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Selkäydin- ja hartiapunosvammojen aiheuttamien yläraajahalvausten kirurginen hoito
Kaularankatason selk ydinvauriot ja hartiapunosvammat johtavat yl raajojen toiminnan osittaiseen tai
t ydelliseen menetykseen. Neliraajahalvauksessa yl raajahalvaus on molemminpuolinen, mink vuoksi
potilas on usein riippuvainen jatkuvasta avusta. Halvauksia syntyy erityisesti nuorille ja miehille. I kk iden osittaiset selk ydinvauriot yleistyv t. Kehittyneill hermo- ja lihassiirtotekniikoilla voidaan parantaa halvaantuneen yl raajan toimintaa ja potilaiden el m nlaatua. Keskitetty ja moniammatillinen hoito
parantaa tuloksia.

K

aularankatason selk ydinvauriot ja hartiapunosvammat aiheu avat usein yl raajan vaikean toimintah iri n. T ydellisess vauriossa yl raaja on t ysin halvaantunut
ja tunnoton. Osi aisessa vauriossa halvaus ja
tuntopuutos vaihtelevat vamman tason ja laajuuden mukaan. Kipu on yleist . Selk ydinvammoissa esiintyy usein spastisuu a (1).
Kaularankatason selk ydinvamma johtaa
neliraajahalvaukseen eli tetraplegiaan. T ll in
molempien yl raajojen toiminnan menetyksen
lis ksi my s muu selk ydinvauriotason alapuolinen motorinen, sensorinen ja autonominen toiminta h iriintyy. Kyselytutkimuksessa
neliraajahalvauspotilaat ase avat yl raajojen
toiminnan t rkeysj rjestyksess ensimm iseksi jopa ennen suolen ja virtsarakon toiminnan
hallintaa, seksuaalitoimintoja tai k velykyky
(2).
Hartiapunosvammat ovat l hes aina toispuolisia. Yhdenkin yl raajan toiminnan heikentyminen tai menetys vaiku aa merki v sti
ihmisen toimintakykyyn, kehon hahmo amiseen, tasapainon hallintaan, sosiaaliseen el m n ja ty kykyyn (3).
Hartiapunosvamman tai kaularankatason
selk ydinvaurion aiheu aman yl raajahalvauksen toiminnalliset rekonstruktiotekniikat ovat
kehi yneet viime vuosikymmenin . Kehi y-

neill hermo- ja lihassiirtotekniikoilla eli trans
positioilla voidaan parantaa halvaantuneen yl raajan toimintaa (4,5).

Syyt ja yleisyys
Kaularankatason selk ydinvauriot ja hartiapunosvammat syntyv t tyypillisesti liikennetapa
turmissa, kaadu aessa, pudo aessa tai sukelle aessa p edell taikka v kivallan kuten
puukotuksen seurauksena (KUVA 1). Tapaturmaisia vammoja sa uu useimmiten nuorille ja
miehille (6,7).
Tapaturmainen kaularankatason selk ydin
vamma on yleens seurausta kaularangan mur
tumasta tai sijoiltaanmenosta (KUVAT 1 A D).
Vaikean hartiapunosvamman tavallisin synty
mekanismi on hartian ja p n v ntyminen
killisesti eri suuntiin (KUVA 1 E) (8). Tyypillisin liit nn isvammoina esiintyy p vammoja, rintakeh vammoja, solis- tai kaulasuonten
vammoja, olkanivelen sijoiltaanmenoja sek
solisluun, lapaluun ja pitkien luiden murtumia.
Suureneva selk ydinvammapotilasryhm ovat
i kk t ihmiset, joiden yl raajahalvaus voi synty ilman tapaturmaa ja usein osi aisena (6
9). V lilevytyr ja nikamav liaukon (foramen
intervertebrale) ahtauma, erilaiset kasvaimet,
s dehoito, tulehdukset ja verenkiertoh iri t
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KUVA 1. Kaularankatason selk ytimen ja hartiapunoksen tyypillisimm t vammamekanismit. Selk ydin vaurioituu kaularankatasolta tyypillisesti kaularangan v ntyess v kivaltaisesti koukistus- (A), ojennus- (B), puristus(C) tai kiertosuuntaisesti (D). Hartiapunos vaurioituu tyypillisesti, kun hartia ja p v ntyv t killisesti eri suuntiin repien erityisesti hartiapunoksen yl osaa (95 % vammoista) tai kun hartiapunos murskautuu solisluun ja
ensimm isen kylkiluun v liin yl raajan repeytyess yht kkisesti loitonnukseen (E,F).
J. Ryh nen ja E. Waris
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KUVA 2. Hartiapunoksen rakenne. Selk ytimest tulevat hermojuurten etuhaarat (C5 T1) yhtyv t ja muodostavat ylemm n (C5 6), keskimm isen (C7) ja alemman (C8 T1) hermorungon. Rungot haaroittuvat kolmeksi
hermojuosteeksi, jotka jakautuvat nelj ksi yl raajaan menev ksi p hermohaaraksi: lihas-ihohermoksi (n. musculocutaneus), kainalohermoksi (n. axillaris), v rttin hermoksi (n. radialis), keskihermoksi (n. medianus) ja kyyn rhermoksi (n. ulnaris). Hartiapunoksesta l htee reishermohaaroja my s kaulan, lavan ja hartian alueelle sek
yl rintakeh lle.

voivat aiheu aa selk ytimen tai hartiapunoksen vaurioitumisen.
Ilmaantuvuudesta esitet n kirjallisuudessa
vaihtelevia arvioita (6,8). Neliraajahalvauksia
ilmaantuu arvioiden mukaan Suomessa vuosi ain noin 200 ja eriasteisia aikuisten hartia
punosvammoja todenn k isesti jonkin verran
v hemm n (7,8).

Vammatasot ja luokitukset
Yl raajan hermotus tulee selk ytimest kaularangan tasolta viidest hermojuuresta (C5 C8
ja T1). Tullessaan nikamav liaukosta l pi hermojuuren etuhaarat muodostavat hartiapunoksen, josta reishermot haarautuvat yl raajaan
(KUVA 2). Kaularankatason selk ydinvammat ja
hartiapunoksen vammat aiheu avat vamman
tason sek vaikeuden mukaisen motorisen,
sensorisen ja autonomisen toiminnan h iri n
(KUVA 3 ja 4). Yl raajaan j useimmiten jonkin-

laista toimintaa, ja vaikeutensa mukaan vamma
voi korjaantua spontaanisti joko kokonaan tai
osi ain 1 2 vuoden kuluessa (9,10).
Neliraajahalvauksessa potilas mene
yl 
raajojen halvauksen lis ksi yleens my s alaraajojensa sek vartalonsa lihasten hallinnan ja
elimist ss tapahtuu monia muitakin muutoksia muun muassa keuhkoissa, syd n- ja veren
kiertoelimiss , suolen ja virtsarakon toiminnassa, seksuaalitoiminnoissa, aineenvaihdunnassa
ja hormonitoiminnassa. Sentraalinen selk ydinoireyhtym on selk ytimen keski
osien
osi ainen vaurio, jossa neliraajahalvaus ilmenee yl raajapaino eisena. Selk ydinvaurion
neurologinen taso ja vaurion laatu arvioidaan
kliinisesti ASIA-luokituksella (American spinal
injury association impairment scale) (1). Luisen selk rankavamman taso ei usein vastaa t ysin yl raajan motorista ja sensorista toiminnan
puutosta, ja yl raajat toimivat usein ep symmetrisesti.
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KUVA 3. A) Selk ydinvamma syntyy nikamamurtuman, nikaman siirtymisen tai kasvaimen seurauksena. Hartiapunoksen hermovaurion vaikeus jaotellaan repe m n tyypin mukaan. B) Hermojuuri repeytyy selk ytimest eli
avulsoituu (neurotmeesi). C) Itse hermojuuri ja hartiapunos repeytyv t poikki eli rupturoituvat (neurotmeesi).
D) Hermon aksonit voivat my s menn poikki, vaikka tukikudos s ilyy ehyen (aksonotmeesi). E) Lievin hermovamman muoto on neurapraksia, joka on palautuva johtumish iri .

Hartiapunosvammat luokitellaan anatomisen tasonsa mukaan yl osan (C5 C7), alaosan
(C8 T1) ja kaikkia hermojuuria koskevaan
t ydelliseen hartiapunosvammaan (C5 T1).
Sulkeiset vammat luokitellaan my s repe m 
tyypin mukaan. Avulsiossa hermojuuri on
revennyt selk ytimest tai sensorisen juuriganglion proksimaalipuolelta preganglionisesti
(KUVA 3 B). Hartiapunoksen repe m ss (ruptuura) hermovamma sijaitsee distaalisemmin
kaulanikaman ulkopuolella postganglionisesti
(KUVA 3 C). Hermojuuren avulsiossa ja hermon
t ydellisess repe m ss (totaaliruptuura) hermo on katkennut t ydellisesti (neurotmeesi)
niin, e se ei parane spontaanisti ja halvaus
on pysyv ilman kirurgista hoitoa. Jos hermoon
kohdistuva venytysvamma on lievempi, voi
hermovammakin olla lievempi.
Repe m n seurauksena hermo voi s ily
makroskooppisesti ehyen , vaikka hermosigJ. Ryh nen ja E. Waris

naaleja kulje avat aksonit ovat katkenneet
(aksonotmeesi) (KUVA 3 D). T ll in hartiapunosvamma voi parantua spontaanisti kuukausien kuluessa, mu a paraneminen vaatii
katkenneiden aksonien kasvamisen uudelleen
vammatasolta kohde-elimeen. Lievimmill n
vammautuneeseen hermoon voi synty paikallisesta myeliinitupen vauriosta johtuva toiminnallinen johtumish iri (neurapraksia), joka
paranee aina spontaanisti ja t ydellisesti muutaman kuukauden kuluessa (KUVA 3 E) (11).
Usein hartiapunosvamma k si
repe m tyypilt n ja vaikeudeltaan erilaisia vammoja (12).

Diagnostiikka
Yl raajan motorisen ja sensorisen toiminnan
systemaa inen ja toiste u kliininen tutkiminen
j ljemp n esite vien periaa eiden mukaisesti on diagnostiikan perusta. Kliiniset l yd kset
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KUVA 4. Yl raajan segmentaalinen lihas- ja ihohermotus. Yl raajaan tulevat hermojuuret C5 C8 ja T1. C5-hermojuuri hermottaa olkap n loitonnusta ja kyyn rp n koukistusta. C6-hermojuuri antaa toiminnan ranteen
ojennukseen ja C7-hermojuuri kyyn rp n ja sormien ojennukseen, C8-hermojuuri sormien koukistukseen ja
T1-hermojuuri k den hienomotoriikasta vastaaviin pikkulihaksiin.

yhdistet n toiminnalliseen hermoanatomiaan
ja muihin lis tutkimuksiin vamman tason
ja hermovamman vaikeuden arvioimiseksi
(1,13). Vammamekanismi ja ‑energia sek liit nn isvammat arvioidaan. Akuutissa vaiheessa tulee varmistaa halvaantuneen yl raajan verenkierron rii vyys ja sulkea pois mahdolliset
merki v t verisuonivammat.
Kliininen tutkiminen. Kaularankatason selk ydinvammoissa tai hermojuuritason vaurioita ep ilt ess tutkitaan tunto ja lihasvoima dermatomien ja myotomien mukaisesti (KUVA 4).
Anatomian tuntemus on hartiapunosvammojen diagnosoinnin edellytys (KUVA 2). T rke t
on pyrki ero amaan kirurgista hoitoa vaativat
hermojuuren avulsiot ja t ydelliset repe m t
spontaanisti parantuvista hermon venytysvammoista (aksonotmeesi, neurapraksia). Usein
t m vaatii tutkimuksen toistamista ensimm isen parin kuukauden aikana tapahtuva korjaantuminen vii aa liev n vaurioon, kun taas
pidemp n kest v hermovaurio on aksonivaurio (aksonotmeesi tai neurotmeesi).
Hermojuuren avulsioon vii aavia l yd ksi ovat kova raajakipu, Hornerin oireyhtym
(riippuluomi eli ptoosi, mustuaisen pienuus eli

mioosi, silm n sijainti tavallista syvemp n eli
eno almus), suunnikaslihaksen (m. rhomboideus) ja etumaisen sahalihaksen (m. serratus
anterior) halvaus sek tuntopuutos solisluun
yl puolella (1). ˜ reishermojen vaurion yhteydess j nneheijasteet ja lihasj nteys vaimenevat. Kiihtyneet j nneheijasteet, voimistunut
lihasj nteys ja spastisuus vii aavat selk ydinvaurioon.
Lihasten toimintaa tutki aessa testataan
erikseen eri lihasten ja lihasryhmien voimat
(1). Lihasatro at ilmenev t kliinisesti vasta
kuukausien kulu ua. Nivelten passiiviset liikelaajuudet, mahdollinen spastisuus ja kipu selvitet n. Tuntokartan tekeminen au aa sensorisen puutoksen m ri elyss .
Kuvantaminen. Selk ydinvammaa kuvannetaan kaularangan natiivir ntgenill , tietokonetomogra alla ( ) ja magnee ikuvauksella.
Hartiapunosvammojen yhteydess tulee r ntgenkuvata keuhkot, solisluu, kaularanka ja olkap . Keuhkojen r ntgenkuvassa koholla oleva
pallea her
ep ilyn palleahermon vauriosta,
joka vii aa hermojuuren avulsioon. Hermojuuren avulsio voidaan diagnosoida luote avimmin hartiapunoksen magnee ikuvauksessa
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tai -myelogra assa (pseudomeningoseele).
Magnee ikuvauksella voidaan visualisoida
my s itse hartiapunos ja ymp r iv turvotus.
Sill ei kuitenkaan pystyt arvioimaan luotettavasti postganglionisen repe m n vaikeu a
tai toipumisennuste a. Magnee ikuvauksessa
voidaan havaita my s denervoituneeseen lihakseen kehi ynyt atro a.
Neurofysiologiset tutkimukset. Elektroneuromyogra a (ENMG) antaa tietoa hermo
vaurion tasosta (preganglioninen vai postganglioninen) ja vaikeudesta. Sen tulkinta tulee
yhdist kliiniseen tutkimukseen ja kuvantamisl yd ksiin. Neliraajahalvauksessa ENMG
voi olla tarpeen hermosiirtoja suunniteltaessa.
Hartiapunosvammoissa ENMG kanna aa tehd aikaisintaan kolmen viikon kulu ua vammasta, jolloin aksonotmeesi eli Wallerin degeneraatio on ehtinyt edet rii v sti (1).
Aksonaalisen hermovamman yhteydess denervoituneeseen lihakseen kehi yy patologista
spontaania toimintaa ( brillaatio, faskikulaatio)
ja lihass hk tutkimuksessa (EMG) voidaan
todeta niin sano uja ter vi aaltoja. Tutkimus
uusitaan kolmen kuukauden kuluessa, jolloin
saadaan vii eit mahdollisesta aksonaalisen
hermovamman spontaanista regeneraatiosta ja
siten hermovamman vaikeudesta.
Aksonaalisen hermovamman j lkeinen alkava aksoniregeneraatio ja lihasten uudelleenhermotus voidaan tarvi aessa havaita EMG:ss
viikkoja ennen kliinist lihastoiminnan palautumista. Toisaalta jos lihastoiminta on selv sti
palannut, ei EMG:st saada oleellista lis informaatiota. Uudelleenhermotuksen merkkein
ENMG:ss voidaan havaita monivaiheisia lyhytkestoisia, amplitudiltaan kookkaita lihasyksik it . Muutamien motoristen yksik iden
ilmaantuminen ei kuitenkaan takaa koko hermon toiminnan palautumista.

Yläraajan toiminnalliset
rekonstruktiot
Yl raajan rekonstruktiivisia toimenpiteit ei
tehd akuutissa vammavaiheessa lukuun o ama a hartiapunosvammoja, joihin lii yy merki v verisuonivamma.
J. Ryh nen ja E. Waris

Selk ydinvamma vaatii akuutissa vaiheessa
(spinaalisokki) aina tehohoitoa vitaalitoimintojen turvaamiseksi. Selk rankamurtuman
leikkaushoidon tavoi eet ovat rangan mekaaninen stabilointi ja mahdollisten lis vaurioiden
ehk isy sek selk rangankanavan muodon ja
laajuuden palautus. Varhainen dekompressio
voi olla hermorakenteiden toipumisen kannalta edullista. Yl raajojen osalta akuu ivaiheen
hoidossa on aktiivisesti panoste ava halvaantuneen yl raajan nivelj ykistymien ja painehaavojen ehk isyyn.
Rekonstruktioiden teknisen periaa eena
on halvaantuneen yl raajan tai sen ymp rist ss toimivien lihasten ja motoristen hermojen
uudelleenj rjestely lihas- ja hermosiirroin eli
transpositioin sek hartiapunoksen t ydellisesti repeytyneiden vauriokohtien ohi aminen hermosiirtein (1). Hermosiirrossa toimiva
motorinen hermo tai siit valikoitu yksi inen
motorinen hermokimppu (fasciculus) siirret n hermo amaan denervoitunu a lihasta.
Hermosiirron etuna tavanomaisiin hermonkorjausmenetelmiin verra una on, e hermon regeneraatiomatka voidaan usein minimoida. Joskus hartiapunosvammojen hoidoksi voi rii
pelkk hermon vapautus (neurolyysi).
Lihassiirrossa toimiva lihas katkaistaan distaalisesta kiinnityksest n ja siirret n toiseen
kohtaan korvaamaan menete y toimintaa.
Uhra avat lihakset valitaan niin, e niiden
toiminnan mene minen ei aiheuta toiminnallista hai aa. Halvaantuneen k den ote a
voidaan lis ksi rakentaa k y m ll hyv ksi ja
hienos t m ll niin sano ua tenodeesiote a
(KUVAT 5 A ja B).
Neliraajahalvaustapaukset ja hartiapunosvammat tulee aina ohjata k sikirurgin arvioon.
Kirurginen yl raajan hermorekonstruktio tulisi tehd selk ydinvamman yhteydess 6 12 ja
hartiapunosvammassa 3 6 kuukauden kuluessa vammasta, jo a denervoituneiden lihasten
uudelleenhermotus olisi mahdollista. Lihas- ja
j nnesiirteet sek nivelten j ykistykset voidaan
otollisissa olosuhteissa tehd jopa vuosikymmenienkin kulu ua vammasta.
Neliraajahalvauksen yhteydess yl raajojen toiminnalliset rekonstruktiot ovat karkeasti
mahdollisia, kun selk ydinvamma sijaitsee C6-
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KUVA 5. Vaikeasti halvaantuneessa k dess yksinkertainen ote perustuu usein niin sanottuun tenodeesiotteeseen, jossa sormien liike ja ote tapahtuvat passiivisesti ranteen aktiivisen ojennuksen avulla. A) Sormet ojentuvat
passiivisesti ranteen painuessa koukkuun painovoiman vaikutuksesta. B) Sormet koukistuvat potilaan ojentaessa rannetta. C) Peukalon passiivista avainotetta voidaan tehostaa kiinnitt m ll peukalon pitk koukistajaj nne
v rttin luuhun (tenodeesi), jolloin se kiristyy ja mahdollistaa passiivisen avainotteen ranteen aktiivisen ojennuksen yhteydess , tai siirt m ll toimivan olkaluu-v rttin luulihaksen (m. brachioradialis) distaalinen kiinnitys
peukalon pitk n koukistajaj nteeseen, jolloin avainote on aktiivinen (D).

tason alapuolella, jolloin yl raajassa on j ljell
olkap n loitonnus, kyyn rp n koukistus ja
ranteen ojennus (KUVA 4) (1). Leikkauksilla pyrit n rakentamaan potilaalle useimmiten aktiivinen kyyn rp n ojennus ja k den ote, johon
kuuluvat yleens avain- ja puristusote. Spastisuuden v hent minen j nteit pident m ll tai
katkaisemalla voi tulla kyseeseen, mik li konservatiiviset hoitomuodot eiv t riit .
Kyyn rp n ojennus rekonstruoidaan tyypillisesti siirt m ll hartialihaksen takaosan
kiinnityspiste halvaantuneen olkavarren kolmi
p isen olkalihaksen j nteeseen (KUVA 6). Ranteen aktiivinen ojennus on edellytys k den
o eelle. Ranteen aktiivisen ojennustoiminnan
puu uessa se voidaan rekonstruoida siirt m ll
olkaluu-v r in luulihaksen (m. brachioradialis) distaalinen kiinnitys tai olkavarsilihaksen
(m. brachialis) motorinen hermohaara halvaan
tuneeseen ranteen lyhyeen tai pitk n peukalonpuoleiseen ojentajalihakseen (m. extensor
carpi radialis longus et brevis).

Ranteen aktiiviseen ojennukseen perustuva passiivinen avainote voidaan rakentaa
kiinni m ll peukalon pitk koukistajaj nne
v r in luuhun (KUVA 5 C). Sormien aktiivinen
koukistus voidaan rekonstruoida k y m ll
joko lihas- tai hermosiirtona tyypillisesti olkaluu-v r in luulihasta (KUVA 5 D), ranteen toista
radiaalista ojentajaa, olkavarsilihasta tai uloskiert j lihasta (m. supinator). Peukalon k mmennivelen (CMC-I) j ykist minen on peukalop ki n (thenar) lihasten halvauksen vuoksi
yleens tukevan avaino een kannalta tarpeen.
Sormien ojennusta voidaan parantaa joko passiivisesti ojentajaj nteiden ja k den intrinsiclihasten toimintaa korvaavilla tenodeeseill tai
aktiivisesti hermosiirrolla siirt m ll uloskiert j lihaksen motoriset hermohaarat sormien
ojentajien motoriseen hermoon, kyyn rvarren
takimmaiseen luuv lihermoon (n. interosseus
antebrachii posterior) (14,15).
Hartiapunosvamma. Avoimet ja l vist v ll vammamekanismilla syntyneet hartia
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