
Minna Laitinen

LT, dosentti, osastonylilääkäri, HUS



 HUS 80%

 Tekonivelsairaala Coxa 20%

 Akatemian apuraha



 Fractura colli femoris

 Femoral neck fracture

 60% lonkkamurtumista

 Kapselin sisäinen



 10-45% non union

 10-35% avascular necrosis

 Komplikaatiot nousevat iän myötä



 Kirurgisen hoidon valinta riippuu 
murtuman tyypistä ja potilaasta
 Ikä, yleistila, henkinen tila, 

pitkäaikaissairaudet, luun ja nivelen tila

 Leikkausmenetelmä pyritään 
valitsemaan siten, että varaus täydellä 
painolla on heti mahdollista
 Osan potilaista on vaikea noudattaa 

varausrajoituksia (muistisairaat, 
kehitysvammaiset, alkoholistit)

 Varausrajoitukset voivat altistaa 
vanhuspotilaan kuntoutumisen kannalta 
kohtalokkaille immobilisaatioille



 Hoitovaihtoehtoja ovat ostesynteesi ja 
tekonivel

 Osteosynteesi soveltuu nuorille, 
aktiivisille potilaille joiden luun laatu on 
hyvä. Muille potilaille tekonivelratkaisu 
on hyvä



 Kanyloidut ruuvit vai levyliukuruuvi

 ASNIS, Ulleval, AO, 

 DHS, Omega

 Levyliukuruuvi on tukevampi. Siinä on 
lukkokulma, joka kestää kuormitusta 
enemmän.

 Levyliukuruuvi itsessään ei ole 
rotaatiostabiili, mutta yksi kanyloitu 
ruuvi auttaa.

 Levyliukuruuvin on epäilty aiheuttavan 
enemmän kaputnekroosia.



 Vanhuksella leikkausmenetelmänä tulee 
käyttää sementtikiinnitteistä tekoniveltä 
Näytönaste A



 Komplikaatiot pienemmät
 Leikkauksenaikainen murtumariski 15%vs 0.7%
 Pop tekonivelen vajoaminen 22.5% vs 1.3%

 Sementtikiinnitteiset potilaat mobilisoituvat 
paremmin

 Näytönaste A



 Kuolleisuudessa ei eroja

 Sementtikiinnitteisille potilailla 
vähemmän kipuja





 Laadukkaita satunnaistettuja tutkimuksia 
on useita

 Puolessa töistä kokotekonivel antaa 
hieman paremman toiminnallisen 
tulokset (<MCID)

 Puolessa töistä eroja ei nähdä ja 
yhdessä tutkimuksessa puolitekonivel 
antoi paremman toiminallisen tuloksen

 Kokotekonivelellä suurempi riski 
sijoiltaanmenoon, puolitekonivelellä 
suurempi riski acetabulumin
kulumiseen ja protruusioon.







 Koska sijoiltaanmeno on kokotekonivel 
suurin ongelma, tutkimukset keskittyvät 
sijoiltaanmenon vähentämiseksi 

 Hyviä RCT töitä ei ole



 Edelleen stabiliteettia lisäämään
 Lukkokuppi
 MoM (?)

 Alkoholisteilla MoM toi vähiten 
komplikaatioita

 Lukkokuppi ratkaisuna 
enemmänkin revisioissa



 Helppo, nopea, halpa, turvallinen

 Vähemmän vuotoja

 Ongelmana protrusio (noin 2%)

 Radiologinen protruusio ei välttämättä 
johda uusintaleikkaukseen





 Hemiproteesin acetabulumin protrusiota
estämään on kehitetty bipolaari tai jopa 
tripolaari

 Ei ole luotettavaa näyttöä siitä, että 
bipolaariset osatekonivelet olisivat 
parempia kuin monopolaariset 
osatekonivelet



 Anteriorinen/lateraalinen versus
posteriorinen



 Huonompi näkyväisyys, riski 
komponenttien huonolle asennolle

 Lihasten denervaatio saattaa johtaa 
huonompaan funtkioon.

 Uusintaleikkauksia verenpurkauksien 
vuoksi enemmän

 Pienempi luksaatioriski



 Lantion lihasten irrottelu johtaa usein 
lantion huonoon lihasbalanssiin ja 
positiiviseen Trendelenburgiin eli 
keinuvaan kävelyyn

 Uusintaleikkauksia verenpurkaumien 
vuoksi

 Vähemmän luksaatioita



 Hyvä näkyväisyys

 Pienempi perioperatiivinen 
murtumariski

 Luksaatioriski suurempi

 Iskiashermon vaurioriski 

 Lantion lihaksiin ei kosketa –
kävelyrytmi säilyy hyvänä

 Vähemmän kipuja

 PROM:t parempia
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