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KÄYPÄ HOITO – SUOSITUKSEN  
TERVEYSPOLIITTISENA TAVOITTEENA: 
 
ON VÄHENTÄÄ MURTUMIEN 
ILMAANTUVUUTTA JA MÄÄRÄÄ JA SITEN 
EDISTÄÄ YKSITTÄISEN IHMISEN 
ELÄMÄNLAATUA JA TOIMINTAKYKYÄ 



Osteoporoosi on murtumasairaus, jossa luun 
lujuuden heikentyminen altistaa luun 
murtumalle (NIH). 
  
Osteoporoottinen murtuma syntyy tyypillisesti 
vähäisen (= pienenergisen) rasituksen 
seurauksena (kaatuminen, kompastuminen, 
liukastuminen, matalalta putoaminen;   
    
Osteoporootinen luu murtuu toistamiseen, 
kunnes osteoporoosin hoito aloitetaan 
(viidennes saa toisen murtuman vuoden sisällä) 
 
Kahdella viidestä 50 v täyttäneestä naisesta ja 
yhdellä seitsemästä miehestä on myöhemmän 
elämänsä aikana ainakin yksi 
osteoporoosimurtuma 



OSTEOPOROOSIMURTUMAT 

ILMAANTUMISJÄRJESTYKSESSÄ 

Nikama 

Ranne 

Olkavarsi, 

Nilkka, 

Lantion alue 

Kylkiluu, 

Solisluu 

LONKKA (REISILUUN KAULA) 



KÄYPÄ HOITO - SUOSITUS 

Osteoporoosin hoito tulee aloittaa 
ensimmäisen murtuman ilmaannuttua. 
Parasta olisi, jos hoito osattaisiin aloittaa 
jo ennen ensimmäistä murtumaa 

  

 Ensimmäinen osteoporoosimurtuma lisää 
uusien murtumien riskin 2-3 kertaiseksi. 
Viidennes murtumapotilaista saa toisen 
murtuman jo vuoden sisällä ellei hoitoa 
aloiteta (ennätys 12 ja 14 murtumaa 
ennen diagnoosia ja hoidon aloitusta) 

 

 



 

NIKAMA- JA RANNEMURTUMAT AVAINASEMASSA 
OIKEA-AIKAISEN JA TULOKSELLISEN HOIDON 
ALOITTAMISESSA 

   Suositus painottaa erityisesti nikaman 

murtuman tunnistamisen tärkeyttä:  

 

 Äkillisesti ilmaantunut pitkään jatkuva 
selkäkipu, joka ilmaantunut kaatumisessa, 
kumartuessa, nostaessa                                 
tai itsestään.  

 

 Pituus lyhenee (4 -) 5 cm 

 

 Ryhti muuttuu kumaraksi  

   (kyfoosi) 



OSTEOPOROOSIN  DIAGNOSTIIKKA 

Ennen murtumaa diagnoosi perustetaan 

luuston tiheysmittaukseen 

 

Murtuma + tiheysmittaus 

 

Riskitekijöiden kartoittaminen ja arviointi esim 

FRAX  (tai  MOI –testillä) 

 

Selvitys siitä, onko kyseessä primaarinen 

(ikääntymiseen liittyvä) vai sekundaarinen 

(sairaudet, lääkitys ym) osteoporoosi 

    



FRAX MURTUMATESTI 
 (GOOGLETA SANALLA FRAX) 

Hoida 

osteoporoosi 

Mittaa  

luuntiheys 

Elämäntapa- 

ohjeet 



 

 

OMAHOITO  

 

  Kalsiumia 1-1,5 g/pvä  

  D-vitamiinia 20-100 µg/pvä, D-vitamiini- 

   pitoisuus nostettava tasolle 75-120 nmol/L 

  Energiaa riittävästi ruoasta 

  Proteiinia riittävästi ruoasta  

   (=1,2 g/painokilo) 

  Huolehdi riittävästä liikunnasta  

  Lopeta tupakointi, alkoholirajoitus (1-2  

    annosta) 

  Ehkäise kaatuminen jo ennalta 

  Älä päästä itseäsi kuihtumaan/näivettymään !!!!  
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 ♥ Riittävä ja monipuolinen  

      ravinto, josta    
        -  energiaa riittävästi 
        -  proteiinia 1,2 g/painokilo/pvä   
    ♥ D-vitamiinia 20-100µg/pvä                                                                              
    ♥ Kalsiumia 1 -1,5 g/pvä 
    ♥ Luustoa ja lihaksia    

       vahvistavaa liikuntaa 
    ♥ Tupakka pois 
    ♥ Alkoholi pois tai naiset:    

       yksi annos, miehet:kaksi annosta 
    ♥ Ehkäise raihnaistumisesi ja   

       kuihtumisesi - sarkopenia 
  
    
 



LUULÄÄKEHOITO 

 Luulääkehoidolla 40-70 % murtumista 
estettävissä 

 

 Luulääkkeet vähentävät ja estävät luuta 
hajoittavien solujen toimintaa tai lisäävät 
luuta rakentavien solujen toimintaa 

 

 Ilman riittävää D-vitamiinin, kalsiumin ja 
proteiinin saantia luulääkkeen teho jää 
vajaaksi 

 

 Liikunnan rasitusärsytys parantaa 
luulääkkeen tehoaan 
 



LUULÄÄKEHOIDON AIHEET 

1. Sairastettu pienienerginen nikama- tai 
lonkkamurtuma 

2. Muu pienenerginen murtuma (esim ranne, 
olkavarsi) – diagnoosi varmistettu 
tiheysmittauksella 

3. Tiheysmittauksessa todettu osteopenia (T-
score  -1..-2 SD) ja murtumariski arvioituna 
suuri 

4. Tiheysmittauksessa mitattu osteoporoosi (T-
score < -2,5), potilaan kokonaistilanne ja 
murtumariski määräävät  

5. Jos murtumariski suuri ja tiheysmittauksen 
toteutus hankalaa, hoitopäätös voidaan tehdä 
Frax testin ja  suositusten perusteella 

6. Glukokortikoidien (kortisoni) käyttö 



LUULÄÄKKEET 

VARSINAISET LUULÄÄKKEET: 

 

   Bisfosfonaatit (käytön tauotus):  

    - alendronaatti: Fosamax®, Aledronat®, Bonasol®  

    - ibandronihappo: Bonviva®, Ibandronat®,Ibandronate® 

    - risedronaatti: Optinate®, Risedronat® 

 

    - tsoledronihappo: Aclasta® 

 

 

    Denosumabi (pysyvä käyttö): Prolia®   

 

 

    Teriparatidi (käyttö 24 kk) : Forsteo® 

  

 

 



HORMONIHOIDOT    

Estrogeeni  

 

Tiboloni 

 

Raloksifeeni 

 

Testosteroni (miehille) 

 

 

 



OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO /MURTUMAN ESTO 
 

Lääkehoito Nikamamurtuma Nikaman ulkopuoli-
nen murtuma 

Lonkkamurtuma 

Alendronaatti A A A 

Ibandronaatti A A (post hoc) Ei näyttöä 

Risedronaatti A A A 

Zoledronaatti A A A 

Denosumabi A A A 

Poistunut! Kalsitoniini A B B 

Raloksifeeni A Ei näyttöä Ei näyttöä 

Strontiumranelaatti A A A (post hoc) 

Teriparatidi A A Ei näyttöä 

Hormonikorvaushoito A A A 



LUULÄÄKKEIDEN TEHON SEURANTA JA 
LOPETUS 

 Luulääke toimii,  

  -  jos luuston tiheys pysyy ennallaan tai  paranee 

(tiheysmittaukset 2-3 v välein)  

  -  jos uusia murtumia ei ilmaannu 

 

 Luulääkehoidon lopetus 

  - bisfosfonaatit tauko 3-5 hoitovuoden jälkeen,    

tiheysmittaus ja murtumaseuranta tauon aikana  

  - denosumabi (Prolia) pysyvä käyttö, jos tauotus tai 

lopetus, bisfosfonaatti heti tilalle 

  - teriparatidi käyttö rajoiiutettu 24 kk 

  - estrogeenit tauotus tai lopetus, luulääke heti tilalle 



BISFOSFONAATTIEN JA DENOSUMABIN 

KÄYTÖSSÄ ERITYISESTI HUOMIOITAVAA:  

 LEUKALUUN KUOLIO  

    - Hampaiden ja ikenien tulee olla terveet ja   

      kunnossa ennen hoidon aloitusta 

 

 REISILUUN EPÄTYYPILLISET MURTUMAT 

    - Potilas on ohjeistettava ilmoittamaan heti  

      lääkärilleen reisi-, lonkka- ja nivuskivuista, jotka  

      voivat olla ennakko-oire epätyypillisen  

      murtuman kehittymisestä 

 

    HUOM ! Em haittavaikutukset liittyvät ensisijaisesti 
syöpien luustometastaasien luulääkehoitoihin, 
joissa käytettävät luulääkeannokset ovat 
moninkertaisia osteoporoosin hoidossa käytettäviin 
lääkeannoksiin verrattuna 

 



SUMMA SUMMARUM 

Osteoporoosidiagnoosi perustetaan: 

  - luun tiheysmittaustulos ja murtumariskin arviointi 

  - osteoporoosimurtuma ja luuston tiheysmittaus 

  - riskitekijöiden kartoitus ja murtumariskin    

    laskeminen (FRAX) 

  - primäärinen vai sekundaarinen osteoporoosi 

 

Omahoito 

   - tarkoittaa pysyvää elämäntapamuutosta 

 

Luulääkehoito  

   - onnistuu parhaiten vain, jos omahoito toimii 

 



   

KIITOS 


