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Aikuisten ryhtihäiriön leikkaus-
hoito parantaa toimintakykyä ja 
vähentää kipua

Rajallisten resurssien todellisuu-
dessa tutkimukseen perustuva 
hoitojen kohdentaminen on 
sekä eettisesti että taloudelli-

sesti perusteltua. Ei ole eettistä altistaa 
potilaita huonosti perustelluille ja suun-
nitelluille leikkauksille, eikä veronmak-
sajien kannata maksaa hoidoista, joista 
potilaat eivät hyödy. 

Tutkimuksen teko ylityöllistettynä 
keskussairaalan erikoislääkärinä onnis-
tui hyvän tutkimusmyönteisen yhteisön 
ansiosta. Oma klinikka on suhtautunut 
positiivisesti kliinisen tutkimuksen te-
koon, vaikka se tarkoittaakin käytän-
nössä merkittävää työvoimavajetta. 
Keski-Suomen keskussairaalan fysiat-
rian yksikön ja Jyväskylän yliopiston 
panostus tutkimuksen toteuttamiseen 
puolestaan mahdollisti tukirankatutki-
muksen teon – ilman olemassa olevaa 
tutkimusinfraa on kliinikon vaikea hy-
pätä tutkijajunaan oman työn ohessa. 

Aikuisten ryhtihäiriöleikkausten 
pitkäaikaistulokset
Aikuisten selän ryhtihäiriöitä on alettu 
laajemmin hoitaa kirurgisesti 2000-lu-

vun alkupuolelta lähtien, kun taas las-
ten ja nuorten skoliooseja on hoidettu 
operatiivisesti jo kymmeniä vuosia. 
Ryhtihäiriöiden nimittäminen alkuun 
aikuisskoliooseiksi oli harhaanjohtavaa, 
koska aikuisten rangan deformaation 
etiologia, morfologia ja hoitoratkaisut 
poikkeavat täysin nuorten idiopaattises-
ta skolioosista. 

Keski-Suomen keskussairaalassa 
aloitettiin selkäkirurgian verkostollinen 
yhteistyö Oulun ylipistollisen sairaa-
lan kanssa 2006, koska samaan aikaan 
maailmalta alkoi tulla laajempaa kirjalli-
suusnäyttöä raskaan ja riskialttiin aikui-
sen selän ryhtihäiriön kirurgisen hoidon 
hyödyistä valikoiduille potilaille. 

Väitöskirjan neljäs osatyö, kymme-
nen vuoden aikana leikattujen ryhti-
häiriöpotilaiden pitkän ajan seurannan 
tulokset, oli kimmoke laajemmalle tut-
kimustyölle aiheesta. Halusin selvittää, 
onko tämä leikkaustoiminta eettisesti ja 
taloudellisesti kestävää, vai ainoastaan 
kirurgin kunnianhimoa tyydyttävää 
toimintaa. Biostatistikon ensimmäinen 
kysymys alkupalaverissa oli: mitä me 
tästä tiedetään, paljonko näitä on? Vas-

Väitöskirjatutkimuksen taustalla 
on monenlaisia motiiveja. Se voi 
olla osa perusopintoja, pakkopulla 
virkauralla etenemiseen, mutta 
väitöskirja voi tulla tehdyksi myös 
rakkaudesta lajiin. Oma kiinnostus 
tutkimustyöhön nousee kliinisestä 
työstä ja halusta selvittää selän ki-
rurgisen hoidon arkivaikuttavuutta. 
Sen perustana ovat leikkausin-
dikaatioiden tarkka harkinta ja 
leikkausten yksilöllinen suunnittelu, 
tulosten yhteismitallinen rekiste-
röinti ja harvinaisten indikaatioi-
den hyötyjen ja haittojen tutkimus. 
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tauksena oli, että ei tiedetä kovin paljon 
mitään. 

Suomi on hyvä paikka tehdä väestö-
pohjaista ja yleistettävää tutkimusta. 
Lisäksi Keski-Suomi maakuntana on 
riittävän iso potilasmäärän kannalta, 
mutta samalla riittävän pieni, että poti-
lasjoukko ei jakaudu useiden eri tasois-
ten hoitavien yksiköiden välille. 

Rekrytoimme mukaan kaikki yhden 
vuoden aikana selkäkonsultaatioon lä-
hetetyt aikuispotilaat, ja heistä valtaosa 
halusi tulla mukaan tutkimukseen. Hoi-
torutiinista poikkeavaa oli lähinnä kyse-
lykaavakkeiden laajuus ja uuden kieli- ja 
kulttuurivalidointia varten testattavan 
Scoliosis Research Societyn -ryhtihäi-
riökyselyn täyttö. Lannerangan natii-
viröntgenkuva korvattiin pienemmän 
sädeannoksen sisältävällä koko rangan 
ryhtikuvalla, joka vaati kuvantamisyksi-
költä totutusta poikkeavaa työpanosta. 
Työ alkoikin tuon kuvantamismene-
telmän ja ryhtiparametrien mittausten 
luotettavuuden ja toistettavuuden tut-
kimuksella.

Oma elämänlaatumittari 
ryhtihäiriöpotilaille
247 potilaan avulla validoitiin ryhtihäi-
riöille spesifi elämänlaatumittari, joka 
on osoitettu yhtä päteväksi kuin klas-
sinen Oswestryn toimintakykymittari 
tällä selkää sairastavalla aikuisväestöllä. 
Suomenkielinen validoitu SRS-30 kyse-
ly on nykyään käytettävissä kansallisen 
selkärekisterin mittaristossa. 

Kaikkiaan 637 pitkittynyttä rappeu-
tumaperäistä selkävaivaa sairastavaa 
potilasta saatiin lopulliseen analyysiin 
ryhtihäiriöiden yleisyydestä ja niiden 
vaikutuksesta sekä toimintakykyyn 
että elämänlaatuun. Samalla testattiin 
aikuisten selän deformiteettien SRS-
Schwab -luokituksesta johdetun, yk-
sinkertaistetun kliiniseen työhön hel-

posti sovellettavan kolmen muuttujan 
ryhtihäiriöluokituksen toimivuutta. 
Kohtalaisia selän ryhdin häiriöitä oli 
valikoimattomassa potilasjoukossa 25 
%:lla ja vaikeita 11 %:lla. Mitä vaikeampi 
häiriö oli, sitä suurempi oli sen haitta 
toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Ai-
emmin tuntematon ja tunnistamaton 
ilmiö osoittautui siten varsin yleiseksi 
ja terveyshaitaltaan merkittäväksi selän 
degeneraation yhteydessä. 

Aikuisilla ryhtihäiriö tarkoittaa 
useimmiten sagittaalisen suunnan ryh-
din häiriintymistä, jolloin pystyasentoa 
kannatellaan lihasvoimalla ja katseho-
risontti ylläpidetään kompensaatiome-
kanismeilla, jotka vaativat kuluttavaa 
staattista lihastyötä. Näistä mekanis-
meista lantion taaksekiertymällä on 
merkitystä myös toisen kirurgian alan 
työn tuloksiin: lantion kiertymä muut-
taa lonkkamaljakon asemaa altistaen 
potilaat lonkan tekonivelen mekaani-
sille komplikaatioille.  Samoin jäykkä 
tai jäykistetty ranka heijastuu lonk-
kanivelen toimintaan lantion kierron 
ja lanneselän luonnollisen lordoosin 
häiriintyessä seisoma- ja istuma-asen-
tojen välillä. 

Kun alkuperäisen tutkimusidean 
taustatyö oli tehty ja analysoitu, pääs-
tiin lopulta tarkastelemaan leikattujen 
potilaiden tilannetta. Omat, ensimmäi-
set Suomessa julkaistut aikuisten defor-
miteettikirurgian tulokset eivät poikkea 
maailmalla raportoiduista tuloksista. 

Kohti uusia haasteita
Ryhtihäiriökirurgian tutkimuksen ra-
joitteena on se, että kyseessä on vielä 
kehittyvä ja melko nuori kirurgisen hoi-
don indikaatio. Raskaiden komplikaati-
oiden hallintaan on kiivaasti kehitetty 
leikkaussuunnitteluun ja -tekniikkaan 
liittyviä parannuksia, joten aineiston 
varhainen ja nykyinen potilasmateriaali 

eivät ole täysin vertailukelpoisia. 
Huomionarvoinen havainto aineis-

tossamme oli, että iso joukko potilaita 
(35 % leikatuista) päätyi laajaan ryh-
dinkorjaukseen aiemman oikoryhtiin 
jääneen lanneselän luudutuksen jälkiti-
lana. Tuo aineisto on nyt lisätutkimuk-
sen kohteena, ja se kannustaa tutkijoi-
ta päivittäisessä työssään tarkempaan 
yksilöllisen rangan muodon analyysiin 
ja potilaalle optimaalisen luudutetun 
rangan muodon tavoitteluun hyödyn-
tämällä erilaisia kirurgisia tekniikoita. 

Ennen pohdittiin, tarvitseeko po-
tilas luudutusta, joko primaarin tai 
leikkauksessa hermojen riittävästä va-
pautuksesta syntyvän epätukevuuden 
hallintaan. Nyt saamme lisäksi pohtia, 
että kun kerran luudutetaan, niin mi-
hin asentoon ranka pitäisi luuduttaa ja 
millä tekniikalla siihen päästään, ettei 
potilaan rangan harmonia häiriinny 
liikaa ja altista luudutuksen viereisten 
välien ongelmille.  Emme osaa säilyttää 
aikuisilla liikkuvaa rankaa vielä niin että 
se kestäisi vuosikymmeniä ja uhmaisi 
ihmisen ja rangan ikääntymisen luon-
nollista kulkua.

 Erikoislääkäri 2/2019 • 29 vsk70


