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Jaloissa vaivaa – onko se neuropatiaa?

Diabeteksen seurauksena syntyviä hermomuutoksia nimitetään neuropatiaksi. Neuropatian tär-
kein syy on korkea verensokeri. Runsas alkoholin käyttö ja tupakointi lisäävät hermomuutoksia. 
Myös B12-vitamiinin puutos voi aiheuttaa hermovaurioita, ja sen pitoisuus veressä on syytä 
selvittää, jos hermovaurioon viittaavia oireita esiintyy.

Noin joka viidennellä tyypin 2 diabeetikolla on hermovaurioita jo silloin kun diabetes to-
detaan: verensokeri on ollut kauan koholla ilman oireita ja vaurioittanut hermoja. Kymmenen 
vuoden kuluttua niitä on noin joka toisella. Tyypin 1 diabeetikoista noin puolella on joitakin 
neuropatian oireita 20 vuoden sairastamisen jälkeen. 

Tavallisimmat neuropatian oireet ovat molemmissa jalkaterissä ilmenevä pistely, puutu-
minen, vihlovat säryt, lihaskrampit, levottomat jalat ja tuntohäiriöt (tunnon alentuminen tai 
tuntoaistin liiallinen herkistyminen, jolloin hipaisukin voi tuntua kivuliaalta). Oireet voivat edetä 
säärten ja reisien alueelle.

Lihashermovaurion seurauksena voi kehittyä vasaravarpaat, ja jalkaterän muoto voi muut-
tua niin, että sen pitkittäiskaari kohoaa ja päkiän poikittaiskaari laskeutuu. Harvinaisempi on 
pohjehermon halvaus, jolloin jalkaterää ei pysty nostamaan ylöspäin. Neuropatia altistaa jalka-
haavan kehittymiselle.

Jalkaoireiden syitä selvitettäessä lääkäri, hoitaja tai jalkojenhoitaja tarkastaa jalkaterän ulko-
näön ja testaa jännerefleksit (polvi- ja nilkkaheijasteet), värinätunnon ääniraudalla isovarpaan ja 
kehräsluun pinnalta sekä kosketustunnon koskettamalla jalkaterän ihoa ohuella nailonlangalla 
(tätä kutsutaan monofilamenttikokeeksi). Neuropatia aiheuttaa muutoksia hermojen sähkön-
johtokykyyn, jota voidaan tutkia laboratoriossa hermo- ja lihassähkötutkimuksen (ENMG)  
avulla.   

Neuropatian ehkäisyssä ja hoidossa hyvä verensokeritasapaino ja liiallisen alkoholin käytön 
välttäminen ovat keskeisiä asioita. Lievät muutokset korjaantuvat, jos hermoissa ei ole pysyviä 
rakenteellisia muutoksia. Levottomien jalkojen, lihaskramppien ja hermovauriokivun hoitoon 
on tarjolla useita eri lääkkeitä. TNS-hoidosta (sähköhoidosta) voi olla apua, samoin kapsaisiini-
voiteesta. B12-vitamiinin puutosta hoidetaan yleensä vitamiinipistoksilla. Muitakin B-vitamii-
nivalmisteita voi kokeilla kohtuuannoksisena kuurina, mutta pitkäaikaiskäytöstä ei yleensä ole 
hyötyä. 

Jos jalkojen tunto on alentunut tai jaloissa on asentovirheitä, on syytä käydä jalkojen-
hoitajan vastaanotolla. Hän ohjaa sopivien kenkien ja pohjallisten valinnassa sekä jalkojen  
omahoidossa ja jalkojen kunnon omaseurannassa.   
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