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Epidemiologiaa 

 
n  Suomessa n. 500 000 diabeetikkoa 

n  Diabeetikon jalkahaavariski 15-25% 

n  N. 20% jalkahaavoista johtaa amputaatioon 
n  Diabeetikoilla nilkan yläp. amputaatiota n.450/v 

Inhimillinen ja taloudellinen ongelma 



Jalkahaavan taustatekijät 

neuropatia 

angiopatia infektio 

HAAVA 



Neuropatia 

n Sensorinen 
– suojatunto 

n Motorinen 
– virheasennot 

n Autonominen 
–  ihon kuivuminen, halkeilu, mikroverenkierron 

häiriö 



Neuropaattinen jalka 
n  Lihasatrofia â Lihaskontraktuurat 
n  Virheasennot â Luinen ulkonema â 

PAIKALLINEN YLIPAINE, HANKAUS 
n  Haavan uhka â Haava 



Infektioalttius 

n  Infektioriski: 
– B-gluk > 10 
– HbA1c > 8% (> 64mmol/mol)  

n Mikro- ja makroverenkierron häiriö 



Sidekudosten glykosylaatio 

 
n Sidekudoksen elastisuuden 

väheneminen 
 èLimited Joint Mobility (LJM)  



Kliininen tutkiminen 

n  Ihon kunto 
n  Jalan rakenne ja toiminta 
n  Neurologinen perustutkimus 
n  Verenkierto 
n  Jalkineet 

Potilaan yhteistyökyky ?? 



Ihon kunto 

n  Känsät, rakkulat, hiertymät 
n  Ihon kuivuminen, halkeamat 
n  Haava 

–  Sijainti  
–  Koko, syvyys, haavapohjan vitaliteetti 
–  Infektio? 
–  Sonditutkimus: probe to bone 



Jalkojen rakenne ja toiminta 

n  Seistessä, kävellessä, makuulla 
n  Virheasennot ja liikerajoitukset, aktiivinen ja passiivinen liike 

n  Painekuormituksen jakautuminen, känsät, hiertymät 
n  Akilleskireys? Polvi suorana,polvi koukussa. 

 



Neurologia  

n Suojatunnon tutkiminen 10g 
monofilamentilla 3-5 kohdasta 

n Värinätunto 128 Hz ääniraudalla 
n Kylmä-lämpö 
n Lihasvoimat  



Diabeetikon valtimosairaus 

n Distaalisesti painottuva ASO-tauti 
n Pohjeklaudikaatio voi puuttua 
n Iskemiakipu voi olla vähäistä 
n Mikro- ja makroverenkierron häiriö 



Verenkierron tutkiminen  

n  Ihon väri, lämpötila, turvotukset 
n  Pulssipalpaatio:  

–  a. tibialis post ja a. dorsalis pedis  

n  ABI.  
–  Voi olla diabeetikolla epäluotettava valtimoiden 

seinämäkovettuman takia 

n  Varvaspaine  



Heikentynyt verenkierto? 

n  kliininen löydös 
n  ABI < 0,50 
n  nilkkapaine < 50mmHg 
n  varvaspaine < 

30mmHg 
n  TcpO2 < 30-20mmHg 
n  MRI-CT-angio, doppler  

n  kliininen löydös 
n  ABI 0,50 – 0,90 
n  nilkkapaine 50 - 

90mmHg 
n  varvaspaine 30 - 

50mmHg 
n  TcpO2 30 – 40mmhg 
n  MRI-CT-angio, doppler 

KRIITTINEN ISKEMIA ALENTUNUT VERENKIERTO 



Kuvantatutkimukset 

n Natiivi-rtg 
n MRI 
n TT 
n Valokuvat  



Charcot (neuro-osteo-artropatia) 

60-v	mies,	DM	5	vuotta.	Vas.	Jalka	turvonnut	ilman	traumaa	2	kk	aikaisemmin		
(Kuvalähde:	J	Lahtela.	Tunnistatko	Charcot´n	jalan?	Yleislääkäri	2007;22(8):11-12.)	

Jalan tulehduksellinen tila, joka voi johtaa luiden ja nivelten  
vaurioon ja jalan normaalin anatomian hajoamiseen sekä  
virheasentoon 
 



Haavariski 



Kevennyshoidon periaatteet 

n Paineen ja hankauksen keventäminen 
haavariskialueella 
– Paineen-hankauksen KEVENNYS? 
– Paineen-hankauksen POISTO? 

n Kuormituksen siirtäminen riskialueelta 
toisaalle 



Kevennyshoidon lajit 

n ULKOINEN KEVENNYS 
– Kevennysjalkineet, hoitokipsit yms. 
– Varaamisrajoitukset 

n SISÄINEN (= kirurginen) KEVENNYS 
– Luisen virheasennon korjaaminen 
– Jännetasapainon korjaaminen 



Kevennyshoidon suunnittelu 



Yksilöllinen 
pohjallinen 

n Painehuipun 
kevennys, 
painejakauman 
tasaaminen 

n Ei poista painetta! 
n Lievät virheasennot 
 



Kevennyshoito, 
hoitokenkä 

KEVENNYS koverretaan 

paksuun pohjalliseen 



Kantakenkä 

Toimii, jos lihasvoima  
kohtuullisen hyvä 



Kevennyskipsi ja -ortoosi 



Total contact cast 

n  1930-luvulta 
n  Kevennyshoidon 

kultainen standardi 
n  Jakaa painetta myös 

jalan sivuille ja 
sääreen 

n  Päkiän ja 
keskijalkaterän haavat 

(A Cornoiu, A Beischer) 



Kirurginen kevennyshoito 

n Luinen anatomia 
– Luisen ulkoneman poisto (eksostosektomia) 
– Nivelmuovaukset (hallux valgus, 

vasaravarpaat) 
– Asentoa korjaava artrodeesi 

n  Jännetasapaino  
– Jänteiden transpositiot 
– Jänteiden löysennykset 



Vasaravarpaat 
Hallux valgus 



Päkiän haava, akilleskireys? 

Akilleksen kirurginen löysennys vähentää haavan uusiutumisen riskiä 



Jalan keskiosa, Charcot-jalat 

Haavan korjauksen yhteydessä luisen prominenssin madallus, 
jotta haava ei uusiutuisi 



Kirurginen kevennys, luuprominenssi 



Tavoitteita 

n Riskipotilaat tunnistettava 
– Potilaan ohjeistaminen 
– Riskiluokan mukainen seuranta 

n Lieviin virheasentoihin puututtava ajoissa 
– Yksilöllinen LAADUKAS kevennyshoito 

n Potilaiden sitouttaminen hoitoon 
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