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Abstract 

Developing of foot ulcers are most  frequent complication on diabetic 

foot. 20 – 25% of patients with diabetes throughout their lives will develop 

ulcers on their feet.  It is estimated that patients with diabetes  have 25 fold 

higher prevalence of amputation than people without the disease. Every 30 

seconds a lower limb is lost/amputated somewhere in the world as a 

consequence of diabetes. 70-85% of these amputations is precipitated by a 

foot ulcer. Lower limb amputation is associated  with significant  morbidity 

and mortality, as approximately 50% experience foot ulceration or 

amputation of contralateral limb within 2-5 years. Sensory neuropathy, 

peripheral arterial disease, foot deformities and unregulated blood sugar 

levels are the most important risk factors for this condition.  Trauma of the 

foot in the presence of sensory neuropathy and improperly fitted shoes, is 

also risk factor of ulceration, as it lead to callus formation.  

Other factors that commonly contribute to risk of ulceration include 

duration of diabetes, poor diabetes control, chronic renal disease and visual 

loss.  Annual examinations of the patients, presence or absence of sensory 
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neuropathy, peripheral arterial disease, and identification of deformities and 

ulcers of the feet are the most important parameters on which the risk 

categorization for the diabetic foot is based.  

There are 3 stages of risk for diabetic foot in patients who suffer from 

diabetes.  

Foot with low risk – there are no risk factors identified or previous 

ulceration/amputation of the foot. 

Foot with medium risk – 1 risk factor is present (neuropathy, 

peripheral arterial disease or deformities of the foot) without previous history 

for ulcers/amputation of the foot. 

Foot with high risk – patients with two or more risk factors (neuropathy, 

peripheral arterial disease, deformities and/or previous history of 

ulcer/amputation of the foot. 

The protocols for prevention and healing with this risk categorization 

enable countries with programs for early diagnosis and prevention (Canada 

and Australia) to reduce for 50% the number of amputations for diabetic foot 

in 10 years period. In the Republic of Macedonia no such program exists. 

 

Keywords: diabetic foot; evaluation; foot ulcers; risk stratification.   
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Резиме 

Појавата на улцери на стапалото е најчеста компликација кај 

болните со дијабетично стапало. 20-25% од пациентите кои имаат 

шеќерна болест во текот на својот живот ќе развијат улцери на 

стапалото. Проценето е дека пациентите со дијабетес имаат 25 пати 

поголема преваленција за ампутација на нозете од оние кои оваа болест 

ја немаат. Секој 30 секунди некаде во светот се губи (ампутира) по една 

нога како последица од дијабетесот.70-85% од сите ампутации се 

предизвикани од улцери на стапалото. Ампутацијата на нозете е 

сврзана со значаен морбидитет и морталитет, бидејќи кај 50% од нив се 

очекува нова, контралатерална ампутација во период од 2-5 години. 

Сензорната невропатија, периферната артериска болест, деформитетите 

на стапалото и нерегулиранаста гликемија се најзначајни ризик фактори 

за развивање на оваа состојба. Траумата на стапалото во услови на 

сензорна невропатија, лошо газење во обувките се ризик фактор за 

јавување на улцери бидејќи водат до формирање на калус. Контролните 

годишни прегледи на клиничката состојба, присуството или одсуството 
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на сензорната невропатија, периферната артериска болест, детекцијата 

на деформитетите и улцерите на стапалото се главни параметри врз 

основа на кои се прави ризик категоризацијата на дијабетичното 

стапало. Врз основа на оваа категоризација постојат 3 нивоа на ризик за 

стапалото кај пациентите со шеќерна болест 

Стапало со низок ризик – нема детектирано ризик фактори нити 

претходна улцерација/ампутација на стапалото 

Стапало со среден ризик – присутен еден ризик фактор 

(невропатија, периферна артериска болест или деформитете на 

стапалото) без претходна историја за улцер/ампутација на стапалото 

Стапало со висок ризик – пациенти со два или повеќе ризик 

фактори (невропатија, периферна артериска болест, деформитети и/или 

претходна анамнеза за улцер/ампутација на стапалото 

Протоколите разработени за превенција и лекување на вака 

категоризирани  стапала овозможуваат во земјите кои имаат програми 

за рана дијагностика и ризик категоризација (Канада и Австралија) 

бројот на ампутирани дијабетични стапала во 10 годишен преиод да се 

намали за 50%. Во Република Македонија ваква програма засега нема.  

 

Клучни зборови: дијабетично стапало; евалуација; улцери на 

стапaлата; ризик стратификација.     

 

1.Вовед 

 Синдромот на “дијабетично стапало” опфаќа хетерогена група 

на патолошки состојби кои се предизвикани од основното заболување, 
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како што се; соматоска и автономна невропатија, дијабетична  микро и 

макро ангиопатија, структурни промени на коските и нивни лезии, 

плантарни улцери и кожни инфекции, различни комбинации на се 

претходно спомнато.
1
 До една третина од сите болни од шеќерна болест 

во текот на свoјот живот ќе имаат потреба од лекување на 

дијабетичното стапало.
2
 Секој 30 секунди некаде во светот се губи 

(ампутира) по една нога како последица од дијабетесот.
3
 70-85% од 

сите ампутации се предизвикани од улцери на стапалото.
4
 

Ампутацијата на нозете е сврзана со значаен морбидитет и морталитет, 

бидејќи кај 50% од нив се очекува нова, контралатерална ампутација во 

период од 2-5 години.
5 

 35-45% од сите ампутации на нозете се 

изведууваат кај болните од шеќерна болест и таа е 25 пати почеста во 

оваа категорија компарирана со другите
6 

Петогодишната стапка на 

смртност по ампутацијата кај дијабетичарите е 70%, а трошоци 

поврзани со лекување на дијабетичното стапало и неговите 

компликации се 25% од вкупните трошоци за лекување на сите 

компликациите од шеќерната болест.
7
 

 Во клиничката практика дијабетичното стаплао се јавува во два 

клинички ентитета и тоа ; невропатско стапало (доминира 

невропатијата) и невро-исхемично стапало (невропатијата е 

дополнително влошена со васкуларна болест).  

2. Етиологија 

Во етилогијата за нивното јавување присутни се главни и 

дополнителни фактори. Главни се периферната невропатија и 
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периферната васкуларна болест. Во дополнителните фактори влегуваат; 

траењето на шеќерната болест подолго од 10 години, лошата  

гликемиска контрола, присуството на инфекција, и предходни улцери и 

деформитети на стапалото, возраст поголема од 60 години, пушење и 

консумирање алкохол, придружна ретикопатија и нефропатија, 

недоволна едуцирионаст за болеста и нејзините компликации.
8 

Траумата на стапалото во услови на сензорна невропатија и лошото 

газење во обувките истотака се ризик фактори за јавување на улцери 

бидејќи водат до формирање на калус.
 

3.Клиничка слика 

Во клиничката практика дијабетичното стапало се јавува во два 

клинички ентитета и тоа ; невропатско стапало (доминира 

невропатијата) и невро-исхемично стапало (невропатијата е 

дополнително влошена со васкуларна болест).  

Невропатското стапало е топло со сува кожа, сочуван пулс, 

дилатирани вени, редуцирана осетливост и калус околу улцерот. Невро-

исхемичното стапало е ладно, розево, со атрофична кожа и отсутни 

пулсеви. Стапалото може да биде болно, со или без мал калус. 

Улцерот на дијабетичното стапало е една од неговите главни клинички 

манифестации. 

Невропатскиот улцер најчесто е безболен, а невроисхемичниот 

вообичаено е болен. Тој најчесто е лоциран во подрачја на задебелен 

калус кој е пробиен со или без додатна инфекција, гној, едема, еритема, 

крцкање на зглобовите, непријатен мирис. Невроисхемичниот улцер 



     

129 
 

најчесто се јавува на маргините (ивиците) на стапалото, а 

невропатскиот уцер е најприсутен на плантарната страна - долниот дел 

од стапалото (Слика 1). 

Посебен ентитет представува Charcot стапалото. Кај ова стапало 

присутен е невро-артропатски процес кој се одликува со, остеопороза, 

фрактури, акутна инфламација и деструктуирање на архитектурата на 

стапалото. Суспектната Charcot невро-артропатија е ургентна состојба и 

треба да се третира од мултидисциплинарен тим. 

4.Проценка на стапалото како дел од  рутинската грижа за болните 

од шеќерна болест 

Најдобрата грижа треба да биде спрега меѓу пациентите и 

медициските професионалци, а одлуките и одговорноста треба да биде 

соодветно поделена. 

Неопходно е да се организира систем за повикување 

(потсетување). Потребно е да се организира повик за годишна контрола 

како дел од вкупната превенција од компликациите на  дијабетесот. 

Како дел од годишната контрола тренирани професионалци го 

прегледуваат стапалата на пациентите за да ги откријат ризик 

факторите за јавување на улцерите.Сите пациенти со шеќерна болест 

треба навремено да се прегледаат (испитаат) и да се процени нивниот 

ризик за јавување на улцери на стапалото.
9
 

Испитувањето на стапалото вклучува: 

Тестирање на протективниот сензибилитет со 10 грамски 

монофиламент или вибрација 

Палпација на пулсевите на стапалото 
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Инспекција за деформитети на стапалото и обувките 

Ризик класификација (стратификација), но ако пациентот претходно 

имал  било каков улцер, деформитет или промени на кожата се 

вклучува во групата на висок ризик.  

  Потоа следува ризик класификацијата (стратификација), а 

ги опфаќа следниве категории:  

- низок ризик,  

- зголемен (среден) ризик,  

- висок ризик,  

Направени се повеќе категоризации на ризикот за јавување на 

улцери на дијабетичното стапало од кој најактуелна е онаа од  

International Working Group of Diabetic Foot (IWFDF).
10

 

Категоризацијата е направена врз основа на присуството на 

невропатија, или артериска болест, како и присутните ризик фактори, 

на следниов начин: 

- Стапало со низок ризик – нема присутни ризик фактори, нема 

губиток на протективниот сензибилитет, нема знаци за 

периферна артериска болест, нема ни други ризик фактори 

- Стапало со среден ризик – присутен 1 ризик фактор - губење на 

протективниот сензибилитет или се присутни знаци за 

периферна артериска болест, но без калус и деформитети 

- Стапало со висок ризик – присутна претходна улцерација или 

ампутација, или присутен повеќе од 1 ризик фактор, губиток на 

протективен сензибилитет, присутни знаци за периферна 

артериска болест со калус и деформитети. 
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IWGDF препорачува посебни мерки за грижа за секоја од овие 

категории, а тоа се: 

Грижа за стапало со низок ризик за јавување на улцер  

            (нормален сензибилитет, палпабилен пулс) 

 Едукација за грижа за стапала и редовни годишни 

контроли 

Грижа за стапала со зголемен (среден) ризик за јавување на улцери  

             (невропатија, отсутен пулс или други ризик фактори) 

 Контроли на 3-6 месеци 

 На секоја контрола треба да се направи; 

- Инспекција на стапалото 

- Да се процени потреба за васкуларна проценка 

- Контрола и проценка на обувките 

- Обрне внимание на едукацијата 

Грижа за стапала со висок ризик  

(присутна невропатија или отсутен пулс + деформитети или 

кожни промени, односно претходен улцер) 

 Почести контроли (1-3 месеци) 

 На контрола да се направи; 

- Инспекција на стапалото 

- Разгледа потреба од васкуларна проценка 

- Процени потреба од; 

- Интензивирана едукација за стапалото 

- Консултира специјалист за обувки и 

влошки 
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- Грижа за кожата и ноктите 

- Да се обрне специјално внимание на 

пациентите кои слабо гледаат или  се 

послабо подвижни 

Табеларен преглед на ризик категоризација по IWFDF и честотата на 

прегледи прикажан е на Табела 1. 

Хоспитализација, односно болничко лекување е потребна ако 

постои една од следниве состојби;
11

 

- Розево или бледо, болно, без пулс стaпало (индицира критична 

исхемија) 

- Ширечки целулитис, лимфангитис 

- Шкрипење (крцкање) во зглобовите 

- Системски симптоми на инфекција (сепса) 

- Слаб одговор на инфекцијата на орални антибиотици 

- Суспекција за зафатена со инфекција коска (остеомиелитис) 

- Компромитиран имунитет 

- Лоша дијабетична контрола 

Искуствата покажуваат дека државите кои успеале да ја 

имплеменираат програмата за рана детекција, идентификација и ризик 

стратификација за јавување на улцери кај пациентите со дијабетично 

стапало (Канада и Автстралија) успеале да го намалат бројот на 

ампутирани есктремитети во десет годишен период за 50%.
12

 

 За жал, во Република Македонија нема примена на 

континуирана државна програма за дијагноза, превенција и ризик 

категоризација на пациентите со дијабетично стапало туку 
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превенцијата главно се изведува кампањски, а пациентите најчесто 

лутаат од институција до институција заради што имаме поголем број 

на ампутации. 
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Prevention is effective in reducing the impact of CVD; the 

elimination of health risk behaviours would make it possible to prevent at 

least 80% of coronary artery disease thus providing added value for other 

chronic diseases. 

 

Keywords: atherosclerosis; coronary artery disease; fatty streak.  
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Абстракт 

Мерченд го вовел терминот атеросклероза за да ја опише врската 

меѓу масната дегенерација и крутоста на крвните садови. Овој процес  

ги зафаќа артериите од среден и голем калибар и се карактеризира со 

фрагментирани интамуларни задебелување на субинтимата која 

навлегуваа во луменот на артериите.  

Првите видливи лезии од атеросклерозата се масните наслаги 

кои се должат на акомулацијата на  пенестите  клетки во интимата на 

крвниот сад. Овие клетки  во себе содржат многу масти. Со време 

масните наслаги еволуирааат во фиброзни плаки кои представуваат 

главна карактеристика на развиената атеросклероза. Ваквите промени 
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во себе може да содржат и значителна количина на  липиди. 

Атереосклеротичната лезија е составена од 3 главни компоненти. 

Првата е целуларната компонета која предоминатно се состои од мазни 

мускулни клетки и макрофаги.Втората компонета е матрикс изграден 

од сврзно ткиво и екстрацелуларни липиди.Третата ја сочинуваат 

интацелуларните липиди кои се акомулирани во макрофагите од каде се 

конвертираат во пенестите клетки. 

Превенцијата на оваа состојба е ефективна бидејќи води до 

намалување на кардиваскуларните болести; намалувањето на ризик 

факторите може да превенира до 80% од коронарната артериска болест 

со што се дава дополнителна значење на другите хронични болести. 

 

Клучни зборови: атеросклероза, кoронарна артериска болест, 

масни наслаги 

1. Вовед 

Атеросклерозата претставува болест која се карактеризира со 

задебелување, губење на еластичноста и калцификација на ѕидовите на 

артериите, кое резултира со намален крвен проток и дотур, најизразено 

во церебрумот и долните екстремитети. 

Најчесто се јавува кај: 

 поодмината возраст 

 хипертензија  
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 дијабетес  

 

Прогресија на атеросклерозата 
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2. Коронарна Артериска Болест (КАБ) 

 7милиони Американци боледуваат од КАБ 

 Предизвикана од стеснување на коронарните артерии 

 Број 1 причинител за смртност кај мажи и жени во УСА 

(>500.000год) 

 >60 милиони Американци имаат една од формите на 

коронарната васкуларна болест (хипертензија, КАБ, 

коронарна артериска болест, конгестивна срцева слабост, МИ 

итн) 

 Во Европа претставува причина за смртност кај 42% жени и 

38% мажи до 75год 

 Во Македонија, вкупниот морталитет од болести на 

кардиоваскуларниот  систем изнесува 57,2% и е број 1 

причина за смртност 

3. Македонија 
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4. Ризик фактори 

 Покачен крвен притисок  

 Високи вредности на холестерол 

 Пушење 

 Обезност 

 Физичка неактивност 

 Дијабет 

 Стрес 

 

Ризик фактори 

 

 Пол 

 Генетика 

 Возраст 

 

 

 

Главни ризик фактори  

 Хипертензија 

 Висок холестерол                    сите три заедно го зголемуваат 

ризикот  x 8 

 Пушење 

 

5. Препораки за превенција од КАБ 

Крвен притисок  < 140/90 

со можност за 

корекција 

без можност за 

корекција 
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редовни следења на амбулаторни и домашни мерења 

HbA1c за превенција од КAБ:  <7.0% (<53mmol/mol) 

LDL вредности 

<1.8mmol/L за пациенти со многу висок ризик 

<2.5mmol/L за пациенти со висок ризик 

<3.0mmol/L за сите останати 

Симптоми на КАБ 

 градна болка (ангина) 

 диспнеја 

 тежина, стегање, болка, печење, притисок во предел на 

градната коска со ирадијација кон рацете, вратот и   вилицата 

 асимптоматска (кај дијабетичари) 

Причини и последици на  КАБ 

 Недостаток на кислород како резултат на исхемија 

 Стеснување на коронарните артерии 

 Ангинозна реакција 

 Срцев удар (миокарден инфаркт) локална исхемија како 

резултат на тромб или емболус 

 Финално: долготрајно оштетување  

Дијагноза на КАБ 

 Електрокардиограм 

 Стрес тест 

 Ехокардиографија 

 Коронарна ангиографија 

 Нуклеарен скен 



     

142 
 

Третман на КАБ 

1. Промена на животни навики 

 Редукција на внес на храна со заситени масни киселини 

 Намалување на телесната тежина 

 Зголемена физичка активност 

 Прекин со пушењето 

2. Медикаментозен 

 Бета блокатори 

 Нитроглицерин и други нитрати 

 Калцум блокатори 

 Аспирин 

 Лекови кои го намалуваат холестеролот- статини 

 Дигиталис 

 АКЕ инхибитори 

 Диуретици 

3. Оперативен  

 Балон ангиопластика 

 Стент имплементација 

 Атеректомија 

 Ласер ангиопластика 

 Коронарен артериски бајпас (CABG) 

Полова разлика 

 Коронарната артериска болест е позастапена кај мажи 

 Жените имаат повисока стапка на морталитет 
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 МИ кај млади, здрави жени е по редок 

Влијание на пушењето 

 Цигарите содржат околу 2000 состојки 

 Најштетни се катранот, никотинот и CO 

  катранот содржи хидрокарбини и други канцерогени супстанци 

  никотинот предизвикува ослободување на епинефрин и 

норепинефрин што резултира со зголемување на срцева 

фреквенца, крвен притисок, срцев аутпут, ударен волумен, 

контрактилност, задршка на кислород и коронарен проток 

  CO го намалува капацитетот на крвта за транспорт на кислород 

и може да предизвика ангинозна тегоба 

 Придонесува кон развој на атеросклероза 

 Намалува вредности на ХДЛ 

   предизвикува губење на еластицитетот на крвните садови 

   причинител на 20% од сите смртности од срцеви болести 

 Жените пушачи имаат повисок ризик од мажите 

Стрес 

 Социоекономски статус 

 Степен на едукација 

 Анксиозност и неурози 

 Животни промени 

 Стил на однесување 

Крвни и ткивни карактеристики 

 О крвна група = намален холестерол 

 Повисок холестерол придонесува до зголемена шанса за КАБ 
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 HDL:LDL сооднос, кој е поважен од самата вредност на 

холестеролот изолирано 

HDL 

 High density lipoproteins имаат кардиопротективен ефект 

против создавањето на атеросклерозата  

 (форма на артериосклероза кај која депозити на жолти плаки 

кои   содржат холестерол, липоидни супстанци и липофаги се 

формираат во големите и средните артерии) 

 Жените имаат повисоки концентрации од мажите 

 Најважен од сите липидни ризик фактори 

 Под 35мг/дл = зголемена инциденца за КАБ за 8 пати 

 Умерен внес на алкохол може да има позитивен ефект 

 Физичката активност е со позитивен ефект 

 Зголемена телесна тежина е со негативен ефект 

Исхрана 

 Намалување на внесот на заситени масни киселини 

 Зголемување на полузаситени масни киселини во исхраната 

 Зголемен протеински внес  

 Броење на калории 

 

6. Заклучок 

 

Сите важечки гајдлајнси за превенција на кардиоваскуларни 

болести во клиничката практика препорачуваат проценка на вкупниот 

ризик за коронарна артериска болест.  Атеросклерозата во 
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кардиоваскуларното корито  е производ на голем брои на ризик 

фактори,
1
 а превенцијата на кардиоваскуларните болести треба да биде 

адаптирана за секој човек посебно  врз основа на неговиот/нејзиниот 

вкупен кардиоваскуларен ризик. Што е ризикот повисок   неопходно е 

побрзо и поинтезивно делување, пред се за да се спречат 

компликациите.
2 

Кардиоваскуларните болести се водечка причина за морбидитет и 

морталитет во светки рамки. Ова е присутнои и покрај 

осовременувањето на лекувањето кое води до подобра прогноза, 

односно исход од лекувањето.
3 

Се поголем брои на пациенти го преживуваат првиот инцидент и 

покрај тоа што се со висок ризик за повторно јавување на истиот. 

Сепак преваленцијата на некои ризик фактори пред се дебелината и 

дијабетесот се во значаен пораст.
4
 

За важноста на кардиваскуларната превенција не е потребно да 

се дискутира, а таа треба да се спроведува на сите можни нивоа. 
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