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1. YLEINEN KATSAUS ORTOPEDIASSA JA TRAUMATOLOGIASSA
KÄYTETTYIHIN BIOMATERIAALEIHIN
Yrjö T. Konttinen, Reijo Lappalainen, Asko Anttila, Seppo Santavirta
HYKS Kirurgian klinikka/ Ortopedia ja traumatologia, HYKS Sisätautien
laitos/Reumatologia, HY/ Fysiikan laitos/ Kiihdytinlaboratorio-osasto, HY/
Biolääketieteen laitos, Anatomian osasto
1.1. Johdanto
Tekonivelen tarkoituksena on lieventää kipua ja palauttaa nivelen normaali rakenne ja
toiminta. Yleensä tekonivelellä korvattava nivel on varsinainen nivelkalvon vuoraama
diatroidaalinen nivel, jossa kaksi luuta liittyy toisiinsa liikkuvasti. Tällaisen nivelen pintoja
peittää kimmoisa lasirusto, joka vaimentaa tehokkaasti siihen kohdistuvaa impact-luonteista
iskukuormitusta. Joskus luun päitten välissä tai reunoilla on sovitteita, eräänlaisia syyrustosta
koostuvia nivelkierukoita tai nivelkuopan reunuksia.
Lasirustosta muodostuneilla liukupareilla on matala kitkakerroin. Liukupintojen välillä
vallitsee mixed-mode -tyyppinen sekavoitelu. Siinä yhdistyvät puserrusvoitelu (squeeze-film
lubrication) alueilla, joissa pintojen väliin jää paineenalaista nestettä, ja rajavoitelu
(synonyymejä solid-to-solid, asperity or boundary lubrication) nivelrustopintojen ollessa
kohoumien kohdalla kosketuksissa toisiinsa. Puutteellisissä voiteluolosuhteissa rustopinnat
koskettavat toisiaan, ja tämä saattaa johtaa pintojen toisiinsa tarttumisesta ja
hankaantumisesta johtuvaan kulumiseen. Ainakin hyaluronaani, LGP-glykoproteiini
(lubricating glycoprotein) ja hyvin fosfatidyylikoliinipitoinen surfaktantti ovat ilmeisesti
tärkeitä voitelun kannalta. Varsinkin suurissa kuormituksissa ilmeisesti B-tyypin liningsolujen tuottamat pinta-aktiiviset fosfolipidit voivat olla tärkeitä.
Vaikka lasirustosta muodostuneiden liukuparien kitkakerroin on matala ja voitelusysteemi
varsin tehokas, ne altistuvat kulumiselle ja mikro- ja makrotraumoille. Valitettavasti
lasiruston uudistumiskyky on puutteellinen. Varsinkin silloin, kun rustolle lujuutta antavat, II
tyypin kollageenisäikeiden muodostamat tukirakenteet ovat tuhoutuneet, ei lasirusto pysty
parantumaan, vaan menetetty rusto korvautuu syyrustolla tai arpikudoksella. Tämän vuoksi
tissue engineering -tyyppistä kudosten rakentelua tutkivassa tieteenhaarassa juuri rustosolujen
kasvattelu bioresorboituvilla kehikoilla on kiivaan tutkimustyön kohteena. Tältä
tutkimussaralta odotetaan uusia mahdollisuuksia hoitaa sopivaan muotoon valmistetuilla
rustosolukehikkokomposiiteilla varsinkin traumaattisia rustopuutosalueita. Tavallisten
degeneratiivisten (esim. nivelrikko) ja inflammatoristen (esim. nivelreuma) tautien luonteen
vuoksi kudosten rakentelusta ei nykynäkymillä ole apua näiden tautien laajamittaiseen
hoitoon. Tämän vuoksi jatkossakin tullaan tarvitsemaan yhä enemmän tekonivelkirurgiaa,
jossa keino-osat valmistetaan tarkoitukseen mahdollisimman hyvin soveltuvista
biomateriaaleista.
Nivelen perusrakenne on sellainen, että siinä on toisessa niveltyvässä luussa enemmän tai
vähemmän pyöreähkö pää (nivelnasta, “nuppi”), joka niveltyy toisen luun enemmän tai
vähemmän kuppimaiseen nivelkuoppaan. Niveliin ja niveltyviin luihin kohdistuu
dynaamisesti, nivelen asennosta riippuen, melkoisia voimia, ja ne altistuvat usein suurelle
kuormalle, mikä myös asettaa lisävaatimuksia tekonivelille. Liukupinta on omiaan johtamaan
vierasesineiden syntyyn, ja vierasesinereaktiot ovatkin yksi tärkeä osa implanttien aseptista
irtoamisprosessia (Thomsen ja Ericson 1991, Willert ja Semlitsch 1996).
Biomateriaaleista ja niiden ominaisuuksista puhuttaessa on tärkeää muistaa, että
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valmistusprosessi vaikuttaa suuresti aineen mekaanisiin ominaisuuksiin. Tämän vuoksi on
luotu erilaisia standardeja (ASTM, ISO ym), joita noudattamalla voidaan turvata se, että
biomateriaali täyttää siltä vaadittavat ominaisuudet.
1.2. Metallit
Nivelpinnan sisältävään luuhun ja luun pääteosaan (epifyysi), luunvarren liitoskohtiin
(metafyysi) ja luunvarteen (diafyysi) kohdistuu nivelestä erilaista vääntöä ja kuormitusta.
Tämän vuoksi tekonivelten varsi-, tuki- ja kantavat osat on yleensä tehty metalleista, jotka
ovat riittävän lujia kestämään tällaista kuormaa. Koska tämänkaltainen biomateriaali ei ruston
tai luun tapaan muovaudu ja uudistu, sen on kestettävä riittävästi pitkäaikaistakin kulutusta,
korroosiota ja väsymistä. Viime vuosikymmeninä ruostumattoman teräksen käyttö on
vähentynyt, ja koboltti-kromi- ja titaanipohjaiset metalliseokset ovat paljolti korvanneet
teräksen tekonivelkirurgiassa. Luufiksaatiossa terästä käytetään edelleenkin melko paljon.
Metalliseosten ainesosissa, määräsuhteissa ja valmistusmenetelmissä on myös tapahtunut
kehitystä niin, että eri metalleista valmistetut tekonivelten komponentit ovat entistä parempia.
Normaalissa nivelessä liukuparin muodostaa pääsääntöisesti lasirusto-lasirustopari. Tällaiselta
parilta edellytetään iskunvaimennusominaisuuksia, matalaa kitkaa, hyvää voitelua ja vähäistä
kulumista. Jos nivel on kivulias ja tuhoutunut, tekonivelellä pyritään palauttamaan
edellämainittuja ominaisuuksia. Metallinupin ja polyeteenikupin muodostama liukupari on
käytetyin ratkaisuvaihtoehto, koska sillä saavutetaan sekä iskunvaimennusta että edullisia
tribologisia ominaisuuksia. Metallina näissä liukupareissakin käytettiin tekonivelkirurgian
alkuaikoina paljon terästä, mutta nykyisin varsinkin koboltti-kromipohjaiset metalliseokset
ovat osin korvanneet teräksen. Tosin esimerkiksi kylmäkäsiteltyä ruostumatonta terästä
käytetään edelleen proteesin varsiosissa, koska näin käsitellyllä teräksellä on hyvät lujuus- ja
korroosionkesto-ominaisuudet. Titaanipohjaiset seokset ovat liian pehmeitä ja liian helposti
kuluvia
liukupintoihin,
mutta
erikoiskäsitelty
titaani
soveltuu
liukupinnan
metallikomponentiksi, ja sitä käytetäänkin joissain tekonivelissä (Aho ym., Yleiskatsaus ).
Titaaniseokset on elastisempia kuin koboltti-kromiseokset ja myös melko kudosystävällisiä.
Niistä valmistetut proteesit kiinnitetään usein ilman sementtiä. Niissä on usein joko
hydroksiapatiitilla käsitelty pinta, jolla pyritään saamaan aikaan kemiallinen sitoutuminen
luuhun, tai huokoinen pinta, jolloin syntyy mekaaninen kiinnittyminen (mechanical
interlock), kun luu kasvaa titaani-implantin huokosiin. Erilaisia pintakäsittelyjä voidaan myös
yhdistää toisiinsa. Koboltti-kromi-implantit kiinnitetään yleensä PMMA-luusementillä.
Metallien kohdalla voitaneen mainita sellainen tärkeä biomateriaalien ominaisuus, että
varsinkin bakteerit tarttuvat, kiinnittyvät ja aggregoituvat biomateriaalin pinnalle. Jos isännän
solut tarttuvat joutuisasti implantin pintaan, bakteerien on vaikea kolonisoida sitä, kuuluisan
“The Race for the Surface” -dogman mukaan (Gristina ym. 1994). Metallien suhteen
tiedätään jopa solun ja titaaniseoksisen substraatin välisistä atomisista interaktioista, samoin
tunnetaan infektion evoluution eri vaiheet (Gristina ym. 1994). Luusementtiin (PMMA) on
yleensä lisätty antibioottia infektioiden välttämiseksi. Endoproteesi-infektiot ovat yleensä
Staphylococcus aureus tai Staphylococcus epidermidis -infektioita. Niiden estämiseksi
potilaalle annetaan usein anestesian induktion yhteydessä stafylokokkipenisilliini,
kefuroksiimi tms. profylaktisessa mielessä. Samoin ainakin puolen vuoden sisällä
endoproteesin asettamisesta pyritään välttämään esimerkiksi sellaisia toimenpiteitä, joiden
yhteydessä veritie aukeaa normaaliflooran bakteereille. Jos tämä ei ole mahdollista, annetaan
potilaalle yleensä 1 tunti ennen toimenpidettä 3 g amoksisilliinia per os tai penisilliiniyliherkille roksitromysiiniä, erytromysiiniasistraattia tai klindamysiiniä. Rutiininomaista
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antibioottiprofylaksiaa ei ole pidetty välttämättömänä veritien aukaisevien toimenpiteiden
yhteydessä, koska endoproteesi-infektioiden aiheuttajabakteerikirjo viittaa siihen, että ne ovat
harvoin peräisin suun, suoliston tai virtsateiden alueelta. Kyseessä on kuitenkin konsensus
eikä näyttöön perustuva suositus. Tämän vuoksi yksittäistapauksissa, jos potilaalla on
immunosuppressiivista lääkitystä, hänen yleistilansa on huono, hänellä on useita tekoniveliä
jne. on syytä harkita antibioottiprofylaksiaa. Vaikka bakteerikolonisaatio ja infektiot eivät
tekonivelten yhteydessä ole niin tärkeä kysymys kuin eräiden veren kanssa suoraan
kosketuksiin tulevien teko-osien yhteydessä, kliinisesti ne ovat kuitenkin tärkeitä, koska niistä
johtuvat seuraamukset ovat hyvin merkittäviä (Antti-Poika ym. 1989, 1990).
1.3. Polymeerit
Metallinupin liukuparina käytetään paljon polyeteeniä, jolla on melko hyvä kitkakerroin ja
iskunvaimmennuskyky. Polyeteenin valmistus- ja sterilointimenetelmät ovat kehittyneet
myönteiseen suuntaan. Suurin ongelma metalli-polyeteeniliukupareissa on se, että tällaiset
liukuparit tuottavat hyvin paljon polyeteenikulumajäämää, joka voi aiheuttaa
vierasesinereaktiota ja tulehdusta, ja edelleen aiheuttaa tekonivelen aseptisen irtoamisen.
Polyeteenin kuluminen on usein makroskooppista niin, että se on helposti havaittavissa jo
paljain silmin, jolloin voidaan nähdä kuoppia, naarmuja, syöpymiä, delaminaatiota,
kiillottumista, virumista jne (Wright ja Rimnac 1991). Jatkossa ortopedit joutunevat itse,
käyttäen potilastietoja, kuvantamistutkimuksia ja silmämääräistä vaurioanalytiikkaa apuna,
kuvaamaan vaurion laadun ja sen todennäköisen syntymekanismin.
Leikkaavan lääkärin suorittama vaurioanalyysi ja tarvittaessa vaaratilanneilmoituksen teko
Lääkelaitokselle ovat tärkeitä, koska tarvittaessa voidaan antaa suosituksia riskialttiin
implantin saaneiden potilaiden seurannasta tai jopa kieltää vaarallisen tuotteen myynti.
Lääkelaitos voi tilata ulkopuolisilta asiantuntijoilta selonteon, joka sisältää esimerkiksi
kliinisen materiaalin analyysin ja implanttien analyysin (esim. Konttinen ym. 1998a).
On tärkeää tarkastella biomateriaaleja myös niiden poiston yhteydessä ja etenkin silloin, kun
ne pettävät ennenaikaisesti. Tekninen vaurioanalyysi sisältää poistetun implantin
silmämääräisen ja stereomikroskooppisen tutkimuksen. Polyeteenistä arvioidaan erikseen
naarmuuntuminen, kiillottuminen, eroosiot, kuopat, delaminaatio ja viruminen. On erittäin
tärkeää, että kirurgi harkitsee vaaratilanneilmoituksen tekoa silloin, kun implantti vaurioituu
ennenaikaisesti tai yllättävällä mekanismilla.
Näyte voidaan mitata laservaloon tai kontaktikärkeen perustuvan profilometrisen tekniikan
avulla, jolla saadaan tietoa sen topografiasta. Näyte on aiheellista kuvata ennen
mikroskooppisia ja varsinkin ennen destruktiivisia analyysejä. Polyeteenin destruktiivisessa
analyysissä siitä tehdään leikkeitä, joita tarkastellaan valomikroskooppisesti ja joista
ilmoitetaan fuusiodefektien ja raevälien lukumäärä, koko ja jakauma. Polyeteenin tiheys
mitataan densitometrisesti niin, että siitä otettu 5 mm läpimittainen sylinterimäinen näytepala
leikataan 200 µm siivuihin, joiden tiheys mitataan tiheysgradienttiajolla. Tiheyteen
perustuvaa analytiikkaa käytetään myös kulumajäämän määrän mittauksiin periprosteettisista
kudoksista. Tarkempaa tietoa polyeteenin mikrorakenteesta saadaan käyttämällä
läpäisyelektroni (TEM)- ja pyyhkäisyelektronimikroskopiaa (SEM), joista vm. usein liitetään
röntgenalkuaineanalyysi (EDS). Näytteen kiteisyyttä ja kidekokoa voidaan selvitellä
röntgensäteiden diffraktio- tai scattering-analyyseillä. Polyeteenin kiteisyydestä saadaan
tietoa differentiaalisella pyyhkäisykalorimetrialla (DSC), ja hapettumiseen perustuvasta
vauriosta FT-infrapunaspektroskopialla (FTIR). Pinnan kovuus (HV) ja karheus (Ra) voi olla
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syytä mitata. Muitakin metodeja, kuten scanning tunneling -mikroskopiaa (STM),
atomivoimamikroskopiaa (AFM), elektronispektroskopiaa kemiallisiin analyyseihin (ESCA,
tunnetaan myös nimellä röntgensäde-fotoelektronispektroskopia eli XPS) ja sekundaariionimassaspektrometriaa (SIMS) voidaan käyttää (Davies 1996, Keränen ym. 1998, Ratner
1996, Schnur ym. 1992). Kaiken kaikkiaan erilaisia menetelmiä on runsaasti ja jotkut niistä
ovat kalliita; niitä pitää käyttää tarpeen mukaan siten, että ne kattavat riittävän tarkasti tärkeät
suureet, edeten epätarkasta hyvään resoluutioon ja näytteen säästävästä sen tuhoavaan
menetelmään.
Vierasesineet voivat myös myötävaikuttaa usein irtoamisen yhteydessä ilmenevään kipuun:
tulehdusreaktion seurauksena syntyy aineita, jotka herkistävät (ja ehkä myös osin suoraan
stimuloivat) primaarisia afferentteja nosiseptisiä hermoja (“kipuhermot”). Nämä herkistyneet
hermot ärtyvät sitten helposti implantin kuormittuessa syklisesti, jolloin hermopäätteisiin
kohdistuu painetta. Lisäksi kollagenolyyttisiä entsyymejä voi kiinnittyä vierasesineen pintaan,
jolloin niiden vaikutus kohdentuu vierasesineiden vaikutuksesta ja vierasesineet pystyvät
ehkä liikkumaan kudoksissa.
Viime aikoina on kehitelty menetelmiä suuren molekyylipainon omaavan polyeteenin
(UHMWPE)
kulumiskestävyyden
parantamiseksi.
UHMWPE:stä
voidaan
elektronisäteilytyksellä valmistaa ilmeisesti täysin ristisidottua polyeteeniä. Ristisidotusta
polyeteenistä poistetaan radikaalit sulattamalla, jonka jälkeen ristisidottu polyeteeni ei hapetu.
Näin väitetään saatavan aikaan mekaanisilta ominaisuuksiltaan standardien (ASTM ja ISO)
mukaista polyeteeniä, joka on ainakin anatomisesti ja fysiologisesti oikein suunnitelluissa
simulaattoreissa hyvin kulutuskestävää, lähes kulumatonta.
Koska
varsinkin
UHMWPE:n
kohdalla
on
herännyt
paljon
keskustelua
sterilisaatiometodeista, käydään ne lyhyesti läpi. Sterilisaatio tarkoittaa tässä yhteydessä
bakteerien ja muiden infektioita aiheuttavien mikrobien täydellistä tuhoamisesta
lääkinnällisestä laitteesta (Szycher 1992). Biomateriaalithan tulevat yleensä kosketuksiin
sellaisten kudosten ja elinten kanssa, että sterilisaatio on välttämätön, koska mikrobien
joutuminen implantin kanssa elimistöön johtaisi infektiöösiin komplikaatioon. Vanhan tavan
mukaan sterilisaatiomenetelmät voidaan jakaa kemiallisiin ja fysikaalisiin menetelmiin.
Kemiallisesti sterilisaatio voidaan aikaansaada klooriyhdisteillä (hypokloriitit, kloramiinit),
jodilla (betadiini, jodofoorit), fenoleilla (bisfenoli, nitrofenoli), alkoholeilla, vetyperoksidilla,
typpiyhdisteillä,
detergenteillä,
elohopeayhdisteillä
(timerosaali,
merkurokromi),
hopeayhdisteillä (sulfadiatsiini), raskasmetalleilla (nikkeli, sinkki, lyijy), aldehydeillä
(glutaarialdehydi, formaldehydi) tai etyleenioksidikaasulla. Fysikaaliset sterilisaatiometodit
ovat kuumentaminen (höyry- tai kuivakuumennus), ultraviolettivalokäsittely ja säteilytys
(gammasäteilytys ja elektronisäteilytys).
Sterilisaatiomenetelmät voivat muuttaa biomateriaalia merkittävällä tavalla. Esimerkiksi
etyleenioksidikaasu voi osallistua kemiallisiin reaktioihin, jotka muuttavat steriloitavan
aineen kemiallisia, fysikaalisia ja toksikologisia ominaisuuksia. Fysikaaliset menetelmät
(lämpö, valo ja säteilytys) voivat energiansa ansiosta muuttaa biomateriaalia, esimerkiksi
aiheuttamalla ionisaatiota ja tätä kautta rakennemuutoksia. Sterilisaation yhteydessä
joudutaan ratkomaan myös pakkaamiseen ja säilytykseen liittyviä ongelmia, koska
steriliteetin pitäisi säilyä pakkauksen, kuljetuksen ja säilytyksen ajan. Sterilisaatiota voidaan
tarkastella myös standardien kannalta, jolloin ilmenee, että kansainvälisten standardien
aikaansaamisessa on vielä paljon työtä (Dorman-Smith 1997). Biomateriaaleja arvioitaessa on
huomioitava myös niiden sterilisaatio, pakkaus ja säilytys (Szycher 1991).
Tekonivelien komponentit on traditionaalisesti kiinnitetty luuhun polymetyylimetakrylaatilla,
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jota kutsutaan myös luusementiksi. Kiinnittymisen lisäksi sementtivaippavälikerros auttaa
varsinkin jäykkien koboltti-kromiseoksisten metallivarsien yhteydessä käytettynä jakamaan
kuormaa tasaisemmin luuhun. Sementtiäkin on pyritty kehittämään tarkoitukseensa
mahdollisimman hyvin sopivaksi niin, että siihen on lisätty erilaisia käyttötarkoituksia
palvelevia lisäaineita. Tämän lisäksi edistystä on saavutettu parantamalla varsinkin
valmistusmenetelmiä, paineistusta ja sementtiä varten tehdyn luupesän valmistelua.
Sementillisen kiinnityksen etuihin kuuluu se, että tekonivelen käyttö voidaan sallia heti
leikkauksen jälkeen.
Luuhun joudutaan tekemään melko suurikokoinen pesä sementtikiinnitystä varten. Tämän
vuoksi varsinkin nuorilla potilailla on pyritty kehittämään sementitöntä kiinnitystä. Nuorilla
luuston laatu ja uudistuminen toivottavasti edistävät hyvän implantin ja luun välisen liitoksen
syntyä. Toisaalta varsinkin nuorilla potilailla joudutaan odotettavissa olevan pitkän eliniän ja
tekonivelten rajallisen käyttöiän vuoksi huomioimaan myöhemmin ajankohtaiseksi tuleva
uusintaleikkauksen tarve. Tällöin on hyvä, jos ensimmäinen leikkaus on tehty luuta
säästävästi niin, että luuta jää määrällisesti ja laadullisesti vielä riittävästi takaamaan
myöhemmin mahdollisesti asennettavan tekonivelen tukevan kiinnittymisen. Tällaisten
sementittömien tekonivelkomponenttien kiinnittymisen parantamiseksi on kehitetty erilaisia
pintakäsittelyjä, esimerkiksi erilaiset huokoiset pinnoitteet ja hydroksiapatiittipinnoitteet. Luu
saattaa kasvaa huokoisten pintojen rakosiin, jos ne ovat sopivan kokoisia ja laatuisia ja jos ne
ovat sillä lailla toisiinsa yhteydessä, että myös verisuonet pääsevät riittävässä määrin
kasvamaan huokosesta toiseen. Näin saavutetaan hyvä kiinnittyminen, implantin ja
ympäröivän luun mekaaninen toisiinsa lukkiutuminen (ns. mechanical interlock).
Silikoni on ollut tekonivelkirurgiassa paljon käytetty polymeeri. Eniten sitä käytetään
rystysnivelten tekonivelissä, jonkun verran myös ranteen nivelissä. Silikoni kuluu melko
helposti, ja silikonikulumajäämä voi aiheuttaa melko voimakkaan tulehdusreaktion,
silikonisynoviitin.
Polyglykolidihappo
ja
polylaktidihappo
ovat
polymeerejä,
joiden
merkitys
tekonivelkirurgiassa kasvaa. Suomalainen professori Pertti Törmälä on kehittänyt ns. selfreinforcement -menetelmän, jonka avulla niistä pystytään valmistamaan murtuman
fiksaatioon soveltuvia, riittävän lujia materiaaleja. Professori Pentti Rokkanen työryhmineen
käytti polylaktidi-glykolihapon kopolymeerista valmistettua luufiksaatiomateriaalia
ensimmäisenä maailmassa onnistuneesti murtuman fiksaatioon. Näillä biohajoavilla
kiinnitysmateriaaleilla on se etu, että niitä ei tarvitse poistaa sen jälkeen, kun ne ovat
täyttäneet käyttötarkoituksensa, esimerkiksi ylläpitäneet murtuman oikeaa asentoa
paranemiseen vaadittavan ajan.
Tämän kaltaiset tutkimukset ovat tuottaneet paljon uutta tietoa ja myös materiaaleja, joiden
mekaaninen lujuus ja hajoamisnopeus tunnetaan melko tarkkaan, samoin kuin niiden
provosoimat solu- ja kudosreaktiot (Rokkanen ja Törmälä 1995). Näin on luotu vahva pohja
myös “tissue engineering” -tyyppiselle toiminnalle: polyglykolihappo, polylaktidihappo ja
muut biohajoavat materiaalit sopivat hyvin kehikko- ja tukimateriaaleiksi (scaffold), joilla
voidaan kasvattaa erilaisia soluja (esim. rusto-, luu- tai sidekudossoluja) ja täten tuottaa
komposiitteja, jotka korvaavat erilaisia kudospuutoksia.
1.4. Keraamit
Keraamit ovat kiinteitä metallien ja epämetallien, etenkin hapen, yhdisteitä. Joillain
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keraameilla on käyttöä kiinnitettäessä proteesikomponentteja luuhun ilman sementtiä.
Kalsiumfosfaatti- keraami, hydroksiapatiitti [(HA eli Ca10, (PO4)6(OH)2], on niin lujaa, että
sitä voidaan käyttää pinnoitteena edistämään sementittömien implanttien suoraa
kiinnittymistä luuhun. Kalsiumfosfaattikeraamit ovat hauraita, mutta hydroksiapatiittia ja
trikalsiumfosfaattia voidaan käyttää myös luun korvikkeina, kunhan ne eivät joudu kantamaan
kuormaa. Myös korallista valmistettua korallista hydroksiapatiittia ja korallin
kalsiumkarbonaattia sellaisenaan voidaan käyttää luun korvikkeena.
Bioaktiivista lasia ja lasikeraameja kehitellään implanttien pinnoitteeksi ja käytetään luun
korvikkeena. Suomessa Åbo Akademissa ja Turun yliopistossa tällä alalla uraauurtavaa työtä
ovat tehneet professorit Kaj Karlsson, Antti Yli-Urpo ja Allan Aho. Myös hiili voidaan
luokitella ominaisuuksiensa vuoksi keraamiksi, vaikka kyseessä ei olekaan metallin ja jonkun
muun alkuaineen (yleensä happi, typpi tai hiili) muodostama epäorgaaninen oksidi, nitriitti tai
karbidi. Pyrolyyttistä hiiltä on kokeiltu pinnoitteena tekonivelissä. Huokoista lasimaista hiiltä
on kokeiltu luuta korvaavana aineena (Tarvainen 1998). Hiilen käyttö hemiartroplastioissa on
herättänyt mielenkiintoa, koska se ehkä sopii lasiruston liukupinnaksi paremmin kuin metalli.
Myös käsien pikkuniveliin, nimittäin sormien tyvi- ja keskiniveliin, on kehitetty titaaniimplantit, joissa liukupinnat ovat pyrolyyttistä hiiltä (Williams 1990). Hiiltä voidaan
kemiallisella tai fysikaalisella kaasufaasipinnoituksella saattaa timantinkaltaiseen muotoon, ja
pulssikaaritekniikalla jopa korkealaatuiseen, suuren sp3 sidosmäärän sisältävään amorfiseen
timanttimuotoon. Tällaisia timantinkaltaisia pinnoitteita, joilla on
ylivoimaiset
kulumisominaisuudet ja muita tarkoitukseen sopivia ominaisuuksia tekonivelten
liukupintoihin on kehitteillä professori Seppo Santavirran, dosentti Yrjö T. Konttisen,
professori Reijo Lappalaisen ja professori Asko Anttilan ryhmässä.
Metalli-polyeteeniliukuparin lisäksi toinen paljon huomiota osakseen saanut
liukupariyhdistelmä perustuu keraamien käyttöön. Keraami-polyeteeni- tai keraamikeraamiliukupareja on käytössä. Keraami-polyeteeniliukuparissa kulumajäämää syntyy melko
vähän. Keraami-keraamiliukupari on tältä osin vieläkin kestävämpi, mutta sen
iskunvaimennuskyky on huono. Tähän tarkoitukseen eniten käytettyjä keraameja ovat olleet
oksidikeraamit, alumiinioksidi ja zirkonioksidi.
1.5. Biologiset materiaalit
Luusiirteet ja luun korvikkeet voivat olla omakudossiirteitä, kuten hohkaluuta, kuoriluuta tai
vaikkapa verisuonitettuja luusiirteitä (pohjeluu, kylkiluu, suoliluun harja, kallon luu tms) tai
Ilizarovin periaatteiden mukaan aikaansaatua oman luun pituuskasvua. Omakudossiirteitä ei
luokitella biomateriaaliksi. Allografti on vierassiirre, joka otetaan toisesta saman lajin
yksilöstä ja joka on yleensä jäädytetty tai kylmäkuivattu. Tämä toimenpide vähentää siirteen
aiheuttamia immunologisia reaktioita ja helpottaa toimintaa, koska luu saadaan luupankista.
Kaupallisesti on myös saatavilla demineralisoituja, kuivajäädytettyjä luuallografteja,
esimerkiksi DBM- nimellä tunnettua demineralisoitua luumatriksia ja AAA-nimellä tunnettua
autolysoitua, antigeeniuutettua allogeenista luuta. Nämä allogeeniset valmisteet eivät sisällä
eläviä soluja eivätkä ne ole verisuonitettuja, mutta niiden matriksissa on erilaisia uudisluun
muodostusta stimuloivia tekijöitä, varsinkin BMP (bone morphogenetic protein) -perheeseen
kuuluvia valkuaisaineita. Ksenografti on peräisin toisesta lajista, se on siis vieraslajisiirre.
Kaupallisena on tarjolla ksenografti-luuta, joista tunnetuin esimerkki lienee Clowardin
anteriorisissa kaularangan fuusioleikkauksissa käytetty Surgibone. Näiden biologista
alkuperää olevien luumateriaalien lisäksi on saatavilla paljon luun korvikkeita.
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Luusiirteitä käytetään yhä enemmän sekä ortopedisissa että neuro-, plastiikka- ja
leukakirurgisissa sovelluksissa. Siirteillä täytetään tai korvataan luudefektejä, jotka voivat
olla trauman, infektion tai tuumorin seurausta. Siirteellä voidaan edistää murtumien ja
osteotomioiden luutumista, jäykistää niveliä, elvyttää hidasta luutumista ja rajoittaa nivelen
liikettä luublokein. Usein siirretyn allo- tai ksenogeenisen luun tai sen korvikkeen toivotaan
pikkuhiljaa korvaantuvan omalla luulla ikään kuin hiipimällä ryömien (creeping substitution).
Tämä prosessi etenee tiettyjen vaiheiden kautta, jotka ovat: verenvuoto, tulehdus, verisuonten
uudismuodostus, luun kasvu siirteeseen ja luun uudismuodostus siinä, ja lopulta luun
uudelleen muovaantuminen. Usein prosessi kuitenkin jää puutteelliseksi tai rajoittuu vain
siirteen reunaosiin (Konttinen ym. 1998b).
“Luontoperäisiin” materiaaleihin voitaneen lukea myös rekombinantti DNA -teknologian
avulla tuotetut kasvutekijät. DBM- ja AAA-tyyppisissä tuotteissa niitä on osana
luontoperäistä, prosessoitua luumatriksia, eikä luokittelussa laitteeksi tai lääkkeeksi ilmeisesti
ole ollut ongelmia. Toisaalta on mahdollista valmistaa erilaisia koosteita (komposiitti), joissa
edellä mainitulla teknologialla tuotettuja säätelytekijöitä, esim. bone morphogenetic protein
(BMP) -nimistä tekijää, liitetään kantajarakenteisiin (carrier) − asia jota professori T. Sam
Lindholm työryhmineen on Suomessa paljon tutkinut (Lindholm ym. 1992). Kantarakenteet
voivat olla vaikkapa kalsiumfosfaattikeraameja, polyglykolideja, polylaktideja, kollageenia,
polyeteenioksidia, fibriiniä tai vaikka polyuretaanin, kollageenin ja dermataanisulfaatin
yhdistelmiä. Nämä kantajarakenteet voivat samalla toimia implanttina, ja siksi rajanveto ei
aina tule olemaan helppoa. Säätelytekijät sellaisenaan, esimerkiksi kasvutekijät tai niiden
liukoiset reseptorit, luokitellaan tietysti lääkevalmisteina niin kuin tähänkin asti.
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Ville Waris, Pekka Waris, Seppo Santavirta, Eero Waris, Reijo Lappalainen, Asko
Anttila, Yrjö T.Konttinen HYKS Kirurgian klinikka/ Ortopedia ja traumatologia, HYKS
Sisätautien laitos/ Reumatologia, HY/ Fysiikan laitos/ Kiihdytinlaboratorio osasto, HY/
Biolääketieteen laitos, Anatomian osasto, Mikkelin Keskussairaala/ Etelä-Savon
sairaanhoito-piirin klinikka
2.1.1. Johdanto
Lonkkanivel on pallonivel, jossa reisiluun pää niveltää lonkkamaljaan. Lonkkamaljaa
laajentaa nivelkuopan reunus niin, että yli puolet reisiluun pään pallopinnasta käsittävä
nivelruston päällystämä osa uppoaa nivelkuoppaan (Pesonen 1970). Tätä niveltä korvaamaan
tarkoitettu “perusmalli” lonkan tekonivelestä on esitetty kuvassa 1, jossa näkyy metallinen
reisiosa, joka korvaa reisiluun tyven. Reisiosan nuppi niveltyy polyeteenistä valmistettuun
kuppiin, joka korvaa lonkkamaljan (Lee 1981). Tekonivelen liukupari koostuu metallista ja
polyeteenistä. Myös kartioliitokseen syntyy liukupari modulaarisissa tekonivelissä, joissa
käytetään kartioliitosta proteesin varsiosan ja nupin välillä (kiinteän nupin sijaan). Tästä on
omat etunsa, mutta myös kulumajätettä syntyy enemmän kuin muuten (Bhambri ja Gilbertson,
1994). Kuvan tekonivelessä molemmat osat on kiinnitetty luuhun luusementillä (Kuva 1).
Uusintaleikkauksissa hyödynnetään erilaisia modulaarisia implantteja, joiden avulla voidaan
vielä leikkaustilanteessa valita kussakin tilanteessa sopivin ratkaisu, esimerkiksi niin, että
jalat säilyvät yhtä pitkinä. Normaalin totaaliproteesin pituutta lonkassa säädellään tavallisesti
valitsemalla sopivan pituinen nuppiosa ja sopiva varsi-kaulakulma. Tällä tavalla saadaan
implanttia pidennettyä tai lyhennettyä jopa puolitoista senttimetriä. Uusintaleikkauksissa
voidaan kuitenkin joutua tilanteisiin, joissa tarvitaan suurempaa pituuden lisäystä. Tällöin
voidaan käyttää ns. modulaarista kaksiosaista yhdistävää varsiosaa. Tämä toimii hyvin
tilanteissa, joissa luuta on osteolyysin seurauksena tuhoutunut ja pidennystarve on suuri.
Uusintaleikkauksissa joudutaan usein täyttämään luupuutoksia pankkiluulla tai korvaavilla
aineilla, kuten luusementillä. Apuna käytetään usein monipuolisesti erilaisia titaanista tai
ruostumattomasta teräksestä valmistettuja verkkoja, vaijereita, koukkuja, tukirenkaita, ruuveja
ym. fiksaatiolaitteita (Paavilainen 1998, Pekkarinen ym. 1998, Pajamäki 1998).
Lonkkamurtuman hoito on pääsääntöisesti aina operatiivinen, jolloin vaihtoehtoja ovat
erilaiset osteosynteesit ja protetisointi. Jälkimmäisen menetelmän etuna on potilaan nopeampi
mobilisointi. Iäkkäämmille potilaille Suomessa käytetään eniten puoliproteesia. Jos potilas on
kuitenkin nuori ja liikunnallisesti aktiivinen, eikä osteosynteesi tule kysymykseen murtuman
tyypin vuoksi, ei puoliproteesi ole optimaalisin vaihtoehto. Reumaatikoille ei myöskään
suositella puoliproteesia lonkkamaljan suuren kulumisriskin vuoksi. Näissä tapauksissa
voidaan harkita totaaliproteesia tai bipolaarista implanttia. Jälkimmäisessä käytetään irrallista
lonkkamaljan komponenttia, joka liitettynä totaaliproteesista tutun varsiosan nuppiin toimii
eräänlaisena modulaarisena implanttina. Etuna puoliproteesiin verrattuna on se, että implantti
ei kuluta potilaan lonkkamaljaa yhtä paljon ja se on myös helpommin revidoitavissa.
Huonona puolena on bipolaarisen proteesin korkea hinta (ks. myös olkanivelen tekonivelet,
bipolaarinen malli).
Lonkkaprotetiikassa on kokeiltu monenlaisia biomateriaaleja viimeisten vuosikymmenien
aikana. Huonoimmat vaihtoehdot ovat jääneet pois käytöstä, mutta alkuperäisistä aineista
käytössä
ovat
edelleen
polyeteeni
kuppiosassa
ja
luusementtinä
käytetty
polymetyylimetakrylaatti (PMMA). Merkittävää on ollut ruostumattoman teräksen käytön
korvautuminen 1970-luvun lopulla titaani- ja koboltti-kromiseoksilla. Nykyään ruostumatonta
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terästä käytetään aika vähän kuormaa kantavissa implanteissa, vaikka sen laatu saadaan aika
hyväksi sopivilla valmistustekniikoilla. Myös pari keraamilaatua ja hydroksiapatiitti ovat
vakiintumassa tiettyihin käyttötarkoituksiin sopiviksi materiaaleiksi.
Tällä hetkellä lonkkaproteesien kehitystyötä tehdään muidenkin biomateriaalien, kuten
tantaalin, biolasin ja erilaisten keraamien sekä komposiittirakenteisten mallien parissa, mutta
tässä yhteydessä keskitymme vain niihin materiaaleihin, joiden käytöstä lonkan tekonivelissä
on jo olemassa pidempiaikaista kliinistä kokemusta.
Optimaalista biomateriaaliyhdistelmää lonkan tekoniveliin ei ole vielä löydetty. Kaikilla
käytössä olevilla aineilla on huonoja ominaisuuksia, jotka osaltaan voivat vaikuttaa proteesin
käyttöiän alenemiseen. Kaikkien uusien materiaalien, proteesien muotoilun sekä kiinnitys- ja
leikkausmenetelmien tulisi olla vähintään yhtä hyviä kuin lonkkaproteesiteknologian
pioneerin John Charnleyn aluksi käyttämä leikkaustapa ja materiaaliyhdistelmä: PMMA:lla
kiinnitetyt polyeteenikuppi ja ruostumattomasta teräksestä tehty reisiosa. Valitettavasti monet
myöhemmät kokeilut ovat päättyneet potilaiden kannalta enemmän tai vähemmän
katastrofaalisesti, kun kehitystyö on ollut liian kiireistä.
Lonkkaprotetiikan komplikaatioista vain pieni osa johtuu suoraan biomateriaalien
ominaisuuksista. Muita merkittäviä tekijöitä ovat mm. proteesin osien muotoilu ja
valmistusmenetelmät, kirurgin kokemus ja taito, leikkausolosuhteet sekä monet
potilaskohtaiset ominaisuudet. Tällä hetkellä pahimpana komplikaationa pidetty aseptinen
irtoaminen ilmaantuu usein vasta yli vuosikymmenen seurannassa. Edellä mainituista syistä
johtuen vankkaa tieteellistä näyttöä jonkin tietyn biomateriaalin ylivoimaisuudesta muihin
samassa käytössä oleviin materiaaleihin on erittäin hankala saada satunnaistetuilla,
prospektiivisilla, riittävän laajoilla ja pitkän seuranta-ajan omaavilla kliinisillä kokeilla.
Yleensä töissä on käytetty erilaisia proteesimalleja (joita on ollut markkinoilla satoja),
vaihtelevia seuranta-aikoja, standardoimattomia analyysimenetelmiä tai pieniä potilasryhmiä.
Niinpä tutkimusten vertailu keskenään on käytännössä jopa mahdotonta, mikäli halutaan
tietoa nimenomaan eri biomateriaalien vaikutuksista proteesin toimivuuteen ja käyttöikään.
Malli- ja leikkaustekniikkakohtaiset tulokset vaikeuttavat yleistyksien tekemistä, toisin
sanoen kirurgin on arvioitava jokainen potilastilanne erikseen.
Jo vuosien ajan on käyty tieteellistä väittelyä muutamien biomateriaaleja koskevien
kysymysten ympärillä:
- Kumpi on parempi, sementillinen vai sementitön kiinnitysmenetelmä?
- Ovatko titaaniseokset, koboltti-kromiseokset vai erikoisvalmisteinen teräs parempia?
- Mikä on paras materiaali nuppiosaan?
- Onko alkuperäinen liukupintayhdistelmä metalli-polyeteeni paras mahdollinen?
- Onko pinnoitettu proteesi parempi kuin pinnoittamaton? Jos on, niin mikä pinnoite ja kuinka
laajana on paras?
Näissä kysymyksissä ei toistaiseksi
konsensusnäkemyksiäkin toki on:

olla

päästy

yksimielisyyteen.

Joitakin

- Sementtihiukkaset, mutta myös metallihiukkaset, aiheuttavat osteolyysiä.
- Polyeteenihiukkaset aiheuttavat ilmeisesti erityisen tehokkaasti osteolyysiä.
- Titaani ei sovellu liukupinnaksi pehmeytensä takia, ei ainakaan ilman erikoiskäsittelyjä.
- Tavanomainen ruostumaton teräs on lonkkaprotetiikassa huonompi vaihtoehto kuin Ti- ja
Co-seokset.
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- Sementillinen proteesi on vanhoille potilaille yleensä hyvä ratkaisu.
- Sementitön kiinnitysmenetelmä saattaa olla parempi nuoremmilla potilailla.
- Kobolttiseos- ja teräsvarsiosat kannattaa kiinnittää sementillä, koska ne ovat luuta
jäykempiä,
tai vaihtoehtoisesti vähentää niiden jäykkyyttä muotoilun avulla, jotta
vältettäisiin luun
kuormituskatoilmiö (stress shielding).
- Titaaniseoksiset varret soveltuvat lähempänä luuta olevan jäykkyytensä puolesta
sementittömään käyttöön, johon jäykät teräksestä ja koboltti-kromista valmistetut varsiosat
eivät sovi.
Lisäksi proteesien muotoiluun ja leikkaustekniikoihin liittyy vielä pitkä lista kiistanaiheita ja
toisaalta konsensusnäkemyksiä, joita tässä yhteydessä ei kuitenkaan käsitellä.
Suomessa asennetaan nykyisin Lääkelaitoksen proteesirekisterin tietojen mukaan (Nevalainen
1998) vuosittain vajaa 5000 lonkan tekoniveltä (4740 primaarileikkausta vuonna 1997).
Leikkausten määrä on kasvanut tasaisesti parin viime vuosikymmenen aikana. Vuosien 198097 aikana Suomessa primaarileikkauksissa käytetyimmät proteesimallit ovat olleet Lubinus
SP II (8145 proteesia), Lubinus IP (7957 proteesia), Biomet STD (6738 proteesia), Müller
Straight S (4528 proteesia) ja Exeter Univers (3474 proteesia).
2.1.2. Metallit
Tekonivelen painoa kantavana komponenttina käytetään metalliseoksia niiden erinomaisten
veto- ja puristuslujuuksien ansiosta. Seoksen joustavuuden tulee olla mahdollisimman lähellä
luun ominaisuuksia ja väsymyslujuuden riittävä. Lisäksi materiaalilla tulee olla hyvä
korroosion kesto, ja sen pitäisi kiinnittyä riittävän hyvin isännän kudoksiin. Käytettyjen
metallien hyvä kudosyhteensopivuus on erityisen tärkeää, sillä kaikki käytössä olevat
metalliset implantit vapauttavat ympäristöönsä metallihiukkasia ja -ioneja. Syklisen
kuormituksen, mikroliikkeen, korroosion ja väsymisen seurauksena proteesi kuluu ja
heikentyy, ja kulumistuotteet joutuvat elimistöön aiheuttaen ei-toivottuja vaikutuksia.
Suurinta osaa käytetyistä metalleista elimistö sietää pieniä määriä, ja proteeseista vapautuvat
määrät tuskin ovat toksisia. Jotkut metallit ovat luonnollisessa muodossaan jopa olennaisia
solujen toiminnalle (rauta) tai B12-vitamiinin synteesille (koboltti). Polymeerista ja metallista
irtoavien tietynkokoisten kulumistuotteiden on todettu synnyttävän ympäröivässä kudoksessa
tyypillisen vierasesinereaktion ja myötävaikuttavan proteesin irtoamiseen.
On syytä korostaa sitä, että valmistusmenetelmä vaikuttaa hyvin paljon metallien mekaanisiin
ominaisuuksiin ja korroosiokestävyyteen. Tämän vuoksi samankin aineen eri ominaisuuksia
kuvaavissa arvoissa on varsin laaja vaihteluväli. Esimerkiksi jotkut kylmäkäsitellyt teräkset
soveltuvat hyvin lonkan tekonivelen varsiosan materiaaliksi. Näinollen yksioikoisia
suosituksia käytettävistä biomateriaaleista ei voi antaa ilman tarkempia tietoja
valmistusmenetelmistä ja kyseisten materiaalien todellisista ominaisuuksista.

Taulukko 1. Nivelproteeseissa yleisimmin käytettyjen materiaalien mekaanisia
ominaisuuksia verrattuna kuoriluuhun. Ominaisuuksiin vaikuttaa suuresti materiaalin
seostyyppi, valmistus ja työstö.
Materiaali

Myötölujuus
(MPa)

Kimmokerroin
(GPa)

Väsymislujuus
(MPa)

Venymä
(%)
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CoCr-metalliseokset

600-1790 (veto)**

220-234**

200-600*

8-10**

Ti6Al4V

860 (veto)**

110**

400-450*

10**

Ruostumaton teräs

505-860 (veto)**

200*

220-480*

-

Al2O3

310 (veto)*
3790 (puristus)*
420 (veto)*
7500 (puristus)*
30-40*

366*

-

0.065

201*

-

-

1

-

200

38-80 (veto)*
45-107 (puristus)*
60-135

2

-

3

36510

-

36222

ZrO2
UHMWPE
PMMA
Kuoriluu
Lähteet:
*)
**)

Handbook of Biomaterial Properties, Edited by Jonathan Black and Garth
Hastings, Chapman & Hall, 1998
Biomaterials, An Introduction, 2nd Edition, Joon B. Park and Roderic S. Lakes,
Plenum Press, New York and London, 1992
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Ruostumaton teräs
Kliiniset kokemukset
Ruostumaton teräs oli käytössä lonkkaprotetiikan pioneeriajoista 1970-luvun lopulle asti.
Sillä on suuri kitkakerroin polyeteenin kanssa, joten pehmeä polyeteenikuppi kuluu helposti.
Lisäksi teräksen korroosionkestävyys ei ole Ti- ja Co-seosten luokkaa, joten nämä
modernimmat metallit ovat osin syrjäyttäneet sen käytön nivelproteeseissa. Nykyään terästä
käytetäänkin erityisesti sellaisissa implanteissa, jotka voidaan poistaa tehtävänsä tehtyään,
esimerkiksi osteosynteesissä.
On kuitenkin muistettava, että Charnley esitti aikoinaan hyvät tulokset juuri ruostumattomasta
teräksestä tehdyillä, sementöidyillä proteeseillaan. Hänen nimeään kantavassa lonkan
tekonivelmallissa on edelleenkin Ortron 90 -nimisestä kylmäkäsitellystä ruostumattomasta
teräksestä valmistettu varsiosa. Hänen menetelmällään leikatuilla proteeseilla on pisimmät
seuranta-ajat. Shulte ym. (1993) ovat seuranneet 322 potilasta, joilla oli Charnleyn
teräsproteesi: vähintään 20 vuoden seurannassa uusintaleikkaus tehtiin vain 10 %:lle (7 %
aseptisen irtoamisen, 2 % infektion ja 1 % dislokaation takia). Tämän kaltaisiin tuloksiin
verrataan uusia materiaaleja edelleenkin.
Kudosyhteensopivuus
Kirurgisen teräksen tärkeimmät ainesosat ovat rauta, kromi, nikkeli ja molybdeeni. Kromin
ansiosta teräksen pintaan muodostuu ohut ja kestävä passivoiva oksidikerros, joka suojaa
korroosiolta. Teräksen metallien joutuminen hiukkas- tai ionimuodossa elimistöön voi
teoriassa johtaa toksisiin ja allergisiin reaktioihin. Käytännössäkin on kuvattu joitakin
herkistymistapauksia, mutta niiden merkitystä proteesien irtoamiseen ei ole voitu todistaa.
Tähän mennessä implanttiteräksen korroosiosta aiheutuneen metallialtistuksen kliinisestä
merkityksestä ei ole tarkkaa käsitystä. Kokemus ja kertynyt tieto viittaavat kuitenkin siihen,
että ihminen kestää melko hyvin teräksestä liuenneen materiaalin (Linden ym. 1985). On
myös ehdotettu, että liukeneva rauta tarjoaa bakteereille hyvät kasvuolosuhteet ja
myötävaikuttaa
täten
implantin
infektoitumiseen.
Teräskulumajäämä
aiheuttaa
vierasesinereaktioita (Löhrs ja Bos 1994).
Titaanipohjaiset metalliseokset
Titaanin metalliseosta (Ti6Al4V) käytetään proteeseissa koboltti-kromin vaihtoehtona.
Titaanin keveys (4,51 g/cm3) ja hyvät mekanokemialliset ominaisuudet ovat sen parhaimpia
ominaisuuksia. Protetiikassa käytetty metalliseos sisältää alumiinia (5.5-6.5 p%), vanadiinia
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(3.5 p%-4.5 p%) ja pienen määrän epäpuhtauksia (typpi, hiili, vety, rauta, happi). Erityisesti
happipitoisuus vaikuttaa metallin venyvyyteen ja lujuuteen. Ti6Al4V metalliseoksen
mekaaniset ominaisuudet on esitetty yllä taulukossa. Sen etuna on hyvä elastisuus
(kimmokerroin 110 GPa), joka on lähempänä luun ominaisuuksia ja joka on vain noin puolet
kobolttipohjaisten metalliseosten arvosta. Titaaniseokset kestävät korroosiota paremmin kuin
kromi-koboltti ja ruostumaton teräs. Hyvä korroosionkestävyys perustuu titaanin pinnalle
muodostuvaan suojaavaan oksidikerrokseen. Ti6Al4V:n lujuus ja kulumisominaisuudet ovat
koboltti-kromia huonompia. Lujuus tiheyttä kohden on kuitenkin erinomainen verrattuna
muihin implanttimateriaaleihin, mutta nivelpintoihin se ei sovellu suhteellisen pehmeytensä
takia.
Kliiniset kokemukset
Titaaniseokset ovat vallanneet alaa ruostumattomalta teräkseltä 1970-luvun lopulta lähtien.
Titaani-implantin elastisuuden ansiosta kuormitus jakautuu verraten tasaisesti ympäröivään
luuhun, minkä vuoksi kuormituskatoilmiö periproteettisessa luussa on vähäisempää kuin
jäykillä koboltti-kromi-implanteilla. Tämän vuoksi titaani onkin suosittu materiaali etenkin
sementittömiä tekniikoita käytettäessä, koska titaanin kanssa ei välttämättä tarvita
sementtivälikerrosta jakamaan kuormaa tasaisemmin kuten jäykkien koboltti-kromi- (tai
teräs) implanttien ollessa kyseessä. Sementittömien titaaniproteesien ympärillä on monissa
tutkimuksissa havaittu radiologisesti merkittävästi vähemmän osteolyysiä kuin vastaavan
paksuisten sementittömien kobolttiseoksisten proteesien. Radiologisesti havaittu
periprosteettinen luukato tai röntgenkuvasta tulkittu irtoaminen eivät kuitenkaan suoraan aina
korreloi potilaan oireisiin, mikä vaikeuttaa tämän havainnon kliinisen hyödyn arvioimista.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla reisiosilla oli, osin muotoilusyistä, riski
väsymismurtumiin. Titaaniseoksisten reisiosien murtumiakin on kuvattu, mutta nykyään tämä
komplikaatio on jo tilastoharvinaisuus.
Vertailtaessa materiaalin kiinnittymistä luuhun titaanin on todettu olevan hieman parempi
kuin koboltti-kromiseos, mutta tällä erolla ei ole voitu vakuuttavasti todistaa olevan kliinistä
merkitystä. Eron kliininen vaikutus lienee niin pieni, että sen kiistaton osoittaminen on
vaikeaa.
Titaaniseosten heikkoutena on niiden huono kulumiskestävyys (Slätis & Kleimola 1988).
Jopa innokkaimmat titaaniseosten käytön kannattajat varoittavat käyttämästä niitä nupin
materiaalina. On kuvattu tapauksia, joissa lonkan uusintaleikkauksen yhteydessä on todettu
lähes puolet titaaninupista kuluneen pois. Kestävyyttä on lisätty pinnoitusmenetelmillä, kuten
ioni-implantaatiolla. Siltikään titaaniproteesi ei kestä hyvin hankaavia voimia, minkä takia
asennusvaiheessa on saavutettava hyvä stabiliteetti. Titaanipohjaisia implantteja suositellaan
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käytettäväksi ilman sementtiä, koska sementti saattaa altistaa ne rakokorroosiolle.
Titaaniseoksiset kuppi- ja reisiosat sopivat hyvin pinnoitettavaksi samasta seoksesta
koostuvilla helmillä tai verkkomaisen pinnan muodostavilla langoilla. Lisäksi
hydroksiapatiittipinnoite voidaan kiinnittää hieman tiukemmin Ti-seokseen kuin Coseokseen. Tämäkään ero ei tosin liene kliinisesti merkittävä.
Kudosyhteensopivuus
Titaani on todettu kudosystävälliseksi biomateriaaliksi. Sen seokset on todettu hyvin heikosti
toksisiksi. Titaaniseokset nopeuttavat luun kasvua ja kiinnittymistä implanttiin, eivätkä ne
reagoi ympäristön kanssa.
Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että titaanista irtoaa metallihiukkasia ja -ioneja, jotka
aiheuttavat vierasesinereaktion periproteettisessa kudoksessa. Kuluneita titaanipohjaisia
nivelproteeseja ympäröivässä pseudokapselissa on raportoitu voimakkaita makrofagi- ja
plasmasolureaktioita (Löhrs ja Bos 1994). Absorptiospektrometria osoitti 56-3700 µg
titaanipitoisuuden grammassa kuivaa periproteettista kudosta (normaali 0 µg/g) (Agins 1988).
Näiden titaanimäärien merkitys kudokselle on kuitenkin epäselvä, ja titaania pidetäänkin
yleisesti kudosystävällisenä. Jotkut tutkimukset ovat myös antaneet viitteitä siitä, että titaani
saattaisi kerääntyä luuytimeen (Ducheyne 1984). Lukumääräisesti runsaampia
polyeteenihiukkasia pidetään kuitenkin yleensä suurempina syyllisinä vierasesinereaktion
syntyyn. Periproteettisen osteolyysin ei ole todettu olevan niin voimakas titaanin käytön
yhteydessä kuin vastaavilla koboltti-kromi-implanteilla.
Alumiinin ja muiden seosmetallien pitkäaikaisvaikutukset ovat herättäneet huolestumista
titaanimetalliseoksisten proteesien lisääntyvän käytön myötä. Alumiinin on arveltu olevan
Alzheimerin taudin syntyyn vaikuttava tekijä. Alzheimerin tautia sairastavien aivoista on
löydetty ylimäärin alumiinia, mutta sen merkitys taudin synnyn kannalta on epäselvä.
Alumiini siirtyy huonosti veri-aivoesteen läpi, mutta se ei myöskään vapaudu aivokudoksesta
enää kertymisen jälkeen, minkä seurauksena sitä kumuloituu aivoihin. Alumiinin on todettu
aiheuttavan dialyysidementiaa ja osteomalasiaa, mutta kirjallisuudessa ei ole viitteitä
titaanisten proteesien yhteydestä kyseisiin tauteihin.
Vanadiinin biokemialliset ja fysiologiset vaikutukset ovat epäselviä. Sen on epäilty
vaikuttavan solunsisäisiin rakenteisiin ja estävän tiettyjen entsyymien toimintaa.
Histologisissa tutkimuksissa vanadiinille altistuneet fibroblastit ovat tuhoutuneet seurauksena
vanadiini-ionien kertymisestä niiden solulimaan. Kun vastaavissa tutkimuksissa käytettiin
proteeseissa yleistä titaanin metalliseosta, mitään morfologisia muutoksia, solukuolemaa tai
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laktaattidehydrogenaasin vapautumista ei todettu (Rae 1981).
Koboltti-kromipohjaiset metalliseokset
Kobolttipohjaisia
metalliseoksia
on
protetiikassa
käytössä
kahdenlaisia:
koboltti-kromi-molybdeeni (CoCrMo) ja koboltti-nikkeli-kromi-molybdeeni (CoNiCrMo).
Kobolttia voi metalliseoksessa olla jopa 65 p% lopun ollessa lähinnä kromia. Molybdeeni
estää kuoppakorroosiota ja parantaa yhdessä kromin kanssa seoksen lujuutta. Muitakin
koboltin ja kromin metalliseoksia käytetään erilaisiin kirurgisiin sovellutuksiin. CoCrMo:a
valmistetaan valamalla, ja sitä käytetään tällä hetkellä paljon painoa kantavana materiaalina.
Koboltti-nikkeli-kromi-molybdeeni (CoNiCrMo) on uusi lupaava metalliseos, jota työstetään
yleensä kuumamuovauksella. Sen kulumisominaisuudet ovat hyvin samanlaisia kuin
CoCrMo:lla, mutta sitä ei suositella nivelpinnan materiaaliksi huonojen kitkaominaisuuksien
vuoksi. Hyvien väsymis- ja vetolujuuksien ansiosta sitä käytetään tällä hetkellä
polviproteeseissa sääriluukomponentin jäykkänä metallialustana. Kobolttipohjaisten
metalliseosten mekaaniset ominaisuudet on esitetty yllä taulukossa. Kuten muidenkin
metalliseosten kohdalla, lujuuden kasvaessa venyvyys vähenee. Molemmat metalliseokset
kestävät erinomaisesti korroosiota. Kobolttiseosten kimmokerroin (220-234 GPa) on
korkeampi kuin muilla käytetyillä materiaaleilla.
Kliiniset kokemukset
Koboltti-kromiseokset ovat 1980-luvulta lähtien korvanneet ruostumattoman teräksen
sementillisten lonkkaproteesien materiaalina. CoCr- seosten jäykkyys on suurempi kuin luun,
joten niiden kanssa käytetään yleensä sementtikiinnitystä, jonka avulla proteesiin kohdistuva
kuorma jakautuu tasaisesti ympäröivään luuhun. Kobolttipohjaisia varsiosia on pyritty
kehittelemään sementittömään käyttöön lisäämällä niiden joustavuutta esim. halkioilla ja
ontolla tai muutoin muokatulla rakenteella. Siitä huolimatta titaaniseoksiset varret ovat meillä
selvästi suositumpia sementittömässä käytössä.
Nuppimateriaalina käytetään tänä päivänä eniten kobolttiseoksia, mutta keraamit valtaavat
niiltä hiljalleen alaa. Kobolttiseosten mielenkiintoinen ominaisuus liukupintana on niiden
“itsekiillottuvuus”: retrieval-analyyseissä on todettu syvienkin naarmujen olevan usein
osittain tai kokonaan poiskiillottuneita.
1960-luvulla kobolttiseoksesta tehtiin lonkkaproteesien nuppi-kuppipareja, kunnes Charnleyn
kehittämä metalli-polyeteeniliukupari korvasi varhaiset metalli-metalliliukuparit lähes
täydellisesti 1960-luvun lopulta lähtien. Kiinnostus kobolttiseoksisiin metalli-metalliniveliin
heräsi uudelleen 80-luvulla, kun 10-20 vuotta paikallaan olleiden metalli-metalliliukuparisten
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proteesien ympärillä kuvattiin kymmeniä kertoja vähemmän kulumahiukkasia kuin metallipolyeteeniliukuparisia proteeseja ympäröivissä kudoksissa. Toisaalta taas metallikuluma
näissä liukupareissa lisääntyy 4-8 -kertaiseksi verrattuna metalli-polyeteeniliukupariin.
Uusien, toisen sukupolven kobolttiseoksisten metalli-metalliproteesien pitkäaikaistuloksia ei
vielä ole saatavilla, mutta parantuneiden valmistus- ja kiillotusmenetelmien ansiosta hyvin
pieni kulumajätteen muodostus on todennäköistä. Muutama vuosi sitten pidetyssä
konsensuskokouksessa metalli-metalliproteeseja suositeltiin käytettävän nyt aluksi vain iän,
aktiviteetin ja luuston mukaan vaativiksi määritellyille potilaille (Amstutz ym. 1996).
Kudosyhteensopivuus
Kiinteässä muodossa CoCr on suhteellisen reagoimatonta. Potilaiden, joilla on CoCr-proteesi,
verestä ja elimistöstä on löydetty selvästi kohonneita metallipitoisuuksia. Tähän ilmiöön ei
ole toistaiseksi voitu kuitenkaan yhdistää selkeitä haittavaikutuksia. Kudoksissa osoitetut eri
metallien väliset suhteet eivät ole samat kuin käytetyissä metalliseoksissa. Vaikka kobolttia
on metalliseoksessa yli kaksinkertainen määrä kromiin nähden, periproteettisesta kudoksesta
löydetyt kromipitoisuudet ovat yleensä huomattavasti suurempia kuin kobolttipitoisuudet.
Vapautuvat määrät ovat kuitenkin pieniä, eikä proteeseista irtoavien metallihiukkasten ole
todettu aiheuttavan toksisia reaktioita. Immunologiset reaktiot ja karsinogeneesi ovat
kuitenkin periaatteessa mahdollisia.
CoCr-hiukkaset indusoivat vierasesinereaktion (Löhrs ja Bos 1994). Lyhytaikaiset
eläinkokeet ovat viitanneet pääasiassa makrofagireaktioon, kudosnekroosiin sekä
inflammatoristen välittäjäaineiden erittymiseen. Pitkäaikaisseuranta eläinkokeissa osoitti, että
CoCr-hiukkaset esiintyvät kudoksessa yhdessä makrofagien kanssa. Yhteys syövän
syntymiseen on kyseenalainen. Eläinkokeissa on todistettu imusolujen osallistuvan CoCr:n
aiheuttamiin solureaktioihin (Howie ym. 1996). Kromipohjaiset metalliseokset ovat
partikkelimuodossa sytotoksisia määrätyille soluille. In vitro -tutkimukset viittaavat siihen,
että CoCr-hiukkasten toksinen vaikutus lisääntyy fagosytoosin jälkeen syöjäsolun sisäisen
pH:n laskun takia. Toksisen vaikutuksen katsotaan perustuvan lisääntyneeseen Ca-ionien
eritykseen fagosyytin pH:n madaltumisen takia. CoCr-hiukkasten toksisuus lisääntyi, kun
pH:ta madallettiin (Haynes ym. 1996). CoCr-fagosytointi voi johtaa makrofagien
ohjelmoituun solukuolemaan ja tätä kautta niiden stimuloituminen ja vierasesinereaktio
estyvät (Maloney ym. 1995). On esitetty, että koboltti-kromin toksisuus voi olla etu: CoCr:n
fagosytointi voi johtaa makrofagien ja fibroblastien apoptoosiin ja tätä kautta niiden
stimuloituminen ja vierasesinereaktio estyvät. On kuitenkin todisteita, in vitro ja in vivo, että
CoCr-hiukkaset myös stimuloivat välittäjäaineiden erittymistä, mikä taas vaikuttaa luutuhoa
lisäävästi. Koboltti-kromihiukkaset voivat myös inhiboida luun muodostusta in vitro ilman
vierasesinereaktiota. Omissa tutkimuksissamme emme ole havainneet selvää eroa titaani- ja
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kobolttipohjaisten implanttien välillä aseptisesti irronneita proteeseja ympäröivissä
kudoksissa. Erona polyeteeniä sisältäviin näytteisiin on se, että polyeteenin yhteydessä
esiintyy runsaammin jättisoluja edellyttäen ettei kudoksessa ole luusementtiä sekoittavana
tekijänä. Makrofageja sen sijaan on kaikissa tapauksissa suunnilleen saman verran.
Koboltin toksisuus riippuu voimakkaasti annoksesta. Eläinkokeet osoittavat, että elimistö
sietää jopa normaalia tuhat kertaa suuremmat annokset. Suuri annos aiheuttaa kuitenkin
anemiaa, vähentää ruokahalua ja painoa, sekä aiheuttaa polysytemiaa, erytrohyperplasiaa ja
paikallista fibrosarkoomaa. Koboltti vaikuttaa ilmeisesti jodin kertymiseen ja kuljetukseen
elimistössä ja estää raudan kertymistä. Solussa se estää myös mitokondriaalisen hapen
kertymistä kelatoimalla tärkeitä koentsyymejä, kuten lipoiinihappoa. Soluviljelmissä koboltin
ja vanadiinin on todettu olevan proteeseissa käytetyistä metalleista toksisimpia. Näiden
havaintojen kliininen merkitys on kuitenkin epäselvä ja luultavasti vähäinen.
Kromin vaikutukset elimistössä näyttävät riippuvan sen hapetusluvusta. Kromia on kuuden- ja
kolmenarvoisissa muodoissa. Vaikka tutkimukset toksisuudesta koskevat kuusiarvoista
kromia, uskotaan kolmiarvoisella kromilla olevan todellinen toksinen ja mutageeninen
vaikutus. Kromin oletetaan menevän solun sisään kuusiarvoisessa muodossa, joka sitten
pelkistyy nopeasti kolmiarvoiseksi. Tämä muoto sitoutuu lopulta myös tumaan, ja sen on
osoitettu indusoivan nisäkässoluissa mutageneesia. Tämänkin havainnon kliininen merkitys
protetiikassa on ilmeisesti marginaalinen.
Nikkelialtistuksen tiedetään voivan aiheuttaa ihottumia. Metalliesineet sisältävät joskus
nikkeliä, joka voi läpäistä ihon ja sitoutua keratiiniin. Nikkeli on heikosti toksista pieninä
annoksina syötynä. Suurten annosten on eläinkokeissa todettu hidastaneen kasvua,
huonontaneen lisääntymiskykyä ja aiheuttaneen hypoglykemiaa. Laskimonsisäisesti ja
ihonalaisesti annosteltuna nikkeli voi johtaa akuuttiin myrkytystilaan aiheuttaen
gastroenteriitin, vapinaa, halvausoireita, hyperglykemiaa ja joidenkin entsyymien
pitoisuuksien muutoksia. Koeputki- ja soluviljemäolosuhteissa nikkeli estää solussa
muutamien entsyymien induktiota ja sitoutuu tiettyihin nukleiinihappoihin muuttaen
mRNA:ta ja aktivoiden ilmeisesti onkogeeneja tai mutageeneja.

2.1.3. Polyeteeni
Polviproteesin metalliset komponentit niveltyvät yleensä polyeteeniseen vastakappaleeseen.
Se muodostaa metallien kanssa liukuparin, jolla on erittäin pieni kitkakerroin. Polyeteeni on
ollut käytössä jo alusta alkaen lonkkaproteesien kuppiosan liukupintana. Nykyään käytössä
olevasta suurimolekyylipainoisesta polyeteenistä (UHMWPE) on kokemuksia pitkältä ajalta.
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Sillä on matala hankausvastus ja hyvät liukasteominaisuudet, eikä se muovina ole altis
korroosiolle. Korkean molekyylipainon ansiosta sillä on hyvä puristus- ja vetolujuus,
erinomainen iskunkestävyys ja hyvät kitkaominaisuudet (ml. hankaus- ja ryömyvastus). Sen
heikkouksia ovat huono kulumiskestävyys ja viruminen.
Kliiniset kokemukset
Vastapintana olevan metalli- tai keraaminupin mikroskooppisten tai makroskooppisten
epätasaisuuksien on todettu hiertävän polyeteenistä irti jokaisen askeleen aiheuttamalla
liikesyklillä satojatuhansia hiukkasia. Kuluminen kiihtyy monin verroin joko väliaikaisesti tai
pysyvästi, kun liukupintojen väliin joutuu proteesista tai sen ympäristöstä irronneita, kovia
luusementti-, luu-, metalli-, keraami- tai hydroksiapatiittihiukkasia (ns. third body wear). Kun
potilas ottaa vuodessa keskimäärin noin miljoona askelta, niin vuosien saatossa implantin
ympäristöön kertyy vähintään satoja miljardeja polyeteenihiukkasia.
Useissa tutkimuksissa on havaittu polyeteenikappaleiden olevan pääasiassa kooltaan alle 1
µm, mutta osa hiukkasista on kuitenkin jopa makroskooppisia. Polyeteeniä pidetään yleisesti
tärkeimpänä vierasesinehiukkasista, jotka osallistuvat patologiseen kudosreaktioon,
osteolyysiin ja proteesin kuppiosan ja/tai varsiosan aseptiseen irtoamiseen. Nimenomaan
hiukkasten valtavan määrän vuoksi polyeteeni on tässä suhteessa metalli- ja PMMAhiukkasia merkittävämpi.
Erilaisia ratkaisuja on kehitelty polyeteenin kulumisen ja kuppiosan irtoamisongelman
ehkäisemiseksi sekä uusintaleikkausten helpottamiseksi.
1. Lonkkamaljan muoviosa (liner) sijoitetaan metallikupin sisään, jolloin voidaan saavuttaa
hyvä kiinnittyminen luuhun ilman sementtiä pinnoittamalla metalli huokoiseksi tai
hydroksiapatiitilla. Lisäksi voidaan vaihtaa ainoastaan piloille kulunut “lineri”
tarvitsematta vaihtaa mahdollisesti hyvin kiinni pysynyttä metalliosaa. Metalli jäykistää
polyeteeniä ja jakaa rasituksen tasaisemmin, mikä teoriassa vähentää ympäröivään luustoon
kohdistuvaa rasitusta ja ehkäisee siten kupin irtoamista. Tämä rakenne on nykyään käytössä
sementittömissä kuppimalleissa.
Käytännössä viime mainittu vaikutus ei ilmeisesti ole ollut niin hyvä kuin teoria antaa olettaa.
Siksi metallikuorista on paljolti luovuttu sementtikiinnityksen yhteydessä. Metallikuori lisää
polyeteenin kulumista hiertäen “linerin” ulkopintaa (backside wear). Hiukkaset pääsevät
proteesia ympäröiviin kudoksiin esim. metallikuoren kiinnitykseen käytettävistä
ruuvinrei’istä. On myös todettu, että alunperin paksut polyeteenilinerit kuluvat hitaammin
kuin ohuet, ja metallikuoren takia polyeteenikerros jää väistämättä ohuemmaksi kuin se

23

muuten olisi. Parempiin ratkaisuihin pyritään käyttämällä riittävän paksua polyeteeni-inserttiä
ja optimaalista nuppikokoa, kehittämällä lukitusmekanismeja ja liitospintojen laatua sekä
tietysti parantamalla käytettävän polyeteenin laatua.
2. Proteesin nupin koostumus vaikuttaa polyeteenin kulumiseen. Co-seos oli tässä suhteessa
parempi kuin teräs tai titaaniseos Bankstonin ym. tutkimuksessa. Titaaniseokset eivät
pehmeytensä takia sovellu nuppimateriaaliksi. Tärkeämpää on kuitenkin nupin kiillottamisella
aikaansaatu mahdollisimman sileä pinta. Keraaminupeilla on saavutettu hyviä tuloksia
(ks.alempana).
3. Paineen avulla muotoonsa valetun polyeteenikupin kuluminen on hitaampaa kuin
isommasta polyeteenipalasta työstämällä tehdyn kupin. Valmistusolosuhteista johtuen
polyeteeniin saattaa jäädä osin sulamattomia rakeita, fuusiopuutosalueita, jotka heikentävät
olennaisesti kuppia. Lisäksi väärät sterilointimenetelmät ja säilytys aiheuttavat polyeteenin
heikkenemistä. Onkin kuvattu useita tapauksia, joissa kuppi on hajonnut kerroksittain
hilseilemällä (delamellaatio) ja makroskooppisestikin on nähtävissä epähomogeenisia
alueita polyeteenin sisällä. Viime aikoina Suomessa on kiinnitetty huomiota implanttien
teknisen vaurioanalytiikan tarpeeseen. Sitä on ollut huonosti saatavilla, ja sitä on
käytettykin vain vähän. Sen sijaan implantin elimistössä aikaansaamien muutosten
analysoinnissa professori Seppo Santavirran ja dosentti Yrjö T. Konttisen työryhmä on
tehnyt kansainvälisestikin katsoen uraauurtavaa työtä. Vaurioanalytiikka ja host response tyyppisen vasteen tutkiminen muodostavat ns. retrieval-analytiikka -kokonaisuuden.
Kudosyhteensopivuus
Polyeteeni on immunologisesti ja toksikologisesti inerttiä materiaalia. Irronneiden
polyeteenikappaleiden on kuitenkin todettu aiheuttavan tekoniveltä ympäröivässä
sidekudoksessa vierasesinereaktion, johon osallistuvat varsinkin makrofagit ja
vierasesinejättisolut. Suurimmat polyeteenikappaleet ovat halkaisijaltaan jopa yli millimetrin.
Fagosytoivien solujen sisällä on pienimpiä, halkaisijaltaan alle 10 µm:n polymeerikappaleita,
jotka saattavat olla tärkeitä osteolyysin indusoijia. Tätä suuremmat kappaleet ovat usein
jättisolujen ympäröimiä. Kroonista tulehdusreaktiota seuraa osteolyysi ja lopulta proteesin
komponenttien aseptinen irtoaminen. Vierasesinereaktioon vaikuttavat myös metalli- ja
PMMA-hiukkaset. Histologiset tutkimukset ovat osoittaneet polyeteenin aiheuttavan
voimakkaamman vierasesinereaktion kuin koboltti-kromi ja titaanimetalliseokset (Goodman
ym. 1988 ja 1990). Fornasier ym. (1991) tutkivat toimivia sementöityjä lonkkaproteeseja
ympäröivää sidekudoskapselia histologisesti. Potilasnäytteet oli kerätty kahdesta viikosta
neljääntoista vuotta välisenä aikana implantaation jälkeen. Hän huomasi makrofagien määrän
olevan suorassa suhteessa ympäröivän sidekudoksen paksuuteen, polyeteenikappaleiden
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määrään ja implantaation kestoon. Vastaavanlaisessa tutkimuksessa Schmalzried ym. (1992)
päättelivät sementöidyn lonkkakupin irtoamisen johtuvan polyeteenikappaleiden
aiheuttamasta makrofagi-välitteisestä tulehdusreaktiosta.
2.1.4. Komponenttien kiinnitys luuhun
Tyypillisesti tekonivelet kiinnitetään ympäröivään luuhun luusementillä. Implanttien
aseptisten irtoamisten vuoksi 1980-luvulta lähtien on kehitelty vaihtoehtoisia
kiinnitysmenetelmiä. Tärkeintä on, että liikettä tapahtuu vain ja ainoastaan tekonivelen eri
osien välillä, ei proteesin ja luun välillä, eikä ainakaan kiinnittymisen kannalta kriittisillä
paikoilla. Mikroliikettä tosin syntyy, koska implantin ja luun kimmokertoimet ovat erilaiset,
ja sitä ehkä pitääkin olla joillain rajapinnoilla, jottei luu kuormitettaessa murru. Ainakin yli
150 µm mikroliikkeen on arveltu haittaavan kiinnittymistä luuhun ja johtavan sidekudoksisen
kapselin muodostumiseen ja sidekudoksiseen kiinnittymiseen. Tähän tarvittavasta
mikroliikkeestä ei kuitenkaan vallitse yksimielisyyttä, ja asia on mikroliikkeen laajuuden ja
frekvenssin suhteen tältä osin hiukan avoin.
Etenkin nuorille ja aktiivisille potilaille on usein pyritty asentamaan sementittömiä malleja,
koska proteesin ympärillä tapahtuvan osteolyysin arveltiin johtuvan nimenomaan
kulutuksessa irtoavista sementtihiukkasista. Tämän vuoksi tilaa kutsuttiinkin aiemmin
sementtisairaudeksi. Monet muutkin kulumistuotteet, mm. polyeteeni ja metalli, voivat
stimuloida osteolyysiä. Itsekiilautuvilla implanteilla, huokoisilla pinnoitteilla
ja
keraamipintaisilla proteesimalleilla on kaikilla omat etunsa, mutta myös haittansa. Vaikka
sementittömien proteesien alustavat tulokset ovat olleet varsin lupaavia lyhyemmillä
seuranta-ajoilla, pitkäaikaistuloksia on vielä riittämättömästi, ja tulokset vaikuttavat monelta
osin huonommilta kuin sementillisten proteesien tulokset.
Ensimmäisissä sementittömissä, ulkopinnaltaan kartiomaisissa kuppiosissa oli kierteet
ulkopinnalla, ja ne ruuvattiin paikalleen. Tuloksena oli lukuisia varhaisia irtoamisia siitä
huolimatta, että myöhemmin kartiomuoto vaihdettiin puolipallon muotoon. Nykyään kuppien
sementittömään kiinnitykseen käytetään huokoisia pintoja ja/tai hydroksiapatiittipinnoitetta,
tiukkaa “press-fit” asennusta, ja lisäkiinnitykseen kupin pohjan läpäiseviä tai siiveekkeisiin
kiinnitettäviä ruuveja sekä kupin ulkopinnasta luuhun päin sojottavia kiinnitystappeja
(Hämäläinen, 1998).
Lääkelaitoksen rekisteritietojen mukaan kuppiosista on koko 1990-luvun ajan noin puolet
kiinnitetty sementillä ja puolet ilman sementtiä. Reisiosista sementöidään nykyään noin 60 %,
loput kiinnitetään ilman sementtiä. Polviprotetiikassa luusementin käyttö vaikuttaa
pitkäaikaistulosten valossa tällä hetkellä varmimmalta ja suositeltavimmalta
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kiinnitysmenetelmältä.
Luusementti (polymetyylimetakrylaatti, PMMA)
Kliiniset kokemukset
Luusementti on vanhin ja käytetyin menetelmä nivelproteesin komponenttien kiinnitykseen.
Charnley otti sen käyttöön totaaliproteesileikkausten alkuaikoina. Käytetty sementti on
polymetyylimetakrylaattia (PMMA). PMMA:a on käytössä useita eri tyyppejä, ja uusia
muunnoksia kehitellään jatkuvasti sementin mekaanisten ominaisuuksien parantamiseksi.
Perusrakenne on säilynyt kuitenkin samanlaisena. Luusementti valmistetaan sekoittamalla
polymeerista jauhekomponenttia (PMMA) ja monomeerista nestekomponenttia (MMA).
PMMA-jauho sisältää kappaleita, joiden koko vaihtelee alle yhdestä mikrometrista yli sadan
mikrometrin. MMA sisältää inhibiittoria (hydrokinoneita, di-metyyliparatoluidiinia), joka
estää sen ennenaikaisen polymerisaation. Katalyyttinä polymerisaatiossa käytetään
bentsoyyliperoksidia. Lisäksi sementtiin lisätään tarvittaessa röntgenvarjoaineita (noin 10%
bariumsulfaatti tai zirkonioksidi), jotta esimerkiksi sementtivaipan paksuutta ja irtoamista
voitaisiin luotettavammin arvioida röntgenkuvista. Tästä tosin on sellainen haitta, että koska
zirkonioksidi on varsin kovaa ainetta, voi sitä sisältävien partikkelien “third body” -vaikutus
olla varsin huomattava, jos ne joutuvat liukupintojen väliin. Varsinkin bariumsulfaatti, mutta
myös zirkonioksidi (tosin vähemmässä määrin), ilmeisesti lisää osteoklastiksi erilaistumista ja
osteolyysiä, joten “sementtitauti” saattaa jopa osin mennä näiden lisäaineiden tiliin.
Luusementti sisältää usein myös väriainetta, esimerkiksi klorofylliä, joka auttaa erottamaan
luusementin luusta uusintaleikkauksen yhteydessä. Luusementtiin lisätään usein myös
antibiootteja (esim. gentamysiiniä, erytromysiiniä tai kolistiinia), joilla pyritään vähentämään
varhaisia märkäisiä infektioita ja septistä irtoamista.
Sementöintitekniikat ovat kehittyneet huomattavasti. Ensimmäisen sukupolven
sementointitekniikoissa sementti sekoitettiin käsin ja pakattiin implantin ja luun väliin
sormin. Nykyisillä tekniikoilla sementti saadaan aika hyvin työntymään luukudokseen, jolloin
se kiinnittyy luuhun paremmin.
1970-luvun lopulla huomattiin, että jos sementti paineistetaan, se tunkeutuu paremmin
luukudokseen
jolloin
muodostuu
parempi
sementti-luukontakti
(parempi
primaarikiinnittyminen). Paremmalla kiinnittymisellä ehkäistään myöhemmin muodostuvien
kulumahiukkasten ajautumista sementin ja luun väliin (parempi pysyvyys). Paineistus
saadaan aikaan siten, että ydinkanavan pohjalle laitetaan tulppa (joka usein tehdään
leikattavan potilaan omasta luusta tai esim. synteettisestä materiaalista kuten PMMA:sta,
biokoralleista, sulavista polymeereistä, kollageenivalmisteista), sementtitäyttöön käytetään
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“sementtitykkiä” ja ydinkanavan yläpää tiivistetään. Kiinnittymistä edistävät myös
ydinontelon huuhtelu painepesurilla ja harjapuhdistus: näin voidaan poistaa verta, hyytymiä ja
kuollutta kudosta, jotka jäisivät muuten sementin ja luun väliin huonontamaan niiden
kiinnittymistä toisiinsa. Verenvuotoa implanttipesästä pyritään estämään esimerkiksi
hypovoleemisella anestesialla ja vetyperoksidikompresseilla. Nämä tekniikat ovat toisen
sukupolven sementoinnin kulmakivet.
Sementin komponenttien tyhjiösekoituksella ja sentrifugoinnilla saadaan valmistettua
tasalaatuisempi sementti, jossa mikromurtumille altistavat pienet ilmakuplat ja muut
epähomogeenisyydet vähenevät. Näin on parannettu sementtikerroksen laatua ja kestävyyttä.
Menetelmät on otettu käyttöön kolmannen sukupolven sementointitekniikoissa. Kolmannen
sukupolven sementoinnin tarkka määrittely ei ole aivan yksiselitteistä. Nykytekniikoilla
proteesi voidaan keskittää luuydinonteloon siten, että sementtivaipasta tulee tasapaksu, jolloin
myös proteesista välittyvät voimat jakautuvat tasaisemmin ympäröivään luuhun.
PMMA-luusementti ei tuota suoraa liitosta sementin ja luun välille. Se toimii
täytemateriaalina jakaen proteesista välittyvän voiman tasaisemmin ympäröivään luuhun ja
takaa komponenttien hyvän asennon vaihtelevasta luurakenteesta riippumatta.
Sementtikiinnitys antaa nopeasti lopullisen lujuuden sementin ja luun väliselle liitokselle ja
mahdollistaa täyden varauksen välittömästi leikauksen jälkeen. Implantin ja sementin
välisellä rajallakin saattaa tapahtua muutoksia, ja kiinnittymisen (bonding) jälkeen implantti
voi irrota sementtivaipastaan (debonding), jolloin implantin ja luun väliin kehittyy
kirkastumalinja. Jos se on kapea, alle 2 mm, se ei tarkoita kliinistä irtoamista (Berry ym.
1998). Debonding ja esimerkiksi PMMA:n viruminen voivat johtaa myös siihen, että
implantin varsiosa vajoaa sementtivaippaansa (subsidence). Jos vajoaminen on vähäistä, alle
5 mm, se ei juurikaan vaikuta pitkäaikaisennusteeseen (Loudon & Older 1989). Tarkat
millimetriarvot ovat tietysti kiistanalainen asia.
Jotkut metalli-implantit on päällystetty ohuella PMMA-pinnoitteella, johon PMMA-sementti
voi kiinnittyä kemiallisesti. Näin toivotaan saatavan lujempi liitos implantin ja sementin
välille ja samalla pyritään estämään implantin irtoaminen sementtivaipastaan (failed bonding
eli ns. debonding). 1980-luvulla kokeiltiin sementtikiinnityksen yhteydessä karhennettua
implantin pintaa, jonka avulla yritettiin saada implantti ja sementtivaippa lukkiutuminen
toisiinsa paremmin. Se osoittautui kuitenkin huonoksi ratkaisuksi, sillä vaikka ja ehkä juuri
siksi että sementti kyllä tarttui tiukasti metalliin, sementti-luu -rajalla tapahtui paljon
irtoamisia. Tämä saattoi johtua siitä, että karhennettu implantti ei pääse painumaan tai
kiilautumaan sementtimanttelin sisään eikä myöskään ehkä salli mikroliikettä, vaan ohjaa
kuorman sementin ja luun väliselle rajalle. Mahdollisesti juuri näistä syistä kiillotetut,
sileäpintaiset proteesit antavat vastaavasti parempia tuloksia.
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Uusien tekniikoiden avulla usein uusintaleikkauksiin johtavien sementtivaipan murtumien
määrä on saatu vähenemään. Luusementin kulumista ja siitä irtoavien hiukkasten
muodostumista ei toistaiseksi ole kuitenkaan kyetty täysin ehkäisemään. Joutuessaan nivelen
liukupinnalle hiukkaset lisäävät polyeteenin ja metallin tai keraamin kulumista
moninkertaiseksi. Ympäröivissä kudoksissa luusementtihiukkaset ovat omiaan aiheuttamaan
vierasesinereaktioita.
Sementittömiä tekniikoita alettiin suosia 1980-luvulla, kun sementillisten proteesien
ympärillä kuvattiin laajaa luukatoa erityisesti nuorilla, aktiivisilla potilailla, ja tarve
uusintaleikkauksiin sementillisten proteesien kohdalla kasvoi. Sementittömien tekniikoiden
lyhyiden ja keskipitkien seuranta-aikojen tulokset ovat olleet hyviä, mutta pitkäaikaistuloksia
ei ole vielä kertynyt yhtä paljon kuin sementillisistä proteeseista. Osa proteesimalleista on
toiminut paremmin teoriassa ja laboratoriotesteissä kuin lopulta tosi elämässä, mikä on
onneksi viime vuosina hillinnyt intoa kokeilla uusimpia malleja heti laajoille potilasjoukoille.
Kudosyhteensopivuus
Kovettunut luusementti on isoina paloina kudosystävällistä. Se ei tartu luuhun kemiallisilla
sidoksilla, vaan kiinnittyy tunkeutumalla hohkaluun onkaloihin, joskaan ei kovin syvälle.
Vaikuttaa siltä, että sementin ja luun väliselle rajalle muodostuu pääasiassa fibroottista
kudosta. Luusementin polymerisoituessa ja kovettuessa vapautuu lämpöä (eksoterminen
reaktio), joka vaurioittaa lähellä olevaa luukudosta.
Polymerisaation aikana myös nestemäistä monomeeria vuotaa jonkin verran ympäröiviin
kudoksiin. Se voi aiheuttaa endoteelivaurioita ja johtaa veritulppien muodostumiseen.
Havainnot akuuteista hypotensiokohtauksista, joihin on liittynyt
kohonnut
keuhkovaltimopaine sementoinnin aikana, sekä satunnaiset keuhkokomplikaatiot
lonkkaproteesileikkauksien jälkeen viittaavat siihen, että vuotanut monomeerinen
metyylimetakrylaatti voi aiheuttaa keuhkoissa mikrovaskulaarisia muutoksia. Viimeaikaiset
tutkimukset kuitenkin viittaavat siihen, että MMA-monomeereilla ei lonkkaproteesien
sementoinnin
yhteydessä
sittenkään
olisi
haitallisia
hemodynaamisia
keuhkoverenkiertovaikutuksia
(Lopez-Duran ym. 1997). Polymerisoitumattomalla
monomeerilla on todettu myös paikallisia sytotoksisia ja lipolyyttisiä vaikutuksia.
Metakrylaattimonomeeri hajoaa elimistössä metakrylaattihapon kautta hiilidioksidiksi.
Kenties pahin PMMA:n käyttöön liittyvä ongelma on mikromurtumien ja hankautumisen
seurauksena syntyvät sementtihiukkaset. Irronneet partikkelit saattavat vaeltaa
periproteettisiin kudoksiin, joissa ne myötävaikuttavat vierasesinereaktion syntyyn (Löhrs ja
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Bos 1994). Sementtimurut fagosytoidaan, mikä stimuloi osteolyyttisten sytokiinien
erittymistä ja periproteettista osteolyysiä. Useat eri solytyypit osallistuvat reaktioon hiukkasia
vastaan ja liittyvät täten sekä osteolyysiin ja aseptiseen irtoamiseen. Kudoksessa havaitaan
sekä makrofageja, fibroblasteja, jättisoluja että endoteelisoluja. Imusoluja, plasmasoluja ja
neutrofiilejä tavataan melko vähän. Sementtihiukkaset ja -palaset ovat tavallisempia silloin
kun proteesiosa on selvästi irronnut. Third body PMMA-partikkelit naarmuttavat proteesin
polyeteenipintaa joutuessaan metalli- tai keraaminupin ja polyeteenikupin muodostamien
liukupintojen väliin, mikä johtaa proteesin kulumiseen ja käyttöiän lyhentymiseen. Proteesia
ympäröivän osteolyysin luultiin aiemmin johtuvan juuri luusementtihiukkasista, minkä vuoksi
tilaa kutsuttiin sementtisairaudeksi. PMMA:n lisäksi kuitenkin myös polyeteeni- ja
metallikulumisjäämät aiheuttavat osteolyysiä.
Itsekiilautuva (press fit) implantti
Sementittömät, itsekiilautuvat proteesit saadaan kiinnittymään ympäröivään luuhun
pintageometrian ja sopivan kirurgisen tekniikan avulla. Proteesi pyritään asentamaan varren
alueelta niin lähelle luuta kuin mahdollista. Näin proteesi ankkuroituu paikalleen mikro- ja
makrotasolla, ja rasitus jakautuu mahdollisimman tasaisesti ympäröivään luuhun.
Sidekudoksen muodostumista, periproteettista osteolyysiä ja implantin löystymistä pyritään
näin välttämään. Leikkauksessa tehtävän luupuutosalueen tulisi olla mahdolisimman pieni.
Jos itsekiilautuvan proteesin varsi laitetaan liian väljään luupesään (tai jos varsiosa on liian
pieni), kuormitus ei välitykään tämän proksimaalisen osan kautta luuhun, vaan ohittaa sen
kohdistuen luun distaalisiin osiin (stress bypass). Tämän vuoksi proteesin muotoiluun,
kiinnitykseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin joudutaan kiinnittämään enemmän huomiota
kuin käytettäessä sementillisiä proteeseja.
Itsekiilautuvia implantteja tehdään sekä CoCrMo- että Ti6Al4V -metalliseoksista. Ti6Al4V implantti kiinnittynee luuhun paremmin. Proteeseista on olemassa sileäpintaisia,
karhennettuja ja ruuvi- tai naulakiinnityksellä paikoilleen asennettavia malleja. Itsekiilautuvat
proteesit kehiteltiin alkujaan nimenomaan parantamaan proteesien pitkäaikaistuloksia. On
kuitenkin havaittu, että osteolyysi (Peter ym. 1992) on sementittömissä malleissa
voimakkaampaa ja irtoaminen yleisempää. Sementittömiä polven tekoniveliä, joissa ei ole
luutumista edistäviä pintoja (huokoinen pinta tai hydroksiapatiittipinnoite), ei ole nykyään
enää käytössä ala-arvoisten tulosten vuoksi.
Huokoiset pinnoitteet
Huokoisilla pinnoilla voidaan edistää implantin sementitöntä kiinnittymistä luuhun. On
arveltu, että alkuvaiheen tulehdusvasteen jälkeen periproteettinen luunmuodostus on lähinnä
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suoraa mesenkymaalisten solujen erilaistumista luuta muodostaviksi osteoblasteiksi (ns.
intramembranoottinen luunmuodostus eroksi rustoisen mallin kautta tapahtuvaan
enkondraaliseen luunmuodostukseen). Muodostuva luu on alkuun vielä melko
järjestäytymätöntä, mutta muuttuu myöhemmin uudelleen muotoutumisen seurauksena
sälöluuksi. Jos luu saadaan kasvamaan sopivan kokoisiin huokosiin (usein käytännössä 200500 µm), luun ja implantin välille syntyy mekaaninen sidos, jolloin ne ikäänkuin lukittuvat
toisiinsa. Lukittumisen kannalta sopivinta huokoskokoa ei voida aivan tarkasti määritellä.
Samoin huokosten yhteys toisiinsa on hiukan kiistanalainen asia. Ehkä noin 100 µm luokkaa
olevat huokoskäytävät sallisivat verisuonten uudiskasvun ja riittävän hapensaannin luun
muodostumisen turvaamiseksi. Hyvä happiosapaine suosii luun (jos ei ole merkittävää
mikroliikettä) tai sidekudoksen (jos on merkittävää mikroliikettä) muodostusta. Huonossa
happiosapaineessa vastaavanlaisissa olosuhteissa pyrkii muodostumaan lasirustoa tai
syyrustoa.
Yksi huokoisuutta määrittävä suure on porositeetti, joka kuvaa sitä, minkä verran tässä
metallipohjaisessa huokospinnoitteessa on “ilmaa”. On esitetty, että optimaalisessa
huokospinnoitteessa tulisi olla melko laaja kiinnityspinta ja matala porositeetti, jotka
takaisivat riittävän kiinnitarttumisen, kun taas huokospinnoitteen pinnalla tulisi olla korkea
porositeetti eli paljon tilaa luun sisäänkasvulle.
Pinnan huokoisuudella saavutetun biologisen kiinnittymisen edellytyksenä on proteesin
stabiili istutus. Proteesin ja luun välinen mikroliike tulee minimoida, jolloin pystytään
välttämään implantin ympärille muodostuva sidekudosinvaasio ja parantamaan implantin
kiinnittymistä luuhun.
Huokospinnoitteisten implanttien valmistustuksessa voidaan käyttää sintrausta,
diffuusiosidostekniikkaa tai plasmaruiskutusta. Reisiluukomponentissa pinnoitetaan yleensä
vain proksimaalinen tyviosa, mutta myös melko kattavaa (80% pinta-alasta)
huokospinnoitetta on suositeltu (Engh ym. 1995).
Sintrauksessa Ti6Al4V titaanihelmet kiinnitetään alustavasti ensin sidosaineella, eräänlaisella
liimalla, pinnoitettavalle alueelle. Tämän jälkeen implantti pinnoitteineen kuumennetaan niin,
että helmet sulavat kiinni alustaansa (usein puhutaan substraatista) ja liima haihtuu. Näin
aikaansaadaan huokoinen pinnoite. Valitettavasti tämän prosessin seurauksena titaaniimplantin pintaan syntyy vakoja tai pykäliä (notch) kohtiin, jossa metallihelmi on sulautunut
alla olevaan substraattiinsa. Jännitys keskittyy erityisen voimakkaana titaanissa näihin
vakoihin. Titaani on hyvin vakoherkkää toisin kuin koboltti-kromiseokset, ja siksi nämä vaot
johtavat helposti säröjen syntymiseen. Tämän lisäksi kohtalaisen pitkään jatkunut kuumennus
korkeassa lämpötilassa aiheuttaa substraatissa mikrorakenteen muutoksia, jotka myös
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heikentävät huokoista titaani-implanttia.
Sintrauksen aiheuttamaa implantin heikkenemistä on pyritty välttämään käyttämällä
diffuusiosidostekniikkaa. Siinä titaanilangasta valmistetaan titaanilankatyynyjä. Ne asetaan
paikoilleen titaani-implantin pintaan tehtyihin vakoihin. Titaanilankatyynyjä painetaan näihin
vakoihin ja samalla implantti tyynyineen kuumennetaan niin, että titaanilankatyynyt sulavat
kiinni substraattiinsa. Tässä valmistustavassa päällyste ja implantti -kompleksia ei tarvitse
kuumentaa yhtä paljon kuin sintrauksessa, vaan lämpötilat, jotka eivät kovinkaan paljon
huononna substraatin mikrorakennetta, ovat riittävän korkeita. Näin valmistetun implantin
kestävyyttä huonontaa kuitenkin vakosensitiivisyys. Myös titaanilankatyynyjen joustavuus
sekä tyynyn ja substraatin välisellä rajapinnalla tapahtuneet mikrorakenteen muutokset voivat
huonontaa kestävyyttä.
Edellä mainittujen syiden vuoksi on kehitetty myös plasmaruiskutustekniikkaa. Siinä ei
kuumenneta implanttia vaan ainoastaan pinnoite. Tällöin substraatissa ei tapahdu muutoksia,
jotka heikentäisivät sen mikrorakenteen laatua. Titaanipulveria ja paineistettua kaasuseosta
johdetaan plasmaruiskun plasmakaareen. Jännite- ja magneettikentän avulla aine saadaan
plasmamuotoon. Plasma on se olomuoto, jossa aine esiintyy ioneina ja elektroneina.
Paineistetulla kaasuseoksella voidaan ohjailla pinnoitepulverin kulkua. Kun pulveripartikkelit
jättävät plasmakaaren, ne ovat vielä puoliksi sulia, mutta ennen iskeytymistään implantin
pintaan ne ovat jo ehtineet jossain määrin jähmettyä. Kun ne iskeytyvät karhennettuun
implantin pintaan, ne kiinnittyvät siihen mekaanisesti (mechanical interlocking) pikemminkin
kuin sulamalla. Plasmaruiskutettavan implantin pinta voidaan esikäsitellä kovettamalla se
kuulakovetuksella, jossa implantin pintaan ammutaan suurella voimalla pieniä haulin kokoisia
metallipartikkeleita. Tämän jälkeen kovetettu pinta karhennetaan puhaltamalla sen pintaan
teräviä keraamipartikkeleita. Tällaiseen kovetettuun ja karhennettuun pintaan Ti6Al4V helmet tarttuvat hyvin niin, että aikaansaadaan pinnoite, joka kestää eikä irtoa alustastaan.
Plasmaruiskutettu implantti on myös kestävämpi kuin sintrattu tai diffusion bonding tekniikalla valmistettu implantti, koska plasmaruiskutuksen aikana substraatissa ei tapahdu
korkean lämpötilan aiheuttamia mikrorakenteen muutoksia. On myös esitetty, että
mekaaninen helmien kiinnittyminen, toisin kuin kiinnisulaminen, ei aiheuta lovia, joihin
voimat keskittyisivät ja joissa ne aiheuttaisivat säröjen syntymistä.
Huokoisesta pinnasta irtoaa enemmän metallipirstaleita, mikä kiihdyttää vierasesinereaktiota
ja osteolyysiä. Samoin huokoisen implantin korroosiolle altis pinta-ala on huomattavasti
suurempi kuin vastaavan sileäpintaisen implantin. On esitetty esimerkiksi epäilyjä siitä, että
huokospintaiset implantit väsyisivät, tai että huokoinen pinta ei kestäisi paikoillaan vaan
irtoaisi. Vaikuttaa myöskin siltä, että luun sisäänkasvu ei suinkaan ole 100-prosenttista, vaan
että suurin osa huokosiin kasvavasta kudoksesta on sidekudosta ja että luun osuus voi olla
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jopa alle 20 %. Hyvin kiinnittyneissä implanteissa luu kuitenkin mahdollisesti kasvaa tai on
kasvanut huokospintaan paremmin kuin esimerkiksi irronneissa, kivuliaissa tai
infektoituneissa (ja sen vuoksi poistetuissa) implanteissa (Engh ym 1995). Huokoista pintaa
on ollut tapana käyttää vain varsiosan tyvessä. Vaikuttaa siltä, että distaalisempi
sileäpintainen osa implanttia kiinnittyy vain harvoin suoraan luuhun. Joka tapauksessa luvut
luun kasvusta huokoiseen pintaan vaihtelevat melkoisesti sekä varsi- että kuppiosan suhteen
tutkimuksesta riippuen. Toistaiseksi kuitenkin eri tyyppiset ja eri tavoilla valmistetut
huokoiset pinnoitteet ovat toimineet aika hyvin, vaikkeivät ne elävässä elämässä ilmeisesti
toimi ollenkaan niin hyvin, tai ainakaan ihan sillä tavalla, kuin teoriassa.
Hydroksiapatiitti (HA)
Hydroksiapatiitti on kiinnostava keraaminen pinnoite, koska sen kudosyhteensopivuus on
hyvä. Hydroksiapatiittipinnoitus voidaan tehdä monella eri tavalla: 1) upottamalla implantti
HA-partikkeleita sisältävään liuokseen ja sitten sintraamalla HA-partikkelit implantin pintaan
(dip coating - sintering); vaihtoehtoisesti HA-partikkelit voidaan ennen sintrausta saattaa
implantin pintaan elektroforeettisesti; 2) immersiotekniikalla, jossa implantti upotetaan sulaan
hydroksiapatiittiin; 3) fysikaalisella kaasufaasipinnoitusmenetelmällä, jossa kaasuionit
törmäävät suurella energialla tyhjiössä HA-lähteeseen ja irrottavat siitä pieniä partikkeleita,
jotka peittävät “roiskeiden” (sputter coating) tielle asetetun implantin; 4) HIP-menetelmällä
(hot isostatic pressing), jossa sidosaineella implantin pintaan liitetyt HA-partikkelit
kiinnitetään siihen yhdistämällä kuumennus ja paine sintraukseen; 5) liekkiruiskutuksella,
jossa HA-partikkelit johdetaan liekin läpi ja iskeytetään implantin pintaan, ja 6)
plasmaruiskutustekniikalla (Lacefield 1988).
Hydroksiapatiitti kiinnittyy ympäröivään luuhun hyvin, koska sen rakenne on lähellä luun
apatiittia. Se on tällä hetkellä kiivaimmin tutkittu synteettinen keraami.
Sidekudoskapseloitumista ja vierasesinereaktioita on raportoitu kohtalaisen vähän.
Kliiniset kokemukset
HA-pinnoitettuja reisi- ja kuppiosia on asennettu sementittömillä tekniikoilla 1980-luvun
lopulta lähtien. Reisiosien tutkimus on ollut laajempaa kuin kuppiosien. Lyhyen ja
keskipitkän seuranta-ajan tulokset ovat olleet yleensä vähintään yhtä hyviä tai parempia kuin
huokospinnoitteisilla reisiosilla. Röntgensäteitä läpäisevän alueen implantin ympärillä on
todettu kaventuneen verrattuna pinnoittamattomiin verrokkeihin. Kuppiosillakin on yleensä
kuvattu hyviä lyhytaikaisia tuloksia. Mikrokuvioiduilla, HA-pinnoitetuilla kupeilla on
kuitenkin todettu lisääntynyt irtoamistaipumus viiden vuoden seuranta-ajalla.
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Yleisin alusta HA-pinnoitteelle ovat makrohuokoiseksi käsitellyt Ti-seoksista tehdyt
proteesit, mutta myös Co-seoksista valmistettuja malleja käytetään. HA-pinnoituksen on
röntgenkuvien avulla todettu parantavan proteesien kiinnittymistä ensimmäisten vuosien
aikana. Pitkäaikaistuloksia odotellaan edelleen. HA-pinnoitteen pettämisiä on kuvattu, mutta
niiden ei ole pitävästi voitu osoittaa johtuneen primaaristi itse hydroksiapatiitin
ominaisuuksista. Lisäksi proteesin liukupinnalta on löydetty uusintaleikkauksissa ja
ruumiinavauksissa HA-murusia, jotka kiistatta lisäävät polyeteenin kulumista ja altistavat
siten haitalliselle vierasesinereaktiolle.
Pinnoitteen resorptiota tapahtunee pitkällä aikavälillä, mutta aika näyttää, korvautuuko
katoava biomateraali riittävän kiinnittymisen takaavalla luulla. Toistaiseksi HA-pinnoitteita
kannattanee käyttää varauksella vain kohdennetuille pienille potilasryhmille, kuten esim.
nuorille potilaille. Nuorilla luun kasvu on tehokkaampaa kuin vanhuksilla, jolloin kestävä
luu-proteesikontakti on helpommin saavutettavissa kuin vanhuksilla. Koska proteesin vaihto
on kuitenkin nuoren potilaan elinaikana todennäköistä, myös uusintaleikkauksen
helpottamiseen on kiinnitettävä huomiota. Sementitön proteesi on helpompi poistaa
tarvittaessa kuin sementillinen, ja poiston jälkeen potilaalle jää vielä mahdollisimman paljon
omaa luuta jäljelle, jolloin uuden proteesin kiinnittymiselle taataan hyvät lähtökohdat.
Kudosyhteensopivuus
Hydroksiapatiittia on tutkittu jo parinkymmenen vuoden ajan. Sen rakenne muistuttaa
läheisesti luun apatiittia. Se on todettu kudosystävälliseksi, eikä sillä ole havaittu olevan
toksisia vaikutuksia. Pintareaktiivisena keraamina se toimii kudoksessa osteokonduktiivisena
rakenteena, ja sen ajatellaan stimuloivan luusiltojen muodostusta luun kasvaessa sen pintaa
kohti ja suoraan sen pinnalle. HA hajoaa ja liukenee pH:sta riippuvaisesti. Elimistössä HA
resorboituu hyvin hitaasti vaarattomiksi hajoamistuotteiksi, jotka elimistö kykenee
käyttämään hyväkseen. HA-hiukkasia on todettu aseptisesti irronneita proteeseja
ympäröivissä kudoksissa yhdessä polyeteeni- ja metallihiukkasten kanssa, mutta HA:n
osuutta vierasesinereaktion synnyssä tai osteolyysissä ei ole voitu osoittaa.
Sidekudoskapseloitumista on raportoitu vähän.
2.1.5. Oksidikeraamit
Kliiniset kokemukset alumiinioksidista
1970-luvun huonot kokemukset alumiinioksidista tekonivelmateriaalina, nimenomaan
varhaiset pettämiset, johtuivat epäonnistuneesta materiaalin käytöstä varsi- ja kuppiosissa.
Alumiinioksidin jäykkyyseron luuhun nähden on havaittu aiheuttavan kuormituskatoa luussa
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ja johtavan proteesin irtoamiseen, jos alumiinioksidi liitetään suoraan luuhun. Keraamiset
lonkkamaljat eivät ole tähän mennessä menestyneet hyvin, mutta keraamin liittäminen
metalliseen ulkokuoreen saattaa parantaa tuloksia.
Liukupintojen tasaisuuden lisäksi niiden yhteensopivuus, kongruenssi, on kulumisen kannalta
tärkeää. Nykyisin pystytään valmistamaan tällaisia osia 20 µm:n tarkkuudella, joka onkin
jonkunlainen raja-arvo hydrodynaamiselle puserrusvoitelulle, koska se sallii vielä jatkuvan,
yhtenäisen nestefilmin muodostumisen. Kliiniset tutkimukset kuitenkin osoittavat, että
tekonivelessä liukuparit ovat osin suorassa kontaktissa toisiinsa, jolloin esiintyy adheesiota ja
abraasiota. Tämän vuoksi liukupintojen kovuus on tärkeää kulumajäämän minimoimiseksi.
Oksidikeraamit ovat tältä kannalta hyviä materiaaleja painoa kantavan tekonivelen
liukupintoihin.
Alumiinioksidia käytetään nykyisin lonkan tekonivelen nuppi- ja kuppimateriaalina sen
erinomaisen kulumiskestävyyden vuoksi. Alumiinioksidinuppi polyeteeniä vasten on lupaava
yhdistelmä, ja viime aikoina on tutkittu lisäksi alumiinioksidinupin ja -kupin muodostaman
liukuparin toimivuutta käytännössä. Lyhyiden ja keskipitkien seuranta-aikojen tulokset ovat
hyviä, mutta pitkäaikaistuloksia joudutaan vielä odottelemaan.
Alumiinioksidin kulumiskestävyys liukupintana on metalleja parempi, eikä korroosio ole
ongelmana. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että keraami-polyeteeniliukuparilla
kulumistuotteen määrä on paljon pienempi kuin metalli-polyeteeniliukuparilla (Saito ym.
1992).
Alumiinioksidi-alumiinioksidiyhdistelmän lineaarinen kuluminen on vähemmän kuin 0,025
µm/vuosi (Dorlot ym. 1989), polyeteeni-metalliyhdistelmän 100 µm/vuosi. Kiillottamalla
keraamipinta saadaan hyvin sileäksi, minkä on todettu edelleen vähentäneen polyeteenin
kulumista.
Kirjallisuudessa on kuvattu keraaminuppien lohkeamisia, jotka ovat luonnollisesti johtaneet
pikaisiin uusintaleikkauksiin. Tämän komplikaation riski on kuitenkin hyvin pieni muihin
uusintaleikkausten syihin verrattuna.
Kliiniset kokemukset zirkonioksidista
Zirkonioksidi on tullut uutena keraamina vaihtoehdoksi alumiinioksidin rinnalle. Sen
mekaaniset ominaisuudet ovat paremmat kuin alumiinioksidin. Zirkonioksidin iskunkestävyys
ja taivutuslujuus ovat paremmat kuin alumiinioksidin. Sen kulumisominaisuudet ovat
alumiinioksidiakin paremmat, ja siitä uskalletaan tehdä pienempiä nuppikokoja. Pienien
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nuppikokojen on todettu korreloivan polyeteenin vähäisempään kulumiseen. Zirkonioksidin
kimmokerroin on matalampi kuin alumiinioksidilla.

Kuten alumiinioksidilla, tutkimukset ovat osoittaneet zirkoni-polyeteeniliukuparilla
kulumistuotteen määrän olevan paljon pienempi kuin metalli-polyeteeniliukuparilla (Kumar
ym. 1991). Hyvistä varhaisvaiheen ja keskipitkän seuranta-ajan tuloksista huolimatta tietty
konservatiivisuus zirkonioksidikomponenttien käytössäkin lienee paikallaan, kunnes
saatavilla on vakuuttavia pitkäaikaistuloksia.
Keraamien kudosyhteensopivuus
Keraameja pidetään biologisilta vaikutuksiltaan lonkkaprotetiikassa käytössä olevista
materiaaleista passiivisimpina. In vitro keraamit eivät ole hiukkasmuodossa sytotoksisia, ja
niiden imusoluja ja makrofageja aktivoiva vaikutus on huomattavasti pienempi kuin
metallien. Makrofagit fagosytoivat yleensä alle 5-10 µm:n kokoiset partikkelit, mutta eivät
pysty hajottamaan niitä. Siksi onkin mahdollista, että in vivo keraamihiukkasia fagosytoivat
makrofagit aktivoituvat ja saavat aikaan vierasesinereaktion.
Kiinteinä kappaleina olevien keraamien ympärille kehittyy pehmytkudoksissa ohut, inaktiivi
sidekudoskapseli. Syntyvä kudosreaktio on lievempi kuin kobolttikromi-, titaani- tai
polyeteenihiukkasten aiheuttama. Lonkan uusintaleikkausten yhteydessä on kuitenkin todettu
toisinaan rikkoutuneita tai pahoin kuluneita keraamiosia, jolloin ympäröivissä kudoksissa on
ollut paljon keraamihiukkasia. Tällöin on usein kehittynyt vierasesinereaktio, jonka syyyhteys nimenomaan keraamialtistukseen on yleensä vaikea todentaa, koska kudoksissa on
myös metalli- ja polyeteenihiukkasia. Keraamikyllästeisen kudoksen osteolyyttisistä
vaikutuksista ei ole toistaiseksi tutkimustietoa.
Keraamien yhteydessä käsitellään usein hiiliyhdisteet, joista amorfista timanttia on myöskin
kehitelty
lonkkaproteesin
nuppiosan
pinnoitteeksi.
Tällainen
materiaali
ei
soluviljelyolosuhteissa johda makrofagien transformaatioon aggressiivisiksi aktivoituneiksi
soluiksi (Nordsletten ym. 1996). Se ei myöskään hidasta luun kasvua bone harvestering kammioon (Aspenberg ym. 1996). Korkealaatuisen amorfisen timantin kulutus- ja
korroosiokestävyys on erinomainen (Lappalainen ym. 1998). Timanttipinnoitteista lonkan
tekoniveltä ei kuitenkaan ole vielä kokeiltu kliinisesti.
Suomessa etulinjan tutkimusta edustava projekti on Biolasi-projekti, jossa professorit Antti
Yli-Urpo, Kaj Karlsson ja Allan Aho ovat tehneet tärkeää työtä. Biolasit sisältävät
tyypillisesti piitä lasittamassa, natriumoksidia sulattamassa, kalsiumoksidia stabiloimassa ja
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fosforiyhdisteitä bioaktiivisuuden vuoksi. Lasikeraami on komposiitti, jossa on lasikiteitä
lasimatriksissa. Biolasi ja lasikeraamit kiinnittyvät kemiallisesti luuhun erittäin voimakkaasti
dynaamisen prosessin kautta (Hench 1991). Vaikka lasi itsessään on haurasta eikä sovi
kantaviksi rakenteiksi, sekä biolasia että lasikeraamia on kokeiltu kaneilla lonkan tekonivelen
varsiosan pinnoitteena. Kokeellinen työ viittasi siihen, että näin saadaan aikaan hyvä
kiinnittyminen luuhun (Pajamäki 1994, Pajamäki ym. 1995).
Vaikka keraamien ja luun välille ei synnykään kemiallisia sidoksia, eläinkokeissa on
kuitenkin saavutettu hyvä luukontakti sekä kuormitetuissa että kuormittamattomissa
tilanteissa. Keraamien syöpää aiheuttavaa kykyä pidetään pienenä.
Yhteenveto
Nivelrikko ja niveltulehdukset lonkkanivelessä voivat aiheuttaa suuren kantavan nivelen
vaikeaa kipua, tuhoa ja liikuntavammaisuutta, jotka voidaan korjata tekonivelen
asentamisella. Lonkan tekonivelten varsiosa on käytännössä poikkeuksetta metallia. Käyttöön
ovat vakiintuneet koboltti-kromiseokset, kylmäkäsitelty teräs ja titaanin seokset. Kobolttikromi- ja teräsvarret kiinnitetään yleensä sementillä, kun taas joustavampi titaanivarsi usein
ilman sementtiä. Sementin koostumus, mutta varsinkin sementointitekniikat ovat kehittyneet.
Samoin sementitöntä kiinnitystä edistävät hydroksiapatiittipohjaiset huokoiset pinnoitteet
ovat olleet vilkkaan kehitystyön kohteena. Aiemmin käytettyjen kiinteiden nuppiosien sijaan
käyttöön on tullut modulaarisia malleja, joissa erillinen nuppiosa liitetään varteen
kartioliitoksella; näin tosin aikaansaadaan uusi kulumapinta varren ja nuppiosan välisessä
liitoksessa. Modulaarisuus mahdollistaa sopivan kokoisen nupin valinnan ja sen helpon
vaihdon mahdollisessa uusintaleikkauksessa. Samanaikaisesti on pyritty parantamaan nupin
kitkaominaisuuksia kehittämällä keraamista valmistettuja nuppeja. Varsinkin aluminioksidia
ja zirkonioksidia on käytetty, mutta myös amorfiseen timanttiin perustuvia pinnoitteita on
kehitteillä. Kuppiosassa on käytetty eniten huokeaa ja kohtalaisen kimmoisaa korkean
molekyylipainon omaavaa polyeteeniä (UHMWPE), jonka suurin haitta on ollut siitä syntynyt
suuri kulumajäämän määrä: tavanomaisesta UHMWPE:stä irtoaa joka askeleella
satojatuhansia hiukkasia. Tähänkin seikkaan on odotettavissa parannusta, koska on kehitetty
elektronisäteilytykseen perustuva menetelmä tuottaa täysin ristisidottua polyeteeniä, jonka
kulutuskestävyys on ilmeisesti aivan erinomainen. Voi olla, että tämä innovaatio latistaa
kiinnostusta myös uudelleen “keksittyyn” metalli-metalli-implanttiin.
Samanaikaisesti lonkkamaljan korvaavan kuppiosan rakenne ja kiinnitystekniikat ovat
kehittyneet niin, että osataan valmistaa riittävän paksu polyeteeni-insertti ja välttää sen
kulumista sitä mahdollisesti vahvistavaa metallikuorta (backside wear) vastaan.
“Vanhanaikainen” Charnleyn lonkkatekonivel, jossa on teräksestä (tai muusta metallista)

36

valmistettu varsiosa, kiinteä ja sopivan kokoinen nuppi sekä riittävän paksu polyeteenikuppi,
pärjää vertailussa silti varsin hyvin. Vaikka tekonivelten materiaaleja, muotoilua ja
leikkausmenetelmiä kehitetään jatkuvasti, voi “hyvä olla parhaan pahin vihollinen”: uusien
innovaatioiden käyttöönotto edellyttää melko hyvää dokumentaatiota, kliinisiä kokeita,
rekisteritutkimuksia,
leikkausten
keskittämistä
osaamiskeskuksiin,
seurantaa
varhaismuutokset paljastavilla erikoismenetelmillä, tarvittaessa vaaratilanneilmoitusta ja
yllättävissä ja varhaisissa irtoamisissa korkeatasoista kliinis-radiologista tutkimusta ja
retrieval-analyysiä, joka kohdistuu sekä isännän vasteeseen (periproteettiset kudokset,
mahdolliset systeemimuutokset) että implanttiin (tekninen tutkimus).
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2.2. Biomateriaalien käyttö polvitekonivelissä
Eero Waris, Pekka Halonen, Juha Nevalainen, Seppo Santavirta, Asko Anttila, Reijo
Lappalainen, Yrjö T. Konttinen HYKS Kirurgian klinikka/ Ortopedia ja traumatologia,
HYKS
Sisätautien laitos/
Reumatologia, Lääkelaitos/ Implanttirekisteri,
HY/ Fysiikan laitos/
Kiihdytinlaboratorio osasto,HY/ Biolääketieteen laitos,
Anatomian osasto
2.2.1. Johdanto
Polven tekoniveliä on asennettu laajemmin 1970-luvulta lähtien. Ensimmäisiä polviproteesien
asentajia olivat Verneuil ja Barton jo 1860-luvulla, jonka jälkeen kehitystyö jatkui tällä
vuosisadalla pitkään kangerrellen. Kirurgiset menetelmät ja välineet, proteesien mallit ja
niissä käytetyt materiaalit ovat kuitenkin kehittyneet jatkuvasti. Tekonivelen toiminta ja
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ennuste ovat tämän vuoksi parantuneet. Tästä huolimatta irtoaminen on kasvava ongelma, ja
uusintaleikkauksiin joudutaan polvitekonivelissä turvautumaan usein jo varsin pian
primaarileikkauksen jälkeen. Yleisimpiä polviproteesin toiminnan pettämiseen johtavia syitä
ovat komponenttien irtoaminen, infektiot, instabiliteetti, huono asento ja ojentuminen,
polvilumpion sijoiltaanmeno, jäykkyys, polyeteenin mittava kuluminen tai hajoaminen,
periproteettinen murtuma ja selittämätön kipu. Uusintaleikkausten suhteellinen osuus kaikista
polven artroplastioista oli Suomessa vuonna 1995 7.6% (Lääkelaitoksen implanttirekisteri).
Nykyiset kliiniset tulokset on saavutettu pitkälti kehittelemällä implanttien muotoilua ja
materiaaleja. Vuosien varrella on kokeiltu rakenteeltaan erilaisia proteesimalleja: geometrisia,
polysentrisiä, sfenosentrisiä ja saranarakenteisia tekoniveliä. Nivelpinnan kontaktistressi on
saatu jakautumaan tasaisemmin, pistemäiset huippukuormitukset ovat vähentyneet, ja
proteesin stabiliteetti ja biomekaniikka ovat parantuneet koko liikeradalla. Lisäksi polyeteenin
laatua on parannettu valmistus- ja sterilointimenetelmiä kehittämällä. Kiinnitysmenetelmiä on
parannettu kehittämällä muun muassa sementointitekniikkaa. Polviproteesin kuluminen sekä
proteesin ja ympäröivän kudoksen välinen rasitus ovat näin vähentyneet. Hyvien tuloksien
ehdoton edellytys on korkealaatuinen leikkaustekniikka.
Suomessa asennetaan nykyisin Lääkelaitoksen implanttirekisterin tietojen mukaan
(Nevalainen 1998) vuosittain yli 4000 polven tekoniveltä (4237 primaarileikkausta vuonna
1997). Leikkausten määrä on kasvanut tasaisesti 1980-luvun alusta, jolloin proteeseja
asennettiin noin 300. Vuosien 1980-97 aikana primaarileikkauksissa käytetyimmät
proteesimallit Suomessa ovat olleet Duracon (6278 proteesia), AGC 2000 (6054 proteesia) ja
P.F.C. (2013 proteesia).
Tekonivelissä käytettyjen materiaalien puutteelliset ominaisuudet ovat viime vuosina olleet
yhä yleisempi syy polven tekonivelten irtoamisiin. Koska leikkausmäärät ovat kasvaneet ja
tekoniveliä asennetaan yhä nuoremmille potilaille, implanttien tulisi olla entistä parempia ja
kestävämpiä. Kirjallisuudessa on lukemattomia raportteja polven tekonivelten toimivuudesta
ja irtoamisista. Proteesien mallien ja leikkaustekniikoiden kehittymisen myötä käytettäviltä
materiaaleilta vaaditaan yhä enemmän: materiaalien tulisi olla kudosyhteensopivia, lujia ja
kulutusta kestäviä.
2.2.2. Komponentit
Polven tekonivelleikkaus (TKA, total knee arthroplasty)
Polvinivel on kaksiakselinen nivel, jossa säärtä voidaan sekä koukistaa ja ojentaa että kiertää.
Siinä reisiluun pään nivelnastat niveltyvät sääriluun nivelkuoppiin. Sovitteena näiden välissä
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ovat nivelkierukat. Lisäksi “polviniveleeseen” kuuluu patello-femoraalinivel. Tämän vuoksi
polvitekonivelen osiin voi kuulua reisiluu- (Kuva 2), sääriluu- (Kuva 3) ja polvilumpio-osat
(Kuva 4). Niveltyvät liukupinnat ovat metalli-polymeeriyhdistelmiä. Reisiluuosan tulee olla
lujaa ja kestävää materiaalia, joten se valmistetaan metallista. Yleensä kokovaihtoehtoja on
kolmesta neljään kappaletta. Osa on liukupinnaltaan kiillotettu. Reisiluuhun se voidaan
kiinnittää luusementillä tai sementittömästi “biologisella” fiksaatiolla huokoisten tai
hydroksiapatiittipinnotteiden avulla.
Sääriluuosa muodostuu leveästä laakiosta, joka peittää sääriluun. Sen rakenteessa jäykkä
metallialusta kannattelee nivelpinnan korvaavaa polymeerista inserttiä. Tämä osa on nykyään
yleensä metallitaustaista polyeteenia. Levymäiseen, sääriluun muotoa noudattavaan
metalliosaan liittyy usein keskellä sijaitseva, tukea antava pyöreä tai ristinmuotoinen
ydinonteloon suuntautuva jatke. Sementittömän kiinnityksen yhteydessä on käytetty ruuveja
tai sivutappeja lisäkiinnityksenä. Sementtikiinnitystä käytetään nykyään eniten, koska sillä on
saatu parempia tuloksia. Markkinoilla on myös kokonaan polyeteenistä valmistettuja
sääriluuosia.
Polvilumpio-osa niveltyy reisiosaa vasten, ja siinä käytetään samanlaisia materiaaleja kuin
sääriluuosassakin. Polvilumpio-osat valmistetaan nykyään kokonaan polyeteenistä. Aiemmin
käytössä on ollut myös metallituettuja polvilumpio-osia, joiden käytöstä on luovuttu, koska
niissä ohut muoviosa kului helposti puhki.
Polviproteeseissa voidaan käyttää korotuskappaleita, jos kondyyleissä on luupuutoksia.
Mikäli polvinivel on instabiili huonon ligamentaarisen tuen vuoksi, proteesiin voidaan liittää
erillinen stabiloiva osa, jolla saadaan kompensoitua takaristisiteen puutosta.
Yleisimmät leikkausaiheet polven tekonivelleikkaukselle (Nevalainen 1998) ovat primaarinen
nivelrikko (85.9%), nivelreuma (9.7%), niveltulehdus (0.9%) ja sekundäärinen nivelrikko
(3.0%). Yleisiä vasta-aiheita leikkaukselle ovat potilaan huono yleiskunto, polvinivelen
toiminnasta johtumaton huono liikuntakyky, usean nivelen paha nivelrikko ja nivelen infektio
lähihistoriassa.
Yksiosioinen polviproteesi
Polven nivelpinta on usein vaurioitunut vain toispuolisesti. Silloin voidaan käyttää
yksiosioista eli unikondylaarista (unicompartmental, UCP) polviproteesia. Se ei korvaa koko
nivelpintaa, vaan ainoastaan reisiluun joko mediaalisen tai lateraalisen nivelnastan ja sitä
vastaavan sääriluun nivelpinnan. Proteesi soveltuu esimerkiksi mediaalisen nivelrikon
hoitoon, jolloin vastapuolinen terve tai vain vähän vaurioitunut nivelen osa voidaan säästää.
Markkinoilla on useita yksiosioisia proteeseja.
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Ensimmäiset UCP-proteesit koostuivat akryylimuovi-, Teflon®-, kromi-kobolttitai
Vitallium® -levyistä, joista reisiluuosa oli työstetty kuperaksi ja sääriluun puoleinen osa oli
pinnaltaan tasainen. Kiinnitysmenetelmä oli sementitön. Tämänkaltaisia tekoniveliä ei enää
käytetä. Uudemman sukupolven moderneissa UCP-tekonivelissä on sekä reisiluun että
sääriluun puoleiset osat. Osat kiinnitetään nykyisin etupäässä sementillä.
2.2.3. Metallit
Polviproteesin reisiluuosien valmistukseen käytetään metalliseoksia, lähinnä koboltti- ja
titaaniseoksia. Koboltti-kromi-molybdeeni ja titaani-alumiini-vanadiini ovat syrjäyttäneet
materiaalina ruostumattoman teräksen. Ruostumaton teräs ei kestä tarpeeksi rasitusta, joka
polven tekonivelessä on erityisen suuri kohdistuessaan pienelle poikkipinta-alalle. Metalleja
käytetään myös sääriluuosan polymeerisen insertin metallialustana. Metallien mekaaniset
ominaisuudet on esitetty taulukossa 1 lonkkaproteesia käsittelevässä osiossa.
Koboltti-kromipohjaiset metalliseokset
Kobolttipohjaisista
metalliseoksista
koboltti-kromi-molybdeeni
(CoCrMo)
ja
koboltti-nikkeli-kromi-molybdeeni (CoNiCrMo) ovat käytössä polviprotetiikassa. CoCrMo
on tällä hetkellä käytetyin painoa kannattava materiaali polviproteeseissa.
Koboltti-nikkeli-kromi-molybdeeni (CoNiCrMo) on uusi lupaava metalliseos, jonka
kulumisominaisuudet ovat hyvin samanlaisia kuin CoCrMo:lla, mutta sen käyttöä ei suositella
nivelpinnan materiaalina huonojen kitkaominaisuuksien johdosta. Hyvien väsymis- ja
myötölujuuksien ansiosta sitä käytetään tällä hetkellä polviproteeseissa sääriluukomponentin
jäykkänä metallialustana.
Titaanipohjaiset metalliseokset
Titaanin metalliseosta (Ti6Al4V) käytetään polviproteeseissa koboltti-kromin vaihtoehtona
kuten lonkkaproteeseissakin. Koboltti-kromiin nähden edut ja haitat ovat samat kuin
lonkkaproteeseissa. Hyvän luuhun kiinnittymisen ja elastisuuden vuoksi sitä käytetään sekä
reisiluu- että sääriluukomponenttien materiaalina. Nivelpintoihin Ti6Al4V ei kuitenkaan
sovellu, ja reisiluuosan nivelpinnan materiaalina suositaankin CoCr-yhdisteitä. Titaaniset
komponentit suositellaan kiinnitettäväksi sementittömillä tekniikoilla.
2.2.4. Polyeteeni
Ultra-high-molecular-weight-polyeteeniä (UHMWPE) on käytetty alusta lähtien painoa
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kantavana rakenteena polviproteeseissa sen hyvien fysikaalis-mekaanisten ominaisuuksien
ansiosta (ks. lonkkaproteesiosio). UHMWPE:n ominaisuudet ovat kuitenkin rajallisia
vaatimuksiin nähden, ja etenkin sen kulumiskestävyys on riittämätön. Potilaan paino, runsas
liikunnallinen aktiviteetti, komponenttien sijoitus ja muotoilu, käytetyn polymeerin laatu,
loppuprosessointi ja nivelpinnan epätasaisuudet ja ”third body” -kuluminen myötävaikuttavat
implantin kulumiseen ja korrosoitumiseen. Näin UHMWPE-osaan muodostuu ajan mittaan
hankaumia, painaumia ja murtumia. Nivelpintojen huono yhteensopivuus ja siitä seuraava
voimien epätasainen jakautuminen voi myös myötävaikuttaa polymeerin murtumiseen ja
kulumiseen. Sääriluukomponentissa suurin rasitus on 1-2 mm nivelpinnan alapuolella. Tämän
vuoksi nivelpinnan alapuolelle saattaa syntyä halkeamia. Halkeamat voivat liittyä yhteen ja
levitä pintaan asti muodostaen kuoppia ja johtaa delaminaatioon. Delaminaatiota voi syntyä
myös kantavien pintojen kuumenemisesta.
Metallituettu polyeteeni (metal-backing)
Polyeteenikomponenttien rakennetta voidaan tukea metallirakenteella. Näin kuorma välittyy
tasaisemmin polymeerikomponenttia kannattelevaan luuhun tai luusementtiin. Metallituki
vähentää polyeteenin deformoitumista. Metallia on käytetty polyeteenikomponenttien tukena
polven tekonivelissä sääriluu- ja polvilumpio-osissa.
Metallituetun polvilumpion erityinen ongelma on polyeteeniosan voimakas kuluminen ja
irtoaminen tai lohkeaminen metallituesta. Tämä johtuu polvilumpiokomponentin
hankautumisesta reisiluuosaa vasten, jolloin polvilumpion ohut polyeteenirakenne saattaa
kulua puhki tai leikkautua irti polyeteenin sisään asennetun metallituen tai -levyn reunaa
vasten. Mekaanista irtoamista vauhdittavat polvilumpion sijoiltaanmeno, paksuus, vino tai
huono asento, reisiluu- ja polvilumpio-osien suuri koko, nivelen laaja koukistuskulma ja
voimakas nivelen rasitus.
2.2.5. Luusementti (polymetyylimetakrylaatti, PMMA)
Luusementti on käytetyin ja tällä hetkellä suositeltavin menetelmä polviproteesin
komponenttien kiinnitykseen (Phillips 1996). Sementillisillä polviproteeseilla on raportoitu
parempia pitkäaikaistuloksia kuin sementittömillä malleilla. Sementtikiinnitys takaa proteesin
stabiilin fiksaation ja mahdollistaa täyden kuormituksen heti leikkauksen jälkeen. Erityisesti
jos luun laatu on huono, sementtikiinnitys on perusteltua. Myös taloudelliset seikat puoltavat
sementillisiä proteeseja (Worland 1997). Sementittömiä polviproteeseja, mahdollisesti
hydroksiapatiittipinnoiteella, pidetään usein indisoituina aktiivisilla ja nuorilla potilailla.
Perusteeksi on esitetty sitä, että mahdollinen uusintaleikkaus on helpompi suorittaa, koska
proteesia ympäröivä luu säilyy paremmin. Tällaisen sementittömän proteesin kiinnitys on
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teknisesti vaativa toimenpide. Lääkelaitoksen rekisterin (1997) mukaan polviproteesin
reisiluuosa kiinnitetään Suomessa nykyään noin 80%:ssa tapauksista sementillä. Sääriluuosan
vastaava prosenttiosuus on yli 90%.
2.2.6. Hydroksiapatiitti (HA) ja huokoiset pinnoitteet
Lupaavat tulokset hydroksiapatiista ja huokoisista pinnoitteista lonkkaproteesien pinnoitteina
ovat johtaneet niiden käytön yleistymiseen myös polviprotetiikassa. Hydroksiapatiitin
rakenne on lähellä luun mineraalirakennetta, ja se kiinnittyy kemiallisesti suoraan
ympäröivään luuhun. Hydroksiapatiitti näyttää parantavan sementittömien komponenttien
kiinnittymistä luuhun (Cameron 1997). Onsten ym. (1998) totesivat 1-2 vuoden
seurannassaan hydroksiapatiittipinnoitteen parantavan sääriluuosan kiinnittymistä luuhun
huokoispinnoitteiseen malliin nähden, mutta sementilliseen malliin ei ollut havaittavissa eroa.
Aivan kuten lonkkatekonivelten kohdalla luun kasvu huokoiseen implanttipintaan voi olla
aika vähäistä. Bloebaum ym. (Bloebaum ym. 1997) kuvasi, että sinällänsä hyvin
kiinnittyneissä sääriluukomponenteissa luun kasvua esiintyi vain 6±2%, mutta silti
komponentit vaikuttivat olevan hyvin kiinnittyneitä. Hydroksiapatiittipinnoitteiden ja
huokospinnoitteiden sovellutuksia polviprotetiikassa tutkitaan paljon, mutta toistaiseksi
pitkäaikaistulokset puuttuvat.
Sementillinen kiinnitys nähdään edelleen varmimpana
vaihtoehtona.
2.2.7. Tulokset
Polviproteesien tulosten vertailu on erilaisten arviointikriteerien käytön takia hankalaa.
Useasti on käytetty “Knee Society”, “Special Hospital Score System” ja “Total Bristol Knee
Score” pisteytyskriteerejä. Niiden avulla leikkaustulokset jaetaan erinomaisiin tai hyviin,
tyydyttäviin ja heikkoihin. Lähteestä riippuen tulokset ovat olleet seuraavia: erinomainen tai
hyvä 79-96%, tyydyttävä 6.7-10% ja heikko 4.4-30%. Tulosten vaihtelevuutta selittävät
vaihtelevat tekonivelmallit sekä erot potilasvalinnoissa ja seuranta-ajoissa.
Polven tekonivelleikkaus on hyvä hoitovaihtoehto polvinivelen degeneraation, kasvaimen tai
vamman aiheuttamien tuhojen korjaamisessa. Hyvän pitkäaikaistuloksen saavuttamiseksi
leikkaus on kuitenkin aiheellista suorittaa vain tarkoin valikoidulle pienelle potilasjoukolle.
Sopivien potilaiden valinta on vaativa tehtävä.
Yhteenveto
Erilaiset artriitit, mutta varsinkin polven nivelrikko johtavat usein kipuun, instabiliteettiin ja
rakennemuutoksiin ja lopulta polvitekonivelen tarpeeseen. Polvien tekoniveliin käytettävien
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materiaalien puutteelliset ominaisuudet ovat kasvava ongelma nyt, kun implanttien mallit ja
kirurgiset tekniikat ovat kehittyneet nopeasti nykyiselle tasolle ja kun niiden aiheuttamat
ongelmat ovat siten vähentyneet ja tekonivelten keskimääräinen käyttöikä on pidentynyt.
Tällä hetkellä polvitekonivelissä rajoittava tekijä näyttäisi olevan sääri- ja reisiluuosan välisen
nivelen kuluminen ja sen biologiset seurannaisvaikutukset. Vaikka jotkin uudet materiaalit
näyttävät lupaavilta, kobolttipohjaisen metalliseoksen ja UHMWPE:n yhdistelmä on yhä
edelleen käytetyin liukupari polvitekonivelissä. PMMA:sta on kehitelty monia muunnelmia
paremman mekaanisen kestävyyden saavuttamiseksi. Hohkaluun ja proteesin välisen
rajapinnan optimoinnilla voidaan saada aikaan entistä kestävämpi implantaatio. Käytössä
olevien koboltti-kromi-molybdeeni- ja titaani-alumiini-vanadiini-metalliseosten kestävyys
selviää tarkemmin vasta pitkäaikaisessa vertailussa. Nykyinen kiinnostus kalsiumfosfaatti- ja
hydroksiapatiittipinnoitteiden käyttöä kohtaan lonkkaproteeseissa on laajenemassa
polvimalleihin.
Haasteena polviartroplastiassa on valita optimaalisin vaihtoehto nykyisin käytössä olevista
malleista ja materiaaleista niin, että polviproteesin käyttöiästä tulisi mahdollisimman pitkä.
Toisaalta aivan uusienkin materiaalien soveltuvuutta on punnittava. Polvitekonivelten
suhteellisen pitkä, usein yli kymmenen vuoden käyttöikä vaikeuttaa uusien materiaalien
valintaa ja kehittelyä, koska palautteen saaminen saattaa olla hidasta. Ongelmana on myös se,
että materiaalien in vitro pinnan lujuus ja kulumiskestävyys eivät useinkaan korreloi
materiaalin in vivo ominaisuuksia. Materiaalien kliininen toimivuus ja dokumentaatio ovat
tärkeitä. Eri tutkimusten välinen vertailu on kuitenkin vaikeaa erilaisten potilasmateriaalien,
proteesien mallien, materiaalien käsittelytapojen ja kirurgisten tekniikoiden takia. Hyvä
implantti huonosti asennettuna toimii huonosti, kun taas huono implantti hyvin asennettuna
voi olla yllättävän kestävä.
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2.3. Biomateriaalien käyttö olkanivelen tekonivelissä
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Li, Jarl-Erik Michelsson, Seppo Santavirta, Yrjö T. Konttinen HYKS Kirurgian klinikka/
Ortopedia ja traumatologia, HYKS Sisätautien laitos/ Reumatologia, HY/ Biolääketieteen
laitos, Anatomian osasto, Porvoon aluesairaala
2.3.1. Johdanto
Olkanivelen ensimmäinen, kumista ja platinasta valmistettu, tekonivel asennettiin 1894, yli 25
vuotta ennen ensimmäistä lonkkaproteesia (Emery 1995). Charles S. Neer oli newyorkilainen
kirurgi, joka 1950-luvulla tuskaantui hankalien, lähinnä dislokoituneiden, pirstaleisten
olkapään murtumien surkeisiin hoitotuloksiin. Hän kehitti vuonna 1952 Vitallium®-proteesin,
josta muut olkatekonivelmallit ovat sitten kehittyneet. Vaikka kokeiluja siis tehtiin jo 1950luvulta lähtien, vasta 1970-luku oli varsinainen olkapääprotetiikan kehittämisen
vuosikymmen. Charles S. Neer julkaisi perusluonteiset artikkelinsa 1980-luvun alussa. Näissä
esitetty tekniikka on vieläkin olkatekonivelkirurgiassa se “golden standard”, johon muita
ratkaisuja verrataan (Neer ym. 1982).
Neer, olkanivelprotetiikan perustaja, käytti metallista olkaluuhun kiinnittyvää osaa ja pinnoitti
lapaluun nivelkuopan nivelpinnan polyeteenillä (Emery 1995). Olkanivelen rasitus on polvija lonkkaniveliin verrattuna erilainen. Jo Neer aikoinaan painotti, että olkaniveltä ei pidä
hoitaa tai arvioida kuten lonkkaniveltä. Olkatekonivelkirurgiaan liittyi sen kehityksen
alkutaipaleella melko paljon komplikaatioita. Nämä johtuivat osittain siitä, että silloin
leikattiin paljon huonohkoa potilasmateriaalia, jossa ymmärrettävästi tuloksetkin olivat
huonohkoja. Olkanivelen tekonivel ei alunperin ollut suunniteltu nuorille vaan nimenomaan
iäkkäämmille potilaille.
Suuri osa potilaista on ikääntyviä ihmisiä, koska artroosi eli nivelrikko on yksi merkittävä
olkanivelen tuhoutumisen syy. Leikkaus taas sopii myös nuorille ja aktiivisille potilaille
sikäli, että heillä luun ja kiertäjäkalvosimen laatuominaisuudet ovat usein parempia kuin
iäkkäillä ihmisillä. Siksi tekonivelen osien kiinnittyminen ja stabiliteetti saadaan paremmiksi
nuorilla kuin vanhuksilla (Neer ym. 1982). Alussa leikattiin paljon potilaita, joiden olkanivel
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oli lähes täysin tuhoutunut niin, ettei pehmytosiakaan ollut enää kunnolla jäljellä. Nykyään
potilasvalinta ja leikkausaiheet ovat kiteytyneet paljon paremmiksi. Osittain kysymys on
myös näennäisongelmasta, koska radiologinen kirkastumalinja ei läheskään aina tarkoita
kliinistä irtoamista vaikka asiaa on pyrittykin tulkitsemaan näin joissain lähteissä. Lähes
kaikki olkaproteesin saaneet potilaat saavat helpotusta kipuihinsa. Nykyään lähes jokaisen
olkaproteesileikkauksen tavoite on hyvin toimiva olkanivel.
Olkanivel on esimerkiksi lonkkaan ja polveen verrattuna selvästi erilainen nivel ja kyse on
myös erityyppisestä proteesista ja leikkauksesta. Olkanivel on pallonivel, ja sillä on
ihmiskehon nivelistä suurin liikelaajuus. Olkanivel ei ole kantava nivel, mutta sen
liikkuvuuden ja biomekaniikan takia siihenkin kohdistuu merkittävä, joskin erilainen rasitus
kuin esimerkiksi lonkkaan tai polveen. Olkanivelessä olkaluun puolipallonmuotoinen pää
niveltyy lapaluun nivelkuoppaan, jota täydentää nivelkuopan reunus. Kiertäjäkalvosin ja
hartialihas toimivat olkanivelessä dynaamisina stabilisaattoreina.
Olkanivelestä julkaistujen seurantatutkimusten yhteinen heikkous on niiden lyhyt, yleensä
vain 3-5 vuotta kestävä seuranta-aika (Wirth & Rockwood 1996). Esimerkiksi
lonkkaproteesien aseptinen irtoaminen tapahtuu usein vasta 10-20 vuotta leikkauksen jälkeen.
Vähitellen on alkanut ilmestyä pidemmänkin seuranta-ajan kattavia artikkeleita (Stewart &
Kelly 1997, Torchia ym. 1997). Myöhäisissä aseptisissa irtoamisissa biomateriaalien
ominaisuudet korostuvat ilmeisesti siksi, että ne eivät ole uudistuvaa, elävää kudosta.
Biomateriaalien kuluminen, korroosio ja väsyminen sekä näiden aiheuttamat isännän vasteet
ovat usein hyvin hitaita tapahtumia.
Vuosina 1990-1992 Yhdysvalloissa tehtiin vain alle 5000 olkanivelen endoproteesileikkausta
(lonkka- ja polviproteesileikkausia tehtiin yli 136 000). Nykyään Yhdysvalloissa tehdään yli
25000 leikkausta vuosittain, ja määrä on jatkuvasti lisääntymässä. Lääkelaitoksen
implanttirekisterin tietojen mukaan Suomessa asennettiin vuosina 1982-1997 yhteensä 1048
olkanivelproteesia. Huippuvuonna 1996 Suomessa asennettiin 182 olkanivelen tekoniveltä.
Vertailun vuoksi voidaan mainita, että samana vuonna Suomessa asennettiin yli 4500
lonkkaproteesia. Vuosina 1982-1997 implanttirekisterin mukaan asennettiin 604 Neerin
proteesia (57.9 %). Nämä olivat ns. Neer I- ja Neer II -proteeseja. Neer I on varsiosaltaan
kiinteä ja Neer II modulaarinen. Neer I:n kuppiosa on puhtaasti muovinen ja Neer II:n
pääsääntöisesti metallivahvisteinen polyeteenikuppi. Molemmissa on keskusköli. Myös
Kirschnerin modulaarinen proteesi lasketaan Neer II -tyyppiseksi olkatekoniveleksi. Näistä
Neer-proteeseista 169 oli hydroksiapatiittipinnoitettuja. Biometin (O-BIOMET) proteeseja
asennettiin 390 (37.4 %). Myös Biometillä oli tuona aikana sekä kiinteä että modulaarinen
proteesin humerusvarsi. Sementtiä käytettiin 699 proteesin kiinnityksessä (71.8 %). Muita
proteesimalleja asennettiin muutamia yksittäisiä kappaleita näiden vuosien aikana (Suomen
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proteesirekisteri).
Olkanivelen tekoniveltyypit
Olkanivelen korvaavat tekonivelet voidaan jakaa puoli- (Kuva 5) ja kokoproteeseihin (eli
hemi- ja totaaliendoproteeseihin). Puoliproteesi koostuu vain olkaluuosasta, kun taas
kokoproteesi käsittää sekä olkaluuosan että lapaluun nivelkuopan korvaavan gleinoidaalisen
eli kuppiosan. Olkanivelen kokoproteesit koostuvat yleensä kahdesta erillisestä
komponentista (kytkemätön), mutta jonkin verran leikkauksia ja kokeiluja tehdään
tekonivelillä, joiden osat on kiinnitetty toisiinsa (kytketty). Kytkettyä proteesia käytetään
hankalissa uusintaleikkauksissa ja sinänsä melko harvinaisessa tilanteessa, jossa artrodeesi
muutetaan kokoproteesiksi.
Pääasiallisia olkaluuosan valmistusaineita ovat koboltti-kromi- ja/tai titaanipohjaiset
metalliseokset, ja joissain malleissa on polyeteenistä valmistettu välikappale. Kuppiosa on
joko pelkkää muovia, tai muovia, jota tukee metallista valmistettu kehikko. Niin kuin muutkin
proteesimallit, sementillä kiinnitetyt on yleensä valmistettu koboltti-kromista ja sementittömät
titaaniseoksista. Samoin periaatteessa sementittömät komponentit voidaan kiinnittää käyttäen
huokoisia pinnotteita tai hydroksiapatiittipinnoitetta. Olkaluuosia valmistetaan sekä pitkä- että
lyhytvartisina. Nuppiosia on myös saatavana useita eri kokoja.
Uusimpana tekniikkana on bipolaarinen puoliendoproteesi (Kuva 6), jossa on olkaluuhun
kiinnittyvä varsiosa; polyeteenilukkorengas, joka lukkiutuu ulomman koboltti-kromikuoren
tyviosan metallista valmistettuun renkaaseen; 22.2 mm:n nuppi, joka liittyy varsiosaan
kartioliitoksella; ja polyeteenilinerilla varustettu ulompi koboltti-kromikuori. Tällaisella
bipolaarisella puoliproteesilla pyritään siihen, että liike tapahtuu paljolti nupin ja polyeteenin
välillä. Tällöin proteesi ei aiheuta niin paljon hankausta kiertäjäkalvosimeen tai akromionin
eli olkalisäkkeen alapintaan kuin jos käytettäisiin puoliproteesia.
Bipolaarisen olkavarsiproteesin suosio on viime vuosien aikana jonkin verran kasvanut.
Kuitenkin se on edelleen varsin vähän käytetty proteesimalli myös Suomessa, koska se on
kalliinpuoleinen ja siihen liittyy omia erityisiä bipolaarisen humerusproteesin
komplikaatioita. Modulaarinen humerusproteesi on tällä hetkellä meillä ja myös muualla
eniten käytetty malli. Sen etuna on nimenomaan se, että caputin koko voidaan valita ja silloin
ottaa huomioon myös pehmytkudostasapaino. Nykyisin kuitenkin sementoitu puoliproteesi on
eniten käytetty vaihtoehto.
Leikkausaiheet ja proteesin valinta
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Olkanivelendoproteesin indikaatiot ovat pääasiallisesti samat kuin Neerillä: vaikea tai
kohtalainen kipu ja/tai huono funktio. Puoliproteesin indikaatioita ovat artroosi, valikoidut 3kappaleen murtumat, 4-kappaleen pirstaleiset murtumat vanhoilla, osteonekroosi (stage 3 ja
4), kiertäjäkalvosimen repeämän jälkeinen nivelrikko, tuumorit ja uusintaleikkaukset
potilailla, joille on kehittynyt huomattava lapaluun nivelkuopan luukato. Näiden lisäksi
puoliproteesia on käytetty myös dysplasioiden hoidossa. (Lindgren & Svensson 1996) ja
tuumorikirurgiassa.
Kokoproteesin (total shoulder replacement, TSR) kannattajat käyttävät tätä leikkausta paljon.
He perustelevat TSR:n käyttöä paremmalla nivelen stabiliteetilla ja kongruenssilla, varsinkin
jos glenoidaalinen kuppiosa on kallellaan yli 15! joko anteriorisesti tai posteriorisesti.
Instabiliteetti sekä vanha murtuma, jossa lapaluun nivelkuoppa on mennyt huonoon kuntoon,
ovat tärkeitä TSR:n leikkausaiheita. Myös nivelreuma ja nivelrikko voivat antaa aiheen
TSR:lle (Neer 1990). Jossain määrin indikaatioiden asettelu tuntuu olevan myös
yksikkökohtaista, ja esimerkiksi USA:ssa on useita eri koulukuntia, jotka puoltavat hieman
erilaisia linjauksia.
Yksi koulukunta puoltaa pelkän puoliproteesin käyttöä, koska itse tautiin kuuluu joka
tapauksessa, että kiertäjäkalvosin ennemmin tai myöhemmin kuluu ja repeytyy. Tuolloin
humerus nousee ylöspäin (migraatio). Mikäli lapaluun nivelkuoppa on jo protetisoitu,
migraatio lisää glenoidaalisen komponentin yläosan stressiä ja aiheuttaa nopeasti irtoamisen
(keinuhevonen- l. rocking horse -ilmiö). Puoliproteesi valitaan usein silloin, kun
kiertäjäkalvosin tai lapaluun nivelkuoppa puuttuu tai on hyvin huono.
Kytketyn proteesin leikkausaiheiksi on esitetty olkanivelen rekonstruktiota luukasvaimien
poiston jälkeen, mutta vain silloin, kun lapaluussa oleva nivelkuoppa joudutaan resekoimaan
(mikä on aika harvinaista); nivelrikkoa, johon liittyy glenohumeraalinen instabiliteetti; laajaa
kiertäjäkalvosimen repeämää ja ns. “flail shoulders” -tyyppistä tilaa (mutta nämäkin
glenohumeraaliset instabiliteetit voidaan nykyään hoitaa modulaarisella proteesimallilla, jos
vain samalla tehdään laaja pehmytkudosrekonstruktio). Maailmalla eniten käytetty tämän
tyyppinen proteesi on ranskalainen Delta-proteesi. Aikaisempien kytkettyjen proteesien
kliiniset tulokset olivat varsin kehnoja ja niiden käyttö on lopetettu. Glenoidaalinen osa
saattoi murskaantua lähes täydellisesti. Usein suositellaan kiertäjäkalvosimen ja muiden
pehmytosien korjaamista, ellei potilaalla ei ole nivelreumaa, jossa pehmytkudokset saattavat
tuhoutua melko nopeasti rekonstruktion jälkeen.
Vasta-aiheet
Vasta-aiheita olkanivelen protetiikalle ovat aktiivinen olkanivelen infektio tai muualla oleva
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infektio, koska infektioon liittyy verikylvön vaara ja tätä kautta riski tekonivelen märkäiseen
infektioon; sekä hartialihaksen että kiertäjäkalvosimen puuttuminen tai paralyysi;
neuropaattinen Charcotin nivel; yhteistyöhaluton potilas. Olkanivelen tekonivelleikkausta
voidaan nykyisin pitää niin hyvänä kivun hoitona, että sitä voidaan tarjota potilaalle, vaikka ei
olisi odotettavissa parannusta liikelaajuuksiin. Tämän vuoksi yhden lihaksen paralyysejä ei
nykyään enää pidetä kontraindikaationa, jos olkanivel on kivulias ja tuhoutunut. Lisäksi on
otettava huomioon yleiset leikkausten riskitekijät. Potilaan pitää olla motivoitunut
leikkaukseen, sillä hyvään lopputulokseen pääseminen varsinkin olkatekonivelpotilailla vaatii
pitkäaikaista kuntoutusta ja harjoittelua (Neer 1991). Noin yhden vuoden ajan
postoperatiivisesti voidaan kuntoutuksella vielä saada tulosta parannettua. Kiertäjäkalvosimen
ja hartialihaksen hyvä kunto parantavat selvästi ennustetta (Wirth & Rockwood 1996). Tarkat
leikkausaiheet, potilaiden onnistunut valinta, preoperatiivinen kuntoutus ja kirurgin hyvä
anatomian tuntemus ja taidot parantavat tulosta. Vaikka olkanivelen artroplastiaa pidetään
tuloksiltaan hyvänä kivunlievittäjänä, suurin tyytymättömyyden aihe leikkauksen jälkeen on
kuitenkin vielä leikkauksen jälkeenkin ilmenevä kipu. Sen syyt ovat moninaiset ja usein
hankalat selvittää tai hoitaa. Tavallisimmat komplikaatiot ovat yleisyysjärjestyksessä:
olkanivelen jäykkyys, osien irtoaminen, glenohumeraalinen instabiliteetti, periprosteettinen
murtuma, kiertäjäkalvosimen repeämä, infektio, proteesin hajoaminen ja hartialihaksen
toiminnan heikentyminen tai halvaantuminen.
Komplikaatiot
Olkanivelen jäykkyys on ehkä tavallisin kliinisesti havaittava komplikaatio. Syy ei
välttämättä
ole
proteesissa
vaan
pikemminkin
vajavaiseksi
jääneessä
pehmytkudosrekonstruktiossa. Tämä rekonstruktio on artroplastian onnistumisen kannalta
yhtä tärkeä kuin osien oikeaoppinen asetus. Varsinkin lapaluun kuopan ympäriltä kapselia on
avattava tarpeeksi paljon. Postoperatiivisista manipulaatioista ei ole hyötyä.
Olkanivelen tekonivelen toisen osan merkittävä, oireinen (kliininen) irtoaminen muodostaa
noin 1/3 kaikista leikkaukseen liittyvistä komplikaatioista (Wirth & Rockwood 1996).
Radiologiset irtoamislöydökset ovat paljon yleisempiä kuin kliininen irtoaminen (Wirth &
Rockwood 1996). Irtoaminen aiheuttaa harvoin ongelmia olkavarren puolella. Mikäli näin on,
siihen liittyy tekninen komplikaatio: varsiosa on asennettu varukseen, varsiosa on liian pieni,
sementointitekniikka on huono, tai varsiosa on jäänyt liian korkealle. Useissa julkaisuissa on
sen sijaan raportoitu merkkejä glenoidaalisen kuppikomponentin irtoamisesta (0-90 %, Sic!)
riippumatta siitä, onko kyseessä ollut muovinen tai metallivahvisteinen osa, ja onko siinä yksi
köli vai useampia kiinnityspiikkejä. Torchia työtovereineen havaitsi 84 %:ssa glenoidaalisista
komponenteista röntgenologisen kirkastumalinjan (radiolucent line) 12 vuoden seurannan
jälkeen. Näistä 44 %:lla oli havaittavissa radiologinen glenoidaalisen komponentin
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irtoaminen, jolloin kuppiosa oli liikkunut paikoiltaan (34/39) tai kirkastumalinja oli paksumpi
kuin 1.5 millimetriä. Irtoamisella ja lisääntyvällä kivulla oli selvä korrelaatio, mutta sen sijaan
röntgenologisesti näkyvä kirkastumalinja ei korreloi kliinisten tuntemusten kanssa (Cofield
ym, 1995; Torchia ym. 1997). Tavallisin syy glenoidaalisen komponentin irtoamiseen on ns.
over stuff, eli että glenoidaalinen osa on liian suuri, tai sitten jo mainittu rocking horse -ilmiö.
Myös UHMWPE-oire on tavallinen syy irtoamiseen. Irtoavat UHMWPE-muovihiukkaset
aiheuttavat osteolyysiä ja sitä kautta proteesin irtoamisen.
Vielä paljon suuremmassa osassa (5-95 %) voi jommassa kummassa komponentissa löytyä
kirkastumalinja tai jonkunlainen muu radiologinen löydös (Wirth & Rockwood 1996).
Aikaisemmin heikohko sementointitekniikka oli yleinen irtoamisen syy, mutta kehityksen
myötä heti leikkauksen jälkeen otetuissa rtg-kuvissa ei enää esiinny yhtä paljon irtoamisen
merkkejä kuin aikaisemmin (Norris & Lachiewicz 1996). Varsinaisten uusintaleikkausten
määrä on eri materiaaleissa vaihdellut 0 % ja 13 % välillä (Petersen & Hawkins 1998).
Yleinen komplikaatio on glenohumeraalinen instabiliteetti, jonka esiintyvyys vaihtelee (029%). Instabiliteetti jaetaan anterioriseen, superioriseen, posterioriseen ja inferioriseen
instabiliteettiin. Näistä anteriorinen on yleisin, ja siihen liittyy yleensä ommellun
subscapularis-lihaksen jänteen repeämä. Subscapularis-lihas on ainoa lihas, jonka läpi
mennään artroplastian yhteydessä, ja sitä saattaa olla hankala kiinnittää takaisin paikoilleen.
Jos tämä kiinnitys jää vajavaiseksi, se saattaa pettää, jolloin seurauksena on proteesin
putoaminen eteen ja alas (Wirth & Rockwood 1996). Myös olkavarren migraatio kuvastaa
instabiliteettia, joka on kiertäjäkalvosimen repeämän tai puuttumisen seurausta. Humeruksen
väärä versio, ante eikä retro, aiheuttaa anteriorisen, pysyvän dislokaation.
Noin 3 % leikatuista saa joko leikkauksen aikana tai sen jälkeen periproteettisen murtuman
(Wirth & Rockwood 1996). Se tapahtuu joko leikkausvaiheessa tai sitten irtoamiseen tai
infektioon liittyen. Se on jonkin verran tavallisempi reumaatikoilla, jotka joutuvat käyttämään
kainalosauvaa, jolloin olkanivelestä tulee ikään kuin kantava nivel. Leikkauksen jälkeisen
kiertäjäkalvosimen repeämän esiintyvyys on noin 2 %. Instabiliteetti kuvastaa useimmiten
huonosti onnistunutta pehmytkudosrekonstruktiota.
Infektio on harvinainen, mutta hankala komplikaatio. Useimmiten infektioon liittyy altistava
tekijä, kuten sokeritauti, nivelreuma, SLE, aikaisempi olkanivelen leikkaus tai muualla
esiintyvä infektio (Wirth & Rockwood 1996). Proteesi-infektiot ovat yleensä hankalia hoitaa
ja voivat johtaa tekonivelen poistoon. Leikkauksen jälkeen ilmenevä hematooma on aina
tekninen komplikaatio leikkauksissa. Se altistaa infektioille (hyytymän toimiessa ikäänkuin
elatusaineena) ja hermovaurioille (kompressio). Muita mahdollisia komplikaatioita voivat olla
proteesin rikkoutumiset, hermovauriot (ovat harvinaisia, n. musculocutaneus, n. axillaris tai
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plexus brachialis vaurio), hartialihaksen leikkauksen jälkeinen toiminnanvajaus, sekä
lihasheikkous, joka syntyy kiertäjäkalvosimen rekonstruktion pettäessä, etenkin
murtumatapauksissa (Wirth & Rockwood 1996).

2.3.2. Biomateriaalit
Varsinaisia proteesista johtuvia komplikaatioita tavataan silloin tällöin, mutta ne ovat
harvinaisia. Keskeinen tekijä olkanivelprotetiikassa on proteesin hyvä suunnittelu, jotta se
palauttaisi mahdollisimman hyvin olkanivelen anatomian ja toiminnan, sekä itse
leikkaustoimenpide (Neer 1991). Pyrkimyksenä on aikaansaada mahdollisimman hyvä
anatominen stabiliteetti proteesille (perikapsulaarinen kudos, kiertäjäkalvosin ja hartialihas).
Hyvältä proteesilta odotetaan, että se palauttaa mahdollisimman normaalin rakenteen, liikkeen
ja olkanivelen stabiliteetin. Parhaat tulokset on saatu kytkemättömillä kokoproteeseilla
(Norris & Lachiewicz 1996). Varsinaiset biomateriaalit eivät ole olleet keskeisiä
olkanivelprotetiikan kehittelyssä, vaan materiaaleina on käytetty muissa proteeseissa,
erityisesti
lonkkatekonivelessä,
jo
käytössä
olevia
materiaaleja.
Varsinaisia
implanttimateriaaliin liittyviä komplikaatioita ovat gleinoidaalisen muoviosan irtoaminen
metallituesta, metallisen varsiosan tai tyven murtuma, kiinnitysruuvien murtuma ja
polyeteenikupin luksaatio tai subluksaatio (Wirth & Rockwood 1996).
Tässä osiossa käsitellään yleisesti kliinisessä käytössä olevia ja kirjallisuudessa esiintyviä
olkanivelen tekonivelen biomateriaaleja. Näiden lisäksi on kokeiltu erilaisia materiaaleja ja
pinnoitteita, jotka toistaiseksi eivät ole saavuttaneet laajempaa kliinistä käyttöä. Neer
aikoinaan aloitti muovin käytön glenoidaalisessa kuppiosassa ja metallin käytön
olkavarsiosassa. Suurimmassa osassa proteeseja noudatetaan yhä tätä pääperiaatetta.
Kuppiosa on muovinen ja olkavarsiosa on yleensä valmistettu koboltti-kromista sekä
ruostumattomasta teräksestä.
Ruostumaton teräs
Ruostumattoman teräksen laatuja 316 ja 316L on käytetty laajasti olkaproteesien
valmistukseen, koska ruostumaton teräs on ominaisuuksiltaan varsin sopiva kliiniseen
käyttöön. Vahvana ja jäykkänä materiaalina etenkin 316L sopii hyvin biomateriaaliksi ja
proteesimateriaaliksi.
Nykyisin teräksen käytöstä on
pääasiassa luovuttu, ja
olkanivelproteeseja valmistetaan koboltti-kromista (sementillinen) tai titaanista (sementitön).
Olkanivelproteeseja on saatavilla kromi-koboltti-, titaani-nitridi- ja keraaminupeilla
varustettuna.
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Koboltti-kromipohjaiset metalliseokset
Koboltti-kromia pidetään parhaana materiaalina painoa kantavalle pinnalle sen kestävyyden ja
matalan kitkakertoimen takia koboltti-kromi - polyeteeni -liukuparissa. Sitä käytetään paljon
olkanivelen tekonivelen materiaalina. Sementillisen koboltti-kromitekonivelen kuluminen
johtaa silti normaalia korkeampiin metallipitoisuuksiin virtsassa ja plasmassa. Erään
tutkimuksen mukaan tekonivelpotilaiden koboltti- ja kromipitoisuudet olivat kuitenkin
huomattavasti matalammat kuin työntekijöillä, jotka olivat altistuneet näille metalleille.
Mitatuilla pitoisuuksilla ei ole myrkkyvaikutuksia. Kudoksissa olevia CoCr-metallihiukkasia
on kuvattu mm. epäsäännöllisiksi, teräväreunaisiksi, piikikkäiksi, kulmikkaiksi tai
puikkomaisiksi (Harris 1995). Neerin olkanivelen kokoproteesin pysyvyys on 96 % 2 vuoden,
92 % 5 vuoden ja 88 % kymmenen vuoden kuluttua (Norris & Lachiewicz 1996). Neerin
proteesi koostui koboltti-kromista (nuppi), ruostumattomasta teräksestä (varsi) ja
polyeteenikupista, jotka kiinnitettiin sementillä (Petersen & Hawkins 1998, Neer ym. 1982).
Titaanipohjaiset metalliseokset
Titaania käytetään sementittömien olkanivelproteesien valmistamiseen. Ti6A14V on
saavuttanut laajimman käytön. TiA1V:llä on erityisiä vahvuuksia, se on kohtalaisen
väsymätöntä, vahvaa ja kestävää. Titaani voidaan myös pinnoittaa tai pintakäsitellä eri
tavoilla, jotka edistävät sen kiinnittymistä ympäröivään luuhun tai vähentävät kulumista ja
korroosiota. Sementittömiä proteeseja suositellaan usein nuoremmille potilaille hyvän
kiinnittymisen vuoksi ja uusintaleikkauksia ajatellen. Sementöimättömän (titaani),
itsekiilautuvan (press fitted), olkaluuhun kiinnitettävän varsiosan irtoamista on lyhytaikaisissa
seurannoissa raportoitu noin 1 %:lla useissa eri tutkimuksissa. Myös glenoidaalisia kuppiosan
kuoria valmistetaan titaanista sementitöntä fiksaatiota varten (Ibarra ym. 1998).
Titaanipohjaisten olkatekonivelten primääritulokset ovat erinomaisia molempien osien
suhteen, mutta pitkäaikaiseurannassa ilmenee irtoamisen merkkejä jopa 50 %:lla. Myös
titaanipohjaisia proteeseja on käytännössä kiinnitetty sementillä (Swanson ym. 1989). Vuonna
1997 noin puolet (47.6 %) olkanivelproteeseista kiinnitettiin Suomessa sementillä. Suomessa
1997 eniten käytetyn Biometin proteesin varsiosa on titaania. Titaaniproteesien suhteellinen
osuus on selvästi ollut nousussa.
Polyeteeni
Polyeteeniä on alusta lähtien käytetty olkanivelen kuppiosassa liukupintana metallia vasten.
Kuten lonkka- ja polviproteeseissakin, käytössä on nykyään UHMWPE (ultra high molecular
weight polyethelene). Koko kuppiosa on usein vain polyeteeniä tai sitten polyeteeni on
kiinnitetty metallisen kupin sisään olkaluun puoleisen metallisen nupin liukupinnaksi.
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Olkatekonivelissä muovin kuluminen ei ole yhtä suuri ongelma kuin lonkkaproteeseissa,
joihin kohdistuu paljon suurempi mekaaninen rasitus. Olkanivelartroplastioissakin
leikkaustekniikka ja proteesin oikeaoppinen asettaminen ovat edellytyksiä hyvälle tulokselle.
Proteesin oikea asento on tärkeä, jotta muoviosan epätasaiselta kulumiselta vältyttäisiin.
Kulumispinta on olkanivelessä pienehkö, ja epätasainen kuluminen voi johtaa
uusintaleikkaukseen. Metallituetuissa kuppimalleissa kuluminen voi johtaa metalli-metalli kontaktiin, jolloin kitka saattaa kasvaa niin suureksi, että koko kuppi vääntyy irti.
Metallihiukkaset voivat aiheuttaa nopeaa third body -tyyppistä polyeteenin kulumista tai
polyeteeni-liner voi irrota metallituestaan. Olkanivelen kohdalla polyeteenin merkitys, kuten
myös mahdollisen aseptisen irtoamisen todellinen merkitys, on edelleen selvittämättä
pitkäaikaistuloksissa.
Epäonnistuneissa totaaliolkaproteesitapauksissa suoritetuissa artroskopioissa on toisinaan
kuitenkin havaittu nivelontelon olevan käytännössä täynnä UHMWPE-partikkeleita.
Aseptinen irtoaminen on tulevaisuutta ajatellen huolestuttavin potentiaalinen
olkatekonivelleikkauksien komplikaatio. Aseptisen irtoamisen suhteellisen merkityksen
kasvaessa voidaan oletettaa, että myös tutkimus biomateriaalien soveltuvuudesta
olkatekonivelkirurgiaan lisääntyy.
Polymetyylimetakrylaatti (PMMA)
Suurin osa olkaproteeseista kiinnitetään luusementillä, Suomessa vuosina 1982-1996 noin
71.8 %. Sementtiä on käytetty alusta lähtien, mutta uusia sementointitekniikoita (I, II ja III
sukupolvi) on kehitetty. Sementointitekniikoiden kehittymisen myötä proteesien irtoamiset
ovat vähentyneet. Nykyaikaisia sementointitekniikoita käyttäen saadaan parempi sementin ja
luun välinen liitos, ja välittömät post-operatiiviset tulokset ovat selvästi parempia kuin
vanhanaikaisilla sementointitekniikoilla. Suurin osa proteeseista kiinnitetään sementillä.
Etenkin reumaatikoilla, joilla tauti on pitkälle edennyt, on suositeltu sementin käyttöä.
Sementoinnin on oikein käytettynä näissä tutkimuksissa havaittu olennaisesti vähentävän
olkatekonivelen irtoamista. Tanskalainen Sneppen (Sneppen ym. 1996) havaitsi irtoamisen
merkkejä
viidessä
kahdestatoista
reumaatikolle
asetetussa
sementittömässä
olkanivelproteesissa, mutta ei yhdessäkään sementillä kiinnitetyssä proteesissa (50 kpl). On
kuitenkin arveltu, että mikäli proteesi saadaan hyvin paikoilleen hyväkuntoiseen olkaluuhun
“press fit” -tekniikalla, on ennuste yhtä hyvä, ellei parempi, kuin sementillä kiinnitetyn Neer
II -tyypin proteesin (Wirth & Rockwood 1996). Sementittömän gleinoidaalisen osan
primaaritulokset ovat erinomaisia (Cofield 1994), mutta niiden haittana on lisääntynyt liike,
joka johtaa polyeteenin epätasaiseen ja nopeutuneeseen kulumiseen. Vaikka sementin käyttöä
monissa julkaisuissa kannatetaankin, edelleenkin on epäselvää, onko sementin käyttö
kuppiosan kiinnityksessä parempi kuin sementitön kiinnitys. Molemmilla on etunsa ja
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kannattajansa. Joka tapauksessa kuppiosan irtoaminen on kliinisesti humerusosan irtoamista
paljon merkittävämpi proteesin ennusteelle ja toiminnalle olkatekonivelissä. Sementillä
paineistaen kiinnitetty proteesi (molemmat osat) on edelleen standardi, johon uusia
tekniikoita pitää verrata.
Polyasetaalihartsi
Markkinoilla on ilman sementtiä kiinnitettäviä, metallilla vahvistettuja hartsitekoniveliä
(polyacetal resin). Hartseja käytetään niin hammas- kuin olkanivelprotetiikassa. Hartsista
valmistettujen proteesien etuna on niiden elastisuus ja “luumaisuus”. Proteesien läpi voidaan
porata ja ne voidaan kiinnittää esimerkiksi ruuveilla. Varsinaisia hyviä kliinisiä
resiiniproteesien seurantatutkimuksia ei ole juurikaan julkaistu.
Polyasetaalin käytön tarkoituksena on vähentää implantin ja luun välistä liikettä ja täten
ehkäistä proteesin irtoamista. Tämä perustuu siihen, että polyasetaali on elastisilta
ominaisuuksiltaan lähempänä luuta kuin metallit, ja siksi implantti-luurajapinnalle ei
kuormitettaessa synny niin paljon jännitystä ja mikroliikettä.
Polyasetaalia on helppo muovata ja sovittaa haluttuun muotoon. Polyasetaalihartsin
luumaisuuden ja isoelastisuuden vuoksi siitä voidaan muovata paitsi nivelen nuppi, myös
vaikkapa osa luista vartta. Sitä on siksi käytetty tuumorikirurgian jälkeisissä
rekonstruktioleikkauksissa. Klestrilin tutkimuksessa seurannassa potilaan elinikä oli 7 vuotta,
jos primaalituumori oli osteosarkooma, osteokondrooma ja giant cell tumor. Jos potilaalla oli
metastaasi olkapäässä (ja primaarituumori jossain muualla), elinaikaa oli vain yksi vuosi.
Yleisesti ottaen osteosarkoomissa ja kondrosarkoomissa potilaan elinaika riippuu monesta eri
tekijästä, joita ovat mm.: tuumorin aggressiivisuus ja se, miten laajalti se on filtroinut
lähikudoksiin; vaste onkologiselle hoidolle (paras vaste on tuumorin totaalinekroosi);
postoperatiivisen sädehoidon ja onkologisen hoidon tarve. Jättisolutuumori (giant cell tumor)
saattaa olla pahanlaatuinen, mutta se tappaa harvoin. Osteokondrooma sen sijaan on benigni
tauti, johon ei kuole. Metastaasipotilaiden ikä riippuu paljon myös siitä, missä ja minkä
verran on mahdollisesti muita etäispesäkkeitä, mutta valitettavasti luustokylvö on usein
myöhäisoire.
Leikkauksella ei saatu aikaan hyvin toimivaa olkaniveltä, mutta riittävän hyvä jokapäiväisiin
toimintoihin. Lisäksi potilaat saivat huomattavaa helpotusta kipuihinsa, joten tulos oli aika
hyvä ottaen huomioon, että vaihtoehto olisi ollut laaja amputointi.
Tuumorikirurgiassa käytetään erikoisproteeseja, ns. megaproteeseja, jotka korvaavat
humeruksen varren joko kokonaan tai suurimmaksi osaksi. Lisäksi on siis käytetty isoelastista
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Mathysin proteesia, jolloin on mahdollista ommella pehmytkudoksia takaisin kiinni
proteesiin. Koska pehmytkudoksia joudutaan kuitenkin radikaalissa tuumorileikkauksessa
poistamaan paljon, kliiniset tulokset ovat olleet varsin vaatimattomia, ja itse proteesi on
enemmän ns. spacer, jonkinlainen täyte. Potilaat arvostavat kuitenkin mm. sitä, että olkapään
ulkomitat ja muoto säilyvät, kyynärpää ja käsi toimivat, ja leikkauksella vältetään amputaatio.

Hydroksiapatiittipinnoite
Hydroksiapatiitilla pinnoitetaan tekonivelkirurgisia, yleensä titaanista valmistettuja
proteeseja, koska tämän pinnoitteen on todettu ja toivottu nopeuttavan implantin ensivaiheen
kiinnittymistä. Pitkäaikaispysyvyydestä ei ole vielä tarkkaa tietoa (Shen ym. 1992, Collier
ym. 1993). Hydroksiapatiitti on varteenotettava tulevaisuuden pinnoite olkanivelproteeseille,
ja sen kliininen käyttö on jo nykyään laajaa. Pinnoitteelle on useita eri valmistusmenetelmiä.
Primääritulokset ovat erinomaisia, koska tällaiset proteesit kiinnittyvät hyvin (ad 100 %).
Pitkäaikaiseurannassa esiintyy irtoamisia kuitenkin jopa 50 %:lla, ks. edellä (titaaniproteesit).
Bioinertit keraamit
Bioinerttejä keraameja, lähinnä alumiinioksidia, on kokeiltu olkanivelen tuumorikirurgiassa.
Salzerin aineistossa asetettiin 38 potilaalle bioinertti Al2O3 -proteesi. Hyvä alumiinioksidista
valmistetun proteesin kliininen kiinnittyminen ilman sementtiä saavutettiin melkein kaikilla,
18/19 yli vuoden seurannassa olleella potilaalla (Salzer ym. 1979).
Yhteenveto
Olkanivelessä primaarinen nivelrikko on harvinainen, toisin kuin lonkka- ja polvinivelessä.
Sekundaarista nivelrikkoa (esimerkiksi murtumien jälkeen) esiintyy olkanivelessä, ja myös
erilaiset tulehdukselliset reumataudit aiheuttavat olkanivelen kipua, tuhoa ja
toiminnanvajausta. Olkanivel on hyvin liikkuva, ja pehmytosat, erityisesti kiertäjäkalvosin,
ovat tärkeitä olkanivelen ja sen tekonivelen toiminnalle. Olkanivelen endoproteesileikkaukset
ovat vielä harvinaisia verrattuna lonkkaproteesileikkauksiin, mutta niiden määrä lisääntyy
todennäköisesti tulevaisuudessa. Olkanivelen protetiikassa ongelmat painottuvat eri tavalla
kuin lonkka- ja polviproteesien kohdalla: erityisesti liikkuvuuden ja toisaalta stabiliteetin
erityisvaatimukset korostuvat, kun taas kuormaa kantavan funktion tarve on vähäinen. Melko
pian leikkauksen jälkeen ilmenevät komplikaatiot ovat yleisiä, mikä johtuu suurelta osin
olkanivelen suuresta liikkuvuudesta tai itse toimenpiteestä, ei niinkään biomateriaaleista tai
niiden puutteista. Silti biomateriaalien merkitystä ja tärkeyttä ei pidä vähätellä olkanivelen

61

proteesien ja kirurgian kehittämistyössä. Perusmallina pidetään tällä hetkellä edelleen Neerin
sementillistä proteesia, johon muita uusia proteeseja, metodeja ja materiaaleja verrataan.
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2.4.1. Johdanto
Sormien tyvi- eli MCP-nivelet (MCP = metacarpophalangeal) muodostavat käden toiminnan
kannalta tärkeän rakenteen, mikä johtuu sekä näiden nivelten sijainnista että laajasta
liikkuvuudesta. MCP-nivelet ovat sekaniveliä, joilla on sekä pallo- että sarananivelen
ominaisuuksia. Peukalon tyvinivel on tavallinen sarananivel ja muistuttaa täten rakenteeltaan
sorminiveliä pikemminkin kuin muiden sormien tyviniveliä. Nivelrikko ja nivelreuma
esiintyvät käden alueella usein juuri MCP-alueella. MCP-nivelten tekonivelleikkaus on
kolmanneksi yleisin tekonivelleikkaus, ja vain lonkkiin ja polviin tehdään enemmän
artroplastioita. Vuosina 1980-96 Suomen kaikista MCP-nivelten artroplastioista oli
ensileikkauksia 43.8 % ja uusintaleikkauksia peräti 42.1 % (Nevalainen 1997). MCPprotetiikassa tavoitellaan nivelkivun lievitystä, hyvää liikettä ja stabiliteettia sekä
kosmeettisen tuloksen parantamista (Swanson ym. 1986). Implantit voidaan jakaa kolmeen
päätyyppiin: saranaproteesit, joustavat proteesit ja kolmannen sukupolven proteesit. Kuvassa
7 on esitetty yksi tyypillinen joustava proteesi (Swanson) ja yksi kolmannen sukupolven
proteesi (Lundborg)(Kuva7). Käsikirurgiassa on luovuttu silikoniproteeseista nivelrikon
hoidossa, mutta nivelreuman hoidossa silikoni-implantteja käytetään yhä.
Alkuperäiset saranaproteesit sallivat saranan tapaan liikkeen lähinnä yhden akselin suhteen ja
yhdessä tasossa, mutta niistä on kehitetty useamman (kuin yhden) akselin saranaproteeseja.
Ne ovat rakenteeltaan yksinkertaisia, ja ne valmistetaan metallista, keraameista tai
polymeereista. Näitä proteeseja on useita erilaisia kaupallisia sovelluksia markkinoilla
(Brannon and Klein, Griffith-Nicolle, Schetrumpf, Shultz, St Georg-Buchholtz, KY alumina
ceramic, Minami alumina ceramic, Walker, Strickland ja Weighman). Ne mahdollistavat
koukistuksen ja ojennuksen, ja myös jonkin verran abduktiota ja adduktiota.
Saranaproteeseihin liittyy kuitenkin korkea epäonnistumisriski, mikä johti 1960-luvun lopulla
joustavien silikonikumi-implanttien kehittämiseen. Nämä edulliset, helposti muovattavat
implantit sallivat kaikki samat liikkeet kuin saranaproteesitkin. Tyypillinen esimerkki
silikoniproteesista on Swanson. Muita taipuisia proteeseja ovat Niebauer, Helal flap, CalnanReis, Calnan-Nicolle ja Sutter. Kolmannen sukupolven proteeseissa yhdistyvät saranan ja
taipuisien implanttien ominaisuudet. Käytössä ovat esimerkiksi Kessler-, Beckenbaugh-,
Hagert-, Lundborg- ja Sibly-Unsworth -merkkiset proteesit. Kolmannen sukupolven proteesit
on suunniteltu nuorille potilaille ottaen huomioon heidän odotettavissa olevan pitkän
elinikänsä ja suuren käden puristusvoiman. Kolmannen sukupolven proteeseita on kuitenkaan
voida määritellä yksiselitteisesti, koska niille ei voida nimetä yhteistä muotoilullista piirrettä
(Beevers & Seedhom 1995). Professori Pertti Törmälän ja ylilääkäri Matti Lehdon johtama
tutkimusryhmä kokeilee MCP-artroplastioissa uutena innovaationa bioresorboituvia
materiaaleja, joista voidaan valmistaa sekä luuhun kiinnittämisen mahdollistavat nastat että
niiden väliin jäävä tyynymäinen täyte, joka ikään kuin vastaa interpositioartroplastioiden
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jännettä. Alla selvitellään MCP-artroplastioissa eniten käytetyn materiaalin, silikonin,
aiheuttamia reaktioita ihmiskudoksissa.
2.4.2. Silikonin kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet
Silikonit ovat orgaanisia piiyhdisteitä, joista inerteimpiä voidaan käyttää implanttien
valmistukseen.
Lääketieteellisissä
tutkimuksissa
eniten
käytetty
muoto,
dimetyylipolysiloksaani (DMPS), on silikonin puhdas polymeeri, jota kutsutaan myös
“medical-grade” -nimellä. Kiinteiden silikonimuotojen syntyyn johtava kemiallinen
polymeeriketjujen sitoutuminen toisiinsa ristisidoksin perustuu platinan käyttöön katalyyttinä.
Mitä enemmän polymeerisiä sidoksia syntyy, sitä kiinteämpää muodostuva geeli on.
Nestemäinen silikoni koostuu glukoosin sitomista DMS-polymeeriketjuista. Synteesissä
syklotetrameerejä (oktametyylisyklotetra-siloksaani) lämmitetään 150!C asteeseen ja
lisätään pieni määrä natriumhydroksidia kumimaisuuden saavuttamiseksi. Ennen sitoutumista
elastoomi-kumit saavuttavat tyypillisesti 500 000:n luokkaa olevan molekyylipainon. Paino
nousee sitoutumisen jälkeen. Matalan molekyylipainon geelit sisältävät molekyylipainoltaan
1000:n luokkaa olevaa silikonia, jonka paino myös nousee sitoutumisessa (Batich & DePalma
1992). Silikonielastomeerien vetolujuutta parannetaan pakottamalla niitä kaasumaisella
amorfisella piillä. Näin saavutetaan jopa 40-kertainen vetolujuus (0.34MPa vs. 13.8MPa)
(Ward & Perry 1981). Makroskooppisesti silikoni on kirkasta, viskoosia ainetta, joka on
silastisen kalvon ympäröimä. Mikroskooppisesti silikoni on epästabiili, ei-polarisoiva, taittava
aine. Silikonin näkyvyyttä mikroskopiassa voidaan parantaa ei-Kohler -illuminaatiolla,
vaihekontrastilla ja tummakenttämikroskopialla. Silikoni on hienorakenteeltaan
elektronitiheää, amorfista ainetta, joka usein sijaitsee fagosyyttisissä vakuoleissa tai
solunulkoisessa tukikudoksessa tekonivelen ympäristössä (Raso & Greene 1997).
2.4.3. Silikoni-MCP-proteesit
Silikoni-implantit ovat tärkeitä käden alueiden ja sormen pikkunivelten reuman hoidossa.
Suunnannäyttäjänä on toiminut Swansonin kehittämä proteesi, jota on käytetty nivelrikon
runtelemissa ranteen, ulnan distaalipään, scaphoideumin, lunatumin, trapeziumin sekä MCPja IP -nivelissä. Silikonipolymeerien suosio ortopediassa käytettyinä materiaaleina on
lisääntynyt 1960-luvun alusta lähtien. Eniten käytetty malli on nykyisin Swansonin silikonista
valmistettu kumi-implantti (Blair ym. 1984). Huolimatta materiaalien monipuolisesta käytöstä
implantista johtuvia komplikaatioita, kuten murtumia, subluksaatioita ja dislokaatioita
esiintyy. Silikonin etuja ovat joustavuus ja kestävyys. Komplikaatioiden esiintyvyyteen
vaikuttaa implantin sijoittamispaikka. Silikoniproteesien komplikaatiot ovat harvinaisia heti
leikkauksen jälkeen. Myöhäisvaiheessa esiintyy implantin murtumia, tulehdusta (etenkin
synoviitteja), infektioita, lymfadenopatiaa, osteolyysiä ja proteesin irtoamisia. Implantin
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murtumia ja infektioita on nyt vähemmän, kun valmistus- ja leikkaustekniikat ovat
kehittyneet. Elimistön reaktiot silikonia vastaan ja osteolyysi ovat tulleet yhä tärkeämmiksi
etiologisiksi tekijöiksi implantin irtoamisissa (Foliart 1995).
Muutokset implanteissa asentamisen jälkeen
Artroplastian jälkeen nähtäviä tyypillisiä muutoksia ovat biologisten makromolekyylien
adsorptio, koteloituminen, irtokappaleiden synty ja muutokset implantin koostumuksessa.
Biologisten makromolekyylien adsorptio
Silikonikumin hydrofobinen pinta adsorboi proteiineja (esimerkiksi albumiini, fibrinogeeni,
kollageeni, fibronektiini ja vitronektiini) yhä kasvavassa määrin implantin asettamisen
jälkeen. Nämä proteiinit aiheuttavat solujen ja soluväliaineen adheesion implantin pintaan,
mikä johtaa fibroblastien kiinnittymiseen ja implantin koteloitumiseen. Implantin pintaan
tarttunut kollageeni aiheuttaa alussa voimakkaan ja myöhemmin vähäisemmän
tulehdusreaktion (Fabrizius-Homan & Cooper 1991).
Koteloituminen
Koteloituminen tapahtuu yleensä kolmen päivän kuluessa implantin asentamisesta.
Membraanin solupopulaatiota hallitsevat alkuvaiheessa granulosyytit ja lymfosyytit.
Pseudosynovia muuttuu soluttomaksi, ja siihen kehittyy hyvä verisuonitus ja
kollageenikuituverkosto. Fibroblasteja ja makrofageja esiintyy vain harvakseltaan
membraanissa. Silikoni-implantin pinta on pehmeä ja varaukseton, minkä vuoksi implantti
aiheuttaa suhteellisen vähän inflammaatiota. Koteloituminen on puolustusmekanismi, joka
tarjoaa samalla tukevan kiinnittymisalustan proteeseille (Okada & Ikada 1993).
Irtokappaleiden synty
Elimistö sietää hyvin intaktit kiinteät implantit, mutta silikonista irtoava vierasesinemateriaali
saattaa johtaa inflammaatioon ja luun syöpymiseen. Abraasio, adheesio ja implantin
väsyminen altistavat irtokappaleiden synnylle. Miljoonat partikkelit (useimmat alle 1 "µ:n
kokoisia) ympäröivät lopulta irtoavan silikoni-implantin. Joskus partikkeleiden määrä
korreloituu implantin ikään in vivo. Pyyhkäisyelektronimikroskopiassa nähdään implantissa
karkean, luun vastaisen pinnan säröilyä, kulumia ja halkeamia. Pienet, pyöreät partikkelit
irronneen implantin ympärillä näkyvät silikonille tyypillisesti röntgen-spektrofotometriassa.
Lisääntyvä vieraesinepartikkelien määrä voi lopulta johtaa makroskooppisiinkin muutoksiin
kuten implantin murtumaan (Kirschenbaum ym. 1993). Rotan histologisesti synoviaa
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muistuttavassa subkutaani-ilmataskumallissa injisoidut silikonipartikkelit aiheuttavat akuutin
tulehdusreaktion, jossa pseudosynoviaalisista soluista vapautuu TNF ja PGE2 molekyylejä
(Sanjiv ym. 1996).
Muutokset implantin koostumuksessa
Leikkauksen jälkeen implantin koostumuksessa ja/tai sen sisäisissä rakenteissa tapahtuu
muutoksia. Silikonin aiheuttavaa spesifistä pro-inflammatorista tekijää ei vielä tunneta.
Sidoksia synnyttävällä polymeerimatriksilla ja silikonitäytteellä on hyvin erilainen
inflammatorinen vaikutus. Silikonin elastomeerejä valmistusprosessissa vahvistavat piiatomit
eivät sitoudu kovalentisti silikonipolymeereihin ja voivat teoriassa vaeltaa elastomeereistä
biologiseen ympäristöön (Levier ym. 1993).
Silikonielastomeeri-implanttien aiheuttamat kudosreaktiot
Silikonielastomeeri on synteettinen polymeeri, joka on heikosti antigeeninen. Se vaikuttaa
olevan kemiallisesti inertti materiaali, jota makrofagit eivät hajota. Nykyteorian mukaan
pintaproteiinien adsorptio ja neoantigeenien ekspressio eivät stimuloi immuunivastetta (Naim
& van Oss 1992). Useimmiten esitetty ja tärkein reaktio silikonielastomeerejä vastaan on
krooninen, partikkeleiden aiheuttama vierasesinereaktio.
Silikonisynoviitti
Silikonisynoviitin kuvasi Aptekar vuonna 1974. Määritelmänä tälle ilmiölle olivat toistuva
kipu, jäykkyys ja alkuvaiheen turvotuksen häviämisen jälkeen ilmaantuva kipu (Aptekar ym.
1974). Silikonisynoviittia käsittelevät ensimmäiset raportit kuvasivat seronegatiivisia reumapotilaita. Reaktiota ei ole liitetty immunologiseen vasteeseen eikä pehmytkudosvasta-aineiden
syntyyn. Kossovsky esitti, että silikoni-proteiinikompleksien aiheuttama hapteenireaktio
stimuloisi viivästyneen yliherkkyyden tyyppistä reaktiota. Sen sijaan pelkkä silikoni ei
tällaista spesifistä reaktiota aiheuta. On kuitenkin paljon todennäköisempää, että
silikonisynoviitti on ei-spesifinen reaktio partikkeleita kohtaan (Kossovsky ym. 1987).
Tyypillinen havaittava muutos on silikonigranuloomia sisältävä hyperplastinen synoviitti.
Hypertrofoituneessa
synoviaalimembraanissa
esiintyy
reaktiivisia
jättisoluja
ja
mononukleaarisia soluja, sekä runsaasti pääosin alle 1 "µ kokoisia solunsisäisiä ja -ulkoisia
partikkeleita. Immunologisesti reaktiivisia soluja on harvassa. Vierasesineet stimuloivat
mononukleaaristen makrofagien kerääntymistä reaktiopaikalle. Näitä soluja aktivoi toistuva
vierasesineen fagosytointi. Tästä seurauksena makrofagit erittävät sytokiinejä ja
proteolyyttisiä entsyymejä. Vierasesineet voivat myös aiheuttaa fibroblastien proliferaatiota ja
siten fibroottisen kapselin hyperplasiaa. Proteiinimolekyylien, esimerkiksi kollagenolyyttisten
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entsyymien, adsorptio vierasesineen pintaan voi myötävaikuttaa näiden partikkeleiden
siirtymiseen pois implantin välittömästä läheisyydestä. Partikkelit digestoivat tiensä
kollageenisisältöiseen implanttikapseliin, nivelkalvoon tai kulkeutuvat vielä kaukaisempiin
paikkoihin, kuten imusolmukkeisiin (Khoo 1993). Silikonin aiheuttaman artriitin hoitona
käytetään implantin poistoa, synovektomiaa ja lyyttisten leesioiden poistoa.

Luukudoksen reaktiot implantteja kohtaan
Luun uudelleenmuovautuminen voi ilmetä sekä luunkuoren paksuuntumisena että diafyysin ja
metafyysin alueella proteesin ympärille kehittyvänä luisena kuorena. Luinen kuori voi säilyä
muuttumattomana tai paksuuntua ja jopa sulautua kuoriluuhun. Joustavan implantin
asentamisen jälkeen luunkuoren paksuus lisääntyy kämmenluiden ja tyvijäsenten
metafyyseissä sekä tyvijäsenen keskidiafyysin alueilla. Ajan kuluessa endosteaalisen luun
muodostus muuttuu vähemmän selkeästi rajoittuneeksi. Metakarpaaliluun keskidiafyysin
alueella nähdään yleensä luuaineksen häviämistä viiden vuoden seurannassa (Swanson ym.
1986). Luukudoksen reaktion voimakkuuden ja implantaatioajan välillä on tilastollisesti
merkitsevä yhteys. Luukudoksen pitkäaikaisreaktiot näkyvät rtg-kuvissa tarkkarajaisina
lyyttisinä muutoksina, joita ympäröi skleroottinen reuna. Lisäksi luuhun saattaa kehittyä
nivelenulkoisia kystia. Endosteaalisen lyyttisen leesion sisäreunalla on silikonipartikkeleita,
makrofageja ja jättisoluja. Luumuutokset eivät aina korreloi varsinaisen implanttiperäisen
synoviitin kanssa (Minamikawa ym. 1994).
Lymfadenopatia
Paikallisen synoviitin ja osteolyysin yhtäaikainen esiintyminen etäisten imusolmukkeiden
vieraesinepartikkeleiden kanssa viittaa siihen, että vieraesineet voivat liikkua mekaanisten
voimien vaikutuksesta tai imutiehyiden kautta. Vierasesineet voivat kulkeutua paikallisiin
imusolmukkeisiin, mutta kaukaisemmista kudoksista, kuten maksasta, pernasta tai muista
sisäelimistä niitä ei yleensä tavata (Nalbandian ym. 1983). MCP-artroplastioissa implanttireaktio johtaa tavallisesti kivuttomiin suurentuneisiin kainaloimusolmukkeisiin.
Imusolmukkeen koepalassa nähdään tyypillisesti jättisoluja ja makrofageja sisältävää
granulomatoottista kudosta (Burnstein ym. 1993). Myöhäiskomplikaatioiden vuoksi
silikoniproteesien käyttöä tutkitaan kasvavalla mielenkiinnolla. Vierasesinereaktio on tullut
yleisimmäksi proteesin irtoamisen aiheuttavaksi tekijäksi, kun mekaaniset pettämiset ja
leikkaustekniset ongelmat ovat vähentyneet. Silikonin kudosyhteensopivuuden kartoitus ja
vierasesinereaktion yksityiskohtien selvittäminen vaativat siksi vielä työtä. Kaikesta

68

huolimatta silikonipohjaiset MCP-nivelten implantit ovat suosituimpia sekä pysyvyytensä että
hinta-laatusuhteensa puolesta artriittien hoidossa. Niiden hyviä ominaisuuksia ovat helppo
valmistettavuus, hyvät sterilointiominaisuudet, pehmeys, kestävyys ja joustavuus.
Rakenteensa ja toimintaperiaatteensa vuoksi silikoni-implantin käyttöikä on rajallinen, ollen
optimitapauksissakin ennemminkin yksittäisiä kuin kymmeniä vuosia.

Yhteenveto
Sormien tyvinivelten korvaamisessa nivelreumaa sairastavilla potilailla käytetään edelleenkin
paljon silikonipohjaisia taipuisia tekoniveliä, joissa varsiosat kiinnitetään kämmenluuhun ja
sormen tyvijäseneeseen ja joissa taipuisa silikonikumi muodostaa välyksen ilman varsinaista
liukupintaa. Swansonin proteesi on tämänmallisista tunnetuin. Ns. kolmannen polven
proteesit, esimerkiksi Lundborgin proteesi, yhdistävät taipuisan ja sarananivelen
ominaisuuksia. Siirtyminen sukupolvesta toiseen on osin terminologinen ja markkinointiin
liittyvä kysymys eikä ole oleellisesti parantanut sormien pikkunivelkirurgian tuloksia. Sormen
tyvinivelten tekonivelleikkauksen jälkeen niihin ei saisi kohdistua muutamaa kiloa suurempia
voimia irtoamisen ja murtumisen estämiseksi. Usein tämä on käytännössä helpommin sanottu
kuin tehty, koska käteen ja sormeen kohdistuvia suuriakin voimia voi olla mahdoton
ennakoida tai välttää. Silikonin aiheuttamien paikallisten kudosärsytysreaktioiden vuoksi
näiden tekonivelten käytöstä on luovuttu käsikirurgiassa nivelrikon hoidossa, mutta niitä
käytetään edelleen nivelreumassa parantamaan ja palauttamaan ihmiselle niin tärkeitä käden
toimintoja. Sormien tyvinivelten ja pikkunivelten tekonivelleikkauksien huonojen tulosten ja
käden toiminnan tärkeyden vuoksi tuntuu perustellulta kokeilla uusia interventioita, joita
onkin tulossa: sekä sulavista biomateriaaleista että pyrolyyttisellä hiilellä päällystetystä
(liukupinnat) titaanista valmistettuja sormien pikkunivelten proteeseja on kehitteillä.
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2.5. Biomateriaalien käyttö ranteen tekonivelissä
Tian-Fang Li, Jan Lassus, Hannu Pätiälä, Eero Waris, Seppo Santavirta, Yrjö T.
Konttinen HYKS Kirurgian klinikka/ Ortopedia ja traumatologia, HYKS Sisätautien
laitos/ Reumatologia, HY/, HY/ Biolääketieteen laitos, Anatomian osasto
2.5.1. Johdanto
Ranteella viitataan tässä kirjoituksessa lähinnä radiokarpaaliniveleeseen eli ylempään
ranneniveleeseen. Siinä veneluun, puolikuuluun ja kolmioluun muodostamaa nivelnastaa
päällystää yhtenäinen rusto, ja ne niveltyvät värttinäluun distaalisen pään ja nivellevyn
muodostamaan soikeanmuotoiseen nivelkuoppaan. Ranteen stabiliteetti on tärkeä tekijä
voiman välittymisessä kädestä kyynärvarteen. Ranteen liikkuvuus puolestaan mahdollistaa
käden optimaaliset asennot. Liikkuvuuden säilyttäminen saattaa olla tärkeää päivittäisistä
askareista selviämisessä potilailla, joilla viereisten nivelten liikkuvuus on alentunut. Ranne on
yksi tavallisimmista reuman runtelemista nivelistä. Artrodeesillä on saatu hyviä tuloksia
reumaattisen ranteen stabiloinnissa ja kivun hoidossa. Radiokarpaalitason liikkuvuus
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kuitenkin alenee tässä hoitomuodossa. Teoriassa ranteen artroplastia voi samanaikaisesti
vähentää kipua ja parantaa liikettä (Gellman ym. 1997). Kliiniset kokemukset sekä
kinemaattiset ja biomekaaniset tutkimukset ovat johtaneet ranneproteesien kehittymiseen.
Kehitys voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri vaiheeseen (Costi ym. 1998). Ensimmäisen
proteesityypin kehitti Swanson 1960-luvun lopulla. Proteesi oli joustava silikonipohjainen
saranaimplantti, jonka tynnyrimäinen keskiosa oli hiukan litistetty volaari- ja dorsaalipuolilta.
Proteesin distaalinen varsiosa kiinnitettiin MC-3 -luun päähän, ja proksimaalinen osa
puolestaan radiuksen ydinonteloon. Proteesin liikkuvuus perustui silikonin taipumiseen
(Swanson 1973). Seuraavan sukupolven implantit, kuten Volz ja Meuli, kehitettiin 1970luvun alussa. Ne tehtiin polyeteenipäällysteisestä metallista, ja ne mahdollistivat
puolikytketyn liikkuvuuden. Ne olivat Swansonin proteesia parempia, ja niitä voidaankin
kutsua ensimmäisiksi varsinaisiksi ranteen totaaliproteeseiksi. Nivelpinnan materiaalina
käytettiin kahta tai useampaa silikonia vahvempaa ja jäykempää komponenttia (Volz 1976,
Meuli 1980).
Kolmannen sukupolven proteeseissa keskityttiin kehittämään proteesin muotoilua niin, että
saataisiin aikaan hyvä liike (koukistus-ojennus- ja radiaali- ja ulnaari-deviaatio -liikkeet).
Esimerkkeinä ovat Trispherical-, Biaxal- ja MWP III -implantit, joiden suunnittelussa on
kiinnitetty huomiota ranteen funktionaaliseen anatomiaan ja kinematiikkaan. Esimerkkinä
radiokarpaalinivelen tekonivelestä esitetään MWPIII TWA -proteesi kuvassa 8 (Kuva 8).
Näissä proteeseissa on pyritty optimoimaan nivelpintojen asennot ranteen keskiosan suhteen
huomioiden sen molemmat liikesuunnat. Tällöin proteesin dislokaatio olisi mahdollisimman
vähäinen, eikä lepoasennossa ilmenisi ulnaarista deviaatiota (Figgie ym. 1986, Rettig &
Beckenbaugh 1993, Meuli & Fernandez 1995, Meuli 1995, Meuli 1997).
Rannetekonivelleikkauksia ei juurikaan ole tehty Suomessa (koska ne ovat edelleenkin
kokeiluasteella), joskin Lääkelaitoksen implanttirekisterin tietojen mukaan vuosina 1980-98
maassamme asennettiin 74 puolikuuluuimplanttia ja 15 veneluuimplanttia. Puolikuu- ja
veneluuimplantteja on valmistettu silikonista, Vitalliumista® ja akryylistä. Eniten on käytetty
silikonia. Synoviittien esiintyvyys näissä artroplastioissa on ollut suurehko.
Leikkausaiheet ja vasta-aiheet
Pääindikaatioina ovat reuman aiheuttama kipu, deformiteetti ja liikerajoitus. Degeneratiivisiin
ja trauman pohjalta syntyneisiin artrooseihin suhtautuminen on yleensä reumaa
konservatiivisempaa lukuunottamatta potilaita, joilla on erityistarpeita ranteen liikkuvuuden
suhteen. Luukato ja aiemmin sairastettu sepsis ovat relatiivisia vasta-aiheita ranteen
tekonivelleikkaukselle. Ranteen ojennusmekanismin puuttuessa kokonaan tätä toimenpidettä
ei suositella (Beckenbaugh 1998).
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2.5.2. Proteesimallit
Swansonin proteesi
Joustavan, kumista tehdyn saranaproteesin jälkeen Swansonin proteesista on kehitetty useita
muita versioita, joiden tarkoituksena on toimia värttinäluun ja ranneluiden välissä. Nivelen
toiminta perustuu implantin saranarakenteeseen sekä varren ja luun väliseen liikkuvuuteen.
Ranteen tekonivelleikkaus edellyttää huolellista radiuksen ja ranneluun preparointia,
nivelkapselin säästämistä hyvän sulun varmentamiseksi, tarkkaa riimausta ja huolellista
implantin valintaa. Jänteiden epätasapaino leikkauksen jälkeen johtaa virheasennon syntyyn
ja altistaa proteesin murtumiselle (David ym. 1985). Titaanipohjaisten vahvisteiden
kehittämisen myötä ranteen artroplastioiden tulokset ovat parantuneet (Rossello ym. 1997).
Volz ja Meuli -proteesit
Volz on ap-suunnassa taivutettu ja vahvistettu proteesi, joka liikkuu
fleksioekstensioakselilla. Se koostuu CoCr-pohjaisista metakarpaali- ja radiaalikomponenteista sekä
polyeteenistä valmistetusta proksimaalisesta nivelpinnoitteesta. Komponentit sementöidään
käyttäen PMMA:ta. Implantin anatomisuus mahdollistaa laajan koukistus-ojennusliikkeen
kun taas radiaali-ulnaari-deviaatioliike jää vähäisemmäksi. Proteesin kontaktipinta jää
kuitenkin varsin pieneksi, mikä lisää radioulnaarista ns. vaappumisefektiä ja siten lisää
ranteen epätasapainoa (Bosco ym. 1994). Meuli-proteesin pallonivel mahdollistaa
kolmiulotteisen liikkeen. Implantti koostuu kolmesta eri osasta: radiaalisesta osasta,
metakarpaaliosista ja niiden väliin jäävästä pallo-osasta. Titaani-alumiini-niobiumsekoite
mahdollistaa varren taivuttamisen sekä metakarpaalien että radiuksen muotoon sopivaksi.
Nivelen päiden väliin jäävä pallo valmistetaan polyeteenistä (Meuli 1980). Molemmat
edelliset proteesimallit perustuvat kaksoishaarukkamaisiin metakarpaali-2 ja -3 -luihin
asennettaviin osiin, ja molemmissa on havaittu ongelmia lepoasennon ulnaarideviaation ja
koukistuksen
suhteen.
Volz-proteesissa
kaksoishaarukkarakenne
on
vaihdettu
yksittäishaarukkaan, joka kiinnitetään MC-3 -luuhun. Meuli-implantti perustuu edelleen
kaksoishaarukkarakenteeseen, mutta nivelosan vastinpinnat on sijoitettu epäkeskosti, jotta
kupin keskiosa vastaisi tarkemmin ranteen liikeakselia.
Biaksiaalinen, trisferikaalinen ja MWP III -proteesi
Trisferikaalinen proteesi koostuu kiinnitetystä nivelmekanismista, joka vähentää
dislokaatiota, mutta takaa riittävän liikelaajuuden. Tiukka kytkentä lisää kuitenkin luusementtiliitoksen pettämisriskiä. Metakarpaaliosassa on MC-3 -luulle suurempi ja MC-2 -
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luulle pienempi varsiosa.
Luusementillä kiinnitettävä pohjalevy vahvistaa vartta.
Radiaalisessa komponentissa on offset-varsi, joka keskitetysti värttinäluuhun asennettuna
takaa radiaalisen komponentin poikkeaman ja saa täten aikaan anatomisesti suuntautuneen
nivelpinnan tason ranteen keskiosassa. Polyeteenipäällysteinen metakarpaaliosa muodostaa
radiuksen tasoon pallonivelen (Figgie ym. 1990).
Biaksaalisen proteesin kehitti Beckenbaugh 1980-luvun alussa. Se on ellipsin muotoinen
ranneproteesi, jossa on huokoispintainen varsi. Proteesin muoto takaa radiaalisen
komponentin offsetin sekä dorsaaliseen että radiaaliseen suuntaan sallien nivelpinnan liikkeen
paremmin palmaarisesti ja ulnaarisesti ranteen rotaatiokeskipisteen suhteen. Varren
huokoinen pinta ja radiaaliset komponentit kiinnittyvät luuhun hyvin ilman sementtiäkin.
Distaalinen komponentti koostuu yhdestä varresta ja pienestä trapeziumiin kiinnittyvästä
osasta. Pinta on huokoinen varren ja pohjan kohdalta sementtikiinnityksen parantamiseksi
(Cobb & Beckenbaugh 1996).
MWP III -proteesi (Meuli Wrist Prosthesis/kolmannen kehitysvaiheen implantti) on
valmistettu titaani-6-alumiini-7-niobium -sekoitteesta (Protasul 100). Proteesin pinnoite on
voimakkaasti karhennettua korundia. Nuppi on pinnoitettu titaaninitridillä. Kupin sisäosa on
valmistettu UHMWP -Chiruleenista. Proteesia on kahta kokoa, sekä erikseen vasemman ja
oikean käden mallisto, mikä helpottaa sen keskittämistä ja tasapainottamista. Haarukka
voidaan muotoilla metakarpaaliluiden asentoon sopiviksi. Ei-kytketty pallonivel sallii liikeen
kaikissa tasoissa ja lisäksi lievän distraktion. MWP III -proteesi vaatii tarkan asentamisen
luuhun, esim. kaputin tulee sijaita liikesektorin keskellä. Leikkauksen aikainen rtgkuvantaminen ja optimaalinen pehmytkudosten kireys ovat olennaisia tekijöitä hyvään
lopputulokseen pyrittäessä. Hyvä nivelmaljakon kiinnittäminen on tärkeää, jotta saavutetaan
riittävä implantin tukevuus (Meuli & Fernandez 1995, Meuli 1997).
Komplikaatiot ja uusintaleikkaukset
Swansonin proteeseihin liittyvä suuri komplikaatioriski johti leikkausten vähenemiseen.
Nykysuosituksen mukaan tätä proteesia tulisi käyttää vain vähäisen vaatimustason potilaille,
kuten molemminpuolisen ranteen artriitin omaaville, jotka tarvitsevat työssä ja vapaa-ajan
toimissa vain jonkin verran liikettä toisessa nivelessään. Tavallisimpia komplikaatioita ovat
mm. implantin murtuma, ulnaariseen translaatioon liittyvä ranteen epätasapaino ja deviaatio,
sekä nivelen funktion menetys. Ranteen silikonisynoviittia esiintyy silastisen kumi-implantin
asettamisen jälkeen. Synoviitissa on kuvattu paikalliseen luutuhoon johtava
vierasesinereaktio. Irronneen implantin viereisessä kudoksessa on todettavissa selvä
hyperplasia ja reaktiivinen silikonia sisältävä kudosalue, jossa polarisoivalla mikroskopialla
voidaan havaita silikonia sisältäviä jättisoluja. Toistuva kuormitus- ja venytysrasitus yhdessä
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silikonisynoviitin kanssa johtaa implantin asteittaiseen deformaatioon (Smith ym. 1984).
Epäonnistunut Swansonin tekonivelleikkaus voidaan menestyksellisesti hoitaa artrodeesillä,
metalli-muoviproteesilla tai vahvistetulla Swansonin proteesilla.
Toisen sukupolven proteesien komplikaatioihin kuuluvat komponentin irtoaminen, infektio,
ranteen korkeuden menetys, proteesin rotaatiokeskipisteen poikkeaminen ranteen normaalista
rotaatiokeskipisteestä ja tähän liittyvä ulnaarideviaatio, pehmytkudosten epätasapainon
aiheuttama komponenttien dislokaatio, proteesin aiheuttamat koukistajajänteiden
liikkuvuusvaikeudet, huomattava deformaatio ja kipu sekä etenevä fleksiokontraktuura.
Kiinnityksen pettämisen lisäksi kaksi muutakin tekijää, proteesin huono keskittäminen ja
pehmytkudosten epätasapaino, voivat johtaa implantin irtoamiseen tai hajoamiseen. Tällöin
on käytettävissä neljä eri hoitovaihtoehtoa: 1) vanhan proteesin poisto, alueen revisio ja
uuden implantin asentaminen; 2) resektioartroplastia; 3) pehmytkudosrekonstruktio tai 4)
artrodeesi (Ferlic ym. 1992, Lorei ym. 1997).
Yhteenveto
Ranteessa esiintyy harvoin primaarista eli idiopaattista nivelrikkoa. Sen sijaan nivelreuma
aiheuttaa tuhojaan nimenomaan rannenivelessä (Belt 1998). Ranteen kivuttomuus ja
stabiliteetti ovat edellytyksiä käden toiminnalle. Tekonivelkirurgian antamat hyvät tulokset
varsinkin lonkka- ja polvinivelissä ovat kannustaneet tekonivelkirurgisiin kokeiluihin myös
rannenivelissä. Kuitenkin rannenivelen kyseessä ollen rannenivelen jäykistys ns. toimintaasentoon antaa kivuttoman ja stabiilin ranteen. Jos myös toinen ranne joudutaan jäykistämään,
on syytä tarkkaan harkita potilaan kanssa, mihin asentoon se tulisi jäykistää niin, että
päivittäiset askareet onnistuvat parhaalla mahdollisella tavalla (Hämäläinen 1994). Ranteen
totaaliartroplastia on heikohkojen tulosten vuoksi toistaiseksi harvinainen toimenpide, ja
artrodeesi tuottaa todennäköisemmin paremman lopputuloksen pitkässä seurannassa.
Normaalin liikkeen sallivan tekonivelleikkauksen puuttuessa on perusteltua tehdä oikein
ajoitettuna nivelen tuhoutumista hidastavia ja käden toimintaa ylläpitäviä toimenpiteitä, kuten
synovektomioita, tenosynovektomioita ja kyynärluun pään poistoja; näitä ei todennäköisesti
nykyisellään tehdä riittävästi.
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2.6. Biomateriaalien käyttö kyynärnivelen tekonivelissä
Tian-Fang Li, Jan Lassus, Hannu Pätiälä, Ville Waris, Seppo Santavirta, Yrjö T.
Konttinen HYKS Kirurgian klinikka/ Ortopedia ja traumatologia, HYKS Sisätautien
laitos/ Reumatologia, HY/, HY/ Biolääketieteen laitos, Anatomian osasto
2.6.1. Johdanto
Kyynärnivel on yhdistetty nivel, joka koostuu kolmesta samassa nivelpussissa olevasta
nivelestä. Tässä tekstissä viitataan yleensä tämän kolmiosaisen nivelen humeroulnaariseen
komponenttiin. Siinä olkaluun niveltela niveltyy kyynärluun puolikuunmuotoista lovea
vastaan sarananivelessä. Kyynärnivelen päätehtävinä on niveltää yläraajaa ja tarjota tukipiste
kyynärpään koukistajille. Kyynärnivelen stabiliteettiin vaikuttavat nivelen geometrinen
rakenne, nivelkapselin ja -siteiden tukevuus, ja ympäröivien lihasten tasapaino. Kyynärnivel
on tavallinen reuman kohde. Kyynärnivelen synovektomia liitettynä radiuksen pään eksisioon
tai ilman sitä on tehokas varhaisvaiheen reuman hoitomuoto, kun taas ei-proteettisilla
leikkauksilla saadaan vaatimattomat pitkäaikaistulokset (Kasten & Skinner 1993).
Kyynärnivelen totaaliartroplastia on kehittynyt viime vuosina. Täysin kytkettyjen
saranaproteesien tulokset ovat lupaavia lyhyillä seuranta-ajoilla, mutta ne huononevat kun
seuranta-ajat pitenevät. Aseptisen irtoamisen yleisyyden vuoksi proteesien kehitys on
painottunut vähemmän kytkettyihin proteeseihin. Puolikytketyt proteesit on suunniteltu
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sallimaan jonkin verran varus- ja valgusliikettä, mutta irtoaminen vaivaa niitäkin.
Kytkemättömien proteesien toiminta perustuu pitkälti pehmytkudosten stabiliteettiin, koska
nivelpinnan stabiliteettia lisäävä muotoilu ei kovin paljon edesauta stabiliteettia tässä
nivelessä. Näin nivelkapseliin, kollateraaliligamentteihin ja dynaamiseen lihaksistoon
kohdistuu kuormitusta. Nämä ulkoiset nivelen stabiloijat voisivat teoriassa vähentää luusementtipinnan rasitusta. Nivelen ulkoisen tuen ollessa riittämätön proteesi voi jäädä
instabiliiliksi,
mikäli pehmytkudokset ovat löysät. Uudemmat pinnoitusartroplastiat
edellyttävät riittävää luun määrää (Goldberg ym. 1988). Päätavoitteena funktionaalisessa
yläraajassa on käden toiminnan säilyttäminen. Kyynärnivelen leikkausindikaatioita
asetettaessa tulee myös huomioida yläraajan kokonaistilanne. Mikäli sekä kyynär- että
olkanivel ovat leikkaushoidon tarpeessa, kyynärnivel tulisi operoida ensin (Kudo & Iwano
1990).

2.6.2. Proteesimallit
Kyynärnivelen proteesien kehitys voidaan jakaa karkeasti viiteen aikajaksoon (Sourmelis ym.
1986):
1) 1885-1947
2) 1947-1970
3) 1970-1975
4) 1975-1980
5) 1980-

: resektio ja interpositiotekonivelleikkaus
: metallinen, kytketty, osittainen tai täyssaranatekonivel
: metallinen, kytketty, luusementillä kiinnitetty saranaimplantti
: kytkemätön, pinnoitettu ja puolikytketty “snap-fit” -tekonivel
: puolikytkettyjen ja kytkemättömien kyynärtekonivelien yleistyminen

Nykyään käytetään yleisimmin puolikytkettyjä ja kytkemättömiä proteeseja. Puolikytketyissä
proteeseissa on sarana (”sloppy hinge”), joka sallii jonkin verran varus- ja valgus-suuntaista
liikettä ja rajoitetun rotaation. Kytkemättömissä proteeseissa komponenttien välillä ei ole
kiinteää sidosta. Kytkettyjä, kiinteäsaranaisia proteeseja pidetään jo vanhanaikaisina. Lihakset
vastaavat dynaamisesta kytköksestä, ja staattinen kytkös syntyy ligamentti- sekä
nivelkapselirakenteista. Lihasrakenteet absorboivat jonkin verran voimia ja vaimentavat
iskuja, jotka kytketyissä proteeseissa välittyvät proteesi-sementtipintaan. Tämän vuoksi
puolikytkettyjen proteesien irtoamistaipumus on alhainen.
Puolikytketyt proteesit
Puolikytkettyihin proteeseihin kuuluvat Coonrad-Morrey, Mayo, Pritchard-Walker, GBS III,
Tri-Axial, Schlein ja Osteonics Trispherical. Ne koostuvat sekä olkavarren että kyynärluun
osalta varrellisista, polyeteenillä pinnoitetuista komponenteista, jotka on suunniteltu
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kestämään varus-, valgus- ja rotaatiokuormaa. Komponentit voidaan kiinnittää lukituspiikillä
tai “snap-fit” -laitteistolla. Tutkimusten mukaan puolikytketyt proteesit näyttävät toimivan
fleksio-liikeradan avulla, jolloin luun ja sementin välinen liitos ei kuormitu, ja se kestää
paremmin pehmytkudos- ja luupuutoksen. Puolikytketyt kyynärtekonivelet sopivat myös
uusintaleikkauksissa käytettäviksi (Figgie ym. 1986, O’Driscoll ym. 1992, Baski 1998).
Kytkemättömät proteesit
Kytkemättömät proteesit koostuvat yleensä kahdesta toisistaan täysin erillään olevasta
komponentista, metallista ja korkeatiheyksisestä polyeteenistä, ja jäljittelevät nivelen
normaalia anatomiaa. Komponentit toimivat yhden rotaatiokeskipisteen periaatteella.
Proteesit voidaan jakaa kahteen ryhmään: 1) implantit ilman humeruksen ytimeen
asennettavaa vartta (Wadsworth, Kudo I, II) ja 2) implantit, joissa on humeruksen ytimeen
asetettava varsi (Capitello-Condylar, Pritchard ERS, Souter/Strathclyde). Esimerkkinä
kyynärnivelen tekonivelestä esitetään kuvassa 6 Kudo-tyyppinen tekonivel (Kuva 9). Mikäli
käytetään varretonta olkaluuimplanttia, luuta joudutaan poistamaan melko vähän. Toisaalta
varrellinen implantti ei vajoa niin paljon kuin varreton. Pääosa kytkemättömistä proteeseista
kiinnitetään luuhun sementillä, mutta muutamista malleista on olemassa myös sementitön
versio.
Kytkemättömiä proteeseja suositellaan käytettäväksi nivelissä, joissa on riittävä ligamentti- ja
pehmytkudostuki. Proteesin stabiliteetti riippuu ligamenteista ja mallin sopivuudesta
vastakkaiseen nivelpintaan. Ligamenttien säilyttäminen ja niiden optimaalinen jännitysaste
sekä komponenttien oikeaoppinen asettaminen ovat proteesin toiminnan ja pysyvyyden
kannalta ratkaisevia tekijöitä (Kudo & Iwano 1990). Kytkemättömät proteesit soveltuvat
potilaille, joilla on riittävät kyynärnivelen mediaaliset kollateraaliligamentit. Laajennetun
Kocherin avauksen käyttö leikkauksessa on vähentänyt haavakomplikaatioiden ja syvien
infektioiden esiintyvyyttä. Leikkaustekniikoiden ja implanttien kehittyminen, tarkempi
potilasvalinta ja rotaatiokeskipisteen asettaminen anatomisesti keskelle kyynärniveltä ovat
parantaneet tuloksia (Sourmelis ym. 1986, King ym. 1993).
Osa proteesimalleista perustuu radiuksen pään päällystämiseen. Ne pyrkivät hyödyntämään
kuorman välittämää stabiliteettia ylemmän värttinäkyynärnivelen avulla. Esimerkkeinä ovat
Pritchard, Volz, sekä aikaisemmat versiot kapitellokondylaarisista implanteista. Näillä
proteeseilla on saavutettu vaihtelevia tuloksia, sillä olkakyynärnivelen, olkavärttinänivelen ja
ylemmän värttinänivelen saaminen tasapainoon on leikkausteknisesti vaikeaa (Trepman ym.
1991). Proteesin valinnassa on kiinnitettävä huomiota kapsuloligamentaaristen rakenteiden
kuntoon, lihaksistoon ja luurakenteiden vahvuuteen.
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Leikkausaiheet
Indikaatioihin kuuluu invalidisoiva kipu, instabiliteetti ja kyynärnivelen jäykistyminen.
Reumapotilailla proteettinen artroplastia on indisoitu, kun nivelpinnat osoittautuvat
röntgentutkimuksessa tuhoutuneiksi, tai nivel on kivulias, instabiili tai jäykkä. Mikäli
synovektomia tai interpositioartroplastia eivät auta, implanttiartroplastia johtaa vielä hyviin
tuloksiin. Tuumorin, trauman tai infektion aiheuttama luukato voivat erikoistapauksissa olla
kyynärnivelen tekonivelleikkauksen aiheena (Goldberg ym. 1988, Morrey ym. 1981).
Absoluuttisia kontraindikaatioita kyynärnivelen tekonivelleikkaukselle ovat nivelinfektio,
puuttuvat koukistajajänteet, paralyysin aiheuttama hetkuva kyynärnivel, huono iho
posteriorisesti, laaja luukato tai nivelsiteiden paha löysyys. Relatiivisia kontraindikaatioita
ovat diabetes, syringomyelia, reumaattiset luun jättikystat ja ulnan troklean vajavaisuus.
Kyynärnivelen tekonivelleikkauksen suorittaminen potilaalle, jolla on todettu taipumus
ektooppiseen ossifikaatioon, voi johtaa tekonivelen huonoon liikkuvuuteen ja toimintaan
(Goldberg ym. 1988, Morrey ym. 1981).
Mediaalisessa avauksessa nostetaan ekstensori-mekanismi ja fleksori-pronaattori yhtenäisenä
kielekkeenä, jolloin paljastuu distaalinen humerus, proksimaalinen ulna ja ulnaarihermo.
Mediaalinen kollateraaliligamentti irrotetaan tässä avauksessa lähtökohdastaan humeruksesta.
Proteesin rotaatiokeskipisteen tulee olla samassa kohdassa kuin normaalissakin
kyynärnivelessä. Saranaproteesi on asennettava hyvin tarkasti, sillä pelivaraa on anteriorisesti
alle neljä, ja posteriorisestikin vain kahdeksan astetta. Humeruksen distaalinen pää ei saa
nousta lainkaan anatomiseen rotaatiokeskipisteeseen nähden. Tämän tyyppisen proteesin
asettamisella humeruksen rotaatiokeskipisteeseen ei liity funktion heikkenemistä tai
komplikaatioita, jos anteroposteriorinen sijainti pysyy sallituissa rajoissa. Ulnaariset
komponentit tulisi asentaa niin posteriorisesti ja distaalisesti kuin mahdollista. Mikäli ne
asennetaan liian eteen tai proksimaalisesti, raaja pitenee ja aiheuttaa lisääntyvän kiristyksen
triceps-jänteeseen, posterioriseen ihoon ja ulnaarihermoon. Jos implantin varsi ei ole
ydinontelon kanssa yhdensuuntainen, voi kehittyä metafyseaalinen atrofia, ja kuoriluu voi
hypertrofioitua proteesin varren pään seudussa. Jos taas varsi on niin jäykkä, ettei se kuormita
metafyseaalista luuta, niin varren kärkiosan seutuun voi syntyä atrofinen onkalo ja
rasitusmurtuma (Azar & Wright 1998).
Komplikaatiot ja uusintaleikkaukset
Leikkaustekniikat ja tekonivelimplantit ovat kehittyneet, ja nykyiset menetelmät
mahdollistavat paremmin anatomisten rakenteiden säilyttämisen. Näin komplikaatioiden
esiintyvyys kyynärnivelen totaaliartroplastioiden jälkeen on jatkuvasti vähentynyt.
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Epäonnistuminen voi johtaa hankaluuksiin, sillä tekonivelen uusintaleikkaus on vaativaa.
Nykyisten tekonivelten asentaminen edellyttää huolellista leikkauksen suunnittelua. Toisaalta
hyvä tulos on mahdollinen hankalissakin tapauksissa (Goldberg ym. 1988, Azar & Wright
1998).
Aseptinen irtoaminen
Kyynärtekonivelen irtoamista esiintyy tekonivelleikkauksen jälkeen jo kahdesta vuodesta
eteenpäin. Oireina ovat lisääntyvä kipu, paikallinen turvotus ja rtg-kuvassa luu-sementtirajalla
progressiivisesti laajeneva kirkastumalinja. Irtoamiseen johtavat monet tekijät, mutta usein
jäljet johtavat puutteelliseen leikkaustekniikkaan. Luutulpan käyttö humeruksessa ja
paineistetun luusementin käyttö edistävät kiinnittymistä. Huokoispinnoitettujen
sementöimättömien implanttien irtoamisriskiä väitetään pienimmäksi, mutta toisaalta yleensä
sementöimättömiä tekoniveliä asennetaan kyynärpäihin, joissa luu on vahvaa. Kaksi tekijää
näyttää vaikuttavan oleellisesti ydinvarrettomien, kytkemättömien proteesien irtoamiseen: 1)
riittämätön paikallisen luun määrä ja laatu, mikä johtaa huonoon primaaristabiliteettiin
sementtikiinnityksestä huolimatta, sekä 2) riittämätön ligamentaarinen tuki, mikä sallii liian
suuria proteesiin kohdistuvia vääntö- ja taipumiskuormia.
Kytkemättömien, intramedullaarivartisten, kondylaaristen proteesien kohdalla huono
paikallisen luun laatu on pienempi ongelma. Ligamenttien antama nivelen tukevuus on
kuitenkin tärkeää myös tämän tyypin proteeseille, sillä ulkoinen vääntökuormitus huonontaa
entisestään löysien nivelsiteiden lujuutta. Tämän vuoksi proteesin oikean rotaatiokeskipisteen
löytäminen on olennaista asennusvaiheessa: se ei saa sijaita liian anteriorisesti eikä liian
distaalisesti. Ulkoiset voimat, etenkin fleksio ja kuorman nosto, vaikuttavat enemmän
irrottavasti humeruksen puoleisiin komponentteihin kuin ulnaarisiin komponentteihin.
Näiden voimien summavektori on akselin suuntainen ulnan, muttei humeruksen suhteen.
Painon asettaminen ojennetun yläraajan varaan aiheuttaa riskikuormitusta, josta on syytä
varoittaa potilasta. Tekonivelen kiinnitys joutuu koville etenkin liikkeissä, joissa kyynärvarsi
kiertyy ja lisäksi olkapää loitontuu.
Oikea sementointitekniikka vaikuttaa tärkeältä myös kyynärtekonivelen istutuksessa.
Leikkauksen yhteydessä syntyvää kondyylimurtumaa tulee varoa. Irronneen
kyynärtekonivelen uusintaleikkauksessa asennetaan uusi pitkävartisella komponentilla
varustettu tekonivel, ja toisinaan luunsiirtokin on tarpeen. Pettäneen tekonivelen jälkeinen
artrodeesi ei yleensä onnistu, ja resektioartroplastia on instabiili (Figgie ym. 1990, Figgie ym.
1994, Gschwend ym 1996).
Ulnaarihermon vaurio
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Hermovaurio voi johtua liiallisesta venytyksestä, avauksessa syntyneestä suorasta traumasta
tai puristuksesta. Useimmiten hermo toipuu spontaanisti, vaikkakin hitaasti. Ulnaarihermo
tulee siis erityisesti huomioida leikkauksen yhteydessä (Figgie ym. 1994).
Infektio
Infektio voi syntyä useiden eri tekijöiden seurauksena kyynärnivelen tekonivelleikkauksen
jälkeen. Perussairaudet, kuten reuma ja diabetes, altistavat haavatulehduksille. Infektiot
liittyvät usein haavan reunanekroosin esiintymiseen. Tärkeinä tekijöinä infektioiden
ehkäisyssä on pidetty leikkausviillon optimaalista valintaa ja aiempien arpien huomioimista,
pehmytkudoksen runtelun välttämistä ja antibioottiprofylaksiaa. Postoperatiivisen
mobilisaation tulee olla varovainen ja laajat hematoomat pitää evakuoida. Infektoitunut
tekonivel on yleensä poistettava, mutta myöhempi reimplantaatio on mahdollinen (Gutow &
Wolfe 1994, Yamaguchi ym. 1998).
Instabiliteetti
Instabiliteetti liittyy etenkin kytkemättömiin proteeseihin. Se voi vaihdella osittaisesta
sijoiltaanmenosta täydelliseen sijoiltaanmenoon. Dislokaatioiden ja subluksaatioiden
esiintyvyydeksi on esitetty 6.5 %. Dislokaatio voi suuntautua radiaalisesti, eteenpäin tai
tavallisimmin dorsaalisesti. Kytkemättömät proteesit eivät sovi kohtuuttoman instabiiliin
kyynärpäähän. Kytkemätöntä tekoniveltä asennettaessa täytyy olla erityisen tarkka, ettei
leikkauksen yhteydessä vahingoiteta nivelsiteitä. Värttinänastan ja radiuksen pään resektio
edistää valgus-suuntaista periksiantoa ja ulnaarisen kollateraaliligamentin kuormitusta.
Liiallisesta resektiosta seuraa ongelmia. Postoperatiivisen instabiliteetin hoidossa voi riittää
pidennetty immobilisaatio, mutta myös mediaalisen kollateraaliligamentin rekonstruktio
saattaa olla tarpeen. Puolikytketyn implantin käyttöä uusintaleikkauksissa suositellaan
instabiliteetin ollessa krooninen. Puolikytketyissä proteeseissa irtoamista aiheuttaa ”snap-fit”
-nivelestä syntyvä kulumajäte. Liian laaja pehmytkudosten vapauttaminen leikkauksen
yhteydessä ja rotaatiokeskipisteen väärä sijainti johtavat helposti instabiiliuteen.
Instabiilin kyynärnivelartroplastian hoitoa suunniteltaessa tulee huomioida seuraavat
mahdollisuudet: 1) mediaalisen kollateraaliligamentin rekonstruktio; 2) paksumman
polyeteenikomponentin laitto; 3) humeruksen komponenttien valguskulman muuttaminen; 4)
uusintaleikkaus, jossa käytetään puolikytkettyä proteesia (Figgie ym. 1994, Gschwend ym.
1996).
Murtuma
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Periproteettinen murtuma on hankala hoitaa. Tärkeimpiä etiologisia tekijöitä ovat luukato,
pieni ydinkanava ja liian suuri proteesi. Murtuman stabiloinnin yhteydessä on yleensä myös
tekonivel vaihdettava (Figgie ym. 1994, Gschwend ym. 1996, Morrey & Bryan 1982).
Yhteenveto
Primaarinen nivelrikko vaikuttaa verraten harvoin kyynärniveleeseen, mutta siinä esiintyy
melko usein nivelreuman ja muiden kroonisten artriittien aiheuttamaa tulehdusta ja tuhoa.
Varhaisemmat kyynärtekonivelet antoivat niin huonoja tuloksia, että varhais- ja
myöhäispuhdistusleikkaukset,
erilaiset
omiin
rakenteisiin
perustuvat
nivelenmuovausleikkaukset ja värttinäluun pään poisto olivat pitkään ainoita järkeviä tapoja
hoitaa kroonisen niveltuhon vaurioittamaa, kivuliasta kyynärniveltä. Autoartroplastioita
käytetään enää harvoin. Nivelen puhdistusleikkaukset ovat vähentyneet, joskin ovat ilmeisesti
edelleenkin hyödylliseksi katsottuja leikkauksia. Kyynärnivelessä uudemmat kytkemättömät,
vapaasti liikkuvat ja “floppy hinge” -tyyppiset puolikytketyt, puolivapaat sarananivelet
tuntuvat kuitenkin antavan aika hyviä tuloksia: tämän “uuden” nivelen kohdalla
tekonivelkirurgia onkin ilmeisesti lunastamassa sille asetetut odotukset. Muista tekonivelistä
tuttua menettelytapaa noudattaen proteesin yleensä huokoiset varsiosat ovat metallia, ja ne
kiinnitetään yleensä sementillä. Liukuparin nivelessä muodostavat olkaluuosan metallipää ja
kyynärluuosan UHMWPE-muovi. Suomessa kyynärtekoniveliä asennettiin vuosina 1980-98
yhteensä 1088 kappaletta.
2.6.3. LÄHDEKIRJALLISUUTTA
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2.7. Biomateriaalien käyttö varpaiden tyvinivelten tekonivelissä
Tian-Fang Li, Jan Lassus, Hannu Pätiälä, Seppo Santavirta, Yrjö T. Konttinen
HYKS Kirurgian klinikka/ Ortopedia ja traumatologia, HYKS Sisätautien laitos/
Reumatologia, HY/, HY/ Biolääketieteen laitos, Anatomian osasto
2.7.1. Johdanto
Varpaan tyvinivel (MTP l. metatarsofalangeaali) on muodoltaan epäkeskoinen, nivelnastojen
suhteen saranamainen nivel, jossa sekä dorsi- että plantaarifleksio ovat mahdollisia. MTPniveltä tukevat plantaarisesti jänteet ja nivelkapseli sekä mediaalisesti ja lateraalisesti
kollateraaliligamentit. Yleisimpiä proteettiseen artroplastiaan johtavia MTP I -nivelen tauteja
ovat erityisindikaatioilla synnynnäiset deformiteetit, inflammatoriset ja degeneratiiviset
artriitit, kihti, pitkälle edennyt hallux valgus -deformiteetti sekä erityisesti vaikea hallux
rigidus. (Weinfeld & Schon 1998).
Hallux valguksen ja rigiduksen tavallisilla leikkaushoidoilla kipu helpottuu, mutta jalan
toimintakyky alenee (ns. Kellerin leikkaus). MTP-nivelen resektioartroplastia johtaa jalan
lyhenemiseen. Lisäksi varpaiden ja plantaaritason toimintakyky huononee, ja rasvatyynyjen
iskunvaimennuskyky heikkenee. Reumaatikoilta joudutaan usein resekoimaan useita eri
MTP-niveliä, ja silloin hallux valguksen uusiutuminen on mahdollista. Isovarpaan tyvinivelen
artrodeesi muuttaa astuntaa ja tehokasta painonvälityksen kestokykyä.
Isovarpaan tyvinivelen silikoni-implanttiartroplastiassa nivelkokonaisuus ja liikelaajuus
muistuttavat pitkälti anatomista tilannetta. Primaaristi silikonisella tekonivelellä saavutetaan
tukeva tyvinivel ja kivuton liike. Askeltaminen tulee mekaanisesti normaaliksi ja
ponnistusvoima lähes normaaliksi. Kosmeettinen tulos on yleensä hyvä, kun isovarpaan
pituus ja suunta saadaan anatomista vastaavaksi. Epäonnistunut artroplastia voidaan korjata
tyydyttävästi resektioartroplastialla tai artrodeesillä (Gracchiolo ym. 1981, Burra & Katchis
1998, Toolan & Hansen 1998).
2.7.2. Proteesimallit
Proteesien prototyyppeinä toimivat yksivartiset, silikonielastomeereistä valmistetut implantit,
jotka asennettiin tyvijäseneen tyveen resektion jälkeen. Näiden hemiartroplastioiden tulokset
olivat kuitenkin huonoja (Cracchiolo ym. 1981).
Seuraavaksi kehitettiin korkealaatuisesta silikonikumista valmistettu kaksoisvartinen
implantti, jonka toinen varsiosa kiinnitetään MT I -luuhun ja toinen isovarpaan
tyvijäseneeseen. Sitä käytettiin dynaamisena spacerina ylläpitämään riittävää niveltilaa ja
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optimaalista suuntaa alkuvaiheen liikkuvuuden takaamiseksi. Tämä menetelmä on
osoittautunut kestäväksi ja kudosystävälliseksi kliinisissä tutkimuksissa. Kivun lievityksen ja
paremman kosmeettisen tuloksen lisäksi tämä implantti tarjoaa helpon asennettavuuden,
kivuttoman liikeradan, transversaalisen tason stabiliteetin sekä suhteellisen lyhyen ja
komplisoitumattoman toipumisajan. Kaksoisvartinen, joustava saranaimplantti sopii rajatulle
potilasryhmälle (Shankar ym. 1991, Cracchiolo ym. 1992, Lemon & Pupp 1997, Bonet ym.
1998). Sittemmin on kehitetty myös silikoni-implantteja, joissa on titaanista valmistettu
vahvistusrengas sekä metalli-metalli -tyyppisiä kokotekoniveliä.
Silikoniproteesien kannalta ongelmallisia ovat terävät luunreunat ja repivät voimat, jotka
voivat aiheuttaa repeämiä implantin keskiosiin, mikä voi puolestaan johtaa implantin
pettämiseen. Irtokappaleet voivat aiheuttaa reaktiivista synoviittia, lyyttisiä luumuutoksia ja
johtaa makrofagiaktivaatioon. Näiden ongelmien välttämiseksi on kehitetty titaanivahvisteen
sisältäviä kaksoisvartisia silikoniproteeseja. Siten vältetään luun liikakasvu ja suojataan
implanttia terävien tai epäsäännöllisten luunreunojen aiheuttamilta murtumilta. Samalla
reaktiivisen synoviitin ja siihen liittyvän implantin irtivääntymisen tai murtuman riski
vähenee. Ympäröivän titaanisuojarenkaan käyttö on turvalliseksi ja tehokkaaksi todettu
menetelmä (Sebold & Cracchiolo 1996, Swanson & Swanson 1997). Kahden komponentin
(titaanisekoite ja polyeteeni) ”press-fit” -proteesi kehitettiin mahdollistamaan painonvaraus.
Pitkäaikaisia seurantatuloksia ei ole vielä julkaistu (Koenig 1990).
Leikkauksen aiheet ja vasta-aiheet
Tekonivelleikkauksen indikaatioihin kuuluvat nivelpinnan tuhoavat paikalliset taudit (hallux
valgus, hallux rigidus, traumat), systeemiset artriitit (reuma jne.) ja epäonnistuneet aiemmat
leikkaukset. Muut hoitomuodot ovat näissä kaikissa tapauksissa kuitenkin etusijalla.
Leikkausta ei tulisi suorittaa tilanteissa, joissa potilaalla on akuutti tai krooninen sepsis,
huono ihon kunto, riittämätön perifeerinen verenkierto tai vaikeahoitoinen diabeetikon jalka.
Korkean aktiviteettitason omaaville potilaille tulisi valita jokin muu hoitomuoto kuin
implanttiartroplastia, jotta voitaisiin välttää proteesin pirstoutuminen ja murtuminen (Shereff
& Baumhauer 1998, Clayton ym. 1997).
Komplikaatiot ja uusintaleikkaukset
Silikonisen implantin käyttö voi aiheuttaa useita erilaisia komplikaatioita, kuten infektion,
osteomyeliitin, vierasesinereaktion, silikonisynoviitin, ektooppisen luun muodostumisen,
asennon muuttumisen ja murtuman. Hoitokeinoina käytetään puhdistusleikkausta, luunsiirtoa,
resektioartroplastiaa, artrodeesiä ja amputaatiota (Vanore ym. 1984, Kitaoka & Cracchiolo
1989, Fellander-Tsai ym. 1997).
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Yhteenveto
Varpaan tyvinivelet affisioituvat nivelreumassa usein. Lisäksi nivelrikko on tavallinen
isovarpaan tyvinivelessä (“köyhän miehen kihti”). Nivelreumassa tehdään varhaisvaiheessa
usein synovektomioita ja pehmytkudosten korjausleikkauksia. Pitkän päälle isovarpaan
tyvinivelen kohdalla kuitenkin päädytään usein jäykistämiseen sekä nivelreumassa että
nivelrikossa, kun taas muut varpaan tyvinivelet hoidetaan usein jalkapöydän luiden päiden
poistolla. Myös isovarpaan tyvinivelessä jalkapöydänluun pään poisto on mahdollinen. Jos
käsien alueella ongelma silikoniproteesien kohdalla oli se, että ne saattavat altistua kuormille,
joita ne eivät kestä, on tilanne ehkä vielä ongelmallisempi varpaiden tyvinivelten kohdalla.
Silikonitekonivelten käyttö varpaiden tyvinivelten kirurgiassa onkin nykyisin vähäistä. Sen
sijaan kokeiluja on ilmeisesti sekä sulavien biomateriaalien käytöstä näiden nivelten
artroplastioissa että titaanivartisten tekonivelten käytöstä MTP I -nivelessä. Yhteensä MTPtekonivelleikkauksia tehtiin Suomessa 1980-98 171 kappaletta.
2.7.3. LÄHDEKIRJALLISUUTTA
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2.8. Biomateriaalien käyttö nilkan tekonivelissä
Tian-Fang Li, Eero Waris, Jan Lassus, Hannu Pätiälä, Seppo Santavirta, Yrjö T.
Konttinen HYKS Kirurgian klinikka/ Ortopedia ja traumatologia, HYKS Sisätautien
laitos/ Reumatologia,
HY/, HY/ Biolääketieteen laitos, Anatomian osasto
2.8.1. Johdanto
Tässä tekstissä viitataan yleensä ylempään nilkkaniveleeseen eli talokruraaliniveleeseen. Se
on sarananivel, jossa telaluun telaa ympäröivät pihdin tavoin sääri- ja pohjeluun alapäät, joita
kireät siteet yhdistävät toisiinsa. Nilkka on stabiili, liikeominaisuuksiltaan yksinkertainen
nivel, joka kantaa suuren kuorman laajan pinta-alansa ansiosta. Nilkan nivelet sallivat sekä
koukistus-ojennus että abduktio-adduktio -liikkeet. Normaali nilkka kykenee vastaanottamaan
4-5-kertaisen kehon painon askellettaessa (Hamblen 1985). Reuma on tavallisin nilkan
toimintaa vaurioittava sairaus, joka voi johtaa artrodeesiin tai artroplastiaan (Kofoed &
Sorensen 1998).
Kivuliailla nilkan artroosista kärsivillä potilailla artrodeesi on hyväksyttävä hoitomuoto.
Nilkan artrodeesi johtaa keskimäärin noin 70 %:n liikkeen menetykseen sagittaalitasossa,
muttei johda muiden jalan nivelten pysyvään liikkuvuuden alentumiseen. Reumaatikolla
nilkan artrodeesi voi johtaa väärään varaus- tai askelluskuormitukseen reumaattisissa
nivelissä, mikä lisää kipua ja heikentää toimintakykyä. Tehdyt tutkimukset ovat paljastaneet
useita epäkohtia tämän hoitomuodon suhteen: ulkoista kiinnitystä (eksterni fiksaatio)
tarvitaan pitkään, pseudo-artroosin riski on suuri, viereisiin niveliin kohdistuu
haittavaikutuksia, potilaiden kokema hyöty ei ole kiistaton ja degeneratiivisissa
subtalaarisissa ja keskitalaaritason nivelissä on ilmennyt vaivojen lisääntymistä. Lisäksi
potilailla on artrodeesin jälkeen vaikeuksia liikkua ylämäkeen (Lynch ym. 1988).
Nilkan tekonivelleikkaus on vaativa kirurginen toimenpide, jossa optimaalinen proteesi,
huolellinen preoperatiivinen suunnittelu ja teknisesti tarkoin toteutettu leikkaus ovat tärkeitä
(Figgie ym. 1993). Pitkän seuranta-ajan tulokset ovat olleet huonoja, vaikkakin vertailu on
hankalaa johtuen diagnoosien, potilaiden iän, seuranta-aikojen, proteesimallien ja kriteerien
vaihtelevuudesta eri tutkimuksissa. Toimenpide tulisi rajata potilaisiin, jotka liikkuvat vähän
tai joilla on systeeminen artriitti. On myös syytä kiinnittää huomiota kullekin potilaalle
optimaalisen proteesin valintaan. Tätä hoitomuotoa ei tulisi valita aktiivisille, lihaville tai
nuorille potilaille.
Biologisia kiinnitysvälineitä ja kytkemättömiä liikkuvia komponentteja käytettäessä voidaan
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artriiteissa saavuttaa parempia tuloksia. Taluksen vajoamista voidaan ehkäistä kiinnittämällä
huomiota implantin suuntaamiseen, mekaniikkaan ja kiinnitysmenetelmiin. Tavoitteena
implantin suuntaamisessa on dorsi- ja plantaarifleksiota aiheuttavien lihasten oikean
tasapainon löytäminen sekä implantin keskittäminen liiallisen ulkoisen kuormituksen
ehkäisemiseksi (Unger ym. 1988, Hensley 1991, Kitaoka & Patzer 1996).
Nilkan tekonivelleikkaus on kontraindisoitu potilailla, joilla on todettu merkittävä
ligamentaarinen instabiliteetti, yli 20 asteen varus- tai valgussuuntainen virheasento,
merkittävä luukudoksen syöpyminen tai telaluun avaskulaarinen nekroosi.
2.8.2. Proteesimallit
Nilkan tekonivelleikkauksissa käytettävät implantit voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään:
kongruentit, inkongruentit ja anatomiset. Pallomaisesti muotoillut proteesit sallivat liikkeen
kaikissa tasoissa, kun taas kartiomaiset implantit mahdollistavat eversion ja inversion.
Kongruentit proteesit, kuten Mayo ja Beck-Steffee, ovat yksiakselisia saranaimplantteja.
Näiden proteesien stabiliteetti on parempi kuin moniakselisten proteesien, mutta toisaalta
niihin kohdistuu korkeita vääntömomentteja. Tämän vuoksi ne irtoavat kohtalaisen usein.
Moniakselisiin proteeseihin verrattuna kongruentit kestävät paremmin kuormitusta ja niiden
pinnoite on kovempaa. Käytössä on ollut erimuotoisia implantteja, kuten kartiomaisia,
keilamaisia, sylinterimäisiä ja tynnyrinmuotoisia (Kitaoka ym. 1994).
Inkongruentit proteesit, kuten Imperial College, London Hospital (ICLH), sallivat hyvän
liikkeen nilkkanivelen tavanomaisissa liiketasoissa. Tällainen tekonilkkanivel on esitetty
kuvassa 10 (Kuva 10). Pieni kontaktipinta ja näin saavutettu liikkuvuus kuitenkin vähentävät
kuormansietokykyä. Näistä implanteista on kehitetty useita malleja, kuten tela-, koverakupera- ja kovera-kovera -pintaiset implantit (Bolton-Maggs ym. 1985).
Anatomisilla proteesimalleilla on saatu hyviä lyhyen seuranta-ajan tuloksia. Telaluuosa
koostuu anatomisesti muotoillusta metallisesta kupista, jota reunustaa molemmin puolin
reunat. Implantin pinnassa on sääriluuosan kanssa kosketuksiin tuleva harjanne, joka antaa
tukevuutta sivuttaisliikettä vastaan. Implantin keskellä oleva piikki auttaa implantin
kiinnityksessä telaluuhun. Sääriluuosa kiinnitetäään sen yläpinnan kahden yhdensuuntaisen
tangon varaan. Tämänkin tekonivelen käyttökelpoisuus ja pysyvyys selviää vasta
pitkäaikaisseurannassa (Kofoed & Sorensen 1998).
Komplikaatiot
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Nilkan tekonivelen aseptinen irtoaminen voi johtua siitä, että suhteellisen pieneen luun ja
sementin väliseen pintaan kohdistuu melkoisesti kuormaa. Noin 10 % proteeseista irtoaa 3-5
vuoden seurannassa. Eniten irtoaa nilkkatekonivelen telaluuosa. Yli 2 mm:n kirkastumalinjoja
nähdään jo vuoden kuluttua leikkauksesta. Aseptinen irtoaminen johtaa telaluuosan
vajoamiseen ja sääriluuosan kallistumiseen. Yllättävää kyllä on kuvattu, että implantin
primaariasento ei juurikaan vaikuttaisi kirkastumalinjan kehittymiseen tai tekonivelen osien
paikaltaan siirtymiseen (Takakura ym. 1990).
Telaluun kaulan murtumia, ulkokehräksen kuormitusmurtumia ja leikkauksessa ilmaantuvia
malleolimurtumia on kuvattu. Pinnetila voi aiheuttaa kipua ja kipuoire voidaan
menestyksellisesti hoitaa poistamalla pinteen aiheuttava malleolin ulkonema.
Heterotrooppinen luunmuodostus voi johtaa kipuihin ja liikerajoituksiin. Viivästynyttä
haavan paranemista ja ihopuutosalueita esiintyy usein kookkaan jänneluun yhteydessä ja
isovarpaan pitkän ojentajan alueella. Haavan hidas paraneminen huonontaa vain harvoin
nilkan tekonivelleikkauksen lopputulosta. Pinnalliset infektiot saadaan useimmiten hoidettua
antibiooteilla. Syvät tulehdukset vaativat uusintaleikkauksen ja nivelen jäykistysleikkauksen.
Vakavimmissa tapauksissa päädytään joskus jopa amputaatioon (Groth & Fitch 1987).
Komplikaatioiden hoito
Epäonnistuneen nilkan tekonivelleikkauksen hoito on työlästä, koska mm. lyhentyminen,
virheasennot, luun menetys, alemman nilkkanivelen jäykkyys, pehmytkudosmuutokset ja
tunnetekijät johtavat pitkyttyneeseen sairastamiseen. Hoitomenetelmiin kuuluvat
malleolaarisen pinnetilan dekompressio, uusintaleikkaus, pehmytkudosrekonstruktio, nivelen
jäykistäminen ja polven alapuolelta tapahtuva amputaatio. Parhaan tuloksen tuottaa yleensä
nivelen jäykistävä leikkaus, jonka yhteydessä tarvitaan usein myös luunsiirto.
Komplikaatioiden yleisyydestä huolimatta niiden hoidosta ja lopputuloksista ei ole vielä
julkaistu kattavia tutkimuksia (Stauffer 1982).
Artrodeesi
Proteesin poistamisen jälkeen jäljellä olevan luukudoksen määrä on yleensä riittämätön
sementtikiinnitykseen. Nivelen jäykistävä leikkaus on hyvä hoito, jos luudutettavien pintojen
välille saadaan aikaan dynaaminen kompressio. Onnistuneenkin fuusion jälkeen alemman
nilkkanivelen nivelrikko voi edetä, ja tämän vuoksi samassa leikkauksessa jäykistetään myös
tämä nivel. Subtalaarisen vaurion vähentämiseksi suositellaan kompressioruuveja tai ulkoista
fiksaatiota. Nilkan sisäänpäin kääntymistä (varusnilkkaa) tulisi varoa, koska siitä seuraa
alemman
nilkkanivelen
patologista
kuormitusta.
Alemman
nilkkanivelen
luudutusleikkauksessa poistetaan rusto ja rustonalainen luu ja käytetään hohkaluusiirteitä. Jos
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ihonalaista kudosta on vähän tai aiemmat leikkaukset ovat aiheuttaneet kiinnikkeitä, tarvitaan
joskus erillisiä pehmytkudostoimenpiteitä. Akuutisti infektoituneet tekonivelet vaativat yhden
tai useamman puhdistusleikkauksen tilanteen rauhoittamiseksi, ennen kuin voidaan tehdä uusi
luudutusleikkaus. Tässä yhteydessä suositellaan kehrästen poistoa ja ulkoista fiksaatiota
(Guyton 1998, Kitaoka & Romness 1992).
Uusintaleikkaus
Liiallinen luun poisto tai huonosti asennettu tekonivel voi johtaa aseptiseen irtoamiseen.
Tälläisessä tapauksessa uusintaleikkaukseen käytetään usein poikkeuksellisen kookasta,
potilaan mittojen mukaan suunniteltua tekoniveltä. Yleensä tämä toimenpide rajoitetaan
potilaisiin, joilla aiemmalle leikkaukselle on ollut selvä aihe ja jotka itse toivovat leikkausta.
Uusintaleikkauksessa käytetty tekonivelmalli ei sen sijaan yleensä vaikuta merkittävästi
lopputulokseen (Wynn & Wilde 1992, Kofoed 1995).
Yhteenveto
Alemman nilkkanivelen reumaattisia muutoksia hoidetaan operatiivisesti yleensä
jäykistämällä. Ylempään nilkkaniveleeseen voidaan tarvittaessa kohdistaa synovektomioita ja
muita sen kaltaisia toimenpiteitä. Pahojen ylemmän nilkkanivelen muutosten hoidossa
jäykistys on käytetyin toimenpide. Koska nilkan jäykistämisestä on myös haittaa, tähänkin
niveleeseen on pyritty kehittämään tekonivel. Uudemmat inkongruentit, multiaksiaaliset ja
anatomisesti muotoillut nilkan tekonivelet ovat antaneet kohtuullisia tuloksia, mutta pitkän
seuranta-ajan tuloksia ei vielä ole riittävästi. Materiaaliratkaisuissa on päädytty muista
tekonivelistä saadun kokemuksen perusteella tuttuihin materiaaleihin niin, että yleensä
muovinen sääriluuosa niveltyy metalliseen telaluuosaan. Kokeilussa on ollut sekä
sementillisiä että sementittömiä malleja. Kirjallisuudessa on hyvin vähän julkaisuja, jotka
tarkastelisivat nilkan tekoniveliä biomateriaalien näkökulmasta. Nilkan tekonivelen tärkein
käyttöalue on erikoistapauksissa ollut artriittia sairastava, iäkäs ja vain vähän liikkuva
reumaatikko. Myös talonaviculare- niveleeseen ja subtaloniveleeseen on kokeiltu proteeseja.
Kaiken kaikkiaan Suomessa tehtiin vuosina 1980-98 yhteensä 54 nilkan tekonivelleikkausta.
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2.9. Biomateriaalien käyttö temporomandibulaarinivelen tekonivelissä
Alexei Titov, Mauno Könönen, Seppo Santavirta, Uula Kitti, Yrjö T. Konttinen
HYKS Kirurgian klinikka/Ortopedia ja traumatologia, HYKS Sisätautien
laitos/Reumatologia, Biolääketieteen laitos, Anatomian osasto, HY/Hammaslääketieteen
laitos, Purentatoimi ja proteesiooppi, St. Petersburg/Department of Surgery
2.9.1. Johdanto
Ihmisen alaleuka niveltyy kalloon laajat liikkeet sallivien leukanivelten (temporomandibular
joint) välityksellä. Nivellevy (diskus articularis) jakaa leukanivelen ylempään ja alempaan
nivelonteloon. Nivelpää (caput mandibulae) toimii pallonivelenä nivellevyn alapinnalla, kun
taas nivellevy ja nivelpää yhdessä liukuvat ohimoluun (squama temporalis) S-muotoisella
nivelpinnalla. Leukanivelet liittyvät toisiinsa alaleuan välityksellä. Toiminnan aikana (esim.
pureskelu, haukkaus) leukanivelen kudokset ottavat vastaan kuormituksia, joiden voimakkuus
on arviolta kolmasosa käytetystä purentavoimasta. Keskimäärin maksimaaliset purentavoimat
ovat hampaallisilla nuorilla aikuisilla miehillä n. 90 ja naisilla n. 75 kiloa (Waltimo ja
Könönen 1995). Purentarasitus yhdessä nivelen laajojen liikkeiden ja niistä aiheutuvien
nivelpintojen hankauksen kanssa asettaa mekaanisia lujuusvaatimuksia leukanivelen
proteeseissa käytettäville biomateriaaleille. Ennen kuin leukanivelen proteeseja voidaan
suunnitella ja valmistaa optimaalisesti, tulisi tietää tarkemmin voimien suuruudet ja suunnat
leukanivelessä eri toimintojen aikana (van Loon ym. 1998). Tilannetta hankaloittaa edelleen
se, että leikkauksen yhteydessä niveltä pääasiallisesti liikuttava lihas irrotetaan leukanivelen
tuhoutuneista rakenteista, eikä sitä kiinnitetä tekonivelen nivelpäähän. Puremalihaksiin ja
leukaniveliin liittyvät purentatoimintahäiriöt ovat sangen tavallisia väestössä: arviolta joka
kolmas kokee vaivoja, ja joka toiselta löytyy kliinisessä tutkimuksessa esim. puremalihasten
ja leukanivelten arkuutta ja väsymistä, leukanivelääniä, alaleuan liikkeiden rajoittuneisuutta ja
kipua toiminnan yhteydessä (Zarb ym. 1994). Hoitoon hakeutuneiden ja kirurgiasta hoitoa
tarvitsevien määrä on eri tutkimusten mukaan 2-7 % (Goudot 1998, van Loon 1995).
Kirurgialla on vähäinen, mutta tärkeä osa hoidettaessa erityisesti leukanivelen
toimintahäiriöistä kärsiviä potilaita. Amerikan suu- ja leukakirurgiyhdistyksen kriteerit
leukanivelkirurgialle ovat seuraavat:
1) dokumentoitu leukanivelen sisäinen toimintahäiriö (TMJ internal derangement) tai muu
rakenteellinen häiriötila, joka tulee ilmi kuvannettaessa,
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2) positiivinen näyttö siitä, että oireet ja löydökset ovat todennäköisesti seurausta
rakenteellisesta häiriötilasta,
3) kipu ja/tai toimintahäiriö aiheuttaa potilaalle huomattavaa haittaa,
4) aiemmat ei-kirurgiset hoitotoimenpiteet eivät ole auttaneet,
5) ennen kirurgiaa on hoidettava bruksismi ja muut parafunktiotavat, muut lääketieteelliset ja
hammaslääketieteelliset ongelmat, ja kaikki muutkin tekijät, jotka voivat vaikuttaa
kirurgisen hoidon lopputulokseen,
6) lisäksi vaaditaan potilaan suostumus, kun on ensin keskusteltu hoidon mahdollisista
komplikaatioista, päämääristä, onnistumisasteesta, ajoituksesta, jälkihoidosta, ja muista
hoitovaihtoehdoista mukaanlukien hoitamatta jättäminen. Kirurginen hoito voi olla nivelen
huuhtelu (arthrocentesis), suljettu nivelkirurgia (arthroscopy) tai avoin nivelkirurgia
(arthrotomy). Leukanivelen proteettinen hoito vaatii nykytekniikoilla avointa kirurgiaa.
2.9.2. Leukanivelproteesien historiallinen kehitys
Aluksi alloplastisia materiaaleja käytettiin estämään leukanivelen toistuvia ankylooseja.
Eggers käytti vuonna 1946 tähän tarkoitukseen ensimmäisenä tantaalifoliota alaleuan
nousevan haaran ja kallonpohjan nivelkuopan välissä (van Loon ym. 1995). Vuonna 1960
Robinson käytti nivelkuoppamateriaalina ruostumatonta terästä, ja Christensen valoi
Vitalliumista® useita nivelkuoppia, jotka kiinnitettiin poskiluun kaareen (arcus zygomaticus)
(van Loon ym. 1995). Kent työtovereineen julkaisi vuonna 1972 pilottitutkimuksen
Proplastilla (Vitek, Houston, TX, USA) pinnoitetusta kromi-kobolttipohjaisesta
nivelpääproteesista. Proteesi kiinnitettiin alaleuanluun nousevaan haaraan kolmella tai neljällä
ruuvilla. Myöhemmin Spiessl (1976), Silver (1977), Raveh (1982), Flott (1984) ja Boyne
(1987) työtovereineen kokeilivat erilaisia muunnelmia tällaisesta nivelpääproteesista. Silver
hylkäsi ruuvikiinnityksen ja kiinnitti proteesin varren luun sisään PMMA-sementillä
lonkkaproteesien kiinnitystekniikan mukaisesti. Flot kiinnitti proteesin ruuvilla
ydinkanavaluuhun. Nivelpään korvaaminen johti kuitenkin aina nivelkuopan vaurioon 2-3
vuodessa. Tämän vuoksi Christensen vuonna 1965 yhdisti nivelpääproteesin
nivelkuoppaimplanttiin, ja samalla hän suoritti ensimmäisen varsinaisen totaaliartroplastian.
Tässä tekonivelproteesissa nivelpää, jonka muodosti Vitallium®-levyyn kiinnitetty
akryylinuppi, ruuvattiin alaleuan nousevaan haaraan (van Loon ym. 1995). Nivelpään ja
nivelkuopan korvaavaa leukanivelproteesia kehitettiin edelleen 1970-luvulla. Tällöin kromikobolttiseoksesta valmistetut nivelkuoppa ja nivelpää laminoitiin Proplast-materiaalilla.
Proplast-komposiitti, joka koostuu polytetrafluoroeteenistä (Teflon®) ja hiilikuidusta,
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aiheutti degradoituessaan vierasesinereaktioita (Wolford 1997). Tämä systeemi ei ole enää
markkinoilla. Tällä hetkellä käytetyin alloplastinen implantti on Christensenin proteesi (TMJ,
Inc). Vitalliumista® valmistettu fossa on 0.5 mm paksu, ja sitä valmistetaan noin 40 eri kokoa
erikseen oikealle ja vasemmalle puolelle. Alunperin systeemiin sopiva nivelpääproteesin
runko oli Vitalliumia® ja nivelpinta metyylimetakrylaattia. Christensenin I tyypin
nivelpääproteesi murtui 6-7 %:ssa tapauksista, mutta Christensenin II tyypin proteesissa
tekonivelpään puutteet on korjattu (Chase ym. 1995). TMJ Inc. on kehittänyt täysin metallisen
leukanivelen kokoproteesin. TMJ Inc. tekee leukanivelen kokoproteeseja myös
kolmiulotteisen tietokonetomografiakuvan perusteella. Alloplastiset koko leukanivelen
korvaavat proteesit sallivat potilaalle vain alaleuan pyörähdysliikkeen, koska nivelpäähän ei
kiinnitetä pterygoideus lateralis -lihasta, joka liikuttaisi alaleukaa eteenpäin. Sen takia
avausliike vaihtelee 30-35 mm ylä- ja alaleuan hampaiden kärjistä mitattuna.
2.9.3 Leukanivelproteesien indikaatiot
Diagnostisia potilasryhmiä, joissa leukanivelen proteesit useimmin tulevat kysymykseen ovat:
1) vaikea nivelrikko
2) toistuva ankyloosi
3) kondyylifraktuura, jota ei voi korjata
4) avaskulaarinen nekroosi
5) kasvaimet, jotka vaativat laajan kudospoiston
6) synnynnäiset häiriötilat (esim. hemifakiaalinen mikrosomia)
7) traumat (Bassette ym. 1985, van Loon ym. 1995).
Leukanivelen rekonstruktiossa käytettävät materiaalit ovat joko autogeenisia tai alloplastisia
(Merrill 1986). Yleisesti suositaan autogeenisia nivelkorvikkeita, koska alloplastiset
materiaalit ja proteesit vaativat lähes aina uusintaleikkauksia (Henry ja Wolford 1990).
Etenkin kasvavilla potilailla tulisi käyttää autogeenisia siirteitä, esim. kylkiluusiirrettä
(Feinderg ja Larson 1989). Teoreettisesti leukanivelen onnistunut alloplastinen proteesi voisi
tarjota aikuisille potilaille seuraavia etuja verrattuna autogeeniseen kudossiirteeseen: 1)
säästytään kudossiirteen ottopaikan komplikaatioilta, 2) purennan tasapaino säilyy paremmin,
3) ei ole tarvetta leukojen immobilisoimiseen, 4) alaleuan liikkeet saadaan heti
purentatoimintaan mukaan, 5) heterotooppisen luunmuodostuksen aiheuttama ankyloosiriski
vähenee, 6) leikkausaika lyhenee.
2.9.4 Leukanivelproteesityypit
Leukanivelessä on käytetty useita vuosia proteeseja: 1) tasapainottamaan nivellevyjen
toimintaa (luunsisäiset implantit), 2) korvaamaan nivellevyjä, 3) korvaamaan nivelpäätä, 4)
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korvaamaan nivelkuoppaa, 5) korvaamaan koko leukaniveltä (total joint prosthesis).

Luun sisäiset implantit
Nivelpään takaosaan luun sisälle ankkuroituja implantteja käytetään kiinnitettäessä
tekoligamentteja nivellevyyn sen stabiloimiseksi nivelpään päälle. Wolford työtovereineen
raportoi Mitek Mini-Anchor -implanttisysteemin onnistumisprosentiksi 90% 63 potilaan
aineistossa, jota seurattiin noin vuoden ajan, ja toisessa 32 potilaan ryhmässä
onnistumisprosentti oli 92. Joidenkin tutkimusten mukaan implantin ympärillä ei ollut
tulehdusta eikä luussa ollut tapahtunut resorptiota, ja implantit olivat pysyneet paikoillaan
(Wolford 1997, van Loon ym. 1995).
Leukanivellevyn korvaaminen
Erityisesti USA:ssa käytettiin 1970- ja 1980- luvuilla paljon kahdentyyppisiä alloplastisia
nivellevyjä korvaavia proteeseja, Proplast/Teflon® (Vitek) ja Silastic. Pitempiaikainen
toiminta ja kuormitus kulutti näitä, ja mikroskooppiset partikkelit, joita keho ei pystynyt
hajottamaan, aiheuttivat vaikeita paikallisia ja systeemisiä reaktiota. Komplikaatioita olivat
mm. fragmentoituminen, vierasesinereaktiot, partikkelien vaeltaminen, kipu, lymfadenopatiat,
vaikeat nivelrikot, luun syöpyminen, nivelkuopan perforoituminen ja immunologiset
systeemin toimintahäiriöt (Henry ja Wolford 1993, Wolford 1997). Toisaalta Henry ja
Wolford raportoivat 1989 107 potilaan aineistossa eri autogeenisten nivellevysiirteiden
onnistumisprosenttien vaihtelevan 8% ja 31% välillä.
Nivelpään, nivelkuopan ja koko leukanivelen korvaaminen
Useita eri metalleja ja metalliseoksia sekä Proplast/Teflonia, polymetyylimetakrylaatteja ja
polyeteeniä on käytetty leukanivelproteesien osina. Monet yritykset etenkin USA:ssa ovat
valmistaneet leukanivelen kokoproteeseja, mutta tänään niiden valmistus on keskittynyt
muutamaan yritykseen USA:n terveysviranomaisten (Food and Drug Administration - FDA)
määräysten ja toimien takia. Leukanivelproteeseissa käytetään nykyään materiaaleina kromikobolttia. Viime aikoina on myös ryhdytty valmistamaan yksilöllisiä leukanivelproteeseja
potilaan leukanivelen luisten rakenteiden tomografia-kuvatietoon perustuvan, muovista
tehdyn kolmiulotteisen mallin avulla. Näissä leukanivelproteeseissa käytetään ortopediassa
hyväksi havaittuja materiaaleja: proteesin alaeuan varsiosa ja kallonpohjaan liittyvä
nivelkuoppa ovat titaanilla päällystettyjä, nivelpää on koboltti-kromia ja kuopan
toiminnallinen nivelpinta on päällystetty polyeteenillä (UHMWPE). Näiden proteesien
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seuranta (16-48 kk) 56 peräkkäisellä potilaalla, joille laitettiin 100 tekoniveltä antoi hyvät
tulokset 86%:ssa tapauksista (Mercury ym. 1995).

Leukanivelproteesien aiheuttamat tavallisimmat komplikaatiot
Alloplastisille leukanivelproteeseille (=leukanivelimplanteille) tyypillisimmät komplikaatiot
ovat seuraavat: proteesin paikaltaan siirtyminen tai murtuminen, polymeerien tai
metalliseosten hajoamisen aiheuttamat vierasesinerektiot, heterotooppinen luunmuodostus
(mikä johtaa proteesin ankyloosiin), ja alaleaun alveolihermon vaurio ruuvien asettamisen
yhteydessä. Kun implantti kuormittuu, kudoksen ja implantin rajapinnalla tapahtuu vähitellen
irtoamista, joka johtaa jättisolujen aiheuttamaan vierasesinereaktioon. Tämä puolestaan
johtaa ympäröivien luu- ja pehmytkudosten degeneraatioon tai resorptioon. Potilaan kokemia
oireita ovat mm. lisääntyvä nivelkipu ja alentunut nivelen toimintakyky, nivelalueen
turvotuksen tai tiukkuuden tunne ja korvien tukkoisuuden tunne muutoin terveissä korvissa.
Kliinisesti havaitaan alaleuan liikkuvuuden alenemista, leukanivelen rahinaa ja purennan
muutoksia, tavallisimmin purennan avautumista.
Infektiot ovat nykyään hyvin harvinaisia. Vain yksittäisiä TMJ-tekonivelkirurgiaan liittyviä
infektioita on julkaistu, eikä tekonivelen mahdollisesta poistosta infektion seurauksena ole
juuri raportoitu. Syynä tähän saattaa olla antibioottihoitojen käyttö ennen ja jälkeen
leikkauksen.
Heterotooppista luunmuodostusta implantin ympärillä on havaittu 52 %:lla potilaista. Tätä
komplikaatiota esiintyy etenkin potilailla, joilla on aiemmin käytetty allografti-implantteja tai
tekoniveltä, ja se johtaa suun avautumisen rajoittumiseen. Vaikeimmissa tapauksissa
ylimääräinen luu voidaan poistaa leikkauksessa (Lindqvist ym. 1992).
Christian Lindqvistin ja työtovereiden tutkimuksessa 1992 luun syöpymistä esiintyi
leukanivelen kuopassa kuuden vuoden seurannassa yhteensä kymmenellä 23:sta TMJpuoliproteesipotilaasta, ja yhdellä potilaalla kallon pohjaan syntyi tällä tavalla reikä jo
kymmenen kuukauden kuluttua leikkauksesta. Leukanivelen kuopan resorptiota on havaittu jo
kahden kuukauden kuluttua leikkauksesta. On arveltu, että yleensä luun syöpymistä aiheuttaa
nivelnastaproteesin ja nivelkuopan huono niveltyminen eli yhteensopimattomuus. Ruuveihin
liittyvää luun syöpymistä havaittiin viidellä potilaalla (22 %), joille oli asetettu AO/ASIF:n
valmistama puoliproteesi.
Tulehdusta ja vierasesinereaktiota on kuvattu erityisesti Proplastia tai silikonia sisältävien
proteesien käytön yhteydessä (esimerkiksi Vitek-Kent Proplast-Teflon proteesi). Proplastin
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liuskeutuminen tai mureneminen siihen liittyvine kivuliaine tulehdusreaktioineen ja
granuloomineen saattaa olla aihe proteesin poistamiseen ja korvaamiseen muun tyyppisillä
TMJ -tekonivelillä (Henry & Wolford 1990). Useissa tutkimuksessa on todettu, että potilaat,
jotka on leikattu vähintään kaksi kertaa, saavat komplikaatioita muita herkemmin. Etenkin
potilailla, joilla oli aiemmin ollut Silastic- tai Prolast-implantti, todettiin jättisolujen
aiheuttamia vierasesinereaktioita ja reaktiivista luun kasvua, mikä aiheutti kipuja ja alaleuan
liikkuvuuden rajoittuneisuutta, joka johti fibroottiseen tai luiseen ankyloosin.
Yhteenveto
Leukaniveleeseen voidaan tarvittaessa laittaa hyvin monenlaisia teko-osia. Alan
amerikkalainen yhdistys on antanut niiden käytöstä varsin tarkat suositukset, ja paikallinen
terveysviranomainen (FDA) on toimillaan keskittänyt leukanivelen kokoproteesien
valmistamisen
muutamiin
yrityksiin.
Myös
materiaalipuolella
leukanivelen
tekonivelkirurgiassa on kokeiltu varsin runsaasti eri ratkaisuja. Vaikka leukanivelen
alloplastinen proteesi voisi tarjota useita etuja potilaalle, hyvin usein kuitenkin joudutaan
uusintaleikkauksiin, ja siksi tarkoin rajattu indikaatioiden asettelu on perusteltua.
Biomateriaaliratkaisuissa on päädytty ortopediassa hyväksi havaittuihin materiaaleihin:
esimerkiksi totaaliproteesissa luuhun kiinnittyvä varsi- ja nivelkuoppaosa voivat olla titaania,
kulumiselle altis nivelpää koboltti-kromia, ja kuopan koboltti-krominuppiin niveltyvä
liukupinta UHMW- polyeteeniä.
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3. LUUFIKSAATIOON KÄYTETYT BIOMATERIAALIT
Jari Salo, Ilkka Tulikoura, Yrjö T. Konttinen, Seppo Santavirta
HYKS Kirurgian klinikka/ Ortopedia ja traumatologia, HYKS Sisätautien laitos/
Reumatologia, HY/, HY/ Biolääketieteen laitos, Anatomian osasto

3. 1. Johdanto
Luun parantuessa uudisluumuodostus voi tapahtua joko kallusmuodostuksen tai suoran
luutumisen kautta. Konservatiivisesti hoidettavissa putkiluun murtumissa luutuminen
tapahtuu kallusmuodostuksen kautta, jolloin parantumisen edetessä voidaan röntgenkuvissa
todeta luun ulkopinnalle kehittyvä uudisluumuodostuma luun paikallisena paksuuntumisena.
Samantyyppinen paraneminen tapahtuu käytettäessä murtuman hoitoon ydinnaulausta, jossa
murtumakappaleiden päiden välillä pääsee tapahtumaan pientä liikettä. Sen sijaan
levytyksessä syntyy rigidi fiksaatio, jossa luukappaleiden kontaktipinnat pysyvät paikallaan
toisiinsa nähden, eikä kallusmuodostumaa nähdä. Tällöin luutuminen tapahtuu suoralla
luutumisella. Kolmantena luutumistyyppinä mainittakoon vielä venytysluutuminen, jossa
jatkuvalla venytysstimulaatiolla pyritään muodostamaan lisää luuta esimerkiksi raajan
pidennyksessä (Canale ym. 1997).
Murtumien operatiivisen hoidon periaatteet on esittänyt Lambotte jo 1700-luvulla. AO/ASIF
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on vuonna 1958 muotoillut seuraavat vieläkin käyttökelpoiset päämäärät operatiiviselle
murtuman hoidolle:
1. Murtumakappaleiden anatominen paikoilleen asettaminen.
2. Riittävän stabiili kiinnitys murtuma-alueen biomekaanisten vaatimusten täyttämiseksi.
3. Verenkierron säilyttäminen mahdollisimman hyvänä murtuma-alueelle.
4. Aktiivinen, kivuton murtuma-alueen lihasten ja nivelten käyttö pehmytkudosongelmien
estämiseksi.
Yllämainitut periaatteet vaativat kirurgilta riittävän hyvää avausta näkyvyyden ja
työmahdollisuuksien saamiseksi, onnistunutta avointa murtuman paikalleenasettamista ja
tukemista niin, että murtuma saadaan kiinnitettyä lopullisella kiinnitysmateriaalilla.
Materiaalin tulee kestää myös vaadittavan kuntoutuksen aiheuttamat rasitukset (Muller ym
1991). Mekaanisten naularuuvien lisäksi on kehitetty materiaaleja, jotka voisivat toimia
samanaikaisesti luun tukimateriaalina ja korvikkeena ja jotka lisäksi olisivat bioaktiivisia.
Yleensä nämä materiaalit vaativat kuitenkin myös ulkoista tukea.

3.2. Luun kiinnityksessä käytettyjä materiaaleja
Luunmurtumien fiksaatiossa käytettävien materiaalien tulee olla mahdollisimman
kudosystävällisiä, eli aiheuttaa niin vähän kudosärsytystä kuin mahdollista. Toisaalta niiden
tulee olla riittävän lujia ja väsymättömiä, jotta luukappaleiden välinen hyvä asento säilyy
murtuman parantumisen ajan ja jotta potilas saadaan liikkeelle mahdollisimman aikaisin.
Sairaanhoidon kustannusten kannalta myös materiaalin saatavuus ja hinta ovat merkittäviä
tekijöitä (Rokkanen ym. 1995).
Metallit
Teräs
Ruostumaton kirurginen teräs koostuu pääasiassa raudasta, kromista, molybdeenistä, hiilestä
ja nikkelistä. Teräs kestää toistuvaa rasitusta hyvin, on halpaa ja helposti työstettävää.
Seoksessa olevat kromi ja molybdeeni muodostavat elimistössä teräsimplantin pinnalle
korroosiolta suojaavan oksidikerroksen, joka kuitenkin kuluu hankaukselle altistuvista
kohdista pois. Tilalle kehittyy uusi kerros, mutta tilanteen jatkuessa pitkään ei uutta
passivaatiokerrosta enää muodostu, ja näin ollen implantin korroosio pääsee alkamaan.
Erityisesti tämä on todettu ruuvin kantojen ja levyjen välisillä kontaktipinnoilla. Tällä hetkellä
voitaneen pitää suositeltavana teräsimplanttien poistamista 1-2 vuoden kuluttua operaatiosta
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ainakin nuoremmilta potilailta. Teräs häiritsee tietokonekerroskuvauksia ja estää
magneettikuvantamistutkimukset. Saatavuutensa, soveltuvuutensa ja hintansa takia teräs on
tämän hetken yleisin implanttimateriaali murtumien hoidossa.

Titaani
Titaani on elimistössä erittäin inertti materiaali. Kaupallisesti puhdas muoto sisältää titaania ja
happea. Sen pinnalle muodostuu kudoksessa titaanidioksidikerros, joka suojaa implanttia.
Mekaanisilta ominaisuuksiltaan titaani on terästä elastisempaa (elastinen modulus 110 GPa,
teräksellä 200 GPa), mutta sen murtolujuus on suurempi (900 MPa vs. 790 MPa). Hankausta
titaani kestää huonommin kuin teräs. Titaanin hyviin puoliin voidaan lukea vielä se, että se ei
estä MRI-tutkimuksen tekoa, ja ohuet (<1,6 mm) implantit ovat läpikuultavia röntgenkuvissa.
Tyypillinen ominaisuus on myös erittäin suuri lepokitka titaani-titaanirajapinnoilla.
Materiaalina titaani on huomattavasti terästä kalliimpaa. Titaania voidaan käyttää myös
seoksien osana. Esimerkiksi titaanin, alumiinin ja vanadiinin seos (Ti6Al4V) on erittäin luja
ja kestää hyvin jopa venymistä.
Kromi-kobolttiseos
Kromi-kobolttiseos on edelleen käytössä, mutta sen käyttö on jossain määrin vähentynyt.
Muista materiaaleista mainittakoon mm. Vitallium®, josta tehdyt ruuvit pitävät hyvin luussa.
Tämä metalliseos kestää korroosiota paremmin kuin teräs, mutta on toisaalta mekaanisilta
ominaisuuksiltaan terästä heikompaa.
Muistimetallit
Muistimetallit on keksitty 1960-luvulla. Tunnetuin ja biologisesti turvallisin muistimetalliseos
on Nitinol, jota myydään nykyään useilla eri kauppanimillä. Siinä on nikkeliä ja titaania noin
1:1, mutta seoksessa on vähäisessä määrin myös muita alkuaineita, joilla voidaan hieman
muunnella lejeeringin ominaisuuksia.
Nitinol muuttuu faasiltaan austeniittisesta martensiittiseksi viilentyessään sille ominaisen
transformaatiolämpötilan läpi. Nitinolista valmistettua kappaletta voidaan väännellä, venyttää
tai puristaa martensiittisessa lämpötilassa haluttuun muotoon, ja kun kappaletta sitten
lämmitetään yli transformaatiolämpötilan, se palautuu alkuperäiseen, austeniittisessa
lämpötilassa sille annettuun muotoonsa. Jälleen jäähdytettäessä muoto säilyy ennallaan ja
haluttaessa kappaletta voidaan taas vääntää uuteen asentoon martensiittisessa lämpötilassaan,
mistä muoto palautuu alkuperäiseksi, kun kappale lämmitetään uudelleen austeniittiseen
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lämpötilaan. Tätä kutsutaan ns. muisti-ilmiöksi. Lämmittäminen voidaan tehdä esim.
johtamalla sähkövirta kappaleeseen (Shabalovskaya SA 1996).
Muistimetallit ovat myös superelastisia: austeniittisessa faasissa oleva muistimetalli voidaan
muuttaa martensiittiseksi myös kuormittamalla materiaalia. Superelastisuus tarkoittaa
käytännössä sitä, että kappaletta voidaan kuormittamalla venyttää jopa 10 % pituudestaan,
niin että se palautuu välittömästi kuormituksen loputtua alkuperäiseen pituuteensa ja
muotoonsa; siten muistimetalliin voidaan säilöä liike-energiaa kuten kuminauhaan.
Superelastisuus toimii vain rajatulla lämpötila-alueella, jota voidaan säädellä
muistimetalliseoksen rakennetta muuttamalla. Nitinolin superelastinen lämpötila-alue on
kehonlämmön (37!C) molemmin puolin, mikä tekee siitä hyvin käyttökelpoisen
biomateriaalin (Duerig TW ym. 1996).
Nitinolin komplianssi on lähellä luiden ja jänteiden komplianssia, mikä on edullista luun ja
implantin välisen sidoksen syntymiselle. Luun kasvua kiinni Nitinoliin voidaan vielä edistää
tekemällä siitä huokoista. Nitinol ei häiritse magneettikuvausta. Biokompatibiliteetissa
ongelma on oikeastaan nikkeli - titaani on suhteellisen bioinerttiä ja sitä on käsitelty TiAlVmetalliseoksen yhteydessä. Nikkeli on sytotoksista ja allergeenista. Tiettyjen alkuaineiden
kanssa se muodostaa karsinogeenisiä yhdisteitä, ja myös nikkelioksidin on in vitro todettu
olevan karsinogeenistä. In vivo hiukkasmuotoiset nikkeliyhdisteet aiheuttavat, nikkelioksidia
lukuunottamatta, kasvaimia. Kiinteänä luuhun asennettuna Nitinol ei sitä vastoin aiheuttanut
koe-eläimille kasvaimia. Nitinolin ympärille syntyy suojaava titaanioksidikalvo, joka
ehkäisee metalli-ionien irtoamista implantista. Kudokset näyttävät sietävän Nitinolia hyvin.
Yli kymmenen vuoden ajalta on julkaistu vain pari yksittäistä tapausselostusta allergisista
reaktioista. Syöpätapauksista ei ole raportoitu. Huokoisen Nitinolin ongelmana saattaa olla
suuresta pinta-alasta johtuva lisääntynyt nikkeli-ionien liukeneminen, mikä voi huonontaa
biokompatibiliteettiä ja olla jopa syöpäriski; tästä ei kuitenkaan toistaiseksi ole näyttöä
(Shabalovskaya SA 1996, Takeshita F ym. 1997, Castleman LS ym. 1976).
Nitinol on ollut laajemmassa kliinisessä käytössä Venäjällä, Kiinassa ja Saksassa. Ortopedian
lisäksi sitä käytetään mm. endoskooppisissa instrumenteissa, stenteissä, katetreissa ja
puristavina
ommelhakasina.
Ortopediassa
Nitinolia
on
hyödynnetty
mm.
osteosynteesimateriaalina murtumien korjaamisessa, koska muistiominaisuuden avulla
saadaan aikaan tasainen puristus murtumalinjan yli. Eri muotoisia niittejä ja hakasia käytetään
lyhyiden putkiluiden murtumissa ja murtumafragmenttien kiinnityksessä. Ne lyödään viileänä
martensiittisessä faasissa ”leuat auki” olevina luuhun murtuma- tai katkaisukohdan
molemmin puolin; kun sitten metalli lämpenee ruumiin lämpötilaan, se muuttuu alkuperäiseen
austeniittiseen muotoonsa ”leuat kiinni” ja samalla vetää luunkappaleet tiukasti kiinni
toisiinsa. Nitinol-tangoilla on modifioitu perinteistä luun Iliazarov-venytysleikkausta.
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Alkuperäiseen muotoonsa palaamaan pyrkivät tangot takaavat tasaisen pituussuuntaisen
vedon kiinnitettynä pidennettävään luuhun. Ydinnaulauksessa Nitinol-naula viedään
halkaisijaltaan luuydinonteloa pienempänä luun sisään ja lämmitetään täyttämään ontelo
asennuksen jälkeen, jolloin naula pysyy tukevasti kiinni. Naulaa poistettaessa se viilennetään,
jolloin sen halkaisija pienenee ja se voidaan vetää helposti ulos (Shabalovskaya SA 1996).
Selkärangan synnynnäisten virheasentojen korjaamisessa rankaan posteriorisesti kiinnitetyillä
Nitinol-tangoilla saadaan aikaan pitkillekin etäisyyksille tasainen asentoa korjaava
vääntövoima.
Suu- ja leukakirurgiassa Nitinol-levyjä käytetään mm. kasvoluiden murtumien hoidossa ja
epämuodostumien korjausleikkauksissa. Lisäksi on kokeiltu huokoisia Nitinol-levyjä mm.
luupuutosalueiden korjaamiseen. Kranioplastioissa puutosalue voidaan peittää Nitinollevyillä. Muistimetallista on tehty jopa selkärangan nikamavälien luudutuksissa käytettäviä
interkorporeaalisia implantteja (”spacer”) ja lonkkaproteeseja. Niiden toimivuudesta
pidemmällä seuranta-ajalla ei kuitenkaan ole mitään raportteja (Brailovski V ym. 1996).
Biohajoavat materiaalit
Biohajoavilla kiinnitysmateriaaleilla tarkoitetaan elimistössä biohajoavia implantteja.
Luunmurtumissa käytettyjä kiinnitysvälineitä ovat mm. ruuvit, nastat, sauvat, levyt, kalvot ja
vaijerit. Ne on valmistettu synteettisistä polyestereistä, kuten polyglykolihaposta (PGA),
polylaktidista (PLA) ja näiden kopolymeereistä. Polymeereistä voidaan käyttää myös erilaisia
isomeereja. Poly-l-laktidi on materiaaleista laajimmassa käytössä. Polyesterit hajoavat
elimistössä hydrolyyttisesti ja entsyymien katalysoimina. PGA:sta tulee glykolihappoa ja
PLA:sta maitohappoa. Nämä poistuvat elimistöstä normaalin aineenvaihdunnan kautta.
Tällä hetkellä biodegradoituvia ruuveja ja sauvoja käytetään pääasiassa hohkaluualueiden
murtumien hoidossa (Rokkanen ym. 1997). Yleisimpiä käyttökohteita ovat tuoreet olkaluun
sivunastojen, kyynärlisäkkeen, värttinäluun pään, ranneluun, kämmenluun ja distaalisen
reisiluun, proksimaalisen sääriluun ja erityisesti nilkan murtumat. Murtumien lisäksi niitä
käytetään myös käden ja jalan alueen osteotomioissa sekä nivelen jäykistyksissä (Partio
1992). Peukalon kämmennivelen kyynärluunpuoleisen sivusiteen uudelleen asettamisessa
käytetään nastoja. Tietyissä nivelkierukoiden repeämissä käytetään polylaktidinuolia.
Valmistusmenetelmät vaikuttavat paljon tuotteiden mekaanisiin ominaisuuksiin. Suoran
massavalun sijaan tuotteen rakenteesta voidaan tehdä säikeinen (itselujittunut), jolloin
synteettisistä polymeereistä tulee erittäin lujia (Törmälä 1993). Tällaisten kiinnittimien
taivutuslujuus on aluksi jopa yli 400 MPa, joka vastaa teräksen lujuutta. Itselujittuneiden
implanttien kimmokerroin (8-15 GPa) taas vastaa kuoriluun ominaisuuksia, mikä on
todennäköisesti murtuman nopealle paranemiselle eduksi. PGA:n alkulujuus on suurempi

106

kuin PLA:n.
Kiinnitysvälineiden liukenemisen tulee tapahtua murtuman kiinnityksessä optimaalisesti,
oikealla aikataululla. Ne eivät saa menettää mekaanisia ominaisuuksiaan liikaa ennen kuin luu
ehtii parantua. Toisaalta esimerkiksi kasvavassa luussa materiaalin tulee hävitä
mahdollisimman pian luutumisen tapahduttua, jotta luun kasvu ei häiriinny. Kasvuruston
lävistämisissä suositaankin PGA:a, koska se liukenee nopeammin.
Liukenevien materiaalien etuna on se, että kiinnitysvälinettä ei tarvitse poistaa. Implantti
menettää lujuutensa vähitellen murtuman paranemisen myötä, ja kuormitus siirtyy
parantuvaan luuhun näin asteittain. PLA ja PGA eivät aiheuta häiriöitä röntgen- ja
magneettikuvaukseen. Liukeneviin materiaaleihin voidaan tulevaisuudessa liittää myös mm.
luun kasvua edistäviä tekijöitä ja antibiootteja. Polyglykolin hajoamisvaiheen aikana voidaan
toisinaan havaita sen aiheuttama ohimenevä kudosreaktio. Biodegradoituvien
kiinnitysvälineiden ongelmana on ollut myös riittävän lujuuden saavuttaminen putkiluun
diafyysialueiden murtumien hoidossa. Biohajoavien kiinnitysvälineiden käyttö luun
kiinnityksessä on joka tapauksessa maailmanlaajuisesti yleistymässä.
Keraamit
Keraamisia aineita käytetään lähinnä luupuutoksen korvaamisessa muun fiksaation lisänä.
Tarkoitus on tukea jäljellä olevat luut hyväksyttävään asentoon ja luoda perusta uudisluun
muodostumiselle, sekä täyttää mahdollisia puutoksia. Keraamisiin implantteihin (korallit ja
hydroksiapatiittivalmisteet) voidaan myös sekoittaa esimerkiksi luun muodostusta
kiihdyttäviä kasvutekijöitä tai luuydinaspiraattia. Myös hiilikuituvahvisteisia epoksihartsista,
polysulfonista ja polyeetteri-eetteri-ketonista valmistettuja komposiittifiksaatiomateriaaleja
on kokeiltu tarkoituksena välttää jäykkien levyjen ym. aiheuttamaa kuormituskatoa. Luuta
korvaavia aineita käsitellään yksityiskohtaisemmin omassa kappaleessaan.

3.3. Implantit
Ruuvit
Ortopediassa käytettävät ruuvit voidaan jakaa usealla eri tavalla valmistusmateriaalin,
käyttötarkoituksen tai sen mukaan, onko ruuvi itsekierteistävä vai ei. Itsekierteistävissä
ruuveissa kierteen poikkileikkaus on symmetrinen, kun taas esikierteistystä vaativissa
ruuveissa kierre on purevampi, kannanpuoleisen kierrepinnan ollessa lähes kohtisuora ruuvin
akseliin nähden. Näin ollen esikierteistettävällä ruuvilla saadaan suurempi vetolujuus, jopa
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250 kg/ ruuvi. Ruuvin vetolujuus laskee merkittävästi, jos ruuvin paksuus ylittää 40 % luun
halkaisijasta. Tällä tosin on merkitystä vain pienimpien luiden kohdalla.

Kortikaaliruuvit
Kortikaaliruuvit ovat koko matkaltaan kierteistettyjä ja vaativat kierteistyksen ennen
paikalleen laittoa. AO-kortikaaliruuveissa on käytössä paksuudet 1.5-4.5 mm. Ruuvin pituus
mitataan ennen kierteistämistä. Kortikaaliruuveja käytetään lähinnä fiksaatiolevyjen
kiinnittämiseen kuoriluun alueella sekä yhden korteksin vetoruuveina.
Hohkaluuruuvit
Hohkaluuruuveissa on kortikaaliruuveja suuremmat kierteet paremman pidon
aikaansaamiseksi metafyysialueilla. Hohkaluuruuveja on kahta paksuutta, 4 mm ja 6.5 mm, ja
ne ovat joko kokonaan tai osittain kierteistettyjä. Osittain kierteistetyissä hohkaluuruuveissa
kierreosa on ruuvin kokonaispituudesta riippumatta joko 16 tai 32 mm.
Täysin kierteistettyjä ruuveja käytetään lähinnä levyjen kiinnittämiseen luun pääteosa- ja
luuvarrenliitoskohta-alueilla vetoruuveina em. alueiden murtumissa. Ruuvin ulottaminen
vastakkaiseen luukuoreen saakka lisää pitokyvyn noin kuusinkertaiseksi. Mikäli vastapäinen
luunkuori ei ole kovin paksu, ruuvin saa kiinnittymään ilman edeltävää porausta ja kierteen
tekoa.
Malleoliruuvi, paksuudeltaan 4.5 mm, kehitettiin alunperin sisäkehräksen murtumien hoitoon.
Siinä on osittainen kierteistys, jonka profiili on samanlainen kuin kortikaaliruuveissa, mutta
sen kärki on suunniteltu kairautumaan hohkaluuhun.
Muut
Herbertin ruuvia käytetään pienten luiden murtumien hoitoon. Esimerkkinä mainittakoon
ranteen alueelta veneluun murtuman hoito. Ruuvi on kierteinen molemmista päistään, jää
kokonaan luun sisään ja aikaansaa kompression murtumakappaleiden välille.
Kompressiovaikutus perustuu erilaiseen kierteen nousuun ruuvinpäissä.
Kanyloiduissa ruuveissa on keskellä reikä, jonka avulla ruuvi voidaan viedä ennalta-asetettua
johtopiikkiä pitkin tarkasti haluttuun kohtaan.
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Dynaamiset ruuvit
Dynaamisista ruuveista esimerkkinä voidaan mainita DHS (dynamic hip screw) -ruuvi, jota
käytetään reisiluun collum-/ per- / subtrokanteeristen murtumien hoidossa. Levyosa
kiinnitetään kortikaaliruuveilla reisiluun varren yläosaan siten, että levyn läpi voidaan asettaa
ennalta määritellyssä kulmassa reisiluun kaulaa ja päätä paikoillaan pitävä ruuvi. Tämä
proksimaalifragmentissa oleva ruuvi pääsee liukumaan pituusakselinsa suuntaisesti, jolloin
reisiluun murtuma-alue pääsee impaktoitumaan aksiaalisen kompression suuntaisesti.
Murtuma-alueen kasaanpainuminen puolestaan edistää stabiliteettia ja luutumista. Muita
saman alueen fiksaatiomenetelmiä ovat mm. DCS, jossa levyn ja ruuvin välinen kulma on 90
astetta, toisin kuin DHS:ssa. Muutoin rakenne on yhtäläinen DHS:n kanssa. DCS:a voi
käyttää silloin, kun murtumalinjan kulku tai pirstaleisuus estää DHS:n käytön.
Proksimaalinen reisinaula (PFN), gamma-naula ja eri mittaiset rekonstruktionaulat ovat muita
esimerkkejä dynaamisista ruuveista.
Levyt
Jotta levyfiksaatiolla saavutettaisiin stabiili tilanne, levyn on oltava riittävän pitkä, ja se on
saatava tukevasti kiinnitetyksi luun pinnan myötäisesti ruuveilla. Eräänlaisena nyrkkisääntönä
voitaneen pitää suositusta 6-8 luukuoren lävistämisestä levyn kiinnitysruuveilla. Yleisesti
ottaen levyfiksaatiota tehtäessä on syytä kiinnittää huomiota reduktioon, sillä levyfiksaatio,
johon jää luun päiden väliin diastaasia, altistaa useimmissa tapauksissa luutumattomuudelle.
Murtumien kiinnityksessä käytettävät levyt nimetään niiden biomekaanisen toiminnan
kannalta neutralisoiviksi levyiksi, kompressiolevyiksi, buttress-levyiksi tai tension bandlevyiksi.
Neutralisoivat levyt
Neutralisoivan levyn tarkoitus on sekä olla tukena murtumissa että mahdollistaa
ruuvifiksaatio. Lisäksi se estää torsiota, taivutusta sekä sivuttaissiirtymää murtumakohdassa.
Murtuma voidaan joutua ensin kiinnittämään yksittäisillä, murtumafragmentista toiseen
kulkevilla ruuveilla, jonka jälkeen neutralisoiva levy asetetaan lisätueksi murtuma-alueelle.
Tyyppikohteita neutralisaatiolevyn käytölle ovat värttinäluun, kyynärluun, sääriluun ja
olkaluun murtumat.
Kompressiolevyt
DCP (Dynamic compression plate) on levy, jossa tukifunktion lisäksi saadaan aikaan
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ruuvinreikien geometriaan perustuva aksiaalinen kompressio murtumakohtaan. Pelkällä DCPlevyllä voidaan saada aikaiseksi noin 50-80 kp puristusvoima murtumakappaleiden välille.
Haluttaessa suurempaa kompressiovoimaa (120 kp) DCP-levyn kiinnityksen yhteydessä tulee
käyttää erillistä tensiolaitetta.
Kapeita DCP-levyjä käytetään kyynärvarren, sääriluun sekä lantion alueen murtumissa,
leveitä reisiluussa ja olkaluussa. Parhaiten kompressiolevytykseen sopivat suorat tai lievästi
viistot poikkimurtumat.
LC-DCP (low-contact dynamic compression plate) -levyt on pyritty kehittämään siten, että
levyn alle jäisi pinta-alaltaan pienempi luun ja levyn välinen kontaktipinta, mikä mahdollistaa
paremman verenkierron luukalvolle. Tällöin pääsee tapahtumaan myös pieni kallusmuodostus
levyfiksaatiosta huolimatta. Ruuvit voidaan asettaa tarvittaessa jopa 40 asteen kulmiin, ja
reikien muotoilu mahdollistaa kaksisuuntaiset kompressiot. Semitubulaari-, 1/3-tubulaari
(Drittelrohr), sekä ¼-tubulaarilevyt ovat ohuita, koveria levyjä. Tällä hetkellä 1/3tubulaarilevyä käytetään lähinnä ulkokehräksen sekä kämmenluiden ja jalkapöydänluiden
murtumien hoidossa.
Buttress-levyt
Buttress-levy tarkoittaa levyä, joka kiinnitetään suurempaan, stabiiliin murtumakappaleeseen
ja joka on muotoiltu siten, että se tukee murtumakappaletta, vaikka levyä ei vielä olisi
kiinnitettykään pienempään murtumakappaleeseen. Näin ollen buttress-levyksi voidaan
kutsua useita eri mallisia levyjä (L-levy, T-levy jne.), koska nimitys on lähinnä
biomekaanisista ominaisuuksista kertova termi.
Buttress-levy on muotoiltava tarkoin luunkuoren muotoiseksi, jolloin tukifunktio on paras.
Levyyn tulevat ruuvit pyritään sijoittamaan siten, että ne estävät mahdollisimman hyvin levyn
liikkumisen tai periksi antamisen murtumakohtaa kuormitettaessa. Näin ollen kun käytetään
levyissä mahdollisesti olevia ovaaleja reikiä, ruuvit on asetettava ovaalireikien murtuman
puoleisiin päihin kiinnitettäessä levyä suurempaan murtumafragmenttiin.
T-levy on tehty kohtuullisen ohueksi ja on tarkoitettu lähinnä alueille, joissa luunkuori on
ohut. Tyypillisimpiä käyttöalueita ovat sääriluun nivelnastojen, sääriluun distaaliosan tai
olkaluun proksimaaliosan murtumien hoito. Toisinaan T-levyä käytetään myös reisiluun
distaaliosan mediaalipuolen murtumissa.
L-levyjä käytetään pääasiassa sääriluun lateraalikondyylin murtumissa. Lisäksi on olemassa
joukko buttress-periaatteelle soveltuvia levyjä, joita käytetään luuvarren liitoskohdan ja luun
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pääteosan murtumissa. Näistä esimerkkinä mainittakoon apilalevyt distaalisten
sääriluumurtumien hoidossa sekä condylar buttress plate distaalifemurin murtumien hoidossa.
Lusikkalevyä käytetään nykyisin yleensä luuvarren liitoskohdan luutumattomien murtumien
hoidossa distaalisessa olkaluussa, värttinäluussa ja sääriluussa.
Rekonstruktiolevyt
Rekonstruktiolevyissä jokainen ruuvien välinen levyn osa on kavennettu, jolloin levyt
voidaan kohtuullisen vapaasti taivuttaa anatomisesti istuviksi. Kiinnitys tapahtuu alla olevan
luun tyypin mukaan kortikaali- ja/tai hohkaluuruuvein. Esimerkkinä käyttökohteista
mainittakoon mm. olkavarrenluun distaaliset metafyysialueen murtumat, solisluun murtumat,
lantion murtumat sekä useat kasvoalueen luiden murtumat.
Piikit
Piikkifiksaatio estää murtuma-alueella sivuttaissiirtymiä ja jossain määrin angulaatiota. Näin
ollen piikkifiksaatiota käytettäessä tarvitaan yleensä kaksi tai useampia piikkejä, sekä usein
vielä kipsi-immobilisaatio riittävän stabiliteetin saavuttamiseksi. Piikkien kulkusuunnat ovat
fiksaation pitävyyden kannalta keskeisiä, ja tilan salliessa on suositeltavaa saada piikit
murtuma-alueelle ainakin kahdesta eri suunnasta. Näin saadaan mukaan rotationaalista
stabiliteettia. Kirschner-piikkejä käytetään esimerkiksi jalkapöydän ja käden alueen pienten
luiden murtumien hoidossa, samoin kuin osteotomioiden jälkeisenä kiinnityksenä.
Oman ryhmänsä muodostavat lasten luiden pituuskasvualueiden murtumat, joissa piikit ovat
lievemmin kasvulevyä vahingoittavia kuin ruuvit ja levyt. Kirschner-piikkejä käytetään myös
osana jännitesidosta, kuten kyynärlisäkkeen ja polvilumpion dislokoituneissa murtumissa.
Näissä piikit asetetaan paikoilleen, ja piikkien ympäri kierretään rautalankajännitesidos, joka
aikaansaa murtuman stabiliteetin vetoa vastaan. Piikit puolestaan estävät murtumakappaleiden
sivuttaissiirtymää sekä kiertymistä. Murtumien ulkoisessa kiinnittämisessä tai alkuvaiheen
vetohoidossa voidaan myös käyttää luun lävistäviä piikkejä, jotka kiristetään veto/
tukilaitteeseen. Uusimmissa ulkoisissa tukilaitteissa on siirrytty käyttämään paksumpia
piikkejä, jotka mahdollistavat mm. vain toispuoleisen tukikehikon käyttämisen
raajamurtumissa.
Vaijerit
Teräsvaijereiden käyttö murtumien hoidossa rajoittuu pitkälti protetiikan – ja siinä
ydinnaulauksen - sekä avulsiomurtumien yhteyteen. Vaijerisidoksilla saadaan tarvittaessa
kiristettyä haljennut putkiluu implantin ympärille tuen saamiseksi. Joissakin tapauksissa
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putkiluun pitkissä kierremurtumissa käytetään lisätukena myös vaijerisidoksia.

Ydinnaulat
Ydinnaulaus on saavuttanut viimeisen 50 vuoden aikana suosiota erityisesti reisiluun ja
sääriluun luunvarren murtumien hoidossa. Sitä pidetään tällä hetkellä yhtenä
fysiologisimmista murtuman kiinnitysmenetelmistä, sillä se säilyttää periosteaalisen
verenkierron ja sallii yleensä raajan varhaisen kuormittamisen. Ydinnaulaus soveltuu
parhaiten diafyysin kapeimman eli keskialueen poikkimurtumiin.
Ydinnaulat jaetaan riimaamattomiin ja riimattaviin. Riimattaville nauloille tehdään putkiluun
ydinonteloon halkaisijaltaan 0.5-1.5 mm ydinnaulaa paksumpi tunneli, johon ydinnaula
asennetaan. Riimaus toisaalta aiheuttaa autologisen luunsiirron murtuma-alueelle, mutta
toisaalta sitä on pidetty riskitekijänä rasvaembolisaatiolle sekä paikalliselle luun
lämpönekroosille. Näin ollen riimaustekniikkaan ja välineistöön on syytä kiinnittää huomiota.
Riimauksen tulee tapahtua hyväkuntoisilla välineillä riittävän maltillisesti. Ydinnaula antaa
diafyysimurtumalle stabiliteettia sivuttaissuunnassa ja mahdollistaa varhaisen aksiaalisen
kuormituksen. Rotaatiostabiliteettia ei riimattavilla ydinnauloilla kuitenkaan saavuteta.
Salpaydinnaula on ydinnaula, jonka molemmissa päissä on kiinnityskohdat poikkiruuveille.
Näin ollen murtumakappaleet kiinnitetään kappaleiden läpi poikittain kulkevilla ruuveilla itse
ydinnaulaan. Tämä estää rotaation ja toisaalta tarjoaa mahdollisuuden myös sellaisten
murtumien hoitoon, joissa on luupuutosta ja tarvetta luunsiirrolle. Salpaydinnaula voidaan
asettaa joko dynaamiseksi tai staattiseksi. Dynaamisessa vaihtoehdossa voidaan kiinnittää
vain toinen murtumakappale poikkiruuveilla, tai jos halutaan estää rotaatiokomponentti ja
toisaalta saavuttaa aksiaalinen kompressio murtuman luutumisen stimuloimiseksi, voidaan
käyttää ydinnauloissa olevaa ovaalia reikää poikkiruuville. Mikäli staattisesti ydinnaulattu
murtuma ei ala luutua, voidaan salpaydinnaula dynamisoida esim kolmen kuukauden jälkeen,
jolloin aksiaalinen kompressio raajaa kuormitettaessa kiihdyttää luun muodostusta (Rokkanen
ym. 1990).
Selkämurtumien fiksaatiolaitteet
Selkärangan nikamamurtumien sisäiset kiinnityslaitteet ovat pääsääntöisesti titaania.
Laitteisto kiinnitetään murtuneen nikaman ylä- ja alapuolisen nikaman pedikkeleihin, tai
joskus itse murtuneeseen nikamaankin pedikkeliruuvien avulla. Ruuvit toimivat ankkureina,
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joihin kiinnitetään keskilinjan molemmin puolin kulkevat pitkittäistangot. Nämä voidaan
edelleen kiinnittää toisiinsa poikittaistangoilla, mikäli lisästabiliteetin tarvetta on.
Pitkittäistankojen laiton yhteydessä pyritään myös korjaamaan selkärankaan murtuman
seurauksena tullut virheasento. Sisäiseen kiinnitykseen voidaan vielä liittää nikamien
yhteenluuduttaminen esim. suoliluun harjusta saadulla autologisella luusiirteellä.
Kaularangan alueella murtumien kiinnitykseen käytetään levyjä (AO tai Casparin levy) ja/tai
metallilankasidoksia (Rogersin operaatio).
Sementit ja hemostaattiset valmisteet
Ortopediassa käytettävä sementti on polymetyylimetakrylaattia. Sementti on tahnamaista,
vapaasti työstettävissä olevaa massaa, joka kovettuu alkulämpötilasta riippuen muutamissa
minuuteissa. Kovettumisen aikana sen lämpötila nousee jonkin verran yli ruumiinlämmön.
Sementin pääasiallinen käyttöalue on implanttien kiinnittäminen protetiikassa, mutta sitä
käytetään toisinaan myös murtumien hoidossa. Silloin on yleensä kyseessä patologinen
murtuma, jossa luun rakenne on paikallisesti heikentynyt esimerkiksi luuston etäispesäkkeen
takia. Putkiluun patologisen murtuman hoitona voidaan käyttää esimerkiksi ydinnaulausta,
johon liitetään sementin käyttö.
Norian® SRS® (Skeletal Repair System) sementti on mineraalikorvike, joka on luun
mineraalia muistuttavaa karbonoitua apatiittia. Sementti valmistetaan sekoittamalla
kalsiumfosfaattijauhe natriumfosfaattiliuokseen. Muodostunut tahna voidaan näin injektoida
ja muovailla luupuutokseen. Tahna kovettuu kudoksessa noin kymmenessä minuutissa ja
saavuttaa maksimaalisen puristuslujuuden noin 12 tunnissa. Sementtiä pidetään
kudosystävällisenä, ja sen on todettu korvautuvan ajan myötä potilaan omalla luukudoksella
luun normaalin uusiutumistapahtuman myötä. Norian® SRS® sementtiä käytetään tällä
hetkellä lähinnä distaalisissa värttinäluumurtumissa muun hoidon tukena (Kopylov ym. 1996,
1999), mutta käyttöindikaatiot ovat laajenemassa. Etuna on nopea mobilisaatio.
Luu on verekäs kudos. Erityisesti autologisen luusiirteen oton yhteydessä työstetty hohkaluu
vuotaa verta diffuusisti. Tämän hillitsemiseksi on kehitetty hemostaattisia valmisteita, kuten
luuvaha, kollageeni ja sokerirunkoiset pumpuli- ym. valmisteet, joilla vuoto saadaan
rauhoittumaan. Proteesien sementoinnin yhteydessä veri heikentää kovettuvaa sementtiä.
Tällöin riittävä hemostaasi saadaan usein aikaan vetyperoksidi-adrenaliinitaitoksilla.
3.4. Metalli-implanttien poisto
Nykytietämyksen mukaisesti suositellaan, että metalli-implantit poistetaan murtuman
parannuttua ainakin nuorilta potilailta. Syynä on metallien korroosiotaipumus erityisesti
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alueilla, joissa tapahtuu hankautumista. Esimerkkinä mainittakoon levyfiksaatio, jossa
korroosioaltteimmat kohdat ovat ruuvien kantojen ja levyn väliset kontaktipinnat. Suosituksia
on olemassa useita, mutta AO/ASIF on antanut seuraavanlaiset suositukset metalliimplanttien poistoajankohdista (AO-kurssi kirurgeille, 7.9.5.1998, Porvoo):
1. 8-12 kk:n kuluttua mm. nilkan kehrästen murtumien fiksaatiomateriaali, sekä polvilumpion
jännitesidosmateriaali
2. 12-18 kk:n kuluttua mm. sääriluun varren levyfiksaatiomateriaali sekä useimmat
yläraajamurtumien, reisiluun pertrokanteeristen murtumien sekä kollummurtumien
kiinnitysmateriaalit
3. 18-24 kk:n kuluttua mm. sääriluun ydinnaula
4. 24-36 kk:n kuluttua mm. reisiluun ydinnaula tai levyfiksaatiomateriaali
Muita leikkausaiheita implanttien poistolle ovat fiksaatioalueen endoprotetiikka, luun
väsyminen kiinnityslevyn pään kohdalla, sekä muut itse fiksaatiomateriaalista aiheutuvat
mekaaniset ym. haitat, kuten ihon vaurioituminen alueilla, joissa on vain niukalti
ihonalaiskudosta. Lantion alueelta ei yleensä poisteta fiksaatiomateriaaleja, ellei niiden
poistolle ole erityistä syytä (Muller ym. 1991, Schatzker ja Tile 1996).
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4.1. Johdanto
Biomateriaaleja käytetään yleisesti monissa selkärangan alueen leikkauksissa. Lähes aina
kyse on instabiilin luisen rangan osan tukemisesta. Instabiiliuden on voinut aiheuttaa trauma,
synnynnäinen tai hankittu rakennepoikkeama, neoplasia, degeneraatio, infektio, leikkaus tai
jokin perussairaus, kuten osteoporoosi. Instabiiliuden korjaamisen yhteydessä tai sen lisäksi
biomateriaalien avulla voidaan korjata asentovirheitä ja palauttaa ainakin osin selkärangan
toimintakykyä.
Selkärangan alueella biomateriaalien on pystyttävä kantamaan suuria kuormia murtumatta,
sillä implantin pettäminen voi pahimmillaan johtaa selkäydinvaurioon. Nikamien
luudutusleikkauksissa osteokonduktiivisuus ja biokompatibiliteetti ovat tärkeitä
lisäominaisuuksia. Koska fiksaatiovälineistö on yleensä paikallaan pitkään, materiaalin tulee
olla
hiukkasmuodossakin
kudosystävällistä,
jotta
vältytään
epäedulliselta
vierasesinereaktiolta. Kulumista tulee nimittäin vuosien saatossa tapahtumaan kaikkien
biomateriaalien pinnoilla ja erityisesti hankaukselle alttiilla alueilla.
Rangan alueelle asennetaan satoja erilaisia implantteja,
tärkeysjärjestyksessä voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin:
-

jotka

pääpiirteittäin

ja

Ruuvit, koukut, tangot, levyt, vaijerit ym. internin fiksaation välineistö
Luudutuksissa käytettävät interkorporeaaliset implantit
Nikamaproteesit
Arpeutumista ehkäisevät väliaineet
Välilevyproteesit

Rankaimplanttien rakennemateriaalina on käytetty koeluonteisesti tai käytetään edelleen lähes
kaikkia mahdollisia kirurgisessa käytössä olevia biomateriaaleja; tällä hetkellä eniten
metalleja, luusiirteitä, komposiitteja, PMMA-luusementtiä, polyeteeniä ja keraameja.
Toistaiseksi on julkaistu vain hyvin vähän eri materiaaleja vertailevia tutkimuksia muutoin
identtisten implanttien kesken. Päähuomio on keskittynyt materiaalien biomekaanisiin
ominaisuuksiin,
ei
niinkään
materiaalien
aiheuttamiin
kudosreaktioihin
tai
pitkäaikaisvaikutuksiin. Seuranta-ajat ovat lisäksi varsinkin uudemmilla materiaaleilla kovin
lyhyitä. Monesti implantin muotoilu ja leikkaustekniikka sekä potilaan ominaisuudet
vaikuttavat lopputulokseen huomattavasti enemmän kuin optimaalisen biomateriaalin valinta.
Niinpä tässä artikkelissa ei juurikaan oteta kantaa materiaalien paremmuusjärjestykseen eri
käyttötarkoituksissa, se jääköön kirurgin päätettäväksi tapauskohtaisesti.
Historiaa
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Ensimmäisiä dokumentoituja internin fiksaation käyttäjiä rankakirurgiassa oli Hadra, joka
vuonna 1891 käytti metallivaijeria liittäessään okahaarakkeet yhteen pikkulapsen
dislokoituneen murtuman hoitamiseksi (Hadra 1891). Ilmeisesti myös Wilkins oli suorittanut
vastaavan operaation jo hieman aiemmin (Wilkins 1888). Vuonna 1910 Lanke käytti
okahaarakkeiden stabilointiin ensin selluloiditankoja ja sittemmin terästankoja, jotka sidottiin
okahaarakkeisiin ensin silkkilangalla ja myöhemmin tinatulla teräsvaijerilla (Lanke 1910).
Lumbaalisen fuusiokirurgian pioneereja olivat Albee ja Hibbs (Albee, 1911; Hibbs, 1911).
Samoihin aikoihin Hunie käytti selkärangan tukemiseen vaijerein kiinnitettyjä luupalasia.
Autologisten luusiirteiden käytöstä raportoivat myös McKenzie-Forbes vuonna 1920,
Campbell 1927 ja Ghormley 1933, joista viimeisimmät käyttivät suoliluun siivestä otettua
luuta. Vuonna 1922 Kleinberg muunteli McKenzie-Forbesin leikkausta käyttämällä
xenograftina naudan luuta (Dwyer, Johnson, 1995).
Nikaman solmujen välisen luudutuksen pioneerina pidetään Clowardia, joka 1945 suoritti
uudella menetelmällä posteriorista reittiä luudutusleikkauksen käyttäen siinä autologista
luusiirrettä (Cloward 1952). Jaslow tosin oli julkaissut vastaavan menetelmän jo aiemmin
(Jaslow, 1946). Ruotsissa kokeiltiin ensimmäisten joukossa välilevyproteeseja 1960-luvulla,
jolloin Fernström asensi nikamien väliin ruostumattomasta teräksestä valmistettuja
teräskuulia (Fernström 1966), jotka kuitenkin upposivat seurannassa nikamakorpuksiin.
Ruuvien ja levyjen käyttö rankakirurgisessa internissä fiksaatiossa alkoi noin 50 vuotta sitten.
King kiinnitti fasettiniveliä yhteen ruuveilla vuonna 1948 (King 1948), ja muutamaa vuotta
myöhemmin Wilson ja Straub yrittivät kiinnittää okahaarakkeita toisiinsa molemmin puolin
pultattujen metallilevyjen avulla (Dwyer & Johnson 1995). 1950- ja 60-luvuilla Harrington
hioi omaa, koukkuihin ja tankoihin perustuvaa fiksaatiomenetelmäänsä, josta tulikin
sittemmin hyvin suosittu. Monet nykyiset tankoratkaisut perustuvat pitkälti juuri Harringtonin
menetelmään (Harrington 1962), joskin nykyään tankoihin voi asentaa useampia koukkuja
kuin vain yhden kumpaankin päähän, ja samaan tankoon voi kiinnittää ruuvejakin.
Transpedikulaarisen fiksaation ensimmäisenä kehittäjänä tunnetaan Roy-Camille
(Roy-Camille ym., 1976). Magerl puolestaan aloitti transpedikulaarisiin ruuveihin perustuvan
lannerangan eksternin fiksaation vuonna 1977 (Magerl, 1984). Suomalaiseen
selkäleikkauskulttuuriin on vaikuttanut torakolumbaalisten murtumien hoitoon tarkoitetun
“Dickin laitteen” kehittäjä, Walter Dick (Dick, 1989). Laite perustuu transpedikulaaristen
ruuvien käyttöön.
4.2. Ruuvit, koukut, tangot, levyt, vaijerit ym. internin fiksaation välineistö
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Selkärangan leikkauksissa käytetään modifioiden kaikkia yleisimpiä internin fiksaation
menetelmiä paitsi putkiluihin sopivaa ydinnaulausta. Anteriorisella fiksaatiolla tarkoitetaan
nikaman solmuihin tukeutuvia kiinnitysmenetelmiä, ja vastaavasti termi posteriorinen
fiksaatio tarkoittaa rangan posteriorisiin luisiin osiin tukeutuvia menetelmiä, mutta kattaa
myös pedikkeleihin ja nikaman solmuihin tukeutuvan transpedikulaarisen fiksaation.
Useimmiten kiinnitysvälineistö jätetään pysyvästi paikoilleen turhien poistoleikkausten
välttämiseksi. Jos implantti pettää, tapahtuman syy on selvitettävä ja toimittava sen
mukaisesti. Pettänyt implantti saatetaan poistaa ja korvata uudella, mikäli on odotettavissa,
että luutuminen on mahdollista saavuttaa internillä fiksaatiolla. Kiinnitysvälineistöllä on
tärkeä rooli niin kauan, kunnes luutunut tai asennoltaan korjaantunut ranka voi taas kantaa
rasituksen. Mikäli luutumista ei tapahdu, kaikki kiinnitysmenetelmät pyrkivät pettämään tai
irtoamaan viimeistään kahden vuoden kuluessa, koska ne eivät kestä loputtomiin rangan
liikkeistä ja kuormasta aiheutuvia rasituksia.
Fiksaatiomenetelmien
monimuotoisuutta
havainnollistaa
fiksaatiovälineistä ja - menetelmistä (Slone ym. 1995):

luettelo

yleisimmistä

KAULARANKA
C0-C1-C2:
vaijerikiinnitykset, transartikulaariset ruuvit, dens-ruuvaus, kallo-kaularankalevyt ja -tangot,
atlantoaksiaaliset koukut
C2-Th1 anteriorinen fiksaatio:
anterioriset levyt
C2-Th1 posteriorinen fiksaatio:
vaijerikiinnitykset tangoilla tai ilman, koukku-tankokiinnitykset, massa lateraliksiin
ruuvattavat levyt ja tangot
Eksterni fiksaatio:
halo-vest, kallovetopihdit
RINTA- JA LANNERANKA
Posteriorinen fiksaatio:
transpedikulaariset ruuvit tangoilla tai levyillä, koukku-tankokiinnitykset, edellä mainittujen
yhdistelmät, transartikulaariset ruuvit, dynaamiset ruuvikiinnitykset
Anteriorinen fiksaatio:
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ruuvi-tankokiinnitykset, ruuvi-levykiinnitykset
Eksterni fiksaatio:
transpedikulaariset, perkutaaniset ruuvit (Magerl)
Yleisimpänä materiaalina käytetään nykyään titaania ja sen seoksia, jotka ovat syrjäyttämässä
ruostumattoman teräksen. Teräs on suhteellisen vahvaa, helppoa taivuttaa ja halpaa. Se
kuitenkin haittaa selkärangan MRI- ja CT-kuvauksia, sen biokompatibiliteetti ei ole paras
mahdollinen, ja lisäksi teräksen korroosionkestävyydessä on muihin implanttimetalleihin
verrattuna toivomisen varaa, etenkin sen jälkeen kun pintaa suojaava kromioksidikerros on
kulunut pois. Titaani ja Ti6Al4V-titaaniseos ovat parempia materiaaleja, koska ne haittaavat
huomattavasti vähemmän MRI- ja CT-kuvantamista, ovat kudosystävällisempiä ja niiden
korroosionkestävyys on parempi (Martz ym., 1997). Materiaalivalintaakin tärkeämpää on
yleensä kiinnityslaitteiston muotoilu: olisi pyrittävä välttämään jyrkkiä mutkia ja
epäsymmetrisiä taivutuksia sekä turhia reikiä, koska rasitus keskittyy tällaisiin kohtiin, ja sen
seurauksena implantti voi murtua.
Monofilamenttilankoja voidaan käyttää yksinäänkin, nimenomaan kaularangassa, mutta
alempana niitä käytetään yleensä tankokiinnitykseen tai sen lisänä. Lasten luusto on pehmeää,
ja on arveltu, että tiukka metallilankalenkki saattaa syöpyä sen läpi. Tämän mahdollisuuden
takia on kokeiltu Nylon®-nauhoja ja kudotusta polyeteenistä (Mersilene®) valmistettuja
nauhoja, jotka ovat mahdollisesti turvallisempia (O’Brien ym., 1986; Gaines ym., 1986).
Vaijerit koostuvat metallilangoista. Niillä on seuraavia etuja pelkkiin lankoihin nähden:
niiden joustavuus taivutettaessa on parempi, ne mukautuvat paremmin epäsäännöllisiin
pintoihin ja väsymismurtuma-alttius on pienempi. Toisaalta vaijerissa on korroosiolle altista
pintaa huomattavasti enemmän kuin langassa, ja lisäksi metalliset monofilamentit saattavat
hankautua toisiaan vasten vaijerin liikkuessa ja nopeuttaa sen kulumista. Titaanivaijerit ovat
käytännössä syrjäyttäneet teräsvaijerit.
Koukkuja käytetään yleensä tankojen kiinnitykseen. Koukkuosa kiinnitetään laminoihin,
fasettiniveliin ja pedikkelin tyveen tai processus transversaliksiin. Toinen pää koukusta
kiinnitetään tankoon. Siten niillä voidaan saada aikaan veto- ja työntövaikutuksia rankaan.
Muotoilu- ja kestävyyssyistä putkiluihin käytetyt levyt eivät sovellu rankakirurgiaan, joten on
ollut tarpeen suunnitella erityisiä selkärankaan sopivia levyjä.
Tankoja käytetään pitkittäistukena niin kaula-, rinta- kuin lannerangan alueella. Yleensä ne
asennetaan pareittain rangan molemmin puolin ja kiinnitetään ruuvein, vaijerein, kaapelein ja
koukuin luisiin rakenteisiin. Eri mallit poikkevat toisistaan kiinnitysmenetelmien osalta.
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Luusementtiä käytetään selkärangan alueella internin fiksaation apuna nykyään enää hyvin
harvoin. Sitä voidaan käyttää lähinnä tuumorikirurgiassa tai osteoporoottisen luun
transpedikulaaristen ruuvien pidon parantamiseen. Se voi helpottaa kiinnitystä tarjoamalla
ruuveille ja implanteille laajan kosketuspinnan. Sementin liikkuminen selkäydinkanavaan
voidaan estää esim. piikein tai metalliverkoin.
Tulevaisuudessa ns. muistimetallit saattavat tulla käyttöön esim. skolioosikorjauksissa
käytettävien tankojen materiaalina. Muistimetallista tehdään suoria tankoja. Leikkauksen
yhteydessä tangot muotoillaan skolioottista rankaa vastaavaksi. Muotomuistin vaikutuksesta
ne kuitenkin saadaan myöhemmin palaamaan alkuperäiseen muotoonsa melko vähäisellä
lämmityksellä (esim. sähkövirran avulla), jolloin ne suoristuvat ja oikaisevat rankaa.
Lupaavimmalta näyttäisi nikkelistä ja titaanista koostuva Nitinol®, koska sen
biokompatibiliteetti on hyvä (Martz ym. 1997).
Myös liukenevilla materiaaleilla olisi käyttöä rankakirurgiassa, mikäli niiden
kestävyysominaisuudet olisivat paremmat ja ne saataisiin säilymään huomattavasti nykyistä
pitempään. Optimaalista nimittäin olisi, että fiksaatiojärjestelmä tukisi rankaa ja kantaisi
kuormituksen sillä aikaa, kun ranka paranee. Kun selkäranka taas olisi toimintakykyinen,
tukimateriaali häviäisi vähitellen. Nykyisten biohajoavien materiaalien kuormituksen sieto on
siis kuitenkin liian huono ja biodegradaatio tapahtuu turhan nopeasti (Martz ym. 1997).
4.3. Spondylodeeseissa käytettävät implantit
Nikamien välinen instabiiliteetti voidaan korjata luuduttamalla nikamat yhteen. Anteriorisessa
ja posteriorisessa lumbaalisessa interkorporeaalisessa fuusiossa, sekä ns. 360-fuusiossa
voidaan käyttää interniä fiksaatiota ja luudutettavien nikamien väliin asennettavia
interkorporeaalisia implantteja pelkkien luusiirteiden sijasta. Näitä on tarjolla myös
anterioriseen kaularankakirurgiaan. Posteriorisessa ja posterolateraalisessa lumbaalisessa
fuusiossakin käytetään nykyään usein interniä fiksaatiota, mutta ei interkorporeaalisia
implantteja.
Interkorporeaalisten tukien tarkoitus on kohottaa ja stabiloida diskusväliä ja saada aikaan
luutuminen suoraan nikaman solmusta toiseen. Perinteisesti tukiosina on käytetty auto- ja
allologisia luusiirteitä, erityisesti suoliluun siivestä, kylkiluusta, pohjeluusta tai muualta
otettuja hohka- ja/tai kortikaaliluun kappaleita. Niiden käyttö aiheuttaa kuitenkin
keräyskohdan morbiditeettia. Lisäkomplikaatioita voivat olla valenivelen muodostuminen
(mikä tosin voi muodostua implanteillakin), huonosta luun laadusta johtuva siirteen
luhistuminen tai sen liikkuminen esim. selkäydinkanavaan jne. Vaihtoehtoisia menetelmiä
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onkin viime aikoina kehitelty innokkaasti.
Uudet metalliset tai komposiittirakenteiset, sylinterin, suorakaiteen tai kiekon muotoiset
kehikkotuet (‘cage’) ovat osoittautuneet lyhyillä seuranta-ajoilla lupaaviksi ratkaisuiksi.
Ti6Al4V-seoksesta valmistettu BAK® on sylinterimäinen, ontto, ulkopinnaltaan kierteistetty
ja rei’itetty tuki. Se kierretään pareittain paikoilleen valmiiksi porattuihin ja kierteistettyihin
reikiin, ja implanttien sisälle sijoitetaan luuta edistämään luutumista implanttien läpi.
Lumbaalialueen implanteissa voidaan käyttää polyeteenitulppia, joiden tarkoitus on pitää
luusiirre implantin sisällä. Samantapainen implantti on myös RAY® -tuki. Suorakaide- ja
kiekkotukia valmistetaan yleensä titaanista, mutta myös muovia ja komposiittia on käytetty.
Niiden lisänä käytetään transpedikulaarista tai transartikulaarista fiksaatiota.
Komposiittirakenteisten, esimerkiksi hiilikuituvahvisteita sisältävien tukikehikoiden etuja
ovat lujuus (vaikkakin titaaniset kehikot ovatkin lujempia), luun jousto-ominaisuuksia
vastaavat joustoarvot sekä röntgennegatiivisuus, jonka ansiosta luutumista voidaan seurata
tarkemmin kuin metallitukia käytettäessä (Brantigan ym. 1994). Myös komposiittitukien
luhistumisia on kuvattu (Tullberg 1998).
Muut tukipalat ovat lähinnä kuriositeetteja: Puhtaasta titaanista on valmistettu verkkomainen
tukipala, jonka jousto-ominaisuudet muistuttavat hohkaluun ominaisuuksia. Titaanin
suhteellisen pehmeyden takia tukipalan luhistuminen saattaa olla mahdollista, mikäli
luutuminen ei tapahdu toivotulla tavalla (Leong ym. 1994). Waisbrod kehitti hohkaluun
rakennetta muistuttavan huokoisen, koboltti-kromiseoksesta valmistetun tukipalan (Waisbrod
1988). Huokoisuus ja verkkomaisuus lisäävät suuresti implantin pinta-alaa, minkä on pelätty
johtavan lisääntyneeseen korroosioon ja kulumiseen. Ionimuotoisen metallin elimistölle
aiheuttamista haitoista ei vielä tiedetä riittävästi.
Polymetyylimetakrylaattia (PMMA, luusementti) on historiassa käytetty tukimateriaalina ja
luupuutosalueiden täytemateriaalina, mutta pitempiaikaiset tulokset ovat olleet huonoja
(McAfee PC ym. 1986). Kovettunut sementti kestää suuriakin puristusvoimia, mutta huonosti
vääntö- ja venytysvoimia. Kovin pitkäikäistä tukea metyylimetakrylaatti ei takaa. Nykyään
PMMA on jäänyt pois käytöstä tällä alueella.
Korallia, joka on poroosi hydroksiapatiittipitoinen luonnonmateriaali, on 1980-luvulta lähtien
kokeiltu selkärangan luudutuksessa. 1990-luvulla on alettu käyttää puhtaasta
hydroksiapatiitista (HA) valmistettuja tukipaloja. Niiden on todettu soveltuvan
luudutusleikkauksiin. Pienillä potilassarjoilla tulokset ovat olleet hyviä (Kim P ym. 1998).
HA:n etu on sen erinomainen biokompatibiliteetti. Se resorboituu huomattavasti hitaammin
kuin luusiirteet, joten sen puristuslujuus säilyy hyvin pitkään.
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Pitkäaikaisseuranta puuttuu toistaiseksi, joten myöhäisvaiheessa tapahtuvan murenemisen tai
luhistumisen riski on olemassa. Myös muita, osteokonduktiivisia ja mahdollisesti hitaasti
resorboituvia biokeraameja saatetaan tulevaisuudessa käyttää luudutuksissa. Lupaavalta
vaikuttaa mm. apatiitista ja wollastoniitista (SiO2-CaO keraami) koostuva materiaali
(Yamamuro ym. 1990). Kenties myös Suomessa kehitetty biolasi saattaisi olla kokeilun
arvoinen selkärangan luudutusmateriaalien pinnoitteena, mutta ilmeisesti sillä ei toistaiseksi
ole tehty tähän aiheeseen liittyviä tutkimuksia.
Luisia, tukipaloina käytettäviä, mm. naudasta peräisin olevia xenografteja on markkinoilla,
mutta niiden käyttöön voi liittyä implantin romahtamisen riski. Huonosti valittu luupalojen
keräyskohta ja immunogeenisyyden poistossa käytetyt menetelmät saattavat heikentää
graftien rakennetta (Konttinen ym. 1997). Nykykäsityksen mukaan xenografteja ei pidä
käyttää tällä indikaatiolla.
4.4. Nikamaproteesit
Nikamaproteesilla tarkoitetaan laitteita, joilla korvataan poistettu tai tuumorin tuhoama
nikamakorpus. Tähän tarkoitukseen on aiemmin käytetty yleensä allograftiluuta, esim.
femurin diafyysiä. Nykyään ollaan kuitenkin siirtymässä yhä enemmän titaanisiin
nikamaproteeseihin. Laitteet tukeutuvat alempaan ja ylempään nikamakorpukseen.
Stabilointina käytetään anteriorista tai posteriorista fiksaatiota. Tuumorikirurgiassa on
useimmiten kyse palliatiivisesta hoidosta: tavoitteena on kivun poisto ja neurologisten
lisävaurioiden esto. Nikamaproteeseista on julkaistu toistaiseksi erittäin vähän kliinisiä
tutkimuksia. Niitä asennetaan vielä suhteellisen harvoin potilaille. Seuranta-ajat ovat lyhyitä
ja potilaat kuolevat usein pahanlaatuiseen perustautiinsa.
Varhaisemmat PMMA-terästankoyhdistelmään perustuneet nikamarekonstruktiot ovat
syrjäytyneet täysin. Yleisimpiä tuumorikirurgiassa käytetyistä nikamaproteeseista ovat
erilaiset titaanikehikot (‘cages’), jotka usein täytetään luusiirteellä tai luusementillä.
Kehikoissa on usein ylempään ja alempaan nikamakorpukseen tukeutuvat päätelevyt. Osa
kehikoista on onttoja, rei’itettyjä ja syliterimäisiä muistuttaen paperikoria; tällainen on mm.
Harms®-proteesi. Erään sylinterimäisen titaanikehikon, LIFT®-titaaniproteesin, korkeutta voi
säätää kierteistyksen avulla paikalleen asennuksen jälkeen. Myös titaanisen, tunkkia
muistuttavan proteesin (“Tumor jack”), korkeutta voidaan säätää asennuksen aikana.
4.5. Arpeutumista ehkäisevät väliaineet
Useat selkäydinkanavan alueella tehtävät leikkaukset, kuten välilevytyrän poisto tai
laminektomia, saattavat paranemisvaiheessa aiheuttaa liiallista arpimuodostusta. Iso arpi voi
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painaa pahenevasti selkäydintä tai hermojuuria ja aiheuttaa potilaalle kipua ja muita oireita,
vaikka em. syy-yhteys ei aina olekaan selvä. Arpi immobilisoi durapussia, saattaa aiheuttaa
araknoidiittia ja joka tapauksessa haittaa mahdollista uusintaleikkausta. Arpeutumista on
perinteisesti pyritty hillitsemään autologisilla rasvakudossiirteillä, mutta monia erilaisia
rasvasiirteitä korvaavia materiaaleja, esim. Gore-Tex®-kalvoja ja hiilihydraattipolymeereja on
tutkittu eläinkokein. Mm. polytetrafluoroeteenin (PTFE, Teflon®), hyaluronihapon tai
silikonikalvon käyttö saattaa olla rasvasiirteitä parempi ratkaisu (Martz ym. 1997).
4.6. Välilevyproteesit
Nykyään on kiinnostuttu mahdollisuudesta korvata vaurioitunut välilevy proteesilla sen
sijaan, että vierekkäiset nikamat luudutettaisiin yhteen. Proteesi mahdollistaa parhaimmillaan
liikesegmentin toiminnan palauttamisen. Se sopii kuitenkin vain tilanteisiin, jossa muut
selkärangan osat ovat kutakuinkin normaaleja, eli esimerkiksi yksittäiseen välilevyn
vaurioitumiseen. Ainakaan vielä ei kuitenkaan ole olemassa mitään näyttöä siitä, että
välilevyproteesi tarjoaisi jotakin todellista etua fuusioon verrattuna, vaikka teoriassa ajatus
nikamavälin liikkuvuuden säilyttämisestä kuulostaa tavoittelemisen arvoiselta.
Perusrakenteeltaan välilevyproteesit muistuttavat toisiaan: yleensä niissä on metalliset
päätelevyt, jotka kiinnitetään korvattavaa välilevyä ympäröivien nikaman solmujen ala- ja
yläpintoihin sementillä, ruuveilla tai tapeilla - tai ilman sementtiä luottaen metallin huokoisen
pinnan hyvään luukontaktiin. Päätelevyjen välissä voi olla niveltyvänä tai joustavana
kappaleena polyeteenilevyt, kumisekoitteesta tehty osa tai metallijousia. Joissain malleissa on
metallinen pallonivel. Seuranta-ajat ovat toistaiseksi kaikilla proteeseilla lyhyitä, paitsi
ensimmäisillä Fernströmin proteeseilla. Niiden tuloksista on esitetty ristiriitaisia arvioita,
ongelmana on ollut metallikuulien uppoaminen nikamakorpuksiin (Fernström 1966; Ray
1992; McKenzie 1995). Niinpä joudumme odottamaan vielä vuosia, ennen kuin parhaat
proteesiratkaisut erottuvat edukseen.
Maailmalla on asennettu eniten, n. 1600 kpl, Link SB Charité®-implantteja. Niissä on
koboltti-kromiseoksesta valmistetut päätelevyt, jotka kiinnittyvät piikkien avulla ilman
sementtiä nikamakorpuksiin. Linkin implantin päätelevyjen välissä on rangan
kompressiovoiman avulla paikoillaan pysyvä UHMW-polyeteenistä valmistettu linssimäinen
levy, jolloin syntyy kaksi metalli-muoviliukupintaa (Griffith ym. 1994).
Muut ratkaisut ovat jääneet lähinnä kuriositeeteiksi. Solini ym. kuvaavat kaularangan alueelle
kehitetyn proteesin käyttöä (Solini ym. 1989). Heidän proteesinsa koostuu kahdesta isohkosta,
ruuvikiinnitteisestä metalliosasta, joihin molempiin on kiinnitetty korkeatiheyksisestä
polyeteenistä (HDPE) valmistettu levy. Nivelen liukupintana on siis polyeteeni-polyeteeni.
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Kostuik kehitti proteesin, jossa CoCr-metallista valmistettujen päätelevyjen välissä on kaksi
Ti6Al4V-titaanilejeeringistä valmistettua jousta. Implantti on suunniteltu kestämään 40
vuotta, ja osat kestävätkin laboratorio-oloissa yli 100 miljoonaa kuormitussykliä (Kostuik
1992). Hexsyn®-proteesissa Ti6Al4V-seoksesta valmistettujen päätelevyjen väliin on
asennettu patentoidusta erikoiskumista valmistettu joustava välikappale. Päätelevyissä on
luuhun kiinnittymistä edistävät tapit ja sintrattu huokoinen pinta. Implantti jouduttiin
vetämään pois USA:n markkinoilta, kun erään kumin vulkanoinnissa käytetyn aineen oli
todettu olevan mahdollisesti karsinogeenista rotille (Enker P ym. 1993).
Pelkkää välilevyä matkivat implantit ovat toistaiseksi vielä kokeiluasteella. Urbaniakin ym.
1970-luvun alussa kokeilemassa implantissa on silikoniydin, jota ympäröivät Dacronista®
(polyeteeniteraftalaatti polyesteri) ja silikonista koostuvat kuoret. Tämä malli ei osoittautunut
käytännössä hyväksi (Martz ym. 1997). Eräs ratkaisu perustuu elastomeeriseen polymeeriin
(C-FLEX® TPE). Se koostuu kolmesta eri jäykkyyden omaavasta, kiinteästi yhteenliitetystä
osasta: nucleus-, annulus- ja päätelevyosasta (Vuono- Hawkins 1995).
Luusementistäkin on rakennettu puuttuvia nikaman solmuja, ja sillä on yritetty korvata
välilevy, mutta PMMA ei sovellu enää nykyaikana tähän käyttöön; parempia ratkaisuja on
aina olemassa.
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5.1. Johdanto
Vaikka luulla on kohtuullisen hyvä uudiskasvukyky, niin ortopedian keinot ovat edelleen
riittämättömiä tapauksissa, joissa joudutaan hoitamaan suuria luupuutoksia. Luuta korvaavien
aineiden tarve on lisääntynyt voimakkaasti viimeisten 30 vuoden aikana, mikä johtuu etenkin
uusintaleikkausten ja raajaa säästävän luukasvainkirurgian kasvusta (Lindholm 1992). Edellä
mainituissa tapauksissa siirrettävän luun tarve ylittää autologisen luun määrän, ja syntyy tarve
luunsiirtoon. Allo- ja ksenograftien käyttöön liittyvien ongelmien (infektio, hyljintä,
saatavuus) vuoksi kiinnostus luuta korvaavien materiaalien kehittämiseen on lisääntynyt
jatkuvasti. Alunperin pyrittiin löytämään mahdollisimman inerttejä materiaaleja, mutta
nykyisin tavoitteena on ennemminkin kehittää aine, joka osallistuu hallittuun kemialliseen
reaktioon elimistön kudosten kanssa. Ideaalista vaihtoehtoa ei ole kuitenkaan vielä löydetty,
vaikka jo 100 vuotta jatkunut tutkimustyö jatkuu edelleen intensiivisenä. Ideaalisen luuta
korvaavan aineen tulisi nykykäsityksen mukaan olla myrkytön, elimistön hyvin sietämä,
bioaktiivinen, osteoinduktiivinen ja osteokonduktiivinen, sen pitäisi kestää normaalille luulle
tuleva kuormitus ja sallia uudisluun kasvu siirteen sisään, sillä pitäisi olla ihmisen luun
biomekaaniset ominaisuudet ja lisäksi sen tulisi olla helppoa käsitellä ja muovata.
5.2. Luuta korvaavat aineet
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Tärkeitä luuta korvaavan aineen (taulukko 2) ominaisuuksia ovat kestävyys, elastisuus,
murtumattomuus ja muovattavuus.
Taulukko 2. Luuta korvaavat aineet.
Pääryhmä
1 Kalsiumfosfaatit/hydroksiapatiitit, HA

2 Kalsiumkarbonaatit
3 Kalsiumsulfaatti
4 Bioaktiivinen lasi ja lasikeraamit
5 Polymeerit
6 Metallit
7 Luu ja luuperäiset aineet
8 Osteoinduktiiviset kasvutekijät

Eri muodot
luuperäiset (yleensä nauta)
synteettiset keraamit
koralli HA
HA-yhdistelmät (komposiitit)
trikalsiumfosfaatit, TCP
luonnon korallit
kipsi
esim. PMMA, PLA
esim. CoCr , Ti
autografti, allografti, ksenografti
demineralisoitu luumatrix, DBM, AAA
BMP-ryhmä
TGF-beta-perhe

Kalsiumfosfaatit
Hydroksiapatiittipinnoite
Hydroksiapatiitti (HA) luetaan bioaktiivisiin pinnoitteisiin, ja se muodostaa suoran
kemiallisen kontaktin luun kanssa ilman fibroottista liitosta tai välikudosta. HA:lla näyttää
olevan varsin voimakas luutumista ja uudisluunmuodostusta edistävä vaikutus elimistössä.
HA:n käyttöön liittyy kuitenkin myös ongelmia. Hydroksiapatiittia on hankala käsitellä, se on
herkästi säröytyvää ja resorboituvaa. Makrofaagien fagosytoiman HA:n onkin todettu
itsessään stimuloivan sytokiinituotantoa, joka sinällään voi altistaa vierasesinereaktiolle ja
aseptiselle implantin irtoamiselle. Näiden ongelmien vuoksi HA:n ominaisuuksia on kehitetty
eri tavoin. Hydroksiapatiitin kiinnittymistä luuhun on pyritty parantamaan tekemällä sen pinta
karkeaksi ja huokoiseksi. Kliinistä merkitystä on lisäksi pinnoitteen kiderakenteella,
puhtaudella ja paksuudella. Viimeisten 10 vuoden aikana kliiniseen käyttöön tulleet
hydroksiapatiitilla pinnoitetut tekonivelimplantit ovatkin osoittautuneet hyvin pysyviksi ja
antaneet lupaavia tuloksia kliinisessä käytössä, joskin seuranta-ajat ovat vielä lyhyitä ja
lopullinen ratkaisu on vielä auki. HA:ta on lisäksi kokeiltu luunkorvikkeena intraartikulaarisissa pitkien luiden murtumissa hyvin tuloksin.
Trikalsiumfosfaatti
Trikalsiumfosfaatti on ollut 1920-luvulta alkaen kliinisessä käytössä luunkorvikkeena, mutta
sen suosio on nykyisin varsin vähäinen. Trikalsiumfosfaatin osteokonduktiivisuus on yhtä
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hyvä kuin hydroksiapatiitin, ja sen resorptio-ominaisuudet ovat vieläkin nopeammat. Tämä
materiaali resorboituu korvautuen potilaan omalla luulla, mikä tekee sen sopivaksi erilaisten
defektien hoitoon. Hyviä tuloksia onkin saavutettu mm. luukystien luudutuksessa.
Injektoitavat luunkorvikkeet
Injektoitavia, muovattavia luusementtejä ja luunkorvikkeita kehitetään aktiivisesti. Oleellista
on yhdistää ns. carrier-aineisiin bioaktiivinen komponentti. Carrierina voivat toimia erilaiset
metakrylaatit PMMA-Bis GMA ym. sekoitteet, selluloosapohjaiset ym. komposiitit ja muovit.
Sellaisena voidaan käyttää myös muita tunnettuja bioaktiivisesti käyttäytyviä yhdisteitä, kuten
kalsiumfosfaatteja, hyroksiapatiittia, bioaktiivista lasia ja keraameja. Lupaava äskettäin
esitelty aine tässä ryhmässä on koralliperäinen kalsiumfosfaatti. Se on resorboituva, korallin
kemiallisen rakenteen omaava aine, joka kovettuu 12 tunnissa. Tätä koralliperäistä
kalsiumfosfaattia on käytetty luuvarren liitoskohdan murtumiin ja osteoporoottisiin ranteen
tyyppimurtumiin. Kliinisiä kokeiluja on meneillään Euroopassa ja USA:ssa. Turussa on
äskettäin esitelty injisoitava bioaktiivinen lasi. Injisoitavaa trikalsiumfosfaattia on käytetty
kokeellisissa töissä murtumien hoitoon.
Plaster of Paris
Veteen sekoitettua kalsiumsulfaattia eli perinteistä kipsiä on käytetty 1800-luvulta alkaen
luudefektien hoitoon. Tämä menetelmä on jäänyt pois kliinisestä käytöstä USA:ta
lukuunottamatta (Osteoset) johtuen sen tarjoamasta huonosta mekaanisesta tuesta,
särkyvyydestä ja alhaisesta osteoinduktiivisuudesta. Sitä tutkitaan tällä hetkellä yhtenä
mahdollisena luuta indusoivien tekijöiden kantaja-aineena.
Bioaktiivinen lasi ja lasikeraamit
Bioaktiivinen lasi (Bioglass) esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1967, ja se koostuu
pääasiassa Na2O, CaO, SiO2 ja P2O5 molekyyleistä. Lasikeraameja taas on kehitetty useita
erilaisia 1980-luvun lopulla Japanissa, Saksassa ja Suomessa. Edellä mainitut materiaalit ovat
elimistöön hyvin sopivia ja bioaktiivisia, ja ne kiinnittyvät suoralla kemiallisella sidoksella
luuhun ilman fibroottista liitosta. Implantaatiosta seuraa useita fysiokemiallisia reaktioita.
Bioaktiivisen lasin etuna on se, että sen elimistössä synnyttämään reaktioon voidaan vaikuttaa
muuntelemalla käytettävän yhdisteen sisältöä. Kliinisiä sovelluksia ovat hyödyntäneet paitsi
suukirurgit ja korvalääkärit, myös ortopedit luudefektien täyttämiseen. Bioaktiivinen lasi
inkorporoituu ympäröivään luuhun hydroksiapatiitin veroisesti.
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Luu ja luuperäiset materiaalit
Luunsiirteet jaotellaan 3 ryhmään: autografti (potilaan omaa luuta), allografti (ihmisen
pankkiluuta) ja ksenografti (eläimen luuta). Siirteillä tuetaan tukirakenteita, paikataan
luupuutoksia ja stimuloidaan uudisluun muodostusta. Allograftisiirteen steriliteetin
varmentaminen on tärkein yksittäinen turvallisuustekijä, koska erilaiset virukset (HIV, HVB,
HVC, CMV ym.) ja bakteerit voivat siirtyä uuteen isäntään infektoituneen siirteen mukana.
Graftien immunogeenisuus on heikko, eivätkä ne yleensä aiheuta hylkimisreaktiota. Tämän
vuoksi kudostyypitystä ei yleensä tarvita. Siirteet luutuvat nykyteorian mukaan yhden vuoden
aikana eri vaiheiden kautta (inflammaatio, vaskularisaatio, osteokonduktio ja osteoinduktio).
Lopuksi tapahtuva siirteen remodellaatio l. muotoutuminen vie sen sijaan useita vuosia.
Luunsiirteitä käytetään nykyään runsaasti tekonivelkirurgiassa etenkin lonkkanivelen
yhteydessä. Eniten hyödynnetään allografteja luupankista, mutta myös autogeenista luuta
käytetään lisänä tarvittaessa. Äskettäin on tutkittu myös kaupallisia demineralisoituja
kuivajäädytettyjä luuallografteja uuden luun kasvun indusoimisessa. Näissä eri yritysten
tarjoamissa tuotteissa on kuitenkin vielä suuria eroja luupartikkeleiden koossa ja kyvyssä
indusoida uudisluun tuotantoa. Lienee vielä viisainta jäädä odottamaan standardien
kehittämistä tämän alan tuotteille. Kaupallisena on myös tarjolla ksenograftiluuta, joista
tunnetuin esimerkki lienee Surgibonen käyttö Clowardin kaularangan fuusioissa.
Markkinoilla on tarjolla myös potilaan omaan aspiroituun luuytimeen sekoitettava
hydroksiapatiitin, trikalsiumfosfaatin ja naudan kollageenin sekoite (Collagraft) luunsiirteen
korvikkeeksi. Collagraftin on osoitettu toimivan autogeenisten siirteiden veroisesti pitkien
luiden murtumien luuduttamisessa.
Polymetyylilmetakrylaatti (luusementti)
Tekonivelproteeseja on fiksoitu yli 30 vuoden ajan luusementillä, eikä parempaa korvaavaa
menetelmää
ole
löytynyt.
Luusementit
koostuvat
pääosin
polymerisoidusta
metyylilmetakrylaatista, joka sekoitetaan leikkaussalissa jauhepolymeerista ja nestemäisestä
monomeerista. Sementtiin voidaan tarpeen mukaan lisätä antibioottia, katalysaattoreita, värija röntgenmerkkiainetta. Luusementti kestää paljon paremmin puristusta kuin jännitystä,
mutta heikoimmillaan sementti on sitä leikattaessa. Valitettavasti makrofaagit fagosytoivat
myös luusementin, jolloin sytokiinien eritys stimuloituu ja vaarana on osteolyysi. Aiemmin
osteolyysiä pidettiinkin sementtipartikkeleiden aiheuttamana, ja tätä tapahtumaa kutsuttiin
sementtitaudiksi. Nyttemmin on kuitenkin selvinnyt, että erittäin laajaksi ongelmaksi
muodostunut osteolyysi liittyy muihinkin materiaaleihin.
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Luusementin ongelmana on polymerisaatio, joka on niin sanottu eksoterminen reaktio, eli
reaktion seurauksena vapautuu lämpöenergiaa. Liika kuumeneminen voi johtaa
polymerisoituvan luusementin kanssa kosketuksiin tulevan ympäröivän luun kuolioon.
Nykykäsityksen mukaan tässä on tosin muitakin vaikuttavia tekijöitä (esimerkiksi
verenkierron estyminen), eikä ilmiön vaikutuksia proteesin stabiliteettiin vielä tunneta. Uudet,
matalamman lämpöreaktion tuottavat sementit ovat johtaneet proteesin varhaiseen
irtoamiseen ja ovat näin ollen ainakin toistaiseksi olleet pettymyksiä. Vakuumisementoinnilla
saavutettava maksimaalinen paineistus ei ole vielä ainakaan osoittautunut paremmaksi kuin
konventionaalinen sementointi, ja on jopa esitetty ensin mainitun altistavan aseptiselle
irtoamiselle. Uudenlaisia sementtiyhdistelmiä kehitetään jatkuvasti. On esimerkiksi kokeiltu
hydroksiapatiitin ja erilaisten keraamisten jauheiden sekoittamista metyylimetakrylaattiin.
Luuperäiset biologisesti aktiiviset aineet
Autolyzed antigen extracted allogeneic bone eli AAA-luu tuli käyttöön vuonna 1970, kun
huomattiin, että demineralisoitu luu saattaa stimuloida uudisluunmuodostusta BMP:n avulla.
Nykyään puhutaan jo BMP-perheestä, sillä näitä proteiineja on eristetty useita erilaisia.
Pisimmällä tällä hetkellä on BMP-2, joka saattaa tulla kaupalliseen levitykseen jo
lähivuosina. Käyttöaiheina tulisi olemaan murtumien ja osteosynteesien luutumisen
nopeuttaminen eri kohteissa.
Muut materiaalit
Edellä mainittujen lisäksi luunkorvikkeina on käytetty erilaisia yhdistelmävalmisteita.
Kollageeniin yhdistetty demineralisoitu luuydin (CollapatR) on käytössä Alankomaissa.
Biologisista materiaaleista on kokeiltu muun muassa kitiinejä. Kliinisessä käytössä on lisäksi
polytetrafluoroeteeni, polyuretaanit, polyglykoli- ja polyeteenihapot. Polyeteenipohjaisia
keraamikomposiitteja, joissa on trikalsiumfosfaatti- tai hydroksiapatiittipartikkeleita
polyeteenimatriksissa (HAPEX), on myös kokeiltu luun korvikkeena (Soltész 1988,
Suwanprateeb ym. 1998).
5.3. LÄHDEKIRJALLISUUTTA

Aho AJ, Heikkilä JT: Bone substitutes and related materials in clinical orthopaedics.
Advances in tissue banking. Vol 1, pp 73-107. Phillips GO, von Versen R, Strong DM,
Nether A (eds). World Scientific, Singapore, New Jersey, London, Hong Kong

131

Altermatt S, Schwobel M, Pochon JP: Operative treatment of solitary bone cysts with
tricalcium phosphate ceramic. A 1 to 7 year follow-up. Eur J Pediatr Surg 2:180-182, 1992
Anttila A, Lappalainen R, Hakovirta M: Improvement of adhesion of diamond-like coatings
using whisker-composite techniques. Surf Coatings Techn 82:130-132, 1996
Boden SD, Martin GJ Jr, Horton WC, Truss TL, Sandhu HS: Laparoscopic anterior spinal
arthrodesis with rhBMP-2 in a titanium interbody threaded cage. J Spinal Disorders 11:95101, 1998
Breitbart AS, Staffenberg DA, Thorne CH, Glat PM, Cunningham NS, Reddi AH, Ricci J,
Steiner G: Tricalcium phosphate and osteogenin: a bioactive onlay bone graft substitute. Plast
Reconstr Surg 96:699-708, 1995
Charnley J: The long-term results of low-friction arthroplasty of the hip performed as a
primary intervention. J Bone Joint Surg 54B:61-76, 1972
Cornell CN, Lane JM, Chapman M, Merkow R, Seligson D, Henry S, Gustilo R, Vincent K:
Multicenter trial of Collagraft as bone graft substitute. J Orthop Trauma 5:1-8, 1991
Cotrell DA, Wolford LM: Long-term evaluation of the use of coralline hydroxyapatite on
orthognathic surgery. J Oral Maxillofac Surg 56:935-941, 1998
Demian HW, McDermott K: Regulatory perspective on characterization and testing of
orthopedic bone cements. Biomaterials 19:1607-1618, 1998
Harris WH: The problem of osteolysis. Clin Orthop Rel Res 311:46-53, 1995
Itokazu M, Matsunaga T, Ishii M, Kusakabe H, Wyni Y: Use of arthroscopy and interporous
hydroxyapatite as a bone graft substitute in tibial plateau fractures. Arch Orthop Trauma Surg
115:45-48, 1996
Jones LC, Hungerford DS: Cement disease. Clin Orthop Rel Res 225:192-206, 1987
Kirker-Head CA, Gerhart TN, Schelling SH, Hennig GE, Wang E, Holtrop ME: Long-term
healing of bone using recombinant human bone morphogenetic protein 2. Clin Orthop Rel
Res 318:222-230, 1995
Lindholm TS (toim): Bone substitutes and osteoconduction. Kirjassa: New trends in bone

132

grafting. University of Tampere, Tampere, pp. 107-166, 1992.

Malchau H, Herberts P, Ahnfelt L, Johnell O: Prognosis of total hip replacement. Results
from the national register of revised failures 1979-1990 in Sweden - a ten year follow-up of
92,675 THR. 61st annual meeting of the American Academy of Orthopedic Surgeons, San
Francisco, USA, February 18-23, 1993
Rawlinson JN: Morbidity after anterior cervical decompression and fusion. The influence of
the donor site on recovery, and the results of a trial of surgibone compared to autologous
bone. Acta Neurochir (Wien) 131:106-118, 1994
Schwartz Z, Mellonig JT, Carnes DL Jr, de la Fontaine J, Cochran DL, Dean DD, Boyan BD:
Ability of commercial demineralized freeze-dried bone allograft to induce new bone
formation. J Periodontol 67:918-926, 1996
Shinar AA, Harris WH: Bulk structural autogenous grafts and allografts for reconstruction of
the acetabulum in total hip arthroplasty. Sixteen-year-average follow-up. J Bone Joint Surg
79A:159-168, 1997
Soltész U: Ceramics in composites. Review and current status. Ann NY Acad Sci 523:137156, 1988
Springfield DS: Autogenous bone grafts: Nonvascular and vascular. Orthopedics 15:12371241, 1992
Springfield DS: Allograft reconstructions. Semin Surg Oncol 13:11-17, 1997
Suwanprateeb J, Tanner KE, Turner S, Bonfield W: Influence of sterilization by gamma
irradiation and of thermal annealing on creep of hydroxyapatite-reinforced polyethylene
composites. J Biomed Mat Res 39:16-22, 1998
Virolainen P, Heikkilä J, Yli-Urpo A, Vuorio E, Aro HT: Histomorphometric and molecular
biologic comparison of bioactive glass granules and autogenous bone grafts in augmentation
of bone defect healing. J Biomed Mater Res 35:9-17, 1997
Sund G, Rosenquist J: Morphological changes in bone following intramedullary implantation
of methyl methacrylate. Acta Orthop Scand 54:148-156, 1983

133

Yoshikawa T, Suwa Y, Ohgushi H, H, Tamai S, Ichijima K: Self-setting hydroxyapatite
cement as a carrier for bone-forming cells. Biomed Mater Eng 6:345-351, 1996
Yoshimine Y, Akamine A, Mukai M, Maeda K, Matsukura M, Kimura Y, Makishima T:
Biocompatibility of tetracalcium phosphate cement when used as a bone substitute.
Biomaterials 14:403-406, 1993

6. RUSTO-, JÄNNE- JA LIGAMENTTISIIRTEET
Yrjö T. Konttinen, Jing-Wen Xu, Nureddin Ashammakhi, Jan Lassus, Seppo Santavirta
HYKS Kirurgian klinikka/ Ortopedia ja traumatologia, HYKS Sisätautien laitos/
Reumatologia, HY/ Biolääketieteen laitos, Anatomian osasto, OYKS/ Kirurgian laitos
6.1. Johdanto
Nivelrusto koostuu melko runsaasta solunulkoisesta tukikudoksesta ja siinä olevista
rustospesifisistä, erilaistuneista soluista eli kondrosyyteistä. Rustosolujen ympärillä on arveltu
olevan runsaasti kollageeni VI:a sisältävä, pienistä säikeistä koostuva punos tai kori. Muuten
rustosolujen ulkoinen soluväliaine koostuu pääasiassa II-tyypin kollageenista ja
proteoglykaanista. Ruston pääasiallinen proteoglykaani on “pulloharjamainen” aggrekaani,
jonka molekyylit ovat kiinnittyneinä hyaluronaattirunkoon jättikokoisiksi rakenteiksi. Ruston
II-tyypin kollageenisäikeet sisältävät myös XI-tyypin kollageenia. Näiden soluväliaineen
kollageenisäikeiden pinnalla on tyyppi IX -kollageenia, fibromoduliinia, dekoriinia ja muita
molekyylejä. Nämä säätelevät kollageenimonomeerien järjestäytymistä supramolekylaariksi
säikeiksi ja vaikuttavat niiden mekaanisiin ominaisuuksiin ja vuorovaikutuksiin muiden
soluväliaineen molekyylien, kuten kasvutekijöiden, kanssa. X-tyypin kollageenia on
hypertrofisessa rustossa, ja sen on arveltu liittyvän enkondraalisen luun muodostuksen
säätelyyn. Solunulkoisessa tukikudoksessa on myös runsaasti muita proteoglykaaneja,
glykoproteiineja ja proteiineja (Mankin ym. 1994).
Nivelrusto on erikoislaatuinen kudos. Päällisin puolin se vaikuttaa inertiltä ja tasaiselta
rakenteelta, joka sietää valtavia määriä toistuvaa fysikaalista kuormitusta. Rustokudos voi
kuitenkin vaurioitua mekaanisten, kemiallisten tai mikrobiologisten tekijöiden vaikutuksesta,
mikä puolestaan saattaa johtaa nivelrikkoon. Rustoon kohdistuvat vauriot syntyvät toistuvan
ja pitkäkestoisen ylikuormituksen, äkillisen voimakkaan kompression tai korkeaenergisen
ruston ja ruston alaisen luun rajalle osuvan repivän voiman seurauksena. Toistuvien
mikrotraumojen osuus nivelrikon synnyssä on vielä epäselvä.
Ruston korjaantumistaipumusta on pidetty perinteisesti rajallisena. Jo vuonna 1743 Hunter
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totesi, että kun rusto kerran tuhoutuu, se ei enää korjaannu. Tämän jälkeen tieto
rustokudoksen degeneraation ja regeneraation biologisista, biokemiallisista ja biomekaanisista
mekanismeista on lisääntynyt valtavasti. Kolmen viime vuosikymmenen aikana perus- ja
kliininen tutkimus ovat tuottaneet keinoja stimuloida ruston uusiutumista ja muodostumista.
Esimerkkeinä ovat auto- ja allogeeniset siirteet, solunsiirrot, erilaiset tukikehikot tai näiden
menetelmien yhdistelmät. Menetelmät voidaan vielä yhdistää erilaisiin kirurgisiin
toimenpiteisiin, jolloin voidaan muuttaa biologisen ympäristön (nivelpinnan hionta,
subkondraalinen abraasio, rustopinnan poraus, mosaiikkiplastia) lisäksi myös mekaanista
ympäristöä (osteotomia, lihasten vapautukset). Käytössä on lisäksi bioaktiivisia aineita, kuten
kasvutekijöitä, entsyymi-inhibiittoreita, rustoa suojaavia aineita ja tukikudosta muuttavia
entsyymejä, jotka modifioivat ruston kasvua ja korjaantumista (Buckwalter & Mankin 1997,
Rodrigo 1998).
Bioresorboituvilla polyglykolidi- ja poly-L-laktidi -sauvoilla on kiinnitetty paikoilleen
aseptisen nekroosin seurauksena irronneita, rustoa ja luuta sisältäviä pesäkkeitä
osteochondritis dissecans -nimisessä taudissa melko hyvin tuloksin (Tuompo ym. 1997).
Bioresorboituvista biomateriaaleista valmistetut ja artroskooppisesti asennettavat
meniskinuolet ovat myös osoittautuneet käyttökelpoisiksi repeytyneiden nivelkierukoiden
osien kiinnittämisessä etenkin tuoreissa vammoissa (Albrecht-Olsen ym. 1997).
6.2. Rustoimplantit
Kudossiirteet
Lasiruston paranemiseen liittyvien rajoitusten ja tähänastisten hoitojen vaihtelevien tulosten
vuoksi sekä rustosiirteet että rustosolusiirrot ovat saaneet osakseen ansaittua huomiota.
Siirteen tulee sisältää eläviä soluja. Se voi olla autogeeninen tai allogeeninen. Autogeeninen
siirre ei aiheuta hyljintäreaktiota, sen käyttöön ei juuri liity infektioriskiä, ja se antaa usein
hyvän pitkäaikaistuloksen. Haittapuolia ovat autologisen ruston rajoitettu saatavuus ja
rustovaurion synty paikalle, josta omakudossiirrännäinen otetaan. Autograftirusto on aina
yhtä vanhaa kuin potilas itse, kun taas allografti voi olla peräisin myös nuoremmalta
potilaalta, joilla kudoksen regeneraatiotaipumus on parempi (Newman 1998). Allografti taas
voi vieraiden kudosantigeeniensa vuoksi olla immunogeeninen ja aiheuttaa hyljintäreaktion.
Nivelrustoa pidetään kuitenkin yleisesti ottaen immunologisesti inerttinä kudoksena, koska
kypsä rusto ei sisällä veri- eikä imusuonia eikä näin ollen juuri joudu tekemisiin
immuunijärjestelmän kanssa. Tämän lisäksi rustokudoksen makromolekyylien on arveltu
olevan heikkoja immunogeenejä (Convery ym. 1991).
Osteokondraaliset siirteet
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Osteokondraalisia siirteitä voidaan käyttää korvaamaan syviä ja suuria nivelvaurioita.
Tällaisen komposiitin biokemialliset ja biofysikaaliset ominaisuudet vastaavat korvattavan
alkuperäiskudoksen ominaisuuksia. Rustoa sisältävien siirteiden merkittävä etu verrattuna
muihin tarkoitukseen käytettäviin pehmytosasiirteisiin on se, että ne muistuttavat
rakenteeltaan ja koostumukseltaan korvattavaa alkuperäiskudosta, ja niiden mukana voidaan
siirtää myös eläviä rustosoluja.
Autogeenisillä rustosiirteillä on saavutettu hyviä tuloksia kokeellisissa töissä (Vachon et al.,
1992). Kliinisessä työssä tuoreiden autogeenisten luu-rustosiirteiden saatavuus on kuitenkin
rajallinen. Lähinnä kyseeseen tulevat sellaiset rustopinnat, jotka eivät normaalisti juuri kanna
kuormaa tai osallistu liukupintoina nivelen toimintaan (Matsuse ym. 1993). Luu-rustosiirteitä
käytetään monissa maissa mitä erilaisimpien luu-rustopuutosten korvaamiseen. Leikkausten
onnistumisprosentti on 2-10 vuoden seurannassa ollut noin 75-80 % luokkaa käytettäessä
melko pieniä tuoresiirteitä (Meyers ym. 1989).
Periosteaaliset ja perikondraaliset siirteet
Autogeenisten nivelrustosiirteiden tilalle on pyritty löytämään myös muita kudossiirteitä,
joilla olisi kondrogeenistä potentiaalia. Pehmytkudosartroplastioissa rappeutunut tai hävinnyt
rusto korvataan muilla kudoksilla, kuten lihaskalvolla, jänteellä, lihaksella, luukalvolla tai
rustokalvolla. Rustokalvon ja luukalvon solujen kyky muodostaa lasirustoa tekee niistä
käyttökelpoisen vaihtoehdon nivelpinnan vaurioiden hoitoon. Laajojen defektien hoitoon
luukalvo sopii paremmin kuin rustokalvo paremman saatavuutensa vuoksi (O’Driscoll ym
1988, Mow ym. 1991). Useat kokeelliset ja kliiniset tutkimukset osoittavat vapaiden
luukalvo- ja luu-luukalvosiirteiden tukevan nivelruston uusiutumista. Kliinistä kokemusta
niiden laajemmasta käytöstä on kuitenkin vielä niukasti.
Solunsiirrot
Viimeaikaisissa eläin- ja ihmiskokeissa käytetyt solut ovat olleet auto-, iso- ja allogeenisiä
rustosoluja. Lisäksi on käytetty osteokondraalisten solujen esiasteita, jotka ovat kohtalaisen
erilaistumattomia, mutta joilla on melko hyvä kyky muodostaa normaalin kudosrakenteen
omaavaa nivelrustoa ja subkondraalista luuta. Näihin kuuluvat mesenkymaaliset kantasolut,
joita on eristetty luuytimestä ja luukalvosta, sekä rustokalvon kantasolut. Sekä luonnollisia
biomateriaaleja (kollageeni, hyaluronaani, autogeeninen fibriini ym.) että synteettisiä
polymeerejä (polylaktidihappo PLLA, polyglykolihappo PGA, PLA/PGA kopolymeereja,
hiilikuitu ym.) on käytetty kasvualustoina ja osana siirrettäviä solu-tukiainekomposiitteja (Sah
ym. 1995).
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Solujen erilaistuessa niiden ulkoasu mukautuu vallitsevaan ympäristöön, ja samalla niiden
kyky sopeutua muunlaisiin olosuhteisiin heikkenee. Rustosolut ovat varsin pitkälle
erilaistuneita ja siten kasvuympäristönsä suhteen vaativia soluja. Kuitenkin sekä rustosoluja
että erilaistumattomia mesenkymaalisia soluja on onnistuneesti käytetty rustopuutosten
täyttämiseen ja uudisruston tuottamiseen (Buckwalter & Lohmander 1994).
Synteettiset ja biologiset materiaalit
“Tissue engineering” -tyyppinen kudosten rakentaminen on nopeasti kehittyvä tieteenala.
Kudosten rakentamisessa käytetään synteettisiä aineita, joissa kasvatetaan niihin kylvettyjä
soluja in vitro ennen komposiitin siirtämistä paikalleen potilaaseen. Näitä niin kutsuttuja
“design-kudoksia” (iho, maksa, verisuoni, suolenseinämä) valmistetaan laboratorioissa
käyttämällä polymeerejä, jotka sopivat haluttujen solujen kasvualustaksi ja ohjaavat niiden
kasvua niin, että saadaan syntymään toivotunlainen matriksi. Tämä lähestymistapa tarjoaa
useita etuja. Jos on kyse jakautuvista soluista, voidaan lähteä liikkeelle hyvin pienistä
solumääristä, koska solujen määrä lisääntyy kasvatuksen aikana in vitro. Synteettinen
tukikehikko pitää rustosolut puutoksen alueella tarjoamalla niille sopivan kasvualustan ja
ohjaa niiden kasvua, kypsymistä ja liikkumista ennen kuin ne ovat ehtineet tuottaa niille
luontaisen kollageeni- ja proteoglykaaniympäristön.
Sopivasta materiaalista valmistetun, muotonsa ylläpitävän, mutta muovailtavissa olevan
siirteen voisi siirtää niveltähystysleikkauksella. Kehikon pitäisi tarvittaessa voida toimia myös
kantajana, johon voidaan liittää kasvutekijöitä ja muita bioaktiivisia aineita jouduttamaan
ruston paranemista. Suurten puutosten korjaus voitaisiin toteuttaa valmistamalla rustosolupolymeeriyhdistelmiä, joilla on tarkoitukseen sopiva kolmiulotteinen räätälöity rakenne.
Kehikon mekaanisten ominaisuuksien ja sen ajan myötä tapahtuvan hajoamisen pitäisi tukea
paranemisprosessia.
Useita
valmisteita,
kuten
fibrinogeenipohjaisia
tuotteita,
kollageenigeelejä, hiilikuitulappuja sekä polylaktidi- (PLLA) ja polyglykolihappoverkkoja
(PGA) on jo kokeiltu ruston korjaamiseen (Freed ym. 1994a,b).
Uudisruston kasvua voidaan myös stimuloida ja ohjailla perikondraalisilla siirteillä käyttäen
bioresorboituvia kehikkoja tai ohjaimia (Ruuskanen 1991, Ruuskanen ym. 1994).
Vaurioituneiden tai rappeutuneiden nivelpintojen hoito on yksi ortopedian suurista haasteista.
Vaurioituneilla ja rappeutuneilla nivelrustoilla on jonkin verran korjaantumistaipumusta. Sitä
voidaan yrittää edesauttaa jo käytössä olevilla menetelmillä, kuten nivelen kuormitusta
vähentävällä osteotomialla, pehmytkudosartroplastioilla ja käyttämällä subkondraaliseen
luuhun penetroivaa leikkausta rustodefektien korjaamiseksi (Buckwalter ym. 1994).
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6.3. Jänneimplantit
Jännekudos koostuu lujasta sidekudoksesta, joka välittää vetokuormitusta lihaksen ja luun
välillä. Jänne on soluköyhää kudosta, joka koostuu suurimmaksi osaksi
proteoglykaaniväliaineen erottamista kollageenisäiekimpuista. Kimput sisältävät pääasiassa I
tyypin kollageenia. Sidekudossolu eli fibroblasti on jänteen tärkein solu. Se tuottaa ja
ylläpitää jänteelle tunnusomaista kollageeni-proteoglykaanikomposiittia ja vastaa jänteessä
kuormituksen seurauksena tapahtuvista muutoksista.
Jännevaurio voi aiheutua suorasta (laseraatio tai kontuusio) tai epäsuorasta (ylisuuri
vetokuorma) vammasta. Jännetupen sisällä tapahtuva jänteen paraneminen on herättänyt
keskustelua jo pitkään. Aiemmin arveltiin jänteen parantuvan jännetupesta kasvavan
granulaatiokudoksen välityksellä. Luultiin, että varsinaiset jännesolut eivät osallistuisi
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paranemistapahtumaan. Kokeelliset tutkimukset kuitenkin viittaavat siihen, että jännesoluilla
itselläänkin olisi sopivissa olosuhteissa korjaamiskykyä (Woo ym. 1994, Blevins 1996).
Vaurioituneiden jänteiden korjausleikkauksissa on kokeiltu ekstrasynoviaalisia, autogeenisia
koukistajajännesiirteitä. Niiden etuina on pidetty riittävää pituutta, poikkimittaa ja
saatavuutta. Tulokset ovat kuitenkin olleet vaatimattomia, ja lukuisia komplikaatioita on
raportoitu (Strickland 1989). Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että käytetyn autogeenisen
jännesiirteen ottokohdalla saattaa olla vaikutusta paranemiseen ja remodellaatioon
(Abrahamsson ym. 1995).
Hiilikuituakin on kokeiltu jännekonstruktioissa. Taipuisa ja säikeinen hyvän vetolujuuden
omaava hiilikuitu tuntui ohjaavan ja nopeuttavan jänteenkaltaisen kudoksen muodostumista.
Jäniksillä ja lampailla saatujen tulosten perusteella arveltiin, että hiilikuidulla voisi olla
käyttöä akillesjänteen ja polven tukisiteiden korjausleikkauksissa (Jenkins ym. 1977). 27
potilaille
kokeiltiinkin
sittemmin
nauhamaista
hiilikuitu-polylaktidikomposiittia
akillesjänteiden repeämien korjausleikkauksissa. Vain osaa potilaista pystyttiin seuraamaan,
mutta heillä jänteen toiminta oli palautunut 90 %:sti 18 kuukauden seurannassa (Parsons ym.
1984). Hiilikuitupohjaisten jänneimplanttien käyttö on alkuinnostuksen jälkeen jäänyt
kuitenkin varsin vähäiseksi.
6.4. Ligamentti-implantit
Nivelsiteet ovat tärkeitä nivelten mekaniikalle. Ne tukevat niveltä koko liikealueella ja
ohjaavat niveltyvien luiden liikettä. Nivelsiteet muistuttavat makro- ja mikrorakenteeltaan
jännekudosta. Ne koostuvat siteen suuntaan järjestäytyneistä sidekudossoluista ja samaan
suuntaan kulkevasta, lähinnä I tyypin kollageenia sisältävästä soluväliaineesta.
Tiedetään, että vaurioitunut ligamentti ei uudistu vaan paranee arpeutumalla. Tällainen
arpikudos ei ole niin lujaa ja joustavaa kuin alkuperäinen nivelside. Äskettäin on kuitenkin
julkaistu kokeellinen työ vuohilla, joka osoitti, että osittainen eturistisiteen repeämä voi
parantua lähes täydellisesti (Ng ym. 1996). Arvion mukaan osittain revenneistä ihmisen
eturistisiteistä noin puolet repeää kokonaan jatkossa ilman operatiivista hoitoa.
Käytössä on jo laaja tutkimusaineisto koskien vaurioituneiden nivelsiteiden korjaamista
biologisilla siirteillä. Laajin kokemus on polven eturistisiteen korjausleikkauksista, joissa
käytetään tuoretta autogeenista patellajänteestä valmistettua luu-jänne-luu -siirrettä
pyrkimyksenä palauttaa polven normaali liike ja stabiliteetti. Myös autologisia suoliluusäärisidettä ja hoikkalihaksen ja puolijänteisen lihaksen jänteitä käytetään jo rutiininomaisesti
korjausleikkauksissa.
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Autograftit luokitellaan siirteisiin, eivätkä ne näin ollen edusta biomateriaaleja. Autologisia
siirteitä ei aina ole saatavilla, niiden muokattavuus on rajallista ja tulokset ovat jättäneet
toivomisen varaa. Siksi nivelsiteiden korjausleikkauksissa proteeseina, vahvikkeina ja siteen
kasvua ohjaavina laitteina on käytetty myös biomateriaaleja, jotka voidaan luokitella kolmeen
ryhmään: 1) allo- ja ksenografteihin, 2) synteettisiin nivelsidettä korvaaviin laitteisiin ja 3)
sulaviin (bioresorboituviin) jännettä tai nivelsidettä tukeviin ja kasvua ohjaaviin
materiaaleihin. Pakastetut allogeeniset siirteet (jänne- ja lihaskalvot, pakastetut
polvilumpiosidesiirteet) käytetään säilytyksen jälkeen. Auto- ja allograftien lyhyen seurantaajan tulokset ovat hyviä, mutta pitempien seuranta-aikojen tulokset puuttuvat vielä (Frank &
Shrive 1996).
Kliinisesti on myös kokeiltu vieraslajisiirteinä glutaarialdehydillä käsiteltyjä naudan jänteitä,
mutta ne aiheuttavat ilmeisesti esikäsittelynsä vuoksi synoviittia eikä niiden käyttöä voi sen
vuoksi suositella.
Varsinaisia ei-biologisia tekojänteitä tai -nivelsiteitä tai niiden vahvisteita on valmistettu
hiilikuidusta, polyeteenitereftalaatista (Dacron®), polytetrafluorieteenistä (Teflon®) sekä
punotusta polyeteenistä tai polypropeenista.
Hiilikuidun ja polylaktidin yhdistelmää kokeiltiin eturistisiteen korjausleikkauksissa, koska
sen toivottiin erityisen tehokkaasti ohjaavan kollageenisäikeiden uudismuodostusta
polylaktidilla pinnoitetun hiilikuidusta valmistetun teko-osan suuntaan, mutta se ei
saavuttanut koskaan laajaa käyttöä (Silver 1994).
Dacron®-vahvisteista lumpiosidettä on kokeiltu polven instabiliteetin ja eturistisiteen
korjausleikkauksessa kokeellisesti koirilla. Toivottiin, että Dacron® -vahviste turvaisi
korjatun ristisiteen vetolujuuden siinä vaiheessa, kun uudissuonet kasvavat siihen ja se on
mekaanisesti vielä heikko. Kävi niin, että Dacron®-vahviste johti kuormituskatoilmiöön ja
heikensi kehittyvää jännekonstruktia. Sittemmin julkaistiin tälle vastakkaisia tuloksia, jotka
puolsivat hyvän vetolujuuden omaavan Dacron®-vahvisteen käyttöä käytettäessä suoliluusäärisidettä eturistisiteen korjausleikkauksessa (Park ym. 1985). Ehkä näiden tutkimusten
rohkaisemana Stryker kehitti kaupallisen huokoisen Dacron®-putkinauhasiteen (Leeds-Keio ligamentti) polven etumaisen ristisiteen korjausleikkauksiin. Se sai alustavan hyväksymisen
FDA:lta tietyillä leikkausaiheilla, mutta ilmeisesti sen käyttökelpoisuus ja markkina-arvo oli
sittenkin aika huono, koska tuote vedettiin sittemmin pois markkinoilta (Silver 1994).
Levitetystä polytetrafluorieteenistä (e-PTFE, Gore-Tex®) valmistettua eturistisideproteesia
on käytetty polven instabiliteetin hoidossa sekä kokeellisesti että kliinisesti. 130 potilaasta
129:llä oli vielä 15 kuukautta leikkauksen jälkeen tukevampi polvi kuin ennen leikkausta
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(Bolton ja Bruchman 1985). FDA on hyväksynyt tämän eturistisideproteesin käytön vain
tarkkaan rajatuilla potilasryhmillä muiden keinojen ollessa potilaalle sopimattomia.
UHMWPE-tyyppinen polyeteeni väsyy ja viruu eikä kokemusten mukaan sovi
eturistisideproteesiksi (Chen ja Black 1980). Lujuusominaisuuksiltaan parempaa punottua
polypropeenia on käytetty eturistisiteen vahvistamiseen (“ligament augmentation device” eli
LAD) kokeellisessa eturistisidevammassa vuohilla MacIntosh/Marshall -tyyppisessä
korjausleikkauksessa (McPherson ym. 1985), ja sillä on saavutettu kohtalaisia kliinisiä
tuloksia (Silver 1994). FDA onkin sallinut sen käytön kyseisessä leikkaustyypissä
vahvistettaessa patellaarisia jänneautografteja. Tämä voisi olla hyvä malli Lääkelaitokselle
siitä, että tietyt biomateriaaleja sisältävät laitteet voitaisiin hyväksyä annetun näytön
perusteella hyvin rajoitetuin käyttöaihein.
Koska synteettiset biomateriaalit eivät oikein tahdo kestää jänteiden ja nivelsiteiden
korvikkeina ja poikkeavat toiminnaltaan muutenkin liikaa vastaavasta normaalikudoksesta, on
kokeiltu myös bioresorboituvia kehikkoja, jotka stimuloivat kudoksen regeneraatiota ja
sulavat tehtävänsä täytettyään. Tunnetuimpia näissä käytetyistä materiaaleista ovat
polyglykolidi ja polylaktidi, mutta myös muut polymeerit (polydioksanoni, -kaprolaktoni,
erilaiset kopolymeerit jne) ja luontoperäiset (tai rekombinanttiteknologialla valmistetut)
kollageenivalmisteet voivat tulla kyseeseen.
Dimetyylitrimetyleenikarbonaatin ja trimetyleenikarbonaatin kopolymeeriä on käytetty
kokeellisessa akillesjänteen vammassa jäniksillä. Se oli hyvin pitkäikäistä ja ehjänä 26 viikon
kuluttua kokeen alusta, mutta ei toisaalta aiheuttanut kuin hyvin lievän vierasesinereaktion
(Shieh ym. 1990).
Myös kollageenivalmisteita on kokeiltu nivelsiteiden rekonstruktiossa. Puhdistetun I-tyypin
kollageenin on annettu polymerisoitua ja säikeiden liittymistä toisiinsa vahvistettu kemiallisin
sidoksin käyttäen joko glutaarialdehydiä tai karbodiimidia ristisidosten aikaansaamiseksi
(Kato ym. 1991). Glutaarialdehydi-ristisidottu kollageeni aiheutti kudosreaktioita, mutta
syanamidilla käsitelty kollageenivalmiste oli kudosystävällisempää, ja kanikokeet rohkaisevat
jatkamaan (Dunn ym. 1992).
Polven instabiliteetti ja siihen liittyvät ligamenttirekonstruktiot on laaja aihe. Suurin osa
tutkimuksista käsittelee eturistisiteen rekonstruktioita. Viime vuosina korjauksissa on käytetty
useita kirurgisia menetelmiä (suturaatio, augmentaatio, rekonstruktio auto- tai allograftilla,
rekonstruktio autograftilla ja proteesi augmentaatiolla sekä proteettisten implanttien käyttö).
Nivelenulkoisia toimenpiteitä yksin tai yhdistettynä nivelensisäisiin rekonstruktioihin on
myös käytetty (Aglietti & Segoni 1993). Eturistisiteen korjauksissa on vasta viime vuosina
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muodostunut käytäntöjä rutiinihoidoista, jotka ovat nyttemmin laajassa käytössä (autologinen
polvilumpiojännesiirre).
Autograftit
Autograftilla tarkoitetaan potilaan oman kudoksen uudelleen sijoittamista elimistöön.
Ligamenttien suhteen kyse on vapaista verenkierrostaan irrotettavista siirteistä tai
sidekudosten (jänne- ja lihaskalvot) sijainnin muuttamisesta. Tavallisin eturistisiteen
korjausmenetelmä on polvilumpio-polvilumpiojänne-luu -autograftin käyttö (Shelbourne &
Pate, 1996). Buss työtovereineen raportoi 67 graftin tuloksista 2 vuoden seuranta-aikana.
Hospital for Special Surgery-scoren mukaan 59 siirteen tulos oli erinomainen tai hyvä (Buss
ym. 1993).
Allograftit
Eturistisiderekonstruktioissa allograftina käytetään tavallisimmin akillesjänne-kalkaneusblokkia, semitendinosus- tai faskia lata -siirrettä. Allograftin etuina autograftiin verrattuna
ovat riittävä siirteen määrä, hyvä muokattavuus, lyhyempi leikkausaika ja vähäisempi
sairastavuus siirteen irrotuksen jäädessä pois. Levitt työtovereineen kuvasi 214 potilasta,
joilla kaikilla saavutettiin hyvä tai erinomainen tulos (Levitt ym. 1994). Harner ja työtoverit
vertailivat 3- ja 5-vuotisen seuranta-ajan puitteissa kliinisiä tuloksia sekä auto- että
allografteilla korjatuilla eturistisiteillä. He eivät havainneet merkittäviä eroja eri ryhmien
paranemisessa (Harner ym 1996).
Proteesit
Ligamenttiproteeseja käytetään varsinkin Euroopassa. Ligamenttiproteeseja saaneet potilaat
ovat usein olleet vanhahkoja, jolloin fyysiset vaatimukset ovat olleet vähäisiä, ja polven tila
on yleensä ollut hyvin huono rusto- ja nivelkierukkavaurioineen. Usein ei myöskään
allografteja ole ollut saatavilla (Forster 1995).
Huolimatta ligamenttirekonstruktioiden yleisyydestä hyviä, kontrolloituja tutkimuksia on
edelleen julkaistu vähän. Ligamenttiproteeseille on ollut tyypillistä se, että alkuvaiheen
tulokset eturistisiteen korjauksissa ovat olleet hyviä, mutta pidemmän seuranta-ajan tuloksissa
olisi paljon toivomisen varaa.
On myös huomattava, että useiden eri tyyppisten siirteiden kohdalla asentotunto huononee,
koska siirre ei toimi yhtä hyvin kuin hermotettu oma jänne tai ligamentti, jossa on erilaisia
asentotuntopääte-elimiä (esimerkiksi Ruffinin pääte-elimiä, Pacinianin kappaleita ja Golgin
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jänne-elimiä). Asentotunto ja erilaiset suojarefleksit voivat vaikuttaa kyseiseen paikkaan
kohdistuvaan kuormituksen niin, ettei se esimerkiksi ylirasitu ja vaurioidu.
Ligamenttikudoksen tissue engineering
Eläinmalleilla on osoitettu, että fibroottiseen kollageenikalvoon asennettu luun
morfogeneettinen proteiini (BMP= bone morphogenetic protein) kykenee indusoimaan
ligamentin syntyä (Kuboki ym 1998). Tämä hoitomuoto saattaa tulevaisuudessa tarjota
varteenotettavan vaihtoehdon jännerekonstruktioissa.
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7. YHTEENVETO
Yrjö T. Konttinen, Margaretha Segerberg, Marjaliisa Aho, Seppo Santavirta
HYKS Kirurgian klinikka/ Ortopedia ja traumatologia, HYKS Sisätautien laitos/
Reumatologia,
HY/ Biolääketieteen laitos, Anatomian osasto, DIACOR/
Työterveyshuolto, HY/ Rikos- ja prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitos,
Lääkintäoikeuden tutkimushanke
Tekonivelkirurgian, luufiksaation ja erilaisten implantologisten toimenpiteiden tulokset
riippuvat monesta eri tekijästä. Tämän katsauksen aihe on nimenomaan biomateriaalien
käyttö ortopediassa ja traumatologiassa. Biomateriaalien lisäksi implanttien muotoilu,
potilaan ominaisuudet, leikkaustekniikka ja kirurgin taidot vaikuttavat lopputulokseen. Näihin
puututtiin lähinnä vain, jos ne olivat merkityksellisiä katsauksen varsinaiselle tematiikalle.
Pitkäaikaiseen käyttöön suunnitelluissa teko-osissa korostuu biomateriaalien merkitys, koska
implanttien muotoilu ja leikkaustekniikat ovat kehittyneet niin, että niiden aiheuttamat
komplikaatiot ovat vähentyneet. Tämä on luonnollista, koska pitkäaikaisen rasituksen
kohteeksi joutuvat implantit valmistetaan biomateriaaleista, joilla ei ole kudosten ja solujen
uusiutumiskykyä. Tekonivelkirurgiassa saavutetut hyvät tulokset ovat johtaneet siihen, että
yhä nuoremmat potilaat saavat tekoniveliä. Heillä on pitkä odotettavissa oleva elinikä.
Vanhemmat ja sairaalloiset tekonivelpotilaat ehkä menehtyvät ennen kuin tekonivelet
pettävät. Siksi hyvin nopeasti kasvanut tekonivelien käyttö, tekonivelkirurgian voittokulku,
on johtamassa varsin mittavaan, mutta vasta viiveellä ilmenevään kasvavaan
terveyspoliittiseen ongelmaan.
Tähän liittyy toinen seikka, josta usein vaietaan. Tekonivelkirurgia eroaa joistain muista
kirurgisista toimenpiteistä, esimerkiksi hyvänlaatuisen, mutta häiritsevän kasvaimen poistosta
siten, että sillä ei saavuteta pysyvää tulosta. Tekonivel on tuskin koskaan 100 %:sti
kiinnittynyt luuhun, vaan se on aina enemmän tai vähemmän irti. Itse asiassa proteesien
muotoilun kehittelyssä pohditaankin paljon sitä, mihin ja miten laajalle alueelle sementtiin
(implantti-sementtirajalla) tai luuhun (implantti-luurajalla) kiinnittymistä edesauttavia
pinnoitteita, kuten PMMA:ä ja hydroksiapatiittia, pitäisi laittaa. Mikroliike on ehkä aivan
välttämätönkin tasaamaan erilaisen elastisuuden omaavien rakenteiden rajapintoihin syntyviä
jännityksiä. Olisi myös saavutettava jonkinlainen järkevä tasapaino kuormituskadon (stress
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shielding), kuormituksen ohittumisen (stress bypass) ja luuston hyvää laatua ylläpitävän
normaalin uusiutumisen (remodelling) välillä.
Irtoaminen mielletään usein tapahtumaksi, mutta se on prosessi. Se alkaa implantin
paikoilleen asetuksen yhteydessä. Irtoaminen kliinisenä diagnoosina tai uusintaleikkauksen
syynä kirjataan tapahtumaksi. Tästä syntyy väärinkäsitys siitä, että kyseessä olisi tapahtuma
(event) eikä prosessi.
Arviomme mukaan kaikki tekonivelkomponentit ovat enemmän tai vähemmän irti, ja
irtoaminen pyrkii etenemään ajan kuluessa. Se ei välttämättä johda kaikilla tekonivelen
saaneilla kliinisesti kirjattuun irtoamiseen. Tähän liittyy viranomaisvalvonnan ongelma sikäli,
että tekonivelten käytöltä ei voi teoriassakaan edellyttää 100 %:a onnistumista. Kyseessä ei
ole parantava toimenpide, mutta sen avulla voitetaan aikaa ja elämänlaatua, ehkä jopa
työkykyä, ja säästetään kustannuksia (Nevalainen 1994). Hintana on se, että joillain potilailla
prosessin seurauksena kehittyy vääjäämättä kivulias ja toiminnanrajoituksia aiheuttava
kliininen irtoaminen (Nevalainen ym. 1997).
Tähän liittyy myös se, että jos syystä tai toisesta joku proteesimalli antaa huonohkoja
tuloksia, on mahdotonta vetää tarkkaa rajaa onnistuneen ja vähemmän onnistuneen (tai
oikeastaan epäonnistuneen) proteesin välille. Tämä hankaloittaa valvontatyötä. Ilmeisesti olisi
järkevää käyttää jotain jo hyvin dokumentoitua, pitkään käytössä ollutta proteesimallia
“kultaisena standardina”. Uusilta innovaatioilta voisi edellyttää tätä “kultaista standardia”
parempia tuloksia.
Suurten kustannusten vuoksi tekonivelten valmistajat tuskin pystyvät omin avuin tekemään
riittäviä tutkimuksia tuotteidensa dokumentoimiseksi verrattuna em. standardeihin. Toisaalta
tekonivelet ja biomateriaalit muodostavat taloudelliselta merkitykseltään nopeasti kasvavan
markkina-alueen, joten paineita uusien tuotteiden luomiseen on valtavasti, ja
tekonivelkirurgian nykytulosten valossa toivomisen varaa toki onkin. Valitettavasti liian
kiireesti kehitetyt ja riittämättömästi testatut tuotteet ovat aiheuttaneet suoranaisia katastrofeja
(Huiskes 1993).
Uusien tuotteiden tulva merkitsee myös sitä, että epäonnistuneen tuotteen valmistaja välttää
negatiivisen julkisuuden ja vahingonkorvausvaatimukset. Kun tuotteeseen tehdään nopeasti ja
tehokkaasti pieniä modifikaatioita ja samalla tietysti sen kauppanimi ymmärrettävästi
muuttuu, ei mitään yksittäistä tavaramerkkiä ehditä käyttää niin paljon, että sen
epäonnistuminen johtaisi johonkin suureen, paljon negatiivista julkisuutta saavaan ja
yritykselle mahdollisesti kalliiksi käyvään prosessiin.
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Lukuisten erilaisten proteesimallien käytön vuoksi kustakin yksittäisestä mallista kertyy sitä
käyttävissä yksiköissä riittämättömästi tietoa, ja proteesien käyttöä monitoroivissa
implanttirekistereissäkin tietoa saadaan varsin hitaasti. Mahdollinen negatiivinen palaute tulee
vasta useiden vuosien, ehkä jopa vuosikymmenen, viiveellä, jos koskaan: on nimittäin
laskettu, että implanttirekisteriin tarvitaan 2960 potilasta (Sic!) ja viiden vuoden seuranta-aika
ennen kuin voidaan osoittaa uuden lonkkatekonivelen olevan kultaista standardia parempi
(Herberts ym. 1989). Kun monia tekonivelmalleja ei maassamme koskaan käytetä kuin
muutama sata tai pari tuhatta, on mahdollista, ettei koskaan saada selville, oliko uusi tuote
parempi tai edes yhtä hyvä kuin kultainen standardi. Tällainen menettely myös vaikeuttaa
mahdollisen korvausvelvollisen tahon jäljittämistä ja vastuuseen saattamista.
Kuvatun nopean tuotekehityksen syitä ei ole kartoitettu kattavasti. On kuitenkin kiistatonta,
ettei nykyinen seuranta- ja valvontajärjestelmä ole riittävän tehokas. Nykyinen tilanne saattaa
johtaa myös valmistajien kesken epäoikeudenmukaisiin seurauksiin. Kun onnistuneiden ja
epäonnistuneiden implanttien valmistajia ei voida yksilöidä markkinoilla tarpeeksi
tehokkaasti, pahoista epäonnistumisista johtuvat reaktiot saattavat haitata koko alan
kehittymisedellytyksiä. Toukokuussa 1999 voimaan tulleen potilasvahinkolain muutoksen
(879/98) perusteluissa potilaaseen pysyvästi asennettavien implanttien vioista aiheutuvat
vahingot on rajattu kokonaan potilasvahinkolain mukaisen korvausvastuun ulkopuolelle.
Käytettävissä olevat yleiset vahingonkorvaus- ja tuotevastuusäännökset soveltuvat
luonnollisesti huonosti implantteihin, joiden käytössä on aina tuotteen lisäksi kysymys myös
lääketieteellisestä tiedosta ja taidosta sekä potilaan ominaisuuksista. Implantteja koskeva
valmistajan tuotevastuu onkin käytännössä merkittävästi heikompi kuin esim. lääkkeitä tai
tavanomaisia kulutustavaroita koskeva tuotevastuu.
Asiantilan parantamiseksi tarvittaisiin selvempiä pelisääntöjä. Usein varsinaiset biomateriaalit
on niiden biologisen turvallisuuden kannalta dokumentoitu käyttäen erilaisia ohjeiden ja
standardien mukaisia testejä (Gad 1997). Vaikuttaisi siltä, että olisi järkevää rajoittaa uusien
implanttien kokeilukäyttö kansallisiin osaamiskeskuksiin, joissa potilaita voidaan seurata
erikoismenetelmillä, jotka mahdollistavat varhaisten nopeaan irtoamiseen viittaavien
merkkien seurannan. Myös implantin irrotessa pitäisi olla valmiudet sekä vaurioanalytiikkaan
että sen aiheuttamien elimistön muutosten tutkimiseen, ns. retrieval -analytiikkaan. Näiden
keskusten pitäisi vielä verkostoitua muiden vastaavien kotimaisten ja ulkomaisten keskusten
kanssa.
Tämä
edellyttäisi
yhteistyöverkkojen
organisoimista,
alkuinvestointeja
erikoislaitteisiin ja osaamiseen, ja tutkimustoiminnan ylläpitoa. Valmistajien pitäisi osallistua
heidän tuotteensa kliinistä käyttöä dokumentoivien tutkimusten kustannuksiin. Vasta
riittäväksi katsotun dokumentaation jälkeen, jos uusi tuote vaikuttaa paremmalta tai ainakin
yhtä hyvältä kuin vertailuun käytetty kultainen standardi, uuden tuotteen saisi ottaa
laajempaan käyttöön. Tämän jälkeen voisi olla vielä asiallista vaatia markkinoiden jälkeistä
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seurantaa post-marketing follow-up niin, että yritykset ostaisivat esimerkiksi 5- tai 10vuotisseurantatulokset implanttirekisteristä ja osallistuisivat osaltaan näiden pohjoismaille
lähes uniikkien, yleishyödyllisten rekisterien ylläpitämiseen. Tietoa voitaisiin myös
hyödyntää muissa maissa. Edellä kuvatun menettelytavan tiellä on erilaisia lainsäädännöllisiä
ja käytännöllisiä esteitä, jotka on mahdollista poistaa.

Se, että on mahdotonta vetää tarkkaa rajaa onnistuneen ja epäonnistuneen tekonivelen välille,
koska myös onnistuneita tekoniveliä irtoilee, on saattanut alentaa kaupallisesti toimivien
tuottajien ja markkinoijien motivaatiota yllä mainitun kaltaiseen dokumentaatioon. Näin ollen
isommatkaan katastrofit eivät ole juuri johtaneet lääkintäoikeudellisiin seuraamuksiin, jotka
esimerkiksi lääkealalla ovat varmasti osaltaan vaikuttaneet siihen, että on lääkealan yrityksen
omassakin intressissä dokumentoida uusi lääke riittävästi pre- ja postmarketing -vaiheen
aikana. Potilas on myös hyvin huonosti suojattu “implanttivahingolta”.
Nykyään tietoa epäonnistumisista ja onnistumisista on systemaattisimmin saatu kansallisista
implanttirekistereistä. Näiden antaman palautteen hitaus puoltaisi kuitenkin systeemin
parantamista tavalla, joka ehkä parhaiten voitaisiin toteuttaa osaamiskeskusten
kansainvälisenä yhteistyönä. Pitäisi vain pitää huoli siitä, että tutkimukseen osallistuvien
potilaiden tutkimisesta ja seurannasta tulevat ylimääräiset kustannukset korvaisi uutta
innovaatiota tai tuotetta kehittämään lähtenyt kaupallinen taho.
Riittävä tieto uusien innovaatioiden ja tuotteiden antamista tuloksista saadaan toki
nykyistäkin järjestelmää noudattaen. Nyt se kuitenkin tulee hitaasti, ja rahalliset kustannukset
epäonnistumisista maksaa julkisterveydenhuoltojärjestelmä - kivut ja muut inhimilliset
epäonnistumisen seuraukset kärsii potilas. Myös rahallisiin kustannuksiin potilas osallistuu
itse, joko veronmaksajana tai vielä tämän lisäksi mahdollisesti yksityisten
terveydenhuoltopalveluiden käyttäjänä. Voitot myös epäonnistuneista tekonivelistä on tähän
mennessä kerännyt tuotetta kaupaava yritys ja sen omistajat, koska dokumentaatio- ja
säätelymenettelyissä ja korvausoikeudellisissa seikoissa ei ole päästy nykytilaa pitemmälle.

8. SUMMARY
The results of joint replacement, fracture fixation and other implants depend on many
different factors. This text reviews the use of biomaterials in orthopaedics and traumatology.
In addition to biomaterials, implant design, fixation technique, patients characteristics and the
surgical technique and skills affect the short- and long-term outcome. These were mentioned
only as far as they were relevant to the main topic of this text.
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The biomaterial aspects increase in importance for the long-term outcome of implants,
because of the development of implant design and operation methods. Due to the very success
of joint replacement surgery, ever younger patients, with a long life expectancy, are
increasingly treated with artificial joints. More elderly patients, due to comorbidity, often
succumb for unrelated reasons before the total joint replacements fail. Therefore, the triumph
of the joint replacement surgery sow the seeds of future failure at the same time. Aseptic
loosening in the long-term will be a growing concern for the modern health care system.
This is related to another topic, which is not so often discussed. In contrast to many other
surgical procedures, joint replacement surgery does not give permanent results. Joint implants
are hardly ever 100 % osseointegrated, but always more or less loose. This process of
loosening starts at the moment of implantation and has probably a tendency to proceed
gradually over time. It is definitely a process, not an event. It does not necessarily lead to
clinical loosening apparent in form of symptoms and radiological signs. This forms a problem
for the regulatory government agencies, because one can not expect a 100 % success rates.
Joint replacement is not a cure, but can contribute to more years of active life, even working
ability, and leads to savings (Nevalainen 1994). The price for this is that in quite many
patients the process of aseptic loosening finally leads to painfull and functionally
unsatisfactory aseptic loosening (Nevalainen ym. 1997).
It is also impossible to make a clear-cut distinction between a good and a bad implant. It
might be reasonable to use some well-documented implant, which has already been in longterm use, as a golden standard. New products and innovations would have to perform better
before they can be used in a more wide scale.
Because of the high costs the commercial companies marketing ortopaedic implants are
hardly able to produce the documentation on their own. On the other hand, artificial joints and
other implants form a lucrative market, which increases the pressure for introducing new
products, in particular because the present results as for now leave much improvement to be
hoped for. Unfortunately, many new innovations have been failures (Huiskes 1993).
Another reason for the many different types of implants could be that the companies try to
protect themselves against negative publicity, demands for compensation and coart trials. If
the products are rapidly modified and changed, one small brand name product can hardly be
used so much that it could cause some widely publisized scandal and juridical process. The
other point is, that due to the wide variety of different implants, there is very little chance to
collect enough information on their performance in any individual operating unit, maybe not
even in the national implant registers. The eventual negative feed-back will be obtained first
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after several years, if at all: it has been calculated that one has to follow 2960 patients for 5
years before it is possible to verify the superiority of a new implant over the one already
introduced by Charnley (Herberts ym. 1989). Many implants are in Finland only used in
hundreds and it can be that for many, if not most of them, it will never be possible to say if
they were better - or even as good - as the golden standard. This circumstance makes it also
difficult to trace the responsible marketer and for the patients to seek compensation in
retrospect.
New and clear rules would be necessary to improve the present state of affairs. It would seem
to be motivated to restrict the use of new innovations to few centers of excellence, with
possibilities to advanced, long-term follow-up of their joint replacement patients. This would
make it necessary to raise national and international co-operative networks consisting of such
centers. This type of research should in part be financed by the marketing company as to the
need of some special apparatus and software and the extra work investment used for trial
recording. Otherwise, patient care and costs could be compensated by the public health care
system as for other similar patients.
It should be possible first after adequate documentation against the golden standard to use the
new device more widely. In addition, the markering company should perhaps buy e.g. 5- and
10-year survival data from the Implant Register as a post-marketing survey and quality
control and thus participate to some extent in the financing of the implant register. This type
of approach meets juridical and practical hinderences, which, however, can be resolved.
One reason for the present state of the art is that it is so difficult in retrospect to distinquish a
failed implant from good implants, because even good implants and the gold standard get
loose. For this reason even relatively well-publisized and clear-cut failures have not lead to
juridical consequencies, which in the drug industry have certainly strengthened the motivation
of the drug companies to adequately document their product pre- and post-marketing.
Adequate information is also obtained with the current procedure, but relatively slowly and
very late. The extra costs for failures have been in Finland carried by the public health care
system and, as far as patients have relied on the private health care sector, also directly by the
patients themselves. Profit, also from the failed innovations, have been collected by the
marketing companies and their owners, because we have not come further in our
documentation policies, regulating of marketing and medical compensation justice.
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KUVATEKSTIT
Kuva 1. Lonkan kokotekonivel koostuu reisiluuhun upotettavasta varsiosasta sekä
lonkkamaljaan asennettavasta kuppiosasta. Varsiosa koostuu tavallisesti itse varresta ja siihen
kiinnitettävästä nupista. Raajan pituutta ja proteesin “kireyttä” voidaan jonkin verran säädellä
valitsemalla sopiva varsiosa, varren kaulaosan kulma, nupin koko ja sen upotuksen syvyys.
Kuvassa kiinnitys on tapahtunut sementillä niin, että varsiosaa ympäröi sementtivaippa.
Varsiosa voidaan myös asettaa paikoilleen ilman luusementtiä, jolloin pyritään biologiseen
(osseointegraatio, sidekudoksinen kiinnittyminen tai luun sisäänkasvu huokoisiin rakenteisiin)
tai kemialliseen (hydroksiapatiitti) kiinnittymiseen. Kuvan kokotekonivelen lonkkamaljaosa
on valmistettu polyeteenistä ja metallilangoista, joiden ansiosta kuppi näkyy hyvin
röntgenkuvissa. Kuvassa lonkkamaljaosa on kiinnitetty luusementillä. Varsi- ja kuppiosien
komponentit kiinnittyvät napsahtaen toisiinsa, ja väliin jää pallonivel. Mallina kuvaan on ollut
paljon käytetty lonkan kokotekonivel Lubinus SP II.
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Kuva 2. Polven totaaliendoproteesi koostuu kolmesta eri pääkomponentista, nimittäin
reisiluuosasta, sääriluuosasta ja polvilumpio-osasta. Kuvassa esitetään reisiluun nivelpinnan
korvaava osa. Tavallisimmin tämä metallipohjainen komponentti koostuu yhtenäisestä
etupinnasta ja nivelnastojen takapuolelle erikseen kaartuvista kahdesta ulokkeesta. Ulkopinta
on kiilloitettu ja sisäpinta on mattapintainen. Kiinnitys tapahtuu reisiluun päähän upotettavilla
kahdella nupilla ja yleensä lisäksi luusementillä. Ennen komponenttien paikoilleen
asettamista reisiluun pää sahataan muottien avulla sopivan muotoiseksi mahdollisimman
tiukan kiinnittymisen varmistamiseksi. Mallina kuvaan on ollut Duracon-merkkisen polven
tekonivelen reisiluuosa.
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Kuva 3. Polven totaaliendoproteesin toinen pääkomponentti on sääriluu- eli tibiaosa.
Käytössä on yleensä metallipohjainen, sääriluuhun sahauksen jälkeen upotettava metallinen
aluslaatta, joka kiinnittyy kölimäisellä ulokkeella ja kiinnitetään yleensä luusementillä
luuhun. Metalliosan päälle asetetaan polyeteenistä valmistettu muovilaatta, jota vastaan
reisiluun nivelpinnan korvaava metallinen osa (ks. kuva 2) liukuu. Näin vältytään kahden
metallipinnan hankaukselta polven liikkuessa. Sääriluuosan takaosassa on implantin keskellä
lovi, jotta takaristisiteen kiinnittymispaikka sääriluuhun voidaan säästää. Mallina kuvassa on
ollut Duracon-merkkisen polven tekonivelen sääriluuosa
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Kuva 4. Polven tekonivelleikkauksessa asennetaan harkinnan mukaan myös polvilumpion
pinnoittava polyeteenistä valmistettu komponentti, joka voi olla ilman sementtiä kiinnitettävä
tai sementtikiinnitteinen. Kuvassa on esitetty polvilumpioon kiinnitysnastoilla kiinnitetty
polvilumpio-osa.
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Kuva 5. Olkanivelen tekonivelkirurgiassa käytettävä implantti on usein puoli- eli
hemiproteesi. Eroksi koko- eli totaaliendoproteesista puoliproteesissa ei ole lapaluun
nivelkuopan korvaavaa gleinoidaalista kuppiosaa. Proteesin suunnittelussa on pyritty
huomioimaan olkanivelen toisaalta poikkeuksellisen laaja liikkuvuus ja toisaalta stabiliteetti.
Kuvan implantissa on modulaarinen, kaksiosainen varsi, jonka pituutta samoin kuin
nuppiosankin kokoa voidaan säätää tarpeen mukaan. Kiertäjäkalvosin kiinnitetään varren
proksimaaliosan reikiin vietävillä langoilla. Nupin ulommainen koboltti-kromikuori niveltyy
lapaluun nivelkuoppaan. Mallina kuvaan on ollut Kirschnerin modulaarinen olkanivelen
hemiproteesi.
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Kuva 6. Olkanivelen tekonivelkirurgiassa käytetään aika paljon bipolaarista hemiproteesia.
Tällainen implantti koostuu neljästä eri osasta. Metallinen varsiosa (a) kiinnitetään sementillä
(tai asetetaan itsekiinnittyvä proteesi ilman sementtiä), ja sen päähän liitetään metallinen
nuppi (b). Tämä varsi-nuppikomposiitti kiinnitetään edelleen polyeteenistä valmistetun
lukkorenkaan (c) avulla kuppimaiseen osaan, jota vuoraa polyeteeni, ja jonka pinnan
muodostaa metallinen kuori (d). Tämä ulompi metallikuori niveltyy lapaluun nivelkuoppaan,
jota ei tällaisessa bipolaarisessa hemiproteesissa korvata glenoidaalisella kuppiosalla.
Bipolaarisessa hemiproteesissa sisempi metallinuppi ja polyeteenikuppi muodostavat tärkeän
liike- ja liukupinnan. Tämän vuoksi liike ulomman metallikuoren ja olkalisäkkeen/
kiertäjäkalvosimen välillä on vähäisempää: tämän toivotaan suojaavan olkanivelen
toiminnalle tärkeää kiertäjäkalvosinta degeneraatiolta. Mallina on käytetty Biometin
bipolaarista hemiproteesia.
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Kuva 7. Sormien tyvinivelissä eli MCP-nivelissä käytetään silikonipohjaisia joustavia
proteeseja, jotka kiinnittyvät usein nastamaisilla päillään putkiluihin, toisesta päästään
kämmenluuhun ja toisesta päästään sormen tyvifalangiin. Näiden nastojen tai varsien väliin
jää nivelen täyttävä täyte. Siinä ei ole varsinaista liukupintaa tai niveltä, vaan liike perustuu
nivelen täytteenä toimivan implanttimateriaalin joustavuuteen. Kuvassa ylempi MCPimplantti on varsin käytetty taipuisa Swansonin silikoni-implantti, ja sen alla on esimerkki
Lundborgin implantista, jossa yhdistyy saranan ja taipuisan implanttin ominaisuuksia.
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Kuva 8. Kuvassa on esitetty kolmannen kehitysvaiheen ranteen tekonivel, joka on valmistettu
titaani-6-alumiini-7-niobium -sekoitteesta (Protasul 100). Implantin pinta on voimakkaasti
karhennettu. Nuppiosa on pinnoitettu titaaninitridillä. Värttinäluuosan kupin muovinen
sisäosa on valmistettu UHMWP-Chiruleenista. Kämmenosan haarukka voidaan muotoilla
metakarpaaliluiden asentoon sopivaksi. Kytkemätön pallonivel sallii liikkeen kaikissa tasoissa
ja sen lisäksi pienen venytyksen. Kuvan proteesi on muotoiltu niin, että nivelen hyvä
liikkuvuus mahdollistuu (koukistus-ojennus- ja radiaali- ja ulnaari-deviaatio -suunnat).
Ranteen tekonivelen värttinäluuosa kiinnitetään värttinäluuhun ja kämmenosa
metakarpaaliluihun. Mallina on käytetty kolmannen kehitysasteen Meuli Wrist Prosthesis
(MWRIII) -tyyppistä ranteen totaaliendoproteesia (TWA).
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Kuva 9. Kyynärnivelessä kytkemätön, nivelen normaalia anatomiaa jäljittelevä
saranaimplantti on yleisimmin käytetty. Proteesin huokoispintaiset varret kiinnitetään yleensä
sementillä proksimaalisesti olkaluuhun ja distaalisesti kyynärluuhun. Näin muodostuu
sarananivel, jossa liukuparin muodostavat metalli (olkaluukomponentti) ja UHMWP
(kyynärluukomponentti). Tekonivel toimii yhden rotaatiokeskipisteen periaatteella.
Tavallisimmin kytkemättömät proteesit kiinnitetään luuhun sementillä.
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Kuva 10. Ylemmän nilkkanivelen eli talokruaalinivelen protetisoinnissa asennetaan
vastakkain muovinen sääri- ja metallinen telaluuosa. Sääriluuosan ulkonema niveltää
pohjeluuta. Kuvassa esitetään inkongruentti proteesi, joka on hyvin vähän kytketty,
luonnostaan stabiili ja muistuttaa terveen nivelen osasia. Tämä implantti sallii hyvä liikkeen
nilkkanivelen tavanomaisissa liiketasoissa, mutta epäkohtana on huono kuormansietokyky.
Mallina kuvaan on käytetty Imperial College, London Hospital (ICLH) -tyyppistä TC-nivelen
totaaliendoproteesia.
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Kuva 11. Selässä käytettyjä implantteja, A. - E.
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Kuva 12. Selässä käytettyjä implantteja, F- I.

