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Kantaluu eli calcaneus on olennainen osa jalkaterän ja pystyasennossa kulkevan ihmislajin 

biomekaniikkaa. Sen rakenteen ja rakenteen normaalin vaihtelun tunteminen on tärkeää 

kantaluun sairauksien ja vammojen syiden, niiden hoidon ja tieteellisen tutkimuksen kannalta. 

Yleensä röntgensäteillä kuvataan vain oireista tai sairaudesta kärsiviä tai vamman saaneita 

potilaita. Siksi terveiden ihmisten kantaluun normaalirakennetta ja sen vaihteluita ei ole 

kansainvälisestikään juuri tutkittu. Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -aineisto sisältää 

laajan, 2000 ihmisen kattavan kuvapankin potilaista. Aineisto edustaa normaalia väestöä, joka 

ei ole valikoitunut kuvattavaksi jalkaterän ongelmien takia ja joka on iältään yhtä vanhaa. 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kohorttiaineiston kantaluun rakennetta ja rakenteen 

normaalivaihtelua. Lisäksi verrattiin näitä tuloksia kasainvälisessä kirjallisuudessa esitettyihin 

tuloksiin ja esitettiin arvioita mahdollisiin eroihin näiden tulosten välillä. 

Tutkimus suoritettiin mittaamalla 1050 kohorttiaineiston potilaan molemmat jalkaterät 

sivusuuntaisista seisaaltaan otetuista natiiviröntgenkuvista. Jokaisesta jalasta mitattiin 

kahdeksan kansainvälisessä kirjallisuudessa ja kliinisessä työssä yleisesti käytettyä 

mittausparametria: 1) posterior process elevation, 2) calcaneal pitch, 3) calcaneal-first 

metatarsal angle, 4) talocalcaneal inclination, 5) calcaneal spur, 6) achilles spur, 7) calcaneal 

elevation ja 8) Chauveaux-Liet angle. Mittaustulokset käsiteltiin tilastonkäsittelyohjelmalla ja 

niitä verrattiin sitten kansainvälisen kirjallisuuden vastaaviin tuloksiin. 

Tutkimuksen tulos oli, että kohorttiaineisto vastaa pääosin hyvin kirjallisuudessa esitettyjä 

arvoja. Talocalcaneal inclinationin ja calcaneal elevationin tuloksissa oli eroja, joita tutkimus 

ei pystynyt täysin selittämään. Kirjallisuusaineiston suppea ja valikoitunut otos selittänee osan 

eroista, mutta lisätutkimusta suositellaan erojen syiden selvittämiseksi. 

 

 

 

 

 

 

Avainsanat: kantaluu, kohorttitutkimus, normaalirakenne, normaalivaihtelu, röntgenkuvaus.  
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1. JOHDANTO 

 

Kantaluu eli calcaneus on olennainen osa pystyasennossa kulkevan ihmislajin biomekaanista 

kuormitusakselia, liikeen tuottamista ja päivittäistä toimintakykyä. Talus, navicularis ja 

cuboideum muodostavat calcaneuksen kanssa anatomisen luisen rakennekokonaisuuden ja 

yhdessä niihin liittyvien jänteiden, ligamenttien ja nivelpintojen kanssa takajalan 

toiminnallisen yksikön. 

Koska kyseessä on biomekaaninen kokonaisuus, calcaneuksen morfologialla on vaikutusta 

siihen kiinnittyvien rakenteiden ominaisuuksille ja toiminnalle; ja kääntäen, calcaneukseen 

kiinnittyvien rakenteiden ominaisuudet voivat muokata calcaneuksen morfologiaa tai 

toimintaa. 

Calcaneuksen seudun biomekaaniset ongelmat voivat aiheuttaa paikallisten oireiden lisäksi 

ongelmia muuallakin: perifeerisemmin jalkaterän ja varpaiden alueella ja sentraalisemmin 

säären, polven, reiden, lonkan, selkärangan ja niskan alueilla.  

Kliinikon kannalta calcaneuksen normaalin morfologiavaihtelun ymmärtäminen on olennaista 

osana kävely- ja tules-vaivoja potevien potilaiden kokonaistilan ymmärtämistä, diagnoosin 

asettamista ja hoitolinjan päättämistä. 

Radiologin kannalta kliinisesti merkittävien patologioiden erottaminen normaalista 

variaatiosta parantaa radiologisen hoitotyön laatua ja vaikuttavuutta. Radiologin 

mahdollisuudet auttaa kliinikkoa suhteuttamaan radiologisten löydösten merkitystä kliinisiin 

löydöksiin ja potilaan oireisiin paranevat. 

Calcaneuksen morfologian ja sen normaalivariaatioiden tuntemisella on merkitystä sekä 

tutkimuksessa että potilaiden hoidossa. 

 

2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

 

Takajalan ja calcaneuksen morfologian mittaukseen on määritelty lukuisia mittausparametrejä 

(DiGiovanni ja Smith 1976). Osa niistä voidaan yhdistää tiettyihin sairaus- tai vammatiloihin, 

osa taas palvelee puhtaammin morfologian numeerista määrittelyä ilman kiinteää kliinistä 

sovellettavuutta.  
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Posterior process elevation (PPE) tunnetaan myös nimellä Parallel Pitch Lines of Pavlov. 

Nollaa suurempi positiivinen PPE-poikkeama on radiologisesti todennetun Haglundin 

syndrooman löydös ja siten kliinisestikin kiinnostava mittauskohde (Pavlov ym. 1982, 

Sundarajan ja Wilde 2014). 

Calcaneal Pitch (CP) kuvaa jalkaterän korkeutta, mutta myös jalkaterän asento akselilla 

supinaatio-normaali-pronaatio vaikuttaa korkeuteen (Prichasuk ym. 1995). Matala CP-kulma 

indikoi romahtanutta jalkaholvia ja lattajalkaa (pes planus). Korkea CP-kulma indikoi 

ylikorkeaa ryhtiä ja jalkaholvin kaarevuutta (pes cavus). 

Calcaneal-first metatarsal angle (CMTA) kuvaa jalkaterän ryhtiä. Mitä suurempi CMTA-

kulma, sitä matalampi jalkaholvin kaari ja lattanampi (pes planus) jalkaterä (Menz ym. 2008). 

Talo-calcaneal inclination (TCI) kuvaa jalkaterän ryhtiä. Varus-asentoisessa nilkassa 

TCI:llä on taiputumus pienentyä ja valgus-nilkassa kasvaa. 

Calcaneal spur (CS) on calcaneuksen pohjasta varpaiden suuntaan suuntautuva poikkeava 

kalkkeuma tai luukieleke. Tarkkaa etiologiaa ei tunneta, mutta perinteisesti sen on oletettu 

liittyvän plantaarifaskian kiinnittymiskohdan ossifikaatio-kalkkeuma-prosessiin, jota 

kiihdyttää plantaarifaskian suuntainen veto. Toisen teorian mukaan syynä olisi mukautuminen 

kantapään vertikaaliseen kompressioon (Menz ym.2008) 

Achiless spur (AS) on akillesjänteen calcaneus-insertiosta vertikaalisesti ylöspäin 

suuntautuva poikkeava kalkkeuma tai luukieleke. Etiologiaksi on ajateltu jänteen suuntaan 

tapahtuvaa vetokuormitusta, joka saa aikaan insertion tulehdustilan ja käynnistää jänteen 

kalkkeutumisen tai ossifikaation eli muuttumisen luukudokseksi. AS:n esiintyvyys on 

korkeampi aktiiviurheilijoilla kuin muulla väestöllä (Johansson ym. 2012).  

Calcaneal elevation (CE) tunnetaan myös nimellä Plantar Soft-Tissue Thickness. CE kuvaa 

pehmytkudoksen paksuutta calcaneuksen posterio-inferiorisimman rakenteen kohdalta 

mitattuna luusta seisontatasoon päin. Yli 25mm korkea CE määritellään epänormaaliksi ja 

epänormaali paksuus voi johtua esimerkiksi paikallisen lymfakierron ongelmasta tai 

akromegaliasta (Waldt ja Woertler 2014). 

Chauveaux-Liet angle (CLA) on yhdistemämittaus, joka ottaa huomioon sekä calcaneuksen 

posterio-superiorisen (posteriorisin rakenne ja calcaneal crest) ja inferiorisen (calcaneal 

inclination) orientaation ja määrittää näiden suhteen. 12 astetta tai sitä suurempi CLA indisoi 

usein Haglundin syndroomaa ja/tai poikkeavan matalaa calcaneuksen ryhtiä. Lisäksi on 
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löydetty korrelaatiota korkean CLA:n ja kliinisen akillesjänteen insertion kiputilojen välillä 

(Sundarajan, Wilde 2014). 

Parametrien tarkka määrittely on tärkeää mittausten toistettavuuden ja vertailtavuuden 

saavuttamiseksi. Radiologien ja ortopedien yhteisö on tässä pitkälti onnistunut, mutta 

käytössä on myös toisistaan hieman eroavia määrittelyjä samalle parametrille sekä 

vaihtoehtoisia parametreja saman tai lähes saman rakenteen mittaamiseen. Käyttämällä 

mahdollisimman yleisiä mittausparametreja saadaan mahdollisimman hyvä vertailututkimus 

kohortti 1966 -aineiston ja kirjallisuudessa esitettyjen morfologiavaihteluiden välille. 

 

3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

Calcaneuksen natiiviröntgenkuvia on otettu perinteisesti pääasiassa kliinisin indikaatioin: 

calcaneuksen morfologiaa ja mahdollista patologiaa on kuvannettu potilaan kokeman oireen 

(kipu, lukkiintuminen, periksi antaminen, toiminnan vajaus etc.) ja kliinisessä tutkimuksessa 

esiin tulleiden löydösten (virheasento, instabiliteetti, artroosi, murtumaepäily, luksaatio, 

tulehdusprosessi, neoplasia, tendinopatia, poikkeava liike tai jäykkyys etc.) perusteella.  

Siten globaaleissa kuvantamistuloksissa erilaiset patologiat ja vammat ovat yliedustettuina, 

minkä seurauksena ne eivät anna luotettavaa kuvaa calcaneuksen morfologian 

normaalivaihtelusta oireettomassa väestössä. Koska oireettomia potilaita ei yleensä kuvata, 

tieto oireettoman väestön calcaneus-morfologian normaalista ei-patologisesta vaihtelusta on 

hyvin vähäistä.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on a) selvittää kantaluun morfologian normaalivaihtelua 

Pohjois-Suomen syntymäkohortissa 1966 ja b) verrata tuloksia kirjallisuudessa esitettyyn 

morfologiavaihteluun. 

 

4. TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Aineistona oli Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 –osallistujista otetut molempien 

jalkojen seisten kuvatut sivusuunnan natiiviröntgenkuvat. Kohorttiaineisto sisältää myös 

calcaneuksen AP-suunnan kuvat, mutta niitä ei tässä tutkimuksessa hyödynnetä. Calcaneus-
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kuvat on otettu n. 2000:lta osallistujalta, ja kaksi eri tutkijaa tutkivat kumpikin 1000 

osallistujan kuvat.  

Tutkimukseen osallistujat oli satunnaistettu kahden tutkijan välillä, joista toisen tutkijan työ 

on vielä kesken. Noin 7% aineistosta toistuu satunnaisesti molempien tutkijoiden aineistossa 

ja näin saadaan arvioitua mittausten toistettavuutta tutkijoiden välillä. Joidenkin parametrien 

määrittäminen ei kaikista kuvista onnistunut kuvausteknisistä tai kuvattavasta johtuvista 

syistä: kuvasta ulosrajautunut mittausalue, epäonnistunut valotus tai jalkaterän deformi 

anatomia tai puuttuva raaja. Nämä tapaukset rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle, jolloin jäljellä 

jäi n. 1050 validia osallistujaa, hieman parametristä riippuen.  

Morfologian tutkiminen tapahtui mittaamalla seisten otetuista sivusuunnan röntgenkuvista 

kahdeksan etukäteen määritettyä mittausparametria: 

1) Posterior process elevation (PPE) 

2) Calcaneal pitch (CP) 

3) Calcaneal-first metatarsal angle (CMTA) 

4) Talo-calcaneal inclination (TCI) 

5) Calcaneal tendon spur (CS) 

6) Achilles tendon spur (AS) 

7) Calcaneal elevation (CE) 

8) Chauveaux-Liet angle (CLA) 

Parametrit ovat yhtenevät yleisten kansainvälisten calcaneus-radiologian käytäntöjen kanssa 

(Koulouris ym. 2005, Menz ym. 2008, Nosewicz ym. 2014, Sundarajan ym. 2014). Tulokset 

ovat siten verrattavissa kansainväliseen aineistoon. 

Parametrien yksityiskohtaiset mittaussäännöt on esitetty liitteessä 1. 

Mittaukset suoritettiin radiologisessa käytössä olevalla neaView-kuvankatseluohjelmistolla 

(versio 2.31), ja tulokset koottiin Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelmaan. Tulosten 

tilastollinen käsittely suoritettiin SPSS-tilastonkäsittelyohjelmalla (versio 24.0). Mitattavat 

kohortin osallistujat olivat anonyymejä ja mittaaja oli sokkoutettu kaikkien tutkittaviin 

liittyvien määreiden osalta (sukupuoli, BMI jne).   



5 
 

5. TULOKSET 

 

5.1 Posterior process elevation (PPE) 

Taulukko 1a. Posterior process elevation - positiiviset poikkeamat ja vertailu kirjallisuuteen 

(Bulstra ym. 2015).  

N = 1050 Lukumäärä ja % Kirjallisuus (lukumäärä ja %) 

PPE yli 0mm 380 / 1050 = 36% 78 / 178 = 44% 

PPE 0mm tai alle 670 / 1050 = 64% 100 / 178 = 56% 

 

Haglundin syndrooman radiologinen prevalenssi oli mitatussa aineistossa jonkin verran 

kirjallisuudessa esitettyä (Bulstra ym. 2015) harvinaisempaa. Bulstran aineiston suurempi 

prevalenssi selittynee osittain Bulstran aineiston valikoitumisella: potilaat olivat hakeutuneet 

jalkaportopedin vastaanotolle jalkaterän kivun tai muun oireen takia, kun taas kohortti 1966:n 

populaatio oli valikoitumatonta. 

 

Taulukko 1b. Posterior process elevation -mittausten tulokset ja vertailu kirjallisuuteen 

(Sundarajan ja Wilde 2014). 

N = 1050 Vasen jalka (mm) Oikea jalka (mm) Kirjallisuus (mm) 

Keskiarvo 0.94 0.93 0.8 

Mediaani 0 0 Ei saatavilla 

Keskihajonta 1.56 1.55 0.41 

Vaihteluväli (min-

max; range) 

0 – 10; 10 0 – 9; 9 Ei saatavilla 

 

Tutkittavia, joilla ei ollut elevaatiota oli 64%, joten vaikka elevaatio oli osallistujien joukossa 

varsin yleistä, suurimmalla osalla sitä ei ollut. Kaikkien mitattujen jalkojen (negatiiviset arvot 

tulkittiin arvoksi 0mm) keskiarvo oli 0.93mm ja hajonta maltillista, joten niilläkin joilla 

elevaatiota oli, se oli pysyi yleensä 1-3mm ikkunassa. Yksittäiset maksimiarvot olivat tähän 

nähden korkeita, mutta hyvin harvinaisia. Raajojen välillä ei ollut merkitsevää eroa. 

Kirjallisuudessa esitettiin 20 terveen kontrolliryhmän keskiarvona samansuuntainen 

keskiarvo, aineiston ollessa suppea (n=20) (Sundarajan ja Wilde 2014). Samassa 
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tutkimuksessa mitattin myös 17 akillesjänteen insertion kivuista kärsivää ja saatiin PPE:n 

suhteen täsmälleen samat numeeriset tulokset kuin oireettomien kontrolliryhmälle. 

 

5.2 Calcaneal pitch (CP) 

Taulukko 2. Calcaneal pitch -mittausten tulokset ja vertailu kirjallisuuteen (Prichasuk ym. 

1995). 

N = 1051 Vasen jalka 

(astetta) 

Oikea jalka 

(astetta) 

Kirjallisuus 

(astetta) 

Keskiarvo 24.00 23.92 21.4 

Mediaani 24 24 Ei saatavilla 

Keskihajonta 4.92 4.82 Ei saatavilla 

Vaihteluväli (min-

max; range) 

11 – 44; 25 10 – 41; 31 Ei saatavilla 

 

Mitatussa aineistossa keskihajonta oli varsin maltillista eikä raajojen välillä ollut merkittävää 

eroa. Mitattujen arvojen keskiarvot olivat hieman korkeammat kuin kirjallisuudessa esitetyt 

keskiarvot (Prichasuk ym. 1995). Prichasukin keskiarvo on mitattu 200 kontrollina käytetystä 

normaalista ja oireettomasta yksilöstä. 

 

5.3 Calcaneal-first metatarsal angle (CMTA) 

Taulukko 3. Calcaneal-first metatarsal angle -mittausten tulokset ja vertailu kirjallisuuteen 

(Menz ym. 2008). 

N = 1051 Vasen jalka 

(astetta) 

Oikea jalka 

(astetta) 

Kirjallisuus 

(astetta) 

Keskiarvo 132.32 132.52 132.5  

Mediaani 133 133 Ei saatavilla 

Keskihajonta 7.70 7.83 7.5 

Vaihteluväli (min-

max; range) 

111 – 152; 41 109 – 155; 46 Ei saatavilla 
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Mitatun aineiston keskihajonta oli maltillista eikä raajojen välillä ollut merkittävää eroa. 

Keskiarvo vastasi erittäin hyvin kirjallisuudessa esitettyä (Menz ym. 2008). 

 

5.4 Talo-calcaneal inclination (TCI) 

Taulukko 4. Talo-calcaneal inclination -mittausten tulokset ja vertailu kirjallisuuteen 

(Nosewicz ym. 2012). 

N = 1045 Vasen jalka 

(astetta) 

Oikea jalka 

(astetta) 

Kirjallisuus 

(astetta) 

Keskiarvo 20.22 20.21 30.5 

Mediaani 20 20 Ei saatavilla 

Keskihajonta 3.79 3.40 4.5 

Vaihteluväli (min-

max; range) 

9-34; 25 11-34; 23 19.9-37.9; 18 

 

Keskihajonta oli maltillista eikä raajojen välillä ollut merkittävää eroa.  Kirjallisuudessa 

esitetty aineisto koostui 30 jalkaterän suhteen terveen ihmisen kontrolliryhmästä 

tutkimuksessa, jossa verrattiin TCI:tä ja muita parametreja varus- ja vagus-jalkoihin 

(Nosewicz ym. 2012). Nosewiczin mittausmetodologia vaikutti yhteneväiseltä tässä 

tutkimuksessa käytetyn kanssa, mutta mittaus on herkkä subtalaarinivelen anteriorisen reunan 

tarkan sijannin tulkinnalle ja tässä kohtaan on saattanut tapahtua systemaattista tulkintaeroa. 

Tämän tutkimuksen sisäinen tarkkuus voidaan olettaa hyväksi, sillä keskiarvot,  keskihajonnat 

ja vaihteluvälit vasemman ja oikean jalan mittausten kesken ovat yhteneväiset.  Nosewiczin 

tutkimuksessa varus-asentoiset jalat (keskiarvo 25.4) saivat tämän tutkimuksen tuloksia 

vastaavia arvoja, valgus-jalat vieläkin suurempia (keskiarvo 36.3 astetta). Nosewiczin pieni 

kontrolliaineiston määrä (n=30) saattoi vaikuttaa vinouttavasti, ja kontrollien valikoitumisessa 

saattoi olla vinoumaa. TCI:stä oli vaikea löytää muuta mittausdataa, ja tulosten ristiriidan syy 

jäi epäselväksi. 
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5.51 Calcaneal spur (CS) - esiintyminen 

Taulukko 5.1. Calcaneal spur -muutosten esiintyminen mitatussa aineistossa ja 

kirjallisuudessa (Menz ym. 2008). 

N = 1049 Vasen jalka 

(lukumäärä ja %) 

Oikea jalka 

(lukumäärä ja %) 

Kirjallisuus  

(lukumäärä ja %) 

Spur on 222 / 1049 = 21% 182 / 1049 = 17%  119 / 216 = 55% 

Spur ei ole 827 / 1049 = 79% 867 / 1049 = 83% 97 / 216 = 45% 

 

Mitatussa aineistossa Spur on -luokkaan luettiin sekä varmat että epävarmat mutta 

mahdolliset CS-löydökset. Menettely oli yhtenevä Menzin mittausmetodin kanssa.  Spur ei 

ole -luokkaan luettiin ne, joissa spurin puuttuminen oli varmaa. Spurin esiintyminen oli 

selvästi harvinaisempaa kuin spurin puute. CS:n varma esiintyminen oli huomattavasti 

yleisempää kuin CS:n mahdollinen esiintyminen. Raajonen välillä ei ollut merkittävää eroa. 

Kirjallisuudessa raportoitiin huomattavasti korkeampia esiintyvyyksiä (Menz ym. 2008). 

Menzin otos oli laajahko (n=216) mutta voimakkaasti vinoutunut tämän tutkimuksen 

aineistoon verrattuna. Menzin tutkimuksessa keski-ikä oli 76 vuotta, osteoartriitista kärsi 80% 

potilaista joilla todettiin CS ja 59% joilla sitä ei todettu. Lisäksi Menzin aineistossa ylipaino 

ja kantapääkivut olivat todennäköisesti yleisempiä kuin tämän aineiston 1966 syntyneessä 

kohortissa. 

 

5.52 Calcaneal spur (CS) - pituus 

Taulukko 5.2. Calcaneal spur -mittausten tulokset ja vertailu kirjallisuuteen. 

 Vasen jalka (mm) Oikea jalka (mm) Kirjallisuus (mm) 

Keskiarvo 3.22 2,85 Ei saatavilla 

Mediaani 3 3 Ei saatavilla 

Keskihajonta 2.29 1.79 Ei saatavilla 

Vaihteluväli (min-

max; range)  

1-10; 9 1-11; 10 Ei saatavilla 
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Spurin pituuksien jakauma on laskettu vain niiden tapausten joukosta, jossa spur oli selvästi 

nähtävissä tai spuria pidettiin mahdollisena (Spur on -luokkaan kuuluvat tapaukset, n=222). 

Vasemman jalan spurien keskiarvo oli hieman korkeampi, mutta min-max- ja range-arvoissa 

ei ollut eroja raajojen välillä. Kirjallisuudessa ei ollut löydettävissä CS-pituuksia. Menzin CS-

tutkimus ei mitannut pituuksia, raportoi vain CS:n olemassaolon tai puuttumisen. 

 

5.61 Achilles spur (AS) – esiintyminen 

Taulukko 6.1. Achilles spur -muutosten esiintyminen mitatussa aineistossa ja kirjallisuudessa 

(Menz ym. 2008). 

N = 1050 Vasen jalka 

(lukumäärä ja %) 

Oikea jalka 

(lukumäärä ja %) 

Kirjallisuus  

(lukumäärä ja %) 

Spur on 278 / 1050 = 26% 241 / 1050 = 23% 103 / 216 = 48% 

Spur ei ole 772 / 1050 = 74% 809 / 1050 = 77% 113 / 216 = 52% 

 

Spur on -luokkaan luettiin sekä varmat että mahdolliset mutta epävarmat AS-löydökset. 

Menettely oli yhtenevä Menzin mittausmetodin kanssa. AS:n esiintyminen oli selvästi 

harvinaisempaa kuin AS:n puute. AS:n esiintyminen oli aineistossa hieman yleisempää kuin 

CS:n, mikä voi viitata AS:ää provosoivien tekijöiden olevan yleisempi kuin CS:ää 

provosoivien. Raajonen välillä ei ollut merkittävää eroa. 

Kirjallisuudessa esitettiin AS:lle huomattavasti korkeampaa esiintyvyyttä (Menz ym. 2008). 

Menzin aineisto oli sama kuin calcaneal spursin kohdalla, joten samat vinoumat verrattuna 

tämän tutkimuksen aineistoon pätevät. Menzin korkeampiin AS-esiintyvyksiin vaikuttanee 

sekin, että Menzin mukaan CS:n esiintyvyys nosti merkittävästi todennäköisyyttä kehittää AS. 

Koska Menzin aineistossa CS:n esiintyvyys oli kohortti 1966 -aineistoa korkeampi, on 

loogista olettaa tämän aiheuttavan vielä suuremman eron AS-esiintyvyyteen Menzin 

tutkimuksen ja tämän  tutkimuksen välillä. 
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5.62 Achilles spur - pituus 

Taulukko 6.2. Achilles spur -mittausten tulokset ja vertailu kirjallisuuteen. 

 Vasen jalka (mm) Oikea jalka (mm) Kirjallisuus (mm) 

Keskiarvo 4.88 4.53 Ei saatavilla 

Mediaani 4 4 Ei saatavilla 

Keskihajonta 3.16 2.77 Ei saatavilla 

Vaihteluväli (min-

max; range) 

1-18; 17 1-14; 13 Ei saatavilla 

 

Spurin pituuksien jakauma on laskettu vain niiden tapausten joukosta, jossa spur oli selvästi 

nähtävissä tai spuria pidettiin mahdollisena (Spur on -luokkaan kuuluvat tapaukset). 

Vasemman jalan spurien keskiarvo oli hieman korkeampi, ja myös vaihteluväli oli 

vasemmalla suurempi. Löydös on samansuuntainen calcaneus spurin pituuksien kanssa: 

vasemman jalan pituutet olivat sielläkin suurempia. Syytä tähän ei voi tämän tutkimuksen 

perusteella päätellä. Kirjallisuudessa ei ollut löydettävissä AS-pituuksia. Menzin tutkimus ei 

mitannut AS-pituuksia, raportoi vain AS:n olemassaolon tai puuttumisen. 

 

5.7 Calcaneal elevation (CE) 

Taulukko 7. Calcaneal elevation -mittausten tulokset ja vertailu kirjallisuuteen (Chao ym. 

2011). 

N = 1050 Vasen jalka (mm) Oikea jalka (mm) Kirjallisuus (mm) 

Keskiarvo 7.17 7.83 23.65 

Mediaani 7.00 8.00 Ei saatavilla 

Keskihajonta 2.01 2.02 3.29 

Vaihteluväli (min-

max; range) 

1 – 14; 13 2- 15; 13 Ei saatavilla. 

 

CE oli mitatussa aineistossa hieman suurempi oikeassa jalassa, vaikka keskihajonta ja 

vaihteluväli olivat puolien suhteen symmetriset. Syytä puolieroon ei tämän tutkimuksen 

perusteella voi päätellä. 
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Kirjallisuudessa on mitattu ultraäänellä CE-keskiarvoksi huomattavasti korkeampia lukuja, 

tosin tämä tulos perustui tuoreisiin kadavereihin ja siinä mitattiin vain neljä diabeetikkoaja 

viisi ei-diabeetikkokontrollia (Chao ym. 2011). Lisäksi nämä mittaukset oli tehty 

makuuasennossa, jolloin kantapään pehmytkudokseen kohdistuva vartalon massan 

kompressio puuttui Tämä selittää kirjallisuuden huomattavasti suuremmat CE-tulokset. Waldt 

määrittelee normaalin CE:n ylärajaksi 25mm (Waldt, Woertler 2014). Tässä tutkimuksessa 

edes maksimiarvot eivät pääseet lähellekään kirjallisuuden esittämää keskiarvoa. Tämä 

tutkimus ei selvitä eron mahdollisia syitä. 

 

5.8 Chauveaux-Liet angle (CLA) 

Taulukko 8. Chauveaux-Liet angle -mittausten tulokset ja vertailu kirjallisuuteen (Sundarajan 

ja Wilde 2014). 

N = 1051 Vasen jalka 

(astetta) 

Oikea jalka 

(astetta) 

Kirjallisuus 

(astetta) 

Keskiarvo 1.52 -0.81 -4.45 

Mediaani 2.00 0.00 Ei saatavilla 

Keskihajonta 8.28 8.87 9.86 

Vaihteluväli (min-

max; range) 

-24 – 29; 53 -33 – 25; 58 Ei saatavilla 

 

Mitatussa aineistossa keskiarvoissa ei ollut merkittävää eroa raajojen välillä. Keskihajonta oli 

varsin suurta, mikä on ymmärrettävissä sillä, että CLA sisältää kaksi kulmaa, joiden 

molempien vaihtelu kumuloi voimakasta vaihtelua CLA-arvoon. Haglundin syndroomaa 

indisoivaa suuntaa-antavaa 12 asteen raja-arvo tai sen ylittäviä vasemman jalan mittauksia oli 

111/1052 = 11% ja vastaavasti oikean jalan mittauksia 76/1052 = 7%. Nämä ovat 

huomattavasti pienempiä lukuja kuin posterior process elevationin ehdottama 36% Haglundin 

syndrooman esiintyvyys. 

Kirjallisuudessa esitettiin hieman alempia keskiarvoja (Sundarajan ja Wilde 2014). 

Sundarajan aineisto oli kuitenkin hyvin suppea, 20 jalkaterän suhteen terveen potilaan 

kontrolliryhmä. Samassa tutkimuksessa Sundarajan mittasi myös 17 kliinisesti akillesjänteen 

insertiokohdan kipua raportoivaa (tutkittava ryhmä), jolle saatiin CLA:n keskiarvoksi 3.7 
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astetta ja keskihajonnaksi 11.01. Sundarajan aineiston edustavuus voitaneen katsoa 

korkeintaan kohtuulliseksi ja ristiriita sen tulosten ja tässä tutkimuksessa mitattujen tulosten 

(n=1052) välillä ymmärrettäväksi. 

 

6. POHDINTA 

 

Aineistoista mitatut tulokset vastasivat pääosin varsin hyvin kirjallisuudessa esitettyjä arvoja, 

mikä indikoi mittausmetodologian hyvästä toistettavuudesta. Yksityiskohtaiset vertailut ja 

pohdinnat on esitetty kappaleessa 5. 

Suurin poikkeama löydettiin talo-calcaneal inclinationista (tämän tutkimuksen keskiarvo 20.2 

astetta ja kirjallisuuden ilmoittama keskiarvo 30.5. Myös kirjallisuudessa oli käytetty seisten 

otettuja (weight-bearing) kuvia, joten erilainen jalkaterän kuormitus kuvaushetkellä ei ollut 

syynä. Tämän poikkeaman syytä ei tämä tutkimus kyennyt selvittämään. Lisää tutkimusta 

poikkeamasta tarvitaan, ja tähän suositellaan kiinnitettävän huomioita kohortti 1966:n 

calcaneus-tutkimuksen jatkuessa. 

Toinen suuri poikkeama oli calcaneus elevation (tämän tutkimuksen keskiarvo 7.40mm ja 

kirjallisuuden keskiarvo 23.65mm). Kirjallisuuden keskiarvo oli kuitenkin saatu 

ultraäänimittauksella makuuasennosta mitaten, joten pystysuuntaisen kompression puute 

selittää poikkeaman. 

Kirjallisuudessa esitetyt mittaukset oli yleensä tuotettu varsin suppeasta ja usein 

valikoituneesta tutkittavien populaatioista. Tämän tutkimuksen kohorttipopulaatio oli 

lukumäärältään erittäin suuri (n=1050), iältään täysin homogeeninen ja kliiniseltä 

statukseltaan valikoitumatonta. Siten populaatiot eivät vastanneet toisiaan eivätkä ole suoraan 

täysin vertailukelpoisia. Toisaalta tutkimuksen yksi kysymyksenasettelu oli nimenomaan 

verrata kohorttipopulaatiota ja suppeita tutkimuspopulaatioita. 

Mittauksen täsmällisessä metodologiassa jouduttiin sietämään hieman vaihtelevia 

kirjallisuudessa käytettyjä määritelmiä: 

1) TCI:n subtalaarinivelen anteriorisimman rakenteen tulkinta vaatii tarkennusta: nivelen 

rakenteen normaalivaihtelu on monipuolista. Tässä tutkimuksessa määriteltiin, että jos 

talus ja calcaneus kuvautuvat anteriorisella nivelpinnalla päällekäin eri korkeuksille 
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vertikaalisuunnassa, piirretään linja näiden puoliväliin. On epäselvää, noudatetaanko 

samaa käytäntöä maailmanlaajuisesti. 

2) CS:n ja AS:n jakaminen luokkiin ”varmasti spur” ja ”mahdollisesti spur” on osin 

keinotekoinen ja sen merkitys jäi avoimeksi. Vertailtavuuden vuoksi tässä 

tutkimuksessa noudatettiin populaatioltaan suurimman vertailututkimuksen (Menz ym. 

2008) käytäntöä. 

3) CLA:n apukulmana käytetyn alfa-kulman (Liite 1) määrittelyssä kirjallisuudessa on 

kahdenlaista käytäntöä: Ei ole kansainvälisesti yksiselitteisesti määritelty, kulkeeko 

calcaneuksesta metatarsaaleja kohti suuntautuva linja a) calcaneuksen anteriorisen 

tuberkkelin kautta, tai b) subtalaarinivelen anteriorisimman rakenteen kautta. Lisäksi 

ei ole yksiselitteisesti määritelty, kulkeeko calcaneuksesta phalanxeihin päin 

suuntautuva linja a) horisontaalitason suuntaisena, vai b) V:n metatarsaalin pohjaan 

suuntautuvana (calcaneal pitch). 

Toinen tutkija mittaa parhaillaan samoja parametreja samalla metodologialla samasta kohortti 

1966 -aineistosta. N. 7% kohortin aienistoista toistuu näissä rinnakkaissa mittauksissa, jolloin 

voidaan arvioida mittausten toistettavuutta. 

 

Tutkimuksen heikkoudet ja rajoitukset 

Tutkimuksen tavoite oli tuottaa toistettavaa ja vertailtavaa mittausdataa poikkeuksellisen 

suuresta valikoitumattomasta tutkimuspopulaatiosta ja verrata sitä kirjallisuudessa 

esitettyihin, usein kliinisistä ongelmista lähtevien tutkimusten suppeampien ja 

valikoituneidempien populaatioiden tuloksiin. Siten tämä tutkimus ei sisällä korrelaation ja 

kausaliteetin pohtimista radiologisten morfologialöydösten, kliinisten löydösten ja potilaan 

kokemien oireiden välillä. Haglunding syndrooman ja akillesjänteen insertion kiputilojen 

liittymistä mittausparametrien tiettyihin arvoihin sivutaan, mutta systemaattinen yhteyksien 

tunnistaminen, syiden ja kliinisen merkityksen arviointi ja hoitosuositukset oli rajattu 

tutkimuksen ulkopuolelle.  

Kohorttiaineistolla on useita merkittäviä hyötyjä, mutta haittapuolena populaatio on iän 

suhteen homogeeninen. Siten tutkimuksen tulos kuvaa hyvin vuonna 1966 syntyneiden 

calcaneuksen morfologiaa, mutta ei ole edustava otos iältään heterogeenisesta väestöstä. 

Kirjallisuuden ilmoittamat tulokset oli mitattu iän suhteen huomattavasti 

heterogeenisemmästä populaatiosta. Siten tulokset eivät kohorttitutkimuksen asetelman takia 
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ole täysin vertailukelpoisia. On tiedossa, että monet jalkaterän degeneraatiot, sairaudet ja 

vammat ovat yleisempiää ikääntyneemmässä väestössä kuin vuonna 1966 syntyneiden 

keskuudessa. 

Tämä tutkimus on rajattu nilkan ja takajalan alueeseen. Tutkittu alue on kuitenkin vain osa 

biomekaanista kokonaisuutta, johon kuuluvat kaikki rakenteet varpaista lonkkaniveleen ja 

selkään saakka. Samasta kohorttiaineistosta on meneillään myös esimerkiksi polvinivelen 

artroosin tutkimus. Yhdistämällä tämän tutkimuksen ja mainittujen muiden tutkimusten 

tuloksia on mahdollista koota kokonaisvaltaisempi kuva kohorttipopulaaton biomekaanisesta 

kokonaisuudesta. 
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8. LIITTEET 

 

LIITE 1. MITTAUSPARAMETRIEN YKSITYISKOHTAINEN MÄÄRITTELY 

1. POSTERIOR PROCESS ELEVATION (Haglund’s deformity) 

A reference line PPL1 is drawn between anterior plantar tubercule and the tangent of the posterior 

plantar tubercule. A criteria line PPL2 is drawn parallel to PPL1 and placed on the posterior end of the 

calcaneal surface of the subtalar articulatio. A calcaneal process elevated superficially to the PPL2 line 

is a positive finding and measured in mm. A calcaneal process at or inferior to the PPL2 is a negative 

finding with no clinical significance and is marked as 0mm. 

 

 

Picture 1. Posterior Process Elevation, positive finding measured as 3mm. 

  



  

2. CALCANEAL PITCH AND 3. CALCANEAL – FIRST METATARSAL ANGLE 

CALCANEAL PITCH: A line is drawn from the plantar-most surface of the calcaneus to the inferior 

border of the distal calcaneo-cuboideal articular surface. The angle made between this line and the line 

from the plantar surface of the calcaneus to the inferior surface of the 5th metatarsal head is the 

calcaneal pitch. 

CALCANEAL – FIRST METATARSAL ANGLE: A line is drawn from the plantar-most surface 

of the calcaneus to the inferior border of the distal calcaneo-cuboideal articular surface. The angle 

made between this line and the line running parallel with the diaphysis of the first metatarsal is the 

calcaneal – first metatarsal angle. 

 

 

Picture 2. Calcaneal pitch of 33 degrees and calcaneal – first metatarsal angle of 120 degrees. 

 

 

 

 

 

  



  

4. TALO-CALCANEAL INCLINATION (TCI) 

A line representing talar axis is drawn from the posterior talar articular surface to the anterior articular 

surface at the underside of the talar head. Another line is drawn from the inferior aspect of the 

calcaneal tuberosity to the base of the first metatarsal head. TCI is the angle between these two lines. 

In cases where talus and calcaneus overlap at the anterior talocalcaneal articulation, the talar axis line 

is drawn under the talar head between the overlapping a) talar head (inferior to the assumed “average” 

articulatio surface), and b) calcaneus (superior to the assumed “average” articulation surface). 

 

 

Picture 3. Talo-calcaneal inclination (TCI) of 19 degrees. 

  



  

5. CALCANEAL TENDON SPUR AND 6. ACHILLES TENDON SPUR 

CALCANEAL TENDON SPUR: a spur-like structure shown as an extension of the bony structure in 

the anterior surface of the inferior-posterior calcaneal process, in the direction of the plantar fascia 

pull.  

ACHILLES TENDON SPUR: a spur-like structure shown as an extension of the bony structure in 

the posterior calcaneal process, in the direction of the Achilles tendon pull. 

For both spurs, the following was defined: 

- Spur classification: 0 = no spur evident, 1 = definite spur, 2 = possible spur. 

- Spur measurement in millimeters. 

 

 

Picture 4. Calcaneal spur of 1mm and Achilles tendon spur of 7mm. Classification for both spurs is 

‘definite spur’. 

 

 

 

  



  

7. CALCANEAL ELEVATION 

Distance in mm between most inferior aspect of the calcaneus and the surface of the standing 

platform. It is accepted that this measurement is different than ‘heel fat pad’.  

 

 

Picture 5. Calcaneal elevation of 10mm. 

  



  

8. CHAUVEAUX-LIET ANGLE 

The Chauveaux–Liet angle (CL angle) is represented by the difference between the angle of 

verticalization (α) and morphologic angle (β) of the calcaneus (CL angle = α − β). 

Angle alfa is the angle of verticalization of calcaneus described as the intersection of the horizontal 

surface (level of patient standing support) tangent to the line drawn along the anterior tubercle and the 

posterior plantar tubercule, see Picture 6. 

 

The angle beta is formed between the vertical line tangent to the most posterior point of greater 

tuberosity (possible achilless spur is not used as measurement point) and the straight line joining this 

point to the apex of the posterosuperior crest. Crest apex is defined as the most superior aspect of the 

crest. 

A CL angle of more than 12 degrees is considered abnormal, such as in Haglund syndrome. 

 

 

 

Picture 6. Angle alfa of 18 degrees and angle beta of 13 degrees. The Chauveaux–Liet angle (CL 

angle) is 18-13=5 degrees.  

 

  

http://radiopaedia.org/articles/haglund-syndrome
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