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Cel pracy 

 Przedstawienie opisu przypadku pacjenta, 
który ze względu na zaawansowaną 
symetryczną obwodową polineuropatię 
cukrzycową nie był świadomy złamania 
piątego palca ręki lewej oraz próbował 
samodzielnie przywrócić go do poprzedniego 
położenia 



Abstrakt 

  

  Neuropatia cukrzycowa może objawiać się na wiele sposobów. Może mieć 
postać np.: ostrego zapalenia nerwów obwodowych, amiotrofii czy neuropatii 
wegetatywnej. Jest ona jednym z najczęstszych powikłań cukrzycy (może dotyczyć 
aż do 66 % pacjentów diabetologicznych).  

  
  Celem naszej pracy jest przedstawienie opisu przypadku pacjenta, który  

ze względu na zaawansowaną symetryczną obwodową polineuropatię cukrzycową 
nie był świadomy złamania piątego palca ręki lewej, a nawet próbował 
samodzielnie przywrócić go do poprzedniego położenia 

  
  53-letni pacjent zachorował na cukrzycę typu 1 w 9. roku życia, a od 2004 r. 

pozostaje pod stałą kontrolą lekarza diabetologa. Już wtedy miał zaawansowane 
powikłania cukrzycy pod postacią retinopatii proliferacyjnej. W dalszym przebiegu 
choroby, ze względu na niestosowanie się do zaleceń lekarskich i złą kontrolę 
metaboliczną (przez ostatnich 15 lat HbA1c nie spadł nigdy poniżej wartości 8,1%, 
dochodząc w maju 2017 r. do 11,1 %, zaś podczas ostatniego badania w kwietniu 
2019 r. wyniósł 10,0 rozwinęły się u niego dalsze powikłania takie jak: choroba 
niedokrwienna serca, całkowita ślepota prawego oka (w wyniku progresji 
retinopatii), nefropatia cukrzycowa oraz właśnie  neuropatia obwodowa.  
 
 

 



Abstrakt – cd. 

   W lutym 2019 r., w godzinach porannych, przy odkręcaniu pokrywy wlewu paliwa  
w samochodzie pacjent doznał złamania palca. Cały dzień pozostawał w nieświadomości tego 
faktu ze względu na brak jakichkolwiek objawów bólowych. Dopiero wieczorem spostrzegł 
niewłaściwe ułożenie palca V prawekdłoni. W kolejnym dniu pojawiła się niewielka bolesność 
przy ucisku, a obrzęk pogłębiał się, co skłoniło go do wizyty w izbie przyjęć. Tam zostało 
wykonane badanie RTG, które wykazało złamanie trzonu paliczka bliższego palca V lewej ręki z 
kątowym ustawieniem odłamków. Palec został unieruchomiony w opatrunku gipsowym, a 
pacjent został skierowany do dalszej kontroli w poradni specjalistycznej. Szczęśliwie, próba 
samodzielnego nastawienia palca nie spowodowała znaczących komplikacji i po zdjęciu 
opatrunku gipsowego pacjent odzyskał sprawność złamanego palca. Wykonane niedawno 
badanie elektromiograficzne potwierdziło istnienie bardzo zaawansowanej obwodowej 
neuropatii.  

 

              Reasumując, nieprawidłowo leczona, źle kontrolowana cukrzyca typu 1 niesie ze sobą 
poważne konsekwencje. Bardzo ważne jest, aby osoby na nią chorujące prowadziły regularną 
samokontrolę poziomu glukozy we krwi oraz prowadziły zdrowy tryb życia - stosowały 
odpowiednią dietę i nie zapominały o dostosowanej do możliwości aktywności fizycznej. 
Zaniedbanie właściwego leczenia hiperglikemii może prowadzić do powstania nieodwracalnych 
powikłań. Takim przykładem jest opisany przez nas przypadek pacjenta, u którego 
zaawansowana obwodowa polineuropatia cukrzycowa doprowadziła do złamania palca dłoni  
o bezbólowym przebiegu. 

  



Opis przypadku 

  53-letni pacjent zachorował na cukrzycę typu 1 w 9. roku życia, a od 2004 r. 
pozostaje pod stałą kontrolą lekarza diabetologa przyjmującego w jednej z 
rzeszowskich przychodni. Był wielokrotnie hospitalizowany, m. in. z powodu 
chwiejnego przebiegu cukrzycy (poziomy glikemii od 35 do 350 mg%). Pierwszym 
poważnym powikłaniem cukrzycy w tym przypadku była stale postępująca 
retinopatia, ze względu na którą przeszedł laseroterapię obu oczu, zaś w 2015 r. 
witrektomię z dostępu tylnego.  Niestety po kilku latach doszło do całkowitej utraty 
wzroku w oku prawym. Ponadto rozwinęły się u niego: choroba niedokrwienna 
serca, dyslipidemia cukrzycowa, nefropatia cukrzycowa, neuropatia układu 
autonomicznego pod postacią całkowitego braku odczuwania hipoglikemii. W 2019 
roku zostało wykonane badanie EMG, gdzie badania stymulacyjne wykazały: brak 
odpowiedzi na stymulację włókien czuciowych nerwów pośrodkowych i łokciowych 
prawych i lewych oraz brak odpowiedzi na stymulacje włókien ruchowych nerwu 
pośrodkowego lewego. W przypadku ruchowych nerwu pośrodkowego prawego 
oraz obu łokciowych zaobserwowano wydłużenie latencji końcowej, znaczne 
obniżenie amplitudy, zwolnienie szybkości przewodzenia oraz wydłużenie latencji 
fali F, co potwierdziło istnienie nasilonej polineuropatii czuciowo-ruchowej typu 
aksonalno-demielinizacyjnego. 

 



Opis przypadku – cd. 

  Istnieje podejrzenie, że pacjent nie stosuje się całkowicie  
do zaleceń lekarza ze względu na bardzo chwiejne poziomy glikemii. 
Pacjent leczony był w ostatnich latach między innymi lekami: 
Humalog (insulina lispro),  Lantus (insulina glargine), Insuman Rapid 
(insulina neutralna ludzka) oraz Apidra SoloStar (insulina 
glulizynowa - analog insuliny ludzkiej). Mimo to wartości 
hemoglobiny glikowanej HbA1c mierzone podczas wizyt u lekarza 
diabetologa ani razu od 2004 roku nie spadły poniżej wartości 8,1 %, 
dochodząc do 11,1% w maju 2018 r. oraz do 10% podczas 
ostatniego badania wykonanego w kwietniu 2019 r.  
To przypuszczenie potwierdza także unormowanie glikemii  
oraz wyeliminowanie niedocukrzeń w trakcie pobytu pacjenta w 
szpitalu w 2008 r. Po wypisie ze szpitala przypadki niedocukrzenia 
powróciły, podobnie jak chwiejność wartości glikemii. 



Opis przypadku – cd. 

  W lutym 2019 r., w godzinach porannych, przy odkręcaniu pokrywy 
wlewu paliwa w samochodzie pacjent doznał złamania palca. Nie odczuwał 
przez cały dzień żadnych dolegliwości wykonywał codzienne czynności  
bez żadnych przeszkód. Dopiero wieczorem spostrzegł niewłaściwe 
ułożenie palca V lewej dłoni, jednakże cały czas okolica ta pozostawała 
bezbolesna. Wtedy też, myśląc, że to zwichnięcie, zdecydował się  
na samodzielną próbę nastawienia palca. Dopiero w kolejnym dniu 
pojawiła się niewielka bolesność przy ucisku, a obrzęk pogłębiał się,  
co skłoniło go do wizyty w izbie przyjęć. Wykonane badanie RTG  
w projekcji PA+boczna potwierdziło złamanie trzonu paliczka bliższego 
palca V lewej ręki z niewielkim kątowym ustawieniem odłamów kostnych. 
Palec został unieruchomiony w opatrunku gipsowym, a pacjent został 
skierowany do dalszej kontroli w poradni specjalistycznej. Szczęśliwie, 
próba samodzielnego nastawienia palca nie spowodowała znaczących 
komplikacji i po zdjęciu opatrunku gipsowego pacjent odzyskał sprawność 
złamanego palca. 



  

  

Source:eorif.com 



Wnioski 

 

  Utrzymywanie glikemii w referencyjnych wartościach, 
zmniejsza ryzyko ujawnienia się negatywnych skutków 
cukrzycy typu I i tym samym zapewnia lepszy komfort 
życia u pacjentów diabetologicznych. U osób chorujących 
na metaboliczne zaburzenia regulacji poziomu glukozy we 
krwi najczęściej występuje dystalna, symetryczna 
polineuropatia czuciowo-ruchowo. Chory nie odczuwał 
bólu pomimo złamania palca w czasie odkręcania pokrywy 
wlewu paliwa – co świadczy o niespełnianiu swojej funkcji 
przez komponentę czuciową nerwów.  
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