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Osteoporoosi ja sen hoito 
Mikkelin keskussairaalalle myönnettiin kansainvälinen sertifikaatti ainoana 
sairaalana Pohjoismaista osteoporoosin tehokkaasta hoidosta  

 
Osteoporoosi on luuston sairaus, jossa alentunut luun massa yhdessä luun 
mikrorakenteen heikkenemisen kanssa lisää murtuma-alttiutta.  Osteoporoos ryhmitellään 
sekundaariseen eli luun aineenvaihduntaa huonontavista perussairauksista johtuvaa 
muotoon sekä naisilla esiintyvään, vaihdevuosien jälkeiseen eli postmenopausaaliseen 
osteoporoosiin, ja vanhuudessa esiintyvään ikääntyneiden eli seniiliin osteoporoosiin, joka 
sekin on naisilla 2-3 kertaa miehiä yleisempää. 
 

Suomessa arvioidaan olevan noin 300 000 - 400 000 osteoporoosia sairastavaa potilasta.  
Maassamme tapahtuu noin 40 000 vähäenergistä, usein kaatumiseen liittyvää murtumaa 
vuosittain; näistä kaksi kolmesta naisilla. Yli 65-vuotiaiden naisten murtumista arvioidaan 
80–90 % olevan luonteeltaan osteoporoottisia. Maassamme tapahtuu vuosittain noin 7 000 
lonkkamurtumaa ja noin 12 000 rannemurtumaa. Kolmas tyypillinen osteoporoosimurtuma, 
selkänikaman murtuma, on yhtä yleinen, mutta niistä vain kolmanneksella on murtuman 
tyypilliset akuutit kipuoireet. Loput ilmenevät selän ryhtimuutoksena ja vartalon 
lyhenemisenä sekä kroonisena selkä-kylkisärkynä. 
 
Osteoporoosin kehittyminen 

Luusto on elävää kudosta, jota luusolut uudistavat jatkuvasti luuhun kohdistuvien 
rasitusten mukaisesti.  Selkänikamissa ja nivelten ympärillä on hohkaluuta ja muualla 
pitkissä luissa kovaa putkiluuta.  Koska hohkaluun aineenvaihdunta on putkiluuta 
vilkkaampaa, kaikki häiriöt luun uudismuodostuksessa ilmenevät siinä nopeammin.   
 
Luumassaa kertyy nopeasti murrosiän kasvupyrähdyksen aikana, tytöillä 10–14 ja pojilla 
12–16 vuoden iässä. Luuston vahvistumisen kannalta tässä vaiheessa tärkeää on 
monipuolinen liikunta ja ruokavalio, jossa on runsaasti kalsiumia ja D-vitamiinia sekä 
proteiinia.  Luun huippumassa saavutetaan 20 - 30 vuoden iässä. Vaihdevuosien jälkeen 
naisilla luumassan menetys kiihtyy noin 5 vuoden ajaksi. Tämän jälkeen luumassa alenee 
joskin hitaammin. Kun luumassaa on menetetty n. 40 – 50 %, ollaan osteoporoosirajalla, 
jossamurtumariski on merkittävästi lisääntynyt.. Miehillä luumassan menetys alkaa 
myöhemmin ja on vähäisempää.  
 
Osteoporoosin diagnoosi 

Osteoporoosi voidaan varmistaa vain luun mineraalitiheyden mittauksella (DXA-mittaus), 
joka yleensä tehdään alaselän ja lonkan alueelta. Lääkärin tulisi ohjata DXA-mittaukseen 
potilas, jolla on yli 65-vuotiaana matala-energinen murtuma tai nuorempikin 
murtumapotilas, jos hänellä on useampia osteoporoosin riskitekijöitä. 
 
Mikkelin Osteoporoosi-Indeksi (MOI) ja sen kehittäminen 

Kansainvälisessä osteoporoositutkimuksissa on kehitetty summa-indeksejä, joilla pyritään 
luokittelemaan potilaan osteoporoosin kokonaisriski. Niistä useimmat ottavat huomioon 
potilaan pituuden ja painon . Kehitimme sairaalassamme Mikkelin Osteoporoosi-Indeksin 
(MOI) yhdistämällä tällaiseen indeksiin osteoporoosimurtuman itsenäiset riskitekijät. MOI 
ilmoittaa potilaan sekä osteoporoosiriskin että murtumariskin yhdellä helposti ja nopeasti 
rekisteröitävällä tunnusluvulla, joka helpottaa sekä DXA-mittauksen että hoidon tarpeen 
arviointia. Indeksin ikäriskipisteet alkavat nousta jo 55 v iästä. Muut vahvat riskitekijät ovat 
matala ruumiinpaino (alle 58 kiloa), aikaisempi murtuma, osteoporoosimurtuma suvussa, 
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tupakointi ja pituuden lyheneminen. Indeksin riskiprofiili on kohdistettu jo varhaisen 
vaihdevuosien jälkeisen osteoporoosin ja murtumariskin löytämiseen. Vuoden 2002 alusta 
on yli 1 000 murtumapotilaan riskiprofiili arvioitui MOI–indeksillä, jonka jälkeen potilaille on 
tehty luuntiheyden DXA-mittaus.  
 
Haasteita ja edistysaskelia 

Osteoporoosin ehkäisy, varhaisdiagnoosi ja hoito ovat tällä hetkellä sekä Suomessa että 
koko maailmassa edelleen hyvin puutteellista: 90 % osteoporoosimurtumapotilaista ovat 
tietämättömiä taudistaan ennen murtumaa ja valtaosa osteoporoosipotilaista jää ilman 
asianmukaista riskikartoitusta ja hoitoa ensimmäisen murtumansa jälkeen. 
 
Olemme aloittaneet Mikkelin Keskussairaalassa aggressiivisen osteoporoosin 
tunnistamisen ja varhaishoidon murtumapotilailla jo yli 10 vuotta sitten. 
Keskussairaalaamme on valittu ja koulutettu 2 osteoporoosihoitajaa ja tällä hetkellä 
saamme hoidon piiriin yli 90 % sairaalamme osteoporoosimurtumapotilaista. Lisäksi 
osteoporoosin hoitoketjua on kehitetty Etelä-Savon terveyskeskusten ja lähisairaaloiden 
kanssa ja alueellamme potilaita kohtaava yleislääkäri terveyskeskuksessa on saanut 
selkeät ohjeet osteoporoosin tunnistamiseen, lisätutkimusten käynnistämiseen ja hoidon 
aloittamiseen sekä seurantaan.  
 
Mikkelin Keskussairaalan alueella hoidon kattavuus onkin keskimäärin 95 % molemmilla 
sukupuolilla. Kohonneen murtumariskin potilaat ovat saaneet DXA-tutkimuksen ja 
luulääkityksen, mikäli luunmineraalitiheys on alentunut (T-luku vähintään -2).  Lonkka- ja 
selkänikamamurtumissa ja muut korkean riskin potilaat saavat aina luulääkityksen ja DXA 
otetaan vain < 65 vuotiailta hoidon seuraa varten. 

 
Maailman Osteoporoosisäätiö (International Osteoporosis Foundation, IOF) perusti 
vuonna 2012 parhaan hoidon verkoston (Best Practice Framework), jonne voivat 
ilmoittautua sairaalat, joissa murtumapotilaiden osteoporoosihoito on järjestetty 
tehokkaasti.  Nyt tähän verkostoon kuuluu 70 sairaalaa maailmassa (kultainen 23, 
hopeinen 14 ja pronssinen sertifikaatti 43 sairaalalla). Mikkelin keskussairaalalle IOF on 
myöntänyt tänä vuonna hopeisen sertifikaatin ensimmäisenä ja ainoana sairaalana 
Pohjoismaista.  

 
Pekka Waris LKT ortopedi osastonylilääkäri 
Mikkelin Keskussairaala 
 

Kampanja murtumapotilaiden osteoporoosihoidon tehostamiseksi 
 
Vuoteen 2030 mennessä on ennustettu osteoporoosimurtumien lukumäärän 
kaksinkertaistuvan väestön ikääntyessä. Isoissa, tuhansien potilaiden 
vertailututkimuksissa on osoitettu, että osteoporoosin tehokas hoito vähentää uusien 
murtumien syntyä jopa 50 %, kuolleisuutta väestötasolla (yli 70-vuotiailla osteoporoosia 
sairastavilla) noin 10 %, ja vakavan murtuman kokeneiden potilaiden kuolleisuutta 
keskimäärin 30 %. 
 

Suomen Luustoliitto ja Finnish Bone Society esittävät, että vuonna 2015 aloitetaan 
valtakunnallinen kampanja, jossa kiinnitetään huomio murtumapotilaiden 
osteoporoosihoidon tehostamiseen.  


