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Korjaus on rikkoutuneen nivelkierukan paras hoito
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Polven nivelkierukan vaurioiden korjaamisessa on tapahtunut Suomessa merkittävä muutos
huonompaan suuntaan. Hoitokäytäntöjen perusteettomia muutoksia tehtiin suomalaisen tutkimuksen
(1) julkaisun jälkeen, vaikka kyseinen tutkimus koski vain rappeutuneita nivelkierukoita.
Tulkinta on laajentunut siten, että traumaattisiakaan nivelkierukan vaurioita ei enää Suomessa hoideta.
Ei ole harvinaista, että vastaanotolle tulee vaikeasti liikkuva polvivaivainen potilas, joka kertoo että
hänen polveaan ei enää ole hoidettu.
Nivelkierukalla on polven hyvinvoinnin kannalta useita tärkeitä tehtäviä, jotka onnistuvat, jos kierukat
ovat ehjiä ja kunnolla kiinni sääriluussa (2-4). Jo yli 60 vuotta sitten Fairbank totesi, että nivelkierukan
poistamisella on nivelrikkoa edistävä vaikutus, mikä on sittemmin varmennettu lukuisilla tutkimuksilla
(5). Haitta on sitä suurempi, mitä enemmän nivelkierukkaa poistetaan (6). Säästävällä hoidolla olisi
siten loogisesti ajatellen tärkeä merkitys polven toiminnalle ja tulevaisuudelle. Tutkimusjulkaisujen
perusteella nivelkierukan korjaus onnistuu 83-86 %:ssa tapauksista (2,3,7).
Kierukan poistoa ja korjausta verranneissa tutkimuksissa päädyttiin siihen, että korjaaminen olisi yhtä
hyvä tai parempi hoito kuin poistaminen (2-4,8-11). Seurannassa toiminnallinen testi oli
korjausryhmässä parempi kuin poistoryhmässä, ja korjausryhmässä oli vähemmän rasituskipuja. Viiden
vuoden seurannassa korjattujen ryhmässä urheilua jatkoi samalla tasolla 96 %, poistoryhmässä vain 50
%. Seurannassa poistoryhmässä kehittyi selkeästi enemmän ja nopeammin nivelpinnan rikkoutumista
kuin korjausryhmässä.
Nivelkierukan korjaaminen on varsin vaativa hoitomuoto. On odotettavissa, että menetelmät ja taito
paranevat, jos korjauksia tehdään kyllin. Penseä suhtautuminen nivelkierukoiden korjaukseen
Suomessa on osaltaan kirurgisen kehityksen jarru ja johtaa kirurgian taantumiseen.
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