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Sidonnaisuudet 

• Apurahoja tutkijalähtöisiin tutkimuksiin (Suomen Akatemia, Opetus- 
ja kulttuuriministeriö, Merck Investigator Studies Program (MISP)) 

• Asiantuntija- ja luentopalkkioita (Amgen Finland, MSD Finland, 
Servier Finland, Eli Lilly) 

• Osallistumisia koulutuksiin ja kongresseihin yrityksen tuella (Zimmer 
Ltd, Stryker Ltd, Servier, Amgen, MSD, Eli Lilly) 

• Asiantuntijatehtävä (Bindex Oy, Merplast Oy) 



Vammojen muuttuva kirjo 

• Sotavammat ja teollisuustapaturmat (-1950) 
• Liikenneonnettomuudet (1960-) 
• Osteoporoottiset murtumat (1990-) 
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Luu on elävää kudosta 



Luun uudismuodostus 
• Luun aineenvaihdunnallinen 

yksikkö = Osteoni 
 

– aikuisella n. 35 miljoonaa 
kappaletta 

– uusi osteoni aktivoituu joka 10 
sekunti 

– hajoaminen/muodostus on 
jatkuva prosessi 

– koko luuston puoliintumisaika 
on 12-15 v 





Osteoporoosin ongelma 

• Osteoporoottisia murtumia 
Suomessa vuosittain n. 40 000 

• Lonkka, ranne, nikama ja 
olkaluun murtumat 

• Lonkkamurtumia vuosittain n. 
7500, KYS:ssä n. 300/v 

• Väestön ikääntyessä ongelma 
pahenee 
 



Arvioitu murtumariski 50 vuotiaana  

 Naiset (%) Miehet (%) 

Lonkka 17.5 % 6.0 % 

Nikama 15.6 % 5.0 % 

Ranne 16.0 % 2.5 % 

Kaikki 39.7 % 13.1 % 
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- Kipu 
- Virheasennot 
- Toimintahäiriö 
- Immobilisaatio 
- Huonontunut elämänlaatu 
- Lisääntynyt kuolleisuus 
- Vaikutukset terveydenhuoltoon 
 (lonkkamurtumat 150 M€/v) 

Murtumien seuraukset 



Terve selkä Kyfoottinen 
selkä 

Reproduced with permission from MarketForce 

   

  

   

  

  



Osteoporoosi 

Murtumariski ↑ Vaikeampi murtuma 

Ongelmat murtuman 
hoidossa 



Lonkkamurtumat 
• Vanhemman väestönosan 

ongelma 
• Kaatuminen sisätiloissa 

tavallisin 
• Usein paljon muita sairauksia 

lisäksi 
• Osteoporoosi lähes aina 

taustalla 
• Leikkaushoito 

– Naulaus, puoliproteesi 
– Jatkohoito - toipuminen 



Rannemurtumat 
• Kaatuminen -liukkaat kelit 
• Kaikki potilaat eivät 

osteoporoottisia 
• Suurin osa hoidetaan 

murtuman repositiolla ja 
kipsauksella 5-6 vk 

• Osalle leikkaushoito 
• Jatkokuntoutus 
• Uusien murtumien ehkäisy, 

osteoporoosin hoito  
 



Nikamamurtuma 

• Yleisin osteoporoottinen murtuma 
• Murtuma voi tulla jopa ilman selvää 

tapaturmaa 
• Vain 1/3 tulee lääkärin hoitoon, 

suurin osa ohimeneviä keskiselän 
kipuja 

• Pituuden lyhentyminen, ryhdin 
kumartuminen, kivut 

 
 
 







DXA –mittauksen tulkinta 





Seulonta 

• Väestöön kohdistuva suuntamaton seulonta ei ole 
kustannusvaikuttavaa 

• Seulonta suunnattava  
– Murtuman  sairastaneisiin 
– Yli 65-70 -vuotiaisiin 
– Potilaisiin, joilla riskitekijöitä/sairauksia  

• Mittaustuloksella tulee olla vaikutusta tutkittavan 
myöhempään hoitoon 



Osteoporoosihoitaja 
• Pienienergiaisten murtumapotilaiden 

seulonta traumaosastolla, päivystyksessä 
(FRAX), traumapolilla (8/15-) 

• Jatkotutkimusten järjestely (DXA, lab) 
• Potilasohjaus ja neuvonta (luustoterveys, 

kaatumisen ehkäisy) 
• KYS sisäinen konsultaatio ja koulutus 
• Alueellisen hoitoketjun kehittäminen 

 

 



Hoidon osatekijät 





Kyselytutkimukset 

• Elintapatietoja 
• Sairaudet ja lääkitykset 
• Kaatumiset 
• Murtumat 

 



Luuntiheysmittaukset 

• DXA -mittaus 
• Kantaluun mittaukset (ultraääni, pDXA) 
• Ranteen pQCT mittaus 
 

http://www.stratec-med.com/html/2000.htm


Toimintakykytestejä 



Results – 20 yr follow-up 

• The 20-year follow-up showed that 9090/11420 (79.6 
%) questionnaires were returned and 1559/2224 (70.1 
%) women had undergone bone densitometry and 
special studies 

• A total of 3554 women experienced 4748 fractures 
during the 20 year follow up (1989-2009). 

– 1471 wrist fractures, 303 vertebral fractures, 282 hip 
fractures, 233 proximal humerus fractures,  

 
 

 



Risk Factors for Distal Forearm Fractures  
Kuopio Osteoporosis Study 

 
 

 

Independent predictors of DFF (Cox model)  
(11,798 women aged 47-56yr, 368 DFF in 5 yr fu) 
 

Increase of risk    Decrease of risk 
 
* Previous wrist fracture 158 %   * Continuos use of HRT 63 % 
 
* Menopause  69 %    * Dairy calcium use 1-1.5 g/d 
        vs. < 0.5 g/d  39 %  
* Age (per 1 yr) 6 % 
     * BMI > 25 kg/cm2  36 % 
 
     * Parity  29 % 
 

Honkanen et al. Osteoporosis Int 2000 



Luuntiheys - murtumat 

• Matala luuntiheys ennustaa murtumia jo 
varhaisessa vaihdevuosi iässä 

• Kantaluun ultraäänimittaus ennustaa myös 
murtumia, mutta osteoporoosi- 
diagnostiikkaan se ei vielä sovellu 

• Aikaisempi murtuma ennustaa uusia 
murtumia 



Murtuman riskitekijät 

• Eri murtumilla on erilaiset riskitekijät 
• Rannemurtuma: hoikkuus, vähäinen 

kalsiumin saanti, aiempi rannemurtuma, 
ikä, menopaussi 

• Nilkkamurtuma: tupakointi, ylipaino, aiempi 
murtuma,  monilääkitys 
 
 



Hormonikorvaushoito 

• Hormonikorvaushoito vähentää murtumia 
• Hormonikorvaushoito saattaa vähentää 

kaatumisia (ei liukastumisia) 
• Tupakointi ja pieni paino vähentävät 

hormonihoidon edullisia vaikutuksia luulle 
• Hormonikorvaushoito ei lisää yleistä eikä 

sydänkuolleisuutta, mutta yli 5 v hoito voi 
lisätä rintasyöpäkuolleisuutta 
 



Ravinnon kalsiumin saanti 

• Ravinnosta saatava kalsium vähentää 
luukatoa hormonihoidon aikana ja 
vähäinen kalsiumin saanti ennustaa 
huonoa vastetta hormonihoidolle 

• Tupakointi heikentää kalsiumin edullisia 
vaikutuksia luustolle 

 
 



Luuntiheys 

• Menopaussin alkuvaiheessa luun menetys 
on runsainta – paino ei siihen vaikuta 

• Ylipaino, synnyttäneisyys, hormonihoito ja 
nuoruuden aikainen liikunnallisuus liittyvät 
korkeana säilyvään luuntiheyteen 
 
 
 

 
 



Sairaudet 

• Nivelreumapotilailla on lisääntynyt riski 
osteoporoosille 

• Astmapotilailla on lisääntynyt riski 
osteoporoosille, joka välittyy suun kautta 
otettavan kortisonihoidon kautta 

• Verenpainetauti, sepelvaltimotauti, alkoholismi, 
epilepsia ja kilpirauhasen liikatoiminta sekä 
lihavuus yhdessä verenpainetaudin kanssa 
lisäävät murtumavaaraa 
 
 
 



Perimä 
• Sisaren murtuma on vahva murtumanriskitekijä 
• Estrogeenireseptorin geenin vaihtelu vaikuttaa 

luun menetysnopeuteen ja hormonihoidon 
vasteeseen 

• D-vitamiinireseptorin ja ApoE geenin vaihtelun 
merkitys luuntiheyteen on vähäinen 



Toimintakykytestit ja murtumat 

• Alle 10 sekunnin suorituskyky yhdellä 
jalalla seisomistestissä 

• Huono käden puristusvoima 
• Vähäinen kävelymäärä/kyky (alle 100 m) 
 
Ennustavat lisääntynyttä murtumavaaraa 

vaihdevuosi-ikäisillä naisilla ! 



Kaatumiset ja D-vitamiini 

• Joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu 
vuosittain 

• D-vitamiinin puutos voi olla osasyynä 
kaatumisiin 

• Suomessa D-vitamiinin puutos yleistä 



Tuloksia 

• Hoitoryhmällä (1000 mg kalsiumia + 800 
IU D-vitamiinia) oli 30 % vähemmän 
toistuvia kaatumisia seuranta-aikana 

• Toimintakykytesteihin hoidolla ei ollut 
vaikutusta 

• Hoito säilytti koko kehon luuntiheyden 
parempana 

• Hoitoryhmällä oli myös 16.5 % 
vähemmän murtumia (ns) 
 



Luunmurtumien ehkäisy 

• Riskitekijöiden välttäminen 

• Kaatumisten ehkäisy 

• Kaatumisilta suojautuminen 

• Luuston kuntoa parantava lääkitys 

• D-vitamiinin ja kalsiumin riittävän 
saannin turvaaminen 









Osteoporoosille ja murtumille 
altistavat tekijät 

• Korkea ikä 
• Vaihdevuodet – hormonitoiminnan muutokset 
• Hoikka ruumiinrakenne 
• Tupakointi 
• Perinnölliset tekijät 
• Huono lihaskunto ja suorituskyky (sarkopenia) 
• Aiemmat murtumat 
• Matala luuntiheys 
• Kaatumiset 
 







Bindex® -laite 
• Mittaa kuoriluun paksuuden sääriluusta ja antaa arvion (Density Index, DI) reisiluun 

yläpään mineraalitiheydestä (BMD).5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
5 Karjalainen et al. Osteoporos Int 2012. 

 



Hoitopolkujen arviointi – Luun ultraääni 
tutkimus (Bindex)  

 
 
 
 
 
 
 

• Tutkimus tehty Itä-Suomen yliopistossa, tutkittu 448 naista, ikä 50-90 
vuotta. Osteoporoosi 75:llä potilaalla. 

• FRAX suosittaa DXA mittausta 224:lle naiselle. Liittämällä FRAXiin 
Bindex mittaus, vain noin 30% potilaista tarvitsee jatkotutkimuksena 
sentraalisen DXA mittauksen  

• Bindex- laitteelle määritettyjä raja-arvoja käyttäen 70% potilaista voidaan 
luokitella joko terveeksi tai osteoporootikoksi. 
 
 

 
 

6 Karjalainen J., ASBMR 2014 

Käypähoidon mukainen hoitopolku Suomessa 

   



www.käypähoito.fi 

Osteoporoosin kokonaisvaltainen hoito 

OSTEOPOROOSI 
Perussai-
rauden 
hoito 

Liikunta 

Kalsium 

D-
vitamiini Kaatumis-

suojaus 

Hormoni-
lääkkeet 

Luulääk-
keet 

Osteoporoosin hoidon tavoitteena on luunmurtumien ehkäiseminen 

MURTUMA 



www.käypähoito.fi 

Lääkkeetön ehkäisy =  
osteoporoosin perushoito  

• Lääkkeettömän hoidon tavoitteena on murtumien 
ehkäisy. 

• Kustannusvaikuttavaa osteoporoosin ehkäisyä ovat  
toimet, jotka voidaan neuvoa koko väestölle: 
– riittävä ja monipuolinen ravitsemus, johon kuuluvat 

ravintoproteiinien, kalsiumin ja D-vitamiinin riittävä saanti 
• Osteoporoosipotilaan D-vitamiiniannoksen tulisi perustua 

S-25(OH)D-pitoisuuden mittaukseen (tavoite 75–120 nmol/l). 
• Kalsiumin saantia ravinnosta voidaan arvioida laskurilla. 

– oikeat liikuntatottumukset 
– tupakoinnin lopettaminen 
– kaatumisten ehkäisy 
– suuressa kaatumisriskissä olevien henkilöiden 

tunnistaminen ja ohjaus tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin 
– alkoholin kohtuukäyttö. 

 



Osteoporoosin 
lääkehoitovaihtoehdot 

• HRT 

• SERM/Raloxifeeni 

• Kalsitoniini 

• Bisfosfonaatit 

 

 

 

• Denosumabi 

• Teriparatidi (PTH) 

• Strontium ranelaatti 

- Alendronaatti 
- Risedronaatti 
- Ibandronaatti 
- Zoledronaatti 





Atyyppiset reisimurtumat KYS:ssä 

• Atyyppisten reisimurtumien keskimääräinen ilmaantuvuus 
50- vuotta täyttäneillä bisfosfonaattien käyttäjillä Pohjois-
Savon alueella vuosina oli 2.33/4379 = 0.53/1000 = 0.53 
promillea 

• Ei –käyttävällä väestöllä se oli 0.02 promillea 
• Ilmaantuvuus samaa luokkaa kuin Ruotsissa   



In conclusion, drugs and bioactive substances will probably have a role in the future 
management of fractures. There is currently no evidence that osteoporosis 
treatments have a negative effect on bone repair and some experimental evidence 
for positive effects on healing, notably for 
agents with a mode of action that involves bone formation. There is an urgent need 
for better RCT evidence of an impact of osteoporosis treatments on fracture repair. 



Leukaluun osteonekroosi (ONJ) 

• Yhdistetty bisfosfonaatteihin ja denosumabiin 
• Yli 90 % tapauksista onkologisilla potilailla (i.v., suuret annokset) – 

prevalenssi jopa 18.6 % 
• Osteoporoosipotilaspopulaatioilla arvioitu insidenssi 1-90 per 100 000 

potilasvuotta 
• Riskitekijät: periodontaalisairaus, suun kirurgiset hoidot (ekstraktiot, 

implantit), sädehoito, kemoterapia, diabetes, glukokortikoidit ja 
tupakointi – antiangiogeneettiset aineet? 

• Preventio: suun hyvä hygienia, antimikrobiset suun huuhtelut, 
systeemiset antibiootit 

 
       Khan et al. 
Osteoporosis Int 2015 



ONJ 

• Ennen antiresorptiivisen lääkehoidon aloitusta 
hampaiden ja suun oltava kunnossa (hammaslääkäri, 
OPTG) 

• Huonokuntoinen hampaisto, leukaluihin kohdistuvat 
toimenpiteet ja huonosti istuvat proteesit lisäävät riskiä 

• Bisfosfonaatit 
– 2-3 vuoden käyttö ei yleensä ongelma 
– Tauotuksella ei ilmeisesti merkitystä 

• Denosumabi 
– Suutoimenpide 4 kk pistoksen jälkeen ja seuraava pistos kun 

suu parantunut 
 

 
 



• 5 vuoden bisfosfonaattihoidon jälkeen lääketauko, jos ei 
murtumia 

• esim. 2 vuoden kuluttua DXA, jonka perusteella jatkot 
• Jos 5 vuoden hoidon aikana uusia murtumia 

• kartoita murtumien laatu 
• kartoita komplianssi 
• DXA 

• harkitse muita lääkevaihtoehtoja 

• Jos 5 vuoden hoidon jälkeen hoito kliinisesti perusteltua, 
varmista tilanne DXA –mittauksella   

 

 



Osteoporoosilääkityksen lopettaminen 

•Osteoporoosin paraneminen 
•Sivuvaikutusten ilmaantuminen 
•Muut sairaudet 
•Potilaan päätös 
 



Denosumabi hoidon keskeytys 



Iäkkäiden kaatumistapaturmat 
• Yli 65 vuotiailla 100 000 kaatumistapaturmaa vuosittain  

– Niistä lähes 40 000 vaatii sairaalahoitoa 
– Yli 900 kuolemantapausta 

• Iäkkäiden tapaturmista 80 % on kaatumisia, liukastumisia 
ja putoamisia 

• Yli 80 vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu nykyisestä 
vuoteen 2030 mennessä 

• Huono toimintakyky ja kaatumisen pelko ovat yleisiä 
rajoitteita arkielämässä  

• Kaatumistapaturmat ovat merkittävä 
kansanterveydellinen ja – taloudellinen haaste 
lähitulevaisuudessa 
 

THL 2015 



Voidaanko kaatumisia estää? 

• On tieteellistä näyttöä siitä, että lihasvoimaa ja tasapainoa 
edistävä liikunta voi vähentää kaatumisia 

• Väestötason näyttö ja kustannusvaikuttavuus puuttuu! 
• Kuopion kaatumisten ehkäisy – tutkimus (KFPS) selvittää 

voidaanko nyt keskimäärin 78 -vuotiaiden (73-82) naisten 
kaatumisia estää ja hyvinvointia kohentaa ohjatun liikunnan 
(kuntosaliharjoittelu ja Taiji) sekä kunnallisten 
liikuntapalveluiden avulla  



Tutkimuksen kulku 

• Maaliskuussa 2016, OSTPRE – naisille käynnistettiin 
kahden vuoden kontrolloitu liikuntatutkimus.  joka 
selvittää liikunnan vaikutuksia mm. kaatumisriskiin, 
murtumiin ja elämäntyytyväisyyteen  

• Kohderyhmä: 73-82 -vuotiaat kuopiolaiset naiset (n = 
1078, Liikuntaryhmä 539 + kontrolli 539).  

• Ohjattua liikuntaa kahdesti viikossa ensimmäisen 6 kk 
ajan; Yksi kuntosaliharjoite (1h) + yksi Taiji harjoite (1h). 
Tämän jälkeen seuraavat 6 kk itsenäisesti. 

• Kontrolliryhmälle samanlainen kaatumisen 
ehkäisyneuvonta, mutta ei ohjattua liikuntaa 

• Osallistujat tutkitaan tutkimuksen alussa, 12 kk kohdalla, 
ja 24 kk kohdalla. Kaatumisten rekisteröinti SMS-
viestein. 
 



Tutkimushypoteesit 

• Aktivoimalla ikääntyvää naisväestöä liikunnan 
pariin oletetaan saavutettavan terveyshyötyjä 
luustoon, lihaksistoon ja mielenterveyteen 
– Kaatumisten ja vammojen vähentyminen 
– Mielialan, yksinäisyyden ja elämäntyytyväisyyden 

paraneminen 

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön 
väheneminen  

• Intervention kustannusvaikuttavuus? 



Kuopion kaupunki 

• Ohjattu kuntosaliharjoittelu kaupungin 
uimahallin kuntosalilla klo 10-14 

• Kuopiohallin parketti (Taiji) klo 10-14 
• Terve Kuopio -toimintakortti 

liikuntaryhmälle 12 kuukaudeksi 
 
 





Kuopion kaatumisten ehkäisy -tutkimus 



OSTPRE –study group 
Senior researchers 
Heikki Kröger (PI, WPI) 
Risto Honkanen (WPIV) 
Marjo Tuppurainen (WPIII, gyn) 
Joonas Sirola (WPII) 
Toni Rikkonen (post doc) 
Heli Koivumaa-H (psych.) 
Reijo Sund (stat.,regist.) 
Jukka Jurvelin (physics) 
Jukka Huopio (orthop) 
Jari Arokoski (rehab.) 
Arja Erkkilä (nutr.) 
Sami Väänänen (post doc) 
Leo Niskanen (endocr.) 
 

 
 
 

Academic theses (12) 
Marjo Tuppurainen 
Anna-M Heikkinen  
Marja Komulainen 
Timo Salmen 
Joonas Sirola 
Kaisa Randell 
Jukka Huopio 
Matti Kärkkäinen 
Kati Pentti  
Toni Rikkonen 
Jarmo Saarelainen 
Päivi Rauma 

 
 

PhD students 
Juha Suuronen 
Samu Sjöblom 
Sami Salo 
Miika Värri 
Nadia Afrin 
Pyry Lukkala 
Masoud Isajenad 
Kari Salovaara   
Anne Laatikainen 
Sarang Qasi 
 
Junior researchers 
Ville Turppo,Tomi Istolainen, 
Arttu Mönkkönen, Miitta 
Vuorio, Ada Tuominen, Milla 
Gronoff, Viola Haapasalo, 
Oula Luukkonen, Anna 
Moilanen, Sebastian 
Sunnarborg, Saman Zahid 
 

Research staff 
Seija Oinonen 
Pirkko Kanerva 
Marianna Elo 



Lopuksi 
• Osteoporoosi ei anna oireita ennen 

murtumaa – Hiljainen epidemia – 
• Murtuma voi olla merkki osteoporoosista 
• Osteoporoosi tulisi diagnosoida ennen 

murtumaa 
• Osteoporoosia voidaan ehkäistä 
• Osteoporoosia voidaan hoitaa 
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