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Ajassa | keskustelua

Juha-Pekka kaukonen
ortopedian ja traumatologian 
dosentti

LKT Mats Grönblad ja LT Katariina Luoma sel-
vittelivät tärkeässä Kättä pidempää -artikkelis-
saan Lääkärilehdessä 18/2017 (1) lannerangan 
kuvantamistarpeita. Selkävaivaisia pitkään hoita-
neena käytännön lääkärinä en voi kuitenkaan ol-
la puuttumatta taulukossa 2 esitettyihin selkäki-
pujen aiheuttajiin ja tähän liittyvään pohdintaan. 

Näkemystäni ei vastaa, että lähes 90 % vaivo-
jen syistä jäisi selvittämättä. Jos näin olisi, tilan-
ne olisi sekä lääkärin että potilaan kannalta var-
sin epätyydyttävä. Selitys vaivoille olisi hyvä saa-
da, vaikka vaaralliset syyt oireisiin voisikin luo-
tettavasti sulkea pois.

On tietysti määrittelykysymys, onko jokaisen 
vaivan tarkka patoanatominen syy selvitettävis-
sä. Ylivoimaisesti tärkein selkävaivojen syy on 
kuitenkin välilevyn kulumasairaus monine eri 
vaiheineen. Taulukossa se esiintyy väin eräässä 
vaiheessaan eli välilevytyränä. Kirjoittajille asia 
ei varmaankaan ole tuntematon, mutta koke-
mattomampi kollega voi hämmentyä.  

Välilevyn kuluma eli diskusdegeneraatiosai-
raus aiheuttaa eri kehitysvaiheissaan erilaisia 
vaivoja ja eri mekanismeilla. Oireita – selän vä-
symistä, lumbagoja, paikallisia särkyjä, erilaisia 
säteilyoireita, kävelyvaikeuksia – esiintyy mur-
rosiästä vanhuuteen asti. Patoanatomia ja kipu-
jen syntymekanismi myös vaihtelee ja on osin 
tuntematonkin. Oireita tulee välilevyn muutok-
sista sinänsä, päätelevymuutoksista, fasetti-
nivelten muutoksista ja mm. akuutista tai hi-
taasti kehittyvästä hermojuuriahtaudesta. Kehit-
tyvä välilevyn kuluma voi aiheuttaa myös erias-
teista instabiliteettia ja jopa virheasentoja. Välil-
lä on usein pitkiäkin vähäoireisia jaksoja. Pitkä-
aikaisennuste tavanomaisen pärjäämisen suh-
teen on keskimäärin hyvä. Kuvantamispolitiik-
kaan ei tarvitse tehdä muutoksia. 

Jos välilevyn kulumasairaus unohdetaan vai-
vojen perussyynä, on kenttä avoin kaikenlaisille 
selityksille ja hoidolle. ●
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Dosentit Mats Grönblad ja Katariina Luoma kir-
joittivat Kättä pidempää -artikkelissaan Lääkäri-
lehdessä 18/2017, että kuvantamistutkimuksia 
ei pitäisi tehdä selkäkipuiselle potilaalle ensim-
mäisen kuuden viikon aikana, ellei potilaalla 
ole vakavaan sairauteen viittaavia varoitusmerk-
kejä (1). Lisäksi he toteavat ilman lähdeviitettä, 
että 90 % vakavan selkäkivun syistä saataisiin 
todetuksi käyttämällä näitä varoitusmerkkejä, 
joita myös punaisiksi lipuiksi (eng. red flags) 
kutsutaan. 

Tuoreessa European Spine Journal -lehden 
katsausartikkelissa käytiin läpi 16 erilaista kan-
sallista ja kansainvälistä alaselkäkivun hoito-
suositusta sekä niissä käytettyjä punalippu-
oireita (2). Varoitusmerkit vaihtelivat suosituk-
sesta toiseen. Mitään yhtenäisiä kirjallisuusviit-
teitä niille ei esitetty. Esimerkiksi maligniteetil-
le listattiin 20 ja infektiolle 15 erilaista oiretta 

tai löydöstä. Oirelistojen monipuolisuudesta 
voi jo päätellä, että tutkimusnäyttö oireiden 
käyttökelpoisuudesta on parhaimmillaankin 
niukkaa. 

BMJ:ssä julkaistun katsausartikkelin kirjoitta-
jat taasen totesivat, että monet hoitosuosituksis-
sa esiintyvät punaiset liput eivät muuta miten-
kään vakavien syiden todennäköisyyttä (3). Yk-
sittäisiin tutkimuksiin perustuen vain tietyllä 
murtumaan liittyvällä oireyhdistelmällä sekä 
anamnestisella tiedolla syövästä oli informatii-
vista arvoa. Punaisten lippujen heikkoutta ku-
vaa myös, että ”kortikosteroidien käyttöön” liit-
tyvä sairauden todennäköisyys oli 4 %, mutta 
”pitkittyneen käytön” yhteydessä 33 %. Ymmär-
rettävästi näiden kahden erottaminen käytän-
nön työssä on vähintäänkin haastavaa. 

Jopa cauda equina -oireyhtymän osalta näyttö 
on heikkoa. Useamman tutkimuksen mukaan 
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tuseerauksen kliininen ennustearvo on hyvin 
vähäinen ja ainoastaan suuri virtsan jäännös-
residuaali on ollut heikosti yhteydessä cauda 
equina -oireyhtymään (4–6).

Kuten kirjoittajat toteavat, on ensisijaisen tär-
keää vähentää selkäkipupotilaiden turhaa säde-
rasitusta ja sairaudentunnon vahvistumista. Pu-
nalippuoireiden käyttö ei kuitenkaan ole kirjal-
lisuuteen perustuva menetelmä tämän tavoit-
teen saavuttamisessa. Jopa 80 %:lta selkäkipu-
potilaista löytyy vähintään yksi punalippuoire 

(7). Tarvittaessa siis neljälle potilaalle viidestä 
löytyy kuvantamisindikaatio ennen kuuden vii-
kon rajapyykkiä. Parempien seulontamenetel-
mien puutteessa on ensisijaista arvioida mah-
dollista oireiden kasautumista ja käyttää edel-
leen yksilöllistä harkintaa vakavan syyn toden-
näköisyyden arviossa. ●
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Kiitämme kollegoja Kaukonen ja Reito kiinnos-
tuksesta (1,2) artikkeliamme (3) kohtaan. Kom-
menteista käy ilmi selkäkipupotilaan oireiden 
monimuotoisuus, diagnostiikan ongelmat ja 
vaikeus laatia yksiselitteisiä hoito- ja kuvanta-
missuosituksia. 

Dosentti Kaukosen esille ottamaa välilevy-
peräistä selkäkipua on jo pitkään pidetty eräänä 
tärkeimpänä selkäkivun muotona (4). Olemme 
itsekin todenneet yhteyden selkäkivun ja mag-
neettikuvauksella todettavan välilevyrappeuman 
välillä (5,6). Toivottuja hoitotuloksia ei kuiten-
kaan ole saavutettu lukuisista tutkimuksista ja 
erilaisista ”välilevykulumaan” kohdistuvista 
hoitotoimenpiteistä huolimatta. Välilevyperäi-
selle selkäkivulle ei olekaan yhtenäisiä kriteerei-
tä eikä kuvantamalla useinkaan voida osoittaa 
kivun lähtökohtaa tai selvää, spesifiä syytä. 

Esitimme artikkelissamme vähemmän on 
enemmän -periaatteen auttamaan hyödyttömi-
en kuvantamistutkimusten karsimisessa. Vaka-
vaan sairauteen viittaavien varoitusmerkkien on 
ajateltu auttavan ainakin valitsemaan potilaista 
niitä, jotka on syytä lähettää tarkempaa arviota 
varten erikoissairaanhoitoon. Monet kansainvä-
liset selkäkivun hoitosuositukset ehdottavat 
käyttämään varoitusmerkkejä myös vakavien 
sairauksien poissulkuun. Hoitosuositukset ei-
vät kuitenkaan ole olleet yhtä mieltä varoitus-
merkkien valinnasta ja niiden määritelmissä on 

ollut ongelmia (7), kuten kollega Reito toteaa. 
Varoitusmerkkejä on ryhdytty käyttämään seu-
lontakeinona ilman potilaan kokonaistilanteen 
huomioimista, ja tämän takia on myös esitetty 
niiden poistamista hoitosuosituksista (8). Tar-
koituksena ei tietenkään ole, että kaikki positii-
visia varoitusmerkkejä omaavat potilaat lähete-
tään erikoissairaanhoitoon. 

Jokaiselle selkäkipupotilaalle on tehtävä yksi-
löllinen arvio oireiden syyn selvittämiseksi ja 
hoidon määräämiseksi, unohtamatta vakavien 
sairauksien mahdollisuutta. Hyvin otettu anam-
neesi ja huolellinen kliininen tutkimus sekä ta-
pauskohtainen harkinta ovat edelleen avainase-
massa selkäkipuisen ongelmien selvittelyn ja 
hoitopäätösten kannalta. Vaikka rappeumalöy-
dökset voivatkin olla selkäkivun taustalla oleva 
syy, pitkällekin edenneet muutokset saattavat 
edustaa vain iänmukaisia muutoksia, eivätkä 
välttämättä selitä senhetkisiä oireita tai aina-
kaan edellytä erityisiä hoitotoimenpiteitä. Siksi 
löydöksistä potilaalle informoitaessa on syytä 
muistaa varovaisuus. ●
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