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Lasten olkaluun suprakondylaarimurtumat
erikoisalan vaikutus hoidon tuloksiin

Olkaluun suprakondylaarimurtumat ovat lasten 

yleisimpiä leikkaushoitoa vaativia murtumia. 

Ensisijainen hoito on sulkeinen reduktio ja K-

piikkifiksaatio joko ristikkäisin tai lateraalisin piikein.

Ristikkäiseen menetelmään liittyy kohonnut 

ulnarishermovaurion riski, mutta se on lateraalista 

menetelmää stabiilimpi.

Dislokoituneeseen suprakondylaarimurtumaan liittyy 

riski hermo- ja verisuonivaurioihin, puutteellisen 

reduktion aiheuttamaan liikelaajuuden rajoittumiseen 

tai kantokulman pieneneminen (cubitus varus) sekä 

kyynärvarren aitiopaineoireyhtymään. 

Muiden länsimaiden käytännöistä poiketen Suomessa 

on lastenkirurgeilla vahva asema lasten murtumien 

hoidossa

Epätyydyttävän reduktion riski oli huomattavasti 

korkeampi lastenkirurgien hoitamilla potilailla 

verrattuna ortopedien hoitamiin potilaisiin.

Ristikkäinen K-piikkifiksaatio on turvallinen ja 

lateraalista stabiilimpi tekniikka, kun ulnarishermo

paljastetaan mediaalisesta ihoviillosta. 

Ristikkäisillä K-piikeillä hoidetuilla potilailla oli 

vähemmän murtuman asennon pettämisiä.

Lasten suprakondylaarimurtumien operatiivinen hoito 

tulisi keskittää ortopedeille.

Pohdinta

Taustaa

Analysoimme Tyksissä vuosina 2005–2015 

yleisanestesiassa hoidetut alle 16-vuotiaiden 

potilaiden dislokoituneet suprakondylaarimurtumat 

(n=108). 

Vertailimme lasten suprakondylaarimurtumien hoidon 

tuloksia lastenkirurgian ja ortopedian erikoisalojen 

välillä reduktion laadun ja komplikaatioiden avulla.

Arvioimme K-piikkien konfiguraation vaikutusta 

reduktion pysyvyyteen sekä komplikaatioiden 

määrään.

Komplikaatioiksi katsottiin uusi hermo- tai 

verisuonivamma, virheasento, epäonnistunut reduktio, 

uusintaleikkaus, infektio ja aitiopaineoireyhtymä.
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Tulokset
Erikoistuvat1

(n=30)

Lastenkirurgit

(n=44)

Ortopedit

(n=34)
P-arvo

Ristikkäiset 

konfiguraatiot
24 (80%) 25 (57%) 33 (97%) <0,001

Epätyydyttävät 

reduktiot
7 (23%) 17 (39%) 2 (5,9%) <0,005

Avoimet 

reduktiot
5 (17%) 12 (27%) 2 (5,9%) 0,048

Komplikaatiot 11 (37%) 24 (55%) 5 (15%) <0,005

1Lastenkirurgiaan erikoistuvat


