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Pinnoite vai varrellinen tekonivel olkapään artroosiin
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and treatment is well de!ned. Shoulder arthroplasty provides reliable pain relief 
and functional improvement of satisfactory duration. In younger adults, diag-
noses are more complex and arthroplasty outcomes are less durable. Resurfac-
ing of the humeral head has gained interest as an alternative to traditional hemi-
arthroplasty because it preserves bone stock and respects the native geometry 
of the glenohumeral articulation. With resurfacing arthroplasty no osteotomy 
is performed and thus the head-shaft angle does not have to be addressed, the 
bone resection is minimal and the operative time is short. There is also a low 
prevalence of humeral periprosthetic fractures and resurfacing arthroplasty is 
easy to revise to total shoulder replacement, if needed.

Olkapään  pinnoite on saavuttanut mielenkiintoa 
vaihtoehtona perinteiselle olkapään puoliproteesille 
koska se on luuta säästävä ja kunnioittaa olkanivelen 
luonnollista muotoa (1). Suurin osa olkapään teko-
nivelleikkauksista vanhemmassa ikäryhmässä johtuu 
primaarista artroosista, jonka hoito on selvää; olka-
pään kokotekonivel antaa luotettavan kivun lievityk-
sen, toiminnallisen tuloksen ja pitkäaikaistuloksen. 
Nuorilla aikuisilla syyt olkanivelen tekonivelleikka-
ukseen ovat monimuotoisemmat ja myös tulokset 
vaihtelevat. Tekijät jotka ovat tärkeämmät tälle nuo-
remmalle ikäryhmälle (alle 50 v.) ovat korkeampi toi-
minnallinen aktiviteetti, suuremmat toiminnalliset 
odotukset ja tekonivelen pitkäikäisyys (2). Saltzman 
raportoi 1030 olkapään tekonivelpotilaan aineistosta, 
että potilaista, jotka olivat yli 50-vuotiaita, 66%:lla oli 
primaari artroosi, kun taas vain 21%:lla alle 50-vuoti-
aista oli primaari artroosi (3). Nuoremmilla  potilailla 
oli diagnoosina mm kapselinkorjausartropatiaa, post-
traumaattista artroosia, osteonekroosia ja nivelreumaa. 
Näissä diagnooseissa tekonivelleikkauksen tulosten on 
osoitettu olevan huonomman kuin primaarissa artroo-
sissa (4,5).

Olkapään kuluma voi aiheuttaa huomattavan hai-
tan. Potilaat ovat kokeneet olkapään kuluman verrat-

tavaksi kroonisiin sairauksiin kuten kongestiiviseen 
sydämen vajaatoimintaan, diabetekseen ja akuuttiin 
sydän infarktiin (6).

Olkapään  
pinnoiteproteesit

Ste!ee ja Moore esittivät ensimmäiset olkapään pin-
noitetoimenpiteet 1970-luvulla käyttämällä lonkan 
pinnoiteproteeseja (7). Samaan aikaan Copeland al-
koi kehittää sementitöntä pinnoiteproteesia. Proteesi 
koostui keskitapillisesta humeruskomponentista, joka 
oli varmistettu lateraalikorteksin läpäisevällä ruuvilla 
(8). Myöhemmin tämä ruuvi poistettiin ja 1993 hyd-
roksiapatiitti lisättiin komponenttiin.

Lähes kaikissa nykyisin markkinoilla olevissa pro-
teeseissa on kromi-kobolltti-seoksesta tai titaanista 
valmistettu keskitappi (poikkeuksena esim. Epoca), 
jonka muoto, koko ja pituus vaihtelee. Useimmat pro-
teesit implantoidaan press-fit perusteella ja niissä on 
hydroksiapatiitti tai keraaminen poroosipinnoite.

Uutena tulokkaana on osittainen pinnoite, joka 
koostuu kahdesta osasta; titaanisesta kanyloidusta 
ruuvista ja siihen niveltyvästä pintakomponentista, 
joka on valmistettu kromi-koboltti-seoksesta. Tämä 
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saattaa olla hyödyllinen erikokoisten rustovaurioalu-
eiden hoitamisessa

Pinnoiteproteesin anatomiaa  
ja biomekaniikkaa

Olkapään anatomia vaihtelee huomattavasti ja myös 
oikea ja vasen olkapää voivat olla samalla ihmisellä 
erilaiset. Normaalisti humeruksen kaput on retrover-
siossa ja  mediaalisessa inklinatiossa olkavarteen näh-
den. Retroversio voi vaihdella 0°–55°, ja inklinaatio 
voi vaihdella 30°:sta aina 55°:een. Humeruksen o!set-
ti glenoon nähden vaihtelee kolmessa dimensiossa ja 
kurvatuuran säde vaihtelee 20–30 mm välillä. Kaikki 
nämä variaatiot täytyy huomioida tekonivelleikkauk-
sessa (9).

Muutokset retroversiossa ja inklinaatiossa muutta-
vat nivelen kireyttä ja kiertäjäkalvosimen ja deltalihak-
sen nostovoimaa, joka saattaa huonontaa nivelen lii-
kerataa, heikentää fleksiota ja altistaa instabiliteetille. 
Muutokset olkavarren pään o!setissä saattavat altistaa 
inpimgementille akromioniin tai glenon kehään näh-
den, lisääntyneeseen kiertäjäkalvosimen jänteiden ki-
reyteen tai alentuneeseen liikelaajuuteen (10).

Olkavarren pään kaarevuuden säteen muutos 5 
mm suuntaansa saattaa vähentää nivelen liikelaajuut-
ta 20°–30°, mikä voi lisätä translation määrää nivelen 
liikkeessä (11,12). 

Pinnoiteproteesin yhteydessä humeruksen kaula ja 
> 50% humeruksen kaputista jää jäljelle, joka on ol-
kapään biomekniikan kannalta hyvä asia. Luonnolli-
nen kaput-varsi kulma säilyy muuttumattomana, kos-
ka olkaluun kaulan osteotomiaa ei tarvitse tehdä. Niin 
ikään anatominen o!set ja rotaatio keskipiste säilyvät 
pinnoiteproteesin yhteydessä (13).

Indikaationa pinnoiteproteesille voidaan pitää ol-
kapään artroosia, nivelreumaa, luukuoliota, posttrau-
maattista artroosia, kiertäjäkalvosimen puutetta ja ni-
velen kroonista epävakaisuutta. Lisäindikaation tuo 
tilanteet, joissa perinteistä varrellista proteesia ei voida 
asentaa olkavarren luun käyryyden takia. Pinnoitepro-
teesin kontraindikaationa voidaan pitää neljän kappa-
leen murtumaa ja huonoa luun laatua ja ainakin 60% 
kaputista tulisi olla tallessa. 

Varrellisen proteesin anatomiaa  
ja biomekaniikkaa

Olkavarren yläosan stressianalyyseissä on osoitettu, 
että proteesi, joka sallii luukasvun koko varren alueel-

Kuva 1
a. kiinteäkaulainen proteesi ja osteotomialinja anatomi-
seen kaulaan normaalissa 135° kaulassa.
b. varuskaulassa
c. valguskaulassa. 

Kiinteäkaulaista proteesia asennettaessa osteotomia-
linjan tulisi alkaa ruston superolateraalisesta reunasta 
varuskulmassa ja inferomediaalisesta reunasta val-
guskulmassa. Lisäksi suositetaan intramedullaaristen 
sahausohjainten käyttöä (17). (Alkuperäinen kuva artik-
kelissa Jeong ym. JBJS 2009;91:1932-1941).

Kuva 2
a. varussuuntainen kaula
b. osteotomia anatomiseen kaulaan ja vaihdeltavakau-
lainen proteesi
c. kiinteäkaulainen (135°) proteesi ja osteotomialinja joka 
alkaa superolateraalisesti
d. valgussuuntainen kaula
e. vaihdeltavakaulainen proteesi ja osteotomia anatomi-
seen kaulaan
f. kiinteäkaulainen (135°) proteesi ja osteotomia alkaen 
inferomedialisesti. 

(Alkuperäinen kuva artikkelissa Jeong ym. JBJS 
2009;91:1932-1941).
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le, aiheuttaa huomattavan yläosan kuormituksen. Sen 
sijaan varsi, joka sallii luukasvun vain olkavarren pään 
alapuolelle, muodostaa kuormituksen, joka muistut-
taa normaalia olkavarren kuormitusta (14). Olkavar-
ren yläosan anatomia vaihtelee huomattavasti kaputin 
koon, o!setin, version ja kaula-varsikulman suhteen. 
Pienetkin muutokset proteesin anatomiassa voivat 
vaikuttaa huomattavasti boimekaniikkaan. Nupin 
paksuuden lisäys 5 mm:llä voi vähentää liikelaajuutta 
kiristämällä kapselia ja kiertäjäkalvosinta. Rotaatiokes-
kipisteen muutos 20%:lla muuttaa kiertäjäkalvosimen 
nostovoimaa 20%:lla (15). Rotaatiokeskipisteen kas-
vaminen muuttaa supraspinatus- ja subscapularisli-
hakset loitontajista lähentäjiksi (16). Nivelen 8 mm 
malpositio aiheuttaa huomattavan pasiivisten liikkei-
den rajoittumisen. Mitä anatomisemmin proteesi saa-
daan asetettua, sitä parempi on kliininen tulos.

Useat anatomiset tutkimukset ovat osoittaneet 
kaula-varsikulman vaihtelevan 122° ja 145.5° (keski-
arvo 134.4°±3.8°)välillä. Tämän keskimääräisen 135 
asteen sisällä on 78% olkavarsista.

Proteesikirurgiassa olkavarren yläosan anatomi-
aa voidaan muunnella 1) nupin ja varren modulari-
teetilla, 2) varren ja nupin eksentrisellä liittämisellä ja 
3) vaihtelemalla  kaula-varsikulmaa ja nupin versio-
ta. Kiiteäkaulaista proteesia on vaikea asentaa oikeaan 
asentoon, jos potilaalla on varus- tai valgussuuntainen 
kaula-varsikulma. Tämä johtaa yleensä nivelen ylitäyt-
töön jos käytetään valgussuuntaista kaulan osteotomi-
aa. Käytettäessä varussuuntaista kaulan osteotomiaa 
on seurauksena helposti prominetti suuri sarvennoi-
nen ja impingementongelmat.

Lopuksi

Olkapään pinnoiteproteesi on hyvä vaihtoehto perin-
teiselle totaaliproteesille lukuisten lyhyen ja keskipit-
kän seurannan tutkimuksissa. Sitä voidaan pitää hy-
vänä vaihtoehtona varsinkin nuorilla potilailla, joiden 
aktiviteettitaso on suuri ja erilaisten painorajoitteiden 
noudattaminen on vaikeaa Sen etuja ovat pienemmät 
luuresektiot, lyhyempi leikkausaika ja vähäisempi pe-
riproteettisten murtumien määrä. Olkanivelen nor-
maalin o!setin, inklinaation ja retroversion säilyttä-
minen on helppoa, koka olkaluun kaulan osteotomiaa 
ei tehdä ja olkaluun pää-kaulakulma ei muutu. Myös 
revisio totaaliproteesiin on mahdollinen.
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