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Esipuhe
Tekonivelleikkaus on vakiintunut vaikean lonkan ja polven nivelrikon hoito-
muodoksi. Leikkauksen myötä potilaat saavat apua hankalaan, jokapäiväis-
tä elämää haittaavaan nivelrikkoonsa. Leikkausten määrä on vakiintunut 
noin 20 000 ensitekonivelleikkaukseen vuosittain. Leikkauksilla on myös 
merkittävä taloudellinen vaikutus. Lonkan ja polven tekonivelleikkaukset 
ovat suurin yksittäinen kuluerä erikoissairaanhoidossa. Toisaalta erityisesti 
lonkan – mutta myös polven – tekonivelleikkaus on yksi kustannustehok-
kaimmista toimenpiteistä. Tekonivelleikkaukset ovat yleisin potilasvahingon 
takia korvaukseen johtava toimenpide. Potilasvahinkoilmoitusta käsiteltä-
essä arvioidaan, onko hoidossa saavutettu kokeneen erikoislääkärin taso, 
jonka määrittäminen ei aina ole yksinkertaista.

Kädessäsi on päivitetty versio vuonna 2010 julkaistusta Hyvä hoito 
lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa -suosituksesta. Se on edelleen ainoa 
kansallinen suositus kirurgisen toimenpiteen suorittamisesta. Suosituksen 
tärkeimpänä tavoitteena on tekonivelleikkaukseen tulevan potilaan hoidon 
parantaminen ja kehittäminen. Päivityksen myötä osaan suosituksesta on 
tullut selkeä muutos aikaisempaan. Esimerkkeinä tästä ovat lonkan liuku-
pinnan valinta, leikkausta edeltävä hammaslääkärin tarkastus ja leikkauk-
senjälkeiset liikerajoitukset. Toisaalta osa suosituksesta on pysynyt muuttu-
mattomana tuoreen kirjallisuuden analysoinnin jälkeenkin uusien julkaisujen 
tukiessa aikaisempaa suositusta.

Lonkan ja polven tekonivelleikkausten hoitosuositusta on ollut teke-
mässä suuri joukko eri alojen asiantuntijoita ortopedian, anestesiologian ja 
sisätautien erikoisaloilta. Haluamme esittää heille ja erityisesti suosituksen 
toimittajille suurkiitoksen. Ilman heidän työtään ja sitoutumistaan hankkee-
seen hoitosuositus ei olisi koskaan valmistunut! 

Helsingissä 1.3.2015
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Lonkan ja polven 
tekonivelleikkausten aiheet

Kuva 1. Polven 
nivelrikko. Vasemman 
polven mediaalinen 
nivelrako on rustokulu-
man vuoksi hävinnyt ja 
subkondraaliluupinnat 
koskettavat toisiaan. 
Lisääntyneen paineen 
seurauksena etenkin 
tibian puolelle on 
kehittynyt subkondraa-
lista skleroosia, minkä 
lisäksi voidaan havaita 
pienet reunakerrostu-
mat eli osteofyytit tibi-
an mediaalireunassa, 
polven takaosassa ja 
polvilumpion reunoilla.

Lonkan ja polven nivelrikon ensisijainen hoito on 
konservatiivinen hoito. Sen vaihtoehtoja on käyty 
läpi Käypä hoito -suosituksissa (Polvi- ja lonk-
kanivelrikko. Käypä hoito -suositus 2015). Teko-
nivelleikkaus on vakiintunut vaikean ja konserva-
tiiviseen hoitoon huonosti reagoineen nivelrikon 
hoitomuodoksi. Tärkein nivelrikon oire on kipu. 
Selkeää raja-arvoa kivun mittaamiseksi leikkauk-
sen harkintaa varten ei ole (Dreinhofer ym. 2006). 
Rajana voidaan pitää kipua, joka 1) häiritsee päi-
vittäistä elämää, 2) ei ole lievittynyt riittävästi 
konservatiivisella hoidolla ja 3) häiritsee yöunta. 
Nivelrikkoon liittyvä kipu pahenee usein fyysisen 
rasituksen myötä.

Nivelrikon edetessä niveleen kehittyy toi-
minnallisia rajoituksia. Lonkassa rajoittuvat en-
simmäiseksi kiertoliikkeet, erityisesti sisäkierto. 
Polven nivelrikko aiheuttaa koukistus- ja ojen-
nusvajausta. Potilailla on vaikeuksia esimerkiksi 
kävelyssä, portaissa kulkemisessa ja polvillaan 
olemisessa. Lonkan nivelrikkoa sairastavat poti-
laat valittavat usein vaikeuksia leikata varpaiden-
sa kynsiä ja laittaa sukkia ja kenkiä jalkaansa.

Kävelymatka on yksinkertainen toiminnal-
listen rajoitusten mittari (Remes ym. 2004). Po-
tilaalla on vaikea toimintakyvyn häiriö, kun hän 
tarvitsee sauvoja tai kävelykeppiä apuna kävelys-
sä ja kun hänen yhtäjaksoinen kävelymatkansa on 
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Kuva 2. Lonkan nivelrikko. Vasemman lonkan nivelrako on kauttaaltaan kaventunut, voimakkaimmin kraniaali-
sesti. Femurin kaput on epämuotoinen ja siihen on kehittynyt myös osteonekroosipesäke. Acetabulumin puolella 
voidaan kraniaalisesti havaita kysta ja inferiorisesti kookas osteofyytti. Sivukuvassa todetaan symmetrinen nivelra-
on kaventuma ja varsin kookas acetabulumin etureunan osteofyytti.

alle 200–300 m. Keskivaikeassa toimintakyvyn 
häiriössä kävelymatka on alle 1 km ja lievässä alle 
3 km. Nuoret potilaat pystyvät kuitenkin usein 
kävelemään pidempiäkin matkoja, vaikka nivel-
rikko olisi edennyt pitkälle.

Röntgenkuvissa nähtävät kulumamuutokset 
ovat huomattavasti yleisempiä kuin nivelrikon 
oireet. Kliiniset löydökset eivät aina korreloi ku-
vantamislöydöksiin. Potilailla tulisi kuitenkin 
olla sekä nivelrikkoon sopivia oireita että sel-
keitä kuvantamislöydöksiä (kuvat 1 ja 2) ennen 
kuin leikkaushoitoa harkitaan. Pelkän ontumisen, 
alaraajojen pituuseron tai voimattomuuden takia 
leikkaukseen ei tule ryhtyä. Suomessa sosiaali- ja 
terveysministeriö on julkaissut kiireettömän hoi-
don kriteerit lonkan ja polven tekonivelleikkauk-
seen (www.terveysportti.fi).

Leikkauksen ehdottomia vasta-aiheita on 
vähän. Aktiivinen bakteerin aiheuttama tuleh-
dus nivelessä tai muualla elimistössä on este 
leikkaukselle – samoin mikä tahansa merkittävä 
sairaus (keuhkoahtaumatauti, sepelvaltimotau-

ti, insuliinihoitoinen diabetes tms.), joka ei ole 
hyväksyttävässä hoitotasapainossa ja aiheuttaa 
riskin anestesian yhteydessä. Mikäli pitkäaikai-
nen veren glukoosipitoisuus (HbA1c) on yli 9 %, 
tulee leikkausta siirtää, kunnes veren glukoosi-
pitoisuus on saatu parempaan pitkäaikaistasapai-
noon. Tavoitteena voidaan pitää enintään 7,5 %:n 
pitoisuutta.

Tärkein suhteellinen vasta-aihe leikkauksel-
le on potilaan puutteellinen yhteistoimintakyky. 
Tämä voi johtaa ongelmiin toimenpiteen jälkei-
sessä kuntoutuksessa ja jatkohoito-ohjeiden nou-
dattamisessa. Erityisesti päihteiden (alkoholi) 
väärinkäyttö ja pitkälle edenneet neurologiset 
sairaudet (esimerkiksi Alzheimerin tai Parkinso-
nin tauti) aiheuttavat usein ongelmia leikkauksen 
jälkeen. Vanhuusiän raihnaantumisoireyhtymästä 
kärsivät iäkkäät potilaat toipuvat usein huonosti 
leikkauksista, ja komplikaatioiden riski on heillä 
kohonnut (Strandberg ym. 2006). Mikäli potilaan 
veren glukoosipitoisuus on suurentunut diag-
nosoimattoman tai huonossa hoitotasapainossa 
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olevan diabeteksen vuoksi, kannattaa leikkausta 
siirtää, kunnes pitoisuus on saatu pienemmäksi.

Ei ole näyttöä, että leikkausta ennen todettu 
oireeton bakteriuria tai pienten varpaiden välien 
infektoitumattomat ihorikot lisäisivät tekonivel-
leikkauksen jälkeistä tekonivelinfektion riskiä 
(Husted ym. 2014), eikä näitä voida pitää tekoni-
velleikkauksen vasta-aiheina.

Leikkauksesta odotettavissa olevan hyödyn 
tulee olla suurempi kuin siihen liittyvän riskin. 
Leikkauksen hyötyä tulee pohtia kriittisesti, mi-
käli potilas on hyvin sairas, pehmytkudokset 
ovat huonossa kunnossa, luuaines tai verenkier-
to (valtimonkovettumistauti, ASO) ovat erityisen 
huonoja, potilas on pitkään ollut pyörätuolissa tai 
vuodepotilas, odotettavissa oleva elinikä on lyhyt 
(kuukausia) tai komplikaatioriski on merkittä-
västi suurentunut (ylipaino, diabetes, säärihaava, 
ihorikot jne.) (NIH 2004, Davis ym. 2006).

Potilaat haluavat yhä useammin hoitoa lie-
vempäänkin mutta oireiseen nivelrikkoon pysty-

äkseen jatkamaan elämäänsä, työtään ja harras-
tuksiaan mahdollisimman normaalisti. Potilaiden 
epärealistiset odotukset ennen leikkausta tulee 
oikaista, ja potilaan tulee ymmärtää leikkaukseen 
liittyvät riskit. Leikkaukseen ei pidä ryhtyä vain 
siksi, että potilas haluaa sitä. Leikkausindikaatiot 
tulee säilyttää riittävän tiukkoina. Pelkkä epä-
selvä voimakas kipu ilman nivelrikkoon sopivia 
selkeitä kuvantamalla tai tähystyksessä havaittu-
ja muutoksia (rustonalainen luu paljaana laajoilta 
alueilta) ei ole leikkauksen aihe.

Suositus
Lonkan tai polven tekonivelleikkaus on vakiintu-
nut hoitovaihtoehdoksi pitkälle edenneessä, han-
kalaoireisessa lonkan tai polven nivelrikossa, kun 
konservatiivinen hoito ei ole tuottanut toivottua 
tulosta. Kivun mittaamiseksi ei ole selkeää raja-
arvoa tai pistemäärää, jonka mukaan leikkaus 
kannattaisi tehdä.
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Sairauskertomusmerkinnät
Sairauskertomusmerkinnät tulee tehdä niin huo-
lellisesti, että ulkopuolinen saa niistä riittävän 
tiedon ja pystyy arvioimaan sairauden tilaa ja an-
nettua hoitoa.

Poliklinikkakäynnin yhteydessä tulisi kirjata 
potilaan merkittävät perussairaudet ja leikkauk-
set sekä aikaisempi lonkan tai polven nivelrikon 
takia annettu konservatiivinen hoito.

Kliinisestä tutkimuksesta tulisi kirjata liik-
kuminen (ontuminen ja mahdolliset liikkumisen 
vaikeudet), liikelaajuudet asteina, virheasennot, 
ihon kunto, aikaisemmat arvet, alaraajojen pituu-
sero (lonkka), Trendelenburgin testi (lonkka) ja 
patellan kulku ja sijainti (polvi).

Kuvantamislöydökset kuvataan sairauskerto-
mukseen ytimekkäästi, vapaamuotoisella teks-
tillä. Erillisten radiologisten luokitusten asteiden 
kuvaaminen (esimerkiksi Kellgren–Lawrencen 
luokitus) ei ole välttämätöntä.

Potilasta tulee ennen leikkausta informoida 
leikkauksen kulusta sekä siihen liittyvistä tyy-
pillisistä komplikaatioista, niiden todennäköi-
syyksistä ja toipumisennusteesta. Mikäli poti-
laan leikkauksessa suunnitellaan käytettäväksi 
esimerkiksi uutta tekonivelmallia, -konseptia tai 
avausta, pitää potilasta informoida uuden mallin 
tai tekniikan mahdollisista hyödyistä ja haitoista 
verrattuna yleisesti käytössä olevaan malliin tai 
tekniikkaan. Keskustelun pääpiirteet ja potilaan 
suostumus uuden mallin tai tekniikan osalta kir-
jataan sairauskertomukseen ennen leikkausta.

Lonkan tekonivelleikkauksen leikkauskerto-
muksessa mainitaan leikkausta edeltävä suunni-
telma (esimerkiksi tavoiteltava pituuden lisäys), 
suhtautuminen aikaisempiin ihoviiltoihin, käytet-
ty avaus, pehmytkudosten kunto, leikkausalueelle 
tulevien hermojen tunnistaminen, löydökset nive-
len avaamisen jälkeen ja anatomisten rakenteiden 
sulku.

Leikkauskertomuksessa mainitaan luuainek-
sen laatu, kupin asemointi (asteet ja suhteissa 

anatomisiin rakenteisiin), sementittömän kupin 
stabiliteetti, mahdolliset ruuvit (suunta ja pito), 
liukupinnan materiaali sekä eristysaineen istu-
vuuden varmistaminen. Sementtikiinnitteisen 
kupin osalta mainitaan sementinpitoreikien teko 
ja sementin paineistus. Varren puolella mainitaan 
lopullisen varren stabiliteetti, kaulan pituus ja 
nuppi. Leikkauksen lopuksi arvioidaan alaraajo-
jen mahdollinen pituusero ja lonkan ulkoneman 
(offset) muutos, lonkan stabiliteetti ja kompo-
nenttien yhteenlaskettu anteversio (Ranawatin 
kulma).

Polven tekonivelleikkauksesta kirjataan dis-
taalisen sahauksen kulma ja syvyys, reisiluun 
rotaation referenssipisteet, komponenttien koot, 
sääriluun sahauksen referenssipiste ja määrä 
(millimetriä), pehmytkudosvapautukset, polven 
stabiliteetti anteroposteriorisessa (AP-) ja sivu-
suunnassa.

Leikkauskertomukseen kirjataan jatkohoito-
ohjeet.

Suositus
Sairauskertomusmerkinnät tulee tehdä niin huo-
lellisesti, että ulkopuolinen saa niistä riittävän 
tiedon ja pystyy arvioimaan sairauden tilaa ja 
annettua hoitoa. Ennen leikkausta potilaalle ker-
rotaan leikkauksen kulku ja siihen liittyvät tyy-
pilliset komplikaatiot todennäköisyyksineen sekä 
toipumisennuste. Mikäli potilaan leikkauksessa 
suunnitellaan käytettäväksi esimerkiksi uutta 
tekonivelmallia, -konseptia tai avausta, potilasta 
informoidaan uuden mallin ja tekniikan mahdol-
lisista hyödyistä ja haitoista verrattuna yleisesti 
käytössä olevaan malliin tai tekniikkaan. Kes-
kustelun pääpiirteet ja potilaan suostumus uuden 
mallin tai tekniikan osalta kirjataan sairauskerto-
mukseen ennen leikkausta.
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Tekonivelleikkaukseen tulevan 
potilaan preoperatiiviset tutkimukset

Kuva 3. Mekaanisen akselin mittaaminen. Pitkästä 
alaraajan rtg-kuvasta suoritetaan mekaanisen akselin 
mittaaminen piirtämällä kaksi janaa: toinen reisiluun-
pään keskipisteestä femurin keskelle interkondylaariti-
laan ja toinen tibian eminentiavälistä nilkan TC-nivelen 
keskipisteeseen. Janojen välinen kulma ilmoittaa polven 
mekaanisen akselin. Tässä tapauksessa polveen on 
kehittynyt lähes 11 asteen varusvirheasento.

Potilaan leikkauskelpoisuus arvioidaan ennen 
leikkausta. Leikkausarvio koostuu kliinisestä 
arviosta, laboratoriotutkimuksista sekä röntgen-
kuvista.

Kliininen arvio
Ennen tekonivelleikkausta potilaan tulee tavata 
leikkaava lääkäri. Hyvään leikkausta edeltävään 
valmisteluun kuuluu myös sairaanhoitajan tai en-
doproteesihoitajan sekä fysioterapeutin antama 
ohjaus (Mahomed ym. 2002, Sommer ym. 2010, 
Raphael ym. 2011, Husted 2012, Holm ym. 2014). 
Anestesialääkärin tulee tavata ennen leikkausta 
ainakin potilaat, joiden ASA-luokitus on 3–4.

Laboratoriotutkimukset
Laboratoriokokeista tutkitaan vähintään pieni ve-
renkuva (PVK) ja trombosyytit, CRP, Krea, GFR, 
HbA1c ja veriryhmä. Sopivuuskoe (ristikoe) teh-
dään lonkan tekonivelleikkaukseen tuleville po-
tilaille. INR tarvitaan, mikäli epäillään maksan 
vajaatoimintaa (esimerkiksi runsas alkoholin ku-
lutus) tai potilaalla on varfariini-lääkitys. Ennen 
toimenpidettä yli 65-vuotiailta potilailta tutkitaan 
EKG (Committee on Standards and Practice Pa-
rameters).

Röntgentutkimukset
Lonkan tekonivelleikkausta varten otetaan AP-
suuntainen röntgenkuva proteesilantiosta ja suora 
(transaksiaalisuuntainen) sivukuva lonkasta. Pol-
ven tekonivelleikkausta varten kuvataan alaraa-
jan mekaaninen akseli seisten ja polven sivukuva.
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Mikäli leikattavasta nivelestä on otettu rönt-
genkuva edeltävän kuuden kuukauden aikana, ei 
sitä tarvitse uusia, ellei kliininen tilanne ole oleel-
lisesti muuttunut.

Rutiinimaista thoraxkuvausta ei tarvita ennen 
tekonivelleikkausta. Sydän-keuhkokuva otetaan, 
mikäli potilaalla on viitteitä sydän- tai keuhkosai-
rauden pahenemisesta tai hänen terveydentilansa 
on huonontunut ennen leikkausta.

Leikkausta edeltävää rutiinimaista hammas-
lääkärin tarkistusta ei tarvita. Hammaslääkärin 

tarkistusta aktiivisten hammasinfektioiden to-
teamiseksi suositellaan niille potilaille, jotka ei-
vät ole käyneet säännöllisesti hammaslääkärissä, 
polttavat runsaasti tupakkaa, käyttävät tai ovat 
käyttäneet runsaasti päihteitä tai joilta on poistet-
tu hampaita tulehdusten takia. Potilaat, joilla on 
tekohampaat eivät todennäköisesti hyödy leikka-
usta edeltävästä hammaslääkärin tarkastuksesta 
(Aggarval ym. 2014, Tokarski ym. 2014).

Kirjallisuutta
Aggarval VK, Tischler EH, Lautenbach C, ym. Mitigati-
on and education. J Orthop Res 2014; 32:S16–S25.
Committee on Standards and Practice Parameters. 
Practice advisory for preanesthesia evaluation. An 
updated report by the American Society of Anest-
hesiologists Task Force on preanesthesia evaluation. 
Anesthesiology 2012;116:522–38.
Husted H. Fast-track hip and knee arthroplasty: 
clinical and organizational aspects. Acta Orthop Suppl 
2012;83:1–39.
Holm B, Bandholm T, Lunn TH, ym. Role of preoperati-
ve pain, muscle function, and activity level in discharge 
readiness after fast-track hip and knee arthroplasty. 
Acta Orthop 2014;85:488–92.

Mahomed NN, Liang MH, Cook EF, ym. The impor-
tance of patient expectations in predicting functional 
outcomes after total joint arthroplasty. J Rheumatol 
2002;29:1273–9.
Raphael M, Jaeger M, van Vlymen J. Easily adoptable 
total joint arthroplasty program allows discharge home 
in two days. Can J Anaesth 2011;58:902–10.
Sommer M, de Rijke JM, van Kleef M, ym. Predictors 
of acute postoperative pain after elective surgery. Clin J 
Pain 2010;26:87–94. 
Tokarski AT, Pater RG, Parvizi J, Deirmengian GK. Den-
tal clearance prior to elective arthroplasty may not be 
needed for everyone. J Arthroplasty 2014;29:1729–32.
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Onko ylipaino este 
leikkaukselle?
Yleisenä lihavuuden määritelmänä pidetään pai-
noindeksiä (BMI) yli 30 kg/m2. Lihavuus on 
merkittävä, itsenäinen riskitekijä useimmille 
vakaville kansantaudeille, kuten diabetekselle, 
verenpaine- ja sepelvaltimotaudille sekä monille 
syöpäsairauksille. Lihavuus on myös merkittävä 
lonkka- ja polviartroosin riskitekijä (Heliövaara 
ym. 1993, Lievense ym. 2002).

Lihavuus lisää infektioriskiä lonkan ja polven 
tekonivelleikkauksessa (Namba ym. 2005, Dow-
sey ja Choong 2008, Jämsen ym. 2010, Wallace 
ym. 2014). Lihavuus aiheuttaa enemmän kompli-
kaatioita ja uusintaleikkauksia myös polven osa-
tekonivelleikkauksen jälkeen (Kandli ym. 2014). 
Lihavuus lisää uusintaleikkauksen riskiä myös 
lonkan reartroplastian jälkeen (Pulos ym. 2014) 
ja infektioriskiä kaksivaiheisen lonkan (Matthew 
ym. 2015) ja polven (Watts ym. 2014) uusinta-
leikkauksen jälkeen. Joissakin tutkimuksissa on 
todettu lihavuuden lisäävän myös riskiä huonom-
paan toiminnalliseen lopputulokseen, tekonivelen 
virheasentoon, huonompaan leikkauksenjälkei-

seen liikelaajuuteen (Jared ym. 2004, Amin ym. 
2006) ja polvinivelen sisemmän sivusiteen irtoa-
miseen (Winiarsky ym. 1998). 

Suositus
Tekonivelleikkaus on vaarallisempi ylipainoiselle 
potilaalle, ja toisaalta laihdutus lievittää tehok-
kaasti ainakin polviartroosin oireita (Christensen 
ym. 2005). Siksi ortopedin tulee motivoida mer-
kittävästi ylipainoista (BMI > 35) potilasta laih-
duttamaan ennen leikkauspäätöksen tekemistä. 
Potilaalle tulee perustella asia kunnollisesti ja 
asettaa hänelle selvä kilomääräinen laihdutusta-
voite. Hänet tulee ohjata ravitsemusterapeutille ja/
tai omalääkärille kontrolloitua laihdutusta varten. 

Sairaalloisen lihavien (BMI > 40) potilaiden 
elektiiviseen tekonivelleikkaukseen tulee suhtau-
tua pidättyvästi. Erityisen riskiryhmän infektio-
riskin suhteen muodostavat ylipainoiset diabeeti-
kot (Dowsey ja Choong 2008).
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Zeinstra S, Verhagen AP, van Baar ME, Verhaar JA, 
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osteoarthritis of the hip: a systematic review. Rheuma-
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Käyttöaiheet: 
Laskimoperäisten tromboembolioiden profylaksia leikkauspotilailla.  
Suositeltu enoksapariiniannos on kohtalaisen riskin potilailla 20 mg tai 40 mg kerran päivässä 
ja korkean riskin potilailla 40 mg kerran päivässä. Hoidon kesto on keskimäärin 7–10 päivää, 
joillakin hoitoaika voi olla pidempi. Enoksapariinihoitoa jatketaan, kunnes laskimotromboembolian 
riski on ohi. Ortopedisessä kirurgiassa 3 viikon jatkohoito sairaalahoidon jälkeen on osoittautunut 
hyödylliseksi. 

Laskimotromboembolian profylaksia sisätautipotilailla. Tromboosien ehkäisy elimistön 
ulkopuolisessa verenkierrossa hemodialyysin aikana.Sekä komplisoidun että 
komplisoitumattoman syvän laskimotromboosin hoito. Epästabiilin angina pectoriksen 
ja non-Q-aaltoinfarktin hoito yhdessä ASA:n kanssa. Akuutin ST -nousuinfarktin hoito 
(STEMI) mukaan lukien ne potilaat, joita hoidetaan lääkkeellisesti tai joille tehdään 
myöhemmin perkutaaninen sepelvaltimotoimenpide (PCI).  
Lisätiedot käytöstä näissä indikaatioissa ks. valmisteyhteenveto. 

Vasta-aiheet: Yliherkkyys enoksapariininatriumille, hepariinille tai sen johdoksille sekä muille 
pienimolekyylisille hepariineille. Yliherkkyys bentsyylialkoholille. Yleistyneet verenvuotosairaudet 
(paitsi DIC). Aktiiviset vaikeat vuotohäiriöt ja tilat, joihin liittyy vakavien verenvuotojen riski, 
kuten äskettäinen aivoverenvuodosta johtuva halvaus. Akuutti bakterielli endokardiitti. Aktiivi 
gastroduodenaalihaava. 

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Pienimolekulaarisia hepariineja ei tule käyttää 
valmistetta vaihtaen, koska ne poikkeavat toisistaan valmistustavan, molekyylipainojen, 
spesifisten anti-Xa-aktiviteettien, yksikköjen ja annostuksen suhteen. Tämä aiheuttaa 
eroja farmakokinetiikassa ja biologisessa aktiviteetissa (esim. antitrombiiniaktiviteetti 
ja verihiutaleinteraktiot). Kunkin lääkkeen kohdalla vaaditaan käytön suhteen erityistä 
tarkkaavaisuutta ja mukautumista. Katso valmisteyhteenvedosta erityisesti käyttöön liittyvät 
varotoimet seuraavien potilastyyppien hoidon suhteen: potilaat, joille tehdään epiduraalinen tai 
spinaalinen anestesia, spinaalipisto tai käytetään vastaavasti katetria, tai joilla on aikaisemmin 
esiintynyt hepariinin aiheuttamaa trombosytopeniaa, tai joille tehdään perkutaanisia 
sepelvaltimoiden revaskularisaatiotoimenpiteitä, tai joilla on sydämen keinoläppä 

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Suositellaan, 
että hemostaasiin vaikuttavien lääkkeiden käyttö tulisi lopettaa ennen enoksapariinihoidon 
alkamista, ellei niiden käyttö ole välttämätöntä. Näitä valmisteita ovat systeemiset salisylaatit, ASA 
ja tulehduskipulääkkeet (mukaan lukien ketorolaakki), dekstraani 40, tiklodipiini, klopidogreeli, 

systeemiset glukokortikoidit, trombolyytit ja antikoagulantit sekä muut verihiutaleiden estäjät 
mukaan lukien glykoproteiini IIb/IIIa antagonistit. Jos yhdistelmähoito on indikoitua, tulee 
enoksapariinia käyttää varoen kliinisen ja tarvittaessa laboratorioseurannan avulla.

Haittavaikutukset: Hyvin yleinen: verenvuoto, trombosytoosi, maksaentsyymien lisääntyminen. 
Yleiset: trombosytopenia, allerginen reaktio, urtikaria, kutina, eryteema, injektiokohdan 
hematooma, injektiokohdan kipu, muu injektiokohdan reaktio. Melko harvinaiset: kallonsisäinen 
verenvuoto, retroperitoneaalinen verenvuoto, rakkulainen ihottuma, paikallinen ärsytys, 
ihonekroosi injektiokohdassa. Harvinaiset: anafylaktiset/anafylaktoidiset reaktiot, hyperkalemia, 
ihovaskuliitti, injektiokohdan kyhmyt. Muut haittavaikutukset, ks. valmisteyhteenveto. 

Antidootti ja hoito: Antikoaguloivat vaikutukset voidaan suurelta osin neutraloida injektoimalla 
laskimoon hitaasti protamiinia. Ks. tarkemmin valmisteyhteenveto.

Pakkaukset ja hinnat 1.2.2015  
Klexane® 100 mg/ml inj. neste  VMH+ALV Peruskorvattu kustannus 
 1.2.2015 potilaalle/ruisku

10 x 0,2 ml 20 mg  31,53 €  2,05 €  
10 x 0,4 ml 40 mg  50,45 €  3,28 € 
10 x 0,6 ml 60 mg  65,98 €  4,29 € 
10 x 0,8 ml 80 mg  70,17 €  4,56 € 
10 x 1 ml 100 mg  80,40 €  5,23 € 
50 x 0,2 ml 20 mg  140,16 €  1,82 € 
50 x 0,4 ml 40 mg  223,62 €  2,91 €

Korvattavuus: SV-peruskorvattava (35%).  
Ylempi erityiskorvausryhmä (100 %). Erityiskorvausoikeus myönnetty Rintasyöpä (115) 
Eturauhassyöpä (116), Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset 
imukudostaudit (117), Gynekologiset syövät (128), tai Pahanlaatuinen kasvain (130) –diagnoosilla 
yhdessä tromboembolian reseptimerkinnän kanssa ja enintään puolen vuoden hoitoaikaa 
vastaavasta lääkemäärästä.

Lisätiedot: Valmisteyhteenveto www.sanofi.fi. Sanofi Oy, PL 22 (Huopalahdentie 24), 00351 
Helsinki.
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Laskimoperäisten tromboembolioiden profylaksia leikkauspotilailla.  
Suositeltu enoksapariiniannos on kohtalaisen riskin potilailla 20 mg tai 40 mg kerran päivässä 
ja korkean riskin potilailla 40 mg kerran päivässä. Hoidon kesto on keskimäärin 7–10 päivää, 
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gastroduodenaalihaava. 

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Pienimolekulaarisia hepariineja ei tule käyttää 
valmistetta vaihtaen, koska ne poikkeavat toisistaan valmistustavan, molekyylipainojen, 
spesifisten anti-Xa-aktiviteettien, yksikköjen ja annostuksen suhteen. Tämä aiheuttaa 
eroja farmakokinetiikassa ja biologisessa aktiviteetissa (esim. antitrombiiniaktiviteetti 
ja verihiutaleinteraktiot). Kunkin lääkkeen kohdalla vaaditaan käytön suhteen erityistä 
tarkkaavaisuutta ja mukautumista. Katso valmisteyhteenvedosta erityisesti käyttöön liittyvät 
varotoimet seuraavien potilastyyppien hoidon suhteen: potilaat, joille tehdään epiduraalinen tai 
spinaalinen anestesia, spinaalipisto tai käytetään vastaavasti katetria, tai joilla on aikaisemmin 
esiintynyt hepariinin aiheuttamaa trombosytopeniaa, tai joille tehdään perkutaanisia 
sepelvaltimoiden revaskularisaatiotoimenpiteitä, tai joilla on sydämen keinoläppä 

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Suositellaan, 
että hemostaasiin vaikuttavien lääkkeiden käyttö tulisi lopettaa ennen enoksapariinihoidon 
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enoksapariinia käyttää varoen kliinisen ja tarvittaessa laboratorioseurannan avulla.
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Yleiset: trombosytopenia, allerginen reaktio, urtikaria, kutina, eryteema, injektiokohdan 
hematooma, injektiokohdan kipu, muu injektiokohdan reaktio. Melko harvinaiset: kallonsisäinen 
verenvuoto, retroperitoneaalinen verenvuoto, rakkulainen ihottuma, paikallinen ärsytys, 
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laskimoon hitaasti protamiinia. Ks. tarkemmin valmisteyhteenveto.

Pakkaukset ja hinnat 1.2.2015  
Klexane® 100 mg/ml inj. neste  VMH+ALV Peruskorvattu kustannus 
 1.2.2015 potilaalle/ruisku

10 x 0,2 ml 20 mg  31,53 €  2,05 €  
10 x 0,4 ml 40 mg  50,45 €  3,28 € 
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50 x 0,2 ml 20 mg  140,16 €  1,82 € 
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Ylempi erityiskorvausryhmä (100 %). Erityiskorvausoikeus myönnetty Rintasyöpä (115) 
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Lisätiedot: Valmisteyhteenveto www.sanofi.fi. Sanofi Oy, PL 22 (Huopalahdentie 24), 00351 
Helsinki.
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Antibioottiprofylaksi lonkan  
ja polven tekonivelleikkauksissa
Ortopediassa mikrobilääkeprofylaksin teho on 
osoitettu useissa etenevissä kaksoissokkoutetuis-
sa tutkimuksissa (Pavel ym. 1974, Hill ym. 1981). 
Ulkomaisissa suosituksissa (Bratzler ym. 2013, 
www.aaos.org, www.ecdc.europa.eu) ja kattavis-
sa katsausartikkeleissa kiinnitetään huomioita 
erityisesti kolmeen mikrobilääkeprofylaksin to-
teutumisen kannalta oleelliseen asiaan: 1) oikean 
mikrobilääkkeen valintaan, 2) oikeaan ajoituk-
seen ja 3) profylaksin vähintään 24 tunnin kes-
toon.

Mikrobilääkkeen valinta
Hyvä profylaktinen mikrobilääke kattaa tavalli-
simmat haavainfektion aiheuttajat ja on tehokas ja 
turvallinen. Bakteerien mikrobilääkeresistenssi 
tulee huomioida. Suomessa metisilliiniresisten-
tin Staphylococcus aureuksen (MRSA) esiinty-
vyys on vähäistä, joten tekonivelleikkauksissa 
suositellaan edelleen kefuroksiimia. Klindamy-
siiniä suositellaan kefalosporiiniallergikoille ja 
penisilliinistä vakavan reaktion saaneille. Osassa 
suosituksista ehdotetaan kefuroksiimin korvaa-
mista klindamysiinillä myös lievemmän mutta 
kiistattoman penisilliiniallergian jälkeen. Kefu-
roksiimia annetaan riittävän iso annos: (1,5–)3 g, 
ja pitkittyvässä leikkauksessa annetaan 1,5 g:n 
lisäannos 3–4 tunnin kuluttua edellisestä annok-
sesta (Steinberg ym. 2009, www.aaos.org). Mikäli 
leikkausvuoto on suurta (yli 1 500 ml), annetaan 
lisäannos. MRSA-kantajille suositellaan yleensä 
vankomysiiniprofylaksia (www.aaos.org).

Oikea ajoitus
Profylaktinen mikrobilääke tulee antaa 60 viiltoa 
edeltävän minuutin kuluessa (Classen ym. 1992, 
van Kasteren ym. 2007, Hawn ym. 2013). Verityh-
jiötä käytettäessä profylaksimikrobilääke tulee 
antaa kokonaan ennen verityhjiön laittoa (www.
aaos.org). Infektioriski suurenee myös, jos profy-
laksi annetaan vasta ihoviillon jälkeen. Vankomy-
siinin puoliintumisaika on hyvin pitkä, ja sen anto 

aloitetaan hitaana infuusiona jo 120 minuuttia en-
nen leikkausta haittavaikutusten välttämiseksi.

Kaksipuoliset tekonivelleikkaukset vaativat 
erityishuomiota profylaksin suunnittelussa. Mik-
robilääkepitoisuuden tulisi olla riittävä toisenkin 
viillon aikana – aina jälkimmäisen haavan sulkuun 
asti. Sopiva annostelu riippuu muun muassa leik-
kausten kestosta ja puolen vaihdon nopeudesta.

Profylaksin kesto
Yli 24 tunnin kestoisesta profylaksista ei ole 
osoitettu olevan hyötyä. Profylaksia ei tule jatkaa 
esimerkiksi dreenin tai virtsakatetrin vuoksi. Lii-
an pitkä profylaksi altistaa Clostridium difficile 
-ripulille (Carignan ym. 2008) ja mikrobilääke-
resistenssille sekä lisää lääkekuluja. Useissa leik-
kauksissa kerta-annosprofylaksi on todettu yhtä 
hyväksi kuin 24 tunnin profylaksi (Trampuz ja 
Zimmerli 2006, Slobogean ym. 2008). Tekonivel-
leikkauksissa ei ole havaittu eroa kerta-annospro-
fylaksin ja vuorokauden mittaisten profylaksien 
välillä.

Suositus
Tekonivelleikkausten yhteydessä tulee käyttää 
mikrobilääkeprofylaksia. Ensisijainen mikrobi-
lääke on kefuroksiimi (3 g x 1 laskimoon) 60 viil-
toa edeltävän minuutin kuluessa annettuna. (Ke-
furoksiimia voidaan antaa myös 1,5 g x 3, jolloin 
ensimmäinen annos annetaan enintään tunnin 
kuluessa ennen ihoviiltoa). Mikäli kefuroksiimi 
ei sovi, sen sijasta voidaan käyttää klindamysii-
niä (600 mg x 1–4) tai vankomysiiniä (yleensä 1 
g x 1 laskimoon). Profylaksi ei saa jatkua yli 24 h. 
Kaikissa leikkaavissa yksiköissä tulee olla kirjal-
linen profylaksiohje, ja sen toteutumista on hyvä 
seurata.
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Tromboosiprofylaksin tarkoitus on estää alaraajan 
laskimotukos ja keuhkoveritulppa tekonivelleik-
kauksen jälkeen. Laskimotukokselle on kuvattu 
useita vaaratekijöitä, joista tekonivelleikkausta 
ajatellen tärkeimmät ovat yli 60 vuoden ikä, yli-
paino, tupakointi, vaihdevuosiin liittyvä hormo-
nikorvaushoito, syöpäsairaudet, aiemmin sairas-
tettu tromboembolinen tapahtuma, leikkaukseen 
liittyvä nestehukka sekä toipumisen vaatima vuo-
delepo ja immobilisaatio (ACCP guidelines 2012, 
Laskimotukos ja keuhkoembolia. Käypä hoito 
-suositus 2015).

Polven tekonivelleikkauksen jälkeen oireetto-
mia laskimotukoksia esiintyy enemmän kuin lon-
kan tekonivelleikkauksen jälkeen. Vastaavasti oi-
reisia laskimotukoksia esiintyy enemmän lonkan 
tekonivelleikkauksen jälkeen. Lonkan tekonivel-
leikkauksen jälkeen laskimotukosvaara kestää 
pidempään (vähintään kuukauden) kuin polven 
tekonivelleikkauksen jälkeen (Friedman 2007).

Tromboosiprofylaksi toteutetaan fysikaalisin 
keinoin ja lääkityksellä. Varhainen mobilisaatio 
on merkittävin fysikaalinen menetelmä. Sen tu-
kena voidaan käyttää lääkinnällisiä hoitosukkia, 
painepussipuristushoitoa taikka pohkeiden tai jal-
katerien pumppuhoitoa.

Nykyaikainen tromboosiprofylaksi toteute-
taan myös lääkityksellä, jos potilaalla ei ole sille 
erityisiä vasta-aiheita (Taulukko 2). Markkinoil-
la on yleisesti käytössä useita eri vaikutusmeka-
nismeihin perustuvia lääkeaineita, joista käyte-
tyimmät ovat (aakkosjärjestyksessä) apiksabaani, 
dabigatraani, daltepariini, enoksapariini, fonda-
parinuksi, rivaroksabaani, tintsapariini ja varfa-
riini. Näiden lisäksi on käytettävissä myös muita 
erityistilanteisiin sopivia lääkkeitä. Tromboosi-
profylaksi voidaan aloittaa 6–9 tuntia tekonivel-
leikkauksen jälkeen tai viimeistään leikkausta 
seuraavana päivänä, eikä elektiivisissä tekonivel-
leikkauksissa tarvita leikkausta edeltävää profy-
laksia hyvän antikoagulaatiotehon saavuttami-
seksi (Halinen ym. 2008).

Laskimotukoksen estossa on otettava huomi-
oon myös mahdolliset vuoto-ongelmat. Vuoto-

Tromboosiprofylaksin ja 
vuotoherkän potilaan erityispiirteitä

alttius lisääntyy, jos verenvuodon vaaratekijöitä 
on useita. Näistä tärkein on hoitamaton veren-
painetauti (> 140/90 mmHg). Mikäli potilaalla 
on verenvuototaipumus (vakavia verenvuoto-
komplikaatioita), trombosytopenia (Tromb < 100 
x 109/l), anemia (Hkr < 30 %), maksan toimin-
tavika (TT [%], APTT, Alb, ALAT), munuaisten 
toiminnan vajaus (kreatiniinin poistuma < 30 ml/
min) tai hepariinin indusoima trombosytopenia 
(HIT, altistaa tukoksille), tromboosiprofylaksin 
toteutus tulee suunnitella yhdessä hematologin 
kanssa. Potilaalla saattaa olla esimerkiksi perin-
nöllinen vuototaipumus tai sairaus (esimerkiksi 
hemofilia tai von Willebrandin tauti) ja lääkitys 
(tavanomaisten tromboosiestolääkkeiden ohella 
myös esimerkiksi dipyridamoli, klopidogree-
li, prasugreeli, tikagrelori ja danaparoidi, eräät 
syöpälääkkeet, SSRI-masennuslääkkeet, SNRI-
ryhmän kipulääkkeet, glykosaminoglykaanit), 
johon liittyy lisääntynyt vuotoalttius. Tällöinkin 
tarvitaan hematologin tai muun erikoislääkärin 
(kuten kardiologin, neurologin) konsultaatio hy-
vissä ajoin ennen tekonivelleikkausta. Lisäksi on 
hyvä huomioida kalaöljy- ja omega-3-valmisteet, 
jotka tulisi tauottaa jo leikkausjonoon asettami-
sen yhteydessä.

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen pro-
fylaksin tulisi tutkimusten perusteella kestää 
28–35 vuorokautta. Polven tekonivelleikkauksen 
jälkeen riittää 10–14 vuorokauden profylaksi. Jos 
potilaalla on laskimotukokselle altistavia riskite-
kijöitä, esimerkiksi aikaisempi laskimotukos tai 
keuhkoembolia, tromboosiprofylaksin kestoksi 
suositellaan neljää viikkoa. Profylaksin kesto 
on aina pyrittävä arvioimaan potilaskohtaisesti 
(Friedman 2007).

Primaaripreventioon suunnattu tromboottisi-
lääkitys tulee keskeyttää ennen tekonivelleikka-
usta, jotta leikkausvuoto ja spinaalianestesiaan 
liittyvä spinaalihematooman riski minimoidaan. 
Jos potilas käyttää jo antikoagulaatiohoitoa, tulee 
sen keskeytystä harkita ennen leikkausta. Jos an-
tikoagulaatiota ei voida turvallisesti keskeyttää, 
potilaalle ohjelmoidaan niin sanottu siltahoito, 



19

Pisteet Riskitekijät (kukin erikseen)

5 Aikaisempi veritulppa
Suuri tukosalttius, perinnöllinen tai 
hankinnainen tukoksille altistava tila:
- APC-resistenssi = FV Leiden 
-geenivirhe

- Protrombiinin geenivirhe G20210A
- Antitrombiinin, proteiini C:n tai S:n 
vajaus

- Fosfolipidivasta-aineoireyhtymä
- Suuri FVIII-aktiivisuus (> 200 %)
*Essentiaalinen trombosytemia, 
polysytemia vera
*Myelooma, haemoglobinuria 
paroxysmalis nocturna (PNH)
Aktiivinen syöpäsairaus
Syöpähoidot, solunsalpaajalääkitys, 
säde- ja hormonihoito
Monivammapotilas tai tuore 
selkäydinvamma

3 Autoimmuunisairaus (esim. Crohnin 
tauti, haavainen koliitti, vaskuliitti, 
nivelreuma)
Immobilisaatio / paralyysi/ suljettu 
alaraajakipsi
Raskaus / sektio / lapsivuodeaika  
(6 vkoa)
Klotsapiini- tai olantsapiinilääkitys
Aiempi leikkaus (< 6 vkoa)
Uusintaleikkaus muun kuin 
leikkauksenjälkeisen verenvuodon 
takia

3–5 pistettä: Suuri tukosriski
- Profylaksin kesto vähintään 4 vkoa

~ 3 pistettä: Kohtalainen tukosriski
- Profylaksin kesto vähintään 10 vrk

< 3 pistettä: 
- Profylaksi määräytyy toimenpiteen mukaan

*AINA hematologin konsultaatio

Pisteet Riskitekijät (kukin erikseen)

1 Diabetes
Rasvamaksa
Infektio tai muu toipumista hidastava 
komplikaatio
Osittainen immobilisaatio (avattava 
alaraajakipsi mobilisaatio-ohjein)
Ikä > 60 v
Ylipaino, BMI > 30
Tupakointi
Ehkäisytabletit, hormonikorvaushoito
Nefroottinen oireyhtymä
Sydämen vajaatoiminta
Laskimoiden vajaatoiminta
Keskuslaskimokatetri
Toistuvat pienet vammat (esim. 
kontaktilajeista)
Toimenpiteen kesto > 4 h

jolloin antikoagulaatiohoitoa jatketaan ennen 
leikkausta ja sen jälkeen leikkaus- ja anestesiaris-
kiä minimoivalla lääkeaineella ja -annoksella 
(Halinen ym. 2008, www.hematology.fi/hyyty-
mishäiriöt/HUS:n suosituksia).

Sekundaariprofylaksina (esimerkiksi aiem-
min sairastettu sydän- tai aivoinfarkti, TIA tai 

ääreisvaltimosairaus) aiheellista asetyylisalisyy-
lihappoa (ASA) ei tauoteta. Tromboosisprofylak-
sin indikaatioilla siihen lisätään pienimolekyyli-
nen hepariini, jos potilaan hemostaasi sen sietää. 
ASA:lla on osittaista laskimotukoksen estovai-
kutusta, mutta pääasiallisin tromboosiprofylaksi 
on pienimolekyylinen hepariini. Trombosyytti-

Taulukko 1. Tukosriskin pisteytys. Riskiarvio mukailee tutkimusnäyttöä ja kliinistä kokemusta ja on laadittu 
kliinisen päätöksenteon tueksi. Kun kolme riskipistettä ylittyy, potilaan tukosvaara edellyttää profylaksin käyttöä, 
vaikka ortopedinen riski vaikuttaisi vähäiseltä. Yli kolme pistettä puoltaa myös profylaksin pitkää kestoa (esim. 30 
vrk, komplisoiduissa tiloissa tarvittaessa pitempäänkin).
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toiminnan estäjien (klopidogreeli, prasugreeli ja 
tikagrelori) käyttöön vaaditaan kardiologin ja tar-
vittaessa hematologin konsultaatiota.

Uudet suun kautta otettavat suoravaikutteiset 
antikoagulantit (NOAC, DOAC, non-vitamin-
K/direct oral anticoagulants), joita potilailla on 
käytössään eteisvärinän aivohalvausriskin vä-
hentämiseksi, laskimotukoksen tai keuhkoem-
bolian hoitoon tai sekundaariprofylaksia varten, 
tauotetaan erillisen suunnitelman mukaan (http://
www.hematology.fi/hyytymishäiriöt), ja tukosp-
rofylaksi silloitetaan hepariinilla. Sen leikkauk-
senjälkeisestä käytöstä suurennetuin annoksin on 
kokemusta, kun taas suorien antikoagulanttien 
hoitoannoksista ei ole riittävää turvallisuustietoa.

Pisteet Riskitekijät (kukin erikseen)

4 Aikaisempi vakava vuoto
Perinnöllinen tai yleistynyt hemostaasihäiriö (esim. 
hemofilia, von Willebrandin tauti, ITP, trombosyyttien 
toimintahäiriö, solunsalpaajien aiheuttama tai muu 
vaikea anemia tai trombosytopenia)
Kudosvika (esim. amyloidoosi, kollagenoosi, eräät 
syöpätaudit, aivometastaasit)
Eräät kudosta tuhoavat infektiot
Infektioendokardiitti

2 Munuaisten (keski)vaikea vajaatoiminta  
(GFRe < 30–50 ml/min)
Maksan tai sydämen vajaatoiminta, maksastaasi
Anemia (HKR < 30 %)
Trombosytopenia (< 100 x 109/l)
Myeloproliferatiiviset taudit*

Lääkitys: ASA, dipyridamoli, klopidogreeli, prasugreeli, 
tikagrelori, varfariini (INR > 1,5),
hepariinit, apiksabaani, dabigatraani, rivaroksabaani, 
eräät syöpä- ja biologiset lääkkeet, NSAID-, SSRI- ja 
SNRI-lääkkeet, glukosaminoglykaanit, glukokortikoidi, 
luontaistuotteet (esim. omega-3, kalaöljyt, 
pellavansiemen- ja helokkiöljy, E-vitamiini, melatoniini)
Hiljattain (pari vrk:ta aiemmin) annettu 
fibrinolyyttinen hoito

Hypokalsemia, hypomagnesemia
Vanhus (nainen) ja alipaino
Hypoalbuminemia
Kohonnut verenpaine

> 4 pistettä:  
Merkittävä vuotoriski
- Mekaanisia profylaksimuotoja 
suositellaan (lääkinnälliset II 
puristusluokan hoitosukat, 
intermittoiva pneumaattinen 
jalkapohja- tai pohjepumppu), 
konsultoi hematologia tai 
anestesiologia lääkkeellisestä 
profylaksista

> 2 pistettä:  
Kohtalainen vuotoriski
- Pienennä profylaksiannosta
- Korjaa mahdollinen 
vuotoriskin aiheuttaja

- Anemian syyn selvitys ja 
aktiivinen hoito on edellytys 
tromboosiprofylaksille

*AINA hematologin 
konsultaatio

Suositus

Tromboosiprofylaksi toteutetaan fysikaalisin kei-
noin ja lääkityksellä. Varhainen mobilisaatio on 
merkittävin fysikaalinen menetelmä, ja se aloi-
tetaan mahdollisimman nopeasti leikkauksen 
jälkeen, yleensä jo leikkauspäivänä. Kemiallinen 
tromboosiprofylaksi aloitetaan 6–12 tunnin ku-
luttua haavan sulusta tai viimeistään ensimmäise-
nä leikkausta seuraavana vuorokautena. Seuran-
nan perusteella hyytymiseen vaikuttava lääkitys 
pidetään tauolla, ja toteutus arvioidaan päivittäin, 
jos hemostaasin kanssa on ongelmia.

Suositeltavin lääkevalinta sairaalahoidossa 
on pienimolekyylinen hepariini. Jatko arvioidaan 

Taulukko 2. Verenvuotoriskin pisteytys. Riskiarvio mukailee tutkimusnäyttöä ja kliinistä kokemusta ja on laadittu 
kliinisen päätöksenteon tueksi. Kun verenvuodolle altistavia tekijöitä esiintyy useita yhtä aikaa, vuotoriski potensoituu.
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Kemiallisen tromboosiprofylaksin kesto on 
lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen 28–35 ja 
polven tekonivelleikkauksen jälkeen 10–14 vuo-
rokautta.
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Leikkausta edeltävä lääkitys 
ja anestesia

Lääkitys leikkauksen aikana
Potilaan säännöllisesti käyttämistä lääkkeistä 
suositellaan otettavaksi muut paitsi ACE:n es-
täjät ja AT2-salpaajat (Twersky 2014), diureetit, 
suun kautta otettavat diabeteslääkkeet, hyyty-
mistä estävät lääkkeet (Leikkausta edeltävä ar-
viointi, Käypä hoito -suositus 2014) ja biologiset 
reumalääkkeet (Taulukko 1). Jos potilas toivoo, 
voidaan esilääkkeeksi määrätä jännitystä lie-
ventämään bentsodiatsepiinia, esimerkiksi diat-
sepaamia 5–10 mg suun kautta.

Antikoagulaation tauotus  
ja siltahoito
Varfariini tauotetaan 3–5 vrk ennen toimenpi-
dettä. Jos potilaalla on pieni tukosriski (pelkkä 
flimmeri, ei tromboembolisia komplikaatioita), 
siltahoitoa ei tarvita. Potilaille, joilla on suuri 
tukosriski (aiempi veritulppa, mitraaliteko-
läppä, APC-resistenssi), määrätään siltahoito 
pienimolekyylisellä hepariinilla. Hoito aloite-
taan, kun INR on alle 2. Siltahoito tarkoittaa 
yleensä kaksipistoshoitoa pienimolekyylisellä 
hepariinilla. Annos riippuu potilaan koosta ja 
munuaisten toiminnasta, esimerkiksi enoksa-
pariini 40 mg x 2 ihon alle. Leikkauspäivän 
aamuna potilaalta määritetään INR, jos anes-
tesiamenetelmäksi on suunniteltu puudutusta. 
Suurentunut INR rajoittaa valittavissa olevia 
puudutusmuotoja spinaalihematooman riskin 
takia: Jos INR on 1,5 tai alle, voidaan spinaa-
li- ja epiduraalikatetrit vielä laittaa, mutta jos 
INR on 1,5–1,8, tulee ainoastaan kertaspinaa-
lipuudutus kysymykseen. Jos INR on yli 1,8, 
anestesiamuodoksi tulee valita yleisanestesia. 
Koska sentraalisille puudutuksille ei ole mää-
ritetty kansallisia tromboplastiiniajan (TT %) 
rajoja, tulee ennen leikkausta määrittää INR 
myös, kun kyseessä on spontaanisti, ilman 
varfariinihoitoa aiheutunut heikentynyt veren 
hyytyminen, kuten esimerkiksi maksan vajaa-
toiminnassa.

Leikkausta edeltävä paasto
Aspiraatioriskin minimoimiseksi tulee ennen 
anestesian aloitusta olla kuuden tunnin tauko 
kiinteän ruuan syömisessä (Leikkausta edeltävä 
arviointi. Käypä hoito -suositus 2014). Sen sijaan 
nestepaasto on hyvä pitää selvästi lyhyempänä. 
Nykykäsityksen mukaan kahden tunnin tauko 
kirkkaan (vesi, kirkas mehu) nesteen (noin 2 dl) 
nauttimisesta riittää ja kahden tunnin nestepaas-
to on suositeltavampi kuin kuuden tunnin tauko 
(Smith ym. 2011). Saatavilla on myös erityinen 
leikkauspotilaille suunniteltu hiilihydraattijuoma 
kaksi tuntia ennen leikkausta nautittavaksi.

Anestesiamenetelmät
Yleisanestesia ja puudutus ovat yhtä turvalli-
sia anestesiamenetelmiä (Neuman ym. 2014). 
Sentraalisten puudutusten (spinaali- ja epiduraa-
lipuudutus) avulla lonkan ja polven tekonivel-
leikkauksissa saavutetaan hyvä välitön leikkauk-
senjälkeinen kivunlievitys erityisesti sedaatioon 
yhdistettynä sekä sellainen verenpainetaso, joka 
edesauttaa vähäistä verenhukkaa lonkkaproteesi-
leikkauksissa.

Keskiverenpaine (MAP) 65 mmHg riittää pi-
tämään vuotomäärän vähäisenä ja soveltuu perus-
terveelle potilaalle. Riskipotilailla (koronaaritau-
tia, sydämen läppävikaa, aivoverenkiertohäiriötä, 
munuaisen tai maksan vajaatoimintaa tai valti-
monkovettumistautia sairastavat) 75 mmHg:n 
MAP lienee turvallisempi. Polviproteesileikka-
uksissa riittää yleensä, jos systolinen painetaso 
on 100 mmHg alle verityhjiömansetin paineen. 
Tällöin systolisen paineen osalta tavoitellaan ta-
soa < 150 mmHg.

Kestopuudutukset (spinaali- ja epiduraalipuu-
dutuksen yhdistelmä tai kestospinaalipuudutus 
spinaalikatetrin avulla) ovat tarpeen leikkauksen 
pitkän keston takia revisiokirurgiassa ja joskus 
harvoin erittäin huonokuntoisilla potilailla myös 
primaarikirurgiassa puudutuksen hitaan annos-
telun säädön kautta saatavan vakaamman hemo-
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Taulukko 1. Reumalääkkeiden tauotus (HYKS Reumatologian klinikka).

Vaikuttava aine Kauppanimi Tauko Muuta

Adalimumabi Humira 1 vko ennen + jälkeen Ks. HUOM.

Etanersepti Enbrel 1 vko ennen + jälkeen Ks. HUOM.

Infliksimabi Remicade, Inflectra, 
Remsima

1 vko ennen + jälkeen Ks. HUOM.

Sertolitsumabipegoli Cimzia 1 vko ennen + jälkeen Ks. HUOM.

Rituksimabi Mabthera 1 vko ennen + jälkeen Ks. HUOM.

Abatasepti Orencia 1 vko ennen + jälkeen Ks. HUOM.

Anakinra Kineret 1 vko ennen + jälkeen Ks. HUOM.

Tosilitsumabi Roactemra 1 vko ennen + jälkeen Ks. HUOM.

Syklofosfamidi Sendoxan, Endoxan Ei

Klorambusiili Leukeran Ei

Atsatiopriini Azamun, Imurel Ei

Leflunomidi Arava, Lefnulomide Ei

Podofyllotoksiini Reumacon Ei

Metotreksaatti Trexan, Methotrexate, 
Metoject, Ebetrex

Ei Jos munuaisten, maksan tai 
keuhkojen vajaatoimintaa, 
viikon tauko ennen ja 
jälkeen toimenpiteen

Siklosporiini Sandimmun, Ciqorin Ei

Salatsosulfapyridiini Salazopyrin Ei

Klorokiini Resochin Ei

Auranofiini Ridaura Ei

Aurotiomalaatti Myocrisin Ei

Glukokortikoidi Prednison, Solomet, 
Medrol, Prednisolon

Ei Tarv. lisäannos 
leikkauspäivänä

HUOM. Adalimumabi, etanersepti, infliksimabi, sertolitsumabipegoli, rituksimabi, abatasepti, anakinra ja tosilit-
sumabi: Mikäli aikaisempien leikkausten yhteydessä on ollut infektio-ongelmia, 2–6 viikon tauko ennen ja jälkeen 
leikkauksen on tarpeen. Proteesileikkauksen jälkeen tauko vähintään siihen asti, kunnes tikit on poistettu ja haava 
siisti.

dynamiikan takia. Erityisen vaativa potilasryhmä 
ovat nivelreumaa sairastavat potilaat, joilla ana-
tomiset olosuhteet usein edellyttävät erityisme-
netelmiä etenkin, jos joudutaan turvautumaan 
yleisanestesiaan. Yleisanestesia on turvallinen 
anestesiamuoto, joka tulee kyseeseen, jos potilas 
sitä toivoo tai hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet 
estävät spinaalipuudutuksen.

Epiduraalipuudutus kivun hoitoon

LIA on osoittautunut hyväksi kivunlievitysmene-
telmäksi polviproteesileikkauksen jälkeen (An-
dersen ym. 2014). Reisihermon tai lähentäjien 
kanavan puudutusta voidaan käyttää polven teko-
nivelleikkauksen jälkeen kivun hoidossa, mikäli 
muu kipulääkitys on riittämätön. Epiduraalipuu-
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dutusta voidaan käyttää polviproteesileikkauksen 
kivun hoitoon ongelmapotilailla, joilla on paljon 
lääkeaineallergioita, vasta-aihe tulehduskipu-
lääkkeiden käytölle tai jatkuva opiaattilääkitys, 
jotka käyttävät ruiskuhuumeita tai joille tehdään 
molemminpuolinen polvien tekonivelleikkaus. 
Jos spinaali- tai epiduraalikestopuudutus  on käy-
tössä, voidaan suun kautta otettava antikoagulant-
ti aloittaa vasta spinaali- tai epiduraalikatetrin 
poiston jälkeen.

Valvonta leikkauksen jälkeen
Primaariproteesikirurgian jälkeen heräämöhoi-
don aikana potilaan lämpötila tulee sellaiseksi, 
että tärinä lakkaa. Kivun tulee olla hyvin hoidettu 
(VAS-kipujanalla tai VRS-asteikolla korkeintaan 
3 pistettä heräämöstä poistuttaessa), eikä sedaa-
tiosta johtuvaa sekavuutta saa olla vuodeosastol-
le siirryttäessä. Puudutuksen jäljiltä motoriikan 
pitää olla palautumassa niin, että potilas jaksaa 

nostaa ainakin toisen jalan koukkuun. Veren-
kierron tulee olla vakaata ilman, että sitä tuetaan 
lääkkein. Veren happeutumisen (SpO2) tulee olla 
leikkausta edeltävällä tasolla tai lähellä sitä. Leik-
kauksenjälkeisen vuodon tulee olla vähäistä. Pa-
hoinvoinnin pitää olla ainakin lääkkeiden avulla 
hallinnassa.

Suositus
Ensisijainen anestesiamuoto on sentraalinen 
puudutus. Ennen leikkausta potilaan tulee olla 
syömättä kuusi tuntia ja juomatta vettä tai muu-
ta kirkasta nestettä kaksi tuntia. Lonkan tekoni-
velleikkauksen tai ilman verityhjiötä tehtävän 
polven tekonivelleikkauksen aikana perusterveen 
potilaan keskiverenpaine (MAP) pyritään saa-
maan tasolle 65 mmHg. Polviproteesileikkauksen 
aikana riittää, että systolinen painetaso alittaa 150 
mmHg. 
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–Paikallinen infiltraatiopuudutus (LIA, local in-
filtration analgesia) perustuu puudutusaineen, tu-
lehduskipulääkkeen ja adrenaliinin yhdistelmän 
injisointiin leikkausalueen kudoksiin (Kerr ja 
Kohan 2008). Polven tekonivelkirurgiassa useat 
tutkimukset ovat osoittaneet LIA:n tehon kivun 
leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa lumeeseen 
verrattuna (Andersen ym. 2007 ja 2008, Essving 
ym. 2009, Niemeläinen ym. 2014). Toistaiseksi on 
kuitenkin epäselvää, mikä yhdistelmä LIA-puu-
dutteessa on vaikuttavin, ja esimerkiksi ropivaka-
iinin määrä on vaihdellut 200–400 mg:n välillä 
(Toftdahl ym. 2007, Essving ym. 2009, Andersen 
LO ym. 2011). Myös puudutteeseen lisättyjen ai-
neiden, kuten NSAID-lääkkeen, opioidin ja adre-
naliinin määrät ovat vaihdelleet eri tutkimuksissa. 
Useimmiten tutkimuksissa ketorolaakin annos on 
ollut 30 mg (Toftdahl ym. 2007, Essving ym. 2007 
ja 2009, Kerr ja Kohan 2008, Andersen ym. 2013). 
Ketorolaakki ei ole lisännyt intra-nivelensisäises-
ti annosteltuna leikkauksenjälkeistä verenvuotoa 
(Niemeläinen ym. 2014). Tyypillinen adrenaliinin 
annostus on 0,5 mg puuduteseoksessa. LIA-puu-
dutteen kokonaismäärä on noin 150 ml.

LIA:n vaikutus on samanlainen nivelen sisään 
tai sen ympärille annosteltuna (Andersen ym. 
2008). Nivelkapselin takaosan periartikulaarinen 
puudutus on tärkeää siellä sijaitsevien hermora-
kenteiden vuoksi. Niveleen tunneloidun katetrin 
kautta annetun lisäinfuusion vaikutuksesta ei ole 
näyttöä (Mullaji ym. 2010, Solovyova ym. 2013). 
Leikkauksenjälkeisellä polven alueen sidonnal-
la voi olla LIA:n vaikutusta tehostava vaikutus 
(Andersen ym. 2008). LIA-puudutus ei vaikuta 
leikkauksenjälkeiseen toiminnalliseen tulokseen 
(Essving ym. 2010, Niemeläinen ym. 2014). Lipo-
somaalisen bupivakaiinin on raportoitu pidentä-
vän kipua poistavaa aikaa jopa 72 tuntiin (Domb 
ym. 2014). Toistaiseksi tuote ei ole saatavissa Suo-
messa.

Lonkan tekonivelleikkausten yhteydessä 
LIA–puudutuksen teho on kiistanalaista (Bian-
coni ym. 2003, Andersen K ym. 2007, Andersen 

L ym. 2007, Busch ym. 2010, Rikalainen-Salmi 
ym. 2012). LIA-puudutusta vastaava teho on saatu 
multimodaalisella suun kautta annetulla kipulää-
kityksellä, kuten gabapentiinin, selekoksibin ja 
parasetamolin yhdistelmällä (Andersen ym. 2011, 
Solovyova ym. 2013). 

Polven injektiotekniikka
Polven tekonivelleikkauksen aikana LIA-liuosta 
injisoidaan kolmessa vaiheessa. Tämä pitää ker-
ralla annettavat lääkemäärät turvallisina.

I vaiheen injektiot, noin 30–50 ml, anne-
taan posteriorisen kapselin alueelle luupintojen 
työstön jälkeen ennen komponenttien asetusta. 
Resektiopintojen kipuherkät vierusalueet kuten 
nivelkierukan kiinnityskohdat ja luuresektioiden 
viereiset luukalvoalueet käsitellään järjestelmäl-
lisesti.

II vaiheen injektiot tehdään komponenttien 
asettamisen jälkeen ennen haavan sulkua ja veri-
tyhjiön päästöä. Noin 30–50 ml injisoidaan syviin 
kudoksiin mediaali- ja lateraali kollateraaliliga-
menttien ympärille sekä ihonalaiseen kudokseen 
välttäen ihonalaista injektiota (vasokonstriktio 
iholla). Injisointi on muistettava tehdä neulaa pois 
vedettäessä.

III vaiheessa jäljelle jäänyt liuos voidaan in-
jisoida nivelen sisään ihonalaiskudoksen sulun 
jälkeen, jolloin polveen mahdollisesti asetettu 
dreeni on syytä pitää suljettuna noin 15 minuuttia 
leikkauksen jälkeen. 

Suositus 
LIA-puudutus on tehokas osa multimodaalista ki-
vunhoitoa polven tekonivelkirurgian yhteydessä. 
Niveleen asetetun katetrin kautta annetun LIA:n 
tehosta ei ole näyttöä. Leikkauksenjälkeinen peh-
mustettu kompressiosidos voi lisätä lääkityksen 
tehoa. Injektiotekniikka vaatii systemaattisuutta 
sekä käsiteltävien alueiden että injektiotekniikan 
suhteen.

Paikallinen infiltraatiopuudutus (LIA)
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Leikkauksen jälkeinen kipu

Parasetamoli
Parasetamoli vähentää muiden kipulääkkeiden 
tarvetta sekä polven että lonkan tekonivelleikka-
uksen jälkeen. Ainoana kipulääkkeenä käytetty-
nä siitä ei ole osoitettu olevan hyötyä(Fischer and 
Simanski. 2005, Fischer et al. 2008).

NSAID-lääkkeet  
tai COX-2:n estäjät
NSAID-lääkkeiden tai COX-2:n estäjien on osoi-
tettu tehoavan tekonivelleikkauksen jälkeises-
sä kivunhoidossa. Kivun hoidon kannalta ei ole 
merkitystä minkä näistä valitsee, vaan valinta 
tehdään lääkkeiden haittavaikutusprofiilin (esi-
merkiksi sydänvaikutukset, ulkusriski, vaikutus 
veren hyytymiseen, munuaisvaikutukset) perus-
teella allergiat huomioiden.

Gabapentinoidit
Gabapentinoidit vähentävät leikkauksenjälkeistä 
kipua. Näistä vain gabapentiinistä on tällä hetkel-
lä riittävä tutkimusnäyttö. Näyttöön perustuvan 
gabapentiinin annostuksen pitäisi olla 600 mg 
kolme kertaa päivässä annettuna ja pregabaliinin 
150 mg kahdesti päivässä annettuna. Suomessa 
käytetyt annokset ovat yleensä olleet pienempiä. 
On epäselvää, kuinka pitkään näitä lääkkeitä kan-
nattaa käyttää leikkauksen jälkeen. Todennäköi-
sesti optimaalisin aika on kaksi viikkoa (Schmidt 
et al. 2013).

Heikot ja vahvat opioidit
Vahvojen opioidien käytöstä leikkauksenjälkei-
sen kivun hoidossa on selkeää näyttöä (Fischer 
and Simanski. 2005, Fischer et al. 2008). Niihin 
liittyy kuitenkin haittavaikutuksia, jotka hidas-
tavat toipumista. Sen vuoksi muulla lääkityk-
sellä pyritään minimoimaan opioidien tarve. 
Hyviä tutkimuksia, joissa vertailtaisiin lyhyt- ja 
pitkävaikutteisten opioidien  käyttöä tekonivel-
kirurgiassa ei ole. Fast-track kirurgian hoitopro-
tokollien vaikutusta tekonivelkirurgian tuloksiin 

selvittäneissä tutkimuksissa on käytetty lyhytvai-
kutteisia opioideja. On esitetty, että niiden avulla 
olisi helpompi  titrata tarvittavan opioidilääkityk-
sen määrää heikentämättä kuitenkaan potilaan 
mobilisoitumista. Lyhytvaikutteisten opioidien 
haasteena on säilyttää riittävä kivunlievitys koko 
sairaalassaoloajan. Pitkävaikutteisilla opioideilla 
saavutetaan todennäköisesti tasaisempi lääkkeen 
pitoisuus veressä – myös silloinkin, kun sitä ei 
välttämättä tarvittaisi. Pitkävaikutteisten opioi-
dien haasteena voi olla niiden mobilisoitumista 
hidastava vaikutus huimauksen ja pahoinvoinnin 
kautta. Keskivaikean ja lievän kivun hoitoon voi-
daan käyttää heikkoja opioideja, joihin kuitenkin 
liittyy haittavaikutuksia (Fischer et al. 2008). Tra-
madolin yleinen haittavaikutus on pahoinvointi. 
Tramadolin ja serotonergisten lääkkeiden yhteis-
käyttö saattaa aiheuttaa serotoniinitoksisuutta. 
Tramadolin tehosta tekonivelleikkauksen jälkei-
sessä akuutin kivun hoidossa on ristiriitaisia tu-
loksia (Fischer et al. 2008). Kodeiini metaboloituu 
elimistössä morfiiniksi, mihin perustuu sen kipua 
lievittävä vaikutus. Osalla potilaista kodeiini ei 
metaboloidu morfiiniksi ja osalla metaboloitumi-
nen tapahtuu hyvin nopeasti.

Epiduraalipuudutus
Epiduraalipuudutusta voidaan käyttää lonkan 
tekonivelleikkausten jälkeisen kivun hoidossa, 
mikäli muu kipulääkitys on riittämätön. Polvien 
osalta se ei ole ensisijainen vaihtoehto haittavai-
kutustensa (esimerkiksi virtsaumpi, alaraajaheik-
kous, epiduraalihematooma, pahoinvointi) takia. 
(Fischer et al. 2008) Erityistilanteissa ongelma-
potilailla voidaan epiduraalipuudutusta käyttää 
myös polven tekonivelleikkauksen jälkeisen ki-
vun hoidossa.

Hermojen johtopuudutus
Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeisessä kivun 
hoidossa voidaan käyttää psoaspuudutusta, rei-
sihermon johtopuudutusta (”femoraaliblokkia”) 
yksinään tai liitettynä peittyneen aukon hermon 
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(nervus obturatorius) ja reiden ulommaisen iho-
hermon (n. cutaneus femoris lateralis) puudutuk-
seen.

Reisihermon puudutusta voidaan käyttää pol-
ven tekonivelleikkauksen jälkeen kivun hoidos-
sa, mikäli muu kipulääkitys on riittämätön (Fi-
scher et al. 2008). Lähentäjien kanavan puudutus 
(”adduktoriblokki”) saattaa olla parempi vaihto-
ehto, koska se ei heikennä polven ojennusvoimaa 
yhtä voimakkaasti (Fischer et al. 2008, Jaeger et 
al. 2013, Hanson et al. 2014).

Kylmähoito
Polven tekonivelleikkauksen jälkeisestä kylmä-
hoidosta on ristiriitaisia tuloksia kivunhoidossa 
(Fischer et al. 2008, Holm et al. 2012).

Suositus

Peruskipulääke on parasetamolin (1 g x 3) ja 
NSAID-lääkkeen tai selektiivisen COX-2:n estä-
jän yhdistelmä, ellei potilaalla ole vasta-aiheita. 
Tarvittaessa voidaan käyttää joko lyhytvaikut-
teista oksikodonia (5–10 mg) tai/ja pitkävaikut-
teista oksikodonia (5–20mg). Mikäli potilaan ki-
pua ei näillä saada hallintaan, on polvien osalta 
reisihermon tai lähentäjien kanavan puudutus ja 
lonkkien osalta epiduraalipuudutus hyvä vaihto-
ehto. Gabapentinoideja voidaan käyttää vähentä-
mään tarvittavien opioidien määrää.
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32

Polven ja lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen 
gastrointestinaalisen vuodon riski on suurentu-
nut (Lalmohamed ym. 2013). Tekonivelpotilaille, 
joilla on ASA-lääkitys, on suositeltu käytettäväk-
si ulkusprofylaksia (Madhusudhan ym. 2008). 
Samoin potilailla, joilla on NSAID-lääkityksen 
lisäksi enemmän kuin yksi riskitekijä (ikä yli 65 
vuotta, aikaisempi ulkus, glukortikoidihoito, use-
amman kuin yhden tulehduskipulääkkeen saman-
aikainen käyttö, suuri päivittäinen tulehduskipu-
lääkeannos, veren hyytymistä estävä lääkitys tai 
SSRI-tyyppinet masennuslääkitys (verenvuoto-
riski), yleiskuntoa heikentävät sairaudet, heliko-
bakteeri-infektio) (Sharma. 2006). Käytännössä 
ulkustaudin ja sen komplikaatioiden riskitekijöitä 
on lähes kaikilla tekonivelleikkaukseen tulevilla 
potilailla. Optimaalinen profylaksi tai sen kesto ei 
ole tiedossa. Protonipumpun estäjät estävät stres-
siulkuksia paremmin kuin H2-reseptorin salpaa-
jat suuren riskin potilailla (Barkun ym. 2013). 

Suositus

H2-reseptorin salpaajaa tai protonipumpun es-
täjää annetaan kaikille potilaille ainakin sai-
raalahoidon ajan. Riskipotilaille tulisi määrätä 
protonipumpun estäjä tai H2-reseptorin salpaaja 
tulehduskipulääkityksen ajaksi (Tulehduskipu-
lääkkeiden turvallinen käyttö: Käypä hoito -suo-
situs 2009). Erittäin suuren riskin potilaille (ai-
empi ulkuskomplikaatio, vuoto tai puhkeama) 
tulisi määrätä protonipumpun estäjä sairaalahoi-
don ajaksi. Heidän tulisi välttää tulehduskipu-
lääkkeiden käyttöä. Jos tulehduskipulääkkeen 
käyttö on välttämätöntä, käytetään selektiivistä 
COX-2:n estäjää protonipumpun estäjän kans-
sa (Tulehduskipulääkkeiden turvallinen käyttö. 
Käypä hoito -suositus 2009).
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Ulkusprofylaksi
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Leikkauksenjälkeinen pahoinvointi liittyy yleen-
sä joko lääkityksiin tai ortostaattiseen intolerans-
siin. Opioidien yleisesti tunnettu haittavaikutus 
on pahoinvointi. Noin 20 % potilaista kärsii ortos-
taattisesta intoleranssista 24 tunnin kuluttua leik-
kauksesta. Leikkauksenjälkeisen pahoinvoinnin 
riskiä lisäävät naissukupuoli, aiempi leikkauk-
senjälkeinen pahoinvointi ja oksentelu, taipumus 
matkapahoinvointiin, tupakoimattomuus ja opioi-
dien käyttö leikkauksen jälkeen. Pahoinvoinnin 
hoidossa kannattaa ensisijaisesti käyttää lääkkei-
tä, jotka ovat nopeavaikutteisia ja jotka eivät ai-
heuta sedaatiota. Ensisijainen lääke on serotonii-
nireseptorin salpaaja. Deksametasonia käytetään 
pahoinvoinnin ehkäisyssä, ja sitä voidaan käyttää 

myös hoidossa, mutta sen vaikutus on hidas. 10 
mg deksametasonia leikkauksen aikana vähentää 
myös kipua, mutta turvallisuuden suhteen sen 
käyttö kivunhoidossa vaatii vielä lisätutkimuksia.

Suositus
Opioidien käyttö tulisi minimoida, ja pitkävai-
kutteisten opioidien käyttöä tulisi välttää. Tar-
vittaessa pahoinvointiin voidaan määrätä 5-HT3-
serotoniinireseptorin salpaajaa (ondansetroni 1–4 
mg laskimoon enintään 32 mg/vrk). Mikäli tällä 
ei saada riittävää vastetta, voidaan käyttää dek-
sametasonia kerta-annoksena (5 mg laskimoon), 
mikäli sitä ei ole käytetty estohoitona.
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Nelipäisen lihaksen voiman on todettu heikkene-
vän 60–80 % polven tekonivelleikkauksen jälkeen 
ja 30–40 % lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen. 
Voiman heikkeneminen on suurin leikkauksen 
jälkeisenä päivänä (Holm ym. 2011 ja 2013). Li-
säksi immobilisaatioon liittyy muun muassa 
keuhkokuumeen, laskimotukoksen, keuhkoem-
bolian, makuuhaavan ja kudosten huonomman 
hapensaannin riski. Multimodaalisen kivunhoi-

Mobilisaatio

Kirjallisuutta 
Holm B, Kristensen MT, Husted H, Kehlet H, Band-
holm T. Thigh and knee circumference, knee-extension 
strength, and functional performance after fast-track 
total hip arthroplasty. PM R 2011;3:117–24.
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T. Surgery-induced changes and early recovery of 
hip-muscle strength, leg-press power, and functional 
performance after fast-track total hip arthroplasty: a 
prospective cohort study. PLoS One 2013;8:e62109.

don vuoksi kipu on harvoin mobilisoitumisen este 
(Husted ym. 2012). Saattaa olla jopa niin, että lei-
katun nivelen liike pidemmällä aikavälillä vähen-
tää leikkauksenjälkeistä kipua (Lunn ym. 2012). 

Suositus
Potilaat pitää mobilisoida leikkauspäivänä.

Husted H. Fast-track hip and knee arthroplasty: 
Clinical and organizational aspects. Acta Orthop Suppl 
2012;83:1–39.
Lunn TH, Kristensen BB, Gaarn-Larsen L, Kehlet H. 
Possible effects of mobilisation on acute post-operative 
pain and nociceptive function after total knee arthrop-
lasty. Acta Anaesthesiol Scand 2012;56:1234–40.
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Allogeenisiin punasolusiirtoihin liittyy kohonnut 
morbiditeetti (esimerkiksi suurentunut infektio-
riski) ja kuolevuus (Shander ym. 2011, Saleh ym. 
2014, Klika ym. 2014). Toisaalta hapenpuute voi 
aiheuttaa sydän- ja aivovaurioita. Hemoglobiini-
pitoisuuden pienentyessä arvoon 70–80 g/l kuo-
levuus on pieni. Sen sijaan hemoglobiinipitoi-
suuden pienentyessä alle arvon 70 g/l kuolevuus 
lisääntyy (Shander ym. 2014).

Allogeenisten punasolusiirtojen tarpeen mini-
moimiseksi ennen leikkausta todettu anemia pitää 
tutkia ja hoitaa ennen leikkausta (Goodnough ym. 
2011). Huolellisen leikkaustekniikan lisäksi leik-
kausvuotoa voi vähentää turvallisesti antamalla 
potilaalle traneksaamihappoa leikkauksen aikana 
(Poeran ym. 2014, Sabatini ym. 2014). Traneksaa-
mihapon annos on 1 g tai 15 mg/kg laskimoon yli 
70 kg painaville (munuaisten vajaatoimintapoti-
laiden annosta pienennetään). Annostelu nivelen 
sisään saattaa olla parempi vaihtoehto, mutta vaa-

tii vielä tutkimusta optimaalisen annoksen osalta 
(Alshryda ym. 2014).

Suositus
Kun kyseessä on kertaluontoinen leikkausvuodon 
aiheuttama anemisoituminen ja jälkivuoto on vä-
häistä (henkilökohtainen tiedonanto E. Juvonen 
SPR:n Veripalvelu 2014):
• Perusterve alle 80-vuotias potilas, jonka luuy-

din toimii hyvin ja jolla ei ole merkittäviä kar-
diologisia- tai aivoverenkierron ongelmia: siir-
toraja Hb < 75 g/l

• Yli 80-vuotiailla Hb < 80 g/l.
• Oireettomilla sepelvaltimotautia sairastavilla 

siirtoraja Hb < 80 g/l. Sepelvaltimotautioireis-
ten Hb ei saisi pienentyä alle pitoisuuden 80 g/l.

• Mikäli potilaalla on hapenpuutteesta johtuvia 
oireita, täytyy yksilöllisesti arvioida punasolu-
siirtojen tarve suuremmillakin Hb-arvoilla.

Kirjallisuutta
Alshryda S, Sukeik M, Sarda P, Blenkinsopp J, Haddad 
FS, Mason JM. A systematic review and meta-analysis 
of the topical administration of tranexamic acid in 
total hip and knee replacement. Bone Joint J 2014; 
96-B:1005–15.
Goodnough L T, Maniatis A, Earnshaw P, ym. Detec-
tion, evaluation, and management of preoperative 
anaemia in the elective orthopaedic surgical patient: 
NATA guidelines. Br J Anaesth 2011;106:13–22.
Klika AK, Small TJ, Saleh A, Szubski CR, Chandran 
Pillai AL, Barsoum WK. Primary total knee arthroplasty 
allogenic transfusion trends, length of stay, and comp-
lications: Nationwide inpatient sample 2000–2009. J 
Arthroplasty 2014;29:2070–7.
Poeran J, Rasul R, Suzuki S, Danninger T, Mazumdar 
M, Opperer M, Boettner F, Memtsoudis SG. Tranexa-
mic acid use and postoperative outcomes in patients 
undergoing total hip or knee arthroplasty in the united 
states: Retrospective analysis of effectiveness and 
safety. BMJ 2014;349:g4829.

Sabatini L, Atzori F, Revello S, Scotti L, Debiasi F, 
Masse A. Intravenous use of tranexamic acid reduces 
postoperative blood loss in total knee arthroplasty. 
Arch Orthop Trauma Surg 2014; 
Saleh A, Small T, Chandran Pillai AL, Schiltz NK, Klika 
AK, Barsoum WK. Allogenic blood transfusion following 
total hip arthroplasty: Results from the nationwide 
inpatient sample, 2000 to 2009. J Bone Joint Surg Am 
2014;96:e155.
Shander A, Javidroozi M, Naqvi S, Aregbeyen O, Caylan 
M, Demir S, Juhl A. An update on mortality and morbi-
dity in patients with very low postoperative hemoglobin 
levels who decline blood transfusion (CME). Transfusi-
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Punasolusiirrot lonkan ja polven 
tekonivelleikkausten jälkeen  



36

Potilaiden kotiutus voi tapahtua potilaan ja lääkä-
rin välisen yhteisymmärryksen perusteella, sovit-
tuina kotiutuspäivinä tai toiminnallisiin kriteerei-
hin perustuen. Standardoitujen kotiutuskriteerien 
hyvänä puolena on potilaiden tasavertaisuus sekä 
se, että niiden avulla voidaan arvioida prosessin 
muihin vaiheisiin tehtyjen muutosten vaikutusta 
hoitoaikaan. Nopea kotiutuminen ei saa olla it-
setarkoitus. Prosessin eri vaiheiden optimoinnin 
seurauksena hoitoajatkin lyhenevät. Terveen te-
konivelleikatun potilaan siirtäminen jatkokuntou-
tukseen terveyskeskuksiin voi jopa lisätä uusinta-
käyntejä sairaalaan (Bini ym. 2010).

Kotiutuminen

Kirjallisuutta
Bini S A, Fithian D C, Paxton L W, Khatod M X, Inacio 
M C, Namba R S. Does discharge disposition after pri-
mary total joint arthroplasty affect readmission rates? J 
Arthroplasty 2010;25:114–7.

Suositus

Potilaat tulisi ensisijaisesti kotiuttaa ja jatkohoi-
toon siirtää vain ne potilaat, joiden hoitojakso 
uhkaa pitkittyä yli viiden vuorokauden. Potilaita 
tulisi voida kotiuttaa sairaalasta jokaisena viikon-
päivänä. Potilaita pitää informoida kotiutuskritee-
reistä tai suunnitelluista kotiutuspäivistä ennen 
leikkausta.
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Tehokkuus ja hoidon tulokset paranevat tekoni-
velprosessien standardoinnin myötä (Bozic ym. 
2010). Kun prosessin eri vaiheet standardoidaan, 
hoitoajat lyhenevät automaattisesti (Husted 2012). 
Oleellista on moniammatillinen yhteistyö, yhtei-
nen kaikkien tiedossa oleva päämäärä, näyttöön 
perustuva toiminta, yhtenäinen potilasinformaa-
tio, tulosten aktiivinen seuranta ja säännöllinen 
läpikäyminen työyhteisössä.

Esimerkki standardoidusta 
prosessista
• Yhtenäiset leikkauskriteerit
• Leikkausta edeltävä potilaan tilan optimointi 

(esimerkiksi hyvä glukoositasapaino ja anemi-
an tutkiminen sekä hoito ennen leikkausta)

• Yhtenäinen potilasinformaatio 
• Potilaat sairaalaan leikkauspäivänä
• Leikkaussalin tehokas käyttö (esimerkiksi pöy-

däntekotilat, induktio- tai odotustila)
• Vain tarvittavat tekonivelmallit käytössä
• Ei huumaavia esilääkkeitä
• Standardoitu pitkävaikutteisia opioideja välttä-

vä anestesia
• Heräämökriteerit
• Mobilisaatio leikkauspäivänä
• Pitkävaikutteisia opioideja välttävä multimo-

daalinen kivun hoito
• Restriktiiviset punasolujen siirtorajat
• Kotiutuskriteerit tai sovitut kotiutuspäivät
• Tulosten (myös potilastyytyväisyyden) aktiivi-

nen seuranta ja työyhteisön informointi tulok-
sista

Standardoidut prosessit

Kirjallisuutta
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Lonkan tekonivelleikkaus  
– asentotuet ja asennon tarkistaminen

Kuva 5. Hyvässä 
kolmipistetuessa etu-
tuet ovat suoliluiden 
harjujen kohdalla ja 
takatuki ristiluun ylä-
osassa. Tällöin lantio 
ei pääse juuri kier-
tymään leikkauksen 
aikana. Ylävartaloa 
voidaan myös tukea 
erillisillä tuilla.

Lonkan tekonivelleikkauksessa potilaan lantion 
asento tulee olla tiedossa ja sen tulee pysyä sa-
mana leikkauksen ajan, jotta tekonivel voidaan 
asettaa haluttuun asentoon (Bosker ym. 2007, Ha-
yashi ym. 2007). Kylkiasennossa lantion asennon 

toteaminen ja tukeminen on tämän takia erityisen 
tärkeää (Beckmann ym. 2009).

Kirjallisuutta lonkkatukien merkityksestä 
ja käytöstä on vähän. Olennaista etenkin kylki-
asennossa on lantion fleksoitumisen (pelvic tilt) 
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ja kiertymisen kontrollointi (Lembeck ym. 2005). 
Puudutetuilla potilailla asennon hallitseminen ja 
pysyminen leikkauksen aikana on hankalampaa 
kuin yleisanestesiassa ylävartalon liikkumisen 
takia. Luonnollisesti myös ylipaino hankaloittaa 
tukien asettamista.

Kaksipistetuessa edessä oleva tuki on sym-
fyysissä ja takatuki ristiluun yläosassa. Yleen-
sä lantio pääsee tällöin kallistumaan runsaasti, 
mutta suoliluiden harjujen tunnustelu onnistuu 
(anterior pelvic plane). Hyvässä kolmipistetuessa 

etutuet ovat suoliluiden harjujeen kohdalla eikä 
lantio pääse juuri kiertymään leikkauksen aikana 
(Lakshmanan ym. 2008).

Suositus
Leikkaava lääkäri on vastuussa tukien asettami-
sesta oikealla tavalla, vaikka lääkintävahtimestari 
tai muu koulutettu henkilö asettaisi tuet. Kolmi-
pistetuella saadaan yleensä tukevampi ja parem-
min hallittava asento kuin kaksipistetuella.
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Lonkan avaukset
Lonkan tekonivelleikkaus voidaan suorittaa use-
aa erilaista avausta käyttäen. Tavallisimmat Suo-
messa käytetyt avaukset ovat Mooren avaus eli 
posteriorinen avaus (Pellicci ym. 1998) ja modifi-
oitu Hardingen avaus eli suora lateraalinen avaus 
(Hardinge 1982). Smith-Petersenin eli Hueterin 
suoraa anteriorista avausta (Smith-Petersen 1949, 
Judet and Judet 1950) ja Watson-Jonesin anterola-
teraalista avausta (Watson-Jones 1936) käytetään 
harvoin. Tarkkaa tietoa eri avausten käytöstä Suo-
messa ei ole käytettävissä, mutta esimerkiksi Nor-
jan tekonivelrekisterissä avausten osuudet olivat 
seuraavat: suora lateraalinen 53 %, posteriorinen 
28 % ja anteriorinen ja anterolateraalinen yhteen-
sä 16 % (Norwegian Arthroplasty Register Annual 
Report 2012). Epävirallisen Hyvä hoito -kyselyn 
mukaan 92 suomalaisen tekonivelkirurgin käyttä-
mien lonkan avausten osuudet vuonna 2014 olivat 
seuraavat: posteriorinen 79 %, suora lateraalinen 
19 %, anteriorinen 2 % ja anterolateraalinen 0 %.

Posteriorisen avauksen etuina pidetään helppoa 
laajennettavuutta ylös ja alas, hyvää näkyvyyttä 
reisiluuhun ja riittävää näkyvyyttä lonkkamal-
jaan, jolloin tarvittavat lisätoimenpiteet saadaan 
aina tehtyä. Heikkoutena on taas tavanomaisesti 
pidetty suurta tekonivelen sijoiltaanmenon riskiä 
(6–7 %) (Woo ja Morrey 1982, Masonis ja Bour-
ne 2002). Nykyaikaisillakin tekonivelillä riski on 
ollut yli 4 %, jos posterioriset rakenteet on jätetty 
sulkematta. Posterioristen rakenteiden sulun toi-
mivuus on osoitettu MK- ja RSA-tutkimuksissa 
(Khan ym. 2007, Pellicci ym. 2009). Nykyaikaisia 
proteesivalikoimia ja posterioristen rakenteiden 
huolellista sulkua käyttämällä sijoiltaanmenoriski 
on useissa viimeaikaisissa julkaisuissa ollut alle 
1 %, kun se suoraa lateraalista avausta käytet-
täessä on useimmissa julkaisuissa noin 0,5 % ja 
anteriorista tai anterolateraalista avausta käytet-
täessä noin 0,7 % (Vicar ja Coleman 1984, Fos-
ter ja Hunter 1987, Hedley ym. 1990, Pellicci ym. 
1998, Woolson ja Rahimtoola 1999, Demos ym. 
2001, Weeden ym. 2003, Jolles ja Bogoch 2006, 
Kwon ym. 2006, Blom ym. 2008, Tsai ym. 2008, 
Lindgren ym. 2012, De Geest ym. 2013). Pirifor-
misjänteen säästämisestä posteriorisen avauksen 
yhteydessä ei ole osoitettu olevan hyötyä, sillä se 

tekee toimenpiteestä vaativamman ja lisää samalla 
kupin virheasennon riskiä (Khan ym. 2012). 

Suoran lateraalisen avauksen etuina pidetään 
helppoa laajennettavuutta, hyvää näkyvyyttä 
lonkkamaljaan ja riittävää näkyvyyttä reisiluuhun. 
Lisäksi sijoiltaanmenoriski on pieni. Reisiluukom-
ponentin työstö, asemointi ja sementtikuori saat-
taa jäädä suboptimaaliseksi (Sanghrajka ym. 2006, 
Lindgren ym. 2012). Sama riski liittyy myös anteri-
oriseen ja anterolateraaliseen avaukseen. Suoraan 
lateraaliseen avaukseen liittyy suurempi reisiher-
mon (Simmons ym. 1991, Jolles ja Bogoch 2006) ja 
ylemmän pakarahermon (Ramesh ym. 1996, Jolles 
ja Bogoch 2006) vaurioitumisen riski. Kun kaikki 
hermovauriot huomioitiin Cochrane-katsauksessa, 
ei ero kuitenkaan ollut merkitsevä posteriorisen ja 
suoran lateraalisen avauksen välillä (Jolles ja Bo-
goch 2006). Jopa 11 %:iin suorista lateraalisista 
avauksista on raportoitu liittyvän korjautumaton 
pakarahermon vaurio, jonka kliinisiä merkkejä 
ovat ontuminen ja positiivinen Trendelenburgin 
oire (Ramesh ym. 1996, Mulliken ym. 1998).

Useimmissa tutkimuksissa ei ole havaittu eroa 
leikkauksen jälkeisessä toipumisessa, kun on käy-
tetty posteriorista tai suoraa lateraalista avausta, 
vertailuajankohdasta riippumatta (Barber ym. 
1996, Downing ym. 2001, Jolles ja Bogoch 2006, 
Whatling ym. 2008, Palan ym. 2009, Witzleb ym. 
2009). Kävelyanalyysin perusteella kävely saattaa 
olla posteriorisesta avauksesta leikatuilla ”nor-
maalimpaa” (Whatling ym. 2008, Maffiuletti ym. 
2009). Tuoreessa väestötutkimuksessa potilastyy-
tyväisyys on suorasta lateraalisesta avauksesta 
leikatuilla muita avauksia huonompi (Amlie ym. 
2014). 

Mini-invasiivisten avausten teoreettiset hyödyt 
ovat jääneet lähes kokonaan osoittamatta. Kompli-
kaatioiden vuoksi niistä on luovuttu (Woolson ym. 
2004, Bal ym. 2005, Pagnano ym. 2005, Mardones 
ym. 2005, Tanavalee ym. 2006, Woolson 2006, 
Vail ja Callaghan 2007, Meneghini ym. 2008, 
Parratte ja Pagnano 2008, Ward ym. 2008). An-
teriorisen tai anterolateraalisen avauksen käyttö 
kuitenkin hiljalleen lisääntyy suoran lateraalisen 
avauksen sijaan, pääosin markkinavetoisesti ja 
Yhdysvaltoihin keskittyen. Väitteet anterioriseen 
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avaukseen liittyvistä vähäisemmästä lihasvaurios-
ta ja kivusta, nopeammasta toipumisesta ja parem-
masta kävelyrytmistä perustuvat kuitenkin niuk-
kaan takautuvaan tutkimusnäyttöön (Meneghini 
ym. 2006, Bremer ym. 2011, Bergin ym. 2011) ja 
kahteen heikkolaatuiseen satunnaistettuun tut-
kimukseen (Barrett ym. 2013, Martin ym. 2013). 
Anterioriseen avaukseen liittyy pitkä oppimis-
käyrä toisesta avauksesta vaihdettaessa (Bhandari 
ym. 2009, Nakata ym. 2009). Sijoiltaanmenoris-
ki on pienempi kuin posteriorisessa avauksessa, 
mutta riski on molemmissa pieni. Uuden avauk-
sen käyttö on lisäksi synnyttänyt kirjon kokonaan 
uusia komplikaatioita. Reiden lateraalisen ihoher-
mon ohimenevät vauriot ovat erittäin yleisiä (ylei-
syys jopa 67 %) (Berend ym. 2009, Goulding ym. 
2010) mutta useimmiten häviäviä ja harmittomia. 

Toisaalta myös pysyvää meralgia paraestheticaa 
on raportoitu (Lovell 2008). Reisiluun työstö on 
vaativaa, ja erilaisia perioperatiivisia ison sarven-
noisen (trochanter major) ja reisiluun kannuksen 
calcar femorale) seudun murtumia sekä reisiluun 
puhkeamisia on kuvattu oppimiskäyrän alkuvai-
heessa (Matta ym. 2005, Sariali ym. 2008, Jewett 
ja Collis 2011). Vetopöytää käytettäessä toimenpi-
teeseen voi liittyä nilkan murtuman riski (Matta 
ym. 2005). Kokemuksen myötä komplikaatioiden 
määrä ei kuitenkaan oleellisesti poikkea muis-
ta avauksista (Sariali ym. 2008, Seng ym. 2009, 
Jewett ja Collis 2011). Satunnaistetussa monikes-
kustutkimuksessa eri ryhmien välillä ei ollut ero-
ja (Greidanus ym. 2013). Kuuden viikon kohdalla 
lonkan loitontamisvoima oli yhdessä tutkimukses-
sa hieman parempi anterolateraalisesta avauksesta 

Kuva 7. Näkymä posteriorisessa avauksessa (A). Trochanter majoriin kiinnittyvät Quadratus-lihas, ulkorotaattorit, 
piriformis-jänne ja nivelkapseli on avattu. Haavan pohjalla näkyy femurin caput (B).

Kuva 6. Hardingen avauksessa Gluteus medius lihas avattu  etu- ja keskikolmanneksen rajalta tylpästi säikeiden 
suunnassa (A). Gluteus minimus ja gluteus mediuksen etu kolmannes avattu terävästi trochanterista kapealla 
jänteisellä kaistaleella. Nivelkapseli ja minimuksen syvä osa avattu terävästi (B).

A B

A B
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Komponenttien asennot  
lonkan tekonivelleikkauksessa

Kuva 8. Lantion röntgenkuva pre- ja postoperatiivisesti. Vasemman lonkan pitkälle edennyt artroosi on hoidettu 
sementittömällä tekonivelleikkauksella. Varressa on saavutettu sopiva syvyys ja anteversio. Kupin inklinaatiokulma 
on 38° ja anteversio sivukuvassa 23°.

Lonkan tekonivelen hyvä toiminta edellyttää te-
konivelkomponenttien oikeaa asemointia. Kom-
ponenttien virheasennot voivat aiheuttaa kipua, 
nivelen epävakautta tai tekonivelkomponenttien 
ennenaikaista kulumista (Angadji ym. 2009, 
Elkins ym. 2014). Acetabulumkomponentin ja 
pehmytkudosrakenteiden välinen pinnetila voi 
aiheuttaa kipua tai tekonivelen sijoiltaanmenon 
(Lewinnek ym. 1978, Patel ym. 2010). Virheasen-
noksi on myös katsottava tilanne, jossa femur-
komponentti on asennettu liian ylös ja leikattu 
jalka on pidentynyt tarpeettomasti tai liian alas, 
jolloin nivel on mahdollisesti instabiili. Acetabu-
lumkomponentin liiallisella lateralisoinnilla tai 
medialisoinnilla on myös vaikutusta pehmytku-
dostasapainoon.

Jotta komponenttien asennot voidaan määrit-
tää luotettavasti, tulisi kuvantamistutkimuksis-
sa käyttää yhteneviä kuvausprojektioita. Kupin 
inklinaatio voidaan mitata seisten otetusta lantion 
AP-kuvasta. Uusimmat tutkimukset ovat tosin 
osoittaneet, että lantion asennossa on yksilöllisiä 
vaihteluita seisten ja makuulla ja että erityisesti 
anteversion arvioiminen AP-kuvasta on vaikeaa, 
ja siksi tulkinta ei ole aivan yksiselitteistä (Bar-
bier ym. 2014, Grammatopoulus ym. 2014, Elkins 
ym. 2015). Korotuspalikoita jalkojen alla tulee 

välttää, koska ilman korotuksia otettu kuva ker-
too todellisen tilanteen tarkimmin. Inklinaatio 
mitataan mittaamalla kupin reunojen yli piirretyn 
viivan ja horisontaalitason viivan välinen kulma.

Kupin anteversion mittaaminen AP-kuvasta 
on mahdollista mutta työlästä (Pradhan 1999). 
Lauensteinin projektiosta ei voi mitata sen enem-
pää anteversiota kuin inklinaatiotakaan, ja sen 
käyttöarvo tekonivelleikkausten yhteydessä on 
vähäinen. Parhaiten kupin anteversion mittaa-
minen onnistuu transaksiaaliprojektiosta eli niin 
sanotusta läpi ammutusta kuvasta. Siinä säteet 
kulkevat 40–45° kulmassa vartalon pituusakse-
liin nähden, ja anteversio voidaan määrittää mit-
taamalla kupin reunojen yli piirretyn viivan ja 
pystyviivan välinen kulma. Suositeltavat kuvaus-
projektiot ovat lantion AP-kuva ja lonkan transak-
siaaliprojektio. Kupin ja varren yhteenlasketun 
anteversion määrää ei voida mitata luotettavasti 
millään kuvausprojektiolla. Hankalissa tilanteissa 
tulee harkita erikoiskuvauksia (esimerkiksi EOS 
ja TT).

Kupin anteversio ja lantion asento ovat eri-
laiset makuulla, kyljellään ja seistessä. Kupin 
implantoimisessa on huomioitava lantion noin 
15° fleksio leikkauspöydällä. Tämä aiheutuu ma-
kuuasennosta, asennon tukemiseen käytettävistä 
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tuista sekä instrumenttien aiheuttamasta vään-
nöstä. 

Femur- ja acetabulumkomponettien yhteen-
laskettu anteversio on merkittävämpi kuin yksit-
täisten komponenttien asennot. Naisilla yhteen-
lasketun anteversion määrä on noin 10° enemmän 
kuin miehillä. Tutkimuksissa ihanteelliseksi yh-
teenlasketun anteversion määräksi on arvioitu 
keskimäärin 35–37 ± 4° (Widmer ja Zurfluh 2004, 
Elkins ym. 2015). Tavoiteltava kupin anteversio 
on posteriorisessa avauksessa 20–28° ja tavoitel-
tava inklinaatio 40–46 ± 12° (Widmer ja Zurfluh 
2004, Elkins ym. 2015). Anteriorisessa avaukses-

sa pyritään 10° pienempään kupin anteversioon. 
Kupin inklinaation suurentaminen lisää liuku-
pintojen kulumista ja saattaa altistaa kiputiloille 
(Angadji ym. 2009). Toisaalta kupin inklinaatiolla 
ja pinnetiloilla on vaikutusta toisiinsa, sillä inkli-
naation pienentämisen tiedetään altistavan pinne-
tiloille (Widmer 2007). Lisäksi käytetyllä varren 
anteversiolla yksistään ja käytetyllä nuppikoolla 
näyttäisi olevan vaikutusta ihanteellisiin asentoi-
hin (Elkins ym. 2015). Ihanteellisena kompromis-
sina edellä mainittujen muuttujien suhteen pide-
tään 40° inklinaatiota ja hyväksyttävän asennon 
rajoina 25–55° inklinaatiota.

Kupin anatomisen syvyyden määrittämises-
sä auttaa riimauksen ulottaminen transversaali-
ligamentin (TAL) syvyyteen riimerin reunasta 
arvioituna (Pearce ym. 2008). Tuolloin riimaus 
ulottuu niin sanotun ”tear dropin” syvyyteen eli 
acetablumin sisälamina jää koskemattomaksi. 
Riimaus tulee myös keskittää anatomisen aceta-
bulumin keskelle, jolloin kattoisuutta tai takapal-
kin luurakennetta ei heikennetä tarpeettomasti.

Suositus
Femurkomponentin asemoinnissa tulee välttää 
tarkoituksetonta alaraajan pituuden ja offsetin 
muutosta. Femurin anteversion määrä vaihtelee. 
Tietyillä ei-modulaarisilla sementittömillä kom-
ponenteilla anatomisen anteversion määrää voi-
daan säätää vain vähän. Modulaariset ratkaisut ja 
sementtiproteesin käyttö lisäävät liikkumaväliä. 
Varren anteversio tulee myös aina suhteuttaa kupin 
anteversioon ja pyrkiä yhteenlaskettuna noin 37° 
anteversioon posteriorisessa avauksessa. Lateraa-
lisessa avauksessa anteversio on 5–10°pienempi.
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Kuva 9. Kuvassa vasen lonkka. Femur jää kuvassa ylös 
deemelin taakse ja potilaan pääpuoli oikealle. Nuoli 
osoittaa transacetabulaarisen ligamentin (TAL), jota voi 
käyttää apuna acetabulumkomponentin asemoinnissa.
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Sementoinnin tekniikan kehitystä kuvattaessa 
puhutaan I–IV sukupolven tekniikoista (Nedun-
gayil ym. 2006). Ensimmäisen sukupolven teknii-
kassa sementti laitetaan femurin ydinonteloon tai 
acetabulumiin sormin ja komponentti asetetaan 
sementin sisään ilman lisätoimenpiteitä. Toisen 
sukupolven sementoinnissa femurin ydinonte-
lo tulpataan ja puhdistetaan painepesurilla ja 
sementti ruiskutetaan retrogradisesti femurin 
sisälle (Mulroy ym. 1995, Smith ym. 1998). Kol-
mannen sukupolven tekniikassa käytetään toisen 
sukupolven tekniikan lisänä sementin sekoitusta 
tyhjiössä ja sementin paineistusta. Neljännen su-
kupolven tekniikassa edellisiin lisätään vielä kes-
kittäjät varren ylä- ja alapäähän mahdollisimman 
tasaisen sementtimanttelin aikaansaamiseksi 
(Callaghan ym. 2007).

Acetabulumin puolella neljännen sukupolven 
sementointitekniikkaan kuuluu riimatun poh-
jan karhennus, tartuntareikien teko, painepesu, 
vetyperoksiditamponointi ja sementin riittävän 
pitkäkestoinen paineistus ennen kupin asennusta 
(Callaghan ym. 2007).

Sementoinnin laatua heikentää verenvuoto 
implantointialueella. Tätä voidaan yrittää vähen-
tää hypotensiivisellä anestesialla, vetyperoksidi-
tamponoinnilla tai adrenaliiniliuoksen käytöllä. 
Verenvuotoa voidaan yrittää vähentää myös ace-
tabulum- tai- trokanterimun käytöllä. Selkeää tie-
teellistä näyttöä näiden tehosta ei kuitenkaan ole.

Kirjallisuudessa ja tekonivelrekistereiden ra-
porteissa on kuvattu modernin sementointitek-
niikan positiivista vaikutusta tekonivelen kiinni 
pysyvyyteen (Mulroy ym. 1995, Smith ym. 1998, 
Sanchez-Sotelo ym. 2002, Nedungayil ym. 2006, 
Skutek ym. 2007, Espehaug ym. 2009). Myös se-

mentin tyypillä on osoitettu olevan merkittävä 
vaikutus proteesin pysyvyyteen (Espehaug ym. 
2002). Tämä on johtanut siihen, että käytössä on 
lähes yksinomaan ns. suuren viskositeetin se-
menttejä. Norjan tekonivelrekisteriin perustuvas-
sa tutkimuksessa todetiin myös, että antibioottia 
sisältävien sementtien käyttö vähentää tekonive-
linfektioita (Engesaeter ym. 2003).

Suositus
Kaikissa sementillisissä lonkkaproteeseissa tulee 
käyttää vähintään kolmannen sukupolven tek-
niikkaa.

Lonkkaproteesin
sementoinnin tekniikka

Kuva 10. Femurin sementöinnin yhteydessä sementti 
paineistetaan ydinonteloon. Silikonista tulppaa (kuvas-
sa vihreä) käytetään estämään sementin karkaaminen.
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Sementittömillä ja sementtikiinnitteisillä lonk-
katekonivelillä on saavutettu kliinisissä tutki-
muksissa hyviä pitkäaikaistuloksia kaikissa ikä-
ryhmissä (Sochart ja Porter 1997, Garcia-Rey 
ym. 2009, Wroblewski ym. 2009, Anseth ym. 
2010). Pohjoismaisissa tekonivelrekistereissä 
55–65-vuotiaiden ryhmässä tulokset kymmenen 
vuoden seurannassa ovat yhtä hyviä käytettäessä 
sementillistä (92,2 %), sementitöntä (91,8 %) ja 
käänteistä hybriditekoniveltä (92,4 %). Hybridite-
konivelten tulokset (90,0 %) ovat tässä ikäluokas-
sa huonompia kuin sementillisten. Sementillisten 
tekonivelten tulokset 65–74-vuotiailla ovat pa-
rempia kuin muiden yhdistelmien (sementilliset 

Lonkan tekonivelen valinta

93,8 %, sementittömät 92,9 %, hybridit 91,6 % ja 
käänteiset hybridit 90,7 %). Myös yli 75-vuotiai-
den ryhmässä sementillinen tekonivel (95,9 %) 
pärjäsi paremmin kuin sementitön (93,0 %) ja hy-
briditekonivel (93,9 %) (Mäkelä ym. 2014).

Alle 65-vuotiaille sementitön kuppi antaa 
selvästi paremman pitkäaikaispysyvyyden kuin 
sementillinen (Eskelinen ym. 2005, Mäkelä ym. 
2008). Sementitöntä kuppia käytettäessä liuku-
pinnoiksi tulisi valita hyvin kulutusta kestävä 
liukupari. Sementtikiinnitteisen kupin pysyvyys 
on yli 65-vuotiailla potilailla parempi (Mäkelä 
ym. 2008). Tämä johtuu ensisijaisesti sementittö-
mien kuppien muovin aiheuttamista ongelmista. 

Kuva 11. Lonkan tekonivelimplantin valinnassa vaihtoehtoja komponenttien ja liukupintaparien välillä on riittävästi. 



51

Sementittömän kupin käyttöä puoltaa skleroot-
tinen acetabulum (Ritter ym. 1999, Crites ym. 
2000, Flivik ym. 2004 ja 2005). Sementittömän 
kupin käyttöä yli 65-vuotiailla potilailla voidaan 
harkita myös niissä tilanteissa, joissa lonkan si-
joiltaanmenon riski on suurentunut esimerkiksi 
neurologisen sairauden vuoksi ja pyritään mah-
dollisimman suureen nuppikokoon tämän riskin 
minimoimiseksi.

Pinnoitetekonivel
Pinnoitetekonivelellä on teoreettisia etuja tavan-
omaiseen lonkan tekoniveleen nähden. Ei ole 
kuitenkaan näyttöä siitä, että tulos olisi parempi 
pinnoitetekonivelleikkauksen kuin tavallisen var-
rellisen tekonivelen asentamisen jälkeen (Vail ym. 
2006, Eastaugh-Waring ym. 2008, Zywiel ym. 
2009). Pinnoitetekonivelen saaneilla potilailla on 
kaksinkertainen riski joutua uusintaleikkaukseen 
femurkomponentin irtoamisen tai periproteetti-
sen murtuman vuoksi tavanomaisen sementit-
tömän varsiosan saaneisiin verrattuna (Springer 
ym. 2009). Parhaat tulokset pinnoitetekonivelten 
käytöstä on saatu isokokoisilla (mies)potilailla; 
sen sijaan pientä femurkomponttia käytettäessä 
uusintaleikkauksen riski on suurentunut. Pinnoi-
tetekonivelten ongelmana on edelleen riittämätön 
tieto pehmytkudosmuutoksista erityisesti pitkäai-
kaisseurannassa (McBryde ym. 2010, Australian 
National Joint Replacement Registry 2014).

Modulaariset kaulat

Modulaarisilla kauloilla on tavoiteltu parempaa 
anatomian jäljittelyä. Niiden etuna on lisäksi pi-
detty mahdollisuutta säätää kaulan anteversiota 
leikkauksessa ja siten parantaa stabiliteettia. On-
gelmaksi on kuitenkin muodostunut lisääntynyt 
kaulan katkeamisen riski. Kromikobolttikauloi-
hin liittyy myös lisääntynyt metallireaktion to-
dennäköisyys. Australian tekonivelrekisterissä 
modulaarisilla kauloilla varustettujen tekonivel-
ten uusintaleikkausriski on ollut kaksinkertainen 
verrattuna kiinteisiin varsiin (Australian National 
Joint Replacement Registry 2014).

Suositus
Alle 75-vuotiailla voidaan käyttää sekä sement-
tikiinnitteistä että sementitöntä varsiosaa. Valin-
nassa tulee huomioida sementittömiin varsikom-
ponentteihin liittyvä lisääntynyt periproteettisen 
murtuman riski potilailla, joilla on osteoporoot-
tinen luurakenne. Yli 75-vuotiaille ensisijainen 
valinta on sementtikiinnitteinen varsiosa. Alle 
65-vuotiailla sementitön kuppi on ensisijainen 
valinta, kun se yhdistetään moderniin liukupa-
riin. Yli 65-vuotiailla sementitön ja sementillinen 
komponentti tarjoavat samat kliiniset lopputulok-
set. Sementtikiinnitteiset ovat merkittävästi edul-
lisempia. Sementittömien käyttöä puoltaa skle-
roottinen acetabulum ja merkittävät luupuutokset. 
Pinnoitetekonivelten käytöstä tulee toistaiseksi 
pidättäytyä. Modulaarisilla kauloilla varustettuja 
tekoniveliä ei tule käyttää.
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Lonkan tekonivelleikkauksessa liukuparina voi-
daan käyttää useita vaihtoehtoja. Reisiluukompo-
nenttiin kiinnittyvä nuppiosa voidaan valmistaa 
metallista (kromikoboltti), keraamisesta materi-
aalista tai keramisoidusta metallista. Vastaavasti 
lonkkamaljakomponenttiin kiinnittyvä liukupa-
rin kuppiosa voidaan valmistaa tavanomaisesta 
polyeteenistä (PE), silloitetusta polyeteenistä 
(XLPE), keraamisesta materiaalista tai metallis-
ta. PE--eristystä vasten voidaan käyttää kaikkia 
edellä mainittuja nuppivaihtoehtoja, kun taas 
keraaminen eristysaine edellyttää aina keraami-
nupin käyttöä. Myös muita liukuparimateriaaleja 
tutkitaan aktiivisesti.

Polyeteeni
Yleisimmin käytetty liukupari lonkkamaljakom-
ponentissa on polyeteeni tai sen silloitettu muoto 
(XLPE). Liukupintana polyeteeniä on käytetty 
pitkään, ja sen käyttäytyminen elimistössä tunne-
taan hyvin (Qu ym. 2011). Polyeteenimuovin on-
gelmana on ollut kuluminen, minkä seurauksena 
muovista irtoaa pienpartikkeleita. Ne puolestaan 
aiheuttavat mekaanisen ja kemiallisen reaktion, 
joka johtaa luukatoon eli osteolyysiin kompo-
nentin ympärillä (Dorr ym. 2005, McCalden ym. 
2009, Kuzyk ym. 2011). Polyeteenin kovettaminen 
eli polymeeriketjujen silloittaminen sädetyksellä 
lisää polyeteenimolekyylien välisiä ristisidoksia, 
mikä näyttää pienentävän osteolyysistä johtuvan 
revision riskiä (Thomas ym. 2011, Australian Ort-
hopaedic Association National Joint Replacement 
Registry 2014). Toisaalta muovin silloittaminen 
muuttaa materiaalin mekaanisia ominaisuuksia, 
jolloin muovi saattaa haljeta tai lohjeta helpom-
min. Optimaalista materiaalin rakennetta ei vielä 
tunneta, mutta silloitetun muovin käyttöä voidaan 
perustella kansallisten tekonivelrekistereiden 
seurannoilla, olkoonkin että kovettu muovi on 
tavanomaista polyeteeniä kalliimpaa. Polyeteeniä 
on pyritty vahvistamaan myös lisäämällä muovi-
seokseen hapettumista ehkäisevää E-vitamiinia. 

Liukuparin valinta lonkan 
tekonivelleikkauksessa

Toistaiseksi vakuuttava näyttö menetelmän eduis-
ta kuitenkin puuttuu (Bracco ja Oral 2011, Oral ja 
Muratoglu 2011).

Metalli-metalliliukuparit
Eri tekonivelrekisterien perusteella metalli-me-
talliliukuparien käyttöön liittyy selkeästi suuren-
tunut uusintaleikkausriski jo lyhyessä sekä keski-
pitkässä seurannassa, kun käytetään 36 mm:n tai 
suurempaa nuppikokoa (Australian Orthopaedic 
Association National Joint Replacement Registry 
2014). Myös yksittäisissä tutkimussarjoissa täl-
laisen tekonivelen saaneilla potilailla on todettu 
suurentuneita veren kromi- ja koboltti-ionipitoi-
suuksia sekä metallireaktioita (Shetty ym. 2011, 
Qu ym. 2011, Lombardi ym. 2014, Rajpura ym. 
2014). Pieninuppisten (32 mm tai pienempi) nivel-
ten uusintaleikkausriski on ollut samansuuruinen 
kuin muilla liukupinnoilla (Australian Orthopae-
dic Association National Joint Replacement Re-
gistry 2014).

Kuva 12. Lonkassa voidaan käyttää esimerkiksi 
metallli-muovi, keraami-muovi ja keraami-keraami 
liukupintoja. Näistä keraami-keraami on käytössä vain 
sementitöntä acetabulumkomponenttia käytettäessä, 
koska sitä ei voi kiinnittää suoraan luuhun.
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Keraami-keraamiliukuparit

Keraami on kaikista käytetyistä liukupintama-
teriaaleista kovin. Keraamipinnoilta irtoavat 
hiukkasmäärät ovat vähäisiä ja keraamihierre  
biologisesti inerttiä, mutta siitä huolimatta ke-
raami-keraamiliukupintaisten tekonivelten käyt-
töönkin on kuvattu liittyvän osteolyysiä. Vaikka 
keraamipintaiset tekonivelet ovat teoriassa lähellä 
ihanteellista liukupintamateriaalia, liittyy nii-
denkin käyttöön rajoituksia. Kovia liukupintoja 
käytettäessä tekonivelen virheellinen asemointi, 
esimerkiksi kupin liiallinen inklinaatio, aiheuttaa 
tavanomaisia liukupareja herkemmin ongelmia 
(vinkuminen tai liukuparin rikkoontuminen). 
Revisioleikkauksissa aiempi keraami-keraamili-
ukupari saattaa rajoittaa metalli-muoviliukuparin 
käyttöä jatkossa (Thomas ym. 2011, Stanat ja Ca-
pozzi 2012, Su 2012, Traina ym. 2013, Wang ym. 
2014).

Mikä nuppi polyeteeniä vasten?
Australian tekonivelrekisterissä metalli-muovili-
ukuparien tulokset ovat 12 vuoden seurannassa 
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Nuppikoon valinnalla voidaan merkittävästi 
vaikuttaa tekonivelen kestoikään, pehmytku-
dostasapainoon ja luksaatioriskiin. Modernin 
tekonivelleikkauksen kehittäjän John Charnleyn 
tutkimusten perusteella ideaalinen nuppikoko oli 
22,25 mm (Reynolds ja Tansey 2007). Tuolloin 
käytössä oli ensimmäisen polven polyeteenistä 
valmistettu sementoitava lonkkamaljakompo-
nentti, jonka paksuus pyrittiin pitämään riittä-
vänä muovin käytössä kulumista ajatellen. Tällä 
yhdistelmällä saavutettiinkin varsin hyvä kulu-
tuskestävyys. Charnleyn proteesin menestystä 
saattoi osaltaan lisätä reisiosan yksiosainen ra-
kenne, jossa nuppi ja varsi oli valmistettu samas-
ta metallikappaleesta. Yksiosaisesta rakenteesta 
luovuttiin myöhemmin, nupeista tuli modulaari-
sia ja nuppikoot suurenivat. 2000-luvun puolivä-
listä alkaen aina 2010-luvun alkupuolelle saakka 
anatomisen kokoiset metallinupit hallitsivat imp-
lantaatioita. Metalli-metalliliukuparien ongelmi-
en myötä palattiin kuitenkin nopeasti pienempiin 
nuppikokoihin.

Nupin koon suurentaminen lisää lonkan te-
konivelen liikelaajuutta suurentamalla nupin ja 
kaulaosan halkaisijan suhdetta. Sama vaikutus 
voidaan osin saada aikaan myös kaulaosaa ka-
ventamalla tai muotoilemalla kupin liukuosan 
sisäreunaa. Lisääntynyt liikelaajuus parantaa sta-
biliteettia ja vähentää näin sijoiltaanmenoriskiä. 

Suomen tekonivelrekisterin mukaan vii-
me vuosikymmenen aikana uusintaleikkauksia 
on sijoiltaanmenon vuoksi tarvittu 11–18 %:n 
kaikista lonkan tekonivelleikkauksista jälkeen 
(Rautiainen ym. 2013). Aivan viime vuosina 
esiintymistiheys näyttäisi harventuneen. Tilanne 
on samankaltainen myös muissa maissa kansal-
listen rekisteritietojen perusteella (Swedish Hip 
Arthroplasty Register 2012, Australian National 
Joint Replacement Registry 2014). On huomat-
tava, että todellinen sijoiltaanmenojen määrä on 
kuitenkin rekisteritietoja suurempi, koska kaikki 
sijoiltaanmenot eivät johda revisioon.

Sijoiltaanmenon riski vähenee, jos 28 mm:n 
nupin sijasta käytetään 32 mm:n nuppia (Berry 
ym. 2005). 32 ja 36 mm:n nuppien välillä ei sen 
sijaan ole merkittävää eroa sijoiltaanmenoriskiä 
verrattaessa (Australian National Joint Replace-
ment Registry 2014). Sijoiltaanmenoriski ei näytä 
oleellisesti pienenevän käytettäessä yli 32 mm:n 
nuppia (Howie ym. 2012, Kostensalo ym. 2013). 
Yli 75-vuotiaiden potilaiden sijoiltaanmenojen 
esiintymistiheys saadaan 36 mm:n nupilla harve-
nemaan (Australian National Joint Replacement 
Registry 2014). On huomattava, että anatomisen 
kokoisilla meganupeilla, joita käytettiin laajamit-
taisesti metalli-metalliliukuparien yhteydessä, 

Nupin koko lonkan 
tekonivelkirurgiassa

Kuva 13. Nuppikoko tekonivelkirurgiassa on jatkuvas-
ti kasvanut ajan saatossa. Vasemmalla ylhäällä alkupe-
räinen Charnleyn 22,5 mm läpimittainen monoblokki-
nuppi. Sen vieressä ylhäällä anatominen pinnoitenuppi 
ja alakuvissa 32 mm:n ja 36 mm:n modulaariset nupit.



57

luksaatioriski on ollut oleellisesti pienempi (Lom-
bardi ym. 2015). Nämä ovat kuitenkin jääneet 
pois käytöstä, mutta markkinoilla on edelleen 
kookkaita keraaminuppeja. Tekonivelen stabili-
teettia parannetaan ennen kaikkea hyvällä kupin 
ja varren asemoinnilla, minkä lisäksi myös käy-
tetyllä avauksella on merkitystä. Yleensä taka-
avaukseen on liitetty suurempi sijoiltaanmenon 
riski lateraaliseen avaukseen verrattuna, joskaan 
tätä olettamusta eivät kaikki tutkimukset tue 
(Fackler ja Poss 1980, Woo ja Morrey 1982, Mc-
Collum ja Gray 1990, Morrey 1992, Turner 1994, 
Yuan ja Shih 1999, Chiu ym. 2000, Goldstein ym. 
2001, Alberton ym. 2002, Berry ym. 2005, Kwon 
ym. 2006, Hailer ym. 2012). 

Lonkan tekonivelen pysyvyyteen luukudok-
sessa vaikuttaa osaltaan liukupinnan kuluma. 
Muovin kuluma voi johtaa proteesin viereisen 
luun resorptioon eli osteolyysiin, joka tavalli-
simmin aiheuttaa kuppiosan, harvemmin varsio-
san irtoamisen. Muovikupin kuluma puolestaan 
riippuu käytetyn nupin koosta. Pienillä nupeilla 
muovin lineaarinen eli porautuva kuluma on sel-
vempää kuin suurilla nupeilla (Silva ym. 2007). 
Toisaalta kokonaiskuluma eli volumetrinen kulu-
ma on suurempi isoilla nupeilla (Livermore ym. 
1990, Lachiewicz ym. 2009). Mitä suurempi liu-
kupinnan kokonaiskuluma on, sitä suurempi on 
osteolyysin riski. Rekisterinäytön perusteella 32 
mm:n nupilla saavutetaan pienimmät uusintaleik-
kausprosentit, mikä johtunee toisaalta riittävästä 
stabiliteetista ja toisaalta vähäisestä osteolyysistä.

Kookkaiden, anatomista kokoa olevien me-
tallinuppien käyttö metallikuppiosan liukuparina 
joko tavanomaisissa proteeseissa tai pinnoite-
proteeseissa on aiheuttanut kliinisessä käytössä 
merkittävän ongelman. Liukupariliitoksesta va-

pautuvat metalli-ionit aiheuttavat osalle potilaista 
paikallisen kudosreaktion proteesin ympärille, 
mikä johtaa kudoskuolioon, pseudotuumorimuo-
dostukseen ja ennenaikaiseen revisioleikkauk-
seen (Lindgren ym. 2011). Tämä on johtanut ky-
seisten proteesityyppien käytön lopettamiseen 
tai rajoittamiseen. Metalli-ionien vapautuminen 
ja siitä johtuvat ongelmat syntyvät toisaalta itse 
liukuparin hankauksen tuottaman ionipäästön 
ja toisaalta kaulanuppiliitoksessa syntyvän hier-
tymisen ja syöpymän aiheuttamina (Cooper ym. 
2012). Kookas, yli 36 mm:n nuppi näyttää lisää-
vän kaulaliitoksen kuormitusta, mikä johtaa mik-
roliikkeeseen ja syöpymään (Elkins ym. 2014). 
On syytä epäillä, että myös kookkaat keraami-
nupit aiheuttavat samankaltaista kuormitusta ja 
syöpymää (Kurtz ym. 2013, Rodriguez ym. 2013). 
Näin ollen kookkaita, yli 36 mm:n nuppeja tulee 
välttää ainakin nykyisten ohuehkojen kaulaosien 
kanssa.

Suositus
Nuppikokoa valitessa tulee punnita sijoiltaanme-
noriskiä, muovin kulumaa ja nuppikaulaliitoksen 
kuormitusta. Sijoiltaanmenon riski vähenee mer-
kittävästi, jos 28 mm:n nupin sijasta käytetään 
32 mm:n nuppia. Kuitenkaan 36 mm:n nuppi ei 
merkittävästi vähennä sijoiltaanmenon riskiä 32 
mm:n nuppiin verrattuna. Toisaalta volumetri-
nen muovikuluma on 36 mm:n nupilla suurem-
paa kuin 32 mm:n nupilla. Poikkeuksena ovat yli 
75-vuotiaat potilaat, joilla tulee suosia 36 mm:n 
nuppikokoa. Muilla potilailla pyritään 32 mm:n 
nuppikokoon. Yli 36 mm nuppien käyttöä tulee 
välttää.
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Alaraajojen pituus lonkan ja polven 
tekonivelleikkauksen yhteydessä
Lonkan varrellisessa tekonivelleikkauksessa lon-
kan anatomiaa voidaan suunnitelmallisesti muut-
taa tai se voi muuttua suunnittelemattomasti. Kun 
anatominen reisiluunkaula katkaistaan ja korva-
taan proteesivarren kaulalla, muuttujina ovat kau-
lan anteversiokulma, offset ja pituus.

Alaraajan pituuden määritys ei ole yksiselit-
teinen asia. Kliinisesti pituuseroa voidaan tutkia 
potilaan seistessä lantion taka- tai etuharjanteiden 
(cristojen) tasoa vertaamalla. Kun matalamman 
puolen kantapään alle laitetaan paksuudeltaan 
tunnettuja korotuksia, kunnes lantio on suoras-

Kuva 14. Lonkkien tekoni-
velleikkausten yhteydessä 
vasen alaraaja on jäänyt n. 5 
mm lyhyemmäksi. Alaraajojen 
pituusero on mitattu mittaa-
malla pienten sarvennoisten 
huippujen etäisyys istuinkyhmy-
jen alapinnan kautta piirrettyyn 
viivaan. Mittauksessa tulee 
ottaa huomioon kuvan suuren-
nos. Referenssinä voi käyttää 
joko mittapalloa ja tekonivelen 
nuppia.
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sa, vastaa käytetyn korotuksen paksuus raajojen 
pituuseroa. Makuulla voidaan mitata pituus etu-
harjanteesta sisäkehräkseen (malleolus medialis), 
jolloin havaittu puoliero antaa karkean raajojen 
pituuseron. Maaten tai seisten otetusta lantio- tai 
proteesilantiokuvasta voidaan laskea lantion ho-
risontaalilinjan ja reisiluiden pikkusarvennoisten 
välinen etäisyys, jolloin erotus vastaa lonkkien 
pituuseroa. Lantion mittakuvassa seisten voidaan 
luotilangan ja tunnetun, röntgenkuvaan merkityn 
korotuksen avulla laskea raajojen pituusero. TT:n 
niin kutsutun SCOUT-kuvan avulla voidaan var-
sin tarkasti määrittää alaraajaluiden pituudet ja 
nivelten suhteelliset sijainnit. Eri tavoin tehdyt 
raajojen pituuseron määritykset antavat jonkin 
verran toisistaan eroavia tuloksia, ja kaikkiin me-
netelmiin liittyy virhelähteitä (Kersic ym. 2014).

Subjektiivinen tuntemus raajojen pituuserosta 
voi olla erilainen kuin mitattava pituusero. Tun-
temukseen vaikuttavat raajan todellinen pituus, 
lonkan ja polven, alaselän sekä jossakin määrin 
nilkan ja jalkaterän asennot, liikerajoitukset ja 
kontraktuurat sekä lonkan seudun lihasten toi-
minta, erityisesti keskimmäisen pakaralihaksen 
toiminta. Tekonivelkirurgian yhteydessä yksi 
merkittävä muuttuva asia on mahdollisen lonkan 
leikkausta edeltävän kontraktuuran vapautumi-
nen, joka muuttaa alaraajan, lantion ja alaselän 
liikemekaniikkaa. Pituustuntuma muuttuu, vaik-
ka raajan pituus ei juurikaan lisäänny absoluutti-
sesti lonkan tasolta. 

Raajan pituus todennäköisemmin lisääntyy 
kuin vähenee lonkkaleikkauksen yhteydessä. 
Kun nivelrikkoisen lonkan osteofyytit poistetaan 
ja kapselia vapautetaan, löystyy pehmytkudos ni-
velen ympärillä. Löysä tekonivel menee helpom-
min sijoiltaan kuin kireydeltään sopiva. Proteesin 
kaulaa pidentämällä voidaan usein saavuttaa sopi-
va kireys. Tässä yhteydessä lonkkaan tulee jonkin 
verran lisää pituutta, varsinkin jos käytettävässä 
proteesissa ei ole riittävästi offsetia eli reisiluu ei 
lateralisoidu riittävästi kupin rotaatiokeskipistee-
seen nähden. 

Raajan pituuden suunnittelematonta yli 2 cm:n 
lisääntymistä pidetään huonona tuloksena (Smith 
ja Rorabech 1999). Alle 10 %:lla väestöstä on yli 1 
cm:n pituusero aikuisiällä, ja vain hyvin harvalla 
yli 2 cm:n pituusero. Näillä potilailla koko tuki- ja 
liikuntaelimistö on sopeutunut tilanteeseen, eikä 
pituusero välttämättä aiheuta oireita. Yli 1,5 cm:n 

raajan pituusero voi kuitenkin aiheuttaa selkäki-
puja ja kävelymekaniikan häiriöitä (Friberg 1983 
ja 1984, Tanaka ym. 2010, Rösler ja Perka 2000).

Raajan pituusmuutoksen merkitys toiminnal-
lisiin tai elämänlaadullisiin tuloksiin lonkan teko-
nivelleikkauksen jälkeen on kiistanalaista (Whi-
te ja Dougall 2002, Konyves ja Bannister 2005, 
Whitehouse ym. 2013, Nakanowatari ym. 2013). 
Nykyiset lonkan tekoniveljärjestelmät mahdollis-
tavat leikkauksen etukäteissuunnittelun offsetin, 
anteversion, nupin koon ja pituuden suhteen. On 
osoitettu, että 98 % raajan pituuden lisäyksestä ai-
heutuu reisikomponentin asemoinnista (Konyves 
ja Bannister 2005).

Leikkausta edeltävä suunnittelu on tärkein 
vaihe, jolla liiallista raajan pidentymistä lonkan 
tekonivelkirurgian yhteydessä voidaan välttää. 
Suunnittelussa raajan pituuden kannalta merkit-
tävät asiat ovat kaulan katkaisulinjan määritys, 
reisikomponentin syvyys ja rakenne sekä kaulan 
pituus. Jotta suunnitelma toteutuisi, on tärkeää ar-
vioida perioperatiivisesti raajan pituus kliinisesti 
ja radiologisesti. Kohtuullisen arvion periopera-
tiivisesta alaraajojen pituuserosta saa patellan 
palpoinnilla liinoitusten läpi (Charnley 1979). 
Leikkauksessa voidaan käyttää erillistä pituutta 
ja offsetia mittaavaa instrumenttia. Jos kaulan 
katkaisulinja on tarkasti suunnitelmaa vastaava ja 
varsi upotetaan tarkasti tähän syvyyteen, saadaan 
haluttu lopputulos. Varren syvyyden voi mitata 
myös ison sarvennoisen kärjestä varren hartiaan. 
Jos mitta vastaa leikkausta edeltävää suunnitel-
maa, on varsi oikealla syvyydellä. Leikkauksen-
jälkeisellä proteesilantioröntgenkuvalla ja alaraa-
jan pituuden kliinisellä mittaamisella arvioidaan 
saavutettu tulos.

Suositus
Lonkan tekonivelleikkaukseen kuuluu röntgenku-
van ottaminen lantiosta ennen ja jälkeen leikkauk-
sen, leikkausta edeltävä suunnittelu röntgenkuvan 
avulla sekä raajan pituuden kliininen määrittämi-
nen pre-, peri- ja postoperatiivisesti. Nämä vaiheet 
tulee kirjata sairaskertomukseen. Huonona tulok-
sena voidaan pitää yli 1,5 cm:n suunnittelema-
tonta pituudenlisää tekonivelleikkauksen jälkeen 
verrattuna leikkausta edeltäneeseen tilanteeseen.
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Alaraajan pituus polven 
tekonivelleikkauksen yhteydessä

Polven tekonivelkirurgian yhteydessä raajan pituu-
teen ei voida merkittävästi vaikuttaa. Leikkauksen 
yhteydessä raajaan tulee lisää pituutta toisaalta 
virheasennon ja mahdollisen ojennusvajeen korja-
uksesta ja toisaalta polven pehmytkudosten vapau-
tuksen myötä (niveltason pituuslisä). Niveltason 
pituuslisä on yleensä suurempi uloskääntynyttä 
(valgus-) kuin sisäänkääntynyttä (varus)polvea 
oikaistessa. Syynä tähän on ilmeisesti polven si-
semmän sivusiteen (MCL) suhteellisesti suurempi 
venyminen virhekulmaan nähden valguspolvessa 
kuin vastaavasti lateraalipuolen rakenteiden veny-
minen varuspolvessa. Valguspolven tasapainotus 
vaatii usein enemmän pehmytkudoksen vapautte-
lua. Jos polven takaristiside (PCL) poistetaan tai 
vapautetaan, lisääntyy pituus yleensä muutaman 
millimetrin. Jos takakapseli irtoaa laajalti esimer-

kiksi liiallisen tibiaresektion myötä, tulee alaraa-
jaan lisää pituutta, kun ojennusrako kasvaa. 

Polven tekonivelleikkauksessa alaraajan pi-
tuus lisääntyy varuspolvessa noin 5 mm ja val-
guspolvessa noin 8 mm (Lang ym. 2012). Yksi-
löllinen vaihtelu on kuitenkin suurta. Leikkausta 
edeltävä virheasento vaikuttaa pituuden muutok-
seen. Suuremman virheasennon korjaaminen joh-
taa yleensä suurempaan pituuden muutokseen.

Suositus
Polven tekonivelkirurgian yhteydessä alaraajan 
pituutta ei voida säätää. Pituuden muutos määräy-
tyy akselikorjauksen ja pehmytkudostasapainon 
perusteella. Valguspolven korjaus johtaa keski-
määrin hiukan suurempaan raajan pituuslisään 
kuin varuspolven korjaus. 
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Lonkan offset tarkoittaa kohtisuoraa etäisyyttä 
reisiluun pituusakselista reisiluun pään keskipis-
teen kautta lonkkamaljan pohjaan. Suomenkieli-
nen vastine termille on lonkan ulkonema.

John Charnley havaitsi 1960-luvulla, että lon-
kan tekonivelleikkauksessa offsetin suurentues-
sa liikelaajuus paranee ja komponenttien välisen 
pinteen mahdollisuus pienenee (Charnley 1979). 
Myöhemmissä tutkimuksissa on todettu, että 
lonkan offsetin lisääntyessä lonkan tekonivelen 
sijoiltaanmenon riski pienenee ja liukuparin vä-
linen kuluma vähenee (Fackler ja Poss 1980, Huk 
ym. 1993, Kurtz ym. 2009, Sariali ym. 2009). 
Myös lonkan loitontajalihasten voima paranee 
vipuvarren suurentuessa (Inman 1947, McGrory 
ym. 1995, Asayama ym. 2005). Vastaavasti lon-
kan tekonivelen sijoiltaanmenon riski suurenee, 
kävelylihasten voima heikkenee, kävelynopeus 
hidastuu ja liukuparin kuluma lisääntyy, jos lon-
kan offset pienenee huomattavasti (yli 15 %) teko-
nivelleikkauksen yhteydessä (Cassidy ym. 2012, 
Sariali ym. 2014). 

Lonkan kävelylihasten tilaa voidaan arvioida 
Trendelenburgin testillä ennen leikkausta (Tren-
delenburg 1895, Asayama ym. 2001). Lonkan 
offset tulee arvioida ennen leikkausta lantion 
AP-kuvasta. Mikäli leikattavan lonkan anatomia 
on olennaisesti muuttunut (aseptinen nekroosi, 
traumaperäinen artroosi, dysplasia), tulee vertai-
lukohtana käyttää vastakkaista lonkkaniveltä.

Lonkan kudostasapainoa voidaan arvioida 
leikkauksen kuluessa karkeasti vetämällä sovi-
tusvaiheessa reidestä aksiaalisesti (”teleskopee-
raus”, ”shuck-test”) tai ojentamalla lonkkanivel 
suoraksi. Jos polvinivel pyrkii koukistumaan, 
lonkan pehmytkudokset ovat todennäköisesti lii-
an kireät (drop kick test). Leikkaustilanteessa on 
muistettava, että lonkan pehmytkudosten kirey-
teen vaikuttavat sekä lonkan offsetin että pituu-
den muutokset.

Leikkauksessa lonkan lähtötilanteen offset 
määritetään asettamalla piikki suoliluun etuhar-
janteeseen ja mittaamalla etäisyys trokanterin 
(sarvennoisen) ulkosivulle merkittyyn kohtaan. 

Tätä mittausta verrataan komponenttien sovitus-
vaiheen mittaukseen, ja lopulliset komponentit 
valitaan sen perusteella. Pienemmällä kaula-
kulmalla ja pidemmällä kaulaosalla varustetun 
reisiluukomponentin käyttö johtaa offsetin suu-
renemiseen. Molemmat seikat vaikuttavat myös 
lonkan pituuteen. Lopputulokseen vaikuttaa olen-
naisesti myös lonkkamaljakomponentin sijainti.

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen käve-
lylihasten voimaa arvioidaan Trendelenburgin 
testillä. Saavutettu offset voidaan mitata lantion 
AP-kuvasta ja verrata sitä leikkausta edeltänee-
seen tilanteeseen. Tavoitteena on, että lonkan 
tekonivelleikkauksessa offset hieman lisääntyy 
(Steinberg ja Harris, 1992, Incavo ym. 2004, Iorio 
ym. 2006, Matsushita ym. 2009). Tutkimusten pe-
rusteella tarkkaa millimetri- tai prosenttimäärää 
tälle ei voida asettaa.

Suositus 
Lonkan tekonivelleikkauksessa pyritään siihen, 
että lonkan offset palautuu ennalleen tai hieman 
suurenee. Tutkimusten perusteella tarkkaa milli-
metri- tai prosenttimäärää hyväksyttävälle muu-
tokselle ei voida asettaa. Offsetin pienentäminen 
ei ole suositeltavaa.

Lonkan offset ja kudostasapaino 
tekonivelleikkauksen jälkeen

A

Kuva 15. Kaavakuva 
reisiluun off-setista. Se 
voidaan mitata  kohtisuo-
rana etäisyyttä reisiluun 
pituusakselista reisiluun 
pään keskipisteen.
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Kuva 16. Lonkan ulkonema- ja pituusmittarin käyttö lonkan tekonivelkirurgiassa. Oikealla näkyvä piikki on lyöty 
kiinni suoliluun etuharjanteeseen. Piikkiin kiinnitetyn aisan avulla määritetään lonkan ulkonema eli offset ja pituus 
leikkauksen alussa. Mittauspiste merkitään esimerkiksi diatermialaitteella ison sarvennoisen pintaan ja tätä pistet-
tä käytetään uudelleen mitattaessa pituus- ja offsetmuutosta komponenttien asentamisen jälkeen.
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Lonkan tekonivelleikkauksessa on vakiintunut 
käytäntö suorittaa toimenpide yleensä joko modi-
foidusta Hardingen tai posteriorisesta avauksesta. 
Molemmissa avauksissa pehmytkudosrakentei-
den anatominen sulku on tärkeää: Hardingen ava-
uksessa etenkin Trendelenburg-positiivisuuden 
välttämiseksi ja posteriorisessa avauksessa sijoil-
taanmenotaipumuksen vähentämiseksi (Hedley 
ym. 1990, Suh ym. 2004).

Hardingen alkuperäisen metodin mukaan sul-
ku aloitetaan iliofemoraaliligamentin eli paksun 
etukapselin sululla. Kapseli kiinnitetään paksulla 
sulamattomalla langalla luukanavien kautta rese-
koidun femurin kaulan etupuolelle. Tämän päälle 
apponoidaan sulamattomalla langalla toisiinsa 
iliotibiaalifaskia ja gluteus medius -aponeuroosi 
(Hardinge 1982).

Modifioidussa Hardingen sulussa avatun etu-
kapselin horisontaalinen osa suljetaan mutta ver-
tikaalista osaa ei. Nivussirppi eli ”conjoint”-jänne 
(keskimmäinen ja pieni pakaralihas sekä ulompi 
reisilihas) kiinnitetään paksulla langalla yleensä 
isoon sarvennoiseen. Iso pakaralihas ja ulompi 
reisilihas apponoidaan keskipaksulla langalla (Pai 
2002).

Posteriorisen avauksen sulussa on useita eri 
modifikaatioita, joista esimerkkinä on jäljempä-
nä kuvattu yleisesti käytetty Pelliccin ym. (1998) 
julkaisema tekniikka. Tässä sulkutekniikas-
sa pitolangat kiinnitetään m. piriformikseen ja 
”conjoined”-jänteeseen eli nivussirppiin (m. ge-
mellukset ja m. obturatorius internus). Takakap-
seli identifioidaan ja katkaistaan erillään pikkuro-
taattoreista. Kaksi 2,3 mm:n porakanavaa tehdään 
ison sarvennoisen posterolateraalireunaan noin 1 
cm:n välein recessus piriformikseen suunnaten. 
Proksimaalisemmat pitolangat rotaattoreista ja 
kapselista vedetään proksimaalisen reiän läpi ja 
vastaavasti distaalisemmat pidot distaalisen reiän 
läpi. Langat solmitaan. Nelipäinen reisilihas kiin-
nitetään kahdella kahdeksikko-ompeleella ulom-
paan reisilihakseen. Bursa ja rasva kiinnitetään 
sulkualueen yli.

Posteriorisen sulussa voidaan pikkurotaatto-
reiden ja kapselin avaus sulkea yhtenä blokkina 
(Osmani ja Malkani 2004) tai käyttää Krackowin 
tyyppisiä ompeleita pikkurotaattoreissa pidon pa-
rantamiseksi (Ko ym. 2001). Lisäksi käytössä on 
myös tekniikka, jossa irrotetut kapseli ja rotaatto-
rit apponoidaan ilman luukanavia keskimmäisen 

Pehmytosien sulku lonkan 
tekonivelleikkauksessa

Kuva 17. Lonkan posteriorinen avaus on suljettu luukanavien kautta menevin ompelein. Sulussa suljetaan erik-
seen takakapseli, piriformis-jänne ja Quadratus-lihas lopuksi piriformis-jänteeseen.
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pakaralihaksen pehmytkudoksiseen aponeuroo-
siin lähelle ison sarvennoisen insertiota (Dixon 
ym. 2004).

Sekä modifioidun Hardingen että posteriorisen 
avauksen sulun jälkeen apponoidut pehmytkudos-
rakenteet kiinnittyvät hyvin noin puolella potilais-
ta; muilla liitoskohta venyy tai jää osin kiinnitty-
mättä (Svensson ym. 1990, Pellicci ym. 2009)

Suositus

Tekonivelleikkauksessa avatut pehmytkudosra-
kenteet tulee sulkea mahdollisimman anatomi-
sesti.

Kuva 18. Hardingen avauksessa sulku aloitettu sulkemalla Gluteus minimuksen syvä osa kahdeksikko ompeleella (A). 
Gluteus minimuksen pinnallinen osa ja mediuksen etuosa suljettu luunläpi viedyillä ompeleilla takaisin trochante-
riin. Myös lihaksinen osa avauksesta suljettu ylä- ja alaosastaan ompelein (B).

A B
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Varaus
Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeisessä hoi-
dossa on alun perin noudatettu osapainovarausta 
6–12 viikon ajan etenkin sementittömiä kom-
ponentteja käytettäessä. Perusteena on esitetty, 
että varhainen täysipainovaraus voisi lisätä teko-
nivelen komponenttien liikettä ja sitä kautta estää 
luun kasvua tekonivelen pintaan. Tämä saattaisi 
edelleen johtaa komponenttien riittämättömään 
kiinnittymiseen ja ennenaikaiseen irtoamiseen 
(Kishida ym. 2001, Hol ym. 2010, Husted ym. 
2014). Kliinisissä tutkimuksissa tätä teoriaa ei 
kuitenkaan ole voitu vahvistaa (Rao ym. 1998, 
Kishida ym. 2001, Woolson ja Adler 2002, Chan 
ym. 2003, Boden ja Adolphson 2004, Bottner ym. 
2005, Hol ym. 2010, Markmiller ym. 2011, Dalury 
ym. 2012, Rhyu ym. 2012). Varauksen varhainen 
salliminen voi myös edistää potilaan toiminnal-
lista kuntoutumista (Andersson ym. 2001, Tsuka-
goshi ym. 2014). Osapainovaraus tavoitepainolla 
toteutuu käytännössä huonosti (Tveit ja Karrholm 
2001, Hurkmans ym. 2007). Lukuisissa tutki-
muksissa ei voitu todeta eroa eri varausmuotojen 
välillä sementittömän varren eikä kupin kiinnit-
tymisen osalta. Myöskään radiostereometristen 
tutkimusten (RSA) perusteella ei ole voitu osoit-
taa lisääntyvää liikettä sementittömissä kompo-
nenteissa, vaikka täysipainovaraus sallitaan heti 
(Bottner ym. 2005, Thien ym. 2007, Wolf ym. 
2010 ja 2012).

Osapainovarausta sementittömien tekonivel-
ten leikkauksen jälkeen voidaan suositella leik-
kauksenaikaisten murtumien ja luupuutosten 
yhteydessä. Sementillisten tekonivelten osalta 
kirjallisuus ei tarjoa valaistusta tähän asiaan.

Liikerajoitukset
Eri avausten välillä on hyvin vähän eroa leikka-
uksen jälkeisen kuntoutumisen osalta. Lonkan 
tekonivelleikkausten jälkeen on usein suositel-
tu liikerajoituksia vähintään kuudeksi viikoksi. 
Posteriorisen avauksen jälkeen on suositeltu yh-
distetyn fleksio-adduktio-sisäkiertoliikkeen vält-
tämistä. Vastaavasti Hardingen avauksen jälkeen 
on suositeltu fleksio-adduktio-ulkorotaatiokierto-
liikkeen välttämistä. Liikerajoitusten tavoitteena 
on turvata pehmytkudosten parantuminen ja es-
tää tekonivelen varhainen sijoiltaanmeno.

Tutkimusnäyttöä, joka tukisi näiden liikera-
joitusten hyödyllisyyttä tekonivelen sijoiltaanme-
non ehkäisyssä tai pehmytkudosten parantumisen 
edistämisessä, ei kuitenkaan ole julkaistu. On 
todennäköistä, ettei lonkan tekonivelleikkauk-
sen jälkeisille liikerajoituksille ole perusteita, jos 
lonkkanivel on leikkauspöydällä stabiili, kompo-
nenttien asemointi on oikea ja potilaalla ei ole si-
joiltaanmenon riskitekijöitä. Avauksen mukaisia 
liikerajoituksia kannattaa harkita potilailla, joilla 
on ongelmia yhteistyössä (neurologinen tai psy-
kiatrinen perussairaus), joilla on sijoiltaanmenon 
riskitekijöitä (esimerkiksi hyvä  liikelaajuus en-
nen leikkausta), joiden ikä leikkaushetkellä on yli 
75 vuotta tai joilla käytetään pientä nuppikokoa 
(28 mm tai pienempi) (Jorgensen ym. 2014).

Suositus
Komplisoitumattoman primaarisen lonkan teko-
nivelleikkauksen jälkeen voidaan sallia varaus ja 
lonkan liikuttaminen rajoituksitta. Osapainova-
rausta sementittömien tekonivelten leikkauksen 
jälkeen voidaan suositella leikkauksenaikaisten 
murtumien sekä vaikeiden luupuutosten yhtey-
dessä.

Varaus ja liikerajoitukset lonkan 
tekonivelleikkauksen jälkeen
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Dreenin käytön on ajateltu vähennettävän infekti-
oita, koska leikkausalueen hematooma tarjoaa hy-
vän kasvualustan bakteereille (Mengal ym. 2001). 
Lonkkaproteesin asentamisen jälkeen dreenin 
käyttämättömyyden on todettu lisäävän hematoo-
man kokoa, mutta sillä ei todettu olevan vaiku-
tusta potilastyytyväisyyteen (von Roth ym. 2012). 
Dreenin käytön vaikutuksista haavan eritykseen, 
siteiden vaihtamistarpeeseen sekä sairaalahoito-
aikaan on ristiriitaisia tuloksia (Kim ym. 1998, 
Niskanen ym. 2000, Gonzalez ym. 2004, Dora 
ym. 2007, Kumar ym. 2007, Matsuda ym. 2007, 
Cheung ym. 2010). Turvotuksen vähentämisessä 
ja laskimotukosten ehkäisyssä dreenistä ei ole 
todettu olevan apua (Mengal ym. 2001). Sen käy-
töllä ei myöskään ole todettu olevan vaikutusta 
nivelen liikelaajuuteen lonkan tai polven teko-
nivelleikkauksen jälkeen (Niskanen ym. 2000, 
Zhang ym. 2011, Al-Zahid ja Davies 2012).

Dreenin käytön on todettu aiheuttavan myös 
haittavaikutuksia. Siinä oleva imu lisää veren-
hukkaa ja johtaa lisääntyneeseen verensiirron 
tarpeeseen (Gonzalez ym. 2004, Parker ym. 2004 
ja 2007, Walmsley ym. 2005). Siksi dreenin käyt-

tö voi lisätä myös leikkauskustannuksia (Bjerke-
Kroll ym. 2014). Se myös tarjoaa infektioportin 
tekoniveleen ja mahdollisesti lisää infektioriskiä 
(Gonzalez ym. 2004).

Käytössä ovat yleistyneet myös keräävät dree-
nit, joilla potilaan oma veri voidaan suodattami-
sen jälkeen tiputtaa takaisin ja välttää verensiir-
toihin liittyvät haittavaikutukset ja vähäisetkin 
riskitekijät. Keräävillä dreeneillä on voitu vähen-
tää allogeenisen verensiirron tarvetta (Jones ym. 
2004, Moonen ym. 2007, Sturdee ym. 2007, Hai-
en ym. 2013), mutta useiden tutkimusten mukaan 
niiden käyttö ei kuitenkaan tarjoa mitään hyötyä 
verrattuna käyttämättömyyteen (Wood ym. 2008, 
Hazarika ym. 2010, Horstmann ym. 2012, Tho-
massen ym. 2014). Luotettavaa tutkimustietoa täl-
laisella menetelmällä kerätyn veren turvallisesta 
takaisinannosta potilaalle ei ole, kun käytetään 
LIA-puudutusta (Gill ym. 2010).

Suositus
Rutiinimaista dreenin käyttöä lonkan tai polven 
tekonivelleikkauksen yhteydessä ei suositella.

Tarvitaanko dreeniä  
lonkan tai polven 
tekonivelleikkauksen jälkeen?
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Leikkausindikaatio tulee kirjata ennen lonkan te-
konivelen uusintaleikkausta. On arvioitava, millä 
tavalla suunniteltu revisioleikkaus auttaa potilas-
ta. Edellytykset leikkauksen toteuttamiseksi on 
varmistettava varautumalla siihen oikealla ja riit-
tävällä välineistöllä. Suunnittelussa on syytä va-
rautua myös perioperatiivisiin komplikaatioihin. 
Ortopedin omat ja tiimin valmiudet toimenpiteen 
ja jälkihoidon osalta on osattava arvioida realis-
tisesti. 

Lonkkarevision syitä ovat proteesin irtoa-
minen, luksaatio, infektio, komponenttien ku-
luma, osteolyysi, komponenttien virheasento, 
kudosreaktiot, pehmytkudosongelmat (muun 
muassa loitontajien repeämiset, iliopsoaksen 
tendiniitti, offset-muutos), proteesin viereiset tai 
proteesikomponenttien murtumat sekä semen-
tittömiin proteeseihin joskus liittyvä reisikipu. 
Kipu leikatussa nivelessä ainoana syynä ei ole 
hyväksyttävä leikkausaihe ilman perinpohjaisia 
tutkimuksia ja niihin perustuvia hyvin doku-
mentoituja selvityksiä sekä muiden ulkopuolis-
ten syiden poissulkua. 

Leikkausta edeltäviin tutkimuksiin kuulu-
vat ennen kaikkea huolellinen anamneesi, jossa 
tulee selvittää etenkin lonkkakivun alku, kesto, 
sijainti ja luonne. Anamneesin lisäksi tehdään 
perusteellinen kliininen tutkimus sekä tarvittavat 
laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Nivuski-
pu viittaa enemmän lonkkamaljaan, esimerkiksi 
irtoamisesta johtuvaan tai nivelen synoviittiin. 
Reisikivut sopivat paremmin reisikomponentista 
aiheutuviksi, esimerkiksi liikkeelle lähdettäessä 
tuntuvat kivut ovat useimmiten reisiosasta johtu-
via (Barrack ja Burnett 2006). Mikäli kipu tuntuu 
pakaran tai lonkan sivulla, on syytä poissulkea 
selkäperäinen syy kivun taustalla. Anamnestises-
ti tulee selvittää aikaisemmat leikkaukset, haavan 
parantumisen mahdollinen pitkittyminen, annetut 
mikrobilääkehoidot, tromboemboliset komplikaa-
tiot sekä urologiset ja kardiovaskulaariset ongel-

mat. Tapahtuneet sijoiltaanmenot tai osittaisen 
sijoiltaanmenon tuntemukset rekisteröidään. Ai-
kaisemmat leikkauskertomukset tutkitaan mah-
dollisten leikkauksessa ilmenneiden ongelmien 
huomioimiseksi sekä leikkaussuunnitelman edel-
lyttämien varaosien hankkimista varten.

Kliinisesti tutkitaan ja dokumentoidaan poti-
laan liikkuminen, alaraajojen pituusero, Trende-
lenburgin oire, lonkan liikkuvuus ja siihen liitty-
vät kivut sekä testataan lihasvoimat. Alaraajojen 
neurologinen status, verisuonistatus ja ihon kunto 
dokumentoidaan. 

Radiologisia perustutkimuksia ovat lantion 
AP-kuva ja lonkan läpiammuttu sivukuva. Ver-
tailu vanhoihin kuviin voi paljastaa tekonivelen 
asennon muutoksen. Mahdollinen lonkan loit-
toneman muutos leikkausta edeltävään tilantee-
seen nähden mitataan. Röntgenkuvissa nähtävät 
heterotooppiset luutumiset huomioidaan. Lantion 
viistoprojektiot (Judet) auttavat arvioimaan lonk-
kamaljakomponentin kiinnittymistä, luisia raken-
teita ja osteolyysiä. Reiden alueen röntgenkuva on 
syytä ottaa, kun epäillään distaalista osteolyysiä 
tai proteesin puhkeamaa. Siitä selviää myös rei-
den kaarevuus ja mahdolliset ohentumat, jotka 
voivat edellyttää pitkävartista, distaalisesti kan-
tavaa proteesia revisiossa. Tietokonetomografia 
(TT) paljastaa tarkimmin osteolyysipesäkkeet ja 
niiden laajuuden (Barrack ja Burnett 2006, Ries ja 
Link 2012). Se on hyvä tutkimus myös epäiltäessä 
komponentin irtoamista (Berger ym. 1996). Me-
tallireaktioita epäiltäessä MARS-magneettikuva-
us (MARS-MK) voi olla hyödyllinen (Cooper ym. 
2009, Anderson ym. 2011, Hart ym. 2012). 

Hematologinen perusstatus, vuotoparametrit 
ja infektioparametrit kuuluvat aina revisiota edel-
täviin tutkimuksiin. Kaikukuvaus voi paljastaa 
lonkan nesteilyn ja mahdollisen pseudotuumorin. 
Kaikukuvausohjattu koepuudutus nivelen sisälle 
voi auttaa epäselvän kivun diagnostiikassa. Iliop-
soas-jänteen puuduttaminen kaikukuvausohjatus-

Preoperatiiviset tutkimukset 
ennen lonkan revisioleikkausta 
ja löydösten dokumentointi
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ti voi olla diagnostinen iliopsoaksen tendiniittiä 
epäiltäessä.

Tekonivelinfektion mahdollisuus on aina py-
rittävä poissulkemaan. Kroonisessa infektiossa 
lasko ja CRP-pitoisuus yksittäisinä arvoina eivät 
ole luotettavia. Vahvasti diagnostisena pidetään 
näiden yhdistelmää, CRP-pitoisuutta yli10 mg/l 
ja laskoa yli 30 mm/h (Spangehl MJ ym. 1999). 
Punktionäytteen otto on tärkeä osa infektion 
poissulkua. Ennen bakteeriviljelynäytteen ottoa 
potilaan tulisi olla vähintään neljä viikkoa ilman 
mikrobilääkehoitoa (Barrack ja Burnett 2006). 
Bakteeriviljelynäytteen lisäksi on herkästi tehtä-
vä bakteeriperäinen PCR-tutkimus (polymeraa-
siketjureaktio). Luustokartan käyttöä siten, että 
valkosolut on leimattu, voidaan lisäinformaation 
saamiseksi harkita infektiota epäiltäessä. 

Toistuvien luksaatioiden tavallisin syy on ku-
pin virheasento. Usein virheasento on tunnistet-
tavissa tavallisista lantion natiivikuvista. Mikäli 
kupin etu- ja takareuna projisoituvat AP-kuvassa 
päällekkäin (säteet symfyysiin kohdistettuna), on 
kupin anteversio noin 6°. Luksaatiota reponoi-
dessa voidaan tehdä läpivalaisututkimus kupin 
anteversion mittaamiseksi ja dokumentoitavaksi 
mahdollista revisiopäätöstä ajatellen. Kun C-
kaari käännetään asentoon, jossa kupin etu- ja 
takareuna projisoituvat päällekkäin, ilmaisee 
kaaresta luettavissa oleva kääntökulma antever-

sion (tai retroversion) asteen. Repositiotilanteessa 
siis tutkitaan ja dokumentoidaan, missä asennos-
sa proteesi altistuu luksaatiolle ja mitataan kupin 
anteversiokulma.

Varren virheasento voi aiheuttaa kipua tai al-
tistaa luksaatioille. Liiallinen anteversio venyttää 
ja kuormittaa keskimmäistä ja pientä pakarali-
hasta (m. gluteus medius ja minimus) ja aiheuttaa 
kipua. Varren retroversio altistaa luksaatioille. 
Natiivikuvat voivat olla viitteellisiä, mutta vain  
TT:llä varren kiertovirheasento voidaan varmis-
taa. TT:ssä verrataan proteesin anteversiota ter-
veen lonkan anteversioon ja suhteessa polven ta-
kakondyylin tasoon. 

Trendelenburg-positiivisilla potilailla mah-
dollinen ylemmän pakarahermon (n. gluteus su-
perior) vaurio tulee poissulkea ENMG:llä. 

Revisioleikkauksissa on aina systemaattises-
ti dokumentoitava kaikki löydökset leikkausti-
lanteessa arvioituna: synoviittireaktion laajuus, 
mahdollinen metalloosi, muovi- tai metalligranu-
loomien koko ja sijainti, tekonivelkomponenttien 
kiinnittyminen, kupin asemointi, varren versio, 
lihasten kiinnitys ja kunto, eristysaineen kiinnitys 
ja kulumat, kartioliitoksen kunto ja iskiashermon 
kulku. Stabiliteettitestaukset taka- ja etusuuntaan 
dokumentoidaan. Bakteeriviljelynäytteitä on re-
visioleikkauksessa syytä ottaa aina vähintään 
neljä, epäselvissä tilanteissa myös PCR-näyte. 

Kuva 19. Metalli-metal-
liliukupintaisen lonkan 
tekonivelen MARS-mag-
neettikuvassa on todetta-
vissa poikkeavaa nesteilyä 
lonkkanivelessä ja  Hart 
2a-tyypin ohutseinäinen 
pseudotuumori.
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Suositus

Ennen revisioleikkaukseen ryhtymistä tulee sel-
vittää leikkauksen todennäköisin syy. ”Eksplo-
raatio ja tarvittavat toimenpiteet” ei ole hy-
väksyttävä leikkaussuunnitelma ilman selkeitä 
perusteluita. Infektion mahdollisuus tulee pyrkiä 
poissulkemaan. Epäselvissä tapauksissa tulee 
harkita TT:tä osteolyysin laajuuden, asentovir-

heiden tai epäselvän komponentin irtoamisen 
varmistamiseksi. MARS-MK kuuluu perustut-
kimuksiin metallireaktiota epäiltäessä, mutta voi 
olla hyödyllinen muissakin tilanteissa, kun epäil-
lään pehmytkudoskomplikaatioita. Nivelenulkoi-
set, erityisesti selkäperäiset syyt tulee poissulkea. 
Kaikki leikkauslöydökset tulee systemaattisesti 
dokumentoida. 
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Polven tekonivelkirurgiassa kultaisena standardi-
na pidetään mediaalista parapatellaarista avausta. 
Se tarjoaa hyvän pääsyn ja näkyvyyden polvini-
veleen. Ihoavaus tulisi tehdä verenkierto huomi-
oiden mahdollisimman keskelle tai hieman medi-
aalisesti. Alla olevan kudoksen preparointia tulisi 
välttää. Faskia-avaus tehdään sääriluun kyhmyn 
(tuberositas tibiae) mediaalipuolelta nelipäisen 
reisilihaksen mediaaliseen kolmannekseen kier-
tämällä patella mediaalisesti (Insall 1971). 

Mediaalisemmat avaukset kehitettiin patellan 
verenkierron ja ojentajalihasten muodostaman 
järjestelmän säilyttämiseksi. Midvastus-avaus 
kääntyy patellan yläreunan tasolta sisemmän rei-
silihaksen (m. vastus medialis) säikeiden suun-
taan (Engh ja Parks 1998) ja subvastus-avaus 
kiertää sisemmän reisilihaksen kokonaan medi-
aalipuolelta (Hoffman ym. 1991). Kadaveritutki-
muksissa on osoitettu, että mediaalinen parapa-
tellaarinen avaus on turvallinen myös patellan 
verenkierron säilyttämisen suhteen (Lazaron ym. 
2014). Mediaalisemmat avaukset eivät eroa kivun 
tai liikkeen osalta mediaalisesta parapatellaari-
sesta avauksesta (Engh ym. 1997, Engh ja Parks 
1998, Keating ym. 1999, White ym. 1999, Bläthis 

Avaukset polven 
tekonivelkirurgiassa

ym. 2005). Midvastus-avauksen jälkeen on rapor-
toitu vähemmän patellan lateraalikapselin halkai-
sutoimenpiteitä (lateral release) (Engh ym. 1997, 
Engh ja Parks 1998, White ym. 1999, Maestro ym. 
2000). Eräässä tutkimuksessa midvastus-avauk-
sen jälkeen todettiin muutoksia ENMG:ssä, mutta 
nämä hävisivät viiden vuoden seurannassa (Pa-
rentis ym. 1999). Verrattaessa subvastus-avausta 
parapatellaariseen avaukseen  on todettu, että 
polven ojennusvoima ja koukistus palaavat al-
kuvaiheessa nopeammin subvastus-avausta käy-
tettäessä. Ero ei ole kuitenkaan pysyvä, ja nämä 
muuttujat palaavat parapatellaarisen avauksen ta-
solle 6–12 viikon kuluessa. Subvastus-avauksen 
yhteydessä on myös raportoitu vähemmän ”lateral 
release”-toimenpiteitä (Hofmann ym. 1991, Cila 
ym. 2002, Hanssen 2002, Weinhardt ym. 2004, 
Bridgman ym. 2009, Curtin ym. 2014).

Mini-invasiivisten polven tekonivelavausten 
suosio lisääntyi osatekonivelleikkausten yleis-
tymisen myötä, ja niiden käyttöä laajennettiin 
myös kokotekonivelleikkauksiin (Parentis ym. 
1999, Laskin 2004, Scuderi ym. 2004, Boerger 
ym. 2005, Aglietti ym. 2006). Mini-invasiivisten 
leikkausten tuloksista tavanomaisiin avauksiin 

Kuva 20. Polven mediaalinen parapatellaarinen avaus. Avauslinja patellan ja patellajänteen mediaalipuolelle on 
piirretty kuvaan (A). Viiltoa jatketaan Quadriceps-lihaksen jänteeseen proksimaalisesti (B). Avaus on leikkauksen 
lopuksi suljettu sulavin ompelein (C).
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Polven tekonivelleikkaus voidaan suorittaa ilman 
verityhjiötä tai sen kanssa. Verityhjiötä käytet-
täessä leikkausalue on siisti ja kuiva, näkyvyys 
paranee ja rakenteet erottuvat selvemmin. On 
myös esitetty, että leikkausaika lyhenisi ja ko-
konaisverenvuoto vähenisi (Vandenbussche ym. 
2002, Fukuda ym. 2007). Lisäksi uskotaan, että 
sementtikiinnitteisen proteesin pitkäaikaispysy-
vyys paranee sementin penetroituessa paremmin 
kuivaan ja puhdistettuun luupintaan (Norton ja 
Eyres 2000).

Verityhjiön käytön haittoja ovat hermo- ja 
verisuonivauriot. Verityhjiötä käytettäessä lihas-
vaurion on esitetty olevan suurempi (Palmer ja 
Graham 1994), laskimoiden tromboembolisten 
komplikaatioiden lisääntyvän (Nishiguchi ym. 
2005), reisikipua esiintyvän enemmän (Worland 
ym. 1997) ja patellofemoraalisen nivelen toimin-
nan perioperatiivisen arvioinnin vaikeutuvan.

Ilman verityhjiötä suoritetulla polven tekoni-
velleikkauksella on todettu parempia toiminnal-
lisia tuloksia ja vähäisempää kipua varhaisessa 
leikkauksenjälkeisessä vaiheessa (Ejaz ym. 2014, 
Ledin ym. 2012). 

Verityhjiön käyttö ei vähennä kokonaisvuo-
don määrää eikä leikkausaikaa (Abdel-Salam ja 
Eyres 1995, Jarolem ym. 1995, Vandenbussche 
ym. 2002). Verityhjiön vaikutuksesta tromboem-
bolisiin komplikaatioihin on vähän tutkimustie-
toa. Verityhjiön päästämisen aikana ja sen jälkeen 
on todettu ruokatorven kaikututkimuksessa trom-
boosimuutoksia sydämessä (Wauke ym. 2002). 
On kuitenkin osoitettu, että tyhjiön käyttö ei lisää 
kliinisen tukoksen riskiä (Fukuda ym. 2007). Ny-
kytietämyksen mukaan verityhjiö ei ole merkittä-
vä tekijä laskimoveritukosten synnyssä.

Verityhjiössä tehdyn polvileikkauksen jälkeen 
havaittiin 70 %:lla potilaista ENMG-muutoksia 
leikatussa alaraajassa. Muutokset palautuivat en-
nalleen puolen vuoden seurannassa, eikä ilmiöllä 
ollut kliinistä merkitystä (Weingarden ym. 1979). 
Peroneuspareesin ilmaantuvuus polviproteesi-
leikkauksen yhteydessä on noin 1 % (Rose ym. 

Verityhjiön käyttö polven 
tekonivelleikkauksissa

1982). Verityhjiöaika tai -paine eivät näyttäisi ole-
van suorassa suhteessa peroneuspareesin ilmaan-
tumiseen (Knutson 1983, Rose ym. 1982, Idusuyi 
ja Morrey 1996, Schinsky ym. 2001). Yhdessä 
tutkimuksessa yli kahden tunnin verityhjiöaika 
lisäsi kuitenkin riskiä (Horlocker ym. 1994).

Tyhjiöpaineen optimaalinen määrä riippuu po-
tilaan iästä ja verenpaineesta. Yleinen suositus on 
100–150 mmHg yli systolisen verenpaineen (Es-
tersohn ja Sourifman 1982, Worland ym. 1997). 
Yli 300 mmHg:n tyhjiöpaineeseen ei yleensä 
ole tarvetta. Leikkauksenjälkeinen reisikipu on 
merkitsevästi kovempaa, jos tyhjiöpaine on 350 
mmHg, kuin jos se on 100 mmHg + systolinen ve-
renpaine (Worland ym. 1997). Polven artrotomial-
la hoidetuista 62 %:lla havaittiin EMG-muutoksia 
nelipäisessä reisilihaksessa. Toipuminen oli no-
peampaa, kun tyhjiöaika oli lyhyt. Kaikki EMG-
muutokset palautuivat ennalleen (Saunders 1979).

Turvallinen verityhjiöaika vaihtelee potilaan 
iän ja alaraajan verisuonistatuksen mukaan. Käy-
tännössä kaksi tuntia on turvallinen aika hermo- 
ja lihasvauriotutkimuksien perusteella (Chiu ym. 
1976, Sapega ym. 1985). Mikäli verityhjiöaika 
selvästi ylittää kaksi tuntia, tulee tyhjiö päästää 
ja pitää vähintään viiden minuutin tauko ennen 
tyhjiön uudelleen laittamista (Sapega ym. 1985).

Jos potilaalla on lievä krooninen alaraajaiske-
mia, voidaan verityhjiötä vielä käyttää (DeLau-
rentis ym. 1992). Vaikea iskemia tulee kuitenkin 
hoitaa ennen tekonivelleikkausta. Mikäli potilaal-
le on tehty femoropopliteaalinen verisuoniohitus 
proteesilla, ei tyhjiötä tulisi käyttää (DeLaurentis 
ym. 1992). Verisuonivauriot ovat polviproteesi-
leikkauksen yhteydessä harvinaisia. Verityhjiön 
käyttöön liittyvistä verisuonikomplikaatioista on 
julkaistu vain tapausselostuksia (Hagan ja Kauf-
man 1990).

Meta-analyysin perusteella verityhjiön pääs-
täminen ennen sulkua voi vähentää komplikaati-
oiden määrää mutta sillä ei ole vaikutusta koko-
naisverenvuodon määrään (Zhang ym. 2014).



78

Suositus

Kun verityhjiöpaine on alhainen (100–150 mmHg 
yli systolisen verenpaineen) ja verityhjiöaika lyhyt 
(alle kaksi tuntia), on verityhjiön käyttö polven te-
konivelleikkauksissa turvallista. Yli 300 mmHg:n 

tyhjiöpaineeseen ei yleensä ole tarvetta. Vakavia 
hermo- ja verisuonivaurioita verityhjiön käyttöön 
liittyy harvoin, mutta riski tulisi tunnistaa etukä-
teen. Mikäli potilaalle on tehty femoropopliteaa-
linen verisuoniohitus proteesilla, ei tyhjiötä tulisi 
käyttää.
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Sementtikiinnitys on polven tekonivelen kiinnit-
tämisen kultainen standardi. Polven tekonivelen 
historiassa on ollut ajanjaksoja, jolloin ilman se-
menttiä kiinnitettävät mallit olivat yleisiä, mutta 
suurin osa näistä malleista on jo poistunut mark-
kinoilta huonojen tai jopa katastrofaalisten tulok-
sien vuoksi. Mallien epäonnistumiset johtuivat 
varsin usein muista syistä kuin varsinaisen kiin-
nitysmenetelmien heikkouksista (muun muassa 
metalbacked patella). Uudempien sementittömien 
tekonivelmallien tulee olla vähintään yhtä hyviä 
tuloksiltaan kuin sementtikiinnitteisten, jotta nii-
den käyttöönottoa voidaan perustella. 

Suomen ja Ruotsin endoproteesirekisterin 
perusteella polven sementittömän tekonivelen 
revisioriski on 1,5–1,8 kertainen sementilliseen 
verrattuna. Suomen endoproteesirekisterin mu-
kaan alle 60-vuotiaiden ikäryhmässä revisioriski 
sementittömillä on 4,2-kertainen sementillisiin 
verrattuna (The Swedish Knee Arthroplasty Re-
gister, Annual Report 2008, Leskinen, julkaise-
maton havainto). Norjan vastaavassa endopro-
teesirekisteriselvityksessä ryhmien välillä ei ole 
todettu tilastollisesti merkitseviä eroja (Furnes 
ym. 2002).

Erään meta-analyysin mukaan sementittö-
mien nivelten yhdistetty uusintaleikkausriski on 
ollut 4,2-kertainen (2,7–6,5) eli suurempi kuin se-
mentillisten. Vertailtaessa Knee Societyn pistey-
tystä ryhmien välillä, tilastollisesti merkittävää 
eroa ei saatu (Gandhi ym. 2009). Kahdessa muus-
sa meta-analyysissä ei todettu eroja sementillisten 
ja sementittömien tekonivelmallien välillä (Mont 
ym. 2014, Wang ym. 2014). Cochrane-analyysissä 
todettiin riski aseptiseen irtoamiseen kaksinker-
taiseksi sementittömässä ryhmässä, mutta toi-

Polven tekonivelen valinta
minnallisessa lopputuloksessa tai elämänlaatuky-
selyissä ei havaittu eroja (Cochrane katsaus 2012).

Ruotsin endoproteesirekisterissä on todet-
tu sementittömän tibiakomponentin toimineen 
verrokkeja paremmin, mutta kyseessä on ollut 
varsin pieni implanttimäärä ja vain yhden val-
mistajan sementitön komponentti (The Swedish 
Knee Arthroplasty Register 2014). Englannin, 
Walesin ja Pohjois-Irlannin endoproteesirekiste-
rissä ei ole havaittu merkittäviä eroja sementillis-
ten, sementittömien ja hybridiratkaisujen välillä, 
joskin sementillinen CR-malli lukitulla muovilla 
on menestynyt parhaiten (National Joint Registry 
for England, Wales and Northern Ireland 2014). 
Australian endoproteesirekisterissä ei ole havaittu 
merkittäviä eroja kiinnitysmenetelmien välillä.

Leikkauksenjälkeisen verenvuodon määrässä 
on todettu tilastollisesti merkittävä ero sementti-
kiinnitteisten nivelten hyväksi verrattuna semen-
tittömiin tai hybridiin, jossa femurkomponentti 
on ollut sementitön (Proteous ym. 2003).

Sementittömissä tibiakomponentissa (tan-
taali) on suomalaisessa aineistossa yhdessä kes-
kuksessa todettu enemmän leikkauksenjälkeisiä 
infektioita kuin sementtikiinnitteisissä (1,87 % vs 
0,69 %), mutta vastaavaa ilmiötä ei ole esiintynyt 
endoproteesirekisterin aineistossa (Jämsen 2009).

Suositus
Polven sementillinen tekonivel on edelleen kul-
tainen standardi tekonivelkirurgiassa. Ilman se-
menttiä kiinnittyvät tekonivelet ovat menestyneet 
hyvin seurannassa mutta eivät ole tuloksiltaan 
kuitenkaan sementillisiä parempia, joten niiden 
laajamittaista käyttöönottoa ei voida suositella.

Kirjallisuutta
Australian National Joint Replacement Registry. Hip 
and Knee Arthroplasty. Annual Report 2014.aoanjrr.
dmac.adelaide.edu.au/annual-reports-2014.
Gandhi R, Tsvetkov D, Davey JR, Mahomed NN. Survi-
val and clinical function of cemented and uncemented 
proshesis in total knee replacement. A Meta Analysis. J 
Bone Join Surg Br 2009;91:889–95.

Furnes O, Espehaug B, Lie SA, Vollset SE, Engesaeter 
LB, Havelin LI. Early failures among 7,174 primary 
total knee replacements. A follow up study from the 
Norvegian Arthroplasty Register 1994–2000. Acta Ort-
hop Scand 2002;73:117–129.
Jämsen E. Epidemiology of Infected Knee Replace-
ment. Acta Universitatis Tamperensis; 1386, Tampere 
University Press, Tampere 2009.



80

Mont MA, Pivec R, Issa K, Kapadia BH, Mahesh-
wari A, Harwin SF. Long-term implant survivorship 
of cementless total knee arthroplasty: a systematic 
review of the literature and meta-analysis. J Knee Surg 
2014;27:369–76.
Nakama GY, Peccin MS, Almeida GJM, Lira Neto Ode 
A, Queiroz AA, Navarro RD. Cemented, cementless 
or hybrid fixation options in total knee arthroplasty 
for osteoarthritis and other non-traumatic dise-
ases. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2012;10:CD006193. 
National Joint Registry for England and Wales. 
National Joint Registry. 11th Annual Report2014.
njrcentre.org.uk/njrcentre/Portals/0/Documents/Eng-
land/Reports/11th_annual_report/NJR%2011th%20
Annual%20Report%202014.pdf

Proteous AJ, Bartlett RJ. Post-operative drainage after 
cemented, hybrid and uncemented total knee replace-
ment. Knee 2003;10:371–4.
SKAR. Swedish knee arthroplasty register. annual 
yearbook 2014. http://www.myknee.se/pdf/117_
SKAR_2013_Engl_1.0.pdf 
Wang H, Lou H, Zhang H, Jiang J, Liu H. Similar 
survival between uncemented and cemented fixation 
prostheses in total knee arthroplasty: a meta-analysis 
and systematic comparative analysis using registers. 
Knee Surg Sport Traumatol Arthrosc 2014;22:3191–7.

1 

2 

3 

LARGE BONE
SMALL BONE

SPECIALTY

Hall® Powered
Instruments System
A flexible, adaptive system of proven dependability and 
performance history for small bone, large bone, trauma, 
and sports medicine procedures.

         Dependable Power

    ConMed Finland Oy 
              Kutojantie 7, 5krs 

 Fi-02630 Espoo
Phone +358 9 42475500

     Fax +358 9 42475599
  www.ConMed.com

©2014 ConMed Corporation, M2014358, 05/14

RECIPROCATING 
SAW

SAW 
ATTACHMENT

M-CLASS® 
BLADES

BUR 
GUARD

M2014358-Ortopediskt Magasin - Ad.indd   1 5/28/14   10:27 AM



81

1 

2 

3 

LARGE BONE
SMALL BONE

SPECIALTY

Hall® Powered
Instruments System
A flexible, adaptive system of proven dependability and 
performance history for small bone, large bone, trauma, 
and sports medicine procedures.

         Dependable Power

    ConMed Finland Oy 
              Kutojantie 7, 5krs 

 Fi-02630 Espoo
Phone +358 9 42475500

     Fax +358 9 42475599
  www.ConMed.com

©2014 ConMed Corporation, M2014358, 05/14

RECIPROCATING 
SAW

SAW 
ATTACHMENT

M-CLASS® 
BLADES

BUR 
GUARD

M2014358-Ortopediskt Magasin - Ad.indd   1 5/28/14   10:27 AM



82

Alaraajan suora mekaaninen akseli ja komponent-
tien oikea asento luovat edellytykset sille, että 1) 
polven tekonivel on stabiili koko liikeradan ajan, 
2) se toimii hyvin ja 3) sen pitkäaikaisennuste on 
hyvä. Kirjallisuudessa yleisesti hyvänä tuloksena 
pidetään enintään ± 3°:n poikkeamaa suorasta 
mekaanisesta akselista (Lotke ja Ecker 1977, In-
sall ym. 1979, Ritter ym. 1994). Frontaalitasossa 
femur- ja tibiakomponenttien tulee olla kohtisuo-
rassa alaraajan mekaanista akselia vastaan. Ku-
vantamisen virhelähteiden vuoksi hyväksyttävän 
asennon poikkeamana pidetään ± 5°:tta.

Polven tekonivelleikkauksessa femurkom-
ponentin rotaation tulee olla transepikondylaari-
sen akselin (TEA) mukainen (Berger ym. 1993). 
Tämä akseli on kohtisuorassa polven AP-akselia, 
niin sanottua Whitesiden linjaa (WSL) vastaan 
(Whiteside ja Arima 1995) ja keskimäärin noin 
3°:n uloskierrossa verrattuna takakondyylien lin-
jaan (PCL) (Victor 2009). Tästä voi olla huomatta-
via poikkeuksia esimerkiksi valguspolvessa, mur-
tuman tai aseptisen luunekroosin jälkeen. Myös 
balansoitua gap-tekniikkaa on kuvattu käytettä-
vän (Yau ym. 2007). Kaikkiin manuaalisiin me-
netelmiin liittyy virhelähteitä. Tarkka TEA onkin 
määritettävissä vain kuvantamistutkimuksilla, 
kuten tietokonetomografialla (TT) tai magneet-
tikuvauksella (MK). Onkin suositeltavaa käyttää 
rutiinimaisesti kahta tai useampaa menetelmää 
rotaation määrityksessä leikkaustilanteessa. Yli 
10°:n poikkeamat komponentin rotaatiossa ovat 
selvästi haitallisia (Berger ym. 1993).

Tibiakomponenttia varten sahatun nivelpin-
nassa tulee olla 0–7°:n takakallistus vertikaalita-
sossa. Takakallistuksen määrä riippuu käytetystä 
tekonivelestä. Tibiakomponenttia ei tule asentaa 
kallistumaan eteenpäin (anteriorinen slope). Ti-
biakomponentin rotaatio on kohtisuorassa tibian 
AP-akselia vastaan ja noin 6°:n uloskierrossa tibi-
an takakondyylilinjaan nähden (Cobb ym. 2008).

Polven tekonivelen 
komponenttien asento

Kuva 21. Oikean alaraajan pitkä kuormituskuva pre- 
ja postoperatiivisesti. Polvinivelen lateraalinen artroosi 
ja valgus-virheasento on korjattu tekonivelleikkauksella.
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Kuva 23. Polviproteesikom-
ponenttien optimiasennot. 
Etukuvassa molemmat kom-
ponentit ovat sopivan kokoiset 
ja tibiakomponentin köli suun-
tautuu tibian pituusakselin 
suuntaisesti kohti TC-nivelen 
keskipistettä. Sivukuvassa 
nähdään tibiakomponentissa 
sopiva takakallistus, femur-
komponentin koko on ideaali-
nen ja komponentti suun-
tautuu femurin pituusakselin 
suuntaisesti. Lisäksi femur-
komponentti on anteriorisesti 
sopivalla syvyydellä eikä se 
näin aiheuta ylimääräistä 
painetta pinnoitettuun polvi-
lumpioon. Keskellä olevasta 
pitkästä akselikuvasta näh-
dään, että mekaaninen akseli 
kulkee polvinivelen keskeltä, 
jolloin proteesin kuormitus on 
tasaista.   

Kuva 22. Polven anatomiset maamerkit tekonivel-
leikkauksessa.

Whitesiden linja

Transepikon-
dylaarinen 
akseli

Posteriorinen 
kondylilinja



84

Patellakomponentti asetetaan kohtisuoraan 
resekoitua niveltasoa vastaan. Polvilumpiota ei 
saa ohentaa alle 12 mm:n paksuiseksi, mutta sen 
kokonaispaksuus ei saisi myöskään kohtuutto-
masti lisääntyä pinnoittamisen myötä.

Navigaatiolaitteesta ei ole osoitettu olevan 
merkitsevää hyötyä mekaanisen akselin tai kom-
ponenttien rotaation määrityksessä (Lützner ym. 
2008).

Kirjallisuutta
Berger R, Rubash H, Seel M. Determining the rotatio-
nal alignment of the femoral component in total knee 
arthroplasty using the epicondylar axis. Clin Orthop 
Relat Res 1993;286:40–7.
Cobb JP, Dixon H, Dandachli W, Iranpour F. The anato-
mical tibial axis. J Bone Joint Surg Br 2008;90:1032–8.
Insall JI, Scott WN, Ranawat CS. The total condylar 
knee prosthesis: a report on two hundred and twenty 
cases. J Bone Joint Surg Am 1979;61:173–80.
Lotke P, Ecker M. Influence of position of prosthesis 
in total knee replacement. J Bone Joint Surg Am 1977; 
59:77–9.
Lützner J, Krummenauer F, Wolf C, Günther KP, 
Kirschner S. Computer-assisted and conventio-
nal total knee replacement. J Bone Joint Surg Br 
2008;90:1039–44.

Suositus

Mekaanisen akselin osalta tulee pyrkiä astelu-
kuihin 0 ± 3°. Femurkomponentti tulisi asentaa 
transepikondylaarisen akselin suuntaisesti. Liial-
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tulee välttää. Tibiakomponentin optimaalinen 
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an kallistus vaihtelee käytetyn instrumentaation 
mukaan. Etukallistusta tibiakomponentissa ei saa 
olla.
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Polven osatekonivelleikkauksen eduiksi kokote-
konivelleikkaukseen verrattuna katsotaan nope-
ampi toipuminen, lyhyempi sairaalahoito, parempi 
liikelaajuus, parempi toiminnallinen tulos, vähäi-
semmät komplikaatiot ja leikkauksenjälkeiset ki-
vut, vähäisempi verenvuoto sekä pienempi  kuol-
leisuus (Price ym. 2004, Georgoulis ym. 2006, 
Griffin ym. 2007, Bolognesi ym. 2013, Wiik ym. 
2013, Liddle ym. 2014). Potilaiden subjektiivisen 
tunteen polvestaan on osatekonivelleikkauksen 
jälkeen myös väitetty olevan yleensä parempi tai 
luonnollisempi kuin kokotekonivelleikkauksen. 
Arvioitaessa osatekonivelleikkauksen tuloksia 
on huomioitava kehittäjäklinikoiden mahdollinen 
vaikutus tutkimustuloksiin (Pabinger ym. 2013).

Polven osatekonivelen uusintaleikkausriski on 
suurempi kuin kokotekonivelleikkauksen (Griffin 
ym. 2007). Suurentunut uusintaleikkausriski on 
havaittavissa erityisesti kansallisissa rekisteritut-
kimuksissa (Labek ym. 2011). Ruotsin endopro-
teesirekisterin mukaan osatekonivelleikkaukseen 
liittyy suurentunut 1,2-kertainen revisioriski ver-
rattuna kokotekonivelleikkauksiin (Robertsson 
ym. 1999). Sementittömien implanttien uusinta-
leikkausriski aseptisen irtoamisen vuoksi vaikut-
taa olevan pienempi lyhyessä seurannassa ver-
rattuna sementillisiin implantteihin (Liddle ym. 
2013, Hall ym. 2013, Lecuire ym. 2014). ”Mobile-

Polven osatekonivel 

Kuva 24. Polven osatekonivel pinnoittaa vain kuluneen polvikompartmentin. 

bearing” ja ”fixed-bearing” -implanttien välillä 
ei ole todettu eroa tuloksissa (Epinette ym. 2012, 
Parratte ym. 2012).

On esitetty, että valikoidussa potilasjoukossa 
osatekonivel olisi kustannustehokas vaihtoehto 
(Robertsson ym. 1999, Soohoo ym. 2006). Vä-
estöpohjaisissa tutkimuksissa osatekonivelleik-
kausten kustannustehokkuus on kuitenkin koko-
tekonivelleikkauksia huonompi, koska implantin 
halvemman hinnan ja lyhyemmän sairaalahoidon 
edut eivät ole vastanneet lisääntyneestä uusin-
taleikkaustarpeesta syntyviä lisäkustannuksia 
(Koskinen ym. 2008). Suomessa kustannuste-
hokkuutta on lisäksi heikentänyt viime vuosina 
osatekonivelmallien kalliimpi hinta kokotekoni-
velmalleihin verrattuna.

Osatekonivelleikkaus vaatii hyvää perehty-
neisyyttä potilasvalintaan ja leikkaustekniikkaan 
(Zermatten ja Munzinger 2012, Zhang ym. 2014). 
Jotta tulokset saataisiin kestoltaan ja kustannus-
tehokkuudeltaan vastaamaan parhaiden erikois-
klinikoiden tuloksia, tulisi leikkaukset keskittää 
sellaisiin yksiköihin ja asiaan perehtyneille orto-
pedeille, joille kertyy vähintään 20, mutta mielel-
lään yli 40 osatekonivelleikkausta vuodessa (Ro-
bertsson ym. 2001, Koskinen ym. 2007, Badawy 
ym. 2014, Zambianchi ym. 2014). Myös suositel-
luista leikkausindikaatioista poikkeaminen johtaa 
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heikompiin tuloksiin (Mercier ym. 2010, Niinimä-
ki ym. 2011, Pandit ym. 2011, Yoshida ym. 2013).

Polven lateraalipuolen osatekonivelleikkaus 
on vaativa toimenpide. Sen komplikaatioriski on 
suurempi ja potilastyytyväisyys voi olla huonom-
pi verrattuna mediaalipuolen osatekoniveleen 
(Streit ym. 2012, Liebs and Herzberg 2013). 

Suositus
Potilasvalinta on merkittävä tulokseen vaikuttava 
tekijä, ja leikkaukset tulisi keskittää vähintään 20 
osatekonivelleikkausta vuodessa tekeville ortope-
deille . Nivelrikon tulee olla anteromediaalinen, 

eturistisiteen toimiva ja varusvirheasennon tulisi 
olla korjattavissa. Nivelrikon tulisi olla koko rus-
topinnan läpäisevä, minkä tulisi näkyä kuormite-
tuissa seisten otetuissa kuvissa. Valgusvirheasen-
toiseen polveen osatekonivel soveltuu huonosti. 
Ikä- ja painorajoitusten merkitys on epäselvä. 
Leikkauspäätöstä tehtäessä tulee ottaa huomioon 
polven osatekonivelten suurempi uusintaleikkaus-
riski mutta mahdollisesti parempi toiminnallinen 
tulos ja pienempi komplikaatioriski verrattuna 
kokotekoniveleen. Ei ole olemassa yhtään potilas-
ryhmää, jolle tulisi ehdottomasti asentaa polven 
osatekonivel.
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Polven tekonivelleikkauksessa takaristiside voi-
daan säästää tai poistaa ja käyttää ristisiteen säi-
lyttävää (CR, cruciate retaining)- tai posterior sta-
bilized (PS)-mallia. Erot tuloksissa ovat vähäisiä. 
CR-mallia käytetään enemmän (National Joint 
Registry for England and Wales 2014).

Tekonivelrekistereissä CR-mallien uusinta-
leikkausriski on ollut PS-malleja vähäisempi. CR-
mallien käyttöön liittyy vähemmän infektioita, 
osteolyysiä, periproteettisia murtumia, muovin 
kulumista, komponenttien virheasentoja, sijoil-
taanmenoja ja osittaisia sijoiltaanmenoja. PS-mal-
lia käytettäessä potilailla on yleensä vähemmän 
kipua ja parempi liikelaajuus. Erot tutkimuksissa 
ovat kuitenkin olleet vähäisiä eivätkä kliinisesti 
merkittäviä (National Joint Registry for England 
and Wales 2014).

PS-mallin käyttöön kuuluu femurin puolelle 
tuleva CR-malliin nähden ylimääräinen luuresek-
tio ja takaristisiteen poisto, joten mallin asenta-
miseen kuuluu enemmän työvaiheita. Tämä voi 
altistaa komplikaatioille (Berend ym. 2013). 

Tutkimustulokset ovat ristiriitaisia. Osassa 
tutkimuksista CR-malli on ollut parempi, osas-

CR- vai PS-malli polven 
tekonivelleikkauksessa?

sa PS-malli ja osassa eroja ei ole havaittu. PS-
muovin käyttö voi vähentää polven koukistuksen 
aikaista rotaatiota. Varus- tai valgussuuntaisen 
löysyyden kehittymisessä CR- ja PS-malleilla ei 
näyttäisi olevan eroa. PS-muovin käyttö saattaa 
vähentää muoviin kohdistuvaa painetta polvistu-
misen yhteydessä. Näiden havaintojen merkitys 
kliinisen lopputuloksen ja pitkäaikaisen pysyvyy-
den suhteen jää avoimeksi (Hofer ym. 2012, Take-
da ym. 2012, Verra ym. 2013).

Jos takaristiside vaurioituu leikkauksen yh-
teydessä, sitä ei kannata rekonstruoida. Mikäli 
leikkauksessa ei saavuteta riittävää AP-suunnan 
stabiliteettia, voidaan käyttää edestä korotettua 
CR-muovia tai PS-muovia (Berend ym. 2013).

Suositus
CR-muovin käyttöä voi pitää perusteltuna valta-
osassa polven tekonivelleikkauksista. Kliinisen 
kokemuksen perusteella PS-mallia kannattaa har-
kita, jos potilaan polven liike ennen leikkausta 
on huono tai polvessa on merkittävä valgus- tai 
varusvirheasento. PS-malli ei anna sivuttaistukea 

Kuva 25. Polven CR- (kuva A) ja PS-mallit (kuva B). PS-mallissa muovinen tappi korvaa PCL:n toimintaa.
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mutta saattaa auttaa pehmytkudosten stabiloin-
nissa korjattaessa polven liikerajoitusta tai asen-
tovirhettä.

PS-mallin käyttöä nuorilla potilailla kannat-
taa välttää ylimääräisen luuresektion vuoksi tai 
jos patella sijaitsee sivukuvasta arvioituna mata-
lalla (patella baja).
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Etu- ja takaristisiteen  
säästävät mallit
Sekä etu- että takaristisiteen säästäviä (bicru-
ciate-retaining) polvitekonivelmalleja on ollut 
käytössä 1970-luvulta lähtien (Sabouret ym. 
2013). Yhtenä niiden merkittävänä etuna on pi-
detty parempaa polven proprioseptiikkaa ja sen 
myötä polvinivelen mekaanisuuden tunteen vähe-
nemistä (Pritchett 2011). Flat-on-flat–geometria 
sallii luonnollisen tibiofemoraalisen rotaation, ja 
sen on arvioitu vähentävän liukuparin kontakti-
voimia ja siten muovin kulumista (Lo ym. 2011). 
Molemmat ristisiteet säästävät tekonivelmallit ei-
vät ole saavuttaneet merkittävää suosiota. Niiden 
optimaalinen asemointi ja pehmytkudosten tasa-
painottaminen on osoittautunut erityisen haasta-
vaksi, ja erityisesti polven fleksion rajoittumista 
on raportoitu (Mont ym. 2012, Cherian ym. 2014). 
Vertailevat tutkimukset tavanomaisiin malleihin 
puuttuvat, eikä pitkäaikaishyötyä ole voitu osoit-
taa. 

Polven erityistekonivelet

Kiertyvä muoviliner
Rotating platform (RP)-tekonivelissä, joista kir-
jallisuudessa käytetään myös nimitystä ”mobile 
bearing”, tibiakomponentin muovi kiertyy alus-
taansa nähden. RP-mallit otettiin käyttöön 1977, 
ja niistä on erityisesti 1990-luvulta lähtien varsin 
laaja kliininen käyttökokemus. Tällä rakenteel-
la on esitetty olevan useita etuja tavanomaisiin 
kiinteämuovisiin tekonivelmalleihin verrattuna 
(Carothers ym. 2011). Muovin kongruentti muo-
to muodostaa laajan kontaktipinnan liukuparien 
välille ja siten teoriassa vähentää muoviosan ku-
lumista. RP-malli sallii myös tibiofemoraalisen 
rotaation, joka osaltaan vähentää luun ja implan-
tin rajapintaan kohdistuvia voimia ja voi teoriassa 
vähentää muovin kulumista ja mukailla normaa-
lin polven kinematiikkaa. Muovin kuluminen on 
kokeellisissa tutkimuksissa ollut kiinteämuovista 
mallia vähäisempää kantavan nivelpinnan osalta 
(McEwen ym. 2005), mutta toisaalta simulaattori-
tutkimuksissa volumetrinen kuluma on saattanut 
olla jopa 30 % suurempi ja käsittää myös muovin 
alapuolen ja keskustapin niveltyvät pinnat (Jones 

Kuva 27. Mobile bearing – eli rotating platform knee. 
Polviproteesi, jossa muovia ei lukita kiinteästi tibia-
komponettiin, vaan sen annetaan kääntyä vapaasti 
pystyakselinsa ympäri.

Kuva 26. Polven molemmat ristisiteet säästävä polven 
tekonivelmalli. Tibiakomponentin keskellä on tyhjä 
alue. Tämä mahdollistaa sen, että ristisiteiden kiinni-
tyskohdat voidaan jättää paikoilleen.
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ym. 1999). Myöskään osteolyysin vähentymisen 
osalta RP-malli ei näyttäisi tarjoavan toivottuja 
kliinisiä etuja (Garcia ym. 2009). RP-konseptin 
etuja toimintakyvyn tai potilastyytyväisyyden 
osalta ei ole voitu osoittaa tavanomaisiin kiin-
teämuovisiin tekoniveliin verrattuna (Buechel 
2002, Jacobs ym. 2004, Pagnano ym. 2004, Gioe 
ym. 2009, Harrington ym. 2009, Rahman ym. 
2010, Carothers ym. 2011, Hamilton ym. 2011, 
Huang ym. 2011, Kalisvaart ym. 2012, Moskal 
ja Capps 2014). Tekonivelrekisterien perusteel-
la RP-konsepti ei tarjoa etuja kiinteämuovisiin 
polvitekoniveliin verrattuna, vaan revisioriski on 
osoittautunut jopa hieman suuremmaksi (PS 2,28 
% vs PS-RP 3,08 %) viiden vuoden seurannassa 
(Australian Orthopaedic Association 2013). Ruot-
sin polvirekisterissä riskisuhde (RR) oli 1,48 (p = 
0,02) (Swedish Knee Arthroplasty Register 2013). 
Lisäykseksi kiinteämuovisten nivelten kompli-
kaatiokirjoon on esitetty rotationaalinen instabi-
liteetti sekä muovin sijoiltaanmeno (Thompson 
ym. 2004).

PF-proteesit
Patellofemoraalinivelen (PF) proteeseja on ollut 
käytössä vuodesta 1954 lähtien (Hofmann ym. 
2013). Alkuun pinnoitettiin vain patella tai aino-
astaan femurin patellaaripinta (troklea). Näihin 
ja varsinaiseen ensimmäisen sukupolven inlay-
tyyppiseen rakenteeseen liittyi huomattavasti 
myöhäiskomplikaatioita (RR > 20 % viiden vuo-
den kohdalla), jotka johtuivat pääosin aseptises-
ta irtoamisesta ja maltrackingistä (Lonner ja 
Bloomfield 2013). Toisen sukupolven konstruktiot 
ovat onlay-tyyppisiä ja kehityksen myötä PF-te-
konivelen pitkäaikaistulokset ovat merkittävästi 
parantuneet (RR < 10 %) mutta edelleen polven 
tavanomaista tekonivelleikkausta huonommat 
(Davies 2013, Lonner ja Bloomfield 2013, Mor-
ris ym. 2013, Dahm ym. 2014, Lustig 2014, Oni 
ym. 2014, Saragaglia ym. 2014). Potilasvalintaan 
tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä jopa 25 
%:lla PF-tekonivelpotilaista nivelrikkomuutokset 
etenevät myös tibiofemoraaliniveleen ja johtavat 
uusintaleikkaukseen (Kooijman ym. 2003). PF-

tekonivel saattaa olla perusteltu valinta selektii-
viselle potilasjoukolle, joilla on troklean hypop-
lasiasta johtuva isoloitunut PF-nivelen nivelrikko 
(Hofmann ym. 2013, Oni ym. 2014, Rodriguez-
Merchan 2014). Yhtään PF-niveltä ja tavanomais-
ta polven tekoniveltä vertailevaa tutkimusta ei ole 
julkaistu (Odumenya ym. 2011). 

Tavanomaisilla polven kokotekonivelmalleilla 
saadaan myös isoloituneessa PF-nivelen nivelri-
kossa hyviä tuloksia. Tulokset ovat olleet kivun 
ja toiminnan suhteen jopa parempia kuin PF-te-
koniveltä käytettäessä. Tämä saattaa johtua nivel-
rikon etenemisestä tai jo olemassa olevasta kan-
tavan rustopinnan degeneraatiosta PF-tekonivelen 
asennuksen aikana. PF-tekoniveltä on suositeltu 
nuoremmalle potilasryhmälle tai jopa urheilijoil-
le isoloituneessa PF-nivelen nivelrikossa mukaan 
lukien traumaperäinen nivelrikko. Tutkimustieto 
ei kuitenkaan tue tätä suositusta. Tavanomaisen 
ja PF-tekonivelen asentamisen jälkeen potilaalle 
soveltuvat urheilulajit eivät olennaisesti eroa toi-
sistaan (Farr ym. 2014, Jassim ym. 2014). 

Suositus
Tutkimustieto eturistisiteen säästävän tekonivel-
kirurgian pitkäaikaistuloksista on puutteellista, 
eikä tätä menetelmää voida suositella käytettä-
väksi. RP-mallit eivät tarjoa etuja yleisesti käy-
tössä oleviin kiinteämuovisiin tekonivelmalleihin 
verrattuna, eikä niiden käyttöä voi suositella. 

Kuva 28. PF-proteesin femurin puolelle asennettava 
kompontti
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TC III- tai saranaproteesin avulla on mahdollista 
stabiloida polven tekonivel tilanteissa, joissa peh-
mytosakudostasapaino ei ole saavutettavissa, liga-
menttien tuki puuttuu kokonaan, lihastuki on huo-
no tai luupuutokset ovat laajat (Gehrke ym. 2014).

Sekä TC III- että saranaproteeseja suositel-
laan usein käyttettävä varrellisina. Proteesin si-
säisesti antama tuki kuormittaa normaaliin kon-
dylaariseen proteesiin verrattuna huomattavasti 
enemmän proteesin ja luun välistä kiinnityspin-
taa. On myös näyttöä siitä, että TC III -malleissa 
varren käyttö femurissa ei ole aina tarpeen (Scul-
co 2006). Varsia tulee kuitenkin käyttää aina, kun 
käytetään luupuutoksia korvaavia augmentteja.

Tyypillinen aihe TC III- tai saranamallin käy-
tölle on vaikea valgusdeformiteetti, jossa vapau-
tusten jälkeen jää edelleen mediaalista väljyyttä 
(Lachiewicz ym. 2011). Perioperatiivinen sivusi-
devamma voi olla peruste stabiloivamman teko-
nivelen käytölle. Stabiliteetin määrittäminen on 
aina jonkin verran subjektiivista, mutta TC III- tai 
saranaproteesin käyttö on katsottu aiheelliseksi, 
jos asianmukaisten vapautusten jälkeen jää selkeä 
väljyysero mediaalisen ja lateraalisen nivelraon 
välillä fleksiossa ja ekstensiossa (Sculco 2006, 
Gehrke ym. 2014). Yksiselitteistä astelukua TC 
III- tai saranaproteesin käytölle ei ole, mutta yli 
20°:n suuruinen mekaanisen akselin virheasento 
on usein riittävä. Mikäli valgusvirheasennossa la-
teraalinen sivuside joudutaan vapauttamaan mui-
den lateraalisten kiristävien rakenteiden, kuten 
popliteusjänteen ja posterolateraalisen kapselin 
lisäksi, voi tukevampi tekonivelratkaisu olla tar-
peen (Bottros ym. 2006). Valinta TC III- ja sa-
ranaproteesin välillä on näissä tilanteissa tapaus-
kohtainen eikä yksiselitteistä ohjetta ole. Sama 
periaate koskee myös varusvirheasentoa. Mikäli 
ligamentti jää väljäksi, mutta sitä ei ole menetetty, 
voisi TC III -proteesi olla suositeltavampi (Sculco 
2006). Vanhusten ja reumapotilaiden vaikeat val-
gusvirheasennot (mekaaninen akseli yli 20°) ovat 
tyypillisiä aiheita TC III- tai saranaproteesille.

Polven pitkäaikaisessa, jäykässä ojennusvaja-
uksessa jää usein pehmytosakudosepätasapainoa, 

TC III - tai saranaproteesi polven 
primaariartroplastiassa

Taulukko 1. TC III- tai saranaproteesin käyttöaiheet 
polven primaarisessa tekonivelkirurgiassa.

Polven instabiliteetti,
     Huonot lihasvoimat (neuropaattinen 
     artroosi)
Vaikea valgus- tai varusvirheasento (> 20°)

Rigidi fleksiokontraktuura (>20°)
Suuret luupuutokset (sarana)
Vanhusten distaaliset pirstaleiset 
tai luutumattomat kondylaariset/
suprakondylaariset murtumat (sarana)
Nivelenulkoiset deformiteetit 
Erityisryhmät
     Hemofilia
     Diastrofinen dysplasia
     Polion jälkitilat

polvi on väljä fleksiossa mutta tiukka ekstensiossa 
eikä femurin lisäresektio tai femurkomponentin 
suurentaminen sitä korjaa. Näissä saranaproteesi 
on usein paras vaihtoehto, koska TC III -protee-
silla nivelrako fleksiossa jää usein kohtuuttoman 
suureksi. Näitä tilanteita esiintyy etenkin post-
traumaatttisessa nivelrikossa, nivelreumassa, he-
mofiliassa ja luustodysplasioita sairastavilla poti-
lailla (lyhytkasvuiset).

Polion jälkitiloissa alaraajan lihasten toiminta 
on vaihtelevasti heikentynyt. Tyypillistä on ojen-
nusvoiman puuttuminen lähes täydellisesti, pol-
ven hyperekstensio, valgusvirheasento, instabili-
teetti ja ”patella baja” (Giori ja Lewallen 2002). 
Kipu ei välttämättä ole suurin ongelma vaan 
virheasento. Saranaproteesi on useimmiten ainoa 
vaihtoehto.

Kirjallisuuden perusteella saranaproteesi-
infektiot ovat muita yleisempiä (jopa 20 %:lla) 
(Shaw ym. 1989). Proteesi-infektion riski on 
suurentunut jos käytetään TC III- tai saranapro-
teeseja (Jämsen ym. 2009). Infektioiden lisäksi 
saranaproteesien käyttöön liittyy suurempi peri-
proteettisten murtumien, patellaluksaatioiden ja 
saranamekanismin rikkoutumisen riski. TC III 
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Kuva 29. Vaikea valgusvirheasento (tibiofemoraalikulma 34°) ja pitkälle edennyt lateraalipuolen nivelrikko ennen 
leikkausta ja leikkauksen jälkeen. Virheasento on korjattu ja lisätukevuutta polveen saadaan TC III tyyppisellä 
tekonivelellä, joka on kiinnitetty jatkovarsien kanssa.

-proteeseissa on suurentunut muovikuluman riski 
ja esimerkiksi tibian muovitapin murtumia on ra-
portoitu (McPherson ja Vince 1993).

Suositus
Ellei polven tekonivelleikkauksessa saavuteta 
riittävää kudostasapainoa, tulee siirtyä tukevam-

paan tekonivelratkaisuun (TC III tai sarana). Yk-
siselitteisiä perusteita TC III- ja saranatekonivel-
ten valinnalle ei ole. Saranatekonivelen käyttä on 
kuitenkin aiheellista, jos mediaalisen sivusiteen 
toiminta on menetetty tai leikkauksessa jää mer-
kittävä epäsuhta ekstensiossa ja fleksiossa mitat-
tujen nivelrakojen välille.
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Polyeteeniä (PE) on käytetty polven liukupinta-
materiaalina vuosia. Sen käyttäytyminen tunne-
taan hyvin. Muovin kuluessa syntyvä hierre (wear 
debris) altistaa osteolyysille tulehduksellisen ja 
mekaanisen reaktion välityksellä. Vanhentues-
saan muovi hapettuu, ja hapettuminen aiheuttaa 
sen delaminoitumista. Muovin ominaisuuksia 
muuttamalla pyritään vähentämään sen kulumis-
ta. Samalla kuitenkin muuttuvat muovin mekaa-
niset ominaisuudet (Fisher ym. 2004, Hermida 
ym. 2008). Polviproteeseissa on käytössä tavan-
omainen erittäin korkean molekyylipainon poly-
eteeni (ultra high molecular weight polyethylene, 
UHMWPE) tai eri tavoin silloitettu polyeteeni 
(XLPE) (Hodrick ym. 2008, Brach del Prever ym. 
2009). Välisidosten muodostamiseen käytetyt 
valmistustekniikat, muovien rakenteet ja ominai-
suudet poikkeavat huomattavasti toisistaan, mikä 
vaikeuttaa tutkimustulosten vertailua. Silloitet-
tujen muovien valmistusprosesseissa pyritään 
vähentämään vapaiden happiradikaalien määrää. 
Muovi voidaan sulattaa uudelleen (remelted) tai 
lämmittää asteittain lähelle sulamispistettä (an-
nealed). Happiradikaalien määrä vähenee, mutta 

niiden vapautuminen uudelleen muovin vanhen-
tuessa on mahdollista (Fisher ym. 2004, Hermida 
ym. 2008, Hodrick ym. 2008, Brach del Prever 
ym. 2009, MacDonald ym. 2013). 

Vapaiden happiradikaalien vaikutusta voi-
daan myös vähentää lisäämällä polyeteeniin 
antioksidanttia (E-vitamiini, alfatokoferoli). E-
vitamiini on lipofiilistä, minkä ansiosta muovi 
on plastisempaa. Tämän oletetaan parantavan 
muovin mekaanisia ominaisuuksia ja vähentävän 
sen rikkoutumista (Vaidya ym. 2011, Haider ym. 
2012). Tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että 
E-vitamiini hidastaa polyeteenin vanhenemista 
(hapettumista) jopa 2,5-kertaisesti tavanomaiseen 
muoviin verrattuna (Teramura ym. 2008, Micheli 
ym. 2012). 

Polvitekonivelten muovien käyttäytymisestä 
on lukuisia kokeellisia tutkimuksia, jotka osoitta-
vat, että silloitetut muovit kuluvat vähemmän ja 
niistä irtoavat kulumispartikkelit ovat pienempiä 
verrattuna tavanomaisiin muoveihin (Fisher ym. 
2004, Utzchneider ym. 2009). Irtoavan hierteen 
biologinen merkitys jää kuitenkin epäselväksi. 
Silloitettujen muovien suuremmasta rikkoutumis-

Polven tekonivelen pintamateriaalit

Kuva 30. Femuri kompontentti on pinnoitettu titaani-
niobium-nitridi-pinnoiteella. Tämä antaa komponentille 
sen "kultaisen" värin.

Kuva 31. Keramisoidulle metallille (Oxinium) on tyypil-
listä sen musta väri.
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riskistä ei ole näyttöä. Myöskään komponenttien 
virheasennolla tai muovin keinotekoisella van-
hentamisella ei ole ollut vaikutusta silloitettujen 
muovien kulumiseen (Hermida ym. 2008). E-
vitamiinilla stabiloidut muovit näyttävät kokeel-
lisissa tutkimuksissa kuluvan selvästi vähemmän 
kuin keinotekoisesti vanhennetut tavanomaiset 
muovit (Teramura ym. 2008, Vaidya ym. 2011, 
Micheli ym. 2012).

Muovien välillä ei ole tehty vertailevia kliini-
siä tutkimuksia. Lyhyehkön ajan kliinisissä seu-
rantatutkimuksissa silloitettujen muovien on osoi-
tettu menestyvän yhtä hyvin kuin  tavanomaisten 
muovien. Tosin tutkimuksissa ei suoranaisesti 
seurattu muovin kulumista (Harwin ym. 2008). 
Vastoin odotuksia silloitettu muovi ei kuitenkaan 
vähennä tekonivelpolvien nivelnesteen kulumis-
partikkeleiden määrää (Minota ym. 2009, Hinaje-
ros ym. 2013). Tutkimuksista, joissa on tarkasteltu 
revisioleikkauksissa poistettujen muovikompo-
nenttien kulumista, ei yleensä ole selvinnyt syy-
tä siihen, miksi muovi on jouduttu poistamaan 
(esimerkiksi infektiota, tekonivelen virheasentoa 
tai komponentin raapiutumista). Siksi näiden te-
kijöiden vaikutusta muovin kulumiseen ei voida 
poissulkea. On todennäköistä, että potilaan pai-
nolla, tekonivelen tyypillä (esimerkiksi rotatoiva 
tai high flexion -nivel), komponenttien koolla ja 
tekonivelen muotoilulla on huomattavasti suu-
rempi merkitys muovin kulumiseen kuin muo-
vin tyypillä (Utzschneider ym. 2009, Essner ym. 
2011, Battaglia ym. 2014).

Australian tekonivelrekisterissä on todettu, 
että silloitettuja muoveja käytettäessä revisioris-
ki on vähäisempi (3,5 % vs 5,8 %) kymmenen 
vuoden seurannassa. Suurin ero havaittiin irtoa-
misen tai osteolyysin vuoksi tehtyjen revisioiden 
osuudessa (0,8 % vs 1,7 %). Muoveista, joihin on 
lisätty E-vitamiinia, ei tällaista vertailua ole tehty 
(Australian Orthopaedic Association 2014). 

Femurkomponentin pinnan keramisoinnin 
(esim oxidoitu zirkonium, niobium ym.) on osoi-
tettu kokeellisissa tutkimuksissa vähentävän 
muovin kulumista. Vaikutus näyttäisi perustuvan 
siihen, että keramisoitu metalli ei naarmuunnu 
samalla tavoin kuin kobolttikromi (Oonishi ym. 
2009, Hofer ym. 2014, Roy ym. 2014). Näissä 

tekonivelmalleissa esiintyy vähemmän muovin 
pintavaurioita. Simulaattorissa tekonivelen muo-
toilulla on huomattavasti suurempi vaikutus muo-
vin kulumaan kuin pelkästään muovin laadulla 
tai femurkomponentin keramisoimisella. Oxini-
um-komponenteista on viiden vuoden kliinisiä 
seurantoja, joissa tulokset eivät ole merkittävästi 
tavanomaisia materiaaleja parempia (Park ym. 
2014). 

Polvitekonivelten aiheuttamasta metallial-
lergiasta on ristiriitaista näyttöä. Viimeaikai-
sen konsensuksen mukaan kobolttikromi- tai 
teräskomponentit aiheuttavat erittäin harvoin 
allergisoitumista. Tavanomaisia komponentteja 
voidaan käyttää turvallisesti, vaikka potilaalla 
olisi aiemmin todettu metalliallergia esimerkiksi 
koboltille (Nasser ym. 2007, Lützner ym. 2013, 
Razak ym. 2013). Yksittäistapauksissa on kui-
tenkin raportoitu esimerkiksi sklerodermamaisia 
ihoreaktioita ja ei-bakteriaalisia niveleffuusioita, 
jotka ovat hävinneet vaihtamalla polvitekonivel 
keramisoituihin komponentteihin (Romano ym. 
2009). Eroja ryhmien välillä ei ole todettu verrat-
taessa keramisoidusta metallista valmistettujen 
komponenttien (eivät sisällä kobolttia tai kromia 
lainkaan) ja tavanomaisten tekonivelten implan-
toinnin jälkeisiä plasman metalli-ionipitoisuuksia 
(Garret ym. 2010, Lütxner ym. 2013). Konsensuk-
sen mukaan metalliallergioita ei tarvitse testata 
ennen leikkausta, eikä uusia positiivisia testitu-
loksia juurikaan ilmaannu tavanomaisen teko-
nivelen asettamisen jälkeen (Lützner ym. 2013, 
Razak ym. 2013). 

Suositus
Polvitekonivelen muovia valittaessa tulee tuntea 
käytettävän tekonivelen muotoilun vaikutukset 
muovin kulumiseen. Silloitettujen muovien käyt-
töä voi harkita erityisesti alle 65-vuotiaille poti-
laille. Keramisoitujen komponenttien kliinistä pa-
remmuutta pitkäaikaistuloksissa ei ole osoitettu. 
Metalliallergioita ei tarvitse testata ennen leikka-
usta, ja metalliallergikoiden primaarileikkauksis-
sa tavanomaisten metallikomponenttien käyttö on 
turvallista. 
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Patellan pinnoituksen vaikutusta polvitekonive-
len tuloksiin on tutkittu paljon, mutta yksiselit-
teistä käsitystä pinnoituksen hyödystä ei ole (Fu 
ym. 2011, He ym. 2011, Pilling ym. 2012, Chen 
ym. 2013, Baker ym. 2014). Polven etuosan kivun 
yleisyydessä ja potilaiden tyytyväisyydessä ei ole 
todettu eroa, jos patella pinnoitetaan tai jätetään 
pinnoittamatta (Fu ym. 2011, He ym. 2011, Pilling 
ym. 2012, Chen ym. 2013). Sekä pinnoitettujen 
että pinnoittamattomien tulokset ovat pääasias-
sa hyvät (Fu ym. 2011, He ym. 2011, Pilling ym. 
2012, Chen ym. 2013, Baker ym. 2014). Näyttäisi 
olevan viitteitä siitä, että jos patella pinnoitetaan 
polven kokotekonivelleikkauksen yhteydessä, uu-
sintaleikkausriski vähenee (Fu ym. 2011, He ym. 
2011, Pilling ym. 2012, Chen ym. 2013). Toisaalta 
rutiinimainen patellakomponentin asentaminen 
lisää kustannuksia.

Suositus
Rutiinimainen patellan pinnoittaminen ei ole tar-
peen. Patellan pinnoittamiselle ei ole olemassa 

Patellan pinnoitus

yksiselitteisiä indikaatioita. Jos leikkauksen yh-
teydessä todetaan huono patellan kulku femur-
komponentin urassa, kannattaa pinnoittamista 
harkita. Jos patella on hyvin ohut, kannattaa pin-
noittamiseen suhtautua erityisen kriittisesti.
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Kuva 32. Polven sementillinen tekonivel 67-vuotiaalla nai-
sella. Polvilumpioon eli patellaa on pinnoitettu erillisessä 
leikkauksessa jälkikäteen."
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Polven narkoosimanipulaatiolla tarkoitetaan pol-
ven leikkauksenjälkeisen liikelaajuuden paranta-
mista joko yleis- tai spinaalianestesiassa (Fox ja 
Poss 1981).

Polven tekonivelleikkauksessa pyritään saa-
maan aikaan liikelaajuus, jolla potilas suoriutuu 
päivittäisistä toiminnoista ilman apuvälineitä. 
Leikkauksessa saavutettu liikelaajuus saattaa pie-
nentyä merkittävästi leikkauksen jälkeen. Tämä 
voi johtua arpikiinnikkeistä (artrofibroosi), jotka 
syntyvät puutteellisen mobilisaation tai voimak-
kaan nivelen sisäisen arpikudoksen muodostumi-
sen seurauksena. Leikkauksenjälkeistä huonoa 
liikelaajuutta ennustavat huono liikelaajuus en-
nen leikkausta, komponenttien väärä asemointi ja 
koko, diabetes, ylipaino, tupakointi, heterotooppi-
nen luutuminen, riittämätön kivun hoito, huono 
hoitomyöntyvyys ja luukuolio (Gandhi ym. 2006, 
Ghani ym. 2012, Issa ym. 2014).

Jäykän tekonivelpolven määritelmä on risti-
riitainen. Jotta potilas selviytyisi porraskävelystä, 
polvinivelen tulee koukistua vähintään 90°. Is-
tumiseen vaaditaan 93°, kengännauhojen sitomi-
seen 106° ja polvillaan oloon yli 120° fleksio (Issa 
ym. 2014, Laubenthal ym. 1972). Polven tekoni-
velleikkauksen jälkeinen liikelaajuus jää vajaaksi 
eri tutkimusten mukaan 2–23 %:ssa tapauksista 
(Choi ym. 2014).

Yksiselitteistä, oikeaa ajankohtaa polven te-
konivelen narkoosimanipulaatiolle ei ole. Useat 
tutkimukset puoltavat aikaista manipulaatiota. 
Mitä varhaisemmin manipulaatio (kuusi viikkoa 
– 12 viikkoa – yli kolme kuukautta – yli kuusi 
kuukautta) suoritetaan, sitä suurempi liikkeen 
lisääntyminen on saavutettu (Namban ym. 2007, 
Issan ym. 2014). Manipulaatio ei aina paranna lii-
kelaajuutta pysyvästi, eikä toistetun manipulaati-
on hyödystä ole näyttöä.

Polven tekonivelen narkoosimanipulaatio to-
teutetaan potilaan ollessa joko yleis- tai spinaalia-

Polven  
narkoosimanipulaatio

nestesiassa. Polvea koukistamalla manipuloitavan 
jalan lonkka viedään 90° kulmaan ja painetaan 
polvea tasaisella, kohtuullisella voimalla kouk-
kuun säären yläkolmanneksesta, kunnes arpikiin-
nikkeiden repeäminen on sekä tunnettavissa että 
kuultavissa ja saavutetaan riittävä liikelaajuus 
(Fox ja Poss 1981). Mikäli polvessa on myös ojen-
nusvajetta, kannattaa sitä varovasti manipuloida 
myös ojennukseen, vaikka narkoosimanipulaati-
on hyöty ojennusvajeeseen on yleensä vähäisem-
pi.

Polven tekonivelen narkoosimanipulaatioon 
liittyvien komplikaatioiden esiintyvyys on alle 1 
%. Tyypillisimmät komplikaatiot ovat polvinive-
len sisäinen hematooma, ojentajalihasten  repeä-
minen, proteesin viereinen reisimurtuma ja hete-
rotooppinen luutuminen (Fitzimmons ym. 2010, 
Issa ym. 2014, Yercan ym. 2006). Komplikaatiot 
johtuvat yleensä liiallisesta voimankäytöstä.

Jos ensimmäisellä narkoosimanipulaatiolla ei 
saavuteta toiminnallisesti riittävää liikelaajuutta, 
tulee komponenttien koosta ja oikeasta asemoin-
nista varmistua kuvantamistutkimuksilla. Polven 
TT:llä voidaan selvittää komponenttien rotaatio ja 
patellofemoraalinivelen yhteensopivuus (Berger 
ym. 1998).

Suositus
Jos polven fleksio jää kuuden viikon kuluttua te-
konivelleikkauksesta alle 85 asteen, tulee narkoo-
simanipulaatiota harkita. Jos polven fleksio jää 
kolmen kuukauden kuluttua tekonivelleikkauk-
sesta alle 85°:n, suositellaan narkoosimanipulaa-
tiota. Ennen sen mahdollista toistamista kompo-
nenttien oikea koko ja asemointi tulee varmistaa 
kuvantamistutkimuksin. Manipulaatiossa tulee 
välttää liiallista voimankäyttöä. 
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Fysioterapia on osa rutiinimaista jälkihoitoa pol-
ven ja lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen, mutta 
sen käytössä on eroja. Polven tekonivelleikkauk-
sen jälkeen voidaan käyttää kuntoutuksen tukena 
CPM-laitetta (continous passive motion, jatkuva 
passiivinen liike).

Tutkimustulokset fysioterapian hyödyistä 
ovat osin ristiriitaisia. Varhaista mobilisaatiota 
pidetään keskeisenä tavoitteena polven tekoni-
velleikkauksen kuntoutuksessa. Potilaat pyri-
tään kotiuttamaan omaan kotiinsa hoitolaitoksen 
sijaan. Tulokset ovat yhtä hyvät niin hoitolaitok-
sessa tapahtuvasta kuntouttamisesta kuin kotona 
tapahtuvasta omatoimisesta mobilisoitumisesta. 
Lisäinterventioista ei ole saatu todistettavaa hyö-
tyä (Roos 2003). Cochrane-katsauksessa arvi-
oitiin sekä kotona tapahtuvaa että laitoskuntou-
tusta tekonivelleikkauksen jälkeen ja todettiin 
moniammatillisen kuntoutuksen voivan lisätä 
aktiivisuutta ja osallistumista (Khan ym. 2008). 
Tehostetusta perioperatiivisesta hoidosta ja fysio-
terapiasta on hyötyä kliinisesti, ja fysioterapia on 
kustannustehokasta lonkan tekonivelleikkauksen 
jälkeen. Myös polven tekonivelleikkauksen jäl-
keen se on kustannustehokasta, mutta varsinaista 
muuta hyötyä siitä ei ole todettu (Larsen 2009). 
Meta-analyysin perusteella todettiin, että fysiote-

rapeuttisten harjoitteiden hyödyllisyydestä ei ole 
riittävästi näyttöä lonkan tekonivelleikkausten 
jälkeen (Minns Lowe 2009). Vastaavasti toisessa 
meta-analyysissä havaittiin fysioterapian paran-
tavan polven tekonivelleikkauksen jälkeen toi-
mintaa, liikealaa, kävelykykyä ja elämänlaatua, 
mutta vaikutus kesti vain 3–4 kuukautta. Vuoden 
kuluttua pysyviä vaikutuksia ei enää havaittu, jo-
ten fysioterapiaa ei voida pitää kustannustehok-
kaana (Minns Lowe 2007). 

CPM-laitteen käytöllä polven tekonivelleikka-
uksen jälkeen ei ole todettu olevan kliinistä mer-
kitystä polven liikealan, kivun tai elämänlaadun 
kannalta, eikä sen rutiinimaista käyttöä voida 
pitää suositeltavana (Harvey 2014, Boese 2014). 
Pidennetyn CPM-laitteen käytön on todettu hiu-
kan parantavan polven liikelaajuutta toipumisen 
alkuvaiheessa, mutta tätä eroa ei enää havaittu 
kuuden eikä 12 viikon kuluttua leikkauksesta 
(Lenssen 2008).

Suositus
Sairaalahoidon jälkeisestä rutiinimaisesti jär-

jestetystä fysioterapiasta ei ole hyötyä kuten ei 
myöskään CPM-laitteen rutiinimaisesta käytöstä.

Fysioterapia ja CPM-laite lonkan  
ja polven tekonivelleikkauksen jälkeen
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Kivuliaan polvitekonivelen selvittelyssä erotus-
diagnostisia vaihtoehtoja on lukuisia. Polvesta 
johtuvia syitä ovat muun muassa infektio, insta-
biliteetti, virheasento (malalignment), pehmyt-
kudosongelmat (esimerkiksi ”patellar clunk” ja 
popliteusjänteen pinne), artrofibroosi, muovin ku-
luminen, osteolyysi, aseptinen irtoaminen, tois-
tuva veripolvi ja ojentajalihasten muodostaman 
järjestelmän ongelmat (polvilumpion lateralisaa-
tio, jännerepeämät, patellofemoraalinen ”overs-
tuffing”, patella baja). Tekonivelen ulkopuolisia 
syitä ovat esimerkiksi lonkkanivelen sairaudet, 
hermoperäiset syyt (spinaalistenoosi, välilevy-
tyrä, neurinoomat, alueellinen kipuoireyhtymä), 
verisuoniperäiset syyt (syvä laskimotukos, valti-
monkovettumistauti), hanhenjalkakalvon (pes an-
serinus) bursiitti ja rasitusmurtumat (Bonnin ym. 
2011, Hofmann ym. 2011, Vince 2014). 

Tutkimusten mukaan noin 20 % polven teko-
nivelpotilaista on tyytymättömiä primaarileik-
kauksen tulokseen ja tuntee merkittäviä kipuja 
polven ja raajan alueella vielä vuoden kuluttua 
leikkauksesta (Hofmann ym. 2011, Lombardi ym. 
2014). Näistä potilaista merkittävällä osalla kivun 
syy jää epäselväksi perusteellisista tutkimuksista 
huolimatta. Revisioleikkauksen tulos on huono, 
mikäli revision syy on epäselvä ennen uusinta-
leikkauspäätöstä. 

Kivuliaan ja tyytymättömän polven tekonivel-
potilaan tutkimisessa on selvitettävä laajasti itse 
polvesta johtuvat syyt sekä selän, lonkan, nilkan 
ja jalkaterän tai muiden sairauksien aiheuttamat 
oireet. Myös psyykkisten tekijöiden merkitys tuli-
si huomioida erityisesti hankalan, kroonistuneen 
kivun selvittelyssä (Hofmann ym. 2011).

Anamneesi ja kliininen tutkimus ovat diag-
noosin perusta. Perussairaudet ja aikaisemmat 
hoidot selvitetään. Aikaisemmat kuvantamistut-
kimukset (mukaan lukien polven tilanne ennen 

primaarileikkausta) ja leikkauskertomukset aut-
tavat oireiden syyn selvittämisessä. Potilaan liik-
kumistottumukset on huomioitava. Potilaat ovat 
entistä aktiivisempia, ja odotukset suorituskyvyn 
paranemisesta voivat olla epärealistisia (Lombardi 
ym. 2014). Kivun luonteen selvittelyssä huomioi-
daan, onko kipu alkanut heti leikkauksen jälkeen 
vai vasta myöhemmin, onko kyseessä samanlai-
nen kipu kuin ennen leikkausta, onko kyseessä 
rasitus- vai lepokipu ja onko heijastekipua. Lisäksi 
kysytään puutumisesta ja hyperestesiasta, nivelen 
turvotuksesta ja kuumoituksesta, polven löysyy-
den ja pettämisen tunteesta, liikerajoituksesta, 
lukkiintumisesta, muljahtelusta ja napsahtelusta.

Kliinisessä tutkimuksessa huomioidaan liha-
satrofiat, turvotukset, ontuminen, raajojen pituu-
sero, polven asento seistessä, säären ja jalkaterän 
kiertyminen, nilkan ja jalkaterän toiminta käve-
lysyklissä sekä ihon kunto ja leikkaushaavan pa-
raneminen. Selvitetään polven ihotunto, hyperes-
tesiat ja hermovaurioon sopivat liipaisinpisteet. 
Todetaan mahdollinen kuumoitus, hydrops, pal-
paatioarkuudet, aktiivinen ja passiivinen liikelaa-
juus (myös ojennusvajaus ja yliojentuminen) sekä 
polvilumpion kulku, liikkuvuus ja krepitaatio 
aktiivisen liikkeen aikana. Stabiliteetti tutkitaan 
AP- ja sivusuunnassa polvi suorana, semifleksi-
ossa (30°) ja fleksiossa (90°). Poikkeava löydös, 
esimerkiksi merkittävä nivelraon avautuminen tai 
puoliero sivusuunnan testauksessa, kirjataan tar-
kasti. AP-suunnan instabiliteetti semifleksiossa 
kuormittaa rasituksessa patellofemoraaliniveltä ja 
voi aiheuttaa anteriorisia kipuja. Alaraajojen neu-
rovaskulaarisessa statuksessa selvitetään ainakin 
Laséguen testi, refleksit ja sykkeet. Lonkka- ja 
nilkkanivelen toiminta huomioidaan.

Infektioepäilyssä ja epäselvän kiputilan sel-
vittelyssä tehdään polvipunktio. Nesteen ulkonä-
kö kirjataan, ja näytteestä tutkitaan solujen erit-

Preoperatiiviset tutkimukset ennen 
polven tekonivelen revisioleikkausta 
ja peroperatiivisten löydösten 
dokumentointi
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telylaskenta, bakteeriviljely (aerobi- ja anaerobi-) 
riittävän pitkällä 10–14 vrk:n rikastusvljelyllä 
sekä kiteet (kihdin ja valekihdin poissulku). Ihon 
paikallispuudutusta ei suositella, koska puudutus-
aineet ovat bakteriostaattisia. Punktion yhteydes-
sä voidaan harkita koepuudutusta. Kivuttomuus 
puudutuksen jälkeen viittaa nivelensisäiseen syy-
hyn. Kipupisteiden paikallispuudutus voi auttaa 
diagnostiikassa.

Verikokeista otetaan ainakin lasko, perus-
verenkuva ja CRP aina ennen revisiopäätöstä. 
Röntgenkuvista otetaan AP-projektio seisten (ei 
semifleksiokuva), polven sivukuva, pitkä alaraa-
jan kuormituskuva sekä tarvittaessa polvilum-
pioprojektiot. Kuvista arvioidaan komponenttien 
asento ja komponenttien sopivuus (overhanging), 
muovin kuluminen, raajan linjaus, kirkastumalin-
jat, osteolyysi, luun murtumat ja patellofemoraa-
linivelen tila.

TT tulisi tehdä aina, jos epäillään komponent-
tien rotaatiovirheasentoa ja jos kivun syy on epä-
selvä ja harkitaan revisioleikkauksen tekemistä. 
Rotaatiovirheasennot ovat tärkeimpiä syitä huo-
noon leikkaustulokseen (Hirshmann ym. 2010). 
Kaikukuvauksen hyöty on vähäinen, se soveltuu 
lähinnä jännepatologian ja bursiitin diagnostiik-
kaan. MK:lla ei ole juuri merkitystä kivun selvit-
telyssä, mutta metallireduktio-ohjelmien kehitys 
voi parantaa diagnoosimahdollisuuksia.

Isotooppitutkimuksia on käytetty irtoamista 
ja infektiota epäiltäessä (luusto- ja valkosolu-
kartta), mutta niiden osuvuus on todettu huonoksi 
eikä niitä suositella enää rutiinimaiseen käyt-
töön tekonivelen kivun diagnostiikassa (Palestro 
2014). Infektiodiagnostiikassa parempi osuvuus 
on positroniemissiotomografialla (PET). Yksi-
fotoniemissiotomografia (SPET) yhdistettynä 
3D-TT:hen saattaa auttaa infektiodiagnostiikassa 
(Palestro 2014). 

Artroskopiaa voidaan käyttää synoviitin ja 
pehmytkudospinteen (”patellar clunk”) hoidossa, 
jos näistä on selkeä kliininen epäily (Mandalia 
ym. 2008). 

Revisioleikkauksessa kirjataan nivelensisäiset 
löydökset: nivelnesteen määrä ja laatu, pehmyt-
kudosten tila, polven stabiliteetti ja liikesektori, 
patellan kulku ja komponenttien asennot.

Suositus
Kivuliaan polvitekonivelpotilaan tutkimukses-
sa edetään systemaattisesti ja pidetään mielessä 
infektion mahdollisuus. Perussairaudet, leikka-
usta edeltävä tilanne, leikkaukset, kuvantamis-
tutkimukset ja hoidot huomioidaan. Potilaalle 
suoritetaan kliininen tutkimus, jonka löydökset 
kirjataan sairauskertomukseen. Natiiviröntgen-
kuvaus ja polvipunktio ovat perustutkimuksia, 

Kuva 33. Tietokonekerroskuvauksessa voidaan 
arvioida polven komponenttien rotaatiota. Femurkom-
ponentin rotaatiota arvioitaessa referenssinä toimii 
epikondyliakseli.
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joita täydennetään epäselvissä tapauksissa TT:llä. 
Revisioleikkaukseen lähdettäessä oireiden syyn 
tulisi olla selvillä, eikä revisioleikkaus pelkästään 
kipuoireen takia ole suositeltavaa. Revisioleik-
kauslöydökset kirjataan tarkasti.
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Korvattavat potilasvahingot ovat ennakoimatto-
mia ja vältettävissä olevia hoidon komplikaatioi-
ta. Niiden korvauskriteerit on määritetty potilas-
vahinkolaissa (585/1986, 2 §). Lonkan ja polven 
tekonivelleikkaukset ovat olleet viime vuosina 
yleisimpiä korvattaviin potilasvahinkoihin joh-
taneita toimenpiteitä Suomessa (Potilasvakuutus-
keskus 2014).

Potilasvahinkotyypit
Lonkan ja polven ensitekonivelleikkauksiin 
liittyvät potilasvahingot ovat tyypiltään hyvin 
samanlaisia. Noin 75 % vahingoista on vältettä-
vissä olevia leikkausteknisiä virheitä, 20 % odot-
tamattomia infektioita ja 5 % vahingoista liittyy 
hoitoon tai hoitopäätöksiin ennen leikkausta ja 
sen jälkeen (Järvelin 2012, Helkamaa ym. 2015). 
Tyypilliset lonkan ja polven tekonivelvahingot on 
esitetty kuvissa 1–2.

Tyypilliset leikkaustekniset virheet 
korvatuissa potilasvahingoissa*
A) Lonkka (kuva 1)
-  Kupin virheasento
- Hermovauriot
- Liian pienen varren käyttö
- Puutteellinen murtuman hoito

B) Polvi (kuva 2)
-  Komponenttien akselivirheet  

(mekaaninen akseli)
-  Komponenttien rotaatiovirheet
-  Puutteellinen pehmytkudosten tasapainotus
-  Liian ohuesta muovista johtuva instabiliteetti

*Tiedot on kerätty Potilasvakuutuskeskuksen po-
tilasvahinkorekisteristä ja potilasvahinkotapaus-
ten alkuperäisistä potilasasiakirjoista. Analyysi 
kattaa kaikki Suomessa tehdyt lonkan ja polven 
ensitekonivelleikkaukset ja niistä tehdyt potilas-
vahinkoilmoitukset vuosina 2008–2010. 

Potilasvahinkojen syntyyn 
vaikuttavat tekijät

Tärkein potilasvahinkojen syntyyn vaikuttava 
tekijä on leikkaava lääkäri. Potilasvahinkojen 
ilmaantuvuus on käänteisesti verrannollinen sai-
raaloiden leikkausmääriin sekä polven että lon-
kan tekonivelleikkauksissa (Järvelin 2012, Hel-
kamaa ym. 2015). Samanlaisia tuloksia on saatu 
tutkimuksista, jotka ovat selvittäneet sairaaloiden 
leikkausmäärien vaikutuksia komplikaatioiden 
ilmaantuvuuteen tekonivelkirurgiassa (Katz ym. 
2004, Marlow ym. 2010, Critchley ym. 2012, 
Lau ym. 2012, Shervin ym. 2007). Tekonivelki-
rurgiaan liittyy oppimiskäyrä (Lee ym. 2014). 
Kirurgin leikkausmäärä vaikuttaa keskeisesti 
tekonivelkirurgiaan liittyvien komplikaatioiden 
ilmaantuvuuteen (Battaglia ym. 2006, Shervein 
ym. 2007, Ravi ym. 2014).

Tekonivelleikkauksiin liittyvien 
potilasvahinkojen välttäminen
Valtaosa korvattavista potilasvahingoista olisi 
vältettävissä toimimalla huolellisemmin. Lonkan 
tekonivelleikkauksissa huomiota tulee kiinnit-
tää erityisesti kupin asemointiin ja sementittö-
män kupin stabiliteetin varmistamiseen. Polven 
tekonivelleikkauksissa erityistä huomiota tulee 
kiinnittää mekaanisen akselin ja komponenttien 
rotaatioon arviointiin, sahauksiin sekä pehmyt-
kudosten tasapainotukseen.

Yksikön leikkaavien lääkäreiden laatua tulisi 
seurata. Tilanteissa, joissa vahinkoja kertyy pal-
jon yksittäisille kirurgeille, tulisi vahinkojen syyt 
selvittää huolellisesti ja puuttua niihin määrätie-
toisesti.

Tyypilliset potilasvahingot lonkan 
ja polven tekonivelkirurgiassa
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Kuva 1
Korvatut 

potilasvahingot 
(n=250)

Infektiot     
(n=53) 

Hoitovahingot 
(n=197)

Puutteelinen 
diagnostiikka     

(n=4)

Ei indikaatiota 
leikkaukselle 

(n=5)

Leikkaus-
tekninen virhe 

(n=189)

Hoitoviive tai 
puutteellinen 

jatkohoito 
(n=9)

Useat 
perusteet      

(n=10)

Puutteellinen 
pehmyt-
kudosten 
suojaus     
(n=43)*

Kupin 
virheet            
(n=80)

Varren 
virheet         
(n=54)

Murtumien 
puutteellinen 

hoito 
(n=22)

Muut 
virheet          
(n=28)

Useat virheet 
samalla 

potilaalla          
(n=36) ‡

Potilas-
vahinkolain 
mukaiset 
korvaus-
perusteet

Hoito-
vahinkojen 
korvaus-
perusteet

Leikkaus-
tekniset 
virheet

Eritellyt 
vamma-

mekanismit       

• Suora vaurio 
esim. pistä-
minen tai 
leikkaaminen

• Hermoa ei 
identifioitu

• Puristus
• Venytys esim. 
pituusero

• Virheasento
• Instabiiliksi 
jätetty 
komponentti

• Virheasento
• Instabiiliksi 
jätetty kom-
ponentti

• Murtumaa ei 
huomattu 
leikkauksessa

• Puutteellinen 
osteosyn-
teesi

• Sementointi ongelmat
• Puutteellinen sulku
• Yhteensopimattomien 
komponenttien 
käyttäminen

Alaraajojen 
pituusero 
(n=19)      

21 % 79 %

2 % 3 % 96 % 5 % 5 %

23 % 42 % 29 % 12 % 15 % 19 %

10 %

* Hermo- ja verisuonivauriot, ‡ Kahdella potilaalla 3 virhettä,    Suunnittelematon > 2 cm pituuseroT

T
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Korvatut 
potilasvahingot 

(n=265)

Infektiot     
(n=68)* 

Hoitovahingot 
(n=208)

Puutteelinen 
diagnostiikka     

(n=6)

Ei perustetta  
leikkaukselle 

(n=11)

Leikkaus-
tekninen virhe 

(n=183)

Hoitoviive tai 
puutteellinen 

jatkohoito 
(n=9)

Muut 
perusteet      

(n=14)

Puutteellinen 
pehmyt-
kudosten 
suojaus     

(n=11)**

Kompo-
nenttien 

virheasento           
(n=86)

Puutteellinen 
balansointi tai 
liian pienen 

muovin 
käyttö (n=50)

Puutteellinen 
ligamenttivau-

rion hoito 
leikkauksessa     

(n=14)

Patella 
ongelmat 
(n=19)

Muut virheet          
(n=23) 

Potilas-
vahinkolain 
mukaiset 
korvaus-
perusteet

Hoito-
vahinkojen 
korvaus-
perusteet

Leikkaus-
tekniset 
virheet

Eritellyt 
vamma-

mekanismit       

• Suora vamma
• Puristus 
(esim. 
verisyhjiön 
virheellinen 
käyttö)

• Mekaaninen 
akseli (n=69)

• Kierto-
virheasento

• Kollateraali 
vauriot 

• Patellajänteen 
vaurio

• Patellan 
luksaatio-
ongelma

• Patellan 
pinnoitus-
ongelmat

• Murtuma
• Alipaineimu
• Instabiilit 
komponentit

• Anestesia
• Sairaalan 
resurssien 
riittämättö-
myys 
leikkauksen 
totetuttamis-
een

Liian suuren 
reisi tai sääri 
komponentin 
käyttäminen            

(n=17)

* 11 potilaalla myös hoitovahinko. ** Hermo- ja verisuonivauriot

26 % 78 %

3% 5 % 88 % 4 % 7 %

6 % 47 % 27 % 8 % 10 % 13 %

9 %

Kuva 2
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Lonkan sementittömän tekonivelen asentami-
sen yhteydessä periproteettisen murtuman esiin-
tyvyys on ollut 3–20 % (Fitzgerald ym. 1988, 
Schwartz ym. 1989, Stuchin 1990). Periproteet-
tisen murtuman syntyminen liittyy käytetyn te-
konivelen muotoiluun, mikä osaltaan selittää eri 
tutkimuksissa havaitut esiintyvyyden vaihtelut.

Etiologia
Periproteettisen murtuman riskitekijöitä primaa-
rileikkauksessa ovat sementitön tekonivel, luun 
huono laatu (reuma tai osteoporoottinen luu) tai 
epämuotoisuus sekä aiemmat lonkan alueen leik-
kaukset. Leikkauksenaikainen murtuma syntyy 
tavallisesti reisiluun yläosan ydinonteloa työstet-
täessä tai lopullista proteesia asennettaessa (Khan 
ja O’Driscoll 1977, Fitzgerald ym. 1988, Mallory 
ym. 1989, Schwartz ym. 1989). Sementittömän 
proteesin kiilamainen muoto saattaa murtaa me-
tafyysialueen heikon luun varren sisäänviennin 
yhteydessä. Ylikokoinen varsikomponentti aihe-
uttaa jännitettä luussa ja jälkeenpäin mahdollises-
ti murtuman (Kavanagh 1992).

Ison sarvennoisen kärjen murtuma
Jotta keskimmäisen pakaralihaksen voima välit-
tyisi normaalisti reisiluuhun mahdollistaen ontu-
mattoman kävelyn, lihaksen koko kiinnityskoh-
dan ison sarvennoisen kärjessä täytyy olla ehjä. 
Dislokoitumatonta murtumalinjaa ison sarven-
noisen kärjessä voidaan seurata konservatiivises-
ti, jos oletetaan luukalvon tukevan sen paikalleen 
luutumisen ajaksi. Ison sarvennoisen kärjen dislo-
koitunut murtumakappale tulee sen sijaan aina 
kiinnittää vähintään prikallisella ruuvilla, jos sen 
koko ja luun laatu mahdollistavat tämän. Jännite-
sidos ei aina takaa riittävää stabiliteettia.

Ison sarvennoisen murtuma
Tekonivelleikkausen aikana syntynyt ison sar-
vennoisen murtuma on aina fiksoitava stabiilisti 
esimerkiksi 2–3 prikallisella ruuvilla tai koukku-
levyllä tai molemmilla tavoilla. 

Periproteettinen murtuma
Calcar femoralen seudun murtuma

Perioperatiivinen fissuura on yleensä fiksoitavissa 
vaijerilla. Leikkauksenjälkeisissä röntgenkuvissa 
havaitun calcar femoralen seudun murtuma on fik-
soitavissa luotettavasti vain, jos murtuma on niin 
proksimaalinen, että se voidaan kiinnittää yhdellä 
tai kahdella vaijerilla. Tällöinkin murtuman koko 
voi edellyttää myös revisiovarren käyttöä, joka 
vielä distaalisemmin ulottuvissa murtumissa on 
yleensä välttämätöntä (Davidson ym. 2008).

Acetabulumin reunan murtuma
Sementitöntä komponenttia käytettäessä acetabu-
lumin murtuminen on harvinaista. Sen seurauk-
sena press fit-komponentin tukevuus usein me-
netetään acetabulumin kehän katkettua. Hoitona 
käytetään levytystä, kun murtuma sijaitsee taka-
palkin alueella, ja tuki- tai revisiokupin käyttöä 
ruuvifiksaation kanssa (Davidson ym. 2008).

Välittömät postoperatiiviset 
murtumat ilman uutta tapaturmaa
Erikoislääkärin kokemus ja käytettyyn tekonivel-
malliin tottuminen vähentävät huomaamatta tai 
hoitamatta jäävän perioperatiivisen murtuman 
riskiä ja vaikuttavat hoidon tasoon. Tavallisim-
min murtuma on todettavissa joko reisiluun ydintä 
työstettäessä raspin muuttuessa rotatorisesti epä-
vakaaksi tai siten, että implantointi äkillisesti ja 
yllättävästi helpottuu. Vaikka primaarileikkauk-
sessa on asennettu oikeankokoinen varsikompo-
nentti stabiilisti eikä ensimmäisissä leikkauksen-
jälkeisissä röntgenkuvissa näy poikkeavaa, on silti 
mahdollista, että jo vuodeosastovaiheessa lonkka 
kipeytyy voimakkaasti ja uusissa kuvissa on calcar 
femoralen seudussa nähtävissä murtuma. Jos sel-
vää vammaa, kuten kaatumista, ei leikkauksen jäl-
keen ole todettavissa, on murtuma todennäköisesti 
syntynyt leikkauksessa, kuten pinnoiteproteesien 
”retrieval”-analyysissa on osoitettu (Morlock ym. 
2006). Murtuma ei yleensä ole leikkaustilanteessa 
nähtävissä (hiushalkeama), eikä se ole huolellisel-
lakaan kirurgisella tekniikalla vältettävissä.
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Kuva 34. Oikean reisiluun pirstaleinen, periproteettinen murtuma on 
korjattu leikkauksella käyttäen pitkävartista, sementitöntä femur-
komponenttia, pitkää koukkulevyä sekä vaijeri- ja ruuvikiinnitystä.  
Samassa yhteydessä acetabulum-komponentti on vaihdettu muovin 
kuluman ja osteolyysin takia.

Kirjallisuutta
Davidson D, Pike J, Garbuz D, Duncan CP, Masri BA. 
Intraoperative periprosthetic fractures during total hip 
arthroplasty. Evaluation and management. J Bone Joint 
Surg Am 2008:90:2000–12.
Fitzgerald RH Jr, Brindley GW, Kavanagh BF. The unce-
mented total hip arthroplasty. Intraoperative femoral 
fractures. Clin Orthop Relat Res 1988;235:61–6.
Kavanagh BF. Femoral fractures associated with total 
hip arthroplasty. Orthop Clin North Am 1992;3:249–
57.
Khan MA, O'Driscoll M. Fractures of the femur during 
total hip replacement and their management. J Bone 
Joint Surg Br 1977;59:36–41.

Mallory TH, Kraus TJ, Vaughn BK. Intraoperative 
femoral fractures associated with cementless total hip 
arthroplasty. Orthopedics 1989;12:231–9.
Morlock MM, Bishop N, Ruther W, Delling G, Hahn 
M. Biomechanical, morphological, and histological 
analysis f early failures in hip resurfacing arthroplasty. 
Proc Inst Mech eng 2006;220:333–44.
Schwartz JT Jr, Mayer JG, Engh CA. Femoral fracture 
during non-cemented total hip arthroplasty. J Bone 
Joint Surg Am 1989;71:1135–42.
Stuchin SA. Femoral shaft fracture in porous and press-
fit total hip arthroplasty. Orthop Rev 1990;19:153–9.



115

Yleisiä riskitekijöitä hermovauriolle ovat dia-
betes, perifeerinen neuropatia, polyneuropatia, 
alkoholismi, koagulopatia, aiempi välilevytyrä 
ja spinaalistenoosi (Farrell ym. 2005, Fox ym. 
2012). Jopa yli puolelle potilaista, joilla on peri-
feerinen neuropatia, voi kehittyä hermovamma 
leikkauksen yhteydessä. Hermovaurion ilmaan-
tuvuus tekonivelleikkauksen yhteydessä on 12%. 

Hermovauriot lonkka- ja 
polviartroplastian yhteydessä

Tärkeät hermot lonkka- ja polviproteesileikkauksessa. I) Peittyneen aukon 
hermo (n. obturatorius), 2) Reisihermo (n. femoralis), 3) Lonkkahermo (n. 
ischiadicum), 4) yhteinen pohjehermo (n. fibularis communis). Näiden lisäksi 
on muistettava ylempi pakarahermo (n. gluteus superior), joka sivukuvassa 
nähdään iskiasrungon takana pakaran alaosassa. Tämä ristipunoksesta 
(plexus sacralis) lähtevä hermohaara on yleisimmin vaurioituva hermo lonkan 
tekonivelleikkauksessa.

Tavallisempi se on potilailla, joilla on acetabu-
lumin dysplasia tai silloin, kun kyseessä on re-
visioleikkaus (DeHart ja Riley 1999, Farrell ym. 
2005). Hermovaurioista neurapraksia on lievin. 
Kyseessä on lievä johtumishäiriö, josta toipumi-
nen tapahtuu 3–6 viikossa. Aksonotmeesi on va-
kavampi aksonivaurio, jossa epi- ja perineurium 
ovat kuitenkin ehjät. Vaurio korjaantuu, mutta se 
vie aikaa huomattavasti pidempään. Neurotmee-
sissa hermon kontinuiteetti on poikki. 

Tavallisesti hermovauriot liittyvät lonkan te-
konivelleikkaukseen. Iskiashermorungon vaurio 
syntyy yleensä posteriorista avausta käytettäes-
sä mutta mahdollisesti myös anterolateraalisesta 
avauksesta leikattaessa (Schmalzried ym. 1997). 
Hermon vaurioitumisen syitä ovat mekaaninen 
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vaurio (esimerkiksi instrumentit, poraus tai ruu-
vit), lämpövaurio (sementti), venytysvamma tai 
pituuseron korjaus (riski suurenee yli 2 cm:n kor-
jauksissa) ja hematooma (Butt ym. 2005, Brown 
ym. 2008). 

Reisihermon vaurion esiintyvyys on 0,1–2,4 
%. Se aiheuttaa nivus- ja reisikipua sekä heikentää 
iliopsoas- ja quadricepslihasten toimintaa. Ehkä 
yleisin lonkka-artroplastiaan liittyvä hermovam-
ma on ylemmän pakarahermon (n. gluteus superi-
or) vaurio. Turva-alue on 5 cm ison sarvennoisen 
kärjestä proksimaalisuuntaan. Nervus obturato-
riuksen vamma on lonkan alueella harvinaisin 
ja liittyy yleensä acetabulumin pohjan penetroi-
tumiseen sementin, ruuvien tai instrumentaation 
aiheuttamana. Tyypillisesti hermovaurio oirehtii 
enemmän kipuna kuin motorisena puutteena (rei-
den lähentäjälihakset). Nervus cutaneus femoris 
lateraliksen vauriot liittyvät suoraan anteriori-
seen avaukseen. Leikkauksen jälkeistä parestesi-
aa esiintyy noin 15 %:lla potilaista (Goulding ym. 
2010). Avausten välillä ei ole tilastollisesti mer-
kitseviä eroja hermovammojen ilmaantuvuudessa 
lukuun ottamatta nervus cutaneus lateraliksen 
vauriota (Jolles ja Bogoch 2006).

Iskiashermon sijainti on identifioitava ennen 
leikkausta ja sen jälkeen. Lonkan ja polven flek-
sioasento sekä jalan kannattaminen ja tukeminen 
toimenpiteen aikana vähentävät venytystä ra-
kenteisiin. Instrumentit tulee asettaa paikoilleen 
varovasti ja luun myötäisesti. Anteriorisesti tur-
vallinen paikka on spina iliaca anterior inferiorin 
seutu, ei alempana. Acetabulumin puhkaisua tu-
lee välttää, samoin iskiashermon "notchin" alueen 
instrumentaatiota esimerkiksi deemeleillä ja tur-
haa raajan pidennystä. 

Iskiasvaurion ja pohjehermohalvauksen esiin-
tyvyys on 0,32–2,1 % (Park ym. 2013). Vain noin 
puolella potilaista vaurion syy on selvitettävissä. 
Syynä voi olla esimerkiksi kompressio (hematoo-
ma), ruuvi tai venytys. Joskus vaurio on polvita-
solla. Alkuvaiheessa vaurion toteamisen jälkeen 
tulee tehdä päivittäin kliininen tutkimus kirjauk-
sineen. ENMG kannattaa tehdä kuuden viikon 
ja kolmen kuukauden kuluttua vauriosta. TT:tä 
ja MK:ta voidaan käyttää diagnostiikassa, mutta 
ne eivät ole välttämättömiä. Noin 60 % potilaista 
toipuu täysin. Osittaiset pareesit paranevat keski-
määrin kymmenessä kuukaudessa, totaaliset 14,5 
kuukaudessa. Jos iskiasvaurion tai pohjehermo-

halvauksen aiheuttaa verenvuoto, jos epäillään 
levyn tai ruuvin painavan hermoa tai jos on vah-
va epäily muusta vastaavasta syystä (leikkaajan 
kanta), on hermon eksploraatio ja muut vaaditta-
vat toimenpiteet toteutettava pikaisesti (Park ym. 
2013).

Polven tekonivelleikkaukseen liittyvän her-
movamman ilmaantuvuus on 0,3–1,3 % (Nerces-
sian ym. 2005, Kerver ym. 2013). Hermovauriolle 
altistavat tekijät ovat samat kuin lonkkaleikka-
uksissa. Lisäksi polven alueella hermovauriolle 
alistavat yli kymmenen asteen mekaaninen val-
guskulma, yli 20 asteen ojennusvajaus sekä yli 
120 minuutin verityhjiöaika. Hermo sijaitsee alle 
15 mm:n etäisyydellä sääriluun posterolateraa-
lisesta kulmasta ja voi vaurioitua mekaanisesti 
tätä aluetta käsiteltäessä (Nercessian ym. 2005). 
Leikkauksenjälkeinen epiduraalianestesia saattaa 
peittää pohjehermohalvauksen oireet. Pohjeher-
mon vauriossa tunto heikkenee jalkapöydän pääl-
lä ja nilkassa on dorsifleksion puute tai heikkous. 
Säärihermon vauriossa tunto heikkenee jalkapoh-
jassa ja jalkaterän sisäsyrjällä, ja plantaariflek-
sio sekä inversio ovat heikentyneet. Osittaisessa 
pareesissa lyhyen ja pitkän pohjeluulihaksen (m. 
fibularis brevis ja longus) toiminta on normaalia, 
totaalisessa näiden sekä isovarpaan pitkän ojenta-
jalihaksen (m. extensor hallucis longus), etumai-
sen säärilihaksen (m. tibialis anterior) ja varpai-
den ojentajalihasten toiminta puuttuu (Park ym. 
2013).

Kirjallisuudessa ei ole näyttöä pohjehermon 
systemaattisen eksploraation tai vapautuksen 
hyödystä (Krackow ym. 1993). Mikäli pohje-
hermon vaurion syyksi epäillään hematoomaa, 
tulee se evakuoida tai aspiroida ja tarvittaessa 
paljastaa hermo. Ellei hematoomaa ole, kaikki 
kiristävät sidokset tulee poistaa, tukea jalka tyy-
nyille ja asettaa polvi 20–40 asteen fleksioon. Jos 
epäillään terävää vaurioita, tulee harkita hermon 
eksploraatiota korjausvalmiudessa. ENMG teh-
dään kuuden viikon ja kolmen kuukauden ku-
luttua. Ellei toipumista ole tapahtunut, voidaan 
eksploraatiota harkita 3–4 kuukauden kuluttua 
leikkauksesta. Osittainen pohjehermohalvaus toi-
puu noin 75 %:lla täydellisesti, totaalinen huomat-
tavasti huonommin. Neuropaattinen jäännöskipu 
voi olla hankalampi oire kuin motorinen pareesi. 
Täydellisestikään toimien pohjehermon vaurio ei 
kuitenkaan ole täysin vältettävissä.
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Tekonivelinfektioiden esiintyvyys lonkan kokote-
konivelleikkausten jälkeen on yleensä alle 1 % ja 
polvileikkausten jälkeen alle 2 % (Huotari 2007, 
Remes ym. 2007, Jämsen ym. 2009a). Tekonive-
linfektioiden riskitekijöitä on tutkittu runsaasti, 
mutta tulokset ovat osin ristiriitaisia (Aggarval 
ym. 2014). Tutkimustulosten erot liittyvät erilai-
siin potilasaineistoihin, tutkimusten ajankohtaan, 
infektion ja riskitekijöiden erilaisiin määritelmiin 
ja leikkauksenjälkeisten infektioiden erilaisiin et-
sintätapoihin. Riskitekijöiden arviointia vaikeut-
taa myös se, että tapaus-verrokkitutkimukset ker-
tovat suhteellisen riskin, eivät infektioprosentteja.

Aiempi infektio
Aiempi bakteeriartriitti tai aiempi tekonivelin-
fektio leikattavassa nivelessä suurentaa infektio-
riskin yli 2 %:iin (Berbari ym. 1998).

Lihavuus
Lihavuus on lisännyt infektioriskiä osassa tutki-
muksista (Berbari ym. 1998, Chesney ym. 2005, 
Andrew ym. 2008, Dowsey ja Choong 2008). Tut-
kimuksissa ylipainon määritelmä ja otoskoot ovat 
vaihdelleet. Sairaalloinen lihavuus (painoindeksi 
≥ 40) suurentaa tekonivelinfektion riskiä , ja in-
fektioiden esiintyvyys tässä ryhmässä on ollut 
lonkissa jopa 9 % ja polvissa 3–10 % (Winiarsky 
ym. 1998, Grant ym. 2008, Dowsey ja Choong 
2008 ja 2009, Malinzak ym. 2009). Myös alira-
vitsemus lisää leikkauksenjälkeistä haavavuotoa 
sekä infektioita (Jaberi ym. 2008, Inacio ym. 
2014).

Diabetes
Leikkaukseen liittyvästä tekonivelinfektion ris-
kistä diabeetikoilla on ristiriitaisia tutkimustulok-
sia. Osassa tutkimuksista on havaittu diabeteksen 
lisäävän riskiä (Berbari ym. 1998, Lazzarini ym. 
2001, Chesney ym. 2008). Diabetes voi lisätä in-
fektion riskiä, joka ei kuitenkaan välttämättä ole 

suurempi kuin 2 %. Huonossa hoitotasapainossa 
oleva diabetes on infektion riskitekijä, ja tarvit-
taessa leikkausta tulisi siirtää, kunnes hoitota-
sapaino on saavutettu (Marchant ym. 2009). On 
mahdollista, että diabetesta tärkeämpi riskitekijä 
on hyperglykemia (diagnosoimaton tai huonossa 
hoitotasapainossa oleva diabetes).

Lihavuus ja diabetes
Lihavuus (painoindeksi ≥ 30) ja diabetes liittyvät 
usein yhteen. Nämä yhdessä todennäköisesti suu-
rentavat infektioriskin tekonivelleikkauksen jäl-
keen yli 2 %:iin (Dowsey ja Choong 2008, Dow-
sey ja Choong 2009).

Nivelreuma
Vanhemmissa tutkimuksissa reumaan on liitty-
nyt lisääntynyt tekonivelleikkauksen jälkeisen 
infektion riski (Wymenga ym. 1992). Uudem-
missa tutkimuksissa tulokset ovat vaihdelleet, 
ja osassa tutkimuksista reumaan ei ole liittynyt 
merkittävää infektioriskin suurenemista (Huotari 
ym. 2007, Chesney ym. 2008). Nivelreuma suu-
rentanee jonkin verran infektion riskiä, mutta 2 
%:n riskin ylittymistä ei lonkissa eikä polvissa 
varmuudella voida osoittaa (Jämsen ym. 2009a 
ja 2010). Kuitenkin vahva immunosuppressiolää-
kitys ja revisioleikkaus suurentanevat riskin yli 2 
%:iin.

Uusintaleikkaus
Tekonivelen uusintaleikkaus on useissa tutki-
muksissa liitetty lisääntyneeseen infektioriskiin 
(Berbari ym. 1998, Jämsen ym. 2009a). Kaikissa 
tutkimuksissa revisioiden infektioprosentti ei ole 
ylittänyt kahta (Huotari ym. 2007). 

Munuaisten vajaatoiminta
Pitkälle edenneeseen munuaisten vajaatoimintaan 
liittyy suurentunut infektioriski tekonivelleikka-

Tekonivelleikkauksen  
jälkeisen infektion riskitekijät
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uksen jälkeen, samoin krooniseen munuaiskor-
vaushoitoon (Lieberman ym. 1997, Deegan ym. 
2014).

Huumeriippuvuus
Useissa tutkimuksissa ruiskuhuumeiden käyttä-
jien tekonivelleikkauksiin on liittynyt huomatta-
van suuri infektioriski (Lehman ym. 2001, Wieser 
ym. 2012).

Tupakointi
Tupakointi lisää haavakomplikaatioita kirurgisten 
toimenpiteiden jälkeen, samalla jonkin verran in-
fektioitakin (Sørensen 2012). Leikkauksenjälkei-
sen tekonivelinfektion riski jää kuitenkin alle 2 
%:iin. Tupakoinnin lopettaminen vähintään neljä 
viikkoa ennen leikkausta vähentää komplikaati-
oita.

Taulukko. Eri tekijöiden vaikutus tekonivelleikkauksen jälkeiseen infektioriskiin.

Tekijä Riski yli 2 %

Lonkat Polvet

Aiempi tekonivelinfektio ko. nivelessä KYLLÄ KYLLÄ

Aiempi septinen artriitti ko. alkuperäisessä 
nivelessä

KYLLÄ KYLLÄ

Sairaalloinen lihavuus (BMI ≥ 40) KYLLÄ KYLLÄ

Lihavuus (BMI 30–39,9) EI yksin EI yksin

Diabetes
- Epätasapaino, HbA1c > 9 %

EI yksin
- KYLLÄ

EI yksin
- KYLLÄ

Lihavuus + diabetes EHKÄ EHKÄ

Reuma
- Vahva immunosuppressiivinen lääkitys

EI ehkä yksin
- KYLLÄ

EI ehkä yksin  
(aktiivinen reuma + revisio)
- KYLLÄ

Uusintaleikkaus EI? KYLLÄ

Loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta  
tai munuaiskorvaushoito

KYLLÄ KYLLÄ

Ruiskuhuumeiden käyttö KYLLÄ KYLLÄ

Yhteenveto

Kirjallisuus ei anna yksiselitteistä vastausta sii-
hen, milloin tekonivelleikkauksessa yli 2 %:n 
infektioriski ylittyy kullakin potilaalla. Edellä 
kuvattujen yksittäisten infektiolle altistavien teki-
jöiden lisäksi tilannetta tulee arvioida tapauskoh-
taisesti ja koettaa arvioida eri tekijöiden yhteis-
vaikutuksia (taulukko).

Suunnitellun leikkauksen hyödyt ja riskit 
arvioidaan tapauskohtaisesti leikkauspäätöstä 
tehtäessä. Leikkausta siirretään, mikäli todetaan 
selkeä tekonivelinfektion riskitekijä, joka voidaan 
hoidolla todennäköisesti saada väistymään tai sel-
keästi pienenemään.



120

Kirjallisuutta
Aggarwal VK, Tischler EH, Lautenbach C, ym. 
Mitigation and education. J Arthroplasty 2014;29(2 
Suppl):19–25. 
Andrew JG, Palan J, Kurup HV, Gibson P, Murray DW, 
Beard DJ. Obesity in total hip replacement. J Bone Joint 
Surg Br 2008;90:424–9.
Berbari EF, Hanssen AD, Duffy MC, Steckelberg JM, 
Ilstrup DM, Harmsen WS, Osmon DR. Risk factors for 
prosthetic joint infection: case-control study. Clin Infect 
Dis 1998;27:1247–54.
Chesney D, Sales J, Elton R, Brenkel IJ. Infection after 
knee arthroplasty a prospective study of 1509 cases. J 
Arthroplasty 2008;23:355–9.
Deegan BF, Richard RD, Bowen TR, Perkins RM, Gra-
ham JH, Foltzer MA. Impact of chronic kidney disease 
stage on lower-extremity arthroplasty. Orthopedics 
2014;37:e613–8.
Dowsey MM, Choong PF. Obesity is a major risk factor 
for prosthetic infection after primary hip arthroplasty. 
Clin Orthop Relat Res 2008;466:153–8.
Dowsey MM, Choong PF. Obese diabetic patients are 
at substantial risk for deep infection after primary 
TKA. Clin Orthop Relat Res 2009;467:1577–81.
Grant JA, Viens N, Bolognesi MP, Olson SA, Cook CE. 
Two-year outcomes in primary THA in obese male 
veterans administration medical center patients. Rheu-
matol Int 2008;28:1105–9.
Huotari K. Surveillance of surgical site infections 
following major hip and knee surgery in Finland [Väi-
töskirja]. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja A 7/2007. 
Kansanterveyslaitos, Helsinki 2007.
Huotari K, Lyytikäinen O, Seitsalo S, Hospital Infection 
Surveillance Team. Patient outcomes after simultaneo-
us bilateral total hip and knee joint replacements. J 
Hosp Infect 2007;65:219–25.
Inacio MC, Kritz-Silverstein D, Raman R, Macera CA, 
Nichols JF, Shaffer RA, Fithian DC. The risk of surgical 
site infection and re-admission in obese patients under-
going total joint replacement who lose weight before 
surgery and keep it off post-operatively. Bone Joint J 
2014;96:629–35.
Jaberi FM, Parvizi J, Haytmanek CT, Joshi A, Purtill J. 
Procrastination of wound drainage and malnutrition 
affect the outcome of joint arthroplasty. Clin Orthop 
Relat Res 2008;466:1368–71.
Jämsen E, Huhtala H, Puolakka T, Moilanen T. Risk 
factors for infection after knee arthroplasty. A register-
based analysis of 43,149 cases. J Bone Joint Surg Am 
2009a;91:38–47. 

Jämsen E, Huotari K, Huhtala H, Nevalainen J, Kont-
tinen YT. Low rate of infected knee replacements in a 
nationwide series-is it an underestimate? Acta Orthop 
2009b;80:205–12.
Jämsen E, Varonen M, Huhtala H, Lehto MU, Lumio J, 
Konttinen YT, Moilanen T. Incidence of Prosthetic Joint 
Infections After Primary Knee Arthroplasty. J Arthrop-
lasty 2010;25:87–92.
Lazzarini L, Pellizzer G, Stecca C, Viola R, de Lalla F. 
Postoperative infections following total knee rep-
lacement: an epidemiological study. J Chemother 
2001;13:182–7. 
Lehman CR, Ries MD, Paiement GD, Davidson AB. 
Infection after total joint arthroplasty in patients with 
human immunodeficiency virus or intravenous drug 
use. J Arthroplasty 2001;16:330–5.
Lieberman JR, Fuchs MD, Haas SB, Garvin KL, 
Goldstock L, Gupta R, Pellicci PM, Salvati EA. Hip 
arthroplasty in patients with chronic renal failure. J 
Arthroplasty 1995;10:191–5.
Malinzak RA, Ritter MA, Berend ME, Meding JB, 
Olderging EM, Davis KE. Morbidly obese, diabetic, 
younger, and unilateral joint arthroplasty patients 
have elevated total joint arthroplasty infection rates. J 
Arthroplasty 2009;24:84–8.
Marchant MH Jr, Viens NA, Cook C, Vail TP, Bolog-
nesi MP. The impact of glycemic control and diabetes 
mellitus on perioperative outcomes after total joint 
arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 2009;91:1621–9. 
Remes V, Peltola M, Häkkinen U. PERFECT – Te-
konivelkirurgia. Lonkan ja polven tekonivelkirurgian 
kustannukset ja vaikuttavuus. Työpapereita 29/2007. 
Stakes, Helsinki.
Sørensen L. Wound Healing and infection in surgery: 
the pathophysiological impact of smoking, smoking 
cessation, and nicotine replacement therapy. A syste-
matic review. Ann Surg 2012;255:1069–79.
Wieser K, Zingg PO, Betz M, Neubauer G, Dora 
C. Total hip replacement in patients with history of 
illicit injecting drug use. Arch Orthop Trauma Surg 
2012;132:1037–44. 
Winiarsky R, Barth P, Lotke P. Total knee arthroplas-
ty in morbidly obese patients. J Bone Joint Surg Am 
1998;80:1770–4.
Wymenga AB, van Horn JR, Theeuwes A, Muytjens HL, 
Slooff TJ. Perioperative factors associated with septic 
arthritis after arthroplasty. Prospective multicenter stu-
dy of 362 knee and 2,651 hip operations. Acta Orthop 
Scand 1992;63:665–71.



121

Polven ja lonkan tekonivelleikkausten ilmaantu-
vuus on lisääntynyt nopeasti viidentoista viime 
vuoden aikana. Suuren määrän vuoksi seuran-
ta on haasteellista mutta tarpeellista: seurannan 
avulla saadaan tietoa leikkausten vaikuttavuu-
desta ja eri tekonivelmallien sekä leikkauksissa 
käytettävien menetelmien (esimerkiksi luusemen-
tin) tuloksista. Seurannan avulla voidaan havaita 
ajoissa hoitoa vaativat tekonivelen irtoamiseen 
ja kulumiseen liittyvät ongelmat (Puolakka ym. 
2001, Bolz ym. 2010, AOA 2014). Näiden tavoit-
teiden saavuttamiseksi seurannan tulisi olla eri-
koissairaanhoidon vastuulla. Seurantaa ei ole jär-
kevää tai kustannustehokasta toteuttaa siten, että 
jokainen potilas käy leikanneen lääkärin vastaan-
otolla määräajoin (Haddad ym. 2007, Bolz ym. 
2010). Seuranta kannattaa toteuttaa etäseuranta-
na, jossa potilas käy seurantakuvissa ja vastaa oi-
rekyselyyn. Ortopedi arvioi seurantatutkimusten 
tulokset. Internetpohjainen seuranta on todettu 
kustannustehokkaaksi tavaksi toteuttaa tekoni-
velseurantaa, ja potilaat ovat siihen tyytyväisiä 
(Marsh ym. 2014a, Marsh ym. 2014b). Suosituk-
sessa esitetään sellainen seurantaohjelma, joka 
tekonivelleikkauksia tekevien yksiköiden tulisi 
vähintään tarjota tekonivelleikatuille potilailleen. 
Jokainen yksikkö voi halutessaan toteuttaa laa-
jemman ja yksityiskohtaisemman seurantaohjel-
man paikallisten tarpeiden mukaan.

Seurantakäynti on tarpeellinen jokaiselle te-
konivelen saaneelle potilaalle, yleensä 2–3 kuu-
kautta leikkauksen jälkeen. Rutiinimaiset labora-
toriokokeet eivät ole tarpeen. 

Leikkauksen lopullinen tulos on yleensä arvi-
oitavissa vuosi leikkauksen jälkeen. Rutiinimai-
nen jälkitarkastus leikanneessa yksikössä ei ole 
välttämätön, koska valtaosa potilaista on oireet-
tomia. Tekonivelen irtoama tai kuluma oireetto-
milla potilailla on tässä vaiheessa erittäin harvi-
naista (Eskelinen ym. 2005, Mäkelä ym. 2008, 
Robertsson ym. 2010). Toiminnallisesta tulokses-
ta voidaan saada lisätietoa (Liow 2000, Söderman 
2001). Lopullinen leikkaustulos eli potilaan koke-
ma hyöty toimintakyvyssä ja elämänlaadussa on 
syytä kontrolloida vuoden kuluttua leikkauksesta 
joko kirjeitse tai nettipohjaisesti potilaan täyttä-

mällä oire- ja toimintakykykyselyllä. Kyselyiksi 
suositellaan Oxfordin lonkka- ja polvikyselyjä 
(OHS ja OKS), joita käyttämällä potilaan toimin-
takyky ja oireet on syytä kartoittaa myös ennen 
leikkausta. Näin saadaan kattavaa tietoa hoidon 
vaikuttavuudesta.

Polvitekonivelissä varsinaisen tekonivelseu-
rannan tavoitteena on aseptisen irtoamisen ja 
osteolyysin havaitseminen ajoissa, ja sen vuok-
si seurannan painopiste on myöhäisseurannassa 
(kymmenen vuoden kuluttua leikkauksen jälkeen 
aina viiden vuoden välein). Röntgenkuvat suosi-
tellaan otettavaksi leikkauksen jälkeen joko sa-
man hoitojakson aikana tai viimeistään 2–3 kuu-
kauden seurantakäynnin yhteydessä. Projektioina 
käytetään seisten otettua AP-kuvaa ja sivusuun-
nan kuvia. Kuvaprojektiot ovat samat myös pitkä-
aikaisseurannassa. Samoin suosittelemme pitkä-
aikaisseurannassakin käytettäväksi oirekyselynä 
OKS:ää yhtä aikaa seurantakuvausten kanssa.

Lonkkatekonivelissä seurannan tavoitteena 
on aseptisen irtoamisen, osteolyysin ja liukuparin 
kulumisen havaitseminen ajoissa. Röntgenkuvi-
na suositellaan otettavaksi leikkauksen jälkeen 
(saman hoitojakson aikana) vähintään leikatun 
lonkan AP-kuvaa ja suoraa sivukuvaa, 2–3 kuu-
kauden leikkauksenjälkeisessä tarkastuksessa vä-
hintään proteesilantiokuvaa ja sen jälkeen viiden 
vuoden kuluttua leikkauksesta sekä siitä eteen-
päin viiden vuoden välein vähintään proteesi-
lantiokuvaa ja suoraa sivukuvaa. Pitkäaikaisseu-
rannassakin suosittelemme käytettäväksi OHS:ää 
lisäkysymysten kera.

Suositus
Tekonivelseurannan tulee olla erikoissairaanhoi-
don vastuulla. Polven ja lonkan tekonivelleik-
kausten vaikuttavuus on syytä dokumentoida 
systemaattisesti kaikilta potilailta Oxfordin oi-
rekyselyitä käyttäen. Polven tekonivelseurannat 
kannattaa järjestää etäseurantana ja aloittaa kym-
menen vuoden kuluttua leikkauksesta. Tämän 
jälkeen seurantaväli on viisi vuotta. Etäseurannan 
yhteydessä potilas täyttää OKS-oirekyselyn ja 
potilaasta otetaan natiivikuvat. 

Tekonivelpotilaan seuranta
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Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeinen seu-
ranta voidaan myös järjestää etäseurantana, jol-
loin se aloitetaan viiden vuoden kuluttua leik-
kauksesta. Seurantaväli tämän jälkeen on viisi 
vuotta. Etäseurannan yhteydessä potilas täyttää 
OHS-oirekyselyn ja potilaasta otetaan natiivi-
kuvat. Uusintaleikattujen potilaiden seurantaa 
voidaan tihentää tapauskohtaisesti harkinnan 
mukaan. Potilaat, joille uusintaleikkaus tehtäisiin 
runsaiden perussairauksien tai yhteistyöongelmi-

en vuoksi vain vitaali-indikaatioilla (esimerkiksi 
infektio tai periproteettinen murtuma), eivät tar-
vitse rutiinimaista tekonivelseurantaa.

Uusia tekonivelmalleja ja tekonivelleikkauk-
sissa käytettäviä menetelmiä (esimerkiksi uusi 
luusementti) suositellaan seurattavan harkinnan 
mukaan alkuvaiheessa tiheämmin, ja niiden seu-
rannassa kannattaa harkita leikkauksen vaikutus-
ta toimintakykyyn ja elämänlaatuun laajemmin 
arvioivien mittarien käyttämistä.
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Polven ja lonkan tekonivelleikkausten jälkeistä 
potilaiden aktiivisuutta on suosituksissa rajoitettu 
tekonivelen uusintaleikkausriskin takia (Kilgus 
ym. 1991, Youm ym. 2005, Swanson ym. 2009). 
Polven tekonivelen osalta huolena on ollut muo-
vin nopeampi kuluminen ja komponenttien asep-
tinen irtoaminen, jotka olivat infektioiden ohella 
suurimmat uusintaleikkauksen syyt vielä vuosi-
tuhannen vaihteessa (Sharkey ym. 2002). Sittem-
min muovin kulumisen ja aseptisen irtoamisen 
merkitys uusintaleikkauksen syynä on edelleen 
vähentynyt (Sharkey ym. 2014). Myöhäisvai-
heessa alkava lisääntyvä epävakaus aikaisemmin 
hyvin toimineessa tekonivelessä saattaa liittyä 
liialliseen aktiivisuuteen, ylipainon aiheuttamaan 
jatkuvaan mikrotraumaan tai vammaan (Leopold 
ym. 2001, Yercan ym. 2005, Vince ym. 2006).

Lonkan tekonivelleikkausten tulokset ovat pa-
rantuneet liukuparien kehittymisen seurauksena. 
Nykyisiä silloitettuja muoveja käytettäessä kulu-
minen on ollut merkittävästi vähäisempää (Ulrich 
ym. 2008). Kuitenkin myös uudemmat liuku-
pinnat kuluvat käytössä (Khan ym. 2008). Mitä 
kovempaa käyttö on, sitä enemmän kulumista 
tapahtuu. Korkean kantaiskun lajit (esimerkiksi 
juoksu ja hyppiminen) lisäävät tekonivelen uusin-
taleikkauksen riskiä jopa 3,8-kertaiseksi (Le Duff 
ym. 2012). Merkittävimmät uusintaleikkauksen 
syyt ovat liikunnasta tai työstä riippumattomia. 
Liikunnalla on myös myönteinen terveydellinen 
vaikutus.

Lonkan ja polven tekonivelleikkauksen jäl-
keisestä palaamisesta työhön ja liikuntaan on 
julkaistu hyviä tuloksia. Potilaista, jotka olivat 
työelämässä tekonivelleikkaukseen tullessaan, yli 
90 % palasi entiseen työtehtäväänsä ilman suuria 
työnkuvan muutoksia (Sankar ym. 2013). Aktii-
viset tenniksen pelaajat palasivat lähes samalle 
tasolle kuin ennen oireiden alkamista (Mont ym. 
1999). Golfin pelaajilla tasoitus jopa parantui lon-
kan tekonivelleikkauksen jälkeen (Mallon ym. 

1996). Potilaat palasivat liikuntaan, vaikka heiltä 
olisi nimenomaisesti kielletty kyseinen urheilulaji 
tekonivelleikkauksen jälkeen (Ollivier ym. 2014). 
Liikuntaan palaamisen osalta potilaiden odotuk-
set ovat usein epärealistisia (Nilsdotter ym. 2009, 
Jacobs ym. 2014, Parvizi ym. 2014). Yleisesti ot-
taen aktiiviset ja hoikat potilaat ovat aktiivisia ja 
hoikkia myös tekonivelleikkauksen jälkeen. Yli-
painoiset potilaat eivät laihdu eivätkä inaktiiviset 
potilaat aktivoidu tekonivelleikkauksesta.

Etenkin nuorilla lonkan tekonivelpotilailla 
merkittävät huolet liittyvät sukupuoliseen kans-
sakäymiseen tekonivelleikkauksen jälkeen. Poti-
laiden pelko tekonivelen sijoiltaanmenosta rajoit-
taa etenkin yhdyntään liittyviä asentoja (Laffosse 
ym. 2008). Aikaisemmat suositukset ovat perus-
tuneet ainoastaan tekoniveliä leikkaavien ortope-
dien mielipiteisiin ja arvioihin, joiden perusteella 
niin sanotut sallitut asennot ovat olleet vähäiset 
(Dahm ym. 2004). Charbonnier ym. (2014) kävi-
vät työssään läpi 12 erilaista yhdyntäasentoa ja 
lonkkatekonivelen sijoiltaanmenon riskiä niissä, 
kun kuppi oli kuudessa eri asennossa. Tämän pe-
rusteella selvitettiin turvalliset yhdyntäasennot 
miehille ja naisille, joilla on lonkan tekonivel.

Korkean kantaiskun urheilulajien merkitys 
aseptiseen irtoamiseen lonkan tai polven tekoni-
velleikkauksen jälkeen on epäselvä. Nämä lajit 
lisäävät kuitenkin sekä lonkan että polven teko-
nivelleikkauksen jälkeistä uusintaleikkausriskiä, 
jota urheilun välttäminenkään ei poista. Tekoni-
velleikkauksen tulisi palauttaa potilaan normaali 
elämä. Tämän vuoksi potilaita ei tule syyllistää 
urheilun harrastamisesta. 

Suositus
Potilaita tulee informoida tekonivelleikkauksen 
keskimääräisistä tuloksista. Epärealistisia odo-
tuksia urheilun osalta on syytä välttää. Potilaat 
voivat palata myös raskaaseen fyysiseen työhön, 

Työkyky, harrastukset ja elämä 
lonkan ja polven tekonivelen kanssa 
– mitä saa ja mitä voi tehdä?
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mikäli leikkauksen toiminnallinen tulos tämän 
sallii. Ainoastaan ammatteja, joissa työsuojelulli-
sia asioita ei voida huomioida (poliisi, palomies, 
metsuri tietyin varauksin sekä ammattiurheilu), ei 
voida suositella.

Potilaita on syytä kannustaa liikuntaan, eten-
kin matalan kantaiskun lajeihin kuten kävelyyn, 

polkupyöräilyyn, hiihtoon ja vesiliikuntaan. Po-
tilaita tulee informoida korkean kantaiskun ur-
heilulajien aiheuttamasta suurentuneesta uusin-
taleikkausriskistä ja mahdollisesta tekonivelen 
nopeammasta kulumisesta. Mikäli potilas tästä 
huolimatta näitä haluaa harrastaa ja pystyy sii-
hen, ei niitä pidä häneltä kieltää.
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Uusien tekonivelmallien käytöstä päätettäessä 
joudutaan huomioimaan kaupalliset intressit, po-
tilaiden vaatimukset, lainsäädäntö sekä seuranta- 
ja tutkimustulokset (Ahlblad ym. 2009, Anand 
ym. 2011, Bozic ym. 2012).

Toisin kuin lääkkeet, uudet tekonivelmallit 
ovat tulleet käyttöön ilman riittävää tutkimus-
näyttöä. Kansalliset rekisteritutkimukset kertovat 
tekonivelmalleihin liittyvän uusintaleikkausris-
kin, mutta tulokset saadaan selville vasta implant-
tien oltua käytössä jo vuosia. Rekistereistä ei saa-
da tietoa tekonivelten toiminnallisesta tuloksesta 
(Malchau 2000, Mäkelä ym. 2008, McCulloch 
ym. 2009, Mäkelä ym. 2010, Kramer ym. 2012). 

Milloin tulisi harkita uusien mallien käyt-
töönottoa? Uuden tekonivelmallin tulisi ratkaista 
jokin olemassa oleva ongelma. Uudella mallilla 
tulisi olla paremmat seurantatulokset tai sen tulisi 
olla halvempi tai parempi leikkaus- ja huoltotek-
nisesti. 

Kuinka uudet implantit pitäisi testata ja do-
kumentoida ennen käyttöönottoa? Uusien mal-
lien käyttöönotosta päätettäessä tulisi käytössä 
olla tuotekehitykseen liittyvät laboratorio-, bio-
mekaaniset, kuvantamis- ja kliiniset tulokset. 
Näiden lisäksi tarvitaan valmistajan niin sanotut 

premarket-tutkimukset. Tutkimustulosten tulisi 
olla sovellettavissa omaan potilasmateriaaliin. 
Tutkimusten potilasmäärien tulisi olla riittävän 
suuret, jotta uuden implantin turvallisuus voidaan 
luotettavasti arvioida (Nunley ym. 2010).

Uusien implanttien hallittu käyttöönotto on 
potilaan, sairaalan ja implanttivalmistajan etu. 
Uusia tuotteita ei pidä ottaa käyttöön ilman sel-
vitystä tuloksista ja turvallisuudesta (Nelissen 
ym. 2011, Namba ym. 2013). Tuotteita tulee seu-
rata aktiivisesti käyttöönoton jälkeen. Kun uusi 
tuote otetaan käyttöön, tulee käyttökoulutuksen 
olla riittävä (Nieuwenhuijse ym. 2014, Peltola ym. 
2012 ja 2013, Skinner ym. 2011, Smith ym. 2012, 
Valstar ym. 2012). 

Suositus
Uuden tuotteen tulee olla tutkitusti parempi kuin 
aikaisemman käytössä olleen tai halvempi kuin 
aikaisemman yhtä hyvän tuotteen. Tuote ei saa 
olla haitallinen potilaalle eikä käyttäjilleen. Suo-
men Arthroplastiayhdistyksen pyrkimyksenä on 
jatkossa antaa suosituksensa uusien tuotteiden 
käyttöönotosta. 

Uusien mallien hallittu 
käyttöönotto
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Tekonivelkirurgiassa lääkäri- ja sairaalakohtai-
siet leikkausmäärät vaikuttavat leikkaustulok-
seen. Useissa tutkimuksissa suuren volyymin 
yksiköissä tulokset ovat olleet pienen volyymin 
yksiköitä parempia. Eroja on todettu leikkauksen-
jälkeisessä kuolleisuudessa, infektioissa, lonkan 
sijoiltaanmenoissa ja murtumissa. Myös sairaa-
lassaoloaika on lyhyempi suuren volyymin yksi-
köissä (Singh ym. 2011, Pamilo ym. 2014, Ravi 
ym. 2014, Kaneko ym. 2014). Leikkausmäärällä 
on merkitystä myös potilasvahinkojen ilmaantu-
vuuteen. Sairaaloissa, joissa tehdään yli 300 toi-
menpidettä vuodessa, potilasvahinkohakemusten 
ja korvausten määrä on vähäisempi kuin vähem-
män leikkauksia tekevissä yksiköissä (Järvelin 
ym. 2012).

Kirjallisuuden perusteella ei voida kuiten-
kaan määrittää tarkkaa raja-arvoa optimaalisille 
leikkausmäärille. Voidaan arvioida, että teko-
nivelleikkauksia tekevän erikoislääkärin tulisi 
tehdä vähintään 100 tekonivelleikkausta vuodes-
sa. Tavoiteltavana määränä voidaan pitää yli 200 
leikkauksen suorittamista. Ennen itsenäisen leik-
kaustoiminnan aloittamista tulisi kirurgin leikata 
ohjatusti vähintään 50 kertaa. Yksikössä pitäisi 
olla vähintään kolme tekonivelleikkauksiin kes-
kittynyttä erikoislääkäriä, ja siellä tulisi tehdä 
vuosittain vähintään 500 leikkausta. Leikkauksia 
tekevän sairaalan henkilökunnan pitää olla teko-
nivelleikkauksiin perehtynyttä. 

Tekonivelleikkausten keskittämistä puoltaa 
sekin, että suurten volyymien keskuksissa kus-
tannukset ovat todennäköisemmin leikkausta 
kohden alhaisemmat kuin pienen volyymin yk-
siköissä (Losina ym. 2009). Leikkauksien teke-
miseen vaadittava instrumentaatio on kallista, 
ja teknisten apuvälineiden kehittyessä hinta jat-
kossa todennäköisesti vielä nousee. Varsinaista 
leikkausmäärää tärkeämpää näyttää olevan koko 
tekonivelpotilaan hoitamiseen osallistuvan tiimin 
ammattitaito ja potilaan toimiva hoitopolku (Van 
Citters ym. 2014). Tekonivelleikkauksia tulisi teh-
dä tämän perusteella vain yksiköissä, jotka ovat 

siihen erikoistuneet ja joissa on moniammatillista 
osaamista ja standardoidut prosessit.

Tekonivelkirurgiaa tekevän yksikön vuode-
osastolla on oltava mahdollisuus eristää infektio-
potilaat muista tekonivelpotilaista. Leikkaussa-
lin tulee olla ortopediseen kirurgiaan soveltuva. 
Leikkaussalissa tulee olla saatavilla kaikki tarvit-
tavat välineet kyseisen tekonivelen asentamiseen 
sekä tarvikkeet välittömien leikkauksenaikaisten 
komplikaatioiden hoitoon. Pehmytkudosvammo-
jen, esimerkiksi ligamenttivaurioiden ja luupuu-
tosten, korjaamiseen sekä murtumien hoitoon 
tarkoitettujen välineiden (levytys- ja vaijerijär-
jestelmät) voidaan katsoa olevan tällaisia. Lisäksi 
on varauduttava mahdollisen instabiliteetin hoi-
toon tarvittavilla välineillä, lonkkaleikkauksen 
yhteydessä esimerkiksi mahdollisuuteen asentaa 
lukkokuppi ja polvileikkauksessa tukevampien 
tekonivelmallien, esimerkiksi saranamallisen te-
konivelen käyttömahdollisuus.

Yksikössä pitää olla mahdollisuus kuvan-
tamiseen sekä osaamista ja välitöntä valmiutta 
akuuttien kriisien (esimerkiksi sydäninfarktin) 
hoitamiseksi. Potilaan tulee olla saattaen siirret-
tävissä kohtuullisessa ajassa yksikköön, jossa on 
tehostetun hoidon valmius.

Osastolta on oltava mahdollisuus kivun hoi-
don konsultaatioon. Yksikössä tulisi olla tekoni-
velpotilaan hoitoon perehtynyt vuodeosastohen-
kilökunta, joka osaa tunnistaa tekonivelpotilailla 
esiintyvät mahdolliset komplikaatiot ja joka on 
saanut ohjeet avun hälyttämisen aiheista. Väli-
töntä medisiinistä kriisiä varten yksikössä tulee 
olla elvytyskykyinen ja siihen koulutettu ryhmä 
aina käytettävissä. Välitöntä kriisiä varten pitää 
olla olemassa hälytysjärjestelmä, joka mahdollis-
taa turvallisen ensihoidon ja potilaan ohjaamisen 
saatettuna tarvittavaan jatkohoitoon. Tekonivel-
potilaiden osastollaoloaikana syntyvien mahdol-
listen ongelmien vuoksi yksikössä olisi hyvä olla 
sisätautien, geriatrian, infektiotautien, gastroen-
terologisen kirurgian ja psykiatrian konsultaatio-
mahdollisuudet.

Minkälaisissa sairaaloissa 
tekonivelleikkauksia tulisi tehdä?
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Vuonna 2014 potilaan vapaan hoitopaikan valin-
ta laajeni koskemaan koko Suomea. Hoitopaikan 
valinnan vaikeutena sekä potilaalle että hoitavalle 
lääkärille on se, että hyvää vertailevaa tietoa teko-
nivelleikkausten tuloksista ja potilaiden tyytyväi-
syydestä ei Suomessa ole tällä hetkellä saatavilla.

Mitä tietoja nykyisin kerätään?
Tietoja tekonivelleikkauksista kerätään useaan re-
kisteriin, kuten THL:n ylläpitämiin sairaaloiden 
poistoilmoitusrekisteriin HILMOon ja Endopro-
teesirekisteriin. Lisäksi Potilasvakuutuskeskus 
rekisteröi tekonivelleikkaukset, joista on haettu 
ja myönnetty korvausta potilasvahingon takia. 
Lisäksi potilaspalautetta kerätään THL:n yllä-
pitämään Palveluvaaka-verkkopalveluun (http://
www.palveluvaaka.fi/web/guest/).

Rekisterit kertovat meille varsin luotettavasti, 
kuinka monta tekonivelleikkausta Suomessa vuo-
sittain tehdään, minkälaisille potilaille (ikä, suku-
puoli, diagnoosi jne.) ja millä tekonivelmalleilla 
leikkaukset on suoritettu. Nykytieto on kuitenkin 
rajallista. Rekisterit eivät kerro riittävästi indikaa-
tioasettelusta, potilastyytyväisyydestä, hoidon 
vaikuttavuudesta tai sairaaloiden välisistä eroista. 
Vastaavaa tietoa on ollut saatavilla esimerkiksi 
Ruotsista jo pitkään (Swedish Hip Arthroplas-
ty Register 2012). Historiallista vertailutietoa on 
ollut saatavilla esimerkiksi hoitojakson kestosta 
(Mäkelä ym. 2011, Pamilo ym. 2013, Pamilo ym. 
2014), mutta tämä tieto ei ole yksittäiselle poti-
laalle ja hänen hoitavalle lääkärilleen merkittävää 
pohdittaessa hoitopaikan valintaa. Hoidon tulok-
sia voidaan arvioida myös muun muassa uusinta-
leikkausten määrällä sekä infektioiden ja lonkan 
tekonivelten sijoiltaanmenon yleisyytenä. Näiden 
haasteena ovat muun muassa vaihtelevuus kirjaa-
miskäytännöissä (pinnalliset infektiot ja lonkan 

repositiot päivystyspoliklinikassa ilman ilmoitus-
ta toimenpiteestä) ja potilasaineiston vaikutus tu-
loksiin sekä erilainen revisiokirurgian indikaatio-
asettelu. Korvatut potilasvahingot myös kuvaavat 
huonosti yksittäisen sairaalan tuloksia, koska ne 
ovat alttiita ilmoituskäytäntöjen ja satunnaisvaih-
telulle. THL:n Palveluvaakaan ilmoitetut arviot 
ovat olleet erittäin vähäisiä, ainoastaan yksittäi-
siä.

Useiden tutkimusten ja selvitysten perusteel-
la on kuitenkin ilmeistä, että lonkan ja polven 
tekonivelleikkausten laadussa on Suomessa mer-
kittävää vaihtelua. Sairaaloiden hoitotulokset tu-
lisi saada julkisiksi, jotta niitä voitaisiin vertailla. 
Usein myös toiminnan taso paranee itsestään, kun 
siihen kiinnitetään huomiota.

Mitä tietoa tulisi mitata?
Jotta tiedon kerääminen onnistuisi mahdolli-
simman hyvin, tulisi sen olla mahdollisimman 
automatisoitua ja terveydenhuollon henkilöstöä 
mahdollisimman vähän rasittavaa. Olisi pyrittävä 
käyttämään mahdollisimman paljon hyväksi tie-
toa, joka kerätään joka tapauksessa, ja kerättävien 
tulosmuuttujien tulisi kuvastaa potilaille ja terve-
ydenhuollon päättäjille tärkeitä asioita. Kerättä-
vien tulosmuuttujien tulisi olla jatkuvia ja erotte-
lukykyisiä. Tulosten mittaaminen ei saisi johtaa 
tulosten osaoptimointiin: osa potilaista jätetään 
leikkaamatta tai ohjataan naapurisairaalaan, 
koska heidän leikkaamisensa saattaisi heikentää 
sairaalan tuloksia. Tulosten tulisi olla vertailukel-
poisia toimialojen sisällä ja mielellään myös eri 
toimialojen välillä. 

Taulukossa 1 on esitetty ehdotus perusmuut-
tujista, joita jokaisen sairaalan tulisi julkaista 
omasta tekonivelleikkaustoiminnastaan ja sen 
tuloksista. Vaikuttavuustulokset tulisi ilmoittaa 

Miten leikkaavan yksikön 
toiminnan laatua, vaikuttavuutta 
ja potilastyytyväisyyttä tulisi 
dokumentoida ja raportoida?
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erikseen primaarista lonkan ja polven nivelrikkoa 
sairastaville potilaille, jotta tuloksista saataisiin 
paremmin vertailukelpoiset. Potilaiden komorbi-

Kirjallisuutta
Swedish Hip Artrhoplasty Register. Annual Report 
2012. http://www.shpr.se/Libraries/Documents/Annual‑
Report_2012_Eng_WEB.sflb.ashx
Pamilo KJ, Peltola M, Mäkelä K, Häkkinen U, Paloneva 
J, Remes V. Is hospital volume associated with length 
of stay, re‑admissions and reoperations for total hip 
replacement? A population‑based register analysis of 
78 hospitals and 54,505 replacements. Arch Orthop 
Trauma Surg 2013;133:1747–55.

Pamilo KJ, Peltola M, Paloneva J, Mäkelä K, Häkkinen 
U, Remes V. Hospital volume affects outcome after 
total knee arthroplasty. Acta Orthop 2015;86:41–7.
Mäkelä KT, Häkkinen U, Peltola M, Linna M, Kröger 
H, Remes V. The effect of hospital volume on length 
of stay, re‑admissions, and complications of total hip 
arthroplasty. Acta Orthop 2011;82:20–6.

Taulukko 1 

Mitattava suure  
(suluissa raportoinnin tiheys)

Mittari

Yksikössä tehtävät tekonivelleikkaukset 
(kerran vuodessa)

- Lonkan ja polven primaari- ja revisioleikkaukset eriteltynä

Kuinka nopeasti pääsee hoitoon 
poliklinikkaan ja leikkaukseen  
(kerran kuussa)

- Esimerkiksi kymmenes vapaa aika tekonivelkirurgiaan 
perehtyneen ortopedin vastaanotolle (kuvastaa 
ensimmäistä vapaata aikaa paremmin hoitoon pääsyä)

- Keskimääräinen jonotusaika leikkaukseen sairaalasta 
johtuvista syistä

Vaikuttavuus (kerran vuodessa) - Oxfordin lonkka- ja polvipisteytysten (OHS ja OKS) 
tulokset, kuten ne kertyvät tekonivelseurannassa

Laatu (kerran vuodessa) - Tekonivelten uusintaleikkausten syyt, kuten ne on 
raportoitu tekonivelrekisteriin.

Potilastyytyväisyys (kerran kuussa) - Net Promoter Score (NPS)
  Kysymys: ”Suosittelisitko kokemuksesi perusteella 
ystävällesi tai sukulaisellesi lonkan tai polven 
tekonivelleikkausta XXXX sairaalassa?”

Net Promoter Score (NPS) on universaali asiakastyytyväisyyden mittari, jota käyttävät esimerkiksi 
vakuutusyhtiöt, pankit ja autokaupat. Siinä asiakkaiden antamat vastaukset luokitellaan seuraavasti: 9–10 
= suosittelijat, 7–8 = passiiviset ja 0–6 = arvostelijat. NPS-luku lasketaan seuraavasti: Suosittelijoiden % –
arvostelijoiden % = NPS. NPS-lukua yli 50 voidaan pitää hyvänä tuloksena ja yli 75:tä erinomaisena.

diteetti voidaan kuvata raportoimalla potilaiden 
ASA-luokka leikkaushetkellä.
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