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LKT, sisätautiopin dosentti
sisätautien ja kardiologian
erikoislääkäri

K

ahdeksissakymmenissä oleva
mies oli sairastanut II-tyypin
diabetesta viitisentoista
vuotta. Hän ei ollut koskaan
tupakoinut, mutta viiden vuoden kuluttua sokeritaudin toteamisesta hän sairasti
sydäninfarktin. Varjoainekuvauksessa
todettiin sepelvaltimopuuston kolmen
päärungon kaventumat, mutta vasen
kammio oli hyvässä kunnossa.
Ohitusleikkaus onnistui hyvin, eikä
sen koommin ole nitroja tarvittu. Suonten korjaamisen yhteydessä sydämen ja
valtimoiden suojaksi, hyytymisen estoon

Diabeetikon turvonnut jalka

sekä verenpaineen ja kolesterolin laskemiseksi aloitettiin aspiriini, ACE-estäjä,
beetasalpaaja ja statiini. Diabetes pysyi
hyvin kurissa pitkävaikutteisella glargiini- ja lyhytvaikutteisella lisproinsuliinilla. Silmänpohjiin tai munuaisiin ei ollut
kehittynyt lisävikoja.
Sitten oikea jalkaterä ja sääri turposivat lievästi ilman vammaa. Särkyä tai
kuumetta ei ollut, ja kävelykin onnistui, eikä alaraajan kaikututkimuksessa
löytynyt erikoista. Vaiva paheni muutamassa viikossa. Turvotus lisääntyi, ja
jalkaa alkoi särkeä. Se aristi, kuumotti

ja punoitti, mutta ei vieläkään nostanut
kuumetta.
Tutkittaessa potilaan vointi oli edelleenkin hyvä. Hän pystyi kävelemään
oikeaa jalkaansa hienoisesti linkaten.
Jalkaterä ja sääri olivat polveen saakka
turvoksissa, vasenta lämpimämmät, lievästi punoittavat ja vähän aristelevatkin.
Jalan lihasvoima vaikutti hyvältä, mutta
kosketustunto oli heikentynyt, ja patella- ja akillesrefleksit sekä värinätunto
puuttuivat. Nivelet eivät tuntuneet tulehtuneilta, ja jalkaterän selkävaltimo
pulsoi selvästi.

Kuva 1. Päivystyspoliklinikalla nauhoitettu EKG
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Kuva 2. Tullessa otettu thorax-kuva

Sydän sykki tasaisesti ja säännöllisesti 76 kertaa minuutissa, verenpaine oli 164/74 mmHg ja valtimoveren
hapen kyllästeisyys huoneilmaa hengittäessä 96 %. Sisäelinten taholta ei erikoista ollut todettavissa. Vasen alaraaja
ei ollut turvoksissa eivätkä kaulalaskimot pullottaneet.
Pieni verenkuva oli kunnossa. C-reaktiivisen proteiinin määrä oli 21 mg/l,
ja punasolut laskeutuivat kapeassa putkessa 37 mm tunnissa. Plasman glukoosin määrä oli 6,4 mmol/l ja HbA1c:n
arvo oli 54 mmol/l (7,1 %). Kreatiniinin,
elektrolyyttien, transaminaasin, TSH:n,
albumiinin, ionikalsiumin, bilirubiinin,
INR:n ja B12-vitamiinin pitoisuudet olivat viitealueilla. Rasva-arvot olivat erin104

omaiset, esimerkiksi LDL-kolesteroli 1,5
mmol/l. Alkalisen fosfataasin määrä oli
133 u/L (viite 35-105 U/l). Paraproteinemiaa ei havaittu, ja oikea alaraajan laskimot olivat utraäänikuvauksessa edelleenkin avoimet.
EKG ja thoraxkuva sekä jalan valokuva ja RTG-löydös ovat ohessa.
Mistä oli kyse?

VASTAUS
Kuvassa 3 nähdään reilusti turvonnut,
paikoin punoittava ja jalkaterästään ryhditön alaraaja. RTG-kuvassa jalkakaari
on romahtanut, luut ovat skleroottisia
ja osittain tuhoutuneita ja nivelet degeneroituneita.
Ranskalainen neurologi Jean-Martin
Charcot kuvasi kolmella selkäydinkuppaa sairastavalla potilaallaan v. 1868
sittemmin nimeään kantavan niveliä,
niiden rustoa ja vierusluita tuhoavan
taudin. Myöhemmin on käynyt ilmi,
että tämä neuroartro-osteopatia liittyy
useimmiten sokeritautiin, mutta muutkin vaikeat krooniset hermokaapeliviat
voivat sen aiheuttaa. Alaraajan nivelet
vaurioituvat yleisimmin, mutta myös
Erikoislääkäri 3/2020 • 30 vsk

tulehdus, vaikka steriili. Punoitus, turvotus, aristus ja kuumotus sekä mahdollinen lämmön nousu ja kohonneet
tulehdusarvot voisivat kertoa selluliitista tai artriitista ja kohonnut alkalinen
fosfataasi osteiitista. Myös laskimotukokset ja kihti voivat tulla mieleen.
Luuston ja nivelten muutokset näkyvät varhaisimmin ja varmimmin magneettitutkimuksessa, mutta ilmaantuvat
myös tavalliseen RTG-kuvaan, joka tosin
ihan alkuvaiheessa voi näyttää normaaliltakin.
EKG:hen tai thoraxkuvaan prosessi ei
ymmärrettävästi potilaallamme heijastunut, mutta magneettitutkimuksessa
se ilmeni tavalliseen tapaan röntgenlöydöstäkin runsaampana.
Hoidossa tärkeää on raajan kuormittamattomuus eli immobilisaatio
kipsisidoksella ja varauskiellolla, joita
saatetaan tarvita kauan, puolikin vuotta ja jatkoon vielä ortoositukea. Niiden
kestoa voidaan arvioida myös raajojen
lämpötilaeron perusteella. Bisfosfonaattejakin on ehdoteltu. Virheasennot ja
pysyvä invaliditeetti ovat melko yleisiä.
Ortopedisia leikkauksia tarvitaan usein
ja joskus jopa amputaatioita.
Asianmukaisilla huolellisilla ja pitkittyneillä hoidoilla potilaammekin jalka
saatiin hyvin kävelykuntoon.

Kuva 3. Turvonneen jalan valokuva

Kuva 4. Turvonneen jalkaterän RTG-kuva

muissa nivelissä vikaa on todettu. Potilaammekin oireet, löydökset ja RTGkuva olivat tyypillisiä Charcot’n jalalle.
Charcot’n muutosten synnyn yksityiskohdat ovat edelleen hämärän peitossa.
Ne kehittyvät hermovaurioiden aiheuttaman väärän lihastonuksen ja huonon
tunnon altistamina jo kapäiväisen elämän toistuvien, yleensä tiedostamattomien, mitättömien vaurioiden ja hiusErikoislääkäri 3/2020 • 30 vsk

murtumien seurauksena. Joku mieleen
jäänyt pikkuvammakin saattaa laukaista prosessin. Lopulta verenkierron lisääntyminen ja paikalliset autonomisen
hermoston toiminnan muutokset sekä
aineenvaihdunnan poikkeamat provosoivat Charcot’n erikoisen taudinkuvan.
Löydökset saattavat kehittyä melko
nopeasti ja muistuttavat silloin usein
infektiota. Kyseessähän onkin tavallaan
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