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  Osteoporoosi eli luukato

-  luuston sairaus jossa alentunut luun lujuus
   altistaa murtumalle

-  luun lujuutta määrittelee
-mineraalitiheys ja
-luun laatu  (makro- ja
     mikrorakenne)     

Consensus DevelopmentConsensus Development
Conference, 1993Conference, 1993
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Osteoporoosi 

• luumassa vähenee 25 - 30%
         20 – 40 -vuotiaan
keskimääräi- sestä luuntiheydestä

• luun sisäinen rakenne huokois- tuu
ja sen kestävyys heikkenee



Ihmisen tukiranka ja luun rakenne

•Luun sisällä hohkaluuta 
etenkin nivelalueilla ja
selkänikamissa.

•Hohkaluu harvenee
osteoporoosissa ensin 
    (naisilla ikävuodet  50-60)    

•Kuoriluu (putkiluu) ohenee 
     noin 10 vuotta myöhemmin
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Osteoporoosi
 eli

 Luun sisäinen
hohkapalkisto
ohenee ja
reikiintyy

ja kuorikerros
ohenee



Hohkaluu / KuoriluuHohkaluu / Kuoriluu
HohkaluuHohkaluu--

20 % luumassasta,20 % luumassasta,

80 % aineenvaihdunnasta80 % aineenvaihdunnasta

uusiutuu jopa 10 % /vuusiutuu jopa 10 % /v

KuoriluuKuoriluu
80 % luumassasta80 % luumassasta

20 % aineenvaihdunnasta20 % aineenvaihdunnasta

Uusiutuu  2-3 % /vUusiutuu  2-3 % /v

Luulamellit (“vuosirenkaat”),Luulamellit (“vuosirenkaat”),

täynnä pitkittäisiä 0,1 mm:ntäynnä pitkittäisiä 0,1 mm:n

luurihmoja luurihmoja 



Luurihmasto- vastaa hiilikuitusauvojen rakennetta



Luusolut
Syöjäsolu Rakentajasolu .       

Signaalisolu

Soluväliaine (yllä vihr.)
2/3 kalsium-fosfori -mineraalia – lujuus  ja kovuus
1/3  kollageeni-sidekudosta (kuin jännekudos)  –  joustavuus



Signaalisoluverkosto
40 mrd kpl
Vuosittain uusiutuu 9 milj /
Päivässä n   30.000 kpl
Signaalirihmasto 175.000 km



Luun normaali aineenvaihdunta

• A. Luun syöjäsolut kiinnittyvät luun
pintaan esim. hohkaluuverkostossa

• B. Ne syövät luuhun ns.
syöpymispesäkkeen (koko noin 0,1
mm)

• C. Luuta rakentavat solut täyttävät
syöpymispesäkkeen uudella luulla

• D. Uuden luun määrä vastaa
hajotetun luun määrää ja luun
kokonaismäärä ja lujuus säilyvät

• Keskim. 1 uusi syöpymispesäke
aktivoituu 10 sek. välein

     
.
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Luun hajoaminen kiihtyy osteoporoosissa

• A. Luun syöjäsolut kiinnittyvät luun
pintaan

• B. Ne hajottavat normaalia enemmän
luuta ja muodostavat normaalia suu-
remman onkalon

• C. Luun rakentajasolut muodostavat
uutta luuta vähemmän kuin sitä on
hajotettu

• D. Luun hajoamisonkalo jää vajaa-
täyttöiseksi

• Kiihtyneessä osteoporoosissa uusi
syöpymispesäke voi aktivoitua  2 sek.
välein !
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• luun hajoamisessa syöpymisonkalot
syvenevät ja niiden määrä lisääntyy

• uudisluumuodostus jää vajaaksi ja sen
mineralisatio jää epäkypsäksi

Luun hajoaminen



Luun elinkaari

• Luu on elävää kudosta, joka
rakentuu ja hajoaa koko
elämän ajan

• Luumassa  ja luun mineraali-
tiheys on suurimmillaan    noin
30 vuoden iässä , jolloin
kalsiumia luustossa

• Miehillä  1,2 kg 
• Naisilla    1 kg
                          
 Vaihdevuosissa naisen luun

hajoaminen kiihtyy 5-10 v.
ajaksi

Kun puolet luumassasta
menetetty, tullaan murtuma-
riskin alueelle
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Ikääntymiseen liittyvä luukatoIkääntymiseen liittyvä luukato
alkaa naisilla hohkaluussa, n. 50v iässäalkaa naisilla hohkaluussa, n. 50v iässä

Kuoriluu
Hohkaluu

Menopause
NaisetNaiset MiehetMiehet
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Kuoriluu
Hohkaluu

Kun puolet luumassasta menetetty, tullaan murtumariskin alueelle



    - myöhemmin myös kuoriluu ohenee  

Normaali    Osteoporoosissa luun sisäiset
                   hohkapalkistot ohenevat /
                    korvautuvat luuydinrasvalla .

  .



Nuoren aikuisen hohkaluu
-hohkapalkistot levymäisiä ja vahvoja

Osteoporoottinen luu
-hohkapalkistot puikkomaisia



Osteoporoottinen luu 
Kestää tasaista pystyrasitusta 
ei siedä lisäkuormitusta (mm. horjahdus)
luhistuu helpoiten vääntö- / taipumisrasituksessa.



Luuntiheysmittaus  (DXA)

Mitataan luun läpi kulkevan säteilyn
määrä
Turvallinen, säderasitus 1 / 500
keuhko-rtg-kuvasta
Kantapään ja ranteen mittaus vain
viitteellinen (seulonta)
Myös ultraäänitutkimus (sääri,
kantapää) vain seulova,
ei  diagnostinen
Riskilaskurit (MOI, FRAX) ilmaisia
ja  seulonnassa yhtä hyviä
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DXA (Dual X-ray Absorptiometry) lonkka / lanneranka





DXA- mittauksen viitearvot

• Normaali

     - Luuntiheys sama kuin  nuorella aikuisella  

Osteopenia = alentunut luuntiheys

     - Luuntiheys on 15 - 25 % huipputiheyttä
pienempi   (ns. T-ARVO   -1   -   -2,5)

    - vielä normaali ilmiö                     

• Osteoporoosi = luukato

     - Luuntiheys yli 25 % huipputiheyttä pienempi
T  = < -2,5
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Osteoporoosi - kansantauti 

• Suomessa vuosittain n. 40 000  osteo-
poroosimurtumaa

• Noin 8000  lonkkamurtumaa

• Lonkkamurtumien hoidon vuosikustannukset
ovat 200 miljoonaa euroa

• Osteoporoottisten murtumien hoito-
kustannukset ovat yli 300 miljoonaa euroa
(enemmän kuin sydäninfarktien tai
rintasyöpien hoitokulut) 
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Väestö ikääntyy –  
osteoporoosi yleistyy

• Suomessa nyt 65 vuotta
täyttäneitä n. 1 miljoona

• Vuoteen 2030 yli 75-vuotiaiden
määrä kaksinkertaistuu

• Myös murtumien määrä
kaksinkertaistuu
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Osteoporoosin riskitekijät 1  

• Matalaenerginen murtuma nyt tai aikaisemmin
aikuisiässä 

• Lähisukulaisen lonkkamurtuma

• Vanhemmilla ja sisaruksilla osteoporoosi

• Yli  75 vuoden ikä

• Varhainen menopaussi /  vaihdevuodet alle  50 v:na

• Hoikka ruumiinrakenne
(painoindeksi < 19, noin 165 cm / 52 kg)

• Osteoporoosia edistävä sairaus tai lääkitys (yleisin:
kortisoni)
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Osteoporoosin riskitekijät 2

• Suoliston imeytymishäiriöt:
keliakia ja laktoosi-intoleranssi

• Sisäeritysrauhasten häiriöt, etenkin
estrogeeni eli naishormonivaje

• Kr. keuhko- ja munuais-sairaudet

• Säännöllinen tupakointi, runsas alkoholin 
käyttö

• Vähäinen liikunta, pitkä liikkumattomuus,
vuodelepo tai kipsaus
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Osteoporoosille tunnusomaista

• Oireettomuus ennen ensimmäistä
murtumaa

• Murtuma-alttius

• Kumara ryhti (nikamanmurtumat)

• Pituuden lyheneminen

• Kivut selkänikamien luhistuessa
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Tyypilliset osteoporoottiset murtumat

• Selkänikama

• Olkanivel

• Ranne

• Reisiluun kaula
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Rannemurtumat

• Noin 10.000 vuodessa

• naiset / miehet 5 / 1

• huippu 60-70 v

• naisen elinikäinen riski 15 %,



Rannemurtuma

• Valtaosalla rannemurtumapotilaista on
alentunut luuntiheys (osteopenia) tai
osteoporoosi

• Joka toinen rannemurtumapotilas saa
uuden murtuman 10 vuoden kuluessa

• Rannemurtuman jälkeen seuraavan
osteoporoosimurtuman riski kaksinkertainen

• Lonkkamurtumat yleistyvät 10 - 15 v
myöhemmin  - 

• Ideaalinen aika osteoporoosihoidolle

Lonkkamurtumat yleistyvät 15 vuotta
myöhemmin -  Joka toinen rannemurtumapotilas
saa uuden   murtuman 10 vuoden kuluessa
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Rannemurtumat

- Yleensä  kipsihoito n  1 kk
-  Jos ei saavuteta tyydyttävää
    asentoa, leikkaus (levyt ja ruuvit).



Olkamurtumat
•Myös tyypillinen osteoporoosimurtuma

•Yleisyys noin puolet rannemurtumista ja 10
vuotta myöhemmin, n. 75 v iässä

•Valtaosa hoideaan konservatiivisesti (ns.
ranne-kaula-lenkki-hoito

•Usein jää kohtuullinen
   liikevaje



Leikkaushoito:

-harvoin tarpeen
-sijoiltaanmeno
-murtumat
-pirstale-murtumat
-levy + ruuvit /
-tekonivel

 



Nilkkamurtumat
Yhtä yleinen kuin rannemurtuma
Kaatuminen liukkaalla/portaissa
Kiertovamma, ikä 50 – 75 v, nuoremmilla
ei aina osteoporoottinen
Hyväasentoisissa kipsihoito n. 1 k
Virheasentoinen / epästabiili murtuma
leikataan - ruuvit /
levyt  (+ kipsi)



Nikamamurtumat
• Oireisia noin 10.000 vuodessa

• 2/3 oireettomia:                                                             pituuden
lyheneminen (> 3 cm), köyryselkä

• Oireisen nikamamurtuman kuolinriski

         terveisiin verrattuna on  4 - 5 –kertainen

- selkä- kylki-kivut

- liikuntavaikeudet

- keuhkojen vajaatoiminta

- usein yleinen raihnaus 

  ja monisairaus



Nikamamurtumat

• Yl. rinta-lannerangan rajalla

• yli 50-vuotiailla naisilla 25 %:lla rtg +

• vv. 50 - 90v riski 20 - 30 x

• 85 %:lle uusia murtumia (riski 2-4 x)

• 3/4 menettää pituutta yli 5 cm

• Sairastavuus (sickness impact score)

   1/2 lonkkamurtumasta
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Uusien nikamamurtumien
ilmaantuminen eri ikäryhmissä

 20 – 30 x  



0 v0 v  10 v10 v  20 v20 v  
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Joskus harvoin sairauden nopea eteneminenJoskus harvoin sairauden nopea eteneminen

Useiden nikamien luhistumisiaUseiden nikamien luhistumisia

- rintarangan ryhdin muutos (köyryselkä)   - rintarangan ryhdin muutos (köyryselkä)   

-Kivut ja hengitysvajeKivut ja hengitysvaje

-Etsi: muu perussairaus(aineenvaihdunta,  veritaudit)Etsi: muu perussairaus(aineenvaihdunta,  veritaudit)
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Oireinen nikamamurtuma : Oireinen nikamamurtuma : 
- - lähes yhtä yleinen kuin lonkkamurtumalähes yhtä yleinen kuin lonkkamurtuma
- sairastavuus (raihnaus) lähes yhtä vakavaa- sairastavuus (raihnaus) lähes yhtä vakavaa
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Keskimääräiset hoitoon liittyvät kustannukset (€)
vuosi murtuman jälkeen

Borgström et al. International Osteop
2005



Lonkkamurtuma

Sarvennoisen alueen       Reisiluun kaulan
murtuma                           murtuma



Korhonen ym, 
Ost. Int. 2012

1970 - 1995 
lonkkamurtumien
lukumäärä yli 3x 1995 alkaen 

nousu 

pysähtynyt

( 7600 - 8000 / v )

keski-ikä noussut
75 -  82 v:een



Sarvennoisen alueen murtuma naulataan,
Reisiluun kaulan murtumaan usein tekonivel
(puoliproteesi tai koko-tekonivel eli totaaliproteesi



Pirstalemurtumissa usein
ydinnaula -ratkaisu



Vanhusten määrä kasvaa =
lonkkamurtumien ennuste
Suomessa:

Nyt noin 8000 kpl,
v.2030:  15.000 kpl
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Lonkkamurtuma muuttaa elämän

• 20 % potilaista kuolee vuoden aikana

• 50 % potilaista ei selviydy yksin
päivittäisistä toimistaan

• 20 % potilaista tarvitsee pitkäaikaista
laitoshoitoa
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Murtumat maksavat

• Lonkka-murtuman ensimmäisen vuoden
kustannukset ovat ainakin 14.000 €

   -  Laitoshoitoon jääneiden potilaiden
kustannukset ensimmäisen vuoden
aikana ovat kaksinkertaiset    

  

Nurmi ym. Duodecim 2002; 119(2): 123-30
STAKES, tilastot 2002

22



Murtumapotilaalla
osteoporoosiin viittaa:

• Murtuma aiheutunut seurauksiin nähden
pienestä tapahtumasta

• Potilaalla toistuvia murtumia

• Muut syyt viittaavat osteoporoosiin

-     Perussairaus, lääkitys

- Riskitekijöitä elintavoissa

- Osteoporoosia lähisuvussa

- Röntgenlöydös

- Yleinen hauraus, ryhtimuutos
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Hoidon kulmakivet
• Perushoito

- Terveelliset elämäntavat + luustoliikunta   

-   Kalsium n. 1 gramma päivässä

- D-vitamiini < 65-v:lla 10 ug = 400 yksiköä /pv

- murtumapotilailla ja > 65-v:lla: 800-1000
yks./pv

- Vähentävät jo murtumia jopa 10 - 20 %

• Lääkehoito: varsinaiset luulääkkeet

- Vähentävät murtumia vielä noin 30 % lisää
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Hoidon kulmakivet
• Perushoito

- Terveelliset elämäntavat + luustoliikunta   

-   Kalsium n. 1 gramma päivässä

- D-vitamiini < 65-v:lla 10 ug = 400 yksiköä /pv

- murtumapotilailla ja > 65-v:lla: 800-1000 yks./pv

- Vähentävät jo murtumia jopa 10 - 20 %

• Lääkehoito: varsinaiset luulääkkeet

- Vähentävät murtumia vielä noin 30 % lisää

- Eivät häiritse murtuman paranemista

- Vähentävät tekonivelten irtoamista
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Luun-

murtumien 

ehkäisy

• Monipuolinen ravinto

• Luuliikunta

• Tupakka pos, alkoa alle 2 yks./pv

• Kaatumisen ehkäisy: 

     - voimistelu, tasapainoharjoitukset

     - unilääkkeiden ym. välttäminen

     - kodin turvajärjestelyt: tukikaiteet,                .
  .      valaistus, irtomatot pois, vältä kiipeilyä

     - yleissairauksien / verenpaineen hoito

     - näön hoito

Kaatumis-suojavälineet:  Kävelysauvat, keppi,
rollaattori, lonkkasuojat
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Hoidon osatekijät

53



• Yli 10 v. systemaattinen            
murtumapotilaiden                       
osteoporoosiriskin selvitys

• Osteoporoosihoitaja  

• Vastuulääkäri 
• Riskipisteytys 
    Mikkelin Osteporoosi Indeksi (MOI) / FRAX
• DXA-luuntiheysmittaus aina tarvittaessa
• Kaikille elintapaohjeet ja  
    lääkitys yksilöllisen tarpeen mukaan

Mikkelin keskussairaala



  MKS murtumapotilaiden (N = 5 000)
         osteoporoosin tunnistus
       MOI 2004 - 14               FRAX 2014 -
                    
                    Ikä. 

Paino .  
Pituus (BMI) . . . . . 
Murtuma
Suku
Tupakka

Lyheneminen
Tuolilta nousu
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Ikä          
Paino      
Pituus  (BMI) 
Murtuma   
Suku 
Tupakka 

Alkoholi   
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  MKS murtumapotilaiden (N = 5 000)
         osteoporoosin tunnistus
       MOI 2004 - 14               FRAX 2014 -
                    
                    Ikä. 

Paino .  
Pituus (BMI) . . . . . 
Murtuma
Suku
Tupakka

Lyheneminen
Tuolilta nousu
  –testi

  

  

  

  

  

  

  

Ikä          
Paino      
Pituus  (BMI) 
Murtuma   
Suku 
Tupakka 

Alkoholi   
Kortisoni 
Nivelreuma 
Second. opor

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BMD / DXA   



ATK -valvonta alk. 2011: 
> 50 v naiset / > 60 v miehet: Hoidon kattavuus > 95 %
                                      .                                         Waris V
ym  S. Lääkäril 17; 2012Luulääkitys lonkkamurtuman jälkeen
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  IOF = International Osteporosis Foundation
   Map of best practice
     

 Mikkeli: Silver 2014 
•Patient Identification              1
•       ”    Evaluation                  1 
•Medication Initiation               1 
•Post Fx Assessment Timing  1 
•Assessment Guidelines         2
•Secondary  Osteoporosis      2
•Lifestyle  Review                    2
•Communication Strategy       2
•Falls Prevention                       3 
•Lifestyle Risk-Factor Assm    3
•Vertebral Fracture                  3
•Long-term Management        3 
•Database                               3 

(Gold- Silver 66,  Bronze-candidate 65 )



.                                                           

                                                                    
                                                                                          

Ikääntyvän 
murtumapotilaan
osteoporoosihoidon
laiminlyönti on
HOITOVIRHE !



         
 

        KAIKKIEN  > 65- v MURTUMAPOTILAIDEN 
         riski arvioitava ja tarvittava hoito käynnistettävä !

               HOIDON  LAIMINLYÖNNISTÄ TEHTÄVÄ VALITUS 
         hoitolaitoksen johdolle !
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