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Ortopedinen nilkkaydinnaulaus on toimeenpiteenä indikoitu potilailla, joilla on vaikea nilkkanivelen 
deformiteetti,  graavi  instabiliteetti  tai  vakava  niveltä  tuhoava  tautiprosessi.  Tutkimme  vuosina 
2006–2010 Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tehtyjen nilkkaydinnaulauksien leikkaushoidon 
tuloksia ja potilastyytyväisyyttä.  

Aineisto koostui 43 potilaasta (51 nilkkaa) ja 25 kyselylomakevastauksesta. Keski-ikä oli 59 vuotta ja 
keskimääräinen seuranta-aika 2,64 vuotta. Immobilisaatioaika kipsaushoidolla oli keskimäärin 7,9 
viikkoa  ja  luutuminen  saavutettiin  96  %:ssa  nilkoista.  Komplikaatiot  liittyivät  pääasiassa 
leikkauksessa käytettäviin vierasmateriaaleihin ja vakavilta komplikaatioilta vältyttiin. Leikkauksen 
potilastyytyväisyys oli 92 %. Suurin osa potilaista arvioi nilkan kunnon parantuneen leikkauksella. 
Keskimääräinen kipuoire oli VAS-janalla ennen leikkausta 7,3 ja leikkauksen jälkeen 3,4. Tulos oli 
tilastollisesti  merkittävä.  Leikkauksenjälkeistä  toiminta-  ja  liikkumiskykyä  arvioitiin  AOFAS-
pisteytyksellä.  AOFAS-pisteiden  keski-arvo  oli 36,0  ja  mediaani  40,7.  Potilastyytyväisyyden  ja 
AOFAS-pisteiden välillä havaittiin korrelaatio. 

Tutkimuksemme osoittaa, että nilkkaydinnaulaus on luotettava ja tehokas hoitokeino pitkällisten 
patologisten  nilkkasairauksien  kivunhoidossa  ja  nilkkaydinnaulatut  potilaat olivat  pääosin 
tyytyväisiä TAYS:ssa saamaansa hoitoon. 

Avainsanat:  nilkkakirurgia,  nilkan  artrodeesi,   nivelen  jäykistäminen,  ydinnaula,  kivunhoito, 
leikkaustulos, tyytyväisyys
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1 JOHDANTO

1.1 Yleistä

Jalka  on  vartalon  uloke,  anatominen  rakenne,  jonka  tehtävä  on  kannatella  ruumiinpainoa  ja 

mahdollistaa  lokomootio  eli  liikkuminen.  Jalka  voidaan  jakaa  anatomisesti  kuuteen  osaan: 

pakaraan, reiteen, polveen, sääreen, nilkkaan ja jalkaterään. Jalkaterä jakaantuu kolmeen osaan:  

etu-,  keski-  ja  takajalkaterään.  Takajalkaterän  muodostavat  kaksi  niveltä,  ylempi  nilkkanivel  ja 

alempi nilkkanivel. (1, 2)

Ylempi nilkkanivel on saranatyyppinen synoviaalinivel ja muodostuu sääriluun (tibia) ja pohjeluun 

(fibula) distaalisista osista sekä telaluun (talus) proksimaaliosasta. Sääriluun ja pohjeluun lisäkkeet, 

malleolukset,  muodostavat  tiukan  haarukan,  jonka  väliin  troklea,  telaluun  proksimaalinen  osa, 

sijoittuu.  (1,  2)  Ylempi  nilkkanivel  on  tyypiltään  sarananivel.  Ylemmän  nilkkanivelen  akseli  on 

rakenteensa  vuoksi  käytännössä  yksitasoinen  ja  mahdollistaa  jalkaterän  koukistuksen 

(plantaarifleksio)  ja  ojennuksen  (dorsifleksio)  (3).  Alempi  nilkkanivel  on  telaluun,  veneluun 

(naviculare)  ja  kantaluun  (calcaneus)  muodostama  synoviaalinivelkompleksi.  (1,  2)  Alempi 

nilkkalnivel on tyypiltään liukunivel ja mahdollistaa yhdessä muiden jalan nivelien kanssa jalkaterän 

kääntymisen  ulospäin (pronaatio eli  eversio) ja sisäänpäin (supinaatio eli  inversio).  Alempaa ja 

ylempää  nilkkaniveltä  tukevat  vahvat  nivelsiteet  (3).  Nilkkanivel  toimii  osana  liikkumisen 

toiminnallista  kokonaisuutta.  Se  mahdollistaa  biomekaanisesti  energiatehokkaan  askelluksen, 

toimii iskunvaimentajana ja on välttämätön erilaisilla alustoilla ja kaltevilla pinnoilla liikkumisessa 

(4, 5).

Patologiset  muutokset  oireilevat  useimmiten  kipuna,  mutta  on  myös  olemassa  kivuttomia 

tautiprosesseja. Erilaisia jalan alueen sairauksia on kuvattu olevan yli 2 000 kappaletta. Jalkaterän 

kiputilat ovat hyvin yleisiä, kiputilan aiheuttaja löytyy yleensä kipualueelta, mutta myös säteilykipu 

ja iskeeminen kipu on otettava huomioon diagnostiikassa. Yleisimpiä nilkan kiputilan aiheuttajia 

ovat  rakennepoikkeamat,  osteokondroosit,  tulehdussairaudet,  kasvaimet,  hermojen  pinnetilat, 

rappeumasairaudet, yleissairauksiin liittyvät muutokset, ylirasitustilat ja traumaperäiset syyt. (4)
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Nilkan patologian selvittämisessä diagnostiikan kulmakivet ovat perusverikokeet (pieni verenkuva, 

tulehdusarvot, reumakokeet), nivelnesteanalyysi ja natiiviröntgentutkimus. Kyseisten tutkimusten 

avulla  voidaan  luotettavasti  selvittää  nivelen  sisäiset  tautiprosessit  sekä  luiset  sairaudet. 

Epäselvissä  tapauksissa  voi  olla  aiheellista  käyttää  jatkotutkimuksina  tietokonekerroskuvausta, 

magneettitutkimusta, isotooppikartoitusta ja tähystystutkimuksia. (4)

Hoitolinja  on  kaksijakoinen:  konservatiivinen  tai  operatiivinen.  Päätökseen  vaikuttavat  potilaan 

sairaus,  sen  vaikeusaste  sekä  potilaan  terveydentila.  Monissa  tapauksissa   konservatiivisten 

hoitojen epäonnistuttua jää vaihtoehdoksi kirurginen hoito kipujen vähentämisessä, deformiteetin 

korjaamisessa ja toimintakyvyn parantamisessa. Artrodeesilla, eli nivelen jäykistämisellä saadaan 

instabiilista  ja  deformoituneesta  nivelestä  liikkumaton  ja  parhaaseen  mahdolliseen  asentoon 

asetettu nivel. Usein myös kivut jäävät pysyvästi leikkauspöydälle ja potilaan toimintakyky paranee. 

Huonona puolena liikkumisen luonnollinen biomekaniikka kärsii  ja kuormittaa enemmän ketjun 

muita  niveliä.  Tibiotalokalkaneaalinen  ja  subtalaarinen  artrodeesi  (ylemmän  ja  alemman 

nilkkanivelen  jäykistäminen)  on  kirurgisena  hoitona  indikoitu  potilailla,  joilla  on  vaikea 

nilkkanivelen  deformiteetti,  graavi  instabiliteetti  tai  vakava  nilkkaniveltä  tuhoava  tautiprosessi. 

Artrodeesi voidaan toteuttaa ruuveilla, ulkoisella fiksaatiolla, levytyksellä tai ydinnaulauksella. (6, 

7, 8, 9)

Ydinnaulaus  on  ortopedinen  toimenpide,  jossa  metallinen  ydinnaula viedään  pitkän  luun 

ydinonteloon (Kuva 1).  Naula  viedään paikalleen  pienestä  ihoviillosta  eikä  se  vaadi  leikattavan 

alueen paljastamista  (ns.  blind  nailing).  (10) Ensimmäisenä  maailmassa  ydinnaulausta  harjoitti 

saksalainen Gerhard Küntscher toisen maailmansodan aikana saksalaissotilaiden traumaattisten 

reisiluumurtumien  hoidossa.  Uuden  tekniikan  ansiosta  saksalaissotilaat  pystyivät  palaamaan 

taistelukentille  viikoissa,  kun  normaalisti  immobilisaatioon  perustuvat  hoidot  kestivät  jopa 

kuukausia. Saksalainen sotilaslääketiede hyödytti myös Suomea: Küntscher kävi jatkosodan aikana 

kouluttamassa  suomalaisia  kollegoitaan  leikkaustekniikkansa  saloihin.  (11)  Ydinnaulat  ja 

leikkaustekniikka ovat tästä edelleen kehittyneet, nykyaikaiset ydinnaulat voidaan lukita paikoilleen 

käyttämällä ruuveja (locked nail) ja ydinontelo voidaan myös ruopia eli riimata ennen ydinnaulan 

asentamista.  Riimaamisen  vuoksi naulan  istuvuus  ydinonteloon  on  parempi  ja  riimaamisen 

aiheuttama endo-osteaalinen ärsytys stimuloi luun paranemisprosessia. (6, 12)
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Kuva 1. Nykyaikainen nilkkaydinnaula. Ydinnaula viedän sisään kantapään 
ihoviillosta. Naula läpäisee calcaneuksen ja taluksen asettuen tibian 
ydinonteloon. Naula lukitaan paikoilleen proksimaalisesti ja distaalisesti 
lukkoruuveilla

Nilkan ydinnaulaus on yleistynyt vuosien saatossa. Se tarjoaa etuja muihin menetelmiin nähden 

etenkin  potilailla,  joiden  luun  laatu  on  huonontunut  (nivelreuma,  diabetes,  osteoporoosi  ja 

osteopenia).  Ydinnaula  on  paitsi  tukeva  rakenne,  myös  kannatteleva  rakenne.  Traumaattisissa 

murtumissa ydinnaulauksella on kuvattu vähemmän osteomyeliittejä kuin muissa menetelmissä. 

Tutkimuksissa  nilkan  ydinnaulauksesta  on  hyviä  kokemuksia:  potilastyytyväisyys  on  hyvä, 

komplikaatioriski vähäinen  ja  luutumisaste  korkea.  Nilkan  ydinnaulaus  mahdollistaa  myös 

postoperatiivisen  osastohoidon  yksinkertaistamisen  ja  potilaan  varhaisen  kuntoutuksen  ja 

vähentää immobilisaatioon liittyviä komplikaatioita. (6, 10, 13, 14, 15, 16,  17) 

Nilkan  artrodeesin  leikkauskomplikaatiot  liittyvät  usein  potilaan  perustautiin,  erityisesti 

diabetekseen.  Leikkaukseen liittyvien komplikaatioiden (verenvuoto,  kudos-  sekä hermovauriot) 

lisäksi postoperatiiviset komplikaatiot (embolukset, infektiot), luutumisen epäonnistuminen sekä 

fiksaation  pettäminen  (naulan  ja  ruuvien  murtuminen,  virheasennot,  sekundaariset 

rasitusmurtumat)  tulee  ottaa  huomioon  leikkaustuloksia  arvioitaessa.  (6,  7,  16,  17) Nilkan 

ydinnaulaus on vaativa toimenpide, toimenpiteen suorittajan on otettava huomioon paitsi nilkan 

luisten  rakenteiden  tilanne,  myös  nilkkaa  tukevien  rakenteiden  tilanne.  Pieninkin 

leikkauskomplikaatio  huonontaa  potilastyytyväisyyttä.  Luutumattomuus,  infektiot  ja 
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rasitusmurtumat  ovat  vakavia  komplikaatioita  ja  johtavat  usein  uusintaleikkauksiin  ja  altistavat 

potilaat uusille komplikaatioille. (6, 18)

1.2 Yleiset nilkan tautiprosessit

Nivelrikko  eli  artroosi  on nivelen  rustoisten  pintojen  rappeumasairaus.  Tunnettuja  riskitekijöitä 

ovat ylipaino, ikä ja toistuva kuormittava työ. Primaari nilkan nivelrikko eli tuntemattomasta syystä 

aiheutuva  artroosi  on  hyvin  harvinainen.  Yleisempi  on  sekundaarinen  nilkan  nivelrikko,  jonka 

taustalla  ovat  nivelen  sairaudet,  vammat  tai  kehityshäiriöt.  Nivelrikko  oireilee  rasituskipuna  ja 

myöhemmässä vaiheessa lepokipuna sekä niveldestruktion seurauksena erilaisina virheasentoina. 

Vaikeat  nilkan  nivelrikot  virheasentoineen  hoidetaan  pääasiassa  luudutusleikkauksin;  kivun 

suhteen hoitotulos on usein hyvä. (8)

Nivelreuma  on  tulehduksellinen  autoimmuunisairaus,  se  vaikuttaa  useisiin  niveliin  ja  niveltä 

ympäröiviin  pehmytkudoksiin  yhtä  aikaa.  Oireina  ovat  pienten  ja  keskisuurten  nivelten  kipu, 

jäykkyys ja turvotus ja taudin edetessä nivelten virheasennot. Koska tauti  affisioi  monia niveliä 

samanaikaisesti, aiheuttaa vaikeita pehmytosamuutoksia ja on yleinen myös nuorilla potilailla, on 

artrodeesin tarve tarkoin harkittava. Operatiivisista hoitoa vaativista nivelistä takajalkaterän nivelet 

ovat kuitenkin parhaiten sopivia ydinnaulausta ajatellen. (9, 15, 16)

Charcot'n  jalka  on  diabeteksen  neuropaattisen  komponentin  komplikaatio.  Neuropatian  vuoksi 

jalka  on  kivuton  ja  altistuu  helposti  pienienergisille  traumoille,  joiden  paraneminen  hidastuu 

diabeteksen  vaskulaarikomplikaatioiden  ja  puuttuvan  suojaavan  kiputunnon  vuoksi.  (19) 

Myöhemmässä vaiheessa niveldestruktion ja luksaatioiden seurauksena  jalkaterä deformoituu ja 

altistaa  painehaavauman,  infektion  ja  amputaatioriskin  lisääntymiseen.  Artrodeesi  tulee 

kyseeseen, kun jalkineilla ja ortooseilla ei saada hallittua jalkaterän rakenteiden luhistumista. (20)

Nilkan artrodeesi ydinnaulaa käyttäen on alkuaikoina ollut vain erittäin vaativien virheasentojen ja 

epäonnistuneiden  artrodeesien  korjaustoimenpide  (ns.  salvage  procedure).  Nykyaikana 

ydinnaulauksen  indikaatiot  ovat  laajentuneet,  mutta  ydinnaulaus  on  edelleenkin  paras 

hoitovaihtoehto luutumattomien artrodeesien hoidossa.  (21)
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1.3 Nilkan ydinnaulaushoidon kulku

1.3.1 Esikäynti

Potilaan  matka  leikkaushoitoon  alkaa  esikäynniltä.  Potilas  ohjataan  ortopedian  erikoisalalle 

pitkäaikaissairauden  vuoksi  yleensä  muiden  hoitojen  tehottomuuden  takia  tai  niiden 

epäonnistuttua.  Esikäynnillä  tulisi  mahdollisimman  tarkasti  arvioida  potilaan  terveydentila, 

perussairaudet sekä leikattavan nilkan patologinen prosessi. Elintavoista ylipaino, tupakointi sekä 

alkoholin  kulutus  vaikuttavat  huomattavasti  monien  nilkan  tautiprosessien  kulkuun  ja 

ennusteeseen.  Perussairauksista  etenkin  diabeteksen,  reuman  ja  sydän-  ja  verisuonisairauksien 

hoitotasapainon  on  oltava  tyydyttävällä  tasolla  ennen  leikkauskelpoisuuden  arviointia.  Muiden 

erikoisalojen  konsultaatio  on  monesti  tarpeen  hyvän  kokonaiskuvan  saamiseksi.  Potilaan 

subjektiivisen  oireiston  kartoittaminen  ja  toimintakyvyn  arvioiminen  kuuluvat  niin  ikään 

esikäynnille;  leikkaushoidosta  saatavan  hyödyn  on  oltava  leikkausriskejä  suurempi.  Potilaan 

informoiminen leikkaushoidon kulusta, riskeistä, jatkohoidosta ja niiden vaikutuksesta arkielämään 

on  tärkeää,  myös  potilaan  motivaatio  leikkauksenjälkeiseen  kuntoutukseen  ja  apuvälineiden 

käyttöön on välttämätöntä hyvän leikkaustuloksen saavuttamiseksi. (6)

Kliinisessä  tutkimuksessa  tulisi  kiinnittää  huomiota  koko  jalkaan  kokonaisuutena.  Kävely, 

varvaskävely,  kyykkyyn  meno  ja  seisominen  yhdellä  ja  kahdella  jalalla  kertovat  potilaan 

jokapäiväisestä  toimintakyvystä.  Nilkan  seudulta  tutkitaan  stabiliteetti,  deformiteetti, 

pehmytkudosten kunto ja ympäröivien nivelten tila. Oireilevan nivelen liikelaajuudet, krepitaatio ja 

kipuoire tutkitaan huolella. (6, 22)

Radiologisia kuvantamistutkimuksia tarvitaan luisten rakenteiden ja virheasentojen arvioimiseen. 

Natiiviröntgentutkimukset   erilaisilla  projektioilla  ja  kuormitusakseleilla  ovat  yleensä  riittäviä. 

Joissain  tapauksissa  tietokoneleikekuvauksella  ja  magneettitutkimuksilla  saadaan  tarpeellista 

lisätietoa  luun  tiheydestä  sekä  ruston  ja  pehmytkudosten  tilasta.  Ajan  tasalla  olevat 

laboratoriokokeet verestä ja tarvittaessa nivelnesteestä kuuluvat huolelliseen tutkimukseen. (4, 6)
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1.3.2 Toimenpide

Leikkauspäätöksen varmistuttua potilas saapuu osastolle tavallisesti leikkausta edeltävänä päivänä. 

Tarvittavat  laboratoriokokeet,  antikoagulaatiohoidon  lopetus  ja  profylaktinen  antibioottihoito 

aloitetaan osastolla.  Leikkauspäivänä operaatio suoritetaan artrodeesin neljän perusperiaatteen 

mukaisesti:  nivelen  preparaatio,  luinen  appositio,  asento  ja  asennon  fiksaatio  (23).  Nivel 

preparoidaan  poistamalla  huonolaatuinen  rusto-  ja  luumateriaali.  Niveltä  ympäröivän 

luudestruktion  ollessa  vaikea  on  usein  tarpeellista  käyttää  luusiirteitä  halutun leikkaustuloksen 

saavuttamiseksi.  Seuraavaksi  tibia,  talus  ja  calcaneus  asetetaan läpivalaisussa  linjaan  naulausta 

varten  ja  nilkka  manipuloidaan  haluttuun  asentoon,  yleensä  pieneen  valgukseen.  Naulan 

sisäänvientikohtaan tehdään viilto  välttäen jänne-,  hermo-  ja  verisuonivaurioita.  Naula  viedään 

sisään  ohjauskanavaa  pitkin  tibian  ydinonteloon  ja  lukitaan  ruuveilla  paikoilleen.  Tarvittaessa 

alempi nilkkanivel fiksoidaan ylimääräisillä ruuveilla ja niitä voidaan käyttää myös muissa nivelissä 

tarvittavan stabiliteetin saavuttamiseksi. Kun ydinnaulaus on uusintaleikkaus aiemmin jäykistettyyn 

niveleen, on monesti vaurioituneen tai infektoituneen ihokudoksen revidointi tarpeen leikkauksen 

yhteydessä. Immobilisaatio lyhyellä kipsisaappaalla aloitetaan heti haavojen sulun jälkeen. (6)

1.3.3 Post-operatiivinen hoito

Osastolla vuodelevon aikana jalka pidetään kohoasennossa turvotuksen ehkäisemiseksi. Kuntoutus 

alkaa  terveydentilan  mukaan  jo  ensimmäisenä  post-operatiivisena  päivänä  fysioterapeutin 

ohjeiden  mukaan.  Kotiutuspäivänä  turvotuksen  laskettua  kipsi  vaihdetaan  uuteen.  Normaalisti 

immobilisaatioaika  vaihtelee  6–12  viikon  välillä,  raajapainovarauksesta  kohti  täysvarausta  kivun 

sallimissa rajoissa. Ensimmäinen seurantakäynti on tavallisesti 2 viikkoa leikkauksen jälkeen, jolloin 

poistetaan  ompeleet,  tarkistetaan  leikkaushaavojen  paraneminen  ja  vaihdetaan  kipsi.  Toinen 

seurantakäynti  on  yleensä  immobilisaatioajan  päättyessä  operatöörin  vastaanotolla.  Kipsi 

poistetaan ja luutuminen arvioidaan natiiviröntgenkuvista. Luutumisen asteen mukaan kipsihoitoa 

voidaan  jatkaa  tai  vaihtoehtoisesti  kevyempänä  keinona  käyttää  ortoosia.  Operatöörin  arvion 

perusteella  potilas  aloittaa  täyspainovarauksen  ja  lopullisen  kuntoutuksen.  Apuvälineet  ovat 

olennainen  osa  kuntoutusta,  raajan  lyhenemä  vaatii  usein  korottavat  tukipohjalliset  ja  nilkan 

luonnollisen  liikkuvuuden  huononeminen  erityisten  keinupohjakenkien  käyttöä.  Aktiivinen 

liikkuminen ja uuden kävelytekniikan opettelu ovat hyvän hoitotuloksen kannalta välttämättömiä, 
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potilaan motivoiminen kuntoutusharjoituksiin on seuraavilla seurantakäynneillä elintärkeää. (6)

1.4 Aiemmat tutkimukset aiheesta

Nilkan artrodeesi ydinnaulaa käyttäen on kasvattanut suosiotaan vuosien saatossa, lääkeyhtiöiden 

kehitystyön  seurauksena  lääketieteellä  on  käytössä  varta  vasten  nilkan  artrodeesiä  varten 

tuotettuja ydinnauloja. Leikkaustekniikan kehittyessä myös tutkimuksia aiheen tiimoilta on tehty 

ahkerasti.

Laajassa  saksalais-hollantilaisessa  50  potilaan  yhteistutkimuksessa  ylemmän  nilkkanivelen 

luutuminen saavutettiin kaikissa nilkoissa, alempi nilkkanivel jäi luutumatta kahdessa tapauksessa. 

Potilastyytyväisyys oli korkea, 92 % (asteikko 1–10, arvon 7 tai parempi ollessa tyytyväinen potilas),  

ja AOFAS-pisteitä potilaat saivat keskimäärin 70, kun maksimi oli 86. Yksikään potilas ei kokenut 

leikkauksen jälkeen vaikeaa kipuoiretta, vain kolme kuvasi merkittävää toimintakyvyn haittaa. (13)

Ruotsalaisessa 25 reumapotilaan tutkimuksessa saavutettiin niin ikään lupaavia tuloksia. Vain yksi  

nilkka jäi  luutumatta.  AOFAS-pisteiden keskiarvo oli  66 maksimin ollessa 86.  Ruotsalaiset olivat 

ottaneet huomioon myös reuman vaikeusasteen HAQ-kyselyä käyttämällä ja löysivät tilastollisesti  

merkittävän  korrelaation  taudin  aktiivisuuden  ja  AOFAS-pisteiden  välillä.  Täysin  tyytyväisiä 

leikkaukseen oli 23 potilasta, vain 7 potilasta valitti kipuoiretta nilkassa leikkauksen jälkeen. (15)

Japanilaisten reumapotilaiden leikkaustuloksia tutkittiin 2009 julkaistussa 30 nilkkaydinnaulausta 

käsittävässä  tutkimuksessa.  Tutkimustulokset  yli  10  vuoden  seuranta-ajalta  olivat  lupaavia, 

luutumattomia  nilkkoja  ei  tutkimuksessa  havaittu  ja  AOFAS-pisteitä  vastaavissa  JOA-pisteissä 

keskiarvo  oli  seuranta-ajan  lopussa  55,  kun  maksimi  oli  100.  Kaikki  potilaat  olivat  tyytyväisiä  

leikkaustuloksiin, kipuoire väheni potilasjoukossa huomattavasti. Tutkimuksen pitkän seuranta-ajan 

aikana  havaittiin  artrodeesin  kehittyvän  ympäröiviin  niveliin;  etujalkaterän  virheasennot 

lisääntyivät seuranta-ajan loppua kohden. (16)

Englantilainen  tuore  tutkimus  vuodelta  2011  koostui  31  ydinnaulauksen  aineistosta.  Kaikissa 

tapauksissa  saavutettiin  luutuminen.  AOFAS-pisteitä  potilaat  saivat  keskimäärin  66  maksimin 

ollessa  86.  Yksi  potilas  oli  tyytymätön  leikkaustulokseen,  yksi  oli  epävarma  tuntemuksistaan. 

Leikkauspöydälle kivut jätti pysyvästi 14 potilasta, yhdellekkään ei jäänyt vaikeaa kipuoiretta. (21)
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Useissa muissa tutkimuksissa tulokset ovat olleet edellisten tutkimusten kanssa samansuuntaisia; 

luutumisasteen  keskiarvo  on  ollut  korkea  86–100  %  välillä,  AOFAS-pisteet  ovat  asettuneet 

keskimäärin välille 63–70 ja potilaat ovat pääosin olleet tyytyväisiä hoitoonsa (potilastyytyväisyys 

82–100 %). (Taulukko 1). (24, 25, 26, 27)

Hiljattain valmistuneessa katsausartikkelissa kerättiin tietoa yhteensä 32 eri tutkimuksesta, jotka 

käsittivät  659  leikattua  nilkkaa.  Suurimmat  syyt  leikkauspöydälle  joutumiselle  olivat 

tulehdukselliset  sairaudet  (23  %),  neuropatiat  (22  %)  ja  sekundaarinen  nivelrikko  (22  %). 

Luutumisaste  oli  keskimäärin  87  %  ja  uusintaleikkauksiin  jouduttiin  22  %:ssa  tapauksista. 

Suurimmat  komplikaatioiden  aiheuttajat  löytyivät  fiksaatiomateriaaleista;  naulat  ja  ruuvit 

aiheuttivat 30 % komplikaatioista. (28)

Taulukko 1. Nilkkaydinnaulauksien tutkimustuloksia maailmalla.

Tutkimus Vuosi
Nilkkojen 

määrä
Keski-

ikä
Luutumis-
prosentti

AOFAS-
pisteiden 
keskiarvo

Potilas-
tyytyväisyys

Chettiar et al
Takenouchi et al
Boer et al
Anderson et al
Chou et al

2010
2009
2007
2005
2000

31
30
50
25
56

62
60
50
57
53

100 %
100 %
96 %
96 %
86 %

66 (86)
-

70 (86)
66 (86)
66 (86)

94 %
100 %
92 %
92 %
87 %

1.5 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite

Tutkimuksen  tavoitteena  on  selvittää  retrospektiivisesti  vuosina  2006–2010  TAYS:ssa  tehtyjen 

nilkkaydinnaulauksien  hoitotuloksia.  Tutkimuksessa  arvioidaan  leikattujen  potilaiden 

potilastyytyväisyyttä,  leikkauksen jälkeistä kipua ja  toimintakykyä sekä  mahdollisia  leikkauksen 

komplikaatioita.  Tutkimuksen avulla  saadaan  lisätietoa  nilkkojen  ydinnaulausten  hoitotuloksista 

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT

2.1 Aineisto

Alustavaan tutkimusaineistoon valikoitiin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tammikuun 2006 

ja  joulukuun  2010  välisenä  aikana  leikatut  potilaat,  joiden  toimenpiteenä  oli  ylemmän 

nilkkanivelen  luudutusleikkaus  ydinnaulaa  käyttäen.   Haku  suoritettiin  TAYS:n 

potilastietojärjestelmästä toimenpidekoodin avulla ja pelkästään ydinnaulatut potilaat valikoitiin 

aineistoon.  Kaikki  lopulliseen aineistoon valitut  olivat  tutkimuksen tekohetkellä  elossa olevia  ja 

täysi-ikäisiä.   Aineistoon  kerättiin  aluksi  tietoa  potilaskertomusmerkinnöistä  ja  jokaista  nilkkaa 

käsiteltiin  erillisenä  tutkimushavaintona.  Tutkimuksen  seuraavassa  vaiheessa  kaikille  potilaille 

lähetettiin kyselylomake, jolla arvioitiin leikkauksen subjektiivista tulosta ja potilastyytyväisyyttä.

Tutkimusta  varten  potilaskertomusmerkinnöistä  kerättiin  tietoja  potilaan  iästä,  sukupuolesta  ja 

perussairauksista. Perussairauksista olennaisina tutkimuksen kannalta pidettiin nivelreumaa, ASO-

tautia,  dementiaa,  osteoporoosia  ja  diabetesta.  Poliklinikka-  ja  esikäyntiteksteistä  selvitettiin 

leikkausindikaatio  ja  leikkauskertomuksista  leikkauksen  ajankohta,  leikattava  nilkka,  leikkaava 

kirurgi ja leikkauskomplikaatiot. Leikkauskomplikaatiot jaoteltiin edelleen operatiivisiin sekä peri- ja 

postoperatiivisiin  komplikaatioihin.  Osaston  epikriiseistä  saatiin  tietoa  toipumisajasta  osastolla, 

suunniteltu  kipsausaika  ja  seurantakäyntien  ajankohdat.  Seurantakäyntien  teksteistä  selvitettiin 

seuranta-ajan ongelmia ja mahdollisen uusintaleikkauksen tarvetta.

Seuraavassa vaiheessa lähetettiin kyselylomake kaikille tutkimukseen valikoiduille potilaille (Liite 

1).  Kyselylomakkeen  ensimmäisessä  osassa  kysyttiin  potilaan  perustietoja  kuten  paino,  pituus, 

tupakointi  ja  alkoholin  käyttö.  Kyselylomakkeen toisessa osassa arvioitiin kolmella  kysymyksellä 

potilastyytyväisyyttä ja hoidon laatua. Kyselylomakkeen kolmas osa koostui mukautetusta AOFAS 

(American  Orthopaedic  Foot  and  Ankle  Society)  Ankle-Hindfoot  -kyselystä.  Tämä  kohta  sisälsi 

yhteensä  kuusi  kysymystä,  kolme  nilkan  kipuoireesta  ja  kolme  leikkauksenjälkeisestä 

toimintakyvystä  ja  apuvälineiden  käytöstä.  Jokaista  ydinnaulattua  nilkkaa  käsiteltiin  erillisenä 

tutkimushavaintona, mahdolliset kummankin nilkan leikauttaneet tai uusintaleikatut potilaat saivat 

jokaista  leikattua  nilkkaa  kohden  oman  kyselylomakkeen.  Tutkimukseen  osallistuminen  oli 
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vapaaehtoista eikä siitä maksettu korvausta. Tutkimusta ei käsitelty eettisessä toimikunnassa.

2.2 Menetelmät

Kyselylomakkeessa  oli  lyhyt  kolmen  kohdan  kysely  potilastyytyväisyydestä.  Potilaat  arvioivat 

leikatun nilkan kuntoa yleisesti sekä saivat arvostella TAYS:ssa saamaansa hoitoa. Kyselypohja ei ole 

mitenkään  standardisoitu  tai  vertaisarviontikelpoinen,  mutta   tämän  tutkimuksen  tavoitteiden 

kannalta olennainen. (Liite 1)

Tutkimuksessamme käytimme hyväksi mukautettua AOFAS (American Orthopaedic Foot and Ankle 

Society)  Ankle-Hindfoot  Scale  -kyselylomaketta.  Kyselyssä  arvioidaan  kipuoiretta  ja  nilkan 

toimintakykyä (Taulukko 2). Alkuperäisestä kyselystä poiketen käytimme kipuoireen arvioimiseen 

VAS-janaa (Visual Analog Scale). Kipuoiretta arvioitiin sekä ennen että jälkeen leikkauksen. Muut 

kyselylomakkeen  kysymykset  koskivat  vain  toimenpiteen  jälkeistä  aikaa;  mielestämme  muiden 

oireiden  ja  toimintakyvyn  arviointi  jälkikäteen  olisi  ollut  epäluotettavaa.  Muutimme  myös 

kävelymatkaa kysyvän kysymyksen suomalaisempaan muotoon (Liite  1).  Alkuperäiseen kyselyyn 

kuuluu  myös  nilkan  kliininen  tutkiminen  ja  arviointi,  joka  tehdään  TAYS:ssa  rutiinisti 

seurantakäynneillä. Vaihtelevien potilaskertomusmerkintöjen vuoksi tietoja ei voitu käyttää hyväksi 

tässä  tutkimuksessa.  Tutkimusresurssit  olivat  riittämättömät  kaikkien  potilaiden  kutsumiseksi 

uusintatutkimukseen.

Aineiston  tilastollisessa  analyysissa  käytettiin  SPSS  Statistics  17.0  -ohjelmistoa.  Analyysissa 

käytimme Wilcoxon signed ranked -testiä  kipuoireen analyysiin ennen ja jälkeen leikkauksen sekä 

Spearmanin korrelaatiokaavaa eri muuttujien riippuvuuksien tarkastelussa.
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Taulukko 2. Mukautettu AOFAS Ankle-Hindfoot Scale.

Maksimipistemäärä 60 pistettä

Kipu (40 pistettä)
Kipuoire leikkauksen jälkeen

VAS
Toimintakyky (20 pistettä)
Liikuntarajoitteet, apuvälineiden käyttö

Ei rajoituksia liikkumisessa
Ei rajoituksia päivittäisissä toimissa
Rajoituksia päivittäisissä toimissa
Huomattavia rajoituksia päivittäisissä toimissa

Kävelymatka
yli 1000 m
600–1000m
200–600 m
alle 200 m

Haastavat pinnat
Ei vaikeuksia
Lieviä vaikeuksia
Huomattavia vaikeuksia

Pisteet

0 - 40

10
7
4
0

5
4
2
0

5
3
0
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3 TULOKSET

Tutkimukseen  valikoitui  alustavasti  45  nilkkaydinnaulattua  potilasta.  Kaksi  potilasta  jouduttiin 

hylkäämään  tutkimuksesta  kuoleman  vuoksi,  yhden  alaikäisen  potilaan  kyselylomakkeen 

postittamista jouduttiin viivästyttämään vuorokaudella. Lopulliseen tutkimusaineistoon valikoitui 

43 potilasta ja 51 ydinnaulattua nilkkaa. Yksittäisellä potilaalla saattoi olla toimenpiteenä jopa 3 eri  

nilkkaydinnaulausta.

Potilaista 22 oli naisia ja 21 miehiä. Keski-ikä tutkimushetkellä oli 59,3 vuotta (vaihteluväli 18–80 

vuotta). Pituus vaihteli 1,5 metristä 1,89 metriin ja keski-arvo oli 1,71 metriä (n = 30). Potilaiden 

paino jakaantui välille 49–195 kg ja painon keski-arvo oli 91,9 kg (n = 31). BMI:n keski-arvo oli 30,5  

kg/m2 (vaihteluväli  19,6–60,2  kg/m2).  Perussairauksista  nivelreuma  oli  yleisin  (n  =  19), 

osteoporoottista luurakennetta havaittiin kahdeksalla  ja aikuistyypin diabetesta sairasti  kuusi  ja 

nuoruustyypin  diabetesta  kaksi.  Vastanneista  neljä  oli  tupakoitsijoita  ja  kaksi  alkoholin 

suurkuluttajia (n = 27). (Taulukko 3)

Taulukko 3. Ydinnaulauspotilaiden perussairaudet ja leikkausindikaatiot.

Perussairaudet (n = 51)
Nivelreuma
Osteoporoosi
DM1
DM2

Elintavat
Tupakointi
Alkoholin suurkulutus
Ylipaino (BMI > 25)

19
8
6
2

4 (27)
2 (27)

19 (31)

Ensisijaiset leikkausindikaatiot
Reumasairaudet
Re-artrodeesit
Artroosit
Trauma
Neuropatiat
Deformiteetit
Osteonekroosi

(n = 51)
13
13
9
7
4
4
1

Tutkimuksessa oli yhteensä 51 ydinnaulattua nilkkaa, näistä 23 oikeaa nilkkaa ja 28 vasenta nilkkaa. 

Yleisimmät ensisijaiset leikkausindikaatiot olivat reumasairaudet (ml. nivelpsoriaasi, n = 13, 25,5 

%),  re-artrodeesit  (n  =  13,  25,5  %)  ja  artroosit  (n  =  9,  17,6  %).  Traumaattisia  luutumattomia  

murtumia  oli  seitsemän,  erilaisten  neuropatiasairauksien  aiheuttamia  deformiteetteja  neljä  ja 

tuntemattomasta syystä aiheutuneita deformiteetteja neljä. Yksi ydinnaulaus tehtiin jättikortisonin 

osteanekrotisoimaan nilkkaan. (Taulukko 3) Ensijaisista re-artrodeeseista  viisi tehtiin reumajalkaan 
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ja  viisi  traumaattisen  murtuman  jälkitilaan,  muita  syitä  olivat  Charcot'n  jalka,  artroosi  ja 

deformiteetti. Kaikkiaan 51 leikatusta nilkasta reumasairauksilla  oli osansa 18 nilkassa, traumalla 

13:ssa ja artroosilla 10:ssä.

Kaikki leikkaukset suoritettiin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa vuosien 2006–2010 välisenä 

aikana.  Potilaiden  ikä  leikkaushetkellä  vaihteli  välillä  17–78  vuotta  keskiarvon  asettuessa  56,7 

ikävuoteen.  Keskimääräinen  seuranta-aika  oli  2,64  vuotta.  Leikkaavat  kirurgit  olivat  kokeneita 

TAYS:n  ortopedeja:  kaksi  nilkkakirurgiaan  erikoistunutta  erikoislääkäriä  teki  kaikkiaan  36 

tutkimuksen nilkkaydinnaulauksista, kahdeksan operaatiota suoritti  reumakirurgiaan erikoistunut 

erikoislääkäri  ja  vain  viidessä  leikkauksessa  operatööriksi  oli  merkitty  ortopediaan  erikoistuva 

lääkäri.  Ylemmän nilkkanivelen luudutusleikkaus  tehtiin luonnollisesti  kaikille  nilkoille,  alemman 

nilkkanivelen luudutus suoritettiin 17 leikkauksessa. Luusiirrettä käytettiin 9 leikkauksessa. Suuria 

välittömiä leikkauskomplikaatioita ei ollut, kahdessa leikkauksessa oli maininta verenvuodosta ja 

kahdessa tapauksessa naulan syvyys ei ollut operatöörin mielestä optimaalinen.

Osastohoidossa potilaat olivat keskimäärin 5,9 vuorokautta (vaihteluväli 3–16 vuorokautta), jonka 

aikana   kahdella  potilaalla  oli  leikkaushaavoista  verenvuotoa.  Osastohoidon  aikana  ei  havaittu 

akuutteja  infektioita,  veritulppia  tai  muita  postoperatiivisia  komplikaatioita.  Keskimääräinen 

immobilisaatioaika kipsihoidolla oli  7,9 viikkoa (vaihteluväli  2–14 viikkoa). Kahdessa tapauksessa 

kipsihoitoa  ei  aloitettu  samaan  aikaan  tehdyn  kielekeplastian  vuoksi,  yhdessä  tapauksessa 

operatööri  katsoi  ortoosin  riittävän  potilaalle.  Ensimmäiselle  seurantakäynnille  potilaat  tulivat 

keskimäärin 2 viikkoa operaation jälkeen, operatöörin seurantakäynti seurasi keskimäärin 7,7 viikon 

kuluttua.
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Taulukko 4. Nilkkaydinnaulauksen 
komplikaatiot.

Seurantajakson  aikana  23  potilaalla  ei  havaittu 

minkäänlaista  ongelmaa  leikkaustuloksissa.  28 

potilaalla  (54,9  %)  oli  jonkinlainen  komplikaatio. 

Seitsemällä  oli  fiksaatiomateriaaliin  liittyviä 

komplikaatioita.  Näistä  kahdessa  tapauksessa 

kyseessä  oli  lukkoruuveista  johtuva  kipu,  jonka 

seurauksena ruuvit päädyttiin poistamaan,

Fiksaatiomateriaalin ongelma
Ihoinfektio
Kipu
Syvä infektio
Luutumattomuus
Rasitusmurtuma
Muu

7
6
5
4
2
2
2

kahdessa  tapauksessa  naula  oli  jäänyt  pitkäksi,  toisessa  näistä  tapauksista  naula  jouduttin 

poistamaan.  Yhdellä  potilaalla  ydinnaula  oli  katkennut  ja  tämän  vuoksi  jouduttu  poistamaan. 

Yhdellä  potilaalla  lukkoruuvit  olivat  katkenneet:  tämän seurauksena naula  oli  mobilisoitunut  ja 

aiheuttanut  turvotusta.  Yhdessä  tapauksessa   jänne  oli  napsahdellut  hyvänlaatuisesti  ruuvin 

kannan päällä. Ihoinfektioita havaittiin kuudella: kolmessa tapauksessa ihoa jouduttiin revidoimaan 

ja kolmessa tapauksessa infektio oli hoidettavissa antibiootein. Kipua ilman selvää syytä havaittiin 

viidellä, kahdella päädyttiin naulan poistoon, yhdellä naulan dynamisaatio riitti hoidoksi, yhdellä 

kipu oli peräisin viereisestä nivelestä ja yhdellä kipu hoitui konservatiivisesti. Syviä luuhun ulottuvia 

infektioita tai  niiden epäilyjä havaittiin neljällä,  kaikissa tapauksissa päädyttiin naulan poistoon. 

Luutumattomia  tibiotalocalcaneaali-niveliä  ei  havaittu  yhtäkään,  luutumattomia  subtalaarisia 

niveliä havaittiin kaksi ja nämä hoidettiin uusintaruuvauksin. Tibian rasitusmurtumia tuli ilmi kaksi,  

toinen  johtui  epäonnistuneesta  kipsauksesta  ja  toisen  murtumalinja  oli  lukkoruuvien  kohdalla, 

kummatkin  hoidettiin  uusintanaulauksella.  Lisäksi  yhdellä  potilaalla  kantaluu  oli  haljennut 

ydinnaulauksen jälkeen. Yhdellä oli pitkällistä lymfakierron ongelmasta aiheutuvaa turvotusvaivaa. 

Nilkkaydinnaulauksen  jälkeiseen  uusintaleikkaukseen  joutui  kaikkiaan  18  potilasta  (35,3  %). 

(Taulukko 4)

Kyselylomakkeen  palautusprosentti  oli  49  %  ja  sillä  saatiin  tietoa  25  nilkkaydinnaulauksesta. 

Leikatun nilkan kunnon erinomaiseksi arvioi 16 % potilaista ja hyväksi 28 %. Leikattuun nilkkaan 

avun  koki  saavansa  78  %  leikatuista  (n  =  18),  TAYS:ssa  saamalleen  hoidolle  potilaat  antoivat 

arvosanaksi asteikolla 1–10  keskimäärin  8,35. (Taulukko 5)
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Taulukko 5. Potilastyytyväisyys.

Mikä on leikatun nilkan kunto mielestänne tällä hetkellä? (n = 25)

Erinomainen
4 (16 %)

Hyvä
7 (28 %)

Tyydyttävä
8 (32 %)

Huono
6 (24 %)

Onko leikatun nilkan kunto mielestänne nyt parempi kuin ennen leikkausta? (n = 23)

Kyllä
18 (78 %)

Ei
5 (22 %)

Minkä arvosanan antaisitte TAYS:ssa saamastanne hoidosta? (n = 23)

1–3
1 (4 %)

4–6
1 (4 %)

7–10
21 (92 %)

Keski-arvo
8,35
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AOFAS-pisteet laskettiin  22 kyselylomakkeesta,  pisteiden keskiarvo oli  36,0  ± 17,4 (CI  95 %) ja  

vaihteluväli 2–58 (kuva 2, taulukko 6). AOFAS-pisteiden jakauma ei noudattanut normaalijakaumaa. 

22 potilasta vastasi nilkan kipuoireen kyselyyn. Potilaista 17:lla kipuoire lievittyi ja 3:lla kipuoire 

paheni leikkauksen jälkeen, yhdellä kivun määrässä ei ollut muutosta.  Kipuoireen keskiarvo oli 

leikkausta edeltävästi 7,3 ± 2,5 (CI 95 %) ja leikkauksen jälkeen 3,4 ± 3,1 (CI 95 %). Kipuoireen  

lieventyminen leikkauksen jälkeen oli tilastollisesti merkittävä (p < 0,01). (Kuva 3) Sukupuolella ja 

kipuoireen suuruudella ei havaittu korrelaatiota. Harvemmin kuin viikottain kipulääkkeitä käytti 68 

% potilaista, viikottain kipulääkkeitä käytti 8 % ja päivittäin 24 % potilaista.

Päivittäisiin  toimiin  ilman  rajoituksia  kykeneviä  oli  45,8  %  vastanneista,  yli  1000  metriä 

pysähtymättä kävelemään kykeneviä oli 36 %. Haastavilla alustoilla liikkumisessa oli huomattavia 

vaikeuksia  48  %:lla,  lieviä  vaikeuksia  44  %:lla  ja  8  %:lla  ei  ollut  minkäänlaisia  vaikeuksia. 

(Taulukko 6)
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Taulukko 6. AOFAS-kyselyn vastausjakauma.

Arvioikaa leikatun nilkan kipuoiretta ennen leikkausta. (n = 22)

0–2,4
2 (9 %)

2,5–4,9
1 (5 %)

5,0–7,4
6 (27 %)

7,5–10
13 (59 %)

Arvioikaa leikatun nilkan kipuoiretta leikkauksen jälkeen. (n = 22)

0–2,4
11 (50 %)

2,5–4,9
4 (18 %)

5,0–7,4
4 (18 %)

7,5–10
3 (14 %)

Nilkan kipuoire VAS-janalla (0–10) ennen ja jälkeen leikkauksen. (n = 22)

Ennen
Jälkeen

Vaihteluväli
0–10
0–10

Keski-arvo
7,3
3,4

Mediaani
7,6
2,5

Joudutteko käyttämään särkylääkkeitä leikatun nilkan kivun takia? (n = 25)

Ei
8  (32 %)

Satunnaisesti
9 (36 %)

Viikottain
2 (8 %)

Päivittäin
6 (24 %)

Rajoittaako nilkan kunto liikkumistanne tällä hetkellä? (n = 24)

Ei rajoituksia 
liikkumisessa

4 (17 %)

Rajoittaa 
harrastuksia

7 (29 %)

Rajoittaa 
päivittäisiä toimia

9 (38 %)

Huomattavat 
rajoitteet
4 (17 %)

Kuinka pitkän matkan pystytte kävelemään pysähtymättä? (n = 25)

Yli 1000 m
9 (36 %)

600–1000 m
6 (24 %)

200–600 m
6 (24 %)

Alle 200 m
4 (16 %)

Onko Teillä vaikeuksia liikkua haastavilla alustoilla? (n = 25)

Ei vaikeuksia
2 (8 %)

Lieviä vaikeuksia
11 (44 %)

Huomattavia 
vaikeuksia
12 (48 %)

Laskennalliset AOFAS-pisteet aineistossa. (n = 22)

Keskiarvo
36,0

Vaihteluväli
2–58

Mediaani
40,7

Keskihajonta
17,4
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Spearmanin  korrelaatioanalyysissa  havaittiin  tilastollisesti  merkittävä  korrelaatio 

potilastyytyväisyyttä kuvaavien muuttujien ja AOFAS-pisteiden välillä (p < 0,01) (Taulukko 7). Iällä ja 

BMI:llä  ei  havaittu  korrelaatiota  AOFAS-pisteiden  kanssa.  Iän  tai  BMI:n  ei  myöskään  havaittu 

korreloivan uusintaleikkaukseen joutumisen kanssa.

Taulukko 7. Potilastyytyväisyyden ja AOFAS-pisteiden korrelaatio.

Mikä on leikatun nilkan kunto mielestänne tällä hetkellä? (n = 22)

Erinomainen (n = 4)
Hyvä (n = 6)

Tyydyttävä  (n = 6)
Huono (n = 6)

AOFAS-pisteet, keskiarvo (vaihteluväli)
54,5 (51–58)
47,7 (35–58)
30,2 (4–45)
17,6 (2–26)

Onko leikatun nilkan kunto mielestänne nyt parempi kuin ennen leikkausta? (n = 21)

Kyllä (n = 16)
Ei (n = 5)

AOFAS-pisteet, keskiarvo (vaihteluväli)
44,1 (21–58)
16,3 (2–26)

Minkä arvosanan antaisitte TAYS:ssa saamastanne hoidosta? (n = 21)

7–10 (n = 19)
1–6 (n = 2)

AOFAS-pisteet, keskiarvo (vaihteluväli)
36,8 (2–58)

16,9 (12–22)
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4 POHDINTA

Aineistomme koostui pääosin ikääntyvästä ja perussairauksia jo kerryttäneestä väestöstä. Miesten 

ja naisten suhde oli  tasaväkinen. Aineiston keskimääräinen BMI oli  korkea ja ylitti  huomattavan 

lihavuuden rajan, potilaista 19 (61,2 %) ylitti ylipainon rajan ja 12 (38,7 %) huomattavan lihavuuden 

rajan.  BMI:llä  ja  toimintakykyä  kuvaavilla  AOFAS-pisteillä  ei  kuitenkaan  havaittu  tässä 

tutkimuksessa  korrelaatiota,  mutta  ylipainon  merkitys  useiden  tautiprosessien  riskitekijänä  on 

tunnettu ja vaikeuttanee myös jalan kuntoutusta.

Leikkausindikaatiot  olivat  aineistossamme  vaihtelevia,  nivelreuma  ja  re-artrodeesit  olivat 

yleisimpiä.  Jakauma  kuvastaa  hyvin  leikkauksen  saanutta  potilasmateriaalia;  pitkäaikaissairaita, 

oireiltaan vaikeahoitoisia ja usein myös muita kirurgisia hoitoja saaneita. Vaativa potilasmateriaali 

vaatii  pitkälle  erikoistunutta  kirurgista  toimintaa.   Tutkimuksemme  mukaan  tämä  toteutuu 

TAYS:ssa.

Välitttömiä  ja  perioperatiivisia  leikkauskomplikaatioita  oli  aineistossamme  hyvin  vähän. 

Kipsaushoidon pituus ja seurantakäyntien aikataulutus oli hyvin standardisoitua, näistä poikettiin 

vain operatöörin harkinnan mukaan. Seuranta-aikana komplikaatioita oli keskimäärin joka toisella. 

Fiksaatiomateriaaliin  liittyvät  komplikaatiot  olivat  yleisimpiä  infektioiden  ohella;  suurimmassa 

osassa  tapauksista  uusintaleikkaus  oli  tarpeen.  Vierasmateriaalin  asennus  jo  huonokuntoiseen 

nilkkaan on aina komplikaatioriski.  Iällä tai BMI:llä ei  havaittu korrelaatiota uusintaleikkaukseen 

joutumisen kanssa. 

Potilaat olivat pääosin tyytyväisiä hoitoonsa Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.  92 % antoi  

sairaalahoidostaan  arvosanan  7  tai  paremman.  Leikkaustulokseen  oltiin  pääosin  tyytyväisiä, 

tyytymättömiä leikkaukseen oli 5 ydinnaulattua. Tyytymättömistä kahdella kipuoire oli pahentunut 

leikkauksen  myötä,  kahdella  nilkkaa  jouduttiin  operoimaan  uudelleen  ja  yksi  ei  perustellut 

vastaustaan.

Nilkan kipuoire helpottui suurimmalla osalla leikkauksen läpikäynneillä. Kolmella potilaalla kipuoire 

paheni. Yhden potilaan kipuoire oli pahentunut naulan kannan ärsyttäessä kantapään rasvapatjaa. 
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Yhdellä  potilaalla  leikkausindikaatio  oli  tibiotalocalcaneaalinivelen  tuhoutuminen 

sääriydinnaulauksen  jälkitilana  ja  kiputilan  syynä  korjausleikkauksen  jälkeen  nilkkaydinnaulan 

katkeaminen.  Yksi  potilaista  ei  tarkemmin  määrittelyt  syytä  eikä  sitä  potilaskertomuksistakaan 

löytynyt. 

Toimintakyky  oli  monella  potilaalla  huonontunut.  Ottaen  huomioon  aineiston  keski-iän, 

perussairaudet  ja  pitkään  jatkuneet  nilkan  patologiset  prosessit  on  tulos  tutkimuksessamme 

hyväksyttävä. Moni potilas mainitsikin kyselylomakkeessa perussairauksien sekä erinäisten TULES-

vaivojen vaikeuttavan toimintakykyään. Nilkkaydinnaulauksesta johtuva nilkkanivelen jäykkyys ja 

sen vaikutus toimintakykyyn ja liikkumiseen jäi epäselväksi.

Ydinnaulauksella  saavutettiin  aineistossamme  korkea  luutuneisuusaste,  96  %.  Luutumattomia 

tibiotalocalcaneaaliniveliä  ei   ollut,  luutumattomia  subtalaarisia  niveliä  oli  kaksi. 

Tutkimuksessamme oli monta patologisen tautiprosessin heikentämää nilkkaa , potilasmateriaali 

huomioon ottaen tulos on erittäin hyvä.

AOFAS-pisteiden keskiarvo oli 36,0 ja mediaani 40,7. Pisteissä oli runsaasti hajontaa,  keskihajonta 

oli  17,4  (CI  95  %).  Tutkimuksessamme  käytimme  mukautettua  AOFAS-kyselyä,  jonka  pisteytys 

kliinisen  tutkimuksen  puuttumisen  vuoksi  painotti  kipuoiretta.  Lisäksi  kipuoiretta  mitattiin 

nykyaikana  luotettavammaksi  arvioidulla  VAS-janalla  sekä  kävelymatkaa  arvioitiin  metreissä 

pysähtymättä. Havaitsimme kriteeristömme erittäin tiukaksi. Mukautetun kyselyn vuoksi tulosten 

suora vertailu muihin tutkimuksiin ei ole luotettavaa.  (Taulukko 8) 

AOFAS-pisteillä  ja  potilastyytyväisyydellä  oli  vahva  korrelaatio:  mitä  parempi  toimintakyky 

potilaalla  oli  leikkauksen  jälkeen,  sitä  tyytyväisempi  hän  keskimäärin  oli  saamaansa  hoitoon.  

Leikkauksen vaikutusta toimintakykyyn ei voitu määrittää, koska toimintakyvyn arviointia ennen 

leikkausta ei  suoritettu.
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Taulukko 8. Nilkkaydinnaulauksien tutkimustulokset aineistossamme.

Tutkimus Vuosi
Nilkkojen 

määrä
Keski-

ikä
Luutumis-
prosentti

AOFAS-
keskiarvo

Potilas-
tyytyväisyys

Chettiar et al
Takenouchi et 
al
Boer et al
Anderson et al
Chou et al

2010
2009
2007
2005
2000

31
30
50
25
56

62
60
50
57
53

100 %
100 %
96 %
96 %
86 %

66 (86)
-

70 (86)
66 (86)
66 (86)

94 %
100 %
92 %
92 %
87 %

Tämä tutkimus 2011 51 59 96 %
36 (60)
korjattu 
51,6 (86)

92 %



5 YHTEENVETO

Tutkimuksessamme  toimenpiteen  saaneet  potilaat  olivat  iäkkäitä  ja  monia  eri  pitkällisiä 

tautiprosesseja  sairastaneita  ihmisiä.  Vaativa  potilasmateriaali  vaatii  myös  osaavia  kirurgeja, 

tutkimuksemme  mukaan  Tampereen  yliopistollisessa  sairaalassa  ydinnaulaukset  ovat  tähän 

leikkaustekniikkaan erikoistuneiden kirurgien käsissä. Suurin osa leikkauksen komplikaatioista liittyi 

vierasmateriaaleihin  yleisesti  liittyviin  komplikaatioihin,  luutumisen  epäonnistuminen  oli  hyvin 

harvinaista.

Potilastyytyväisyys oli aineistossamme korkea, suurin osa potilaista koki saavansa avun oireisiinsa 

leikkauksella.  Nilkan  kipuoiretta  sekä  toiminta-  ja  liikkumiskykyä  arvioivan  AOFAS-pisteytyksen 

tilastollinen tarkastelu osoitti, että nilkkaydinnaulaus on tehokas kivunhoidossa.

Tutkimustuloksemme  ovat  linjassa  aiemmin  maailmalla  tehtyjen  tutkimuksien  kanssa.  Suoraa 

vertailua ei emme kuitenkaan voineet tehdä.

Onnistuneella  nilkkaydinnaulauksella  saavutetaan  luotettava  artrodeesi  vaativallakin 

potilasaineistolla,  luutumisaste  on  korkea  ja  vakavat  komplikaatiot  harvinaisia. 

Leikkausmenetelmässä potilastyytyväisyys on korkea, ja menetelmä on vaikeankin kivun hoitona 

tehokas.
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Liite 1. Potilaille lähetetty kyselylomake.
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