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Kyynärnivelen natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit  

AP 

Kyynärnivel kuvautuu suorassa AP-suunnassa.  

  
 

 

Kuvan rajaus: 
- 5 cm kyynärvartta ja olkavartta 
- ihon pinnasta toiseen 

Projektio: 
- ojentaja- ja koukistajalisäke (lateraalinen ja medi-
aalinen epikondyyli) profiileissa 
- värttinäluun pään n. 1/8 (n. 0,6 cm) kuvautuu kyy-
närluun päälle 
- kyynärlisäke ja olkaluun tela kuvautuvat päällek-
käin, kyynärlisäke on kyynärlisäkekuopassa 
- värttinäluun kyhmy profiilissa mediaalisesti 
- värttinäluun pään nivelpinta ei kuvaudu 
- nivelrako avoin 
kyynärvarsi kuvailmaisimella (proksimaalinen kyy-
närvarsi): 
- proksimaalinen värttinäluu ja kyynärluu ilman kier-
tymää ja vääristymää 
- värttinäluun tyvi, kaula ja värttinäluun kyhmy ku-
vautuvat hieman kyynärluun tyviosan päälle 
- nivelrako osittain avoin  
- distaalinen olkavarsi lyhentynyt 
olkavarsi kuvailmaisimella (distaalinen olkavarsi): 
- distaalinen olkavarsi ilman kiertymää ja vääristy-
mää, ojentaja- (lateraalinen epikondyyli) ja koukista-
jalisäke (mediaalinen epikondyyli) profiilissa 
- proksimaalinen värttinäluu kuvautuu kyynärluun 
päälle 
- kyynärnivel kiinni 
- proksimaalinen kyynärvarsi suuresti lyhentynyt 

Muuta; 
- kyynärlisäkkeen ääriviivat erottuvat 

SIVU 

Kyynärnivel kuvautuu suorassa sivusuunnassa.  

 

Kuvan rajaus: 
- 5 cm kyynärvartta ja olkavartta 
- ihon pinnasta toiseen 

Projektio: 
- koukistaja- ja ojentajalisäkkeet (mediaalinen ja la-
teraalinen epikondyyli) päällekkäin 
- olkaluuhun kuvautuu kolme sisäkkäistä kaarta, 
joita muodostavat kyynärluun telalovi, olkaluun värt-
tinänasta ja mediaalinen olkaluun tela (medial 
trochlea) 
 - värttinänastan distaalipinta ja medial trochlea lä-
hes päällekkäin 
- värttinänastan anteriorinen pinta ja mediaalinen ol-
kaluun tela lähes kohdakkain 
- värttinäluun pään anteriorinen pinta ja varislisäke 
päällekkäin 
- värttinäluun pään proksimaalipinta ja varislisäke 
päällekkäin  
- olka-värttinäluunivel avoin 
 - puolet värttinäluun päästä kuvautuu kyynärluun 
varislisäkkeen päälle 
 - värttinäluun kyhmy ei ole profiilissa ja kyynärli-
säke profiilissa 

Muuta: 
- kyynärlisäkkeen ääriviivat sekä mahdollisesti ko-
holla olevat rasvatyynyt (anteriorinen, supinaattori, 
posteriorinen) erottuvat 
- kyynärnivel 90º kulmassa 

Kyynärvarsi kuvailmai-
simella, kipattu (luksaatio) 

Olkavarsi kuvailmai-
simella, kipattu (murtuma) 

http://radiology.rsna.org/content/222/2/419.full.pdf
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Värttinäluun pää –projektio, caput radii (aksiolate-
raalinen) 

Kyynärnivel kuvautuu olkavarren akseliin nähden 45º 
lateromediaalisessa suunnassa.  

 

Kuvan rajaus: 
- 3 cm kyynärvartta ja olkavartta 
- ihon pinnasta toiseen 

Projektio: 
- värttinäluun pää kuvautuu vapaana tai vain hiukan 
kyynärluun kanssa päällekkäin, linjassa varislisäk-
keen kanssa 
- kyynärluun varislisäke venyneenä profiilissa  
- mediaalinen olkaluun tela kuvautuu vapaana, dis-
taalisesti olkaluun värttinänastasta 
- kyynärluun varislisäkkeen ja olkaluun telan välinen 
nivelrako avoin 
- värttinänasta proksimaalisesti mediaaliseen telaan 
nähden, eivät kuvaudu päällekkäin 
- värttinäluun pää kuvautuu vain korppilisäkkeen an-
teriorisen kärjen päälle 
- olka-värttinäluunivel avoin 
- värttinänastan anteriorinen pinta ja mediaalinen 
tela lähes päällekkäin 
- värttinäluun pään proksimaalinen pinta ja korppili-
säke samassa linjassa 
Ranne sivuasennossa: värttinäluun pään anteriori-
nen ja posteriorinen pinta kuvautuvat profiilissa 
Ranne PA-asennossa: värttinäluun pään mediaali-
nen ja lateraalinen pinta kuvautuvat profiilissa 

Muuta: 
- värttinäluun pää kuvautuu kokonaan  
- kyynärpää 90° kulmassa 

Distaalinen olkavarsi, AP fleksio (tangentiaalinen, 
’Jones view’) 

 

Kuvan rajaus: 
- epikondyylien (koukistaja- ja ojentajalisäkkeiden) 
yläpuolelta kyynärlisäkkeen alapuolelle niin, että iho 
on mukana kuvassa, olkavarren alakolmannes ku-
vassa 
- ihon pinnasta toiseen 

Projektio: 
- olkaluun mediaalinen ja lateraalinen epikondyyli 
(koukistaja- ja ojentajalisäkkeet), olkaluun nasta 
(capitellum) ja olkaluun tela (trochlea, jos jo luutu-
nut), kuvautuvat profiilissa 

Muuta: 
- optimaalinen valotus, kun olkaluu erottuu proksi-
maalisen kyynärluun ja värttinäluun läpi 

Liittyvät ohjeet 

HUS-Kuvantamisen ohjeistus 

 Kyynärnivelen anatomia, natiiviröntgen  

Laatija: Merja Wirtanen 
Muut laatijat: Aku Ahonen;Aki Kotipelto;Hanna Pietikäinen;Raija Seuri;Markus Sormaala;Tomi Suo-Yrjö 
Liittyy tutkimuksiin: NC1AA Kyynärnivelen natiiviröntgen; 
Liittyy tutkimusryhmään:   
Lisätieto: Korjattu virheellinen projektionimi värttinäluun pään projektioon. Lisätty projektio Distaalinen olkavarsi, AP fleksio.  
Tunniste: 117 
Jakelu, intranet: Natiiviprosessi > Ohjeet omalle henkilökunnalle > 1_Natiivikuvantamisen ohjeet > 5_Yläraajojen natii-
viröntgentutkimukset 
internet: Tutkimusohjekirja > Radiologia > Tutkimukseen lähettäminen, ajanvaraus ja esivalmistelu > Natiivitutkimukset > 
Kuvausoppaat > Yläraajat 

https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/1_Natiivikuvantamisen%20ohjeet/5_Yl%C3%A4raajojen%20natiivir%C3%B6ntgentutkimukset/Kyyn%C3%A4rnivelen%20anatomia,%20natiivir%C3%B6ntgen.pdf?csf=1&e=919d264cb031405f8f78c2302e179ee7
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10108%2FOhjeet%20omalle%20henkilkunnalle%2F1%5FNatiivikuvantamisen%20ohjeet%2F5%5FYl%C3%A4raajojen%20natiivir%C3%B6ntgentutkimukset
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10108%2FOhjeet%20omalle%20henkilkunnalle%2F1%5FNatiivikuvantamisen%20ohjeet%2F5%5FYl%C3%A4raajojen%20natiivir%C3%B6ntgentutkimukset
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10108%2FOhjeet%20omalle%20henkilkunnalle%2F1%5FNatiivikuvantamisen%20ohjeet%2F5%5FYl%C3%A4raajojen%20natiivir%C3%B6ntgentutkimukset
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10108%2FOhjeet%20omalle%20henkilkunnalle%2F1%5FNatiivikuvantamisen%20ohjeet%2F5%5FYl%C3%A4raajojen%20natiivir%C3%B6ntgentutkimukset
https://huslab.fi/diagnostiikka/
https://huslab.fi/radiologia/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/index.html
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