádám o svolení s poskytnutím informací od 

protetika, se kterým spolupracujete, a o možnost vyfotografovat postup hojení defektu. 

Případné fotografie Vám předložím ke schválení a v případě Vašeho nesouhlasu je 

nepoužiji. Ráda s Vámi budu též celý proces konzultovat a budu ráda za všechny Vaše 

připomínky a podněty. 

Předem Vám děkuji za spolupráci. 

Prosím, abyste nehodící se škrtl/a: 

Souhlasím s poskytnutím informací. 

Nesouhlasím s poskytnutím informací. 

Souhlasím s fotografiemi v dokumentaci. 

 

V ....................... dne .............................                       

Podpis:...................................... 
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