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WHO:n määritelmä:
INFEKTIO, HAAVA JA/TAI SYVIEN KUDOSTEN TUHOUTUMINEN YHDESSÄ 
HERMOJEN JA VERISUONTEN ERIASTEISTEN VAURIOIDEN KANSSA



Hoitosuositukset

• Käypähoito:

➢ Diabeetikon jalkaongelmat

➢ Alaraajojen tukkiva valtimotauti

➢ Krooninen alaraaja haava

➢ Alaraajojen laskimoiden vajaatoiminta

➢ Ihon bakteeri-infektiot

➢ Sieni-infektiot ihossa, hiuksissa, kynsissä

• Terveyskirjasto:

➢ Monia artikkeleita jalkojenhoidosta

• Duodecim:

➢ Sairaanhoitajan käsikirja

➢ Jalat ja terveys

➢ Diabetes



Tärkeimmät riskitekijät 

jalkaongelmille
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JALKOJEN RISKILUOKITUS

SUOJAAVA TUNTO

TALLELLA

→vähäinen riski

SUOJAAVA TUNTO

→kaksinkertainen

SUOJAAVA TUNTO  

KUORMITUSMUUTOKSIA

JA/TAI

VERENKIERTOHÄIRIÖ 

→5-kertainen

AIKAISEMPI JALKA-
HAAVA 

TEHTY AMPUTAATIO

→ 10-kertainen



Diabeettinen haava

Iskeeminen haava

• Sijaitsee jalan ääriviivassa

• Haavan ympärillä ohut kiiltävä iho

• Haavan pohjassa kalpea 

granulaatio/ musta nekroosi

• Jalka kalpea, kylmä, nilkkapulssit 

puuttuvat

• Kivulias 

• Kriittinen iskemia

Neuropaattinen haava

• Sijaitsee kuormitusalueilla

• Kovettuma ympäröi haavaa

• Haavan pohja punainen, granuloiva

• Vähän – kohtuullisesti erittävä

• Hyvin tuntuvat jalkaterän pulssit

• Punakka, lämmin jalkaterä

• Kivuton



-verenkierron varmistaminen 

-infektion hoito

-haavakevennys

-haavan paikallishoito

Infektoitunut haava



Haava ei useinkaan vain jalkojenhoidollinen 

ongelma…..



Alaraajojen tukkiva valtimotauti, PAD

ICD-luokka I70.2 Atherosclerosis arteriarum membrorum

• PAD 9-23%

• PAD lisää haavariskiä 5-kertaiseksi

• Amputoiduista 90 %:lla on ollut PAD

• Distaalisesti sijoittuvat ahtautumat 

- sijainti ja koko haittaa niin tutkimusta kuin hoitoa

• Isojen ja keskisuurten valtimoiden sisäkerroksen 

kovettuminen l. mediaskleroosi 

--> ABI -mittauksen luotettavuus

• Verenvirtauksen muutokset autonomisesta 

neuropatiasta johtuvana 

• Mikroangiopatia

• Perifeerinen neuropatia --> tuntopuutokset



Alaraajojen tukkiva 

valtimotauti
• Oireet:

• Fontaine luokitus:

- iho-oireet

- katkokävely

- Lepokipu

Vrt: 

Krooninen kriittinen iskemia:

vähitellen viikkojen tai kuukausien kuluessa 

pahentunut tila. 

Akuutti iskemia:

äkillisesti syntynyt (syynä useimmiten embolia tai 

trauma) tai akutisoitunut krooninen iskemia

- haava, kuolio

• Huonosti tunnusteltavissa olevat tai puuttuvat 

nilkkapulssit

• Nilkan verenpainemittauksissa saadaan matalia 

painelukuja

• Kylmä ja kalpea iho, karvattomuus yksistään eivät kerro 

isojen suonten tukkivasta taudista. 



Nilkkapulssien tunnustelu



ABI –arvon 

määrittäminen

• 1. Mitataan nilkkapaineet, doppleria apuna 

käyttäen,    molemmista nilkkapulsseista

• 2. Lasketaan ABI –arvo = Nilkka / 

Olkavarsipaine

• Tulos/tulkinta:

≤ 0.9 iskemia → RL 2

< 0.5 kriittinen iskemia

➢ Ei haavaa

< 0.7 kriittinen iskemia

➢ alaraajan haava 

➢ kuolio, kriittisen iskemian raja 0.7

→ Verisuonikirurgia

> 1.3  mediaskleroosi



Mikroangiopatia

• Kapillaarisuonten 

peruskalvon 

paksuuntuminen ja 

endoteelisolujen 

hyperplasia

(paksuuntuminen)



Autonominen neuropatia

• A-V –oikovirtaus

• Ihon kuivuminen



Plantaarisen kuormituksen aiheuttamat 

haavat

Suojatunnon puutos

Kuormitusmuutos, PPP

( asentovirhe ja/tai nivelten 

liikkuvuus alentunut)

Kovettuma;

kovettuman alainen 

verenpurkauma →

haavauman

Esiaste

Neuropaattinen haava

Iskeeminen haava



Suojatunnon häiriöt
DM: Sensorinen neuropatia

Paksusäikeinen oireisto:
• paine-,
• kosketus-,
• värinä-,
• asentotunto

Ohutsäkeinen oireisto:
• polttelu
• pistely ja tikkuilu
• Kipu/terävä tunnon aleneminen
• Kylmä/lämmin erottelukyvyn alentuminen

Suojaavan tunnon aleneminen, häviäminen estää 
vaurioiden varhaisen tunnistamisen!

Kivulias oireisto vaikeuttaa elämistä arjessa !



Jalkojen asentovirheet, tasapainohäiriöt
→ lisäävät plantaarista painetta

• Asentovirheet: kaarijalka, vasaravarpaat, vaivaisenluu

→ Luiset ulokkeet jalan ääriviivassa

• Jalkaa pehmustavat kerrokset ohentuvat: lihasatrofia, 
ihonalaiset pehmytosat ”luiskahtavat” pois 
pehmustustehtävästään

• Lihasheikkous, tasapainon häiriöt

DM: Motorinen neuropatia



Yleisimmät jalkojen asentovirheet

• Lattajalka

• Kaarijalka

• Vaivaisenluu

• Vasaravarvas



Nivelten liikkuvuus ja pehmytosien kimmoisuus alenee
→ plantaarinen paine kasvaa

• Limited Joint Mobility l. cheiroarthropathy

DCCT/EDIC Study Diabetes Care 2014;37:1863-1869

Zimny ym. Diabetes Care 2014 27:942–946.

• Sidekudos menettää kimmoisuutensa, 

• Ihonalaiset pehmytosat kovettuvat

• Altistutaan erilaisille TULE –ongelmille

• ”Prayers Sign”positiivinen, korrelaatio mikrovaskulaari muutoksiin
Postgrad Med. 1999 Feb;105(2):99-101, 105-6, J Diabet Complications. 1989 Apr-Jun;3(2):77-87. 

DM: Sidekudoksen sokeristuminen



Alentunut nilkkanivelen liikkuvuus

• Nilkan koukistus

• Normaali nilkan koukistus  10 
astetta

• Vajaa liike → RL 2 

• Nilkan ojennus

• Nilkan normaali ojennus 50 
astetta

• Vajaa liike → RL 2



Alentunut varpaiden nivelten liikkuvuus

• I varpaan ojennus

• Normaali I varpaan tyvinivelen 
ojennus väh. 45 astetta

• Vajaa liike → RL 2

• Varpaiden tyvinivelten 
koukistus

• Normaali koukistus 30 astetta
• Vajaa liike →RL 2



60v tyypin 1 DM, naishenkilö, 

sairastamisvuodet 36 v



Jalkapohjaan kohdistuvan paineen ja kitkan 
aiheuttamat iho- ja pehmytosaoireet

KOVETTUMA = HAAVAN ESIASTE !

IHONALAINEN OHENTUMA = HAAVAN ESIASTE !



Keventäminen !

Kevennykset nopeuttavat päkiän alueen haavan paranemista näytönaste, B

välittömänä kevennyksenä lepo, sauvat ja askelien vähentäminen

• Haavakipsi/kevennyskipsi

• Ei –avattava apuväline 

→ nopeuttaa haavan paranemista 

ilmakeventeiseen ortoosiin tai 

hoitokenkään verrattuna !

• Komplikaatioiden (hankaumat, 

iskemia, hermopinteet) mahdollisuus 

tulee muistaa !

• Kipsin valmistus vain kokeneelle 

tekijälle !



Huopakevennys

• Vähentää kuormitusta 60 %

• Yksinkertainen ja halpa

• Asiaan perehtynyt tekijä tekee

• Käytetään vain pinnallisiin haavoihin

• EA-luonteisesti/väliaikaisesti

syvempiin

• Vaihdettava viikoittain

• Epäkäytännöllinen erittävissä 

haavoissa

• Riski ihoärsytyksille ja ihosienelle



Vuodepotilaan asentohoito !
• minkä kenkä tekee kävelevälle, sen vuode ja peitto tekee makaavalle ……



Akuutti / krooninen haava

• Akuutti haava

• Syntyy vahingossa tai tarkoituksellisesti 

trauman tai leikkauksen seurauksena!

• Voivat muuttua kroonisiksi infektion tai 

epätarkoituksen mukaisen hoidon 

seurauksena!

• Krooninen haava

• Syntyy elimistöön sisäisen sairauden seurauksena

• Säären tai jalkaterän alueella yli neljä viikkoa avoinna 

ollutta haavaa

• Lyhyempikin aika riittää määrittelyyn, jos 

kudoksessa on paikallisesta verenpuutteesta kertovia       

merkkejä.

• Diabeetikon kroonisessa jalkahaavassa aina taustalla 

eriasteisia neuropatian ja verenkierron häiriöitä

→ Diabeettinen haava > 2 viikkoa

• Akuutti haava usein taustalla joka muuttuu krooniseksi 

infektion tai epätarkoituksenmukaisen hoidon 

seurauksena



HAAVAPOLKU 
Haavaa edeltää 4/5 ulkoinen trauma



Haavan paraneminen ja diabetes

• Verisuonimuutokset pienissä ja isoissa verisuonissa!

• Veren ohjautuminen kudoksiin häiriintynyt autonomisen neuropatian 

vuoksi!

• Korkean sokerin vaikutus verisolujen toimintaan!

• Näiden seurauksena inflammaatiovaihe epätäydelllinen!



INFLAMMAATIO - INFEKTIO

• Ihovauriolle tyypillistä on alkuun ns. tulehdusreaktio INFALMAATIO, jonka 

tunnusmerkkejä ovat punoitus, kuumotus, turvotus ja kipu. 

• Nämä oireet eivät ole siis merkki bakteeritulehduksesta INFEKTIOSTA

- Ei antibiootteja/paikallisantiseptisiä tuotteita

- Ei muita haavanpesu tuotteita

- Ei hopeatuotteita!

- Ihovaurion huolellinen mekaaninen pudistus ja ihon suojaus tärkeimmät 

hoidot.

• Jos haavassa on bakteeritulehduksen merkkejä, kuten voimakas punoitus, 

märkäinen vuoto, märkäinen tuoksu, kova kipu, ihovaurio suurenee kovaa 

vauhtia tai nousee kova kuume on haava INFEKTOITUNUT.



Ihovaurioiden mekaaninen puhdistus

• Kaikki epäterve materia poistetaan

• Antibiootteja/antiseptisiä tuotteita käytetään vasta jos haava tulehtunut

• Huom! Infektio – Inflammaatio !

14.5.2018 30



Selvitä aina myös mikä 

ulkoinen tekijä oli 

vaikuttamassa haavan 

syntyyn! - Omahoitotottumukset

• Kihtihaava

• T 2 DM, mies
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Koon ja syvyyden määrittäminen

• Haavan koko ja syvyys arvioidaan mekaanisen 

puhdistuksen jälkeen !

Haavan syvyyden tutkiminen → luu, jännekerros, kesto > 6 viikkoa

→ OSTEIITTI ?



Varvasvälihautumien      

hoito

• Villahoito, ellei vastetta 

3-4 päivässä aloitetaan 

paikallislääkitys

• Paikallislääkitys 

kertahoidosta 

useampaan viikkoon

• Ei mielellään talkkia, jos 

käytetään niin ohuehko

kerros ja talkki pestään 

joka päivä pois



Villasta on moneksi



Rakko

• Ihoon tarttumaton sidos

• Ei rakkolaastareita

• Keventäminen !



Alaraajaturvotuksen hoito …

= Säärihaavojen ehkäisy !

Diagnoosi !?

Pohjelihaspumppua aktivoiva liikunta

Kompressiohoito:

-tukisidoksella 

-lääkinnällisellä hoitosukalla (I,II,III,IV)

→ tavoite saada nilkkaan 20-40mmHg:n 

hoitopaine vrt. lento/tuki-, antiembolia-

painesukka



Jalkaterapeutin osaamista tarvitaan!

Jalkaterapian ydinosaamisalueet:

• Erityisryhmien jalkaterapia; mm Diabetes, reuma, ikäihmiset, krooniset haavat 

• Alaraajojen toimintojen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi

• Terveyttä edistävä jalkaterapia; ohjaus/opetus; omahoito, kenkä, apuvälineiden käyttö

• Kliininen jalkaterapia; jalkojen perushoidot, erikoishoidot; mm kynsien oikaisuhoidot 
titaanijousella

• Jalkaterän apuvälineterapia; yksilölliset kevennys/tukipohjalliset, varvasortoosit, 
jalkinemuutosten ja yksilöllisten jalkineiden tarpeen arviointi ja toteutus, haavakevennykset

• Alaraajojen toimintoja tukevat terapiat; toiminnalliset harjoitteet, manuaalinen terapia, 
fysikaaliset hoidot 

Jalkaterapeutti (amk)



Kiitos!

Jaana Huhtanen

Diabetesliitto

Jaana.huhtanen@diabetes.fi

+358 50 3462350

mailto:Jaana.huhtanen@diabetes.fi

