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 HISTORIAA:

- OXFORD  

käytettiin (1976-1984) bikompartmentaalisena

vaikeaan artroosiin ja reumaan (ei spesifistä indikaatiota)

- Ensimmäiset julkaistut sarjat 1970-luvulta eivät tuloksillaan häikäisseet

- Tuloksissa huomattiin ACL:n merkitys

- Jos artroosipolvessa on ehjä ACL, nivelpinnan vaurio usein rajoittuu 
mediaaliseen kompartmenttiin

- 1982 alkaen käytetty pääasiallisesti mediaalisen artroosin hoidossa.

- eri aineistojen mukaan puoliproteesin osuus
kaikista polven tekonivelistä vaihtelee 4%-25 %



Polven puoliproteesi

diagnostiikka

• huolellinen anamneesi

• kliinisessä tutkimuksessa kiinnitetään huomiota
polven stabiliteettiin, deformiteetteihin ja
liikelaajuuksiin

• rtg: polven mittapallokuvat AP ja LAT (semifleksio, 
vääntökuvat), akseli-rtg, patellakuva

• a-scopia

• lopullinen päätös vasta leikkauksessa



Polven puoliproteesi

potilasvalinta

• luu luuta vasten -kuluma (tai osteonekroosi)

• molempien ristisiteiden pitää olla normaalit

• lateraalipuolen nivelpintojen pitää olla hyvässä kunnossa, jos 
mediaalipuolelle tehdään proteesi, samoin nivelkierukan, 
pinnallinen vaurio rustoissa ei haittaa

• valgus- tai varusvirheasento pitää voida passiivisesti
palauttaa, yleensä se ei saa olla yli 20 astetta

• extensiovajaus mielellään pienempi kuin 15 astetta

• polven pitäisi taipua 90-110 astetta

• ei käytetä tulehdusten aiheuttamissa artrooseissa

• patellofemoraalinivelen artroosi ei välttämättä ole este
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OXFORD  ”MENISKEAALINEN ” POLVI
• YKSI LIUKUPARI KORVATTU KAHDELLA

• MENISKOFEMORAALINEN LIUKUPARI  - BALL-IN SOCKET –
– SALLII FLEKSIO-EKTENSION JA ANGULAARISET LIIKKEET

• MENISKOTIBIAALINEN LIUKUPARI – FLAT-ON-FLAT –
– SALLII TRANSLATORISET LIIKKEET

• MOLEMMISSA LIUKUPAREISSA AKSIAALINEN ROTAATIO LIUKUMISEN JA 
KIERTYMISEN KOMBINAATIONA

• KAKSI KONGRUENTTIA NIVELPINTAA, MAKSIMAALINEN KONTAKTIPINTA 
NIVELEN VAPAASSA LIIKKEESSÄ
– MINIMOI MUOVIN KULUMISEN











Sementillinen Sementitön Titaani/Niobium Lateraalinen
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Mediaalisen osatekonivelen edut

Nopeampi toipuminen

Lyhyempi sairaalahoito

Parempi liikelaajuus

Parempi toiminnallinen tulos

Vähäisemmät komplikaatiot

Vähäisemmät leikkauksenjälkeiset kivut

Vähäisempi verenvuoto

Pienempi kuolleisuus

Potilaiden subjektiivinen tunne polvesta parempi

Kustannustehokkuus

(Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa 2015)
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528 patients
Methods
Our multicentre, pragmatic randomised controlled trial was done at 27 UK sites. We used a combined
expertise-based and equipoise-based approach, in which patients with isolated osteoarthritis of the
medial compartment of the knee and who satisfied general requirements for a medial PKR were
randomly assigned (1:1) to receive PKR or TKR by surgeons who were either expert in and willing to 
perform both surgeries or by a surgeon with particular expertise in the allocated procedure. The
primary endpoint was the Oxford Knee Score (OKS) 5 years a er randomisation in all patients assigned
to groups. Health-care costs (in UK 2017 prices) and cost-effectiveness were also assessed. 

Interpretation
Both TKR and PKR are effective, offer similar clinical outcomes, and result in a similar incidence of re-
operations and complications. Based on our clinical findings, and results regarding the lower costs and 
better cost-effectiveness with PKR during the 5-year study period, we suggest that PKR should be
considered the first choice for patients with late-stage isolated medial compartment osteoarthritis. 
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Niemeläinen et al. /Coxa



KOMPLIKAATIOT

MCL vaurio

Tibian kondyylimurtuma
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Muovin luksaatio – Muovin rikkoutuminen

KOMPLIKAATIOT



REVISION SYYT / RUOTSIN REKISTERI

Polven osatekonivelen uusintariski on 
suurempi kuin kokotekoniveleikkauksen.
Ruotsin endoproteesirekisterin mukaan 
riski on 1,2x.
Sementittömissä komponenteissa riski 
näyttäisi olevan pienempi.
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Coxa vuosina 2017-2019 
polvia protetisoitu yhteensä 5357

Demi n=213 4% 91 naista (43%) ja 122 miestä (57%), keski-ikä 59,9v

Totaali n=5144 96% 3243 naista (63%) ja 1901 miestä (37%), keski-ikä 67,9v

2017 2018 2019

demi 53 95 65

3% 5% 4%

totaali 1734 1939 1471

97% 95% 96%
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Coxa 2017-2019

keskiarvo

OKS pre demi 22,6

OKS pre totaali 21,8

OKS post demi 37,3

OKS post totaali 35,3

OKS muutos demi 14,2

OKS muutos totaali 13,4

Molempien ryhmien sisällä muutos on tilastollisesti merkitsevä,
Ryhmien välillä ei ollut eroa p= 0,22



UKR in young patients

• 62 patients, 65 knees
• Cemented Miller-Galante
• Clinical and radiological analysis
• KOOS, UCLA and Mohtadi Score
• Retrospective analysis
• Mean follow-up of 11.2±5 years (range, 

2—19 years)

• KaplanMeier: 12 –year survival 94%



Hyvä hoito lonkan ja polven
tekonivelkirurgiassa 2015 / suositus

• Potilasvalinta

• Anteromediaalinen artroosi

• Toimiva eturistiside

• Varusvirheasento korjattavissa

• Koko rustopinnan läpäisevä nivelrikko, joka näkyy kuormituskuvassa

• Suurempi uusintaleikkausriski

• Mahdollisesti parempi toiminnallinen tulos ja pienempi
komplikaatioriski

• Vähintään 20, mielummin 40 leikkausta vuodessa tekevä ortopedi



Patellofemoraalinen
tekonivel



PF-artroosin prevalenssi:

yli 40v 9,2%

yli 60v 15%

polvikipuisilla 5-10% 

isoloitu PF-artroosi
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PF-artroplastian indikaatiot

• Vaikeat, jokapäiväisesti häiritsevät oireet

• Ei vastetta muihin hoitoihin

• Radiologisesti selkeä löydös, voi olla myös posttraumaattinen

• Ei vaikeaa akselivirhettä

• Tibiofemoraalinivel normaali

• Lopullinen päätös tehdään leikkauksessa
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Kontraindikaatiot

Ei ole toteutettu konservatiivista hoitoa

Kantavat nivelpinnat artroottiset

Patella baja tai alta

Rajoittunut liikerata

Liian varhainen kuluman vaihe

Inflammatorinen tausta ja tietenkin infektio

Arthrofibroosi

Psykogeeninen kipu
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Erityishuomio:

Trochlean muoto ja femurin rotaatio

Vaikea quadriceps-atrofia esim. pehmytkudostrauman jäljiltä

Instabliliteetti

Aktiviteetti ja polvistelu

Nuori ikä

Huomattava obesiteetti

Kirurginen kokemus

Epärealistiset paranemisodotukset
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Kliinisiin tuloksiin vaikuttavat:

Implanttimalli

Potilasvalinta

Leikkausindikaatio/diagnoosi

Leikkaustekniikka

Seurannan kesto

Patellan kulkuongelmat

Artroosin eteneminen

Irtoaminen harvinaista



Tanskalainen työ:
Double-blinded Randomized Controlled Trial of
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Rekisteridataa / PFJ (www.nrjcentre.org.uk)
1449 potilasta

Ikä 57v (mediaani)

Miehiä 22%

Tulokset / kumulatiivinen revisio-%

1v 0,64

3v 3,99

5v 5,09

7v 10,26

Yleisin revisiosyy: taudin eteneminen

Percentages of good and excellent results exceeds 80% in most series

(pain relief and functional improvements)



Omat tulokset

Coxassa leikatut ensimmäiset 33 polvea
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33 polvea/29 potilasta

Naisia 17, miehiä 16

Keski-ikä 51v

Seuranta-ajat 0,6-6,9 vuotta

1 v tulokset 28 polvea

Hoitodiagnooseina:

Artroosi

Patellaluksaatio

Murtuman jälkitila

Chondromalasia
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Tulokset 1v.

Erittäin tyytyväinen 4

Hyvä/tyytyväinen 16

Vähän hankaluuksia 5

Erittäin vaikeaa 4
(3 potilasta)

Hyvä/erittäin tyytyväinen 69%
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Pidemmät tulokset 
tähän mennessä 
käyneistä

Erittäin tyytyväinen 8

Hyvä/tyytyväinen 18

Vähän hankalaa 3

Erittäin vaikeaa                    4
(samat 3 potilasta)

Erittäin tyytyväinen/tyytyväinen 
79%
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Onko PFA:lle tarvetta?

•Diagnoosi
•Tarkka potilasvalinta
•Proteesimalli (design)
•Leikkaustekniikka
•Määrä on pieni, keskittäminen!
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Ei ole olemassa yhtään potilasryhmää, jolle tulisi 
ehdottomasti asentaa polven osatekonivel.

(Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa 2015)
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Osatekoniveliä ei laiteta lievempään artroosiin

vaan se on pitkälle menneen artroosin 

yksi hoitovaihtoehto 

kokotekonivelen lisäksi



Kiitos


