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iabeetikoista 15–20 % saa elämänsä ai-
kana huonosti paranevan jalkahaavan, 
joista joka viides päätyy jossain vai-

heessa alaraaja-amputaatioon (1). Useimmiten 
jalkahaavan taustalla on infektio, diabeteksen 
aiheuttama neuropatia tai perifeerisestä valti-
motaudista johtuva iskemia (2). Neuropaat-
tisen jalan pieni vamma ja ihorikko saattavat 
käynnistää tapahtumaketjun, joka johtaa jalka-
terän amputointiin, ellei siihen puututa ajoissa 
(3). 

Jalkaongelmat vaikuttavat merkittävästi poti-
laan elämänlaatuun ja aiheuttavat myös suuret 
taloudelliset kustannukset yhteiskunnalle (4). 
Diabeteksen kokonaisvaltaisen hoidon tavoit-
teena on alusta alkaen ehkäistä kaikkien dia-
beteskomplikaatioiden, myös jalkaongel mien, 
syntymistä. Diabeetikko on suuren riskin leik-
kauspotilas, mutta joissain tilanteissa leikkaus 
on välttämätön raajan säästämiseksi tai uusiu-
tuvan haavan ehkäisemiseksi. Diabetes jalan ki-
rurgia voidaan jakaa neljään luokkaan riskin tai 
ehkäisemistavoitteen perusteella (TAULUKKO 1) 
(5).

Diabetesjalan biomekaniikan 
erityispiirteitä

Normaali sujuva kävely edellyttää jalkaterän 
niveliltä ja kudoksilta joustoa ja tasapainoista 
lihastyötä. Diabetes aiheuttaa kudoksissa useita 
biomekaniikkaa häiritseviä muutoksia. Merkit-
täviä haittoja aiheuttavat motorinen, sensori-
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Diabetespotilaiden krooninen hyperglykemia ja muut aineenvaihdunnan muutokset, neuropatia ja 
 perifeerinen valtimotauti lisäävät jalkaterän virheasentojen riskiä. Nämä aiheuttavat poikkeavaa paine
kuormitusta, mikä altistaa jalkaterän haavojen synnylle. Tätä painekuormitusta voidaan hallita joko kon
servatiivisesti kevennyshoidoin tai kirurgisesti virheasentoa korjaamalla. Jalkaterän osittainen amputaatio 
voi olla pelastava toimenpide, mutta tärkeiksi ovat muodostuneet myös entistä useammin tehtävät en
nalta korjaavat ja toiminnallisen anatomian säilyttävät leikkaukset. Leikkaushoitoon liittyy infek tioiden, 
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hoitavan tahon tulisi tuntea. Näin pystytään ehkäisemään ongelmia ja välttämään alaraajaamputaatioita. 
Hyvä hoito edellyttää perusterveydenhuollossa uhkatilanteiden tunnistamista ja erikoissairaanhoidossa 
usean erikoisalan moniammatillista yhteistyötä. Vaikka ehkäisevät tekniikat ja hoidot jatkuvasti kehittyvät, 
on diabetesjalan kirurginen hoito edelleen keskeistä haavojen ehkäisynkin kannalta.

TAULUKKO 1. Diabeettisen jalan kirurgisen hoidon luo
kittelu (5).

Luokka I Elektiivinen Korjaava kirurgia, kun neuro
patiaa ei ole

Luokka II Profylaktinen Korjaava kirurgia haavan tai sen 
uusiutumisen estämiseksi

Neuropatia, ei haavaa

Esimerkiksi Kellerin leikkaus, 
eksostoosin poisto, akillesjän
teen pidennys

Luokka III Korjaava Avoimen haavan leikkaushoito

Esimerkiksi jalkapöytäluun pään 
resektio, varvasamputaatio

Luokka IV Ensiapu Infektion laajentumisen esto

Esimerkiksi paiseen avaus, revi
sio, amputaatio, faskiotomia



1710

nen ja autonominen neuropatia, joita kehittyy 
joka toiselle pitkään diabetesta sairastavalle 
(6).

Neuropaattisen jalan askelluksen kuormi-
tusvaihe on pitkittynyt, jolloin jalkapohjaan 
kohdistuu tavanomaista suurempi painevaiku-
tus (7). Motorisen neuropatian seurauksena 
jalkaterän ja säären lihakset surkastuvat, mikä 
edesauttaa jalkaterän virheasentojen syntyä. 
Sensorinen neuropatia aiheuttaa suojatunnon 
puutoksen lisäksi vaikeuden aistia alustan muo-
toja ja ylläpitää tasapainoa.

Pitkään jatkuva huono glukoositasapai-
no glykosyloi kollageenia, mikä huonontaa 
ihon, jänteiden ja nivelten joustavuutta sekä 
heikentää ihon paranemista (8). Charcot’n 
neuro artropatian jälkitilaan liittyy laaja-alaisia 
epämuodostumia, jotka häiritsevät jalkaterän 
biomekaniikkaa huomattavasti ja altistavat pai-
kallisille painekuormituksille ja haavoille (9).

Diabeetikolle ominaiset jalkaterän 
virheasennot

Tyypillisimpiä diabetesjalan virheasentoja ovat 
vasaravarpaat, jäykkä tai valgukseen väänty-
nyt isovarvas, esiin työntyvät (prominoivat) 
jalkapöytäluiden päät sekä lattajalka (talipes 
planus, talipes planovalgus) tai kaarijalka (ta-
lipes arcuatus) (7). Jalkaterän virheasennot 
ja luiset ulokkeet vaikeuttavat sopivien jalki-
neiden löytämistä ja lisäävät haavariskiä (10). 
Suojatunnon puuttuessa epäsopivan jalkineen 
aiheuttama hankaus voi johtaa vakaviin komp-
likaatioihin.

Konservatiivinen hoito

Useimmiten nilkan tai jalkaterän lievää epä-
muotoisuutta voidaan hallita kunnollisilla 
tehdasvalmisteisilla jalkineilla. Hankalimpien 
virheasentojen yhteydessä käytetään yksilölli-
sesti valmistettuja jalkineita. Yksilöllisillä tuki-
pohjallisilla voidaan vähentää luu-ulokkeiden 
ja lievien tai keskivaikeiden epämuodostumien 
aiheuttamaa painetta. Haavojen hoidossa tär-
keintä on haava-alueen paineen vähentäminen 
muun muassa erilaisilla apuvälineillä, levolla ja 
sauvoilla.

Neuropatia ja suojaavan kiputunnon puuttu-
minen aiheuttavat kevennyshoitojen osalta kui-
tenkin hoitomyöntyvyysongelmaa. Hyväkään 
tukipohjallinen tai apuväline ei auta, jos sitä ei 
käytetä. Plantaaristen haavojen hoidossa paras 
hoitotulos saavutetaankin kipsillä, jota potilas 
ei itse pysty poistamaan (11). Yksilöllisesti 
valmistettu jalkine tai pohjallinen ei välttämät-
tä ole täysin istuva ja toimiva potilaan jalkaan. 
Asiantuntijan, esimerkiksi jalkaterapeutin, tu-
lisikin tarkistaa näiden toimivuus.

Kun haava ei parane 
konservatiivisin keinoin

Useimmat jalkahaavat paranevat konservatiivi-
sin menetelmin, jos jalassa on riittävä verenkier-
to ja painekuormitus saadaan kevennyshoitojen 
avulla riittävän ajoissa pois haava-alueelta. Kal-
luksen muodostuminen on ensimmäinen merk-
ki paineen poikkeuksellisesta jakautumisesta 
jalkaterässä. Jos kuormitus alueella jatkuu, iho 
saattaa rikkoutua. Pysyvän haava-alttiuden pa-
rantaminen saattaa edellyttää asennon kirurgis-
ta korjausta. Leikkaushoidolla saadaan parempi 
vaste kuin pelkällä kevennyshoidolla, jos jalkate-
rässä on ihorikkoja aiheutt avia luisia virheasen-
toja tai prominensseja (12).

Leikkaushoidon riskit ja hyödyt tulee harkita 
kunkin potilaan osalta yksilöllisesti. Diabeetik-
kojen leikkauksiin liittyy terveisiin potilaisiin 
verrattuna suurentunut infektioriski, uusinta-
leikkauksen riski ja suurentunut kuolleisuus 
(13). HbA1c-arvon suurentuminen yhdellä 
prosenttiyksiköllä (11 mmol/mol) lisää komp-
likaatiotaajuutta 5 %. Vielä enemmän kompli-
kaatioriskiä lisäävät perifeerinen neuropatia ja 
liitännäissairaudet (14). 

Kirurgin onkin syytä osata tunnistaa diabe-
tespotilaan leikkaukseen liittyvät kokonaisriskit 
ja ohjata potilas edeltävään hoitoon tilanteen 
optimoimiseksi, jotta perusteltu leikkauspäätös 
on mahdollista tehdä. Diabetespotilaan jalka-
teräleikkauksiin liittyy erityispiirteitä, joiden 
vuoksi kirurgia olisi syytä keskittää yksiköi-
hin, joissa on riittävä ammattitaito ja mahdol-
lisuus moniammatilliseen yhteistyöhön paitsi 
leikkaus salissa myös leikkauksen suunnittelus-
sa ja leikkauksenjälkeisessä seurannassa.
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Ennen leikkausta

Diabetesjalan virheasentojen ja haavojen hoito 
on vaativaa. Elektiivisen kirurgian olosuhteet 
tulee optimoida hyvän hoitotuloksen varmis-
tamiseksi. Ihanteellisessa tilanteessa hoidon 
toteuttaa moniammatillinen työryhmä. Jalka-
terapeutti toteuttaa konservatiivista hoitoa 
mahdollisimman pitkälle ja osallistuu jälki-
hoitoon. Sisätautilääkärin tai avoterveyden-
huollossa diabetesta hoitavaa lääkäriä voidaan 
konsultoida ennen leikkausta perussairauksien 
hyvän hoitotasapainon saavuttamiseksi. Haa-
vojen hyvä kirurginen hoito sekä laajempien 
rekonstruktioiden suunnittelu ja toteutus edel-
lyttävät jalkakirurgiaan perehtyneen orto pedin 
ja plastiikkakirurgin yhteistyötä (15). Verisuo-
nikirurgia tulee konsultoida jo leikkausta suun-
niteltaessa, mikäli potilaan verenkierron epäil-
lään heikentyneen. 

Ennen leikkausta tulee arvioida, kykenee-
kö potilas noudattamaan leikkauksenjälkeisiä 

rajoituksia ja ohjeita. Neuropatian aiheuttama 
suojatunnon puuttuminen voi vaikeuttaa jatko-
hoitoa. Neuropatian vaikeutta voidaan arvioida 
muun muassa yksinkertaisilla monofilamentt i- 
ja äänirautakokeilla (16). Myös potilasohjaus, 
ryhmäohjaus ja vertaistuki parantavat jälkihoi-
don onnistumista (5).

Isovarpaan virheasennot

Tyypillinen plantaarinen haava tulee isovar-
paan alle joko varpaan virheasennon tai jäyk-
kyyden vuoksi (17). Normaalissa askellukses-
sa noin kolmasosa painosta kulkee I säteen eli 
isovarpaan ja I jalkapöytäluun kautta. Mikäli 
vain mahdollista, I säteen stabilointiin tuleekin 
pyrkiä aina, esimerkiksi luuduttamalla voimak-
kaassa valguksessa oleva isovarpaan tyvinivel. 

Kellerin resektioartroplastia (isovarpaan 
proksimaalipään lyhennys) on edelleen käy-
pä toimenpide diabeetikon jäykän isovarpaan 
(hallux rigidus) hoitoon, jos tämän aktiivisuus 

Pitkä ojentajajänne
Lyhyt ojentajajänne Ojentajajännetuppi

Jalkapöytäluu P1 P2 P3

Pitkä koukistajajänne

KUVA 1. Varpaan pitkän koukistajajänteen (flexor digitorum longus, FDL) katkaisu.

Diabetesjalan virheasento – leikatako vai ei?
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on vähäistä (18). Toimenpiteen etuja ovat no-
peampi toipuminen kuin luudutuksen jälkeen 
ja varpaan jääminen liikkuvaksi. Aktiivisesti 
liikkuvan potilaan toimenpide kuitenkin altis-
taa kuormituksen siirtymiselle II säteen alle 
ja isovarpaan uusille virheasennoille (19). Jos 
isovarpaan IP-nivel on jäykkä, interfalanginen 
resektioartroplastia voi olla hyödyllinen (20).

Vasaravarpaat

Varpaiden tehtävä on ylläpitää tasapainoa ja 
 jakaa painetta päkiässä. Motorisen neuropatian 
aiheuttama jalkaterän pikkulihasten rappeuma 
johtaa lihasepätasapainoon ja varpaiden virhe-
asentojen syntyyn. Ojentajalihakset saavat 
tyypillisesti ylivallan, jolloin varpaat vetäyty-
vät vasaravirheasentoon. Paine jalkapöytälui-
den päiden alla kasvaa, mikä aiheuttaa känsien 
muodostumista ja haavoja. 

Kollageenin glykosyloitumisen seurauksena 
jalkaterän rasvapatja menettää joustavuuttaan 
ja tapaa vetäytyä proksimaalisesti, mikä lisää 
jalkapöytäluiden päähän kohdistuvaa painet-
ta entisestään (21,22). Varpaan tyvinivelen 
(MTP-nivel) luksaatiotilanteessa jalkapöytälui-
den resektioartroplastia tai lyhennysosteotomia 

ovat konservatiivista hoitoa tehokkaampia kei-
noja hoitaa uhkaavaa tai jo toteutunutta jalka-
terän haavaa (23).

Varpaan kärkijäsenen kontraktuuran aiheut-
taman kovettuman tai haavan hoidossa per-
kutaaninen pitkän koukistajajänteen (flexor 
digitorum longus, FDL) katkaisu on helppo, 
turvallinen ja mini-invasiivinen toimenpide 
(24) (KUVA 1). Se voidaan tehdä paikallispuu-
dutuksessa tai neuropaattiseen jalkaan jopa 
poli kliinisesti ilman puudutusta esimerkiksi 
neulatekniikkaa käyttämällä (25).

Varpaan keskinivelen (PIP-nivel) virheasen-
non hoidossa kyseeseen tulee joko nivelen luu-
dutus tai resektioartroplastia, jolloin varpaan 
tyviluun (phalanx proximalis) pää poistetaan. 
Luudutuksen kiinnitykseen voidaan käyttää 
K-piikkejä tai luunsisäisiä kiinnitysvälineitä, 
kuten biosulavia sauvoja (26).

Akillesjänteen kireys

Jos jalkaterän etuosassa on huonosti paraneva 
tai toistuva plantaarinen haava, pitää etsiä syy-
tä akilleskireydestä. Diabetespotilaiden riski 
 saada nilkan equinus-kontraktuura on tervei-
siin nähden kolminkertainen, mikä lisää pai-
netta päkiässä ja altistaa plantaariselle haavalle. 
Neuropatiapotilaiden riski on erityisen suuri 
(27). 

Perkutaanisella akillesjänteen pidennyksellä 
voidaan saavuttaa jopa 30 asteen lisäys nilkan 
liikelaajuuteen (KUVA 2). Toimenpiteen seu-
rauksena akillesjänne voi pidentyä liikaa, jol-
loin paine siirtyy päkiästä kantapäähän. Akil-
lesjänne voi myös revetä tai sen verenkierto 
häiriytyä (28).

Charcot’n jalan jälkitilan hoito

Yksi vakavimpia diabetesjalan komplikaatioita 
on neuropaattiseen jalkaan kehittyvä tuleh-
duksellinen luutuho eli Charcot’n jalka. Sen 
aktiivisen vaiheen ensisijainen hoito on kon-
servatiivinen (kipsikevennys), kunnes tulehdus 
on rauhoittunut ja jalkaterä tukevoitunut. Hoi-
don tavoitteena on tavalla tai toisella saavuttaa 
kivuton, stabiili ja vaivattoman askelluksen 
mahdollistava jalka (5). Usein tilanne kuiten-

Ydinasiat
 8 Krooninen hyperglykemia, neuropatia ja 

perifeerinen valtimotauti altistavat dia
beetikon jalkaterän virheasennoille.

 8 Jalkaterän virheasennot ja luiset ulokkeet 
aiheuttavat painekuormitusta, joka altis
taa potilaan jalkahaavojen synnylle.

 8 Virheasennon hoito on ensisijaisesti kon
servatiivista, mutta leikkaushoitoa tulee 
harkita, jos haavaa tai sen uhkaa ei voida 
poistaa konservatiivisin menetelmin.

 8 Leikkauksessa pyritään mahdollisimman 
pienellä toimenpiteellä saamaan toimin
nallisesti hyvä lopputulos ilman uusia 
virheasentoja tai uusintaleikkauksen tar
vetta.
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kin aiheuttaa jalkaterän keskiosan hankalan 
ro mahtamisen, jota on vaikea hallita konserva-
tiivisesti tai leikkaamalla (9). Charcot’n jalan 
jälkitilaan liittyykin suuri haava- ja amputaatio-
riski (29). 

Aktiivisessa vaiheessa kirurgisia toimen-
piteitä ei suositella suurentuneen infektioris-
kin ja viivästyneen paranemisen vuoksi (30). 
Leikkaus on turvallisinta tehdä, kun tulehdus 
on rauhoittunut (5,30). Charcot’n jalan rekon-
struktion jälkeen alaraajan amputaatioriski voi 
olla jopa 28 % (31). Riskiä lisäävät ääreisval-
timotauti, munuaissairaus, hidastunut haavan 
paraneminen, osteomyeliitti, Charcot’n jalan 
uusiutuminen, artrodeesin luutumattomuus ja 
suurentunut HbA1c-arvo (29). Näiden riski-
tekijöiden ennakoiminen ja nykyaikaisten kiin-
nitysmenetelmien käyttö leikkauksessa ovat 
parantaneet leikkaustuloksia niin, että nilkan ja 
jalkaterän takaosan leikkauksissa tavoitteena on 
jopa 90 %:n todennäköisyys raajan säästymisel-
le (5,9).

Charcot’n jalan jälkitilan leikkauksen aihe 
on epämuotoinen, instabiili jalkaterä, jossa on 
vaikeahoitoinen, toistuva haava tai osteomy-
eliitti (9). Tavoitteena on tehdä mahdollisim-
man pieni toimenpide, jolla kuitenkin saadaan 
riittävä apu haavan parantamiseksi. Usein jo 
luisen eksostoosin poisto riittää lisääntyneen 
paineen vähentämiseen. Jos jalkaterässä on 
infektoitunut haava tai osteomyeliitti, sisäisen 
kiinnityslaitteen käyttöä ei infektioriskin vuok-
si suositella (9). Tällöin on suositeltavampaa 
käyttää ulkoista kiinnityslaitetta samoin kuin 
tilanteessa, jossa potilaalla on tai on hiljattain 
ollut avoin haava (9).

Latta- ja kaarijalka

Nilkan ja jalkaterän takaosan alueiden virhe-
asentojen hoito niin kirurgisesti kuin konser-
vatiivisestikin on vaativaa. Virheasennot ovat 
peräisin useista nivelistä ja vaikuttavat laajalti 
jalkaterän biomekaniikkaan (9). Leikkaus-
hoito edellyttää nivelten luudutuksia ja pitkää 
immobilisaatioaikaa. Komplikaatioriskit, kuten 
luutumattomuus, osteosynteesimateriaalin pet-
täminen ja infektio, ovat moninkertaiset tervei-
siin verrokkeihin nähden (32).

Amputaatiot

Jalkaterän amputointi muuttaa alaraajan bio-
mekaniikkaa, mutta joissain tilanteissa se on 
parempi ratkaisu kuin jalkaterän säästäminen. 
Jos amputaatioon päädytään, tavoitteena on 
mahdollisimman säästävä toimenpide. Jo am-
putaation suunnittelussa pitää huomioida jalka-

KUVA 2. Jalkateräleikkauksen yhteydessä tehty akil-
lesjänteen vapautus. Akillesjänteen kireys altistaa pä-
kiän painehaavan synnylle. Mikäli pohkeen venytte-
lyllä ei saada nilkkaan riittävää liikkuvuutta, voidaan 
akillesjänne vapauttaa kirurgisesti. Tavoitteena on, 
että nilkka taipuu yli suoran kulman.

KUVA 3. Isovarpaan poisto häiritsee merkittävästi 
jalkaterän biomekaniikkaa ja altistaa jalkaterän uusien 
haavojen synnylle.

Diabetesjalan virheasento – leikatako vai ei?
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terän toiminnallisuus leikkauksen jälkeen, jotta 
vältytään uudelta haavakierteeltä ja lisäampu-
taation tarpeelta. 

Merkittävin haitta seuraa isovarpaan ampu-
toinnista, jonka seurauksena painekuormitus 
I jalkapöytäluun päässä ja lateraalisessa päkiäs-
sä suurenee (KUVA 3). Kävelyyn tulee lisäk-
si kompensaatiomekanismeja, jotka lisäävät 
kantapään painetta ja aiheuttavat kantapäähän 
haavariskin (33). Jalkaterän osittaisen ampu-
toinnin myötä paine jalkapohjassa jakautuu 
aina uudelleen. Jalkaterän osa-amputaation 
seurauksena voidaan menettää myös jänteiden 
toimintaa, mikä sekä häiritsee jalkaterän tasa-
painoa että lisää sen epästabiiliutta (33).

Leikkauksenjälkeinen hoito

Neuropaattisesta jalasta puuttuu suojatunto, 
minkä vuoksi potilas ei kykene varomaan lei-
kattua alaraajaa normaalisti. Sen vuoksi poti-
laan informointi esimerkiksi kuormitusrajoi-
tuksista on tärkeää, jotta jälkihoito toteutuu 
asianmukaisesti. Päiväkirurginen leikkaus ei 
tule kyseeseen, ja jatkohoidon tulee olla selväs-
ti maltillisempaa kuin terveillä. Luutuminen 
ja haavan paraneminen ovat diabeetikoilla hi-
taampia ja edellyttävät tavanomaista pidempää 
immobilisaatioaikaa ja haavan paranemisen 
seurantaa (1).

Aineenvaihdunnan  
sudenkuopat

Leikkaushaavan paranemiseen vaikuttavat 
ennen kaikkea potilaan liitännäissairaudet. 
Hemodialyysiä edellyttävä munuaisten vajaa-
toiminta, hyperlipidemia ja sydämen vajaatoi-
minta ennustivat huonoa amputaatiotyngän 
paranemista samoin lihavuus (painoindeksi 
vähintään 30 kg/m2) (34). Tavoiteltavana pit-
käaikaisglukoosipitoisuutena voidaan pitää 
HbA1c-arvoa enintään 53–56 mmol/mol ja 
veren glukoosipitoisuutta 6–10 mmol/l (35). 

Diabeetikon alaraajan verenkierron tulisi olla 
leikkaukseen ryhdyttäessä erityisen hyvä, kos-
ka muut liitännäissairaudet hidastavat haavan 
paranemista. Joka toisella diabeetikolla voidaan 
todeta ahtauttava valtimotauti jalkahaavan yh-

TAULUKKO 2. Leikkauksen ja lääkehoidon vertailu osteomyeliitin hoidossa (40).

Kirurgian hyödyt Lääkehoidon hyödyt

Poistaa nekroottisen luun Leikkausriskien välttäminen

Poistaa bakteerin ja biofilmin Mahdollisuus välttää sairaalahoito

Poistaa luiset ulokkeet Säästää jalan

Mahdollisuus stabiloida jalka Voi lyhentää sairaalahoitoaikaa

Voi lyhentää mikrobilääkehoidon kestoa

Kirurgian haitat Lääkehoidon haitat

Leikkaushaavan paranemisongelmat Infektion uusiutumisen riski suurempi

Kustannukset Epämuodostumaa ei korjata ja vaiva uusiutuu

Leikkauksen riskitekijät Mikrobilääkkeen haittavaikutukset

Voi instabiloida jalan Mikrobilääkeresistenssin synty

Haava siirtyy toiseen paikkaan Clostridioides difficile

TAULUKKO 3. Osteomyeliitin hoidon valintaan vaikutta
vat tekijät (40).

Kirurgista hoitoa puoltavat
Luun infektioon liittyy osteonekroosi
Jalkaterää ei voida säästää
Vuodepotilas
Mikrobilääkehoitoon liittyy riskejä
Mikrobilääkehoito ei tehoa
Potilas toivoo leikkaushoitoa

Lääkehoitoa puoltavat
Potilas ei ole leikkauskelpoinen
Leikkaus huonontaisi jalan biomekaniikkaa
Jalkaterässä ei ole muita leikkausaiheita
Infektio pienellä alueella jalkaterän etuosassa
Osaavaa kirurgia ei ole saatavilla
Potilas toivoo lääkehoitoa
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teydessä. Jalkaterän molempien valtimoiden 
tuntuminen ja nilkka-olkavarsipainesuhteen 
(ankle-brachial index, ABI) mittaukset eivät 
ole luotettavia diabetespotilaan valtimotaudin 
poissulkemisessa, mutta verenkierron tilaa voi-
daan arvioida varvaspainemittauksella. Aiempi 
verisuonitoimenpide viittaa valtimoverenkier-
to-ongelmaan. Ennen jalkaterään kohdistuvia 
toimenpiteitä on syytä herkästi konsultoida ve-
risuonikirurgia (36).

Osteomyeliitti – mikrobilääke vai 
leikkaus?

Jos diabeettinen haava ei parane odotetusti ja 
verenkierto-olosuhteet on selvitetty, saattaa 
syynä haavan paranemattomuuteen olla osteo-
myeliitti. Se komplisoi noin 15–20 % diabeet-
tisista jalkahaavoista. Selkeää näyttöä siitä, mil-
loin osteomyeliitti edellyttää leikkaushoitoa, ei 
ole. Kun neuropaattisen diabetesjalan osteo-
myeliitin mikrobilääkehoitoa ja kirurgista in-
terventiota verrattiin satunnaistetussa kontrol-
loidussa tutkimuksessa, leikkauksella ei saavu-
tettu etuja haavan paranemisajan ja komplikaa-

tioiden osalta pelkkään mikrobilääkehoitoon 
verrattuna (37). 

Kultastandardi osteomyeliitin aiheuttajan 
löytämiseksi on leikkauksessa otettava luubiop-
sia, mutta käytännössä sen saaminen ei ole aina 
mahdollista (38). Leikkaushoidon ennuste on 
kuitenkin huonompi, mikäli jäljelle jäävään luu-
hun jää tulehduskudosta (39). Leikkauksen ja 
konservatiivisen hoidon hyötyjä ja haittoja on 
vertailtu TAULUKOISSA 2 ja 3 (40).

Lopuksi

Diabetekseen liittyvät jalkaongelmat ovat mer-
kittävä sairauskulujen ja kansanterveydellisen 
haitan aiheuttaja Suomessa (1). Diabeteksen 
lisääntyessä ongelma yleistyy entisestään. Suo-
messa tehdään jo nykyään diabeetikoille nilkan 
yläpuolisia alaraaja-amputaatioita noin 450 
vuosittain (1). Valtaosa amputaatioista olisi eh-
käistävissä, jos riskijalat tunnistettaisiin ajoissa 
ja päästäisiin käynnistämään asianmukainen 
ehkäisy ja hoito. Jalkaterän virheasennot pitää 
tunnistaa sekä tuntea niiden konservatiiviset ja 
kirurgiset hoidot. ■

* * *
Kiitämme dosentti HeikkiJussi Lainetta arvokkaista kommenteista.

OUTI PÄIVÄNIEMI, LT, ortopedian ja traumatologian 
erikoislääkäri, reumaortopedian erityispätevyys
TAYS, TULES-vastuualue, Reumakeskus, Haavakeskus

JORMA LAHTELA, LKT, dosentti, sisätautien ja 
yleislääketieteen erikoislääkäri, diabeteksen ja 
haavanhoidon erityispätevyys, osastonylilääkäri
TAYS, Haavakeskus ja sisätautien vastuualue
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Jorma Lahtela: Luento/asiantuntijapalkkio (BoehringerIngelheim, 
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jäsen), Suomen Diabetestutkijoiden ja Diabetologien yhdistyksen 
puheenjohtaja, Tampereen lääkäripäivien järjestelytoimikunnan 
jäsen ja ohjelmasihteeri, Tampereen lääkäriseuran varapuheen
johtaja, Käypä hoito työryhmän jäsen (Diabetes ja komplikaatiot)), 
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KIRJALLISUUTTA

SUMMARY
Deformities in diabetic foot, to operate or not – pitfalls of conservative and operative treatment options
Bony deformities in a diabetic foot result in increased plantar peak pressure, which is associated with foot ulceration. That 
pressure can be treated either by conservative or surgical offloading. Both treatment options involve certain pitfalls, which 
health care workers should be aware of in order to prevent ulcerations and finally foot amputation. Good care in primary 
health centers requires identification of these threats, whereas cooperation of different specialities is important in specialized 
medical care centers.
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