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1  Johdanto 

 

Cerebral Palsy (CP-oireyhtymä) on pysyvä keskushermoston vaurio, jonka oirekuva 

on vaihteleva. CP-oireyhtymä aiheuttaa pysyviä karkeamotorisen toimintakyvyn on-

gelmia ja sen kuntoutus sekä hoito on usein elinikäistä. (Halonen, Aaltonen, Lind, 

Autti-Rämö 2009.) CP-oireyhtymän tyypeistä spastinen muoto on yleisin. Spastisuu-

dessa lihaksen toiminta ja ominaisuudet ovat poikkeavia, jonka seurauksena lihasjän-

teys kohoaa ja lihaksen venyvyys huononee. Seurauksena on lisäksi liikevariaatioiden 

vähyyttä, liikkeiden jäykkyyttä sekä vaikeuksia liikkeiden suorittamisessa. (Rosqvist 

n.d.)  

 

CP-oireyhtymään liittyvässä spastisuudessa hoitomenetelmiä ovat konservatiiviset 

hoitomuodot kuten fysio- ja toimintaterapia, lääkehoito sekä kirurgiset toimenpiteet. 

(Mäenpää 2014, 134–135). Ortopedinen hoito on mahdollista silloin, kun konservatii-

visesta hoidosta huolimatta esiintyy sellaisia ongelmia, jotka uhkaavat kävelykykyä 

tai voivat johtaa nivelten sijoiltaanmenoon. (Autti-Rämö 2004, 175–176.) Kirurginen 

hoito vaatii tarkkaa harkintaa, koska se muuttaa rakenteita peruuttamattomasti ja on 

vaikutukseltaan pysyvämpi. (Autti-Rämö 1999.)  

 

Selektiivinen lannerangan takajuuren katkaisu on kirurginen leikkausmenetelmä, 

jonka tarkoituksena on vähentää spastisuutta ja sitä kautta edistää toimintakykyä. 

Leikkausmenetelmän on osoitettu olevan hyödyllinen puhtaasti spastisessa CP-oi-

reyhtymän muodossa (Menkes 2008,170; Kong & Kabakoff 2008, 169–170.) Suomen-

kielistä tutkimustietoa aiheesta ei tätä opinnäytetyötä varten löytynyt. Suomenkieli-

sestä kirjallisuudesta ei myöskään löytynyt leikkausmenetelmän vaikutuksista spasti-

sen CP-oireyhtymän hoidossa. Ulkomaalaista tutkimustietoa aiheesta ja leikkauksen 

vaikutuksista sekä seurauksista on tehty. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa selektiivisen lannerangan taka-

juuren katkaisu -leikkausmenetelmän pitkäaikaisvaikutuksista karkeamotoriseen toi-

mintakykyyn spastisen CP-oireyhtymän hoidossa. Lisäksi tarkoituksena on selvittää 
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leikkauksen pitkäaikaisia sivuvaikutuksia ja muun hoidon tarvetta leikkauksen jäl-

keen.  

 

 

2 CP-vamma 

 

CP-oireyhtymä on aivoperäinen liikuntavamma, joka on aiheutunut kehittyvässä aivo-

kudoksessa sikiöaikana, syntymähetkellä tai syntymän jälkeen kahden ensimmäisen 

elinvuoden aikana. Oirekuva on vaihteleva ja siihen vaikuttavat aivovaurion synty-

tapa, sijainti ja keskushermoston kehitysaste. Vaikka aivovaurio ei ole etenevä, iän 

myötä liikkumiskyky voi joko huonontua tai parantua. (Autti-Rämö 2004, 161–162). 

CP-oireyhtymä aiheuttaa pysyviä liikkumisen, asennon ylläpitämisen ja toiminnan 

vaikeuksia. Lisäksi siihen liittyy usein erilaisia liitännäisongelmia kuten aistitoiminto-

jen poikkeavuuksia, kommunikaatio-ongelmia, syömisongelmia, toiminnallisen näön-

käytön vaikeuksia, epilepsia, älyllisen toiminnan poikkeavuuksia, käyttäytymisen on-

gelmia sekä tukielimien ongelmia. (Mäenpää n.d). Ensisijaisia motorisia häiriöitä ovat 

poikkeava lihasjänteys, tasapaino- ja koordinaatiohäiriöt, heikentynyt lihasvoima 

sekä tarkan motorisen kontrollin ongelmat. (Rosqvist, Harri-Lehtonen, Airaksinen, Yli-

nen & Kallinen 2009b) 

 

CP-oireyhtymä on jatkuvasti muuntuva ja eri ikävaiheissa esiintyy erilaisia ongelmia. 

Leikki-iässä liikkeiden poikkeavuuden ja variaatioiden vähyyden käydessä selkeäm-

min ilmi, lapsi tarvitsee aikuisen tukea leikeissä ja itsenäisissä toimissa. Kouluikäisenä 

istuminen lisääntyy ja liikkuminen vähenee, jolloin yleiskunto saattaa heiketä, koko-

naismotoriikka huonontuu ja riski lihasten lyhentymiin kasvaa. Lisäksi lapsen elinym-

päristössä tapahtuu muutoksia (koulumaailma) ja lapsen hyväksyntä erilaisuuttaan 

kohtaan voi olla vielä kesken, jolloin lapsi tarvitsee aikuisten hienotunteista tukea. 

Nuoruusiässä korostuu itsenäistymiseen liittyvät asiat ja fyysinen riippuvuus vanhem-

mista vaihtelee CP-oireyhtymän vaikeusasteen mukaan. (Autti-Rämö 2004, 172–173.) 

Murrosiässä voimakkaan pituuskasvun myötä kävelykyvyssä tapahtuu heikkenemistä. 
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Kävelykyvyn muutokseen vaikuttavat lisäksi nivelten virheasennot, kipu ja väsymi-

nen, liikunnan väheneminen, tasapainon ja lihasvoiman heikkeneminen. (Mäenpää 

2014, 136.)  

 

2.1 CP-oireyhtymän luokittelu 

CP-oireyhtymä voidaan luokitella kliinisen tutkimuksen perusteella. Tutkimuksessa 

arvioidaan poikkeavan lihasjänteyden sekä -toiminnan laatua sekä oireiden vaikeus-

astetta ja niiden sijaintia. (Autti-Rämö 2004, 162.) Topografisen jaottelun avulla huo-

mioidaan vaurioituneet kehon osat (Mäenpää 2014, 129). (Kuvio 1.) CP-oireyhty-

mässä lihasjäntevyys on tyypillisesti poikkeavaa ja se voi olla kohonnutta (hyperto-

nia), alentunutta (hypotonia) tai vaihtelevaa (dystonia). Motoristen häiriöiden luon-

teen mukaan CP-oireyhtymä voidaan jakaa spastisiin, dyskineettisiin ja ataktisiin 

muotoihin. (Rosqvist nd.) Diagnoosi tehdään kliinisen kuvan ja aivojen kuvantamis-

löydöksiin perustuen. Diagnoosina voi olla myös määrittelemätön cp-oireyhtymä tai 

muut CP-oireyhtymät (sekamuotoinen). (Mäenpää 2014, 129.) 

 

 
Kuva 1. CP-oireyhtymän jaottelu vaurioituneiden kehonosien mukaan. (What is ce-
rebral palsy? Https://en.worldcpday.org) 
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Dyskineettinen CP-oireyhtymä voidaan jakaa atetoottiseen- ja dystoniseen muotoon. 

Näissä muodoissa ekstrapyramidaaliärjestelmän vaurio aiheuttaa tahdosta riippu-

mattomia tahattomia liikkeitä ja lihasjäntevyyden vaihtelua sekä usein hengityksen ja 

puheen koordinaation vaikeutta. Dystoninen CP-oireyhtymä on tavallisesti vaikea ja 

siihen liittyy hallitsemattomat lihasjänteyden vaihtelut. Atetoosissa tyypillistä on ma-

tomaiset, vääntävät liikkeet, joihin voi liittyä raajojen kärkiosiin ja kasvoihin painottu-

vaa liikehäiriötä. (Mäenpää 2014, 130.) Atetoosissa lihasjänteys on tavallisesti alentu-

nutta. Siinä esiintyy jatkuvaa suurta tai pientä tahatonta liikettä ja asennon vakau-

dessa on vaikeuksia. (Rosqvist n.d.) Ataktinen CP-oireyhtymä on harvinainen ja siinä 

lihakset eivät toimi koordinoidusti ja sujuvassa liikkeiden suorituksessa on häiriöitä. 

Liikkeissä on epätarkkuutta, hapuilevuutta, kohdennusvapinaa ja tahattomia silmän-

liikkeitä. Seisoma-asennon ylläpitämistä vaikeuttaa hypotonia. (Mäenpää 2014, 130.) 

 

2.2  Spastinen CP-oireyhtymä 

CP-oireyhtymän liikehäiriötyypeistä noin 2/3 on spastista muotoa. Se johtuu ylem-

män motoneuronin vaurioitumisesta, joka aiheuttaa motorisen toiminnan häiriön.  

Spastisessa CP-oireyhtymässä lihas supistuu poikkeavasti yliärtyneen lihaksen veny-

tysheijasteen vuoksi. (Autti-Rämö 2004, 162.) Poikkeava lihaksen vaikuttaja-vastavai-

kuttaja toiminta aiheuttaa lihaksen biomekaanisissa ominaisuuksissa poikkeavuutta. 

Lisäksi nivelsiteiden ja lihaksen kasvu on poikkeavaa. Nämä johtavat lihastonuksen 

kohoamiseen, lihaksen venyvyyden huonontumiseen, liikevariaatioiden vähyyteen 

sekä vaikeuteen suorittaa liikkeitä jäykkyyden vuoksi. (Rosqvist, nd.)  

 

Spastinen lihas on muuttuneiden ominaisuuksien vuoksi jatkuvasti lyhentynyt ja vä-

hentynyt aktiivinen käyttö pienentää lihasmassaa. Tämän seurauksena syntyy ajan 

myötä pysyviä virheasentoja sekä sidekudoksen lisääntymistä. Lisäksi lihasjänteyttä 

voi lisätä muu lihakseen vieviin hermoihin vaikuttava tieto, joka saattaa johtua lisään-

tyneestä alfa-motoneuronien ärsykeherkkyydestä. Lihasjänteyden kohoamiseen vai-

kuttaa myös erilaiset tunnetilat kuten jännitys tai vaativa tilanne, jolloin spastinen li-

has supistuu herkästi. (Autti-Rämö 2004, 162–163.)   
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CP-oireyhtymään liittyy toimintakyvyn heikkeneminen jo nuorena aikuisena. Spasti-

sissa CP-oireyhtymissä noin 80 %:iin liittyy iän myötä tuki- ja liikuntaelinmuutoksia ja 

ne saattavat heikentää toimintakykyä. Iän myötä spastisuuden lisääntyminen voi ai-

heuttaa tasapaino-ongelmia, lisätä kaatumisia, kipuja sekä liikkumiskyvyn muutoksia. 

(Rosqvist ym. 2009b.)  

 

Spastisiin CP-oireyhtymiin luokitellaan spastinen hemiplegia, spastinen diplegia ja 

spastinen tetraplegia (Mäenpää 2014, 129; Autti-Rämö 2004, 162–163). Spastisessa 

hemiplegiassa kehon toinen puoli toimiin normaalisti tai lähes normaalisti. Kehon toi-

sella puolella ilmenee poikkeavaa lihasjänteyttä ja poikkeavia liikkeitä. (Mäenpää 

2014, 130.) Hemiplegia voi olla ylä- tai alaraajapainoitteinen, mutta tavallisesti toi-

mintahaitta on yläraajassa. Tällöin henkilö pystyy käyttämään normaalisti toimivaa 

kättään mutta spastinen käsi ja sen käyttö voi jäädä täysin huomiotta (Autti-Rämö 

2004, 163.) 

 

Spastisessa diplegiassa alaraajat ovat vaikeammin vammautuneet kuin yläraajat. Ylä-

raajoissa esiintyy vaihtelevasti eriasteisia vaikeuksia (Mäenpää 2014, 130; Autti-

Rämö 2004, 163). Diplegiassa tyypillistä on kireät lonkkien lähentäjälihakset, taipu-

mus ojentuneisiin nilkkoihin, johon liittyy polvien ojennusheikkoutta ja koukkupolvi-

suutta. Käsissä voi olla jäykkyyttä ja kömpelyyttä. (Kaski ym. 2012, 122.) Diplegian ja 

tetraplegian erottaminen voi olla joskus vaikeaa. Liitännäisongelmina voi olla oppimi-

sen erityisvaikeuksia, näönkäytön ja kehon hahmottamisvaikeuksia. (Mäenpää 2014, 

130.) Spastisessa tetraplegiassa sekä ala- että yläraajoissa esiintyy toiminnan vai-

keuksia. Yläraajat toimivat vähintään yhtä huonosti kuin alaraajat. Tetraplegia voi-

daan jaotella spastiseen ja dystoniseen muotoon aivovaurion sijainnin ja lihasjänte-

vyyden luonteen mukaan. (Mäenpää 2014, 130) 

 

2.3 Toimintakyky 

Toimintakyky käsitteellä tarkoitetaan henkilön selviytymistä välttämättömistä ja itsel-

leen merkityksellisistä jokapäiväisistä elämän toiminnoista omassa elinympäristössä. 

Arvio omasta toimintakyvystä on yhteydessä terveyteen ja sairauksiin, toiveisiin, 
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asenteisiin sekä niihin tekijöihin, jotka haittaavat suorittamista päivittäisissä toimin-

noissa. Toimintakyky liittyy siten hyvin läheisesti ihmisen hyvinvointiin. Toimintakyky 

voidaan jaotella fyysiseen, kognitiiviseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. 

Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan kykyä suoriutua fyysisesti päivittäisistä perus-

toiminnoista (liikkuminen, siirtymiset, syöminen, juominen, pukeutuminen ja pesey-

tyminen, nukkuminen ja WC-käynnit) Lisäksi sillä käsitetään kykyä suoriutua arjen as-

kareiden hoitamisista, sosiaaliseen verkostoon yhteydenpidosta ja vapaa-ajanvieton 

mielekkyydestä, työelämästä ja opiskelusta. Käsite sisältää myös terveydentilana ja 

toiminannan vajavuuksien esiintyminen. (Toimintakyvyn arviointi 2014.) 

 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) on maailman 

terveysjärjestön (WHO) kehittämä kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoittei-

den ja terveyden luokitus. Sen tavoitteena on auttaa toimintakyky käsitteen hahmot-

tamisessa ja monipuolisen ja kattavan arvioinnin varmistaminen huomioiden yksilölli-

set tekijät ja ympäristö. Sitä voidaan käyttää käytännön työssä, palveluiden kehittä-

misessä ja tutkimuksessa. Luokitus on jaettu kahteen osaan, toimintakykyyn ja toi-

minnan rajoitteisiin sekä ihmisen elämänpiiriin kuuluviin tilannetekijöihin. Luokituk-

sessa kuvataan ihmisen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutus-

suhdetta. (Toimintakyvyn arviointi 2014.) 

 

2.4 Toimintakyvyn arviointimenetelmiä 

CP-oireyhtymän liikkumiskyvyn, osallistumisrajoitteiden ja vaikeusasteen arvioi-

miseksi käytetään Gross Motor Function Classification System (GMFCS) luokitteluas-

teikkoa. (Taulukko 1.) Menetelmä perustuu fysioterapeuttinen tekemään karkea-

motorisen toimintakyvyn mittaukseen (gross motor function measurement, GMFM) 

ja mittaustuloksista muodostuneisiin kuvaajakäyriin karkeamotoriikan osalta (Mäen-

pää 2014, 131). Käsien käytön kuvaamiseksi käytetään Manual Ability Classification 

System (MACS)- luokittelu, joka on tarkoitettu 4-18 – vuotiaille. (Taulukko 1.) Kom-

munikaatiotaitojen arvioimiseksi voidaan käyttää Communication Function Classifi-

cation Scale (CFCS) arviointimenetelmää, jossa tarkoituksena on arjen kommunikoin-

titaitoja niillä keinoilla jotka henkilöllä on käytössä esimerkiksi puhe, viittomat ja ku-

vat). (Rosqvist n.d.) 
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2.4.1 Gross Motor Function Classification System (GMFCS) 

GMFCS-menetelmä on karkeamotorista toimintakykyä kuvaileva viisiportainen luokit-

telujärjestelmä lapsille ja nuorille, joilla on CP-oireyhtymä. Luokittelu perustuu liikku-

miseen, painottuen erityisesti istumiseen, kävelemiseen ja pyörätuolin avulla liikku-

miseen. Tason määrittely perustuu senhetkisiin kykyihin ja rajoituksiin. Toiminnalliset 

kyvyt vaihtelevat itsenäisesti kävelevästä, mutta joissakin taitoa vaativissa motori-

sissa tehtävissä rajoituksia esiintyen (taso I) hyvin rajoittuneeseen liikkumisen kykyyn 

(taso V). Alkuperäinen versio GMFCS luokittelusta on vuodelta 1997 ja se sisältää mo-

toristen toimintojen kuvauksen jokaisesta tasosta eri ikävaiheille 12 ikävuoteen 

saakka (Liite 2). Laajennettu ja tarkistettu versio (GMFCS E&R) sisältää edellä mainit-

tujen ikävaiheiden lisäksi kuvailun 12–18- vuotiaiden motorisista toiminnoista. (Liite 

3) (GMFCS – Original version (1997) 2015.) 

 

2.4.2 Gross Motor Function Measure (GMFM) 

Gross Motor Function Measure (GMFM) on karkeamotorisen toimintakyvyn arviointi-

mittari lapsille, joilla on CP-oireyhtymä. Sen avulla voidaan arvioida karkeamotorisen 

toimintakyvyn muutoksia. Arviointimenetelmästä on olemassa kaksi eri versiota; 

GMFM-88 ja GMFM-66. GMFM-88 on 88 kohtaa ja sitä voidaan käyttää myös lapsille, 

joilla on Downin Syndrooma. GMFM-66 on päivitetty versio, jossa on vähemmän arvi-

oitavia kohtia ja se on tarkoitettu ainoastaan lapsille, joilla on CP-oireyhtymä. Osa-

alueet on jaettu viiteen pääkohtaan: A) makaaminen ja kieriminen B) istuminen C) 

konttaaminen ja polvistuminen D) seisominen ja E) käveleminen, juokseminen ja hyp-

piminen. Kaikki osa-alueet ovat motorisilta taidoilta normaalisti kehittyneen viisivuo-

tiaan saavutettavissa. Molemmissa versioissa eri osa-alueista annetaan pisteitä neli-

portaisesti. Menetelmän tuloksista on kehitetty kuvaajakäyrät. (GMFM 2015.) 

 

2.4.3 Manual Ability Classification System (MACS) 

Yläraajojen toiminnan vaikeuden määrittämiseen soveltuvaa menetelmää Manual 

Ability Classification System (MACS) käytetään 4-18 vuotiailla. Menetelmä on kehi-

tetty Ruotsissa. Luokittelu on viisiportainen ja siinä kuvaillaan tapaa käsitellä esineitä 
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päivittäisissä toimissa. (Mäenpää n.d.) Luokitus täydentää CP-oireyhtymän diagnoo-

sia ja sen alatyyppejä. Luokittelussa kuvaillaan käsien käyttöä kokonaisuutena, mutta 

ei käsien käyttöä erikseen. Ikä huomioidaan siten että luokittelussa käytetään ikään 

sopivia tarkoituksenmukaisia esineitä, joita toiminnassa tarvitsee. MACS-tason mää-

rittelyssä valitaan taso, joka kuvaa parhaiten tyypillistä suoriutumista esimerkiksi 

koulussa tai kotona. Luokittelussa on huomioitava että kykyyn käsitellä esineitä vai-

kuttavat lapsen motivaatio ja älyllinen taso. (Manual Ability Classification System 

2010.) 

 

Taulukko 1. Karkeamotoriikan ja kädentaitojen luokittelu (GMFCS ja MACS). Muokattu: Mä-
enpää 2012; Mäenpää n.d  

   
Taso  Gross motor function Classification Sys-

tem (GMFCS) 
 Manual Ability Classification System 
(MACS) 

I 
 

 

Itsenäinen kävely ilman rajoitteita, vai-
keuksia vaativimmissa karkeamotorisissa 
tehtävissä 

Käsittelee esineitä helposti ja onnistuneesti 
 

II Itsenäinen kävely ilman apuvälineitä 
(usein ortoosien tarve), mutta jonkin ver-
ran vaikeuksia kodin ulkopuolella liikkumi-
sessa kuten portaat 
 

Käsittelee suurinta osaa esineitä onnistu-
neesti, mutta toiminnan laadussa ja/tai no-
peudessa on puutteita 
 

III 
 

Itsenäinen kävely apuvälineen kanssa sisä-
tiloissa (esim. dallari). Merkittäviä vai-
keuksia kodin ulkopuolella liikkumisessa 
 

Vaikea käsitellä kaikkia esineitä; tarvitsee 
apua toiminnan valmistelemiseen tai muok-
kaamiseen 
 

IV Itsenäinen liikkuminen rajoittunut, pystyy 
käyttämään sähkökäyttöistä tai manuaa-
lista pyörätuolia, ei pysty liikkumaan pys-
tyasennossa apuvälineiden avulla 
 

Käsittelee helposti käsiteltäviä esineitä muo-
katuissa tilanteissa 
 

V Itsenäinen liikkuminen erittäin vaikeaa, 
myös sähkökäyttöisten liikkumisen apuvä-
lineiden käyttömahdollisuudet rajoittu-
neet. Kuljetetaan. 
 

Ei käsittele esineitä itsenäisesti ja yksinker-
taisten toimintojen suorittaminen on heik-
koa tai ei onnistu 
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3 CP-oireyhtymän kuntoutus ja hoito 

 

CP-oireyhtymä on pysyvä keskushermoston vaurio, jossa tahdonalaisia liikkeitä ja li-

hasjänteyttä säätelevät keskushermoston osat ovat voineet vaurioitua. Tämä tarkoit-

taa jatkuvaa säätelymekanismin häiriötä, jonka vuoksi sitä ei voi koskaan parantaa.  

(Kaski, Manninen & Pihko 2012, 121.) Kuntoutus on siten yleensä pitkäkestoista ja 

läpi elämän kestävää. Yleisin kuntoutuksen muoto tutkimuksen mukaan vuonna 2002 

oli fysioterapia ja lähes puolet oli alle 16 -vuotiaita (Halonen, Aaltonen, Lind & Autti-

Rämö 2009.) Kuntoutus ja hoito on moniammatillista ja sisältää erilaisia vaihtoehtoja, 

joista yleisimpiä ovat fysio-, toiminta- ja puheterapia, ortoosit ja erilaiset apuvälineet, 

fysikaalisen terapianmuodot, lääkehoito sekä ortopediset ja neurokirurgiset toimen-

piteet. Spastisuuden hoidossa ovat 1980-luvulta lähtien lisääntyneet suun kautta an-

nettavat lääkkeet, lihaksen annettavat hermo-lihasyhteyteen vaikuttavat lääkkeet 

sekä kirurgiset toimenpiteet (hermon poisto, hermojuuren katkaisu). (Rosqvist 

2009a, 16.) 

 

3.1 Konservatiivinen hoito 

Kuntoutuksen pääpaino on alkuvaiheessa fysioterapiassa, jonka tavoitteina voivat 

olla väärien liikemallien estäminen, liikkeiden koordinaation paraneminen, tasapai-

noon vaikuttaminen, lihasjänteyden normalisointi sekä nivelten liikelaajuuksien ja li-

hasvoiman ylläpitäminen ja parantaminen (Kallio 2004, 654). Fysioterapian avulla py-

ritään lapsien kohdalla saavuttamaan mahdollisimman hyvä toiminta- ja liikkumis-

kyky yrittämällä vähentää lihasjänteyttä sekä helpottaa virheasentojen tuomia haas-

teita.  Fysioterapiaan kuuluu lisäksi terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neu-

vonta, terapeuttinen harjoittelu ja apuvälineisiin liittyvät palvelut. (Perttula 2011, 

11.) Fysioterapian lisäksi toiminta- ja puheterapialla on merkittävä osuus lasten kun-

toutuksessa (Halonen ym. 2009).  Yleisesti kuntoutuksen tavoitteena on toimintojen 

harjoittelun kautta tukea lapsen itsenäistä toimintakykyä päivittäisissä toiminnoissa 

sekä auttaa kehityksessä niin että taitoja pystyisi käyttää mahdollisimman laaja-alai-

sesti. (Mäenpää 2014, 134).  
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Lääkehoito 

Botuliinihoitoa on käytetty CP-lasten spastisuuden hoidossa Suomessa vuodesta 

1994 alkaen. Sitä käytetään CP-oireyhtymän tai muun keskushermostoperäisen ai-

heuttamaan ylä- ja alaraajojen spastisuuden hoitoon sekä dystoniassa. Ortopedisissä 

leikkauksissa botuliinia käytetään tukihoitona ihanteellisen hoitotuloksen varmista-

miseksi esimerkiksi jännepidennysten- tai siirtojen tai luurakenteiden korjaamisen 

yhteydessä. Botuliinihoito annetaan lihaksensisäisenä pistoksena ja sen terapeutti-

nen vaste on yleensä 2 – 6 kuukautta. (Sätilä, Vähäsarja & Paavilainen 2011.) Tavoit-

teena on lihaksen väliaikainen heikentäminen, jolloin vähentyneen lihasjänteyden 

seurauksena toimintakyky paranee ja esimerkiksi ortoosien tai lastojen käyttö on hel-

pompaa. Lisäksi hygienian hoitaminen voi helpottua, varsinkin jos lonkan lähentäjissä 

on voimakasta spastisuutta. Tavoitteena voi lisäksi olla kivun vähentäminen. (Mäen-

pää 2014, 135; Sätilä ym. 2011.)  

 

Tutkimusten mukaan 1 – 6 kuukauden aikana pistoksen jälkeen, on botuliinihoidon  

osoitettu vähentävän lihasjänteyttä ja varvaskävelyä, lisäävän passiivista liikerataa 

sekä parantavan motoriikkaa (Sätilä ym. 2011). Sarjahoitoina annettuna hoito vähen-

tää ja myöhentää kirurgisten toimenpiteiden tarvetta ja hoidon tulokset näkyvät par-

haiten lihasten ollessa vielä elastisia. Botuliinihoidon jälkeen on potilaan ja perheen 

motivaatio hoidon jälkeiseen kuntoutukseen tärkeää, esimerkiksi fysio- ja toimintate-

rapia, ortoosi- tai lasta tai kipsihoito tai seisomatelineen käyttö. (Mäenpää 2014, 

135.) 

 

Baklofeenia käytetään laaja-alaisen spastisuuden hoidossa oraalisen annostelun li-

säksi jatkuvana injektiona selkäydinkanavaan (intratekaalinen baklofeenihoito, ITB). 

Lääkitys vaikuttaa lihasjäntevyyteen. Intratekaalinen hoito tulee kyseeseen jos suun 

kautta otettu lääkitys ei ole tarpeeksi tehokas tai jos siihen liittyy haittavaikutuksia. 

ITB – hoidon tavoitteina voi olla elämänlaadun ja unen paraneminen, sekundaaristen 

virheasentojen ehkäisy, kivun ja hoitojen helpottaminen, sekä liikunta- ja toimintaky-

vyn parantaminen (istuminen, seisominen, kävely, puhe ja nieleminen sekä hienomo-

toriikka). Mäenpää 2014, 135.) 
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3.2 Kirurginen hoito  

Ortopedisiä ongelmia aiheutuu tukielinten vääränlaisesta kuormittumisesta, joka joh-

taa rakenteellisiin virheasentoihin varsinkin nivelten alueilla. Lihaksen pituuskasvu li-

sää riskiä lihasten lyhentymiseen eli kontraktuuraan, varsinkin alaraajojen lihaksissa 

(pohjelihas, takareiden lihas, lannelihas ja lähentäjälihas). Myös nivelsiteissä tapah-

tuu muuntumista joka johtaa nivelten virheasentoihin. Lihasten ja nivelten biome-

kaanisista syistä johtuvia ongelmia voidaan hoitaa alkuvaiheessa erilaisilla ulkoisilla 

tuilla kuten ortoosit ja korsetit.  Ortopedistä hoitoa harkitaan jos konservatiivisella 

hoidolla ei saada tarvittavaa vaikutusta lihasten kireyteen ja virheellinen kuormitus 

uhkaa kävelykykyä tai johtaa nivelten sijoiltaanmenoon (Autti-Rämö 2004, 175–176). 

Lisäksi kipu, joka aiheutuu virheellisestä kuormituksesta voi olla aihe ortopediseen 

leikkaukseen (Mäenpää 2014, 136). Kirurgisen hoidon tavoitteet spastisuuden hoi-

dossa ovat samat kuin ei-kirurgisen hoidon. Tavoitteina voi olla toimintakyvyn para-

neminen, spastisuudesta aiheutuvan kivun helpottaminen, riippuvuuden vähentämi-

nen tai pysyvä ratkaisu väliaikaisen hoidon sijasta. (Fuller 2010, 245.) 

 

Ortopedisiä toimenpiteitä spastisuuden hoidossa ovat lihasten ja jänteiden katkaisut 

ja siirrot. Erityisesti lonkkanivelen kehittyminen on yksi CP-lasten ongelma. Siinä rei-

den voimakkaan sisäkierron ja adduktion vuoksi reisiluun pää pyrkii pois nivel-

kuopasta. Tämän kehityskulun estämiseksi on mahdollista tehdä reiden lähentäjien 

katkaisu. Tuloksia yksittäisistä lihaksen pidennyksistä on vaikea arvioida etukäteen. 

Alaraajojen spastisuuden kirurgiseen hoidon suunnitteluun onkin saatu apua kävely- 

ja EMG-analyysistä sekä botuliinitoksiinihoidosta. (Autti-Rämö, 1999.) 

 

Monitasokirurgia (single-event multilevel surgery) on nykykäytännön mukainen ki-

rurginen hoitomuoto, jossa yhden leikkauksen aikana korjataan pehmytkudoksia 

sekä luisia rakenteita eri niveltasoilla. Menetelmän pyrkimyksenä on korjata alaraajo-

jen virheasentoja. Tutkimuksen mukaan (Lehtonen, Piirainen, Niemelä, Kallio, Pelto-

nen & Mäenpää 2014) lapsille tehdystä monitasokirurgisesta leikkauksesta suurin osa 

hyötyi leikkauksesta ja mm. kävelyasennossa tapahtui merkittävää parantumista. 
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Tutkimuksen mukaan leikkauksiin ei liittynyt vakavia komplikaatioita, mutta pitkitty-

neitä kipuoireita ja lisäleikkauksien tarvetta ilmeni osalla potilaista. (Lehtonen ym. 

2014.) 

 

Selektiivinen lannerangan alueen takajuurten katkaisu (selective dorsal rhizotomy) 

on kirurginen toimenpide, josta käytetään kansainvälisesti lyhennettä ”SDR”. Tässä 

opinnäytetyössä käytetään jatkossa lyhennettä SDR-leikkaus sen kansainvälisyyden ja 

tunnettavuuden vuoksi. Dorsaalisten hermojen katkaisusta on spastisuuden hoidossa 

kuvattu jo 1900-luvun alkupuolella. Menetelmän vaikutuksena ilmenneet liiallinen 

sensorinen ja motorinen vaikutus aiheutti kuitenkin huolta, joten menetelmä ei saa-

nut juurikaan huomiota, ennen kuin vasta 1970-luvulla, jolloin elektromyografiaa 

(EMG) aloitettiin käyttämään tunnistamaan epänormaalin vasteen antavat her-

mosäikeet. (Kuva 3) Leikkausmenetelmää on tämän jälkeen muutettu ja nykyään me-

netelmästä on käytössä erilaisia variaatioita. (Kolaski, Frino & Koman 2010, 397.) 

Toimenpiteessä vaimennetaan spastisuutta ylläpitävää heijastekaarta (Atula 2013). 

Osa niistä sensorisista hermosyistä katkaistaan, jotka siirtävät aistihavaintoa lihak-

sista selkäytimeen (About selective dorsal rhizotomy 2015). (Kuva 2.) 

 

 

 
Kuva 2. Sensoriset hermosyyt ennen ja jälkeen leikkauksen. (St. Louis Children hospi-
tal: About selective dorsal rhizotomy nd.) 
 



15 

 

 

 
SDR-leikkauksessa käytetään lihassähkötutkimusta, elektromyografiaa (EMG), jonka 

avulla saadaan selville epänormaali hermosäikeen vaste. (Kuva 3.)  Poikkeavan vas-

teen antamista hermosäikeistä katkaistaan osa ja normaalin vasteen antavat her-

mosäikeet säästetään. (Menkes ym. 2008, 169.)  

 
Kuva 3. Hermojen stimulointi elektronisesti (EMG-tutkimus). (St. Louis Children hos-
pital: About selective dorsal rhizotomy nd.) 
 

Leikkauksen tavoitteena on vähentää spastisuutta niin, että potilas saavuttaa parem-

man liikkuvuuden. Leikkausta suositellaan Menkes ym. (2008,) mukaan spastiseen 

CP-oireyhtymän muotoon niille, jotka eivät ole kävelykyvyssään riippuvaisia spasti-

suudesta. Leikkauksen onnistumiselle on tärkeää huolellinen potilasvalinta. Toimen-

piteen indikaatiot vaihtelevat kirjallisuuden mukaan. Menkes ym. 2008, ja Kolaski 

ym. (2010) mukaan leikkausta tulisi harkita hallitsevan spastisuuden lisäksi niille lap-

sille, joiden älykkyys on normaali, lihasvoima ja motorinen kontrolli ovat hyviä tai 

kohtalaisia (Menkes ym. 2008,172; Kolaski ym. 2010, 398). Kolaski ym. (2010) mu-

kaan nämä ominaisuudet ovat yleensä lapsilla, joiden diagnoosina on spastinen diple-

gia ja jotka ovat syntyneet ennenaikaisesti. Myös lihasten lyhentymiä ilmenee vähän. 

Kolaski ym. (2010, 398). Leikkauksen jälkeen useita kuukausia kestävä fysioterapia on 

välttämätöntä, jotta voidaan saavuttaa paras mahdollinen hyöty leikkauksesta. (Men-

kes ym. 170.)  
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4 Opinnäytetyön tavoite ja tutkimuskysymys 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa SDR-leikkausmenetelmän pitkäaikais-

vaikutuksista karkeamotoriseen toimintakykyyn spastisen CP-oireyhtymän hoidossa 

sekä selvittää pitkäaikaisia sivuvaikutuksia ja muun hoidon tarvetta leikkauksen jäl-

keen.  

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1) Millaisia pitkäaikaisia vaikutuksia SDR-leikkausmenetelmällä on kar-

keamotoriseen toimintakykyyn spastisen CP-oireyhtymän hoidossa? 

2) Minkälaisia pitkäaikaisia sivuvaikutuksia SDR-leikkauksen jälkeen 

esiintyy? 

3) Mitä muuta hoitoa potilaat ovat saaneet SDR-leikkauksen jälkeen? 

 

 

5 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 

 

Kirjallisuuskatsaus on joltain rajatulta alueelta koottua tietoa ja sen tarkoituksena on 

tavallisesti vastata johonkin kysymykseen eli tutkimusongelmaan (Leino-Kilpi 2007, 

2). Kirjallisuuskatsauksessa saadaan kokonaiskuva tietystä aiheesta kokoamalla ai-

heeseen liittyviä tutkimustuloksia yhteen. Näin saadaan tietoa kuinka paljon tutki-

mustietoa aiheesta on jo olemassa sekä millaista se on sisällöllisesti ja menetelmälli-

sesti. Kirjallisuuskatsaukseksi voidaan kutsua kahden tutkimuksen käsittelyä tai sillä 

voidaan tarkoittaa laajempaa tutkimuskokonaisuutta. (Johansson 2007, 3.)  

 

Kirjallisuuskatsaukset voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin: kuvaileva kirjallisuuskat-

saus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi. Tämän opinnäytetyön to-

teutuksessa käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, joka on yksi yleisimmin käy-

tetty kirjallisuuskatsausten perustyyppi. Tutkimuskysymykset ovat siinä väljempiä, 
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kuin muissa edellä mainituissa tyypeissä ja siitä voidaan käyttää nimitystä yleiskat-

saus. Vaikka metodiset säännöt eivät rajaa aineiston valinnassa ja käytetyt aineistot 

ovat laajoja, on tutkittava ilmiö mahdollista kuvata tarkasti ja sen ominaisuuksia voi 

tarvittaessa luokitella. (Salminen 2011, 6.) Kirjallisuuskatsauksessa yleisesti huomioi-

tavia asioita ovat kriittisyys olemassa olevaa kirjallisuutta kohtaan. Tutkimusraport-

tien laatua kohtaan on oltava kriittinen ja yleisohjeena on mahdollisimman tasokkai-

den tieteellisten julkaisujen valitseminen. Tutkimusten ikää on arvioitava kriittisesti, 

haku on hyvä rajata ajallisesti sekä käyttää tutkimuksen perustana tuoretta tietoa. 

(Kankkunen, Vehviläinen-Julkunen 2013, 92–93.)  

 

5.1 Aineiston haku 

Kirjallisuuskatsauksessa tehdään kirjallisuushaku tutkimusongelman ja kohderyhmän 

määrittämisen jälkeen. Tarkoituksena on löytää aiheeseen liittyvät alkuperäistutki-

mukset mahdollisimman kattavasti. Haku tehdään systemaattisesti sellaisiin tietokan-

toihin, joista oletetaan saavan tutkimuskysymykseen liittyvää tietoa. (Stolt & Routa-

salo 2007, 58.) Kirjallisuuskatsauksessa määritellään sisäänottokriteerit, jotka perus-

tuvat tutkimuskysymyksiin. Sisäänottokriteerit määritellään ennen varsinaista valin-

taa ja niissä voidaan rajata muun muassa alkuperäistutkimuksen lähtökohtia, tutki-

musmenetelmiä, tuloksia ja tutkimuskohdetta. Tutkimusten hyväksyntä ja poissuljet-

tavuus tehdään vaiheittain tarkastellen vastaavuutta eri tasoilla (otsikko, abstrakti ja 

koko teksti). (Stolt & Routasalo 2007, 58–59.)  Tähän kirjallisuuskatsauksen tutki-

musartikkeleille määriteltiin sisään- ja poissulkukriteerit tutkimustehtävän määritte-

lemisen jälkeen. Kriteereiden määrittelyssä huomioitiin mm. aineiston tuoreus rajaa-

malla haku ajallisesti. (Taulukko 1.) 
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Taulukko 2. Tutkimuksen sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

 
 Tutkimus sisältää SDR-leikkausme-

netelmän ja se on tehty potilaille 
joilla on spastinen CP-oireyhtymä 
 

 Tutkimuksessa on selvitetty SDR-
leikkauksen vaikutuksia toimintaky-
kyyn sekä ennen että jälkeen leik-
kauksen 
 

 Tutkimusartikkelit ovat julkaistu 
vuosina 2005–2015 
 

 Tutkimusartikkeli on saatavilla tie-
tokannoista kokotekstinä (full text) 
 

 Tutkimuksessa on selvitetty SDR-
leikkauksen pitkäaikaisvaikutuksia 
vähintään yksi vuosi leikkauksen jäl-
keen 
 

 

 Tutkimusta ei ole saatavilla suo-
men- tai englanninkielisenä 
 

 Tutkimuksessa ei käsitellä SDR-leik-
kauksen vaikutuksia toimintakykyyn 
 

 Tutkimuksessa ei ole saatavilla tie-
toa toimintakyvystä ennen leik-
kausta tai leikkauksen jälkeen 

 
 

 

 

Tätä kirjallisuuskatsausta varten tehtiin haku suomalaisiin ja kansainvälisiin elektroni-

siin tietokantoihin. Suomenkielisiin tietokantoihin (Medic, Terveysportti) tehty haku 

ei tuottanut tuloksia käyttämällä sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä hakusa-

noja. Englanninkieliset hakusanat käännettiin MOT -sanakirjan avulla. Tämän jälkeen 

tehtiin haku kansainvälisiin PubMed, Cinahl ja Cochrane -tietokantoihin käyttämällä 

eri hakusanoja. Hakusanoina edellä mainituissa tietokannoissa käytettiin englannin 

kielisiä hakusanoja ja yhdistelmiä ja lopulliseksi hakusanaksi valikoitui ”selective dor-

sal rhizotomy”, joka tuotti hakutuloksia kattavimmin. Haun rajaamisen jälkeen haku 

tuotti 109 tulosta. (Taulukko 3.) Näistä otsikoiden perusteella lähempään tarkaste-

luun valittiin 20 tutkimusartikkelia, joista abstraktin perusteella valittiin lähempää 

tarkastelua varten 13 tutkimusartikkelia. Jäljelle jääneet tutkimukset luettiin huolelli-

sesti läpi ja sisään- ja poissulkukriteereiden mukaan valittiin 10 tutkimusta lopullista 

analyysia varten.  
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Taulukko 3. Aineiston haku 

Tietokanta Hakusanat Rajaukset Hakutulos Otsikon 
perus-
teella va-
litut 

Abstrak-
tin perus-
teella va-
litut 
 

Valitut 
artikkelit 
ja tutki-
mukset 

 
PubMed 

”selective 
dorsal rhi-
zotomy” 
 

2005-
2015, full 
text 

106 17 13 10 

 
Cinahl 
 

”selective 
dorsal rhi-
zotomy” 
 

2005-
2015, full 
text 
 

2 2 0 0 

 
Cochrane 
LIbrary 

”selective 
dorsal rhi-
zotomy” 

2005-2015 1 1 0 (abst-
raktin ja 
sisällön 
perus-
teella) 

0 

 

 

5.2 Aineiston analyysi 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa sisällönanalyysi (content analysis) on perusanalyysi-

menetelmä, jota on käytetty paljon mm. hoitotieteen tutkimuksissa aineistojen ana-

lysoinnissa. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 163). Menetelmän pyrkimyk-

senä on järjestää aineisto selkeään ja tiiviiseen muotoon säilyttäen sen sisältämän in-

formaation. Tutkittavasta ilmiöstä luodaan analyysilla selkeyttä aineistoon, jotta on 

mahdollista tehdä luotettavia ja selkeitä johtopäätöksiä. Aluksi aineisto hajotetaan 

osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudestaan eri tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. 

Käsittely perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.) 

Sisällönanalyysi jaetaan induktiiviseen (aineistolähtöiseen) ja deduktiiviseen (teo-

rialähtöiseen). Tässä kirjallisuuskatsauksessa käytettiin induktiivista sisällönanalyysiä. 

Induktiivisessa sisällönanalyysissä prosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, joita 

ovat: pelkistäminen, ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luominen (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2013, 165–167; Tuomi & Sarajärvi 2009, 107–108.) Tutkimusai-

neiston analysoinnissa SDR-leikkauksen pitkäaikaisvaikutukset ryhmiteltiin tutkimus-

kysymysten sekä aineiston perusteella (Kuvio 1).  
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6 Tulokset 

 

Kirjallisuuskatsauksen tutkimusten potilaista, leikkausvuosista, tutkimusten seuranta-

ajoista ja GMFCS-tasoista ennen leikkausta on kuvattu liitteessä 4. Esille nousseet tu-

lokset on kuvattu kuviossa 1. Kirjallisuuskatsaukseen valikoiduissa kymmenessä tutki-

muksessa potilaita oli yhteensä 427, joista 356 potilaalle tehtiin SDR-leikkaus. Diag-

nooseista yleisin oli spastinen diplegia joka oli 287 potilaalla, toiseksi yleisin oli spasti-

nen tetraplegia joka oli 36 potilaalla. Muita diagnooseja olivat spastinen triplegia 

(viisi potilasta), perinnöllinen spastinen parapareesi (kolme potilasta) ja hemiplegia 

(yksi potilas).  Potilaiden ikä leikkausajankohtana vaihteli noin kahdesta vuodesta 13 

vuoteen. Yhdessä tutkimuksessa (Gigante ym. 2013) potilaiden ikähaitari oli 3-21 

vuotta. GMFCS- taso oli määritelty ennen leikkausta 279 potilaalla. Suurimmalla 

osalla (100 potilasta) GMFCS-taso oli III. GMFCS-taso II oli 79 potilaalla, taso I oli 50 

potilaalla, taso IV oli 39 potilaalla ja taso V oli 11 potilaalla. Tutkimuksissa SDR-leik-

kauksen suorittamisajankohta vaihteli vuosien 1991–2011 välillä. Tutkimusten seu-

ranta-ajat vaihtelivat kahdesta kuukaudesta 10 vuoteen ja yhdessä tutkimuksessa 

(Langerak ym. 2009), seuranta-aika oli 20 vuotta leikkauksesta. 
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Kuvio 1.  SDR-leikkauksen vaikutukset 

 

 

6.1 Toimintakyky 

Karkeamotorisen toimintakyvyn arvioinnissa käytettiin GMFCS-luokittelua preopera-

tiivisesti yhdeksässä tutkimuksessa (Bolster ym. 2013; Dudley ym. 2013; Gigante ym. 

2013; Josenby ym. 2011; van Schie ym. 2011; Langerak ym. 2009; Normark ym. 2008; 

SDR-leikkauksen vaikutukset 

Toimintakyky Muun hoidon tarve 

 

Sivuvaikutukset 

Spastisuus 
 lonkan koukistajat ja lä-

hentäjät 
 polven koukistajat 
 jalkaterän taivutus alas-

päin (plantaarifleksio) 
 
Nivelten liikkuvuus 
 lonkan loitontaminen 
 polvikulma 
 polven ojennus 
 jalkaterän taivutus ylös-

päin (dorsifleksio) 
 

 

Alaraajojen ortopediset 
toimenpiteet 
 
 pehmytkudosleikkauk-

set 
 osteotomiat 

 
Botuliinihoito 

Pitkäaikaiset sivuvaiku-
tukset 
 
 skolioosi 
 lannerangan lor-

doosi 
 selkärangan epä-

muodostumat 
 selän nikamankaa-

ren höltymä tai siir-
tymä 
 

Karkeamotorinen toimin-

takyky 

 liikkuminen: makaami-
nen ja kieriminen, istumi-
nen, konttaaminen ja pol-
vistuminen, seisominen, 
käveleminen, juoksemi-
nen, hyppiminen  

 apuvälineiden tarve 
 kävelymalli (askelpituus, 

kävelyvauhti, voima, ala-
raajojen liikkuvuus) 
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Cole ym. 2007; Engsberg ym. 2006). Kolmessa tutkimuksessa (Josenby ym. 2011; Lan-

gerak ym. 2009; Cole ym. 2007) GMFCS tasot oli määritelty preoperatiivisen lisäksi 

postoperatiivisesti. (Taulukko 5.)  

 

Kahdessa tutkimuksessa GMFCS tasoa ei ollut taulukoitu, mutta tutkimuksista ilmoi-

tettiin tasojen muutokset. Dudley ym. (2013) tutkimuksessa 52 potilaasta 48 poti-

lasta (92,3 %)pysyi samalla GMFCS-tasolla tai siirtyi paremmalle karkeamotorisen toi-

mintakyvyn tasolle. Van Schie ym. (2011) tutkimuksessa vuosi leikkauksen jälkeen 

30/33 potilaan GMFCS-taso pysyi samana ja pitkäaikaisseurannassa 25/27 potilaan 

GMFCS-taso pysyi samana.  

 

Taulukko 4. GMFCS taso pre- ja postoperatiivisesti 

Tutkimus GMFCS GMFCS  

preop. 

GMFCS 

postop. 

Cole ym. (2007)  
 
 

I 
II 
III 
IV 

0                
6 
9 
4 

9 
4 
6 
0 

Langerak ym. 
(2009) 
 
 

I 
II 
III 
IV 

0 
8 
6 

7 
3 
3 
1 

Josenby ym. 
(2011) 
 

I 
II 
III 
IV 
V 

1 
8 
7 
12 
1 

3 
7 
10 
8 
1 

 

Seitsemässä (7) tutkimuksessa karkeamotorista toimintakykyä mitattiin pre- ja pos-

toperatiivisesti GMFM – mittaria käyttäen (Bolster ym. 2013; Dudley ym. 2013; Jo-

senby ym. 2011; Tedroff ym. 2011; van Schie ym. 2011; Normark ym. 2008; Engsberg 

ym. 2006). Kaikissa edellä mainituissa tutkimuksissa havaittiin merkittävää kehitystä 

GMFM pisteissä seurantojen aikana. Tedroff ym. (2011) tutkimuksessa havaittiin 

GMFM-tuloksissa merkittävää heikkenemistä 10 vuotta leikkauksen jälkeen verrat-

tuna tuloksiin, jotka tehtiin kolme vuotta postoperatiivisesti. Tulokset olivat kuitenkin 

paremmat verrattuna lähtötasoon ennen leikkausta. (Tedroff ym. 2011.) 
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Langerak ym. (2009) tutkimuksessa toimintakyvyn arvioimisessa käytettiin ICF-luoki-

tusta (International Classification of Functioning, Disability and Health). Luokittelussa 

käytettiin ruumiin/kehon toiminnot ja rakenteet -aihealueesta pääluokkaa: Tuki- ja 

liikuntaelimistön ja liikkeisiin liittyvät toiminnot, sekä suoritukset ja osallistuminen -

aihealueesta pääluokkaa: Liikkuminen. Arviointi osoitti merkittävää kehitystä preope-

ratiiviseen arvioon verrattuna 1 vuosi ja 20 vuotta leikkauksen jälkeen seuraavissa 

osa-alueissa: istuma-asennon ylläpitäminen (long sitting), konttausasento (prone 

kneeling), polvinseisonta (kneel standing), toispolviasento (half kneeling) ja kierimi-

nen (rolling). Ryömimisen ja konttaamisen tuloksissa havaittiin keskimäärin merkittä-

vää edistystä ennen leikkausta ja 20 vuotta leikkauksen jälkeen välisenä aikana. Vuosi 

leikkauksen jälkeen tulokset osoittivat merkittävää kehitystä seuraavissa osa-alu-

eissa: sivuistunta (side sitting), seisominen (standing) ja kävely (walking). Näissä ei 

kuitenkaan havaittu merkittävää kehitystä 20 vuotta leikkauksen jälkeen verrattuna 

preoperatiivisiin arvoihin. Merkittävää muutosta ei havaittu tapahtuneen mitatuissa 

osa-alueissa yhden vuoden ja 20 vuoden välillä leikkauksen jälkeen. (Langerak ym. 

2009.) 

 

Kolmessa tutkimuksessa (Gigante ym. 2013;Tedroff ym. 2011; van Schie ym. 2011) 

muun toimintakyvyn arviointimenetelmien lisäksi arvion lapsen liikkumisesta ja leik-

kauksen vaikutuksista tekivät lisäksi vanhemmat. Gigante ym. (2013) tutkimuksessa 

toimintakyvyn muutoksista tehdyssä kyselyssä kysyttiin vanhempien/huoltajien ha-

vaitsemista ylä- ja alaraajojen toiminnallisuuden muutoksista. 12 perhettä (48 %) il-

moitti toiminnallisuuden kehittyneen yläraajoissa. Alaraajojen toiminnallisuuden pa-

rantumisesta ilmoitti 26 (62 %) perhettä. (Gigante ym. 2013.) Tedroff ym. (2011) tut-

kimuksessa vanhemmat arvioivat lapsensa liikkumista kymmenen vuotta SDR-leik-

kauksen jälkeen. Arvioinnin mukaan 12 lapsen liikkumiskyky kehittyi, viidellä huononi 

ja kahdella ei tapahtunut muutosta. (Tedroff ym. 2011.) Van Schie ym. (2011) tutki-

muksessa kysely tehtiin kun leikkauksesta oli kulunut 10 vuotta. Vanhemmista 91 % 

(20) uskoi, että lapsen toimintakyky oli parantunut leikkauksen jälkeen. 
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Kahdessa tutkimuksessa (Cole ym.2007; Engsberg ym.2006) käytettiin kävelyanalyy-

siä kävelyssä tapahtuvien muutosten arvioinnissa. Colen ym.(2007) tutkimuksen tu-

losten mukaan keskimääräinen kävelyvauhti ja askelpituus kasvoivat sekä lonkkien, 

polvien sekä nilkkojen liikkuvuus parani merkittävästi. Kliinisten tutkimusten perus-

teella polven ojentajien ja lonkan ojentajien lihasten voima kehittyi merkittävästi. 

Engsberg ym.(2006) tutkimuksessa havaittiin 20 kuukautta postoperatiivisesti kävely-

vauhdin kasvaneen niin, että eroa vertailuryhmään (ilman vammaa) ei ollut havaitta-

vissa, kuten ennen leikkausta tehdyssä arvioinnissa.  Kävelyvauhdissa havaittu ero 

pelkästään fysioterapiaa saaneiden ryhmään todettiin tutkimuksessa merkittäväksi. 

Kävelyvauhdin kasvu johtui askelpituuden merkittävästä kasvusta. Pelkästään fysiote-

rapiaa saaneiden ryhmässä ei tapahtunut muutosta askelpituudessa tai kävelyryt-

missä. (Engsberg ym. 2006,) 

 

6.2 Spastisuus 

Kahdeksassa tutkimuksessa (Dudley ym. 2013; Gigante ym. 2013; Josenby ym. 2011; 

Tedroff ym. 2011; van Schie ym. 2011; Langerak ym. 2009; Nordmark ym. 2008; Engs-

berg ym. 2006) spastisuuden arviointi tehtiin arviointimenetelmää käyttäen ennen ja 

jälkeen leikkauksen. Kaikissa edellä mainituissa tutkimuksissa havaittiin spastisuu-

dessa tilastollisesti merkittävää vähentymistä. Spastisuuden palautumista raportoitiin 

yhdessä tutkimuksessa (Tedroff ym. 2011). Tutkimuksessa havaittiin hieman spasti-

suuden palautumista polvien ja nilkkojen alueella 10-vuoden seurannan kohdalla, 

mutta spastisuuden palautumista ei havaittu lonkkien alueella.  

 

SDR-leikkauksen vaikutuksia ylempien raajojen spastisuuteen selvitettiin Gigante ym. 

(2013) tutkimuksessa. Tuloksena havaittiin 23 potilaasta 25:stä tilastollisesti merkit-

tävää spastisuuden vähenemistä vähintään kahdessa eri lihasryhmässä. Tutkimuk-

sessa vanhemmille tehdyn kyselyn mukaan 48 % ilmoitti motorisen kontrollin ja 

spontaanin liikkeen lisääntyneen leikkauksen jälkeen. Tutkimuksen seuranta-aika oli 

keskimäärin 1,5 vuotta leikkauksen jälkeen. (Gigante ym. 2013.) 

 

Nivelten liikkuvuudessa todettiin merkittävää kehitystä Langerak ym. (2009) ;Nord-

mark ym. (2008); Cole ym. (2007) tutkimuksissa polvissa, lonkissa ja nilkoissa. Tedroff 
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ym. (2011) tutkimuksessa havaittiin alaraajojen nivelten liikkuvuudessa kehitystä 

SDR-leikkauksen jälkeen ja muutos oli suurin kolmen vuoden seurannassa, mutta 

kymmenen vuoden seurannassa liikkuvuudessa havaittiin heikkenemistä. Josenby 

ym. (2011) muutokset alaraajojen nivelten liikkuvuudessa (lonkat, polvet) olivat pie-

niä, mutta jalkaterän ylös koukistuksessa (dorsifleksio) muutokset olivat suurempia.  

 

6.3 Sivuvaikutukset ja muun hoidon tarve  

Kahdeksassa kirjallisuuskatsauksen tutkimuksessa kymmenestä (Langerak ym. 2008; 

Normark ym. 2008; Cole ym.2007; Dudley ym. 2013; Bolster ym. 2013; Josenby ym. 

2011; Tedroff ym. 2011; van Schie ym. 2011) käsiteltiin muun hoidon tarvetta ja/tai 

sivuvaikutuksia SDR-leikkauksen jälkeen. Neljässä tutkimuksessa (Bolster ym. 2013; 

van Schie ym. 2011; Nordmark ym. 2008; Cole ym. 2007) SDR-leikkauksen sivuvaiku-

tukset tai seuraukset olivat määritelty. Pitkäaikaisiin sivuvaikutuksiin laskettiin kuu-

luvaksi selkärangan nikamansiirtymä yhteensä viidellä potilaalla (Bolster ym. 2013; 

van Schie ym. 2011; Nordmark ym. 2008), skolioosi seitsemällä potilaalla (Bolster ym. 

2013; van Schie ym. 2011; Nordmark ym. 2008) sekä kasvanut lannerangan lordoosi 

(ei leikkausta vaativa) havaittiin neljällä potilaalla (Nordmark ym. 2008). Selkärangan 

lievä epämuodostuma havaittiin Cole ym. (2007) tutkimuksessa kolmella potilaalla. 

 

Muun hoidon tarpeesta yleisimpiä olivat erilaiset ortopediset leikkaukset (Bolster 

ym. 2013; Dudley ym. 2013; Josenby ym. 2011; Tedroff ym. 2011; van Schie ym. 

2011; Langerak ym. 2008; Cole ym. 2006) sekä Botuliinitoksiini A- hoito lihaksensisäi-

sesti (Bolster ym. 2013; Dudley ym. 2013; Josenby ym. 2011; van Schie ym. 2011). Or-

topediset leikkaukset kohdistuivat alaraajoihin. Näistä yleisimpiä olivat osteotomia ja 

erilaiset pehmytkudosleikkaukset; jänteen katkaisu/pidennys/vapautus, takareiden 

pidennys tai vapautus sekä nilkan alueen jäykistysleikkaukset (Taulukko 6.)  

 

Neljässä tutkimuksessa (Bolster ym. 2013; Dudley ym. 2013; Josenby ym. 2011; Ted-

roff ym. 2011; van Schie ym. 2011) ilmeni Botuliinitoksiinia tyyppi A-hoitoa saaneen 

leikkauksen jälkeen yhteensä 59 potilasta.  
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Taulukko 5. Ortopedisen leikkauksen käyneet ja yleisimmät toimenpiteet 

Tutkimus  
nro 
 

Ortopedinen 
leikkaus 
(potilaiden luku-
määrä) 

Yleisimmät toimenpiteet  

Bolster 
ym. (2013) 
 

16 
 
 

nilkan jäykistysleikkaus (subtalar arthrodesis), sää-
riluun kiertovirheasennon korjaamisleikkaus (en-
dorotational osteotomy of the tibia), pohjelihaksen 
katkaisu (gastrocnemius myotenotomy), 
lonkan osittainen sijoiltaanmeno (hip sublu-
xation)korjausleikkaus 3 potilaalle 

Dudley  
ym. (2013) 
 
 

25 
 
 

osteotomia (osteotomy), pehmytkudosleikkaus 
(soft tissue surgery); jänteen vapautus (tendon re-
lease) 
 
lonkan osittainen sijoiltaanmeno (hip subluxation) 
 korjausleikkaus (yhdelle potilaalle) 

Josenby 
ym. (2011) 

16 pehmytkudosleikkaus (soft tissue surgery), luuhun 
liittyvä (skeletal) 

Tedroff 
ym. (2011) 
 

16  pehmytkudosleikkaus (soft tissue surgery); akilles-
jänteen pidennys (achilles tendon lengthening), ta-
kareiden vapautus (hamstring release), jalkaan ja 
nilkkaan liittyvä leikkaus (foot-ankle surgery), lan-
tion alueen osteotomia (pelvic osteotomy) 

van Schie 
ym. (2011) 

10 nilkan jäykistysleikkaus (subtalar arthrodesis), ta-
kareiden pidennys (medial hamstring muscle lengt-
hening), pohjelihaksen katkaisu (gastrocnemius 
muscle myotenotomy), lonkan osittainen sijoil-
taanmeno (hip subluxation) korjausleikkaus 
(3:lle potilaalle) 

Langerak 
ym. (2009) 

9 akillesjänteen vapautus (achilles tendon release), 
takareiden vapautus (hamstring release), jalan os-
teotomia (osteotomy, foot) 

Nordmark 
ym. (2008) 

15 nilkan jäykistysleikkaus (subtalar arthrodesis), akil-
lesjänteen katkaisu (achilles tenotomy) 

Cole ym. 
(2007) 

1 lonkan osittainen sijoiltaanmeno (hip subluxation) 
 korjausleikkaus (yhdelle potilaalle) 
 

 Yht. 108  
 

Leikkausta vaativa lonkan osittainen sijoiltaanmeno kehittyi yhteensä 11 potilaalle, 

joista Cole ym. (2007) tutkimuksessa yhdelle potilaalle, Bolster ym. (2013) tutkimuk-

sessa kolmelle potilaalle, Tedroff ym. (2011) tutkimuksessa neljälle potilaalle ja van 

Schie ym. (2011) tutkimuksessa kolmelle potilaalle, Tedroff ym. (2011) tutkimuksessa 
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viidellä lapsella oli ongelmia lonkkien kanssa jo ennen SDR-leikkausta. Nordmark ym. 

(2008) tutkimuksessa seitsemällä lapsella oli ongelmia kymmenessä lonkassa preope-

ratiivisesti. Viiden vuoden seurannan aikana SDR-leikkauksen jälkeen kahdeksan lon-

kan tilanne oli parantunut, kahden huonontunut, joista toiseen suositeltiin tehtäväksi 

leikkaus estämään sijoiltaanmenoa (Nordmark ym. 2008). 

 

Nordmark ym. (2008) tutkimuksessa postoperatiivisia havaintoja kolmesta kuukau-

desta viiden vuoden seurantaan asti olivat alaraajojen sensoriset ongelmat kolmella 

potilaalla kuusi kuukautta leikkauksen jälkeen. Yksittäisiä virtsatieinfektioita, inkonti-

nenssia, uniongelmia tai ummetusta oli seitsemällä potilaalla. Uusia virtsaamiseen 

liittyviä ongelmia ei esiintynyt SDR-leikkauksen jälkeen. (Nordmark ym. 2008.) 

 

 

7 Pohdinta 

7.1 Tulosten tarkastelu 

Kirjallisuuskatsaukseen valikoitujen tutkimusten perusteella toimintakyky parani 

SDR-leikkauksen jälkeen. Toimintakyvyn arvioinnissa käytettiin luotettavia menetel-

miä arvioimaan karkeamotorisen toimintakyvyn muutoksia ennen ja jälkeen leikkauk-

sen. Arvioinnissa käytettiin pääasiassa standarsoituja kliinisiä arviointimenetelmiä 

(GMFM-88 tai GMFM-66), joissa arvioidaan liikkumiseen liittyviä osa-alueita. Tutki-

musten mukaan menetelmät on osoitettu luotettavaksi ja päteväksi CP-vammaisten 

lasten ja nuorten karkeamotorisentoimintakyvyn arvioinnissa. Uudempi versio, 

GMFM-66 on todettu lisäksi muutosten arvioinnissa erityisen herkäksi (Russell, Di-

anne & Rosenbaum 2013, 45.)  

 

Karkeamotorisen toimintakyvyn vaikeusasteen määrittelyssä käytetty GMFCS-luokit-

telu (Liite 2 ja 3) kuvaa kykyä liikkua. Tutkimuksista ilmeni GMFCS-tason pysyneen 

suurimmalla osalla potilaista samalla tasolla tai parantuneen seurantojen aikana. 

GMFCS-tasolla siirtyminen ”paremmalle” tasolle on merkittävä, jos katsotaan luokit-

telussa olevia tasojen eroja (Taulukko 1). Toimintakyvyn paranemisella on suuri mer-



28 

 

 

kitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, erityisesti osallisuuteen eli sosiaalisen toimin-

takyvyn osa-alueeseen. ICF-luokitus kuvaa toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden vuo-

rovaikutteisena kehitysprosessina, jossa esimerkiksi ruumiin rakenteiden (ruumiin 

anatomiset osat, kuten raajat ja elimet sekä niiden rakenneosat) vaikuttavat suoritus-

kykyyn ja sitä kautta osallistumiseen (ICF – Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja 

terveyden kansainvälinen luokitus 2004, 18–19).  

 

SDR-leikkauksen tavoitteena on spastisuuden väheneminen ja sitä kautta toimintaky-

vyn paraneminen (Menkes ym. 2008,169). Kirjallisuuskatsauksen tutkimusten perus-

teella alaraajojen spastisuus vähentyi merkittävästi SDR-leikkauksen jälkeen ja vaiku-

tus oli seurantojen mukaan pitkäaikainen. Ainoastaan yhdessä kirjallisuuskatsauksen 

tutkimuksessa (Tedroff ym. 2011) spastisuudessa havaittiin hieman palautumista lon-

kan alueella kymmenen vuoden seurannan kohdalla verrattuna tutkimuksen aikai-

sempaan seuranta-ajankohtaan (kolme vuotta leikkauksen jälkeen). Leikkauksen vai-

kutusta yläraajojen spastisuuteen tutkittiin Gigante ym. (2013) tutkimuksessa, jonka 

tulokset osoittavat SDR-leikkauksella olevan vaikutusta alaraajojen lisäksi yläraajojen 

spastisuuteen. Edellä mainitun tutkimuksen seuranta-aika aika oli kahdesta kuukau-

desta reiluun kolmeen vuoteen. 

 

Kirjallisuuskatsauksen tutkimusten mukaan selkärankaan liittyviä pitkäaikaisia sivu-

vaikutuksia esiintyi yhteensä 17 potilaalla. Tutkimusten mukaan selkärangan ongel-

mien hoidossa ei tehty leikkauksia tutkimusten seurantojen aikana. (Bolster ym. 

2013; van Schie ym. 2011; Nordmark ym. 2008; Cole ym. 2007.) Selkärankaan liittyviä 

ongelmia kuten skolioosia, rintarangan kyfoosia, lannerangan lordoosia, nikamien 

siirtymiä tai nikamakaaren valeniveliä liittyy usein spastiseen CP-oireyhtymään (Ros-

qvist ym. 2009, 4148). Yksittäisiä sivuvaikutuksia olivat alaraajojen tunnotto-

muushäiriöt puoli vuotta leikkauksen jälkeen, virtsatieinfektiot, inkontinenssi, union-

gelmat tai ummetus Normark ym. (2008) tutkimuksessa. Cole ym. (2007) tutkimuk-

sessa kuvattiin komplikaatioiden määrä matalaksi ja näin verrattavissa aikaisempiin 

tutkimusten tuloksiin. Vakavin komplikaatio oli lonkan osittainen sijoiltaanmeno, joka 

vaati leikkauksen. (Cole ym. 2007.) Tutkimuksissa muita tuki-ja liikuntaelimistön vai-
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voja kuten lonkkien osittaista sijoiltaanmenoa ja ortopedistä leikkausta vaativat on-

gelmia, ei kuvattu suoraan leikkauksen sivuvaikutuksiin, vaan esimerkiksi ”Ortopedi-

set hoitomenetelmät” (Tedroff ym. 2011) tai ”Lisä/täydentävä hoito” (van Schie ym. 

2011). Kirjallisuuskatsauksessa ryhmiteltiin sivuvaikutukset ja muun hoidon tarve tut-

kimuksissa esiintyneiden otsikoiden mukaan. (Kuvio 1.) 

 

SDR-leikkaus tehtiin kirjallisuuskatsauksen tutkimuksissa pääsääntöisesti alle 12-vuo-

tiaille (Liite 4). Autti-Rämö (1999) toteaa katsauksessa, että leikkaus on aina peruut-

tamaton toimenpide ja vaatii aina tarkkaa harkintaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että 

leikkausta harkitaan hyvin tarkasti ja punnitaan leikkauksen hyötyjä ja haittoja. Van-

hemmat/huoltajat tekevät päätöksen lapsensa puolesta, joten heille on annettava 

asianmukainen informaatio leikkauksen vaikutuksista ja sivuvaikutuksista sekä pohtia 

yhdessä ammattilaisten kanssa leikkauksen merkitystä lapselle itselleen ja lapsen elä-

mänlaadulle. SDR-leikkauksen vaikutukset toimintakykyyn nousi vahvasti esiin tämän 

kirjallisuuskatsauksen tutkimuksista. Toimintakyky on laaja ihmisen hyvinvointiin liit-

tyvä käsite ja sillä on suuri merkitys aina päivittäisistä toimista selviytymisestä sosiaa-

liseen toimintakykyyn. ICF-viitekehyksen mukaisesti voidaan päätellä, että fyysisen 

toimintakyvyn parantumisella on vaikutusta suorituksiin ja osallisuuteen ja siten vai-

kuttavan positiivisesti yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Yksilön toimintaky-

kyyn vaikuttavat myös muut tekijät, kuten ympäristö- ja yksilötekijät (ICF 2004, 18), 

joten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin arvio olisi tärkeä tehdä huolellisesti arvioitaessa 

leikkauksen vaikutuksia lapsen elämään ja huomioida sekä hyödyt että mahdolliset 

sivuvaikutukset. 

 

7.2 Kirjallisuuskatsauksen luotettavuus ja eettisyys 

Kaikkien tutkimusten luotettavuutta ja pätevyyttä tulisi arvioida jollain tavalla (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2009, 232). Laadullisen tutkimuksen tutkijoiden ja arvioin-

nin tueksi on laadittu omia lähtökohtia ja erillisiä suosituksia. Kankkusen ja Vehviläi-

sen (2013) mukaan tutkimuksen arvioinnin kriteereitä ovat uskottavuus, siirrettävyys, 

riippuvuus ja vahvistettavuus. Uskottavuudella tarkoitetaan tulosten kuvaamista niin 

että lukija ymmärtää tehdyn analyysin sekä tutkimuksen vahvuudet ja rajoitukset. 
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Luotettavuudelle on tärkeää analyysin kuvaaminen mahdollisimman tarkasti. (Kank-

kunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 197–198.) Aineiston analyysissä keskeisiä asioita 

ovat luokittelujen tekeminen. Analyysin kuvaamisen lisäksi tutkimuksen kaikki tutki-

muksen vaiheet tulisi selostaa mahdollisimman selvästi ja totuudenmukaisesti. Tulos-

ten tulkinnassa tutkijan olisi kerrottava perusteet tekemilleen tulkinnoille ja päätel-

milleen. (Hirsjärvi ym. 2009, 232.) 

 

Opinnäytetyön luotettavuutta on pyritty lisäämään kuvaamalla koko tutkimuspro-

sessi mahdollisimman tarkasti ja selvästi laadullisen tutkimuksen lähtökohtien ja arvi-

oinnin mukaan. Tutkimus tehtiin yksin ja tällöin riskinä on Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen (2013) mukaan sokeutuminen omalle työlle. Virhepäätelmien tekeminen 

voi olla seurausta siitä, että tutkija vakuuttuu tutkimusprosessin aikana omasta oi-

keellisuudestaan sekä siitä että tutkijan muodostama malli kuvaa todellisuutta. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 197.) Tämän kirjallisuuskatsauksen riskinä 

on englanninkielien tutkimusaineisto ja sen myötä aineiston ymmärtäminen virheelli-

sesti ja siten virhepäätelmien teon mahdollisuus on kasvanut. Pyrkimyksenä on ollut 

mahdollisimman huolellinen aineiston kääntäminen ja tulkitseminen. Lisäksi tutki-

muksen teon aikana pyrittiin noudattamaan menetelmällistä objektiivisuutta, jolla 

tarkoitetaan (Hirsjärvi ym. 2009, 309) mukaan tutkimuksen suorittamista niin, että se 

on toistettavissa toisen tutkijan tekemänä. Toistettavuuteen vaikuttavia tekijöitä 

ovat lähteiden valinnan ja tulkitsemisen huolellisuus sekä myös sellaisen lähde- ja 

tutkimusaineiston esittäminen, joka on ristiriidassa omien käsitysten kanssa. (Hirs-

järvi ym. 2009, 309–310.)  

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunnan mukaan tieteellisen tutkimuksen tulee olla suo-

ritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla, jotta tutkimus voi olla eet-

tisesti hyväksyttävä ja luotettava ja tulokset uskottavia. Tutkimuseettinen neuvotte-

lukunta on myös laatinut ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Keskeisiä lähtö-

kohtia ovat muun muassa tiedeyhteisön toimintatapojen noudattaminen (rehellisyys, 

yleinen huolellisuus ja tarkkuus kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa). Lisäksi eetti-

sesti kestävien ja kriteerien mukaisten tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimene-

telmien soveltaminen kuuluu hyvään tieteelliseen käytäntöön. (Tutkimuseettinen 
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neuvottelukunta 2012–2014)  Tässä opinnäytetyössä on pyritty kuvaamaan tutkimus-

prosessin kaikki vaiheet tarkasti ja huolellisesti. Aineiston haussa on kiinnitetty huo-

miota niiden laatuun ja tulosten raportoinnissa on pyritty huolellisuuteen. 

 

Tutkimuseettiset haasteet kohdistuvat tutkimuksen kohteiden ja osallistujien lisäksi 

tutkimusraportin laatimiseen, joita ovat muun muassa plagiointi, tulosten sepittämi-

nen ja puutteellinen raportointi. Plagiointi tarkoittaa suorien lainausten käyttämi-

sestä ilman lähdeviitettä tai omien tulosten toistamista. Viitemerkinnöillä osoitetaan 

onko teksti omaa vai toisen ihmisen tuottamaa tekstiä (Kankkunen & Vehviläinen-Jul-

kunen 2011, 174–274.) Tässä opinnäytetyössä lähteiden käytön viittaamisessa on esi-

tetty lähteen alkuperä aina lainauksen yhteydessä ja pyritty huolellisuuteen niiden 

käytössä. Lähteet on lisäksi esitetty lähdeluettelossa Jyväskylän ammattikorkeakou-

lun opinnäytetyön raportointiohjeen mukaisesti. 

 

7.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

 

SDR-leikkaus vähensi spastisuutta pitkäaikaisesti ja karkeamotorisessa toimintaky-

vyssä ilmeni keskimäärin merkittävää parantumista tutkimuksissa käytettyjen toimin-

takykyarviointien perusteella. Sivuvaikutuksina ilmenivät selkärankaan tai lonkkiin 

liittyviä ongelmia ja muun hoidon tarpeista alaraajojen ortopediset leikkaukset ja bo-

tuliinihoito olivat yleisimpiä. Tässä kirjallisuuskatsauksessa ei selvitetty muun hoidon 

tarpeen tai sivuvaikutusten määrien eroa potilaisiin, jotka ovat saaneet muuta hoi-

toa, joten johtopäätöksiä niiden yleisyydestä verrattuna muuta hoitoa saaneisiin ei 

tehty.  

 

Jatkossa olisi mielenkiintoista saada lisää tietoa SDR-leikkauksen vielä pidempiaikai-

sia, yli 20 vuotta leikkauksesta vaikutuksia liikkumiseen ja toimintakykyyn, jotta olisi 

mahdollista selvittää ikääntymisen vaikutuksia liikkumiseen ja toimintakykyyn SDR-

leikatuilla henkilöillä. Liikkumis- ja toimintakyvyn on todettu heikkenevän iän myötä 

tuki- ja liikuntaelinten ongelmien seurauksena ja lisäksi kävelykyky alkaa tavallisesti 

heikentyä jo murrosiässä (Mäenpää 2014, 136). Rosqvist ym. (2009, 4148) mukaan 
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spastisissa CP-oireyhtymässä noin 80 %:iin liittyy ikääntymisen myötä tuki- ja liikunta-

elinten muutoksia. Liikkumiskyvyn muutoksia ilmaantuu jo 25–40 vuotiaille. Tutkitta-

essa SDR-leikkauksen pitkäaikaisia ikääntymisen liittyviä vaikutuksia olisi vertailun 

mahdollistamiseksi hyvä tehdä vertailua muuta hoitoa saavia spastista CP-oireyhty-

mää sairastavia. Koska tällä hetkellä on käytössä eri leikkausvariaatioita ja potilasva-

linnan kriteerit vaihtelevat, olisi jatkossa hyvä selvittää niiden eroja ja vaikutuksia 

leikkaustuloksiin.  
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Liitteet 

Liite 1. Kirjallisuuskatsauksen tutkimukset 

 Tutkimuksen tekijä/t, lähde ja 
maa 

Tutkimuksen tarkoitus Aineisto Päätulokset 

1. 
 
 
 
 
 
 

Bolster, E., Van Shie, P., Becher, J., 
Van Ouwerkerk, W., Strijers, R. & 
Vermeulen R. 2013. (Alankomaat) 

Arvioida SDR-leikkauksen pitkäaikaisia 
vaikutuksia (5v ja 10v) kävelevien las-
ten toimintakykyyn. Lisäksi tarkoituk-
sena on tutkia pitkäaikaisia sivuvaiku-
tuksia ja lisähoidon tarvetta SDR-leik-
kauksen jälkeen. 

N=29 
 
  

Viiden vuoden seurannan aikana toimintakyvyssä havaittiin mer-
kittävää kehitystä. Viiden ja kymmenen vuoden välillä ei havaittu 
merkittäviä eroja toimintakyvyssä. Kahdella lapsella todettiin sel-
kärankaan liittyviä sivuvaikutuksia ja kolmella lonkan osittainen si-
joiltaanmeno. 

2. Dudley, R., Parolin, M., Gagnon, B., 
Saluja, R., Yap, R., Montpetit, K., 
Ruck, J., Poulin, C., Cantin, M-A., 
Benaroch, T. & Farmer J-P. 2013 
(Kanada) 
 
 

Arvioida kuinka pitkäkestoinen vaiku-
tus SDR-leikkauksella on toiminnalli-
siin tuloksiin nuorilla ja nuorilla aikui-
silla. Tutkimuksessa käytetään stan-
darsoituja arviointimenetelmiä 
 
 

N=105 
 
 

Merkittävää pysyvää kehitystä havaittiin alaraajojen lihasjäykkyy-
dessä, karkeamotorisissa toiminnoissa ja päivittäisissä toimin-
noissa. Pitkäaikaista kehitystä havaittiin GMFCS tasoilla I, II ja III. 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että CP-vamman tyyppi ja lonkan loitonta-
jalihasten spastisuus olivat tekijöitä, joilla oli vaikutusta tuloksiin 
 
 

3. Gigante, P., McDowell, M.M., 
Bruce, S.S., Genevieve Chirelstein, 
M.A, Chiriboga, C.A., Dutkowsky, J., 
Fontana, E., Hyman, J., Kim, H., 
Morgan, D., Pearson, T.S., Roye, 
B.D., Roye, D.P., Ryan, P., Vitale, M. 
& Anderson R.C.E. 2013. (USA) 
 

Selvittää SDR leikkauksen vaikutuksia 
yläraajojen lihaksiin ja tehdä arvio 
voiko muutoksia ennakoida preopera-
tiivisesti. 

N=42 
 
 

92% :lla, havaittiin kehitystä vähintään kahdessa yläraajan lihas-
ryhmässä (spastisessa tetraplegiassa). Perheille tehdyssä haastat-
telussa lähes 50 % perheistä raportoivat yläraajojen toiminnan ke-
hityksestä. SDR-leikkauksen vaikutus yläraajojen spastisuutta vä-
hentävästi saavutetaan eniten lapsilla, joiden lihasjäykkyys yläraa-
joissa on kohtalaista. 
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4. 
 

Josenby, A.L, Wagner, P., Jarnlo, G-
B, Westbom, L. & Nordmark, E. 
2011. (Ruotsi)          

Tutkia motorisen toiminnan muutok-
sia kymmenen vuoden ajan SDR-leik-
kauksen jälkeen. 

N=29 Tulosten mukaan lihasten jäykkyys normalisoitui lonkan koukista-
jissa (19 potilaalla), lonkan lähentäjissä (24 potilaalla), polven kou-
kistajissa (13 potilaalla) ja jalkaterän ojentajissa (23 potilaalla). Ni-
velten liikelaajuus pysyi ennallaan. Keskimääräinen suorituskyky 
karkeamotorissa toiminnoissa parani. Pitkäaikaiset muutokset kar-
keamotorisissa toiminnoissa oli yhteydessä preoperatiivisiin 
GMFCS tasoihin. 

5. Tedroff, K., Löwing, K., Jacobson, D. 
& Åström, E. 2011. (Ruotsi) 

Seurantatutkimus, jonka tarkoituk-
sena oli arvioida SDR-leikkauksen pit-
käaikaisia vaikutuksia CP-vammaisilla 
lapsilla. 

N= 19 10 vuotta SDR-leikkauksen jälkeen havaittiin pientä palautumista 
lihasjäykkyydessä polvien ja nilkkojen lihaksissa. Keskimääräinen 
tilanne kävelyssä oli paras 3 vuotta leikkauksesta joka heikkeni sen 
jälkeen. Leikkauksen jälkeen keskimääräinen karkeamotorinen toi-
mintakyky GMFM-88 mittarilla mitattuna parani, mutta 10 vuoden 
jälkeen tapahtui heikkenemistä. 
 

6. Van Schie, P., Schothorst, M., 
Dallmeijer, A., Vermeulen, J., van 
Ouwerkerk, W., Strijers, R. & 
Becher, J. 2011. (Alankomaat) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospektiivinen kohorttitutkimus, 
jonka tarkoituksena oli arvioida SDR-
leikkauksen lyhytaikaisia (1 v.) ja pit-
käaikaisia vaikutuksia (3-8 v.) karkea-
motoriseen toimintakykyyn ja spasti-
suuteen kävelevillä lapsilla, joilla on 
spastinen diplegia. Lisäksi tutkittiin si-
vuvaikutusten esiintyvyyttä, muun 
hoidon tarvetta sekä vanhempien tyy-
tyväisyyttä. 
 

N=33 
 
 
 
 
 
 

Vuosi leikkauksen jälkeen havaittiin keskimääräisesti merkittävää 
kehitystä karkeamotorisessa toimintakyvyssä. Lapset, joiden 
GMFCS-taso oli I tai II, havaittiin parannusta enemmän kuin 
GMFCS tasolla III olevilla lapsilla. Pitkäaikaisen seurannan tulok-
sena havaittiin edistystä kaikilla GMFCS tasoilla mitattuna GMFM-
66 arviointimenetelmällä. Spastisuuden palautumista ei seurannan 
aikana havaittu. Osa lapsista tarvitsi ortopedisen leikkauksen tai 
botuliinitoksiini tyypin A hoitoa. 
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7. Langerak, N., Lamberts, R., Fieg-
gen, A.G., Peter, J., Peacock, W. & 
Vaughan, C. 2009. (Etelä-Afrikka) 

Tarkoituksena oli ottaa selville potilai-
den toiminnallinen tilanne 20 vuotta 
SDR-leikkauksen jälkeen. 

N=14 Toiminnallisuus kehittyi merkittävästi vuosi leikkauksen jälkeen 
(mittarina ICF- luokituksen osa-alueet: kehon rakenne ja toiminto 
sekä suoritukset). Potilaiden GMFCS tasoilla ilmeni muutosta leik-
kauksen jälkeen (1 v. ja 20v.) 
 
 

8. Normark, E., Josenby AL., Lager-
gen, J., Andersson, G., Strömblad L-
G. & Westbom, L. 2008 (Ruotsi) 
 
 

Arvioida SDR- leikkauksen pitkäaikais-
vaikutuksia toiminnallisuuteen, turval-
lisuutta ja sivuvaikutuksia viiden vuo-
den ajan leikkauksesta. 
 

N=35 Lihasjänteys väheni heti leikkauksen jälkeen osassa jalkojen lihak-
sia. Kehitystä nähtiin GMFCS ja GMFM- arviointimenetelmillä mi-
tattuna sekä mm. toiminnallisessa suorituskyvyssä. 
 
 
 

9. Cole, G.F., Farmer, S.E., Roberts, A., 
Stewart, C. & Patrick, J.H. 2007. 
(Englanti) 

Selvittää johtaako Oswestryssä käytet-
tyjen tarkkojen kriteereiden käyttö 
potilasvalinnassa parantuneisiin tulok-
siin SDR-leikkauksen jälkeen. Mitta-
rina käytettiin kävelyn analyysia. 
 

N=53 
 

Lapsista 19 hyväksyttiin kriteereiden perusteella SDR-leikkauk-
seen. Tulokset osoittivat kehitystä yleisesti kävelyssä, kävelyvauh-
dissa, jalkojen lihasten venyvyydessä sekä karkeamotorisissa toi-
minnoissa. 
 

10. Engsberg, JR., Ross, S.A., Collins, 
DR. & Park, T.S. 2006. (USA) 
 
 
 
 
 
 

Vertailla eri hoitomenetelmien vaiku-
tusta CP-vammaisten lasten toiminta-
kykyyn. Toisessa ryhmässä tutkittavat 
saivat fysioterapiaa ja toinen ryhmä 
oli SDR-leikkauksen läpikäydyt ja fy-
sioterapiaa saaneet. Tutkimuksessa oli 
lisäksi verrokkiryhmänä lapset, joilla ei 
ole vammaa. 
 
 
 

N=68 
 
 
 
 

Kahden eri ryhmän välillä havaittiin eroja spastisuuden vähenemi-
sessä, voimassa, kävelyssä ja kävelyvauhdissa. Karkeamotorisessa 
toimintakyvyssä tapahtui kehittymistä. Kehittymistä tapahtui joil-
lakin osa-alueilla molemmissa ryhmissä (sekä SDR-leikatuilla että 
fysioterapiaa saaneilla). 
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Liite 2. GMFCS E&R Descriptors and Illustrations (6 – 12 years) (www.canchild.ca) 
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Liite 3.  GMFCS E&R Descriptors and Illustrations (12- 18 years) (www.canchild.ca) 
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Liite 4. Yhteenveto: kuvaus potilaista, tutkimusten seuranta-ajat ja leikkausvuosi 
 

Tutkimus  Otos                   
& Leikkaus-
vuosi 

Ikä SDR – leik-
kausajankoh-
tana 

Seuranta-
aika 

Diagnoosi GMFCS taso 
(preoperatiivisesti) 

Nord-
mark ym. 
(2008) 

35 
 
v. 1993 - 1999 

2,5v. – 6,6v. 6kk, 1v, 1,5v, 
3v ja 5v. 

Spastinen diplegia I = 1 
II = 8 
III = 10 
IV = 15 
V = 1 

Engsberg 
ym. 
(2006) 

68, joista SDR -
leikkaus  31 

 8kk ja 1v 8kk Spastinen diplegia I = 12 
II = 11 
III = 8 

Cole ym. 
(2007) 

53, joista SDR – 
leikkaus  19 

Keskiarvo 8,7v. 1,5 v. 17 Spastinen diple-
gia 
1 Hemiplegia  
1 Perinnöllinen spas-
tinen parapareesi  

II = 6 
III = 10 
IV = 4 

Gigante 
ym. 
(2013)  

42 
 
v. 2005 - 2011 

3v – 21v 2 kk – 3v 4 kk 25 Spastinen 
tetraplegia 
17 Spastinen 
diplegia 

I = 11 
II = 5 
III = 8 
IV = 3 
V = 9 
Tuntematon 6 

Dudley 
ym. 
(2013) 

105 
 
v. 1991–2001 

3v – 10,5v 
 
 

1v, 5v, 10v ja 
15v 

65 Spastinen diple-
gia 
5 Spastinen triplegia 
11 Spastinen tetra-
plegia 

I = 11 
II = 22 
III = 14 
IV = 5 
(Yht. 52) 

Bolster 
ym. 
(2013) 

29 
 
v. 1998 - 2007 

2v 10kk –  
12v 1kk 

5v ja 10v Spastinen diplegia I = 7 
II = 4 
III = 18 

Josenby 
ym. 
(2011)  

29 
 
v. 1993 - 1999 

2,6v – 6,7v 10v  Spastinen diplegia I = 1 
II = 8 
III = 7 
IV = 12 
V = 1 

Tedroff 
ym. 
(2011) 

19 
 
1993 - 1997 

Keskiarvo 4,7 v 1,5v, 3v ja 
10v 

Spastinen diplegia Ei mainintaa tutki-
muksessa 

van Schie 
ym. 
(2011) 

33 
 
1998 - 2005 

2,9v – 12,1v 1v, 3v ja 8v 31 Spastinen diple-
gia 
2 perinnöllinen spas-
tinen parapareesi 

I = 7 
II = 7 
III = 19 

Langerak 
ym. 
(2009) 

14 
 
v. 1985 

Noin. 2v – 13v 20v. Spastinen diplegia II = 8 
III = 6 
Huom! Arvio tehty 
jälkikäteen 
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