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Olkalisäke-solisluunivelen sijoiltaanmenon
hoitolinjat
Olkalisäke-solisluunivelen (AC-nivel) sijoiltaanmeno on melko yleinen solisluun vamma. Se syntyy tavallisimmin kaatumisen seurauksena, kun vammaenergia tulee hartian ylätakaosaan olkapäätä eteen- ja
sisäänpäin kiertäen. Vamma voidaan diagnosoida hyvän kliinisen tutkimuksen ja röntgenkuvien avulla.
Vamma luokitellaan Rockwoodin luokituksen mukaisesti kuuteen eri tyyppiin solisluun ulkopään sijainnin ja pehmytkudosvamman arvioidun vakavuuden mukaan. Hoito määräytyy potilaan vaatimustason ja
vamman vakavuuden perusteella. Tyypin I, II ja III vammoja voidaan hoitaa konservatiivisesti yläraajan tilapäisellä lepuuttamisella kantositeessä ja varhaisella kuntoutuksella. Tyyppien IV, V ja VI vammoja voidaan
hoitaa konservatiivisesti tai leikkauksella. Leikkausmenetelmiä on kymmeniä, eikä yhtä parasta menetelmää tiedetä. Leikkauksen tavoitteena on normaalin anatomian ja yläraajan toiminnan palauttaminen.

S

olisluuvammat jaetaan murtumiin ja nivelten sijoiltaanmenoihin. L nsimaissa
solisluun murtumat ovat melko yleisi , ja
aikuisten osalta niiden vuosi ainen ilmaantuvuus on 59,3/100 000 (1). Tyypillinen vamma
on solisluun keskiosan murtuma, joita on noin
70 % kaikista solisluun murtumista (2,3). Solisluun p iden sijoiltaanmenot ovat murtumia
selv sti harvinaisempia. Solisluun ulkop n eli
olkalis ke-solisluunivelen (AC-nivel) sijoiltaanmenon (AC-luksaatio) vuosi ainen ilmaantuvuus on 18/100 000, ja vastaavasti sis p n eli
rintalasta-solisluunivelen (SC-nivel) sijoiltaanmenon (SC-luksaatio) vuosi aisen ilmaantuvuuden arvioidaan olevan 2/100 000 (4,5).
Solisluun vammojen parhaasta hoidosta kiistell n edelleen kirjallisuudessa ja my s k yt nn ss . Etenkin AC-luksaation hoidossa on
paljon avoimia kysymyksi , mik johtuu l hinn korkealaatuisten tutkimusten v h isyydest
ja yksiseli eisten hoitolinjausten puu eesta.

Solisluun anatomiaa
Solisluu on ainoa luinen yhteys yl raajasta vartaloon. Se on ylh lt katso una loivan S‑mallinen (KUVA 1) (6). Se niveltyy sis p st n
Toimitus suosittelee erityisesti opiskelijoille

rintalastan kahvaan ja ulkop st n lapaluun
olkalis kkeeseen (KUVA 2) (6). AC-nivel on
luisten rakenteidensa puolesta hyvin ep vakaa,
ja sen tukevuudesta vastaavatkin nivelkapseli,
nivelsiteet ja lukuisat lihaskiinnitykset.
AC-nivelt tukevat rakenteet jaetaan staa isiin (nivelkapseli ja nivelsiteet) ja dynaamisiin
(lihakset) stabilisaa oreihin. Solisluun ulkop st olkalis kkeeseen kulkevien AC-nivelsiteiden teht v on est etenkin solisluun taakse- ja yl sp in suuntautuvaa siirtymist . AC-nivelsiteiden yl - ja takaosa ovat t ss teht v ss
t rkeimm ss asemassa (7,8). Solisluusta lapaluun korppilis kkeeseen kulkevat korakoklavikulaariset (korppilis ke-solisluu- eli CC-nivelsiteet) muodostavat tukevan nivelsidekimpun
solisluun alle. Kaksiosaisen korppilis ke-solis
luusiteen osat ovat kartioside (ligamentum
conoideum) ja ep k sside (ligamentum trapezoideum) (KUVA 2) (6). N ill nivelsiteill on
my s t rke teht v est solisluun siirtymist
taakse- ja yl sp in.
Korppilis kkeest olkalis kkeeseen kulkeva
korakoakromiaalinen (korppilis ke-olkalis keeli CA-nivelside) tukee my s jonkin verran
AC-nivelt . Solisluuhun kiinni yv t lihakset
muodostavat dynaamista vakau a ja omalta
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KUVA 1. Oikea solisluu ylh lt katsottuna. AC-niveless ei ole luista tukevuutta (6).

osaltaan lis v t solisluun ja AC-nivelen tukevuu a. Solisluun ulkop h n kiinni yv t hartialihas ja ep k slihas, alapintaan kiinni yv
solislihas ja alaetupintaan kiinni yv iso rintalihas muodostavat laajan, vakau avan kiinni ymispinnan solisluuhun.
Yl raajaa noste aessa AC-niveless tapahtuu v h ist solisluun taaksep in suuntautuvaa
kiertymist ja etu- tai takasuuntaista sek yl stai alasp in suuntautuvaa liike . T m liike
mahdollistaa osaltaan yl raajan nostoliikkeen
ja my s lapaluun liikkeen rintakeh vasten
(9,10).

AC-luksaation vammamekanismi ja
tutkimukset
AC-luksaatio voi synty joko suoran tai ep suoran vamman seurauksena. Tavallisemmassa eli suorassa vammassa isku tulee yl raajan
ollessa kiinni vartalossa hartian yl takaosaan.
T ll in hartia k ntyy eteen- ja sis np in ja
vammaenergia voi kulkea solisluun ulkop n
nivelsiteiden kau a (esimerkiksi j kiekossa
laitataklaus). Ep suorassa vammassa isku tulee
ojennetun, vartalossa kiinni olevan yl raajan
kau a olkaniveleen ja olkaluun p iskeytyy
olkalis kkeeseen sit yl sp in siirt en. AC-luksaation tavallisin yksi inen vammamekanismi
on polkupy r ll kaatuminen, ja seuraavana tulevat urheiluun lii yv t vammat (11,12).
K. Virtanen

T

C

KUVA 2. Oikea solisluu edest katsottuna. Solisluun
ulkop t tukevoittavat olkalis ke-solisluu (AC) -nivelsiteet (*), osa korppilis ke-solisluu (CC) ‑sidekimpun
kartioside (ligamentum conoideum, C) ja ep k sside
(ligamentum trapezoideum, T) sek korppilis ke-olkalis keside (CA-nivelside, #) (6).

Kuten muidenkin tapaturmien, my s ACnivelen vammojen yhteydess potilaan haasta eleminen on eri in t rke . Haasta elulla
pyrit n siihen, e potilaan sanoin kuvaama
tapahtumien kulku visualisoituu l k rille selke ksi n kemykseksi siit , miten tapaturma tarkalleen o aen tapahtui ja vamma syntyi. Hyv n
haasta elun avulla l k ri pystyy ep ilem n ja
ennustamaan jatkotutkimuksissa l ytyvi vammoja.
Kliininen tutkimus tehd n potilaan ollessa
yl vartalo paljaana ja mahdollisuuksien mukaan istuma- tai seisoma-asennossa. Huomio
tulee kiinni
ulkoisiin vamman merkkeihin:
virheasentoihin, ruhjeisiin, turvotuksiin, verenpurkaumiin ja kontaktij lkiin. Potilaan ollessa
seisoma-asennossa ja yl raajojen riippuessa
vartalon vieress tarkkaillaan hartioiden ja lapaluiden asentoa. Yl raajoista voidaan rauhallisesti vet alasp in ja katsoa, tapahtuuko solisluun ulkop n seudussa asennon tai muodon
muutosta. Puolieroa terveeseen puoleen kanna aa tarkastella. Tuoreen tapaturman yhteydess vammakohdan tunnustelun tulee olla varovaista ja maltillista, solisluun ep vakau akin
voi yri
testata.
Selvimm t l yd kset kliinisess tutkimuksessa ovat AC-nivelen seudun maksimaalinen
palpaatioarkuus ja solisluun ulkop n sijainti
olkalis kkeen nivelpinnan yl - tai takapuolella. Solisluun varresta voidaan o aa kiinni ja
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testata sen liike eteenp in ja taaksep in. Aivan solisluun ulkop st , l helt AC-nivelt ,
voidaan testata alas- ja yl sp in suuntautuvaa
liike . Mik li solisluu painuu alasp in, on kyseess pianonkosketinoire . Ei ole mitenk n
harvinaista, e ei solisluun ep vakaudesta saa
tunnustelemalla tuntumaa, koska hartiaseudun lihasten j nnitys voi tukevoi aa ja pei
solisluun ep normaalia liike etenkin tuoreen
vamman yhteydess , jolloin vammautunut olkap on usein niin kivulias, e sen tutkiminen on vaativaa.
Kliiniseen tutkimukseen lii yv t hartiaseudun tunnon testaaminen ja yl raajan toiminnan
sek hermo- ja verisuonitilanteen tarkastus.
Mik li kysymyksess on ollut suurienergiainen
vamma, tehd n laajempi koko vartalon ja elintoimintojen kliininen tutkimus. AC-luksaatiopotilaalla voi olla muitakin vammoja, ja etenkin
kylkiluiden murtumia saa aa esiinty .
Solisluuvammojen t rkein diagnostinen
tutkimus on tavallinen r ntgenkuva. AC-luksaatioep ilyss tulisi o aa suora etu-takasuuntainen (anteroposteriorinen, AP) r ntgenkuva
solisluusta ja olkanivelen aksillaariprojektio
(KUVAT 3 A ja B). T ss projektiossa kuvaussuunta on avatusta kainalosta olkaniveleen p in.
Helpotusta sijoiltaanmenon vaikeuden arvioimiseen tuo vertailu terveeseen puoleen. T m n
takia molempien solisluiden kuvaaminen yhdelle kasetille (KUVA 3 C) tai keuhkokuvan o aminen on my s pide v mieless .
R ntgenkuvista pyrit n arvioimaan solisluun ja korppilis kkeen v lisen raon (CC-v lin)
sek AC-nivelen levey ja solisluun ulkop n
sijaintia olkalis kkeen vastinnivelpintaan n hden. CC-v lin arvioiminen onnistuu parhaiten
molempien solisluiden projektiosta. Pelk st n
vammapuolen arvioimisella ei pystyt m ri m n sit , kuinka paljon CC-v li on levennyt.
On hyvin tavallista, e AC-luksaatiopotilaalta
ei oteta olkanivelen aksillaariprojektiota. T m
projektio on kuitenkin v l m t n, kun arvioidaan solisluun ulkop n sijaintia etu-takasuunnassa olkalis kkeen vastinnivelpintaa vasten.
L himenneisyydess oli tapana o aa ACluksaatiopotilailta stressir ntgenkuva. T ss
tutkimuksessa potilas seisoi ja piti k dess n
5 8 kg:n painoa, ja samalla ote iin AP-suun-

Ydinasiat
88 AC-luksaation vaikeus jaetaan Rockwoodin
luokituksen mukaan kuuteen eri tyyppiin.
88 Hoitomenetelmän valinta on arvioitava huolella potilaskohtaisesti.
88 Tyypin I–III vammat voidaan hoitaa konservatiivisesti 2–3 viikon kantosidehoidolla, ja
tyypin IV–VI vammoja voidaan hoitaa myös
leikkauksella.
88 Leikkausmenetelmiä on lukuisia, eikä yhtä
vakiintunutta menetelmää ole esitettävissä.

tainen solisluun r ntgenkuva. N in tekem ll
arvioitiin saatavan parempi k sitys AC-nivelen
vamman vaikeudesta ja solisluun ulkop n
yl snousemisesta. Tutkimuksissa on kuitenkin
tode u, e ei stressir ntgenkuva anna AC-luksaatiosta mit n sellaista lis tietoa, joka vaikuttaisi hoitolinjan valintaan (13,14).
Valikoiduissa tapauksissa AC-luksaatiopotilaan tietokonetomogra a (TT) on hy dyllinen. Mik li r ntgenkuvien perusteella on ep ilt viss liit nn isvammoja (l hinn murtumia)
olkanivelen alueella tai mik li solisluun ulkop n sijainti olkalis kkeen vastinnivelpintaan
n hden j t ysin ep selv ksi, on TT:n antama
lis tieto usein avuksi.
Magnee ikuvausta tarvitaan harvoin akuutin AC-luksaation yhteydess . Se antaa toki
hyv n k sityksen nivelsidevammojen vaikeudesta, lihasten kiinni ymiskohtien vaurioista ja
my s mahdollisista liit nn isvammoista, mu a
se vaiku aa harvoin hoitolinjan valintaan. Magnee ikuvausta tarvi aneen l hinn kroonisen
AC-luksaation hoitolinjan valintaan tai jos potilaan hoitoon lii yy eri in suuria vaatimuksia
esimerkiksi amma iurheilun vuoksi.

AC-luksaation luokittelu
AC-nivelen vammat vaihtelevat lievist nivel
side
vaurioista t ydelliseen repeytym n ja
nivelen sijoiltaanmenoon. AC-luksaatioiden
alkuper inen, kolmiportainen (I III) luoki e-
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KUVA 3. AC-luksaation yhteydess otettavat r ntgenkuvat. Molempien solisluiden AP-suuntaisessa kuvassa
 kyy vammautuneen puolen suurentunut CC-v li. A) Solisluun suora AP-suuntainen r ntgenkuva. Kuvasta arn
vioidaan AC-nivelen (#) ja CC-v lin (*) leveys. B) Olkanivelen aksillaariprojektio. Solisluu (C) sijaitsee oikeassa paikassa olkalis kkeen (A) nivelpintaa vasten. Olkaluu (H), lapaluun nivelkuoppa (G) ja korppilis ke (K) n kyv t t ss
projektiossa eritt in hyvin. C) Molempien solisluiden r ntgenkuva yhdelle kasetille kuvattuna. CC-v lin (*) leveys
on t st projektiosta helposti arvioitavissa.

lu on 1960-luvulta (15,16). Nyky n AC-luksaatioissa k yte v Rockwoodin luokitus on
1980-luvulta, ja se jakaa AC-luksaatiot kuuteen
tyyppiin sen mukaan, mik on solisluun ulkop n sijainti olkalis kkeen vastinnivelpintaan
n hden, mik on CC-v lin laajuus ja mik on
pehmytkudosvamman arvioitu vakavuus (TAU
LUKKO ja KUVA 4) (17).
Selv sti tavallisin AC-luksaatio on tyypin III
K. Virtanen

vamma, joka k si
noin 40 % kaikista vammatyypeist . Seuraavaksi yleisimpi ovat tyypit I ja V (21 %) ja tyyppi II (16 %). Kaikkein
harvinaisimpia ovat tyypin IV ja VI vammat
(1 %) (12). Jakaumaa toki v rist se, e potilaat, joilla on lievempi, tyypin I tai II vamma,
eiv t v l m
aina hakeudu l k rin tutkimuksiin. Todenn k isesti n it vammoja on
oikeasti enemm n kuin maini u 16 21 %.
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Tyyppi I

Tyyppi II

Tyyppi III

Tyyppi IV

Tyyppi V

Tyyppi VI

KUVA 4. AC-luksaatioiden Rockwoodin luokitus. Solisluun ulkop n sijoiltaanmenon ja pehmytkudosvammojen m r lis ntyy vamman vaikeutuessa.

AC-luksaatioiden hoito
AC-luksaatioiden hoidon valintaan lii yy kaksi
perustavaa ongelmaa, nimi in vamman vai
keuden m ri ely ja heikkolaatuinen tieteellinen n y . Nyky n AC-luksaation hoitomenetelm n valinta perustuu pitk lti Rockwoodin
luokituksen antamaan arvioon vamman vaikeudesta. Luokitusta ei kuitenkaan pidet kovinkaan luote avana. R ntgenkuvien tulkinnassa
on tode u olevan huoma avaa tulkitsijakohtaista ja tulkitsijoiden v list ep luote avuu a
(18,19). Hyv n hoidon toteutumisen l ht kohta on siis jo hataralla pohjalla, kun vamman
luoki elu on ep varmaa ja vaativaa. Tieteellinen n y pohjautuu edelleen pitk lti takautuviin tutkimuksiin, joissa on sekakoosteisia,
v h lukuisia potilasaineistoja ja joissa usein
verrataan kahta hyvin v h n toisistaan eroavaa
hoitoa toisiinsa.
Konservatiivisen ja leikkaushoidon eroista
on julkaistu kaksi hyv laatuista satunnaiste ua
vertailevaa tutkimusta (20,21). Kanadalaisessa monikeskustutkimuksessa vuodelta 2015
satunnaiste iin 40 potilasta leikkaushoitoon
koukkulevykiinnityksell ja 43 potilasta kon-

servatiiviseen hoitoon kantositeell . Potilailla
oli Rockwoodin luokituksen mukaisesti joko
tyypin III, IV tai V vamma. Potilaita seura iin
kahden vuoden ajan, ja p telm oli, e yl raajan toimintaa mi aavien testien tulokset olivat
konservatiivisessa hoitoryhm ss alkuvaiheessa

TAULUKKO.   Rockwoodin luokituksen mukaiset olkalisäkesolisluunivelen (AC-nivel) luksaatiovammatyyppien määritelmät.

Tyyppi Vamman kuvailu
I

AC-siteen venähdys, AC-nivel on paikallaan

II

AC-siteen repeytymä, CC-siteet ovat ehjät ja
AC-nivel on levennyt

III

AC- ja CC-siteet ovat repeytyneet ja CC-väli on levennyt 25–100 % terveeseen puoleen verrattuna

IV

AC- ja CC-siteet ovat repeytyneet ja solisluun
ulkopää on AC-nivelen takana epäkäslihaksen
sisällä hakautuneena

V

AC- ja CC-siteet ovat repeytyneet, hartia- ja
epäkäslihaksen kiinnittymiskohdat ovat vaurioituneet ja CC-väli on levennyt 100–300 % terveeseen puoleen verrattuna

VI

AC- ja CC-siteet ovat repeytyneet ja solisluun
ulkopää on hakautuneena korppilisäkkeen alle

CC-side = korppilisäke-solisluuside (ligamentum coracocla
viculare)
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(kolmeen kuukauteen saakka) paremmat kuin
leikkaushoitoryhm ss . Sen sijaan ryhmien v lill ei huoma u eroa puolen vuoden, vuoden
tai kahden vuoden kulu ua hoidosta (20).
Englantilaistutkimuksessa vuodelta 2018
satunnaiste iin 29 potilasta CC-v lin ankkurikiinnitykseen ja 31 potilasta konservatiiviseen
kantosidehoitoon. Potilailla oli Rockwoodin
luokituksen mukaisesti joko tyypin III tai IV
vamma. Yl raajan toimintaa mi aavien testien
tulokset eiv t eronneet ryhmien v lill vuoden
seurannan perusteella. Ainoa merki v ero oli
hoidon hinnassa, sill konservatiivisen hoidon
kustannukset olivat 800 puntaa verra una leikkaushoidon 3 400 puntaan (21).
Potilaan vaatimukset tulee huomioida hoitoa
vali aessa, kuten kaikkien muidenkin vammojen yhteydess . AC-luksaatiopotilaalta tulee
selvi
etenkin olkanivelen yl tason liikkeiden tarve. Yleisesti on hyv ksy y, e tyypin I
ja II vammat voidaan hoitaa konservatiivisesti, my s kun potilaan vaatimustaso on korkea
(22,23).
Konservatiivinen hoito tarkoi aa yl raajan
ase amista noin kolmeksi viikoksi kantositeeseen ja v hi ist olkanivelen liikelaajuuksien
lis mist . Heti kun olkanivelen liiku amista
hai aava kipu lievi yy, pyrit n tekem n rauhallisia olkanivelen heiluri- ja py rimisliikkeit .
Kolmen viikon j lkeen tehd n olkanivelen
aktiivisia ja passiivisia liikeharjoi eita vaakatason alapuolella ja yleens kuuden viikon j lkeen voidaan tehd liikeharjoi eita vaakatason
yl puolellakin. Kontaktiurheiluun palaamista
kanna aa rajoi aa noin kolmeen kuukauteen
saakka. Konservatiivisen hoidon lopputuloksena solisluun ulkop j pysyv sti koholle
olkalis kkeen vastinnivelpinnasta. Potilaille
kanna aa kertoa t st mahdollisesta kosmeettisesta haitasta.
Tyypin III vamman hoidosta on viel muutama vuosi si en kiistelty kirjallisuudessa, mutta vaiku aa silt , e t m nkin vammaryhm n
hoidossa kallistutaan konservatiiviseen hoitoon. Sit puoltavat hyv hoidonj lkeinen toiminnallinen tulos, lyhyt toipumis- ja kuntoutusaika, v h iset komplikaatiot ja taloudelliset
n k kohdat. Konservatiivisen ja leikkaushoidon osalta ei ole tode u selv eroa tyypin III
K. Virtanen

vammojen toiminnallisissa tuloksissa (24,25).
AC-nivelen t ydellinen pysyv sijoiltaanmeno (tyypit IV VI) on yleens tilanne, jossa
leikkaushoidon ajatellaan kokemusper isesti konservatiivista hoitoa hy dyllisemm ksi,
vaikka kirjallisuudessa ei olekaan t st n y .
ClinicalTrials.gov-tietokannassa on kaksi keskener ist satunnaiste ua vertailevaa tutkimusta,
joissa on mukana tyypin III ja V vammoja. Sellaista vertailevaa tutkimusta, jossa selvite isiin
konservatiivisen ja leikkaushoidon eroja vain
tyypin V vammoissa, ei ole l hivuosina tulossa
julkaistavaksi.
Kirjallisuudessa on julkaistu rapor eja noin
sadasta erilaisesta AC-luksaation leikkaus
menetelm st , eik yht t ysin yleisesti hyv ksy y menetelm ole viel l yde y. Paras mahdollinen menetelm olisi AC-nivelen tukevoittava nivelsiteiden anatominen korjaus ja siit
seuraava t ydellinen olkanivelen liikelaajuus ja
kivu omuus. Optimaalinen leikkausajankohta
on noin kahden viikon kuluessa tapaturmasta.
AC-luksaation leikkausmenetelm t voidaan
jakaa nelj n eri luokkaan: AC-nivelen kiinnitt minen, CA-nivelsiteen siirto solisluun ulkop h n, CC-v lin kiinni minen ja nivelsiteiden uudelleen rakentaminen. Kaikista n ist
menetelmist on lukuisia eri muunnelmia, joita
yhdistell n kesken n ja tehd n avoimesti tai
t hystyksess .
Viel 2010-luvun alkupuolelle saakka Suomessa tavallisimpana menetelm n on ollut
AC-nivelen kiinni minen tilap isesti koukkulevyll (KUVA 5). Menetelm n tulee lii
AC-nivelsiteiden taka- ja yl osan kiinni minen takaisin solisluun p h n niiden merkitt v n solisluuta tukevan ominaisuuden takia.
Koukkulevyn huonoja puolia ovat sen aiheuttama mahdollinen pinnetila olkalis kkeen alla,
olkalis kkeen sy pyminen koukun kohdalta,
sijoiltaanmenon uusiutuminen ja se, e levy
joudutaan poistamaan toisessa leikkauksessa
noin puolen vuoden kulu ua.
Viime vuosien aikana on julkaistu yh enemm n tuloksia erilaisista CC-v li kiinni vist
ankkureista, pannoista ja langoista. N iden modernimpien kiinnitysv lineiden my t koukkulevyjen k y on alkanut selke sti v henty .
N iden eri menetelmien k y misen ei ole
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murtumisesta, j nnesiirteiden katkeamisesta
ja AC-nivelen sijoiltaanmenon uusiutumisesta
(28,29).

Lopuksi
KUVA 5. Koukkulevyll
nivel.

tilap isesti kiinnitetty AC-

tode u eroavan toisiinsa n hden tai koukkulevyyn verra una olkanivelen toiminnan kannalta. Tyypillisi komplikaatioita ovat solisluun ja
korppilis kkeen murtumat sek sijoiltaanmenon uusiutuminen (26,27).
J nnesiirteiden k y
tuoreen AC-luksaation hoidossa on lis ntynyt viime vuosien
aikana. Siirteell pyrit n korjaamaan CC- ja
AC-nivelsiteiden anatomia. J ntein k ytet n
usein siirre potilaan omasta puolij nteisest lihaksesta (m. semitendinosus) tai hoikka
lihaksesta (m. gracilis). J nnesiirteiden avulla
on tode u saavute avan muita tekniikoita
parempi AC-nivelen tukevuus ja olkanivelen
toiminta. Toimenpiteeseen lii yy suuri, noin
30 %:n komplikaatioriski, joka johtuu l hinn tunneleiden v r st sijainnista, solisluun

Tuoreen AC-luksaation hoito m r ytyy vamman vakavuuden ja potilaan vaatimustason perusteella. Koska r ntgenkuvien tulkitseminen
on vaativaa ja kuvien l yd kset eiv t v l m tt korreloi vamman vakavuuteen, saa aa hoidosta p
minen olla vaikeata. Rockwoodin
luokituksen mukaiset tyypin I III sijoiltaanmenot voidaan hoitaa konservatiivisesti pit m ll
yl raajaa muutaman viikon ajan kantositeess .
Nivelen t ydellinen sijoiltaanmeno (l hinn
tyypit IV ja V) voidaan hoitaa konservatiivisesti tai leikkaamalla.
Tieteellist n y
n iden vammatyyppien
parhaasta hoidosta ei ole, ja hoitovalinta tulee
arvioida huolella potilaskohtaisesti. Leikkausmenetelmi on useita, eik yht vakiintunu a
menetelm ole olemassa. Toimenpiteen tavoi eena on palau aa AC-nivelen anatomia ja
toipumisen j lkeen sallia yl raajan kivuton normaali k y . ■
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SUMMARY

Managing of acromioclavicular joint dislocations
Acromioclavicular (AC) joint dislocation is a quite common injury in the shoulder region. Typical injury mechanism is a simple
fall and direct blow to the superolateral aspect of the shoulder. The injury can be diagnosed with a good clinical examination
and proper X-rays. AC joint dislocations are classified according to the Rockwood classification. It is based on degree of soft
tissue injury and clavicle dislocation. The treatment of type I, II, and III dislocation is conservative with arm immobilized to a
sling. In type IV, V, and VI the AC joint is constantly dislocated leading to general consensus in favor of surgery, but also these
injuries can be treated conservatively. There are dozens of surgical methods to stabilize the AC joint, but none is established
as the gold standard. The aim of the surgery is to restore the AC joint anatomy and normalize the shoulder function.
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