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Introduksjon
Inspirasjonen til denne oppgaven kom før jeg begynte på medisinstudiet i
Oslo. Dagen etter jeg var ferdig på videregående, dro jeg nemlig til Etiopia på
solidaritetstur. Vi var en gjeng på 20 ungdommer som skulle besøke en internatskole
og et sykehus og hjelpe til med diverse praktiske oppgaver. Etter å ha landet i Addis
Ababa og tilbrakt natten der, kjørte vi i en buss i det som skulle være en dagsreise
vestover. På grunn av dårlige veiforhold tok det lenger tid enn antatt, og en ekstra
overnatting i Nekemte ble nødvendig. Neste morgen dro vi først til skolen i Dongoro
noen dager og hjalp til å bygge veier og å plante trær. Så bar turen til Gimbie
Adventist Hospital (se kart) der vi skulle tilbringe mesteparten av tiden vår i Etiopia.

Allerede første kvelden hadde
vi en samling der vi snakket om hva vi
skulle gjøre de neste dagene.
Sykehusdirektøren spurte om noen av
oss kunne tenke seg å være med og
hjelpe til på podokonioseklinikken.
Etter at han hadde forklart hva det var,
meldte jeg meg som frivillig, og det
var det som ble mitt oppholdssted de
kommende ukene.
Å møte mennesker som lever under så stor skam og fordommer gjør noe med
en. Man lærer å sette pris på ting man tar for gitt, og det vekker en iver etter å hjelpe.
Det vekker også nysgjerrigheten. Hvordan får man denne sykdommen? Hvorfor
rammer det akkurat disse menneskene? Hvorfor har jeg aldri hørt om dette før?
Hvorfor oppleves det så skamfullt? Hvorfor lukter det så vondt? Kan man helbrede
sykdommen? Kan podokoniose utryddes? Siden den gang har podokoniose interessert
meg, og jeg så mitt snitt til å bruke prosjektoppgaven til å lære mer om denne
tilstanden. Forhåpentligvis vil jeg også få svar på noen av spørsmålene mine.
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Etiologi
Podokoniose er en ikke-infeksiøs
geokjemisk sykdom, som oppstår hos
mennesker som går barbent og er i langvarig
direkte kontakt med rød vulkansk leirjord.
Den oppstår typisk i høylandet hos fattige
mennesker som jobber lange dager barbent i
jordbruket(1). Ofte kalles den «mosefot» på
grunn av den moselignende ødeleggelsen av
føttene(2). Den har vært kjent som en egen
sykdom i over 1000 år og har eksistert i
tropiske deler av Afrika, Sentral-Amerika og
Nord-India. Allikevel har det foregått lite
forskning på lidelsen(3). Ordet podokoniose
stammer fra det greske ordet «podos» som
betyr «fot» og «konos» som betyr «støv»(4).
Navnet, og mye av æren for arbeidet som har
blitt gjort når det gjelder etiologi, patologi,
historie osv. tilregnes E.W. Prices arbeid på
70-tallet. Han jobbet da videre på arbeidet
Oomen(5) hadde gjort ved å studere
epidemiologien rundt sykdommen(3).
Diagnostikk
I områder der podokoniose er vanlig er det ikke vanskelig å diagnostisere, og
diagnosen stilles vanligvis klinisk uten noen slags prøver. Pasientene forteller ofte at
det begynte med en bilateral, men asymmetrisk hevelse i føttene som etter hvert sprer
seg proksimalt. Denne anamnesen ligner ingen andre sykdommer. Som regel er det en
rent klinisk diagnose. Men oppstår dette i et område der man ikke kjenner til
sykdommen, eller man er usikker på diagnosen av andre årsaker, kan man ta en biopsi
fra en femoral lymfeknute. Ved podokoniose vil man finne mikropartikler i
lysmikroskop og en reaktiv patologi. Hvis kjemisk analyse er tilgjengelig, kan man
finne partikler av silikat, aluminium og jern i både føtter og lymfeknuter.
Gullstandarden for diagnostisering krever elektronmikroskopi og røntgenspektrografi
for å identifisere de individuelle mikropartiklene i dermis i foten(4). I praksis utnyttes
disse teknikkene kun til forskning.
Differensialdiagnoser
Den mest nærliggende differensialdiagnosen er lymfatisk filariasis. I områder
der filariasis ikke finnes, er det stort sett svært lett å diagnostisere podokoniose. I
områder der filariasis finnes, må man alltid utelukke denne sykdommen. Klinisk kan
de skilles ved at filariasis som regel begynner unilateralt og over knehøyde. Ofte ser
man at lyskene er involvert, mens dette er svært sjeldent ved podokoniose. Er man
fortsatt usikker kan man se etter microfilaria av Wuchereria bancrofti i blodet.
I sjeldne tilfeller kan lepra også være en differensialdiagnose. Klinisk vil man
ved lepra ha sykdomstegn også fra andre kroppsdeler enn underekstremitetene,
samtidig som man ofte har affeksjon av perifere nerver(3).
4

Gradering
Nylig ble en gradering av podokoniose satt i system. Den ble laget ved hjelp
av Dreyers gradering av filariasisk lymfeødem(6). Graderingssystemet for
podokoniose ble utviklet fra en studie der 52 individer, 104 ben skulle bli gradert. To
helsearbeidere og én lokal podokoniosearbeider skulle gradere benene og så
sammenlignet man for å se om de graderte de ulike benene likt. 82 % av benene ble
gradert likt av de to som jobbet i helse, og ble satt som gullstanderen for å vurdere
den tredje. Hvor likt benene ble vurdert avhenger av hvilket stadium av sykdommen
de er på. Gradering 0,3 og 5 ble gjort veldig likt av alle tre, mens de andre hadde en
sensitivitet og spesifisitet på rundt 80 % (7). Det kan diskuteres om det var nok
personer involvert på både pasient og undersøkerrollen av denne studien. Allikevel
har den blitt brukt i senere studier. Graderingssystemet kalles «Tekola Staging
System(7, 8)» og er som følger:
Grad 1
Grad 2

Grad 3

Grad 4

Grad 5

Hevelse reversibelt i løpet av natten.
Hevelsen ikke synlig når pasienten
våkner om morgenen.
Hevelse under knehøyde som ikke er
fullstendig reversibel i løpet av natten.
Hvis tilstede, er knuter og kuler KUN
tilstede under ankelen.
Hevelse under knehøyde som ikke er
fullstendig reversibelt i løpet av natten.
Knuter og kuler over ankelhøyde.
Vedvarende hevelse som ikke strekker
seg over kneet; knuter og kuler er synlig
eller føles både over og under
ankelhøyde.
Hevelse over kneet som ikke er
reversibelt i løpet av natten. Knuter og
kuler på alle lokalisasjoner Vedvarende
hevelse som er tilstede over knehøyde,
knuter og kuler synlig eller kan føles på
alle steder på fot eller ben.
Leddfiksasjon; hevelse hvor som heslt på
fot eller ben. Ankel eller tåledd blir stivt
og vanskelig å flektere eller dorsiflektere;
dette kan følges av en tilsynelatende
forkorting av tærne.

Patofysiologi
Mineralpartikler fra leirjorden (da spesielt silikat, aluminium og jern) trenger
inn i huden og blir fagocytert av makrofager. Makrofagene lyseres og innholdet fører
til en immunologisk reaksjon i nærområdet. Det resulterer i en inflammasjon og
destruksjon i lymfekarene, som fører til lymfeødem. Innholdet fra de lyserte
makrofagene stimulerer også til produksjon av kollagene fibre og vi finner både
hyperkeratoser og fibrose. Dette fører først til hevelse i foten og nederste del av
leggen, men over tid utvikles elefantiasis som er et kraftig lymfeødem med
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moselignende nodulære hyperkeratoser. Med slike ben er man spesielt utsatt for
sårdannelse med superinfeksjoner med sopp, stafylokokker og streptokokker som
igjen gir en karakteristisk sterk og vond lukt. Dette kan være svært sjenerende.
Superinfeksjonene kan holde seg i huden, men også gå dypere og helt inn til benet(4).
Ikke alle som er utsatt for denne type jord over en lenger periode utvikler
sykdommen, og man ser en overhyppighet i visse familier. Den utvikles bare i visse
subgrupper av eksponerte individer, og studier har vist en familiær opphopning med
høy grad av hereditet. Man har regnet herediteten til å være 63 % og at risk ratio i en
søskenflokk med et sykt individ er 5,07(9). Det betyr at risikoen for å få podokoniose
hvis du har et søsken som er rammet, er fem ganger større enn en tilfeldig person i
populasjonen. I en studie fra 2012 så man etter genetiske faktorer som kan disponere
for sykdommen, og man fant en assosiasjon mellom visse varianter av HLA klasse ΙΙ
loci og podokoniose. Dette gjør at man tror det er en T-celle mediert inflammasjon.
Den initiale triggeren for T-celle aktivering er at de gjenkjenner et antigenpeptid
bundet til et HLA molekyl på en antigenpresenterende celle. Selv om HLA klasse ΙΙmolekyler er sentrale for presentasjonen av eksogene antigen, har man også sett at
dette skjer i sykdommer som trigges av mineraler, sånn som lungesykdommene
silikose og berylliose(9).
Historie
Det var en persisk lege, Muhammad Ibn Zakariya, også kalt El Razi, som først
beskrev denne sykdommen i en bok på 900-tallet. Han skrev at hvis sykdommen
oppdages tidlig og behandles kan man bli frisk eller stoppe utviklingen. Hvis man
derimot er for sent ute, er den uhelbredelig. At man kunne stoppe utviklingen beviser
at det er snakk om podokoniose og ikke filariasis, fordi det fantes ingen behandling
for filariasis på den tiden(4) Behandlingen El Razi anbefalte inkluderer å gi emetika
og spise tykk mat. Allikevel var virkelig inne på noe da han anbefalte bandasjering fra
foten og opp til leggen. Han advarer også mot trykksår om pasienten blir liggende
lenge(4).
I 1770 skriver eventyreren James Bruce om hans møte med elefantiasis i
Gondar i Nord-Etiopia. Han beskriver den i detalj og ber keiseren, Ras Mikhail, om å
få lov til å behandle en lidende pasient. Han får lov, men får ikke gjort annet enn å
dempe tørsten til pasienten. Ingen annen behandling virket effektiv(10).
I 1784 skriver Hendy om sykdommen. Den blir da kalt ”Den glandulære
sykdommen fra Barbados”. Hendy mente han kunne bevise ved lymfografi at
sykdommen satt i lymfeknutene(11). Litt over 20 år senere ble den første
vitenskapelige studien om sykdommen skrevet av Alard i Frankrike(12). Verket var
nesten 400 sider langt og han konkluderte fra disse studiene at sykdommen ikke
skyldtes inflammasjon i lymfeknutene, men selve lymfekarene. Da Bancroft i 1878
oppdaget parasitten som skylder filariasis trodde man dette var årsaken til alle hovne
føtter, eller elefantiasis. Men leger som jobbet i Afrika konkluderte fort med at det
måtte finnes to typer. De mente det i tillegg til filariasis måtte finnes en type
elefantfot som finnes spesielt i våt jord, under visse omstendigheter. Man oppdaget
streptokokker i huden hos disse pasientene i 1892 og de kommende tiårene skulle det
komme en rekke kliniske rapporter fra hele verden om pasienter der sykdommen
hadde en rekke ulike navn. En studie ble gjort i Guatemala i 1924 der de observerte at
det var over 150 leprapasienter som ikke helt passet inn i leprakategorien. Til felles
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hadde de at sykdommen forekom ca 1500 moh hos mennesker som ikke brukte sko.
De ulike navnene og ukjente etiologien bidro nok til at det tok lang tid før
sykdommen ble anerkjent(4).
Arbeidet som ble gjort av legene Oomen(5) i 1960 og Price på 70-tallet bidro
sterkt til å særstille ikke-filariasisk elefantiasis. Ernest Woodward Price utvidet
Oomens epidemiologiske studier og beskrev etiologien, patologien og dens historie og
utvikling i Etiopia og bidro til at det har fått global anerkjennelse.(3) Price jobbet med
lepra pasienter og reiste mye rundt i Etiopia. Han oppdaget da store mengde
mennesker med elefantiasis som levde i høylandet som ikke skal være endemisk for
lymfatisk filariasis. Han sammenlignet kart om spredning av sykdom med kart som
viste variabler som klima, høyde, vegetasjon, populasjon og geologi. Herfra oppsto
hypotesen om en geokjemisk opprinnelse, som senere har vist seg å stemme. Navnet
podokoniose kom i 1984.(13) Han skrev dessuten en bok om podokoniose i 1990 som
må være det mest informative man kan finne om sykdommen. Et verk på 119 sider
som dekker svært mye av det man visste om sykdommen på den tiden.(4)
Mellom 1990, da Price døde, og 2000, ble det gjort svært lite forskning som
ble gjort. I 2002 ble Gail Davey først introdusert til problemene rundt podokoniose i
de sørlige distriktene av Etiopia. Siden da har hun vært en ledende forsker på
sykdommen. Hun har gjort dette multidisiplinært med fokus på både epidemiologi,
immunologi, mineralogi, genetikk, bioetikk, sosialfag og økonomi for å beskrive
sykdommen og dens følger. I tillegg til å forske har hun samarbeidet med lokale og
internasjonale institusjoner som jobber med forebygging og behandling. 11
nyutdannede etiopiske leger har i samarbeid med Davey publisert 15 artikler om
podokoniose(14).
Epidemiologi
Verden (kart(15)):

Figur 0: Land der podokoniose er endemisk eller har blitt beskrevet.
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Podokoniose er utbredt i tre kontinenter, nemlig Afrika, Sentral-Amerika og
Asia, da spesielt India. I Afrika har man funnet sykdommen i minst ti land; Etiopia,
Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudan, Ekvatorial-Guinea, Kamerun,
São Tomé og Príncipe og Kapp Verde. Alle disse landene er mellom ca 15 grader
nord og sør for ekvator(3). I Amerika finner man sykdommen i høylandet i Mexico,
Guatemala, Ecuador og Brasil. På østkysten av Sør-Amerika, i Surinam og Fransk
Guyana har det vært problemer med å skille podokoniose og filariasis. Selv om det er
mer hyppig med elefantiasis på grunn av filariasis i India, har man sett podokoniose i
Nord-Vest India, samt også i Sri Lanka og Indonesia(3).
Man har tidligere også funnet sykdommen i Nord-Afrika (Algerie, Tunisia,
Marokko og Kanariøyene) og Europa (Frankrike, Irland og Skottland), men på grunn
av utbredt bruk av sko har sykdommen blitt utryddet i disse områdene(3). Man regner
nå med at det er 4 millioner mennesker som er rammet på verdensbasis(16).
Etiopia:
1 av disse 4 millionene finner vi i Etiopia, og i 2010 var det 34,9 millioner som bodde
i områder med et miljø der det kan oppstå podokoniose, det vil si 43,8 % av Etiopias
befolkning(17). Rundt om i landet har prevalensen nylig blitt målt til 5,5 % i sør(18),
5,2 % i vest(19), 7,4 % i sentrale deler av Etiopia(20) og 3,3 % i nord(21). Se også
kartet under(17). Man har studert mye om klimaet har noe å si for utbredelsen av
podokoniose, og man tror det er klimaet som gjør at jordsmonnet forandres slik at det
lettere fører til sykdom. Områder med høy prevalens er karakterisert ved å ha: rød
leirjord, gjennomsnittlig høyde over 1500 meter over havet, temperaturer mellom 1921°C, gjennomsnittlig regnmengde på over 1000 mm per år(4).

Figure 0 Geografisk distribusjon av podokoniose i Etiopia
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Kultur
Funksjonstapet og deformasjonen som podokoniose fører med seg fører til
store økonomiske og sosiale konsekvenser. Disse inkluderer isolasjon, problem med å
finne jobb, få utdanning og å bli gift. Samfunnet taper også på at disse pasientene ofte
ikke kan være yrkesaktive. (22, 23).
WHO definerer livskvalitet som ”individets oppfatning av sin stilling i livet på
bakgrunn av sin kultur og sine verdisystemer, og i forhold til sine mål, forventninger,
standarder og interesser. Dette er et vidtfavnende konsept som påvirkes på en
sammensatt måte av personens fysiske helse, psykologiske tilstand, personlig tro,
sosiale forhold og forhold til miljø”(24). Podokoniose, sammen med flere andre
neglisjerte tropiske sykdommer (NTD) påvirker livskvaliteten i negativ retning.
Livskvaliteten synker både fysisk, på grunn av smerte, funksjonstap og andre
symptomer som kløe, men også sosialt, på grunn av minsket produktivitet,
marginalisering og stigma(24).
Både menn og kvinner rammes av sykdommen, men fordi kvinner foretar det
meste av arbeidet i jordbruket er det de som rammes hardest. Det er også kvinnene
som oftest henter vann, lager mat, vasker klær og kjøper varer på lokale markeder.
Tilstanden forverres av graviditet. De hovne, svært smertefulle føttene forstyrrer den
daglige aktiviteten. For å slippe smerten bruker kvinnene nåler og andre skarpe
redskaper for å tømme puss og oppsamlet væske. Dette kan igjen føre til
sekundærinfeksjoner, vevsskade og fare for død(1).
Selv om det er høy prevalens av sykdommen i landet, så er folkehelseaspektet
neglisjert. Det påvirker først og fremst barfotede jordbruksarbeidere som ikke kjenner
årsaken. Dermed knyttes sykdommen til feil årsaker og overtro. Noen av
årsaksforklaringene inkluderer at man har spist geitekjøtt, er besatt av onde ånder,
skjebnen og varmen fra jorda. Mange opplever isolering og ensomhet fordi folk tror
sykdommen er smittsom. Friske vil ikke gifte seg med noen med podokoniose for de
er redde de kan bli syke selv(1).
Behandling
I februar 2011 inkluderte WHO
podokoniose i sin liste over Neglisjerte tropiske
sykdommer (NTDs)(25). Podokoniose er uten tvil
en av de neglisjerte sykdommene som lettest kan
utryddes som et offentlig helseproblem. Det er lett
å forhindre sykdom ved å bruke sko daglig, og
tidlige stadier kan reverseres ved enkel
lymfedrenasje(14). Dessverre er det ikke satt noe
mål for når sykdommen skal være utryddet(26).
Bakgrunnen for sykdommen ligger i at
mikropartikler penetrerer hudoverflaten i føttene,
men man har ingen metode for å fjerne disse
mineralene fra vevet når de først har kommet dit.
Man kan derimot, forhindre at det kommer nye
partikler inn i huden enten ved å bruke sko eller å
flytte fra områder der denne typen jord
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forekommer. Da vil utviklingen av sykdommen som regel avta. På den annen side,
kan personer som flytter til et område med vulkansk jord få begynnende symptomer
på sykdommen så fort som i løpet av et år.
For å lykkes med behandlingen er det ekstra viktig med forståelse og
etterlevelse hos pasienten og et velinformert lokalsamfunn. Tidlige symptomer som
smerter i føttene og en brennende sensasjon når de legger seg må tas alvorlig(4).
Behandling av sykdommen kan regnes å være firedelt:
1. Å behandle symptom på tidlig eller etablert sykdom
a. Hvis føttene ”brenner” om natten kan det være behagelig å ha dem
utenfor teppet, heve fotenden på sengen og å unngå ting som forverrer
tilstanden, som å gå langt, sitte foran bål og å innta alkohol.
Antiinflammatoriske analgetika kan dempe smerten. Kløe er et tegn på
lokalt ødem, og kompresjonsstrømper og elevasjon kan hjelpe på
dette(4).
2. Å redusere mineralmengden i dermis
a. Det er urealistisk å håpe at en pasient uten sko som bor i endemiske
område kan unngå all kontakt med jorden. Målet blir da å holde
mengden partikler som penetrerer huden så lav som mulig. At
symptomer begynner å oppstå er et tegn på at mengden blir for stor i
forhold til kroppens evne til å bekjempe den patogene effekten av
mineralene. Dette er spesielt viktig hos barn, som har tynnere hud
under føttene. Støvler hadde vært å foretrekke hos alle disse, men ofte
nøyer de seg med sandaler som ikke er tilstrekkelige for å hindre
kontakt med jorden. Uansett hvilke sko man bruker, er det fint med
sokker i tillegg. Å bruke tepper eller matter i hjem og skole er også
bra, spesielt der man har begynt å se symptomer. Ellers vil man
oppmuntre til å enten flytte fra området og/eller å bytte yrke til et yrke
der man har mindre kontakt med jorden(4).
3. Å bekjempe ødem og fibrogenese
a. Her er det som nevnt elevasjon og kompresjon som gjelder. Hvis man
eleverer føttene enten ved å legge noe under dem i senga, eller å sove i
hengekøye er det lurt å vedlikeholde det man oppnår om natten ved å
bruke kompresjon om dagen. Har man støttestrømper, er det flott, men
man kan også bruke støttebandasje.
b. Man har forsøkt å bruke ulike medisiner for å reversere fibrose(4)
4. Å behandle komplikasjoner
a. Her kan nevnes kirurgi som et alternativ. Man kan eksisere ut
hudnoduler eller evt overflødig hud etter ødemet er bekjempet. Det er
først og fremst for estetiske grunner eller for å hindre
superinfeksjoner. Det kan også gjøre at man får plass til føttene i sko.
Plages man av gjentagende episoder av adenitt med feber, kan man
operere ut den affekterte femorale lymfekjertelen. Det vil ikke øke
hevelsen i underekstremiteten.(4)
b. Antibiotika og soppdrepende midler bør være tilgjengelig for å lindre
smerte og behandle alvorlige bakterielle komplikasjoner(1).
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Den nye forskningen som viser at det kan være en T-celle mediert inflammatorisk
sykdom kan ha behandlingsmessige konsekvenser, men så langt har ikke forskningen
kommet ennå.
Forebygging
En oppmuntrende artikkel ble skrevet i 2015 med fokus på utrydding av
podokoniose(26). At sykdommen er ikke-infeksiøs gjør den lettere å utrydde. Det
aller viktigste i denne sammenheng er bruk av sko. Regelmessig fothygiene og å
dekke til gulvene er også viktige strategier mot podokoniose. Dette virker enkelt nok,
men det er sosiale, praktiske og logistiske utfordringer som hindrer aksept hos
befolkningen i de endemiske områdene. Økonomisk utilstrekkelighet, mangel på sko
som tåler både vått og tørt klima og sosiokulturelle faktorer som påvirker
tilgjengeligheten og bruken av sko. Skal man utrydde podokoniose ved bruk av sko
må man ha innovative metoder(26, 27).
Forebygging kan deles inn i tre deler. Primærforebygging som søker å
forhindre sykdom hos friske individer. Det viktigste her er å oppmuntre til bruk av
sko. Andre tiltak inkluderer å flytte til lavendemiske områder eller å finne andre måter
å tjene penger på enn de jobbene som innebærer at man må gå mye i den røde
leirjorden. Sekundærforebygging som betyr å behandle syke individer slik at de kan
bli friske. Sist, tertiærforebygging, som er å lindre sykdom hos noen som ikke kan bli
kvitt sykdommen. De to sistnevnte faller mest under behandling, men det viktige her
er å komme til tidlig, slik at sykdommen kan reverseres. I enkelte tilfeller kan feil
diagnose bidra til å forlenge tiden før riktig behandling startes. Hvis det fantes en
negativ hurtigtest for å diagnostisere lymfatisk filariasis vil det kunne føre til tidligere
behandling(28). Risikofaktorer for podokoniose på husholdningsnivå er påvirket av
bruk av sko, hygiene og genetikk(17). Hvordan kan man bidra til å minske risikoen på
de to faktorene som man kan påvirke?
Man må ikke glemme at det som ligger til grunn for sykdommen, og
årsaken til at den nå er utryddet på steder den tidligere eksisterte, er fattigdom. Hvis
alle har tilgang på utdanning vil det føre til økte ressurser, flere i jobb og flere som
har råd til en høyere levestandard. Da vil flere bruke sko som en helt naturlig del av
påkledningen. Fordi sko er så ekstremt viktig i kampen mot podokoniose, er det flere
organisasjoner som har engasjert seg i å gi sko til befolkningen som er utsatt for å få
sykdommen. Skomerket TOMS driver firmaet slik at for hvert par sko som blir solgt
gir de et par sko til noen som trenger det. Om flere firmaer ville bidra på samme måte,
ville det vært viktig i bekjempelsen av podokoniose(26). Da jeg var i Etiopia så jeg
mange som brukte sko, men skoene var sjeldent robuste nok til å hindre at støv kom i
kontakt med hud.
Utrydding
Selv om WHO ikke har satt seg noen utryddingsmål for podokoniose, har
artikkelforfatterne selv gjort det i den tidligere nevnte artikkelen fra 2015(26). De sier
at: Podokoniose er regnet som utryddet fra et land hvis
•
•

Forekomsten av ubehandlet podokoniose blant personer i alderen ≥15 år, i
hver landsby undersøkt i en 10-års periode er <1 %
Etter 10 år med gjennomføring av kontrollprogram, er prevalensen av tidlige
tegn på podokoniose blant barn mellom 10-15 år <0,001 %
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•
•

Beskyttende sko brukes av >95 % av befolkningen i endemiske områder
Nesten alle (>95 %) av lymfødemtilfeller behandles tilfredstillende.

I Europa er podokoniose fullstendig utryddet. Dette kun gjennom bruk av
tilstrekkelig robuste sko. Selv om det er mange bevis på at sykdomsbyrden er stor,
både i form av smerter, stigmatisering og økonomisk tap, så har sykdommen fått lite
oppmerksomhet både i Etiopia og internasjonalt. Hvordan kan man promotere
forebygging og få kontroll over denne sykdommen som ganske enkelt kan utryddes?
Heldigvis finnes svaret på det i Etiopia selv. Ikke-statlige lokale organisasjoner har
bevist at effektiv forebygging, behandling og rehabilitering kan oppnås på en
bærekraftig, samfunnsorientert måte til mer enn 30.000 pasienter i året.
Organisasjonen «The Mossy Foot Treatment and Prevention Association
(MFTPA) har vært viktig i den sammenheng ved å mobilisere en viktig ressurs,
nemlig podokoniosepasienter, og lærer dem opp til lokale podokoniosearbeidere. Når
de har lært å håndtere sin egen sykdom gjennom enkle tiltak, så læres de opp til å
jobbe i sine egne samfunn. De jobber for å redusere stigmatisering ved å holde møter i
kirker, moskéer og skoler. Ukentlig har de klinikker for å vise pasienter hvordan de
kan behandle sykdommen og forebygge den i deres familier. Noen
podokoniosepasienter arbeider også med å lage sko og distribuere dem (subsidiert) til
de som trenger dem aller mest(29).
Egne erfaringer
Sykehuset jeg besøkte lå i West
Wollega, i den vestlige delen av Oromia,
ca 30 mil fra den Sør-Sudanske grensen.
Dette er et av de områdene med et miljø
som sykdommen ofte oppstår i(17). Da jeg
tok mine første steg inne på podokonioseklinikken som besto av en container
innredet med et bord og tre stoler, så var
det lang kø utenfor. Folk hadde kommet
langveisfra for å få behandling for sykdommen sin. Ofte hadde de hørt om stedet fra
andre som hadde kommet hit og fått behandling. Alle pasientene hadde et eget
nummer. I bøkene kunne man da følge utviklingen til pasienten med dette nummeret,
og det ble også tatt bilde både av pasientens ansikt og ben.
Dette ble deres versjon av et journalsystem. Alle jeg snakket med var svært
fornøyd med behandlingen de hadde fått så langt og hadde opplevd at omkretsen
rundt bena hadde sunket. Nå vet jeg at det betyr at ødemet har gått tilbake. Men
bedringen trenger jo ikke være permanent.
En pasient jeg møtte var 20 år, målte ca 40 cm rundt hver legg og brukte lange
skjørt for å skjule sykdommen sin. Hun virket svært nedstemt og fortalte at
innbyggerne i hennes landsby ikke ville ha noe med henne å gjøre fordi hun hadde
denne sykdommen. Den er ikke godt nok kjent verken hos lokalbefolkning eller
helsepersonell. Mange er redd det er smittsomt. Hun var også trist fordi hun trodde
hun ikke kom til å finne en mann eller kunne få barn.
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De fikk ingen magisk medisin. Ei heller ble de satt opp til operasjon neste dag.
Det de fikk i hånden var en vaskebalje, et stykke såpe og en flaske med blekemiddel.
Å ha en kork med blekemiddel i vaskevannet reduserer mikrober, skitt og øker
fuktigheten i huden. Utenfor klinikken hadde vi en slange med vann, så vi kunne lære
dem å vaske seg, og forklarte at de burde gjøre det daglig. De som kunne ha bruk for
det fikk også kompresjonsbandasje hvis vi hadde det tilgjengelig den dagen. Det de
også fikk som var minst like nyttig, var kunnskap om sykdommen sin. De fikk lære
hvordan de skulle unngå å bli verre, hvorfor de har fått ”podo” som det ble kalt, og at
de ikke var «besatte». De lærte også at det hjelper på smerte og hevelse å elevere
føttene så mye som mulig, spesielt om natten. Viktigheten av renslighet og hygiene
kunne ikke presiseres ofte nok. Sakte men sikkert ble disse pasientene bedre. De kom
tilbake hver andre uke, og jeg møtte ingen pasienter som ikke hadde opplevd bedring.
Finansiering av behandlingen kom fra et par fra USA som bodde på sykehusområdet.

Videre forskning
En studie publisert i 2015(17) hadde som formål å kartlegge geografisk
distribusjon av podokoniose i Etiopia. De konkluderte med å lage geografiske grenser
av utbredelsen og identifisere miljøfaktorer som er nødvendige for at podokoniose
skal oppstå. På den måten er alt lagt til rette for at man nå kan begynne å identifisere
nøyaktig mineralpartiklene i jorden som er årsaken til at man får podokoniose(17).
Dette vil også føre til at man lettere kan prioritere enkelte områder med høyere
prevalens.
En studie publisert i 2010(8) så på biomarkører som indikerer oksidativt stress
i forbindelse med podokoniose. De så på hvilken rolle disse spiller i
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inflammasjonsprosessen. De så også på om TGF-β1(transforming growth factor)
kunne ha en patogen rolle. De delte inn gruppen i tidlig stadium (Takola grad 1-3) og
sent stadium (grad 4-5). Sammenlignet med friske kontroller så man at det var
signifikant økning av noen av biomarkørene for oksidativt stress (total peroksid,
malondialdehyd og oksidativ stress index). Gjennomsnittlige nivåer av TGF-β1 var
lavere hos de med podokoniose, helt lavest hos de i et sent stadium. Grunnen til at det
var lavere nivåer av TGF-β1 har de gitt tre mulige forklaringer. 1. At oksidativt stress
eller cytokiner som er sekrert av komponenter i jordsmonnet kan føre til hemming av
en av signalveiene som kontrollerer sekresjon av TGF-β1. 2. At å være kronisk utsatt
for partikler i jorda kan føre til inaktivering og apoptotisk død av makrofager og
keratinocytter, som er de største kildene til TGF-β1. 3. hypotese er at genetiske
polymorfismer har ført til en reduksjon i uttrykkingen av TGF-β1 genet. Det er derfor
mulig at de som er mottakelige for podokoniose også har lite TGF-β1(8).
I 2015 ble det publisert en ny forskningsprotokoll(30). Forskere skal se på
hvilken rolle det spiller om man blir behandlet raskt eller sent. 680 pasienter i NordEtiopia blir randomisert til to grupper, enten standard behandling eller forsinket
behandling. De i gruppen som får standard behandling vil motta hygiene og
fotbehandling i ett år fra mai 2015, mens den andre gruppen blir fulgt i løpet av 2015
og får behandling i 2016. Det blir umulig å blinde disse gruppene, men de som skal
samle data blir ikke involvert i behandlingen(30). Det blir interessant å følge resultatet
av denne studien.
Oppsummering
Etter å ha skrevet denne oppgaven om podokoniose så fant jeg i grunn svar på
spørsmålene mine. Jeg vet hvordan man får det og hvorfor det rammer visse personer.
Hvorfor har jeg aldri hørt om dette før? Vel, som Arnulf Øverland sa: «Du må ikke
tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv»(31). Men det er nok det som
er mye av problemet. Vi kommer aldri til å få podokoniose, mest sannsynlig kommer
vi aldri til å kjenne noen som har podokoniose, kanskje vil vi aldri se det heller.
Derfor virker det ikke nærliggende å forske og publisere det heller. Heldigvis ble Gail
Davey engasjert i begynnelsen av 2000-tallet, og siden da er en rekke studier utført og
mange artikler er blitt publisert. Mange er skrevet av etiopiere selv som lever tett inn
på sykdommen, og som forstår samfunnet deres mye bedre enn oss som står på
utsiden. Kan det utryddes? Ja, helt klart. Det har allerede skjedd mange steder i
verden, og det er ingen grunn til at det ikke også kan skje i Etiopia. Men for at det
skal skje, må de i risikosonen få kunnskap om at det er viktig å bruke sko, og de må
ha råd til å kjøpe seg sko.
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