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The key to early diagnosis is to think of it
- but most doctors and nurses don’t.

Schmidt BM et al Clin Diabetes Endocrinol 2017
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Jean Martin Charcot 1825-1893

Pitié-Salpetriére hospital, Paris, Frankrike

Professor, neurolog

Beskrev tillståndet första gången 1868 

Vanligt samband med tertiär syfilis
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Charcot eller diabetes-osteoartropati
3 karakteristika 

§ Oförklarlig inflammation i del av fot (inklusive mjukdelar) eller nedre extremitet
§ Att det sker hos individ med distal neuropati 
§ Frakturering och/eller dislokation av ben och leder

Incidens 
§ 0,3 % hos individer med diabetes. 

Debutålder 
§ Vanligast 40-60 års ålder

Diff.diagnoser
§ Gikt, erysipelas, fraktur, stukning, DVT, osteomyelit

Matricali et al 2007; Barrado et al 2015, Fabrin et al 2000, 
Hartemann-Heurtier et al 2002, Rajbhandari et al 2002
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Samband mellan diabetes – osteoporos?

Diabetes patienter har en ökad frakturrisk jämfört med icke-diabetiker.  

ØDM1 associerat med nedsatt bentäthet och ökad frakturrisk

ØDM 2 ej samband med nedsatt bentäthet, men ökad frakturrisk.

ØNeuropati ej tydligt samband med nedsatt bentäthet

ØCharcot patienter?

Vestergaard P 2007, DeShields SC et al 2018
Saller A et al 2008, Ma L et al 2012
Barwick AL et 2014
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Diagnostik

Diagnosen ”aktiv Charcot” baseras ofta primärt på klinisk undersökning 
Initialt inflammerad, svullen fot hos individ med diabetesneuropati
Värmeökning > 2 grader mot frisk fot

MEN bör bekräftas med radiologi:
• I tidigt skede normal slätröntgen
• MRT känsligt, kan tidigt detektera benmärgsödem, frakturering,

lokalisation 
• Skelettscintigrafi känslig metod, men kan inte särskilja Charcot från 

osteomyelit. Användbart vid kontraindikationer för MRT
• Leukocytscintigrafi och FDG-PET CT har beskrivits.

Holmes et al 2015
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• Transplantation (njur-, pankreas-) är en riskfaktor för 
Charcotfot (Anthony et al 2018). 

• Risken är ev kopplad till glukokortikoider (Barrado 2015, 
Rangel 2012). 
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Behandling Charcotfot 
§ Avlastning. Gips (glasfiber-) i första hand. 

§ Tidigt insatt beh - bättre prognos
§ Vid mycket svullen fot, avgipsning 3 dagar, annars 1 ggr/vecka
§ Gipstid 3-12 månader, tills temperatur < 2 grader skillnad

§ Sekundär avlastning: Ortos
§ Specialanpassade kängor, behandlingsskor
§ Kirurgisk behandling: vid återkommande ulcerationer

el uttalade deformiteter
§ Medicinsk behandling?

Armstrong DG et al 1997, Pakarinen TK et al 2009

9

Jude et al.
Diabetologia

2001

Anderson et 
al.

J Foot Ankle
surg 2004

Gam e et al.
Diabetologia

2012

Pitocco et al.
Diabetes Care 

2005

Pakarinen et 
al. Diabetes 

Care 2011

Bem et al.
Diabetes Care 

2006

Petrova et al.
Abstract EASD 

2016

Busch-
Westbroek et al

Diabetes Care 
2018

Studiedesign Double-blind, 
placebo-
controlled, RCT

Retrospective,
case-control
trial

Retrospective,
observational
trial

RCT Double-blind,
Placebo 
controlled, RCT

RCT Double-blind,
placebo-
controlled, RCT

Case-control trial

Aktiv substans Pamidronat
90 mg i.v. 
engångsdos

Pamidronat Bisfofonat
i.v. el p.o. (ej
vidare  
specificerat)

Alendronat
70 mg p.o.
varje vecka

Zolendronat
4 mg i.v. once a
month for
3 months

Calcitonin
200 IU,
intranasal dagl

Teriparatid
rhPTH(1-84) s.c. 
dagl
(dos ej specific.)

Denosumab

60 mg s.c. 
engångsdos

Antal individer/
studiegrupp

21/18 18/15 129/159 11/9 18/17 16/16 48 11/11

Uppföljnings-tid 12 mån 2 veckor N/A 6 mån 12 mån 6 mån 12 mån 12 mån

Skillnad i fot 
temp

n.s −2.8 °C i
aktiv grupp

N/A n.s N/A n.s N/A N/A

Skillnad i 
benmarkörer

↓ ALP och 
deoxypyridinolin
i aktiv grupp

↓ ALP i aktiv 
grupp

N/A ↓ av u-
hydroxyprolin
och CTX (COOH-
terminal telo-
peptid typ 1 
kollagen) i 
aktiv grupp

N/A ↓ CTX and ALP
i aktiv
grupp

Ingen skillnad i 
prokollagen 1 
intakt N-terminal
eller CTX

N/A

Immobiliserings-
tid

N/A N/A ↑ i aktiv grupp 
(12 vs 10 mån)

N/A ↑ i aktiv grupp 
(27 vs 20 v)

N/A n.s ↓ i aktiv grupp 
(123
vs 182 dagar)

Fraktur läkning 
(tid)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A n.s ↓i aktiv grupp 
(109
vs 174 dagar)
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Kommentarer
üSvårt att förutsäga immobiliseringstiden

üSmärta, som kan vara diffus, kan förekomma vid insjuknande trots neuropati.

üVanligt att insjuknande sker efter återgång till vanlig belastning t.ex. efter utläkt 

sår eller fraktur (eller att kontralaterala foten drabbas under pågående 

avlastning) 

üVarken slätröntgen eller DT kan utesluta Charcotfot i akut skede (men visar 

senare dislokationer, osteopeni och associerade frakturer)

ü Inte helt välstuderat hur MRT bäst används i uppföljningen
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Andra aspekter på behandling…

§ Konsekvenser av immobilisering: 
§ Muskelatrofi, trombosrisk, instabilitet, fallrisk, bentäthetsförsämring

§ Psykiska

§ Glöm inte- kardiovaskulär risk
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Van Baal 2010

Mortalitet 1980-2007 UK

117 charcotpat, ålder 58.1±12.5 år

109 Neuropatiskt fotsår-pat ålder 58.6±12.5 år

Friska kontroller, matchade ålder+kön
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Summering

ü Charcot fot är en ovanlig men allvarlig komplikation till diabetes där 

diagnosen inte sällan fördröjs pga okunskap

ü Tidig immobilisering (gips) viktig ur prognostisk synvinkel

ü Initial skelett-rtg kan vara normal. MRI rekommenderas för att bekräfta 

diagnos

ü Riskfaktorer är tidigare charkot, njur- och pankreastransplanterade

ü I nuläget tveksamt stöd för medicinsk behandling. 

ü Hög samsjuklighet. Beakta riskfaktorer.

14

TACK

Katarina.fagher@med.lu.se

Johan.schoug@med.lu.se

15 16

http://med.lu.se
http://med.lu.se

