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Nivelrikon esiintyvyys ja kustannukset
Nivelrikko on yleisin nivelsairaus. Etenkin polven
ja lonkan nivelrikko ovat kustannuksiltaan kallii‑
ta kansantauteja. Polvinivelrikosta kärsii 5 % yli
30‑vuotiaista suomalaisista miehistä ja 7 % nai‑
sista. Naisten polvinivelrikon esiintyvyys on vä‑
hentynyt puoleen 20 vuodessa, mutta miehillä ei
vastaavaa muutosta ole havaittu. Lonkkanivelrik‑
ko on yli 30-vuotiaista miehistä 5 %:lla ja naisista
4 %:lla, eikä sen esiintyvyys ei ole juuri muuttu‑
nut. Tekonivelleikkaus eli sairaan nivelen korvaa‑
minen keinotekoisella istutteella on kalleudestaan
huolimatta kustannustehokas ja elämänlaatumit‑
tareilla arvioituna hyvin vaikuttava hoito. Suo‑
messa tehdään vuosittain nivelrikon takia 90 lon‑
kan ja 108 polven primaarileikkausta 100 000:ta
asukasta kohti. Nivelrikon kalleimmat seuraukset
johtuvat kuitenkin toimintakyvyn heikentymises‑
tä. Nykyään maksettavista työkyvyttömyyseläk‑
keistä 6 % on myönnetty nivelrikon perusteella.
Sairauden vaikutus ikääntyneen väestön liikunta‑
kykyyn ja itsenäiseen selviytymiseen on vielä mer‑
kittävämpi. Kaikkiaan nivelrikko on arvioitavissa
lähes miljardin euron vuosittaiset menetykset ai‑
heuttavaksi kansanterveysongelmaksi.

tarkoitetaan heterogeenista ryhmää erilaisia tiloja, joille tunnusomaisia piirteitä ovat nivelruston rappeutuminen, nivelvälin kaventuminen, nivelen
kipeytyminen ja potilaan toimintakyvyn heikentyminen. Artroosi on yleisin nivelsairaus sekä Suomessa että kaikkialla muuallakin
maailmassa. Nivelrikkoon viittaavia radiologisia muutoksia on todettavissa yli puolella
kaikista ihmisistä jo 65 vuoden iässä ja lähes
90 %:lla yli 75-vuotiaista. Näihin muutoksiin
Nivelrikolla eli artroosilla

ei kuitenkaan liity aina oireita; oireisen nivelrikon esiintyvyys tunnetaankin selvästi huonommin kuin pelkästään röntgenkuvista tunnistetun (Felson 1988, Felson ja Zhang 1998,
Hochberg 2001, European Commission ym.
2003, Gorevic 2004).
Nivelrikko voi kehittyä mihin hyvänsä niveleen, mutta sitä esiintyy yleisimmin polvissa,
lonkissa, käsissä ja nikamien välisissä nivelissä.
Polven ja lonkan nivelrikko ovat suuria ja kustannuksiltaan kalliita ongelmia. Muiden nivelten artroosit joko ovat niin harvinaisia tai rajoittavat niin vähän toimintakykyä, etteivät ne juuri
näy kansanterveyttä kuvaavissa tunnusluvuissa
(Heliövaara ym. 1993, Mäkelä ym. 1993).

Yleisin nivelsairaus
Polven nivelrikko yleistyy iän myötä siten, ettei sitä tavata juuri lainkaan alle 40-vuotiailla
mutta sitä esiintyy eri aineistojen mukaan jopa
20–40 %:lla yli 75-vuotiaista. Esiintyvyys suurenee iän myötä naisilla jyrkemmin kuin miehillä. Noin joka kolmas radiologisesti todettu
polviartroosi on oireeton. Toisaalta oireiden ja
kliinisen tutkimuksen perusteella polvinivelrikolta näyttävistä tiloista joka kolmannessa ei
ole havaittavissa tyypillisiä radiologisia muutoksia (Felson 1988, Felson ja Zhang 1998,
Hochberg 2001).
Polvinivelrikko diagnosoitiin Terveys 2000
‑tutkimuksessa 5 %:lla yli 30-vuotiaista miehistä ja 7 %:lla naisista. Vastaavat luvut 20 vuotta
aikaisemmassa Mini-Suomi-tutkimuksessa
olivat 6 % ja 15 % (kuva 1 ). Naisilla polvinivelrikon yleisyys oli siis pienentynyt puoleen
20 vuodessa siten, että vähenemä ilmeni alle
75-vuotiailla ja oli suhteellisesti sitä suurempi,
mitä nuorempaa ikäluokkaa tarkasteltiin. Mie-
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Kuva 1. Polven nivelrikon esiintyvyys (%) Mini-Suomi-tutkimuksessa vuosina 1978–1980 ja Terveys 2000 ‑tut‑
kimuksessa vuosina 2000–2001 (Kaila-Kangas 2007).
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hillä muutos oli vähäinen. Kummankin väestötutkimuksen otos oli yli 30-vuotiasta väestöä
edustava ja osallistuvuus runsasta (Kaila-Kangas 2007). Lääkäri diagnosoi sairaudet tautija oireanamneesin sekä kliinisten löydösten
perusteella samoin kriteerein. Kummankin
tutkimuksen osaotoksessa todettiin tyydyttävä
yhtäpitävyys kliinisen ja radiologisen diagnoosin välillä (Heliövaara ym. 1993, Toivanen ym.
2007). Polvivaivan aiheuttama kävelyvaikeus
oli nivelrikon tapaan harvinaistunut naisilla
muttei miehillä (Kaila-Kangas 2007).
Kaikkiaan on siis varmaa, että naisten polvinivelrikko on vähenemässä nopeasti. Ilmiötä
on mahdotonta selittää kokonaan nivelrikon
tunnettujen riskitekijöiden muutoksilla. Kenties altistuminen raskaalle ruumiilliselle työlle
on vähentynyt suomalaisilla naisilla enemmän
kuin miehillä. Miesten lihavuus on yleistynyt
suuresti, mikä voi selittää polven nivelrikon hitaampaa vähenemistä miehillä.

M. Heliövaara ym.

Lonkan nivelrikon epidemiologia on huonommin selvitetty kuin polven. Röntgenkuviin perustuvia väestötutkimusaineistoja on
vähän, ja ne ovat varsin pieniä. Niiden perusteella lonkka-artroosia esiintyy 10–25 %:lla yli
55-vuotiaista. Esiintyvyys on 30–44-vuotiailla
noin 0,5 % ja yli 75-vuotiailla 20–30 %. Lonkkanivelrikko todettiin Terveys 2000 ‑tutkimuksessa yli 30-vuotiaista miehistä 5 %:lla ja naisista 4 %:lla (Kaila-Kangas 2007). Esiintyvyys
ei ole juuri muuttunut 20 vuodessa Mini-Suomi-tutkimuksen tuloksiin verrattuna (kuva 2 ).
Havaintoa tukee myös Ruotsissa tehty röntgenkuva-aineistoon perustuva tutkimus, jossa
sairauden esiintyvyyden, sukupuolijakauman
sekä tois- tai molemminpuolisuuden ei todettu
muuttuneen ajanjaksolla 1956–1995 (Danielsson ja Lindberg 1997).
Sorminivelrikon esiintyvyys yli 30-vuotiailla
suomalaisilla on Mini-Suomi-tutkimuksen perusteella hieman yli 40 %. Sormien kärkinivel-
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Kuva 2. Lonkan nivelrikon esiintyvyys (%) Mini-Suomi-tutkimuksessa vuosina 1978–1980 ja Terveys 2000 ‑tut‑
kimuksessa vuosina 2000–2001 (Kaila-Kangas 2007).

ten symmetrinen artroosi on sen sijaan naisille
ominainen sairaus: yli 30-vuotiaiden suomalaisten käsiröntgenkuvista se todettiin 10 %:lla
miehistä ja 20 %:lla naisista (Haara ym. 2003).
Esiintyvyyden mahdollisista muutoksista ei
ole tietoa Suomesta eikä muualtakaan.

Tekonivelkirurgia
Tekonivelkirurgia eli sairaan nivelalueen poistaminen ja korvaaminen keinotekoisella istutteella on vakiintunut vaikean nivelrikon hoidoksi
(Lehto ym. 2005, Remes ym. 2008). Hoito on
lievittänyt lukemattomien nivelrikkopotilaiden
kipua ja parantanut heidän toimintakykyään.
Endoproteesien tuotevalikoima on kasvanut ja
leikkaustekniikka parantunut. Pitkäaikaistulokset ovat vuosi vuodelta kohentuneet.
Kahdenkymmenenviiden vuoden seurannassa joka kymmenes tekonivel on vaatinut
irtoamisen, rikkoutumisen tai muun kompli-

kaation takia uusintaleikkauksen ja proteesin
vaihdon (Puolakka ym. 2001, Mäkelä ym.
2007). Tekonivelleikkauksen aiheet ovat viime
aikoina täsmentyneet (Polvi ja lonkkanivelrikon hoito: Käypä hoito ‑suositus 2007), joskin
lähettävän ja suorittavan tahon käsitykset saattavat edelleen olla erilaiset. Leposärky, rasituskipu ja päivittäisten toimintojen rajoitukset
katsottiin Euroopan laajuisessa kartoituksessakin leikkauksen merkittävimmiksi aiheiksi:
»ei leikata potilaan röntgenkuvaa vaan hänen
oireitaan» (Dreinhöfer ym. 2006).
Tekonivelkirurgian periaatteet ovat Pohjoismaissa yhdenmukaiset. Suomessa tehdään
kuitenkin lonkan tekonivelleikkauksia väestömäärään nähden vähemmän kuin Ruotsissa,
Norjassa ja Tanskassa mutta hiukan enemmän kuin Islannissa (Lohmander ym. 2006).
Suomessa kirjataan vuosittain nivelrikon takia
90 lonkan ja 108 polven primaarileikkausta
100 000:ta asukasta kohti (Mäkelä ym. 2007).
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Nivelrikko kuormittaa
kansantaloutta
Terveys 2000 ‑tutkimuksen perusteella nivelrikko johtaa vuosittain 613 000 lääkärissäkäyntiin. Pitkäaikaissairauksista vain verenpainetauti, selkäsairaudet ja psyykkiset sairaudet
kuormittavat lääkäreitä enemmän (Häkkinen
ja Alha 2006).
Suomessa kirjattiin somaattısen erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla ja päiväkirurgiassa
vuonna 2005 yli 440 000 toimenpiteellistä hoitojaksoa. Yleisimmän pääryhmän muodostivat
tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuneet toimenpiteet (23 %). Kaikkiaan erikoissairaanhoidossa
kului eniten hoitopäiviä verenkiertoelinten sairauksien vuoksi päädiagnooseina aivoinfarkti
ja akuutti sydäninfarkti. Potilasmäärältään toiseksi yleisin syy olivat tuki- ja liikuntaelinten
sekä sidekudosten sairaudet, joista eniten hoitopäiviä käytettiin polven ja lonkan nivelrikon
hoitoon (Stakes 2006a, b).
Nivelrikkokirurgian suorat kustannukset
on arvioitu Stakesin, yliopistosairaanhoitopiirien ja Kansaneläkelaitoksen tutkimusosaston käynnissä olevassa yhteistyöhankkeessa
(Remes ym. 2007). Hankkeen ensimmäisen
laajan raportin mukaan vuonna 2003 tehtiin
nivelrikon vuoksi 4 928 lonkan
Nykyään maksettavista
primaarista tekotyökyvyttömyyseläkkeistä
nivelleikkausta.
6 % on myönnetty
Hintavaihtelu
nivelrikon perusteella
sairaaloiden ja
sairaanhoitopiirien välillä oli vähäistä. Tämä tekonivelkirurgian perustoimenpide maksoi tuolloin 7 615
euroa. Samana vuonna tehtiin nivelrikon
vuoksi 6 057 polven primaarileikkausta 7 730
euron keskimääräisin kustannuksin. Yhteensä
primaarileikkausten kustannukset nousevat
tämän yhtälön mukaan 84 miljoonaan euroon.
Uusintaleikkausten kustannukset ovat suuremmat; näistä kustannuksista ei kuitenkaan ole
tarkkaa arviota.
Suurista kustannuksista huolimatta tekonivelkirurgia on edelleen kustannustehokasta
ja elämänlaatumittareilla arvioituna vaikutta1872 vaa (Polvi- ja lonkkanivelrikon hoito: Käypä
M. Heliövaara ym.

hoito ‑suositus 2007). Sekä polven että lonkan
tekonivelleikkaus parantavat merkitsevästi elämänlaatua. Potilaan korkea ikä ei ole esteenä
hyvän tuloksen saavuttamiselle. Miehet näyttävät tämän perusteella hyötyvän leikkauksesta
hiukan enemmän kuin naiset, ja lonkan tekonivelleikkaus parantaa toimintakykyä enemmän
kuin polven vastaava leikkaus. Heikkoa leikkaustulosta ennustavat vahvimmin potilaan
muut sairaudet (Ethgen ym. 2004).
Väestön ikääntyminen lisää nivelsairauksien
hoidon tarvetta. Leikkausten määrää suurentavat myös leikkausaiheiden laventaminen nuorempiin ikäryhmiin sekä kasvava taito ratkaista
vaikeitakin nivelongelmia nykyaikaisella tekoniveltekniikalla. Nuorten ryhmässä kyseessä
on yleensä sekundaarinen nivelrikko, joka johtuu useimmiten tapaturman jälkitilasta tai lonkan kasvuaikaisesta kehityshäiriöstä. Etenkin
lonkan lievistä kehityshäiriöistä johtuvien ennenaikaisten nivelrikkojen etiologia on viime
vuosina tarkentunut, mikä on myös lisännyt
painetta operatiivisiin ratkaisuihin (Ganz ym.
2003). Potilasprofiilin muutos maamme sairaaloissa on ollut merkittävä hoidon kasvavan
tarpeen takia.
Nivelrikon tärkein tai ainakin kustannuksiltaan kallein seuraus on toimintakyvyn heikentyminen. Nykyään maksettavista työkyvyttömyyseläkkeistä 6 % on myönnetty nivelrikon
perusteella (Eläketurvakeskus ja Kansaneläkelaitos 2007). Vaikutus ikääntyneen väestön elämänlaatuun ja itsenäiseen selviytymiseen on
vielä merkittävämpi. Mini-Suomi-tutkimuksessa 14 % yli 65-vuotiaiden suomalaisten säännöllisestä avuntarpeesta (kykenemättömyydestä suoriutua jokapäiväisistä perustoiminnoista)
arvioitiin aiheutuneen polven ja lonkan nivelrikosta (Mäkelä ym. 1993). Tämä syyosuus lienee nykyisin pienempi, koska naisten polvinivelrikko on harvinaistunut ja koska nivelrikon
hoito ja kuntoutus ovat kehittyneet.
Kaikkiaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien
aiheuttamiksi suoriksi kustannuksiksi on arvioitu 583 miljoonaa euroa (11 % kaikkien
sairauksien kustannuksista) ja työpanosmenetyksiksi kaksi miljardia euroa (21 %) vuodessa
(Kiiskinen ym. 2005). Jos kolmasosa näistä
johtuisi nivelrikosta, kuten pitkäaikaisten sai-

rauksien esiintyvyysluvuista (Kaila-Kangas
2007) ja eri sairauksien vaikutuksista toimintakykyyn (Mäkelä ym. 1993) voisi päätellä, nivelrikko on arvioitavissa lähes miljardin euron
vuosittaiset menetykset aiheuttavaksi kansanterveysongelmaksi.

8 Polven ja lonkan nivelrikko ovat kalliita kansantauteja, jotka johtavat Suomessa vuosittain lähes miljardin euron kustannuksiin.

Kohti nivelten terveyden
edistämisen kansallista ohjelmaa

8 Yli 30-vuotiaista suomalaisista miehistä 5 % ja
naisista 7 % kärsii polvinivelrikosta sekä miehistä
5 % ja naisista 4 % lonkkanivelrikosta.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien merkitys terveydenhuollossa on suuri, ja hoidon kysynnän
kasvu on yllättänyt terveydenhuollon suunnittelijat ja sairaanhoidon ammattilaiset. Neljässäkymmenessä vuodessa on aikaisemmin suppea erikoisala, rekonstruktiivinen ortopedia ja
traumatologia kasvanut operatiivisten alojen
ylivoimaisesti suurimmaksi ryhmäksi. Kehitys
muissa teollisuusmaissa on samansuuntainen.
Kivun lieventäminen, työ- ja toimintakyvyn
säilyttäminen sekä ikääntyvän väestön omatoimisuuden ylläpitäminen ovat nousseet terveydenhuollon keskeisiksi tavoitteiksi.
Muutospaineita on edelleen havaittavissa.
Terveydenhoidon suunnittelussa tulee lisätä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn
tähtääviä ratkaisuja, panostaa sekä avoterveydenhuollon että erikoislääkärijohtoisen sairaalahoidon laadun kohentamiseen ja keskittää
leikkaustoimintaa suuriin tekonivelkirurgian
yksiköihin.
Nivelrikko (Kaila-Kangas 2007) ja siihen
liittyvät liikuntarajoitukset (Sainio ym. 2007)
ovat sitä yleisempiä, mitä matalampi on koulutustaso. Tämä yhteys selittyy osittain työn
kuormitustekijöillä, tapaturmilla ja ylipainolla
mutta johtuu suurelta osin sellaisista riskitekijöistä, jotka ovat tunnistamatta (Heliövaara
ym. 1993). Nivelrikon ehkäisy onkin keskeinen haaste pyrittäessä vähentämään väestön
sosioekonomisia terveyseroja yleensä.
On arveltu, että väestön ikärakenteen muutos ja lihavuuden nopea yleistyminen tulisivat edelleen lisäämään nivelrikkopotilaiden
lukumäärää, tekonivelkirurgian ja kuntoutuksen tarvetta sekä kustannuksia (Europe-

YDINASIAT

8 Tekonivelleikkaus on kalleudestaan huolimatta
kustannustehokas ja elämänlaatumittareilla arvioituna vaikuttava hoitomenetelmä.
8 Työkyvyttömyyseläkkeistä 6 % on myönnetty nivelrikon perusteella, ja sairauden vaikutus ikääntyneen väestön elämänlaatuun ja itsenäiseen selviytymiseen on vielä merkittävämpi asia.

an Commission ym. 2003). Tuo ennuste ei
onneksi toteudu ainakaan Suomessa, koska
polviartroosi ilmeisesti harvinaistuu edelleen lähivuosikymmeninä. Lisäksi nivelrikon
tutkimus on edennyt viime vuosina ripeästi
laajalla rintamalla, riskitekijöistä on kertynyt
vankkaa näyttöä ja iso osa nivelrikosta olisi
jo nykyisin tiedoin ehkäistävissä. Tämä on
keskeinen lähtökohta kansalliselle TULEohjelmalle (Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto 2007), joka toivottavasti johtaa tuloksiin.
Artroosille altistavien geenien tutkimus edistyy nopeasti, mikä voi aikanaan tarjota uusia
avaimia nivelrikon torjuntaan. Nivelrikko ei
siis ole iän ja kuormituksen myötä väistämättä ilmenevä kulumavika vaan sairaus, jonka
kehittymiseen ja siitä aiheutuviin haittoihin
voidaan todella vaikuttaa. ■
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