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Verenkierron arviointi ja hoito diabeettisen
jalkahaavan yhteydessä kansainvälisten
tuoreiden hoitosuositusten valossa
Diabeettisen jalkahaavan taustalla on puolella potilaista iskemia, lähes kaikilla neuropatia
ja usein myös infektio ongelmaa pahentamassa. Iskemia on monesti korjattavissa, kunhan se
kyetään diagnosoimaan ja hoitamaan ajoissa.
Nykyisin iskemiaan puututaan usein liian myöhään. Kansainväliset suositukset korostavatkin
välitöntä tarvetta toimintatapojen muutokseen.
Iskemiaa tulee aina epäillä diabeettisen haavan
syyksi niin kauan, kunnes on toisin todistettu. Jokainen diabeetikko, jolla on jalkahaava, tulee välittömästi tutkia kliinisin ja noninvasiivisin menetelmin. Valtimopuusto tulee kuvantaa, jos kajoamattomat tutkimustulokset viittaavat iskemiaan
tai jos haava ei osoita paranemisen merkkejä
kuudessa viikossa, vaikka kyseessä olisi vain lievä tai epävarma iskemia. Revaskularisaatio tulee
tehdä neuroiskeemisessä alaraajassa herkemmin
kuin puhtaasti iskeemisessä, koska neuropatia
pahentaa verenkiertovajetta ja siten haavan paranemisedellytyksiä. Iskemian vaikeusaste, haavan luonne, infektio ja potilaan muut sairaudet
vaikuttavat hoitopäätökseen. Onnistuneen hoidon edellytyksiä ovat riittävän varhainen diagnoosi ja viiveetön hoitoketju.
Kolmannes diabeteksen hoitoon käytetyistä
varoista kohdistuu diabeettisen jalan hoitoon.
Suomessa on diabeetikkoja on laskentatavasta
riippuen 300 000–500 000. Diabeettisen jalka
haavan vuosittainen ilmaantuvuus on 2–5 %,
elinaikanaan haavan saa noin 15–25 % dia
beetikoista (1). Iskemian osuus diabeettisen
haavan etiologiassa ja hoidossa on selkiytynyt
ja korostunut viimeaikaisissa tutkimuksissa ja
suosituksissa (2, 3, 4, 5). Diabeettisen jalka

haavan taustalla on ensisijaisesti neuropatia
40 %:lla, iskemia 10 %:lla ja molemmat yh
dessä 50 %:lla (3). Tukkivan valtimotaudin
(ASO) merkitys jalkahaavan kehittymisessä
diabeetikoilla voi jäädä vähälle huomiolle, kos
ka tyypilliset iskemian varoitussignaalit, kuten
katkokävely ja lepokipu, puuttuvat usein, ja
kroonista haavaa saatetaan pitää erheellisesti
puhtaasti neuropaattisena. Ruotsissa tähän
asiaan kiinnitettiin huomiota 15 vuotta sitten,
jolloin todettiin, että 30–50 %:ssa diabeetti
sista jalkahaavoista vaurio oli potilaan tullessa
erikoissairaanhoitoon edennyt jo niin laajaksi
kuolioksi, ettei verisuonikirurgia konsultoitu
tai valtimokierron parantamista katsottu enää
mahdolliseksi (6).
Pitkälle edennyt iskemia on edelleen valitet
tavan yleinen diabeetikon alaraajan amputaa
tion syy. Osalla näistä potilaista iskemia olisi
ollut korjattavissa, jos siihen olisi puututtu
ajoissa. Neuropaattis-iskeemisen tai lyhyem
min neuroiskeemisen haavan hoito muodos
taa keskeisen ongelman diabeetikoiden ampu
taatioiden ehkäisyssä.

Suurista suonista kapillaareihin
– diabeettisen verenkiertohäiriön
kahdet kasvot
Diabeettisen jalan perfuusiohäiriö on paljon
monimuotoisempi ongelma kuin valtimon
kovettumistaudin aiheuttama alaraajan veren
kiertohäiriö (7, 8). Diabeetikon valtimotauti
on yhdistelmä distaalisesti sijoittuvaa valtimo
tautia ja neuropatiaan liittyvää mikrovaskulaa
rista toimintahäiriötä. Diabeetikolla alaraajan
valtimotauti painottuu tyypillisesti polven ala
puolisiin suoniin, mutta muutoksia nähdään
myös kookkaammissa suonissa. Luonnon oma
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Normaali

Diabetes

Kapillaariiskemia?

KUVA 1. Prekapillaarisfinkterien
avautumishäiriö. Prekapillaaristen
AV-sunttien avautuminen diabeettisen neuropatian seurauksena
johtaa ihon pintaosien iskemiaan,
kun veri ohjautuu takaisin laskimopuolelle käymättä kapillaareissa.
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AV-suntti
supistuneena tai
avautuneena

kompensaatiomekanismi, kollateraalisuonten
vähittäinen kehittyminen, on diabeetikoilla
heikentynyt (9). Ihon alla neuropatia aiheut
taa myös autonomisen hermoston tuhoutu
misen (autosympatektomia), jonka seurauk
sena kapillaarien toiminta ja ihon pintaosien
verenkierto häiriintyy. Tätä mikrovaskulaa
rista toimintahäiriötä on pyritty fysiologisesti
selittämään useilla eri tavoilla, muun muassa
kapillaari-iskemialla, joka syntyy ihonalaisten
valtimo-laskimo-oikovirtausten (AV-sunt
tien) varastaessa virtauksen ihosta (10, 11)
(KUVA 1). Haavan paranemiskyky on heiken
tynyt, vaikka iho on lämmin ja kuiva. Alttius
ihon rikkoutumiselle ja infektiolle lisääntyy.
Vaarallisinta alaraajan elinkelpoisuuden kan
nalta onkin valtimotaudista johtuvan iskemian
ja neuropatiasta johtuvan mikrovaskulaarisen
toimintahäiriön yhdistelmä, erityisesti kun
näihin vielä yhdistetään infektio, potilaiden
liitännäissairaudet, metaboliahäiriöt, heiken
tynyt immuniteetti sekä neuropatiasta johtuva
suojatunnon heikkenemä ja neuroartropatian
aiheuttamat jalan kuormitushäiriöt.
Neuropatia pahentaa iskemiaa, hidastaa
haavan paranemista, huonontaa oleellisesti
haavan ennustetta ja lisää sen uusiutumisris
kiä. Tuoreiden suositusten mukaisesti neuro
iskeemisten potilaiden revaskularisaatio tu
lisikin tehdä herkemmin kuin puhtaassa iske
miassa (2, 3, 4, 5).
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AV-suntti
avautuneena

Miten tutkia jalan verenkiertoa?
Brittiläinen diabetologi Andrew Boulton on
korostanut, että yhtä tiedon puutteesta joh
tuvaa virhettä kohden tehdään kymmenen
virhettä välinpitämättömyydestä, kun jalkaa ei
katsota. Jokainen diabeettinen jalka tulee tut
kia neuropatian (erityisesti tuntopuutosten ja
asentovirheiden), infektion ja iskemian osalta.
Iskemiaa ei pidä sulkea pois diabeettisen haa
van syynä ellei toisin ole todistettu (2, 4, 5).

Selvitykset perusterveydenhuollossa
Diabeetikoiden vuositarkastuksen yhteydessä
tulee aina arvioida jalkojen verenkierto ja neu
ropatiamuutokset (1). Jalkaterän sykkeiden
tunnustelu on valtimotutkimuksen perusta:
jos sykkeet ovat tunnettavissa kiistattomasti
kummassakin jalassa, merkittävä valtimotauti
on epätodennäköinen (1). Valtimotautipoti
laan sykkeiden palpaation toistettavuus ei ole
kovin hyvä (12). Muista kliinisistä testeistä
vain jalkaterän värimuutoksen arvioiminen
jalkaa roikotettaessa on edes jollain lailla luo
tettava: punoituksen ilmaantumisen tai las
kimotäytön viivästyminen yli viisi sekuntia
viittaa iskemiaan. Esimerkiksi kapillaaritäytön
tutkiminen varpaan päätä sormella painaen on
hyödytön tutkimus (13).

Tuore katsausartikkeli suosittaa kliinisen
tutkimuksen lisänä aina doppler-kuuntelua ja
ABI-mittausta (14). Doppler-laitteella kuuluu
normaalivaltimossa aina tri- tai bifaasinen sig
naali, ja monofaasinen valtimosignaali viittaa
virtausesteeseen mittauskohdan yläpuolella.
Virtausnopeussignaalien kuuntelu ei kuiten
kaan anna kvantitatiivista tietoa, minkä vuoksi
nilkan ja olkavarren systolisten paineiden vä
linen suhde (ABI eli ankle/brachial systolic
pressure index) tulee mitata kummastakin
alaraajasta (15). Jos potilaalla ei ole haavaa
tai katkokävelyoiretta ja ABI-arvo on aikai
semmin mitattu normaaliksi, ei sitä tarvitse
joka vuosi mitata rutiininomaisesti. Normaalit
painesuhdearvot ovat välillä 0,9–1,3. Matalat
arvot viittaavat alaraajan iskemiaan, korkeat
diabeetikoille tyypilliseen mediaskleroosiin,
joka jäykistää valtimoiden seinämää siten,
että korkeatkaan (yli 250 mmHg) paineet
eivät purista suonta tukkoon. Faglia ym. ovat
todenneet, että 554:stä valtimoverenkierto
häiriöstä kärsivästä diabeetikosta 35 %:lla pai
neita ei voitu mitata mediaskleroosin vuoksi
(16). Lievemmissä tapauksissa suonten jäy
kistyminen voi johtaa normaalilta näyttäviin
mittaustuloksiin, vaikka potilaalla on kliini
sesti merkittävä tukkiva valtimotauti. IWGDF
suositteleekin, että vain mataliin painearvoihin
voi luottaa: ABI-arvo, joka pienempi kuin 0,6
viittaa merkittävään iskemiaan, mutta sitä suu
remmalla arvolla on vähemmän ennusteellista
arvoa (2, 3, 4, 5). Käypä hoito ‑suosituksessa
suositeltua mittatikkutestin käyttöä painemit
tauksissa ei ole kunnolla validoitu (1, 17).
Jos diabeetikolla, jolla on jalkahaava, tode
taan tukkivaan valtimotautiin viittaavia oireita,
monofaasinen doppler-signaali tai ABI-arvo,
joka on pienempi kuin 0,9, hänet tulee lähet
tää verisuonikirurgiseen arvioon erikoissai
raanhoitoon (14). Kansainväliset suositukset
puoltavat varvaspaineen mittaamista peruster
veydenhuollossa (4, 5). On myös huomioita
va, että vaikka verenkierto olisi kunnossa, dia
beetikko on lähetettävä erikoissairaanhoitoon,
yleensä diabetesjalkapoliklinikalle, jos jalka
haava ei ala parantua kahdessa viikossa. Tämä
mahdollistaa mm. tehokkaan kevennyshoi
don, joka on neuropaattisen haavan paranemi

YDINASIAT
88 Diabeetikko, jolla on jalkahaava, pitää lähettää
verisuonikirurgin arvioon viipymättä, jos ABI-arvo
on pienempi kuin 0,9.
88 Riippumatta ABI- tai doppler-mittausten tuloksista
verisuonikirurgin tulee arvioida diabeetikon jalkahaava, jos se ei ala parantua kuudessa viikossa.
88 Vaikka verenkierto olisi kunnossa, diabeetikko on
lähetettävä erikoissairaanhoitoon, yleensä diabetesjalkapoliklinikalle, jos jalkahaava ei ala parantua kahdessa viikossa.

sen edellytys. Suomen oloissa varvaspaineiden
mittaus perusterveydenhuollossa lienee harvi
naista ja suositus voidaan kyseenalaistaa mit
tauksen virhelähteiden ja tulkinnan hankaluu
den vuoksi. Keskitetyssä haavanhoitomallissa
voisi kuitenkin tarkempi varvaspainemittaus
olla perusteltua myös perusterveydenhuollos
sa (14).

Verenkierron selvitykset
erikoissairaanhoidossa
ABI-mittaus on rutiinitutkimus myös eri
koissairaanhoidossa, kuitenkin aina sen luo
tettavuutta varmentavin lisätoimin (18). Jos
iskemian diagnoosi on epäselvä, täydentävänä
testinä tulee käyttää isovarpaan systolisen ve
renpaineen mittausta (varvaspaine).
Varvaspaine antaa tarkemman kuvan dia
beetikon alaraajan valtimokierrosta. Tämä
kään mittaus ei kuitenkaan ollut tehtävissä
16 %:lle diabeetikoista isovarpaan kuolion tai
aikaisemman amputaation takia (16).
Diabeettisen haavan paraneminen on sel
keässä suhteessa käytettävissä olevaan kudos
perfuusioon ja riippumatta käytetystä mit
tausmenetelmästä seuraa loivan S-kirjaimen
muotoista kaarta (KUVA 2). ABI-arvoa, joka
on pienempi kuin 0,4–0,45, nilkan systo
lista verenpainetta, joka on matalampi kuin
55 mmHg, ja isovarvaspainetta, joka matalam
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pi kuin 30 mmHg, pidetään yleensä selkeinä
revaskularisaatiotarpeen indikaattoreina (2,
14, 19).
Ihon verenkiertoa kuvaa ihon läpäisevän
happiosapaineen mittaus. Matalan transkutaa
nisen happiosapaineen (TcPO2 < 30 mmHg)
on katsottu ennustavan haavan huonoa para
nemista (2, 3, 4, 5, 19). Menetelmä on virhe
lähteille altis, ja sen luotettavuutta on arvos
teltu etenkin turvonneissa jaloissa (20). Siitä
huolimatta TcPO2 lienee käyttökelpoinen
lisämenetelmä, kun arvioidaan, mitkä haavat
voivat parantua pelkällä konservatiivisella hoi
dolla (21). Diabeettisen haavan hoitoa kan
nattaa jatkaa konservatiivisesti ainakin kuuden
viikon ajan, jos TcPO2 on korkeampi kuin
50 mmHg (2, 3, 4, 5, 21).
Kaikkien noninvasiivisten menetelmien
tuloksia tulee arvioida kunkin menetelmän
rajoitusten puitteissa (18). On myös muistet
tava, että pelkkä isojen valtimoiden kierron
arviointi ei riitä mittaamaan kudosperfuusion
häiriötä diabeetikolla. Siksi on tarve kehittää
täsmällisempiä iskeemisen jalan kudosperfuu
siota kartoittavia menetelmiä. Valitettavasti
uudet tekniikat (TAULUKKO 1) ovat osin kokeel
lisia ja harvoin vielä yleisessä kliinisessä käy
tössä (18).
Oleellista on sisäistää, että neuroiskemia ei
diagnoosina perustu pelkästään valtimotaudin
olemassaoloon. Onkin oleellista termin kriittinen iskemia sijaan ottaa diabeetikoilla käyttöön
kattavampi termi huonontunut perfuusio tai verenkiertovaje ja ymmärtää se aiheeksi korjata
valtimokiertoa haavan paranemiseksi ja am
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putaation ehkäisemiseksi (3, 4, 5). IWGDF:n
uudet ohjeet painottavatkin tätä lähestymista
paa (TAULUKKO 2), vaikka poikkeavatkin vain
vähän suomalaisista kriteereistä (1).
Valtimoiden kuvantamista ja revaskulari
saatiota tulee harkita riippumatta noninvasii
visten testien tuloksista, jos haava ei parane
asianmukaisessa konservatiivisessa hoidossa
kuudessa viikossa (2, 3, 4, 5, 14).

Anatominen kuvantaminen
Kuvantamisen kehitys 2000-luvulla on johta
nut siihen, että noninvasiivisilla kuvantamisilla
saadaan riittävä informaatio hoitotoimenpi
teiden suunnittelemiseksi. Kliinisessä työssä
käyttökelpoisimmaksi on osoittautunut mag
neettiangiografia. Vahvakenttälaitteilla varjo
ainetehosteinen magneettikuva (MK) antaa
tarkan kuvan suonten sisämitoista aina jalkate
rän suoniin asti. Tutkimus vaatii kuitenkin po
tilaalta yhteistyötä, ja yleisten MK-vasta-aihei
den lisäksi alaraajojen liikuttelu estää ajoittain
laadukkaan kuvan saamisen. Tuolloin MK:ta
voidaan täydentää duplex-kaikukuvauksella
tai invasiivisella angiografialla (DSA = digital
subtraction angiography). Myös kaikukuvauk
sella voidaan toki kartoittaa koko suonipuus
to, mutta tässä käytössä se on huomattavan
käyttäjäriippuvainen ja dokumentaatio jää
yleensä puutteelliseksi (18). Suonen seinä
män kalkkiutuneisuus hankaloittaa oleellisesti
TT-angiografian tulkintaa, eikä sitä voida pitää
optimaalisena tutkimuksena diabeetikon säär
ten ja jalkaterän suonten kuvantamisessa.

Nilkka
Varva
TcPO2

Hoidon kannalta oleellista on saada käsitys
distaalisten jalkaterän valtimoiden tilanteesta.
Tämä vaatii usein eri tutkimusmenetelmien
yhdistelemistä ja on ehkä luotettavinta yhdis
tämällä DSA-kuvaus ja kaikukuvaus kokeneen
kliinikon arvioon.

TAULUKKO 1. Verenkierron arvioon käytettäviä metodeja.
Mikrovaskulaarinen, kapillaarit
Ihon läpäisevän happiosapaineen mittaus (TcPO2)
Ihon perfuusiopaine
Kapillaarimikroskopia
Fluoresenssimittaus

Diagnostiikan toteutuminen
Nykyisissä toimintaympäristöissä diabeettisen
haavan hoito ja diagnostiikka ei toimi parhaal
la mahdollisella tavalla. Tämä epäkohta tuli
selkeästi esille EuroDiale-tutkimuksessa, jossa
tutkittiin nykykäytäntöjä 14 diabetesjalkakli
nikassa vuosina 2003 ja 2004 (22). Siinä alle
60 %:lle potilaista, joilla oli diabeettinen haava
ja valtimotauti, tehtiin valtimoiden kuvanta
mistutkimus (hajonta 14–86 % keskusten vä
lillä), ja revaskularisaatio tehtiin vain 43 %:lle
niistä, joilla oli pitkälle edenneen valtimo
taudin merkkinä ABI-arvo, joka oli pienempi
kuin 0,5. Tulokset osoittivat, miten huonosti
hoito oli järjestetty, ja johtivat International
Working Group for Diabetic Foot ‑ryhmän
perustamaan alatyöryhmän, jonka tehtävä oli
selvittää olemassa oleva tieto diabeettisen jalan
ja tukkivan valtimotaudin yhteydestä sekä an
taa siihen perustuva hoitosuositus (2, 4, 5, 23).

Laserskanneri
Mikrovaskulaarinen
Nilkka-olkavarsi painesuhde (ABI)
Varvaspaine
Fotopletysmografia
Laserdoppler
Segmentaalinen painemittaus
Pulssivolyymikäyrä
Anatominen
Duplex-kaikukuvaus
Magneettiangiografia
TT-angiografia
Angiografia (DSA = digital subtraction angiography)

Kansainväliset suositukset korostavatkin
nyt välitöntä tarvetta toimintatapojen muut
tamiseen neuropaattis-iskeemisen ja iskeemi
sen diabeettisen jalkahaavan tutkimisen sekä
revaskularisaation käytännön toteuttamisessa.
(2, 3, 4, 5, 24).

TAULUKKO 2. Iskemian diagnostiikka diabeettisessa jalassa. Erikoissairaanhoidossa tehtävät tutkimukset on
korostettu punaisella.

Kliininen
tutkimus

Seulonta‑
testit

Vaikeus
asteen
määritys

IWGDF 2011 (2)

Käypä hoito ‑suositus
2009 (1)

Anamneesi (katkokävely/lepokipu tukevat
diagnoosia, mutta niiden puuttuminen ei sulje
diagnoosia pois)

+

+

Palpaatio (jalkaterän pulssit)

+

+

Kynädoppler-kuuntelu

+

+

ABI (< 0,9)

+

+

TBI (< 0,7)

+

+

Olkavarsi-isovarvasgradientti

–

+ (30 mmHg)

ABI

< 0,6 merkittävä
> 0,6 epäluotettava
”Perfuusiohäiriö”

”Kriittinen iskemia”

TcPO2

< 50 mmHg

< 40 mmHg

VP

< 30 mmHg

< 30 mmHg

Nilkkapaine

–

< 50 mmHg

Haavan paranemispotentiaalin katsotaan molemmissa olevan hyvä, jos VP > 55 mmHg, TcPO2 > 50 mmHg,
ja huono, jos VP < 30 mmHg, TcPO2 < 30 mmHg

1219

Verenkierron arviointi ja hoito diabeettisen jalkahaavan yhteydessä kansainvälisten tuoreiden hoitosuositusten valossa

DIABETES

Hoito ja sen tulokset
Jalan elinkelpoisuutta uhkaavaa verenkierto
häiriötä kuvataan yleensä termillä kriittinen
iskemia, joka on määritelty useissa konsensus
dokumenteissa. Nämä määritelmät eivät erot
tele diabetesta sairastavia ja sairastamattomia
(1, 25). Iskeemisen diabeettisen jalan hoidon
tuloksiin vaikuttaa luonnollisesti hoidettavan
ongelman määritelmä. Tuoreet konsensus
dokumentit pyrkivät pääsemään eroon van
hasta puhtaasti valtimotaudin vaikeusastee
seen perustuvasta iskemian määritelmästä (2,
3, 4, 5, 14). Neuropatia ja metaboliahäiriö
huonontavat haavan paranemispotentiaalia.
Kudoksen paranemiskyvyn huonontues
sa tulisi verenkierron olla mahdollisimman
hyvä, jotta haavan paraneminen mahdollistuu
(KUVA 3).
Useimmat kliiniset tutkimukset revaskula
risaatioiden vaikutuksesta diabeteettisen jalan
kudosperfuusioon ja haavan paranemiseen
keskittyvät jonkin tietyn hoitomenetelmän
käyttökelpoisuuden ja tulosten analyysiin he
terogeenisessa potilasaineistossa – esimerkiksi
erottelematta katkokävelypotilaita kriittisestä
iskemiasta kärsivistä tai iskemistä kudosvau
rioita leposärystä tai diabeetikkoja diabetesta
Tarvittava
verenkierto

Ei haavaa

Haava

Neuropatia, biologinen paranemispotentiaali
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KUVA 3. Haavan paranemisen ja verenkierron s uhde.
Sininen viiva kuvaa vanhempaa käsitystä, jonka mukaan sama painearvo kuvaa riittävää verenkiertoa
riippumatta neuropatian asteesta. Punainen nuoli
kuvastaa modernimpaa ajattelutapaa, jonka mukaan
verenkierron pitää olla sitä parempi mitä hankalampi neuropatia on heikentämässä kudoksen normaalia
paranemiskykyä.
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sairastamattomista (23). Laajassa yrityksessä
selvittää iskeemisen diabetesjalan hoitotulok
sia kyettiin 15 227 artikkelista sisällyttämään
49 kvalitatiiviseen synteesiin, mutta ei yhtä
kään meta-analyysiin – yhtään satunnaistet
tua tutkimusta ei ollut käytettävissä, ja vain
kolmessa tutkimuksessa oli verrokkiryhmä
(23). Tämän systemoidun katsauksen mukaan
rekonstruktiivisen valtimo
kirurgian jälkeen
raaja säästyi sääri- tai reisiamputaatiolta kes
kimäärin 85 %:lla vuoden seurannassa. Suo
nensisäisten hoitojen jälkeen vastaava luku oli
78 %. Revaskularisaatiomenetelmästä riippu
matta vain 60 %:lla haava oli parantunut vuo
den aikana. Revaskularisaatiolla saavutetaan
paremmat tulokset kuin pelkällä konservatii
visella hoidolla (23).
Avokirurgiaa ja suonensisäistä hoitoa pol
ven alapuolisissa tukoksissa on verrattu laa
jassa meta-analyysissä sekalaisissa potilas
aineistoissa. Siinä sääri-tai reisiamputaatiolta
vältyttiin yhtä hyvin hoitomuodosta riippu
matta, vaikka revaskularisaation aukipysyvyys
oli kautta seuranta-ajan parempi kirurgisen
hoidon jälkeen: esimerkiksi 82 % vs 68 %
vuoden kuluttua toimenpiteestä (26). Tämä
viittaisi siihen, että suonensisäisesti hoidettiin
lievempää valtimotautia, mihin viittaa myös
diabeteksen (86 % vs 61 %) sekä jalkahaavan
tai kuolion (88 % vs 76 %) esiintyminen ver
tailtavissa ryhmissä (26, 27). Samantapaiset
tulokset saatiin myös BASIL-tutkimuksessa,
joka on ainoa laaja satunnaistettu vertailutut
kimus ohituskirurgian ja suonensisäisen hoi
don välillä (28). Lopputulosmuuttujana oli
elossa säilyminen raajaa menettämättä. Tulok
sen käyttökelpoisuutta diabeetikkoja ajatellen
heikentää diabeetikkojen pieni osuus (alle
puolet) ja se, että toimenpideindikaatioksi
luettiin myös lepokipu. BASIL-tutkimuksen
jatkoseurannassa todettiin, että suonensisäi
siin hoitoihin liittyi merkittävä uusintatoimen
piteiden tarve (29).
Revaskularisaatio tulee pyrkiä tekemään
haava-aluetta suonittavaan valtimoon. Viime
aikoina on keskusteltu niin sanottujen angio
somien merkityksestä. Angiosomeilla tarkoi
tetaan kunkin säären suonen verisuonittamaa
aluetta. Hiljattain on havaittu, että jos angio

somi, jonka alueella haava sijaitsee, saadaan
revaskularisoitua, amputaatio on paremmin
ehkäistävissä kuin niissä tilanteissa, joissa re
vaskularisaatio tapahtuu epäsuorasti tai jää
vaillinaiseksi (30, 31). Tuoreen systematisoi
dun katsauksen mukaan laajempaa näyttöä an
giosomien merkityksestä haavan paranemisen
tai amputaation ehkäisyn kannalta ei kuiten
kaan ole (32). Tämä saattaa selittyä angioso
mien välisistä valtimoyhteyksistä.
Malmössä on 20 vuoden aikana todettu
57 % väheneminen amputaatioissa valtimotut
kimusten ja revaskularisaatioiden myötä (33).
Myös Suomessa on todettu aktiivisen verisuo
nikirurgian vähentävän diabeetikkojen ampu
taatioiden tarvetta (34, 35). Suotuisa kehitys
näyttää olevan päättymässä, sillä sääri- ja reisi
amputaatioiden määrä on lähtenyt kasvuun.
– Osa ilmiöstä lienee selitettävissä väestön
ikääntymisellä ja diabeteksen lisääntymisellä,
osa toimintatapojen muuttumisella: viimeis
ten viiden vuoden aikana suonensisäisten
hoitojen osuus on kasvanut jo noin 70 %:iin.
Osa amputaatioiden lisääntymisestä liittynee
epätäydellisten revaskularisaatioiden lisäänty
miseen (36, 37, 38). Tulevaisuudessa huomio
ta täytyy kiinnittää yhä enemmän revaskulari
saation tuloksen varmistamiseen. Kynnyksen
perfuusiohäiriön korjaamiseen tulee olla sitä
matalampi, mitä komplisoidummasta haavasta
on kysymys (39, 40).
Toimenpiteiden rinnalla on myös tärkeää
muistaa kokonaisvaltainen riskitekijöiden hoi
to – tupakoimattomuus, LDL-kolesterolin op
timointi, hypertonian hoito, hyperglykemian
hoito ja antitromboottinen lääkitys.

Revaskularisaation rajoitukset
Revaskularisaatiota ei kannata tehdä, jos poti
laan itsenäisyys ei ole pelastettavissa tai elinajan
ennuste on huono. Revaskularisaatiotoimenpi
teet kohdennetaan niistä hyötyviin. Liikkuma
ton vuodepotilas ei hyödy revaskularisaatiosta.
Sepelvaltimotauti ja sydämen vajaatoiminta
sekä erityisesti munuaisen vaikea vajaatoiminta
huonontavat haavan paranemista ja revaskula
risaatioiden onnistumista sekä lisäävät ampu
taation ja kuoleman riskiä (3, 4, 5, 41).

Lopuksi
Tuoreissa hoitosuosituksissa on otettu aikai
sempaa voimakkaammin kantaa verenkierron
vajeen merkitykseen diabeetikon jalkahaavan
etiologiassa. Diabeetikon jalkahaavan para
neminen edellyttää erityisen hyvää veren
kiertoa, sillä muut seikat huonontavat haavan
paranemispotentiaalia. Ehkäisy on aina paras
vaihtoehto, joten tarkka glukoositasapaino,
jalkojen säännöllinen tarkastus ja muu konser
vatiivinen hoito ovat avainasemassa alaraajo
jen haavaumien ehkäisyssä. Verenkiertohäiriö
tulisi havaita perusterveydenhuollossa mah
dollisimman varhain, jotta tarvittavat lisäselvi
tykset ja verenkiertoa korjaavat toimenpiteet
saadaan aloitettua varhain. Verisuonikirurgin
tulisi aina arvioida diabeetikon jalan veren
kierto ja sen parantamismahdollisuudet, jos
haava ei osoita selkeitä paranemisen merkkejä
kuudessa viikossa. ■
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erikoislääkäri
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Summary
Assessment of ischaemia of ulcerated diabetic
foot and its treatment according to recent inter‑
national guidelines
Half of diabetic ulcers are ischaemic, almost all
neuropathic and the problem is often worsened by infection. Ischaemia can often be repaired if diagnosed and treated early enough.
At present, ischaemia is often diagnosed far too
late. International recommendations emphasize an immediate need for a paradigm change.
Ischaemia should always be suspected as a cause
of diabetic ulcer unless proven otherwise. Every
diabetic patient with a foot ulcer should undergo an immediate clinical and noninvasive vascular assessment. Early diagnosis and undelayed
treatment with vascular consultation and necessary revascularizations are prerequisites for successful treatment as ”time is tissue”.
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