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1

Johdanto

Hartiarengas koostuu olkaluusta, rintalastan päästä, solisluusta, ja lapaluusta. Sen
tehtävä on mahdollistaa käsien laajat liikkeet useaan eri liikesuuntaan. Hartiarenkaan
toimintaan ja liikkeeseen vaikuttaa neljä niveltä, skapulothorakikaalinivel (ST-nivel),
akroklavikulaarinivel

(AC-nivel),

sternoklavikulaarinivel

(SC-nivel)

ja

glenohumeraalinivel (GH-nivel), jonka liikelaajuudet ovat ihmiskehon suurimmat.
(Foster 2013, 603.) Monet ulkoiset stressitekijät altistavat olkapään vammautumisille, ja
olkapään kipu on selkä- ja niskakivun ohella yksi yleisimmistä hoitoon hakeutumisen
syistä (Kendall, Mccereary, Brovance, Rodgers & Romani 2005, 297).

Olkapään instabiliteetti on yksi olkapään yleisimmistä vaivoista. Siinä olkaluun pää
liikkuu nivelkuoppaan nähden liikaa aiheuttaen toiminnan vajauksen. Se johtuu
nivelkapselin,

nivelsiteiden

tai

kiertäjäkalvosimen

lihasten

löystymisestä

tai

repeämästä. Olkanivelen instabiliteetti on moninainen ongelma, jonka kuntoutuksesta
ei olla yhtä mieltä. Aihetta ei olla tutkittu tarpeeksi, ja vaivaan ei olekaan vakiintuneita
hoitomenetelmiä. (Houglum 2010, 597.)

Opinnäytetyö toteutetaan kirjallisuuskatsauksena, jonka tavoitteena on selvittää, millä
tavoin aihetta on tutkittu aikaisemmin ja mistä näkökulmasta (Tuomi & Sarajärvi 2004,
119). Opinnäytetyön tarkoituksena on koota uusin tutkittu tieto atraumaattisen
instabiilin olkapään konservatiivisesta kuntoutuksesta, selvittää siihen käytetyt
hoitomenetelmät, selvittää, mitä mittareita niiden vaikuttavuuden arvioinnissa käytettiin,
ja

mikä

oli

hoitomenetelmien

vaikuttavuus.

Valmista

opinnäytetyötä

ja

kirjallisuuskatsausta voidaan käyttää osana opetusta tai se voi olla apuna
fysioterapeutin työskentelyssä. Toimeksiantaja opinnäytetyöllemme on KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja opinnäytetyö tehdään yhteistyössä Kareliaammattikorkeakoulun kanssa.
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Toimeksiantajan kuvaus

Toimeksiantaja opinnäytetyölle on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), joka
aloitti

toimintansa

2017,

kun

Kymenlaakson

ja

Mikkelin

ammattikorkeakoulu

fuusioituivat. Xamk:ssa opiskelijoita on 9300 ja henkilökuntaa 750. Xamk on

6
profiloitunut

hyvinvoinnin,

teknologian

ja

luovan

talouden

korkeakouluksi.

Ammattikorkeakoulu tarjoaa opetusta, tekee tutkimus- ja kehitystyötä ja tuottaa
palveluita yrityksille sekä ihmisille. Xamk:lla on neljä kampusta, jotka sijaitsevat
Savonlinnassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Kotkassa. (XAMK s.a.)
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Hartiarenkaan rakenne ja toiminta

Hartiarengas koostuu neljästä eri nivelestä, useista eri jänteistä, nivelkapseleista ja
niitä tukevista lihaksista. Sen anatomisiin rakenteisiin kuuluvat solisluu, lapaluu,
olkaluu, ylimmät kylkiluut ja rintalastanpää. Hartiarengas on roikkuva luinen
rakennelma, mikä on kiinni muussa kehossa vain sternoklavikulaarinivelen ja lihasten
välityksellä. (Foster 2013, 55.) Hartiarenkaan toimintaan ja liikkeeseen vaikuttaa neljä
niveltä, joista glenohumeraalinevelessä on suurin liikelaajuus. Usean eri nivelen
yhteistoiminta ja laajat liikelaajuudet tekevät hartiarenkaan hallitsemisesta hankalaa ja
sen optimaaliset toiminnot ovat ihmiskehon haastavimmat hallita. (Neumann 2010,
137; Houglum 2010, 588; Donatelli 1991, 1.) Kuvassa 1 on nähtävissä hartiarenkaan
luisia rakenteita ja toimintaan vaikuttavia niveliä.

Kerromme teoreettisessa viitekehyksessä hartiarenkaan toiminnasta ja rakenteesta
vain olkapään stabiliteetille olennaiset asiat. Näin saamme pidetty teoreettisen
viitekehyksen pituuden sopivana ja opinnäytetyön aihe ei ole liian laaja.
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Kuva 1. Olkapään nivelet ja luiset rakenteet (Hänninen & Koivuranta 2016).
Alkuperäistä teosta mukaileva kuva (Marko Makkonen).

3.1

Luut, ligamentit, nivelet ja muut rakenteet

Solisluu on S-kirjaimen muotoinen luu, joka sijaitsee kehon etupuolella. Solisluu toimii
poikittaisena tukirakenteena hartiarenkaan ja rintakehän välillä. (Foster 2013, 551.)
Solisluu toimii kiinnityskohtana useille hartiarenkaan toimintaan vaikuttaville lihaksille ja
se suojaa yläraajan hermoja ja verisuonia. Solisluun mediaalipää muodostaa rintalastasolisluunivelen ja lateraalipää olkalisäke-solisluu nivelen. Näissä nivelissä tapahtuu
aina liikettä olkapään laajemmissa liikkeissä. (Magee 2014, 256; Kauranen 2017, 129.)

Lapaluu on kolmion muotoinen epäsymmetrinen luu, joka tukee olkapään aluetta
ylhäältä ja takaa (Foster 2013, 544). Se kiinnittyy solisluuhun lapaluun harjusta
muodostuvalla olkalisäkkeellä. Tätä liitosta sanotaan olkalisäke-solisluuniveleksi.
Lapaluuhun kiinnittyy useita olkaniveltä liikuttavia lihaksia ja sillä on keskeinen rooli
olkanivelen stabiloinnissa. (Kauranen 2017, 129; Swain 2009, 193.)

Olkaluu on pitkä putkimainen luu, jonka pallomaista päätä kutsutaan olkaluun pääksi.
Se on puolipallon muotoinen sileä nivelpinta ja olkaluun proksimaalipäässä on noin
130-150°:n

kallistuskulma

frontaalitasolla

ja

20-30°:n

kiertyminen

taaksepäin

horisontaalitasolla. Olkaluun pään muoto mahdollistaa sen laajan liikkumisen
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nivelkuopassa, ja olkaluun päästä vain 25 - 35 % on kerrallaan kontaktissa
nivelkuoppaan. (Donatelli 1991, 2 - 3; Kauranen 2017, 129.)

Labrum glenoidale on GH-niveltä ympäröivä säierustoinen kerros, joka toimii
olkanivelen stabiloijana. Siihen kuuluu nivelen pintaan kiinnittyvä kantapinta,
nivelsiteisiin kiinnittyvä ulkopinta sekä sisäpinta. Tämä rakennekokonaisuus stabiloi
niveltä, lisää sen kontaktipintaa ja toimii nivelsiteiden kiinnityskohtana. Olkanivelen
alempi nivelside kiinnittyy labrumin reunuksen alaosaan ja hauiksen pitkänpään jänne
sen yläosaan. (Taimela, Airaksinen, Asklöf, Heinonen, Kauppi, Ketola, Kouri,
Kukkonen, Lehtinen, Lindgren, Orava & Virtapohja 2002, 43.)

Hartiarenkaan neutraaliasennon tunteminen on tärkeää hartiarenkaan toiminnan
ymmärtämiseksi. Solisluu on linjassa muun ylävartalon kanssa, ja yläraaja roikkuu
kehon vieressä vertikaalisesti. Lapaluu lepää kylkiluiden päällä 30°:n kulmassa vartalon
keskilinjaan nähden, ja lapaluun sisäreunan etäisyys selkärangasta on 5 - 6 cm.
Lapaluun yläkulma on olkalisäkettä korkeammalla ja samalla tasolla kuin ensimmäinen
rintanikama. Lapaluun neutraaliasento on pitkälti lihasparien tuottama, ja väärä
lapaluun asento estääkin hartiarenkaan normaalit toiminnot. (Foster 2013, 569.)

AC-nivel on olkalisäkkeen ja solisluun muodostama tasonivel. Sen nivelkapseli on
heikko sekä lyhyt ja vaatii tuekseen vahvoja nivelsiteitä. AC-nivelen stabiloinnin
kannalta korppilisäke-solisluuside on tärkein nivelside. Käden loitonnuksessa lapaluu
kiertyy, ja se lisää solisluun ja korppilisäkkeen välimatkaa kiristäen kartiosidettä.
Kartioside

mahdollistaa

AC-nivelen

kiertymisen, ja

tämä

on välttämättömyys

biomekaanisesti käden ylös nostossa sekä olkapään toiminnassa. (Hertling & Kessler
2006, 283.)

SC-nivel on satulanivel, joka muodostuu rintalastan ja solisluun välisestä liitoksesta.
Nivelkapseli on liitoksissa solisluuhun ja sen alla olevaan ylimmän kylkiluun rustoon
rintalastassa. Liitos on äärimmäisen tärkeä solisluun sijoiltaanmenon välttämiseksi,
joka voi johtua nopeasti olkaniveleen kohdistuvasta voimasta. SC-nivel on ainoa luinen
rakenne, joka liittää hartiarenkaan muuhun kehoon. (Kauranen 2017, 130; Taimela ym.
2002, 45; Hertling & Kessler 2006, 284.)

ST-nivel ei ole oikea nivel, koska siinä ei ole oikeita nivelen ominaisuuksia tai
varsinaista nivelelle ominaista luista kuperaa ja koveraa pintaa. Tämän nivelen
toimintaan vaikuttavat kiertäjäkalvosimen lihakset, ja se on tärkeä osa olkapään
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toimintaan vaikuttavaa ketjua. (Hertling & Kessler 2005, 282.) ST-nivelessä lapaluu
liikkuu selässä etummaisen sahalihaksen ja suunnikaslihaksien muodostamaa
kalvorakennetta pitkin käden liikkeiden ohjaamana (Sandström & Ahonen 262, 2011).

Glenohumeraalinivel (GH-nivel) on pallonivel, ja se muodostuu olkaluun päästä,
lapaluun nivelpinnasta, lapaluun olkalisäkkeestä, nivelsiteistä sekä kiertäjäkalvosimen
jänteistä. Nivelkuoppaa ympyröi labrum glenoidale, ja niveltä ympäröi löysä, laajat
liikkeet salliva kapselirakenne sekä nivelen liikkeeseen osallistuvat kiertäjäkalvosimen
lihakset. Olkanivel on toiminnallisesti ihmisen liikkuvin nivel, ja sen toimintaan
vaikuttavat vahvasti AC-nivel ja SC-nivel. (Magee 2014, 256; Leppäluoto, Kettunen,
Rintamäki, Vakkuri, Vierimaa & Lätti 2013, 79; Kauranen 2017, 129.)

GH-niveltä ympäröi nivelkapseli, joka kiinnittyy mediaalisesti lapaluun nivelkuopan
reunoihin ja lateraalisesti olkaluun anatomiseen kaulaan. GH-nivelen nivelkapseli on
melko ohut ja löysä mahdollistaen suuren liikkeen olkapäälle. Nivelkapselin tehtävänä
on ylläpitää alipainetta nivelessä ja auttaa ylläpitämään olkanivelen stabiliteettia.
Alipaine poistuu kapselista, jos se avataan kirurgisesti tai siihen on tullut kapselivaurio.
Nivelkapseli ja nivelsiteet toimivat myös asentotuntoa tuottavina aistieliminä. Ne
tuottavat sensorista tietoa, jonka avulla olkanivelen lihakset toimivat oikea-aikaisesti.
(Virtapohja, Asklöf & Taimela 2002, 42.)

Olkanivelen keskimmäinen nivelside rajoittaa ulkokiertoa 90°:n abduktioon ja on erittäin
tärkeä olkapäätä stabiloiva kudos. Olkanivelen alempi nivelside on vahvimpia
olkanivelen kudoksia ja tukee nivelkapselia edestä sekä takaa auttaen estämään
olkanivelen subluksaatiota ja sijoiltaanmenoa. (Hertling & Kessler 2006, 282.)
Myöhemmin opinnäytetyössä tarkoitamme olkanivelellä juuri GH-niveltä.

3.2

Hartiarenkaan toimintaan vaikuttavat lihakset

Hartiarenkaan toimintaan vaikuttavat suuresti lapaluun asento ja liikkeet. Lapaluuhun
kiinnittyviä ja lapatukeen vaikuttavia primäärisiä lihaksia ovat etummainen sahalihas,
pieni rintalihas, lapaluun kohottajalihas, suunnikaslihakset ja epäkäslihas.
Olkaluuhun kiinnittyviä ja sekundaarisesti lapatuen toimintaan vaikuttavia lihaksia ovat
iso

rintalihas

sekä

leveä

selkälihas. Olkaluun

stabiloinnista

vastaa

myös

kiertäjäkalvosin, johon kuuluu neljä lihasta: ylempi lapalihas, alempi lapalihas,
lavanaluslihas ja pieni liereälihas. (Sandström 2011, 257.) Hartiarenkaan toimintaan
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vaikuttavista lihaksista on tarkka taulukko liiteluettelossa (liite1), ja kuvassa 2 on
esitelty keskeisimpiä hartiarenkaan toimintaan vaikuttavia lihaksia.

Kuva 2. Suurimmat hartiarenkaan toimintaan vaikuttavat lihakset (Hänninen &
Koivuranta 2016). Alkuperäistä teosta mukaileva kuva (Marko Makkonen).

Hartialihas (M. deltoideus) tuottaa glenohumeraalinivelelle hyvän stabiliteetin sen
kiinnityskohtien ja lihassyiden suuntien takia. Hartialihaksen lähtöpisteitä ovat solisluu,
olkalisäke sekä lapaluun harju, ja lihaksen kiinnityspiste on olkaluun kyhmy. Hartialihas
pystyy tuottamaan liikettä moneen eri suuntaan lapaluun ollessa eri asennoissa, ja
suuren massansa ansiosta lihas antaa hyvän stabiliteetin glenohumeraalinivelelle.
(Hertling & Kessler 2006, 289.)

Leveä selkälihas (M. latissimus dorsi) on ihmiskehon suurimpia lihaksia, joka sijaitsee
kehon posteriorisella puolella. Se lähtee suoliluun harjusta ja lanneselkäkalvosta ja
kiinnittyy olkaluun pienineen olkakyhmyyn kainalon puolelta. Sen lihassyiden suunnan
ja kiinnityspisteen takia leveä selkälihas on yksi olkanivelen vahvimmista sisäkiertäjistä.
Muita lihaksen tehtäviä ovat olkanivelen lähennys ja ojennus. (Hertling & Kessler 2006,
289.)

Iso rintalihas (M. pectoralis major) sijaitsee kehon etupuolella sen lähtökohdan ollessa
rintalasta, kylkikaari sekä solisluu, ja lihas kiinnittyy olkaluun pieneen olkakyhmyyn.
Ison rintalihaksen tehtäviä ovat olkanivelen koukistus, sisäkierto, lähennys ja
horisontaalinen koukistus. Yhdessä leveän selkälihaksen kanssa nämä kaksi lihasta
ovat vahvoja sisäkiertäjiä ja vaikuttavat paljon olkanivelen toimintaan. (Hertling &
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Kessler 2006, 289; Jaggi, Noorani, Malone, Cowan, Lambert & Bayley 2012, 101 107.)

Kaksipäinen olkalihas (M. biceps brachii) tuottaa pitkällä päällään alaspäin
suuntautuvaa stabiliteettia olkaluun päähän. Kaksipäisen olkalihaksen lyhyt pää
kiinnittyy lapaluun korppilisäkkeeseen ja pitkä pää labrum glenoidalen yläosaan.
Lihassyiden

kulkusuunta

kyhmyjenvälisessä

urassa

tuottaa

olkaluuhun

vetoa

nivelkuoppaan päin käden ollessa loitonnuksessa. (Hertling & Kessler 2006, 290.)
Epäkäslihas (M. trapezius) voidaan jakaa kolmeen osaan sen lihassyiden suunnan ja
tehtävien mukaan. Lihaksen yläosa lähtee ulommasta takaraivokyhmystä ja kaikkien
niskanikamien okahaarakkeista ja kiinnittyy solisluun ulompaan kolmannekseen.
Yläosan tehtävä on lapaluun elevaatio ja ulkokierto. Epäkäslihaksen keskiosa lähtee
ensimmäisen, toisen, kolmannen ja neljännen rintanikaman okahaarakkeista ja
kiinnittyy olkalisäkkeeseen. Keskiosan tehtäviä ovat lapaluun lähennys ja avustaminen
ulkokierrossa. Epäkäslihaksen alaosa lähtee viidennen, kuudennen ja seitsemännen
rintanikaman okahaarakkeista ja kiinnittyy lapaluun harjuun. Alaosan tehtävä on vetää
lapaluuta mediaalisesti alaspäin. Epäkäslihaksen tehtävänä on siis kokonaisuudessaan
stabiloida lapaluuta ja rintarankaa. (Gilroy, MacPherson & Ross 2009, 300; Kendall ym.
2005, 300; Sahrmann 2002, 207.)

Lavankohottajalihas (M. levator scapulae) lähtee ensimmäisen, toisen, kolmannen ja
neljännen niskanikaman poikkihaarakkeista ja kiinnittyy lapaluun yläkärkeen. Lihaksen
tehtäviä ovat lapaluun mediaalisesti ylös vetäminen ja avustaa lapaluun alakärkeä
liikkumaan mediaalisesti. (Gilroy ym. 2009, 300; Kendall ym. 2005, 300; Sahrmann
2002, 207.)

Etummainen sahalihas (M. serratus anterior) voidaan jakaa kolmeen osaan sen
tehtävien ja lähtöpisteiden mukaan. Lihaksen lähtöpiste on ylimmät yhdeksän tai
kahdeksan kylkiluuta, ja sen kiinnityskohta on lapaluun sisäreuna. Lihaksen yläosan
tehtävänä on käden nostaminen ja laskeminen. Keskiosan tehtävä on työntää lapaluuta
eteenpäin ja alaosan tehtävänä on lapaluun kiertäminen lateraalisesti. (Gilroy ym.
2009, 300; Kendall ym. 2005, 300.) Etummainen sahalihas tukee siis lapaluuta edestä
useaan

suuntaan

ja

on

myofaskiaalisella

kalvorakenteella

suunnikaslihakseen (Sandström 2011, 262; Sahrmann 2002, 208).

yhteydessä

12
Pieni rintalihas (M. pectoralis minor) lähtee kolmannesta, neljännestä ja viidennestä
kylkiluusta kiinnittyen lapaluun korppilisäkkeeseen. Pieni rintalihas kääntää lapaluuta
eteenpäin nostaen lapaluun alakulmaa ylöspäin. Mikäli lihas on liian kireä, se voi estää
lapaluun ylöspäin kiertymistä ja hartiarenkaan normaalia toimintaa. (Sahrmann 2002,
210.)

Pieni suunnikaslihaksen (M. rhomboideus minor) lähtöpiste on kuudennen ja
seitsemännen niskanikaman okahaarakkeista, ja se kiinnittyy lapaluun sisäreunaan
ison suunnikaslihaksen yläpuolelle. Lihaksen tehtäviä ovat lapaluun stabilointi ja
liikuttaminen mediaalisesti ylöspäin. (Gilroy ym. 2009, 300; Sahrmann 2002, 208.) Ison
suunnikaslihaksen (rhomboideus major) lähtöpiste on ensimmäisestä neljänteen
rintanikamien okahaarakkeet, ja se kiinnittyy lapaluun sisäreunaan pienemmän
suunnikaslihaksen alapuolelle. Lihaksen tehtäviä ovat lapaluun stabilointi ja lapaluun
ylös ja keskelle päin vetäminen. (Gilroy ym. 2009, 300; Sahrmann 2002, 208.)
Suunnikaslihakset toimivat epäkäslihaksen vastaparina, ja ovat näin ollen suuressa
roolissa lapaluun normaaleissa liikkeissä (Sahrmann 2002, 207 - 208).
Kiertäjäkalvosin

(rotator

cuff)

muodostuu

neljän

lihaksen

muodostamasta

jännekalvosta: lavanaluslihaksesta (M. subscapularis), ylemmästä lapalihaksesta (M.
supraspinatus),

alemmasta

lapalihaksesta

(M.

infraspinatus)

ja

pienestä

liereälihaksesta (M. teres minor). Kiertäjäkalvosimen lihaksien heikkous voi johtaa
olkaluun kontrollin alenemiseen, ja kiertäjäkalvosin onkin suuressa roolissa olkanivelen
stabiloinnissa. (Magee 2008, 258; Kauranen 2017, 134. Alempi lapalihas ja pieni
liereälihas ovat olkanivelen vahvimpia ulkokiertäjiä, ja kaikki kiertäjäkalvosimen lihakset
tuottavat painetta ja stabiliteettiä glenohumeraalinivelelle (Sahrmann 2002, 2015).

3.3

Olkanivelen liikesuunnat ja liikeradat

Olkanivel on ihmisen liikkuvin nivel, joka muodostuu kolmen eri nivelen liikkeiden
yhdistelmistä. Toiminnallisesti merkittävin nivel on glenohumeraalinivel, jolla on
suurimmat liikkeet. Kaksi muuta kokonaisuuteen kuuluvaa niveltä ovat olkasolisluunivel ja rintalasta-solisluunivel. Keskeisimpiä liukupintoja ovat olkalisäkkeen alla
oleva tila, sekä lapaluun ja kylkiluiden välinen liukupinta. (Kauranen 2017, 129.)

Ihmisen liikkeet tapahtuvat aina yhden tai useamman liikeakselin ympäri. Liikkeet
noudattavat omaa liiketasoaan tai ovat useamman tason kokonaisuuksia. Ihmisen liike
tapahtuu useimmiten kolmella tasolla yhtä aikaa. Liiketasot, joilla liikkeet tapahtuvat
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ovat sagittaalitaso eli nuolitaso, frontaalitaso eli etutaso ja horisontaalitaso eli
vaakataso. Nuolitasolla tapahtuvat liikkeet ovat koukistus ja ojennus, etutasolla
tapahtuvat liikkeet ovat loitonnus ja lähennys. vaakatasolla tapahtuvat liikkeet ovat
ulko- ja sisärotaatio ja horisontaalinen abduktio ja adduktio. (Sandström & Ahonen
2011, 163.)

GH-nivelessä koukistussuuntaan toimivat lihakset ovat hartialihaksen etuosa, olkakorppiluulihas ja hauislihas. Olkanivelen koukistuksessa lapaluu liukuu sivulle, eteen ja
ylös ja rintarangan yläosa ojentuu. Olkanivelen ojennukseen vievät lihakset ovat
ojentaja, hartialihaksen takaosa ja leveä selkälihas. Ojennuksessa lapaluu liukuu kohti
keskilinjaa, taaksepäin ja alaspäin rintakehän ojentuessa. Olkanivelen loitonnukseen
vievät lihakset ovat hartialihaksen keskiosa ja ylempi lapalihas. Liikkeessä lapaluu
liukuu kohti keskilinjaa, taakse ja alas rintarangan pyöristyessä. (Sandström & Ahonen
2011, 261.)

Lähennys on monen lihaksen yhteistyö, sillä mikään lihas ei pysty viemään kättä
sivusuunnassa vartaloa kohti. Liikkeen suorittamiseen osallistuu iso rintalihas, leveä
selkälihas ja iso liereälihas. Lähennyksessä lapaluu liukuu kohti keskilinjaa, taakse,
alas ja rintaranka pyöristyy. (Sandström & Ahonen 2011, 261.)

Olkanivelen ulkokierrosta vastaa alempi lapalihas ja pieni liereälihas. Liikkeessä
lapaluu liukuu lähennykseen ja rintaranka ojentuu. Sisäkiertäjiä on olkanivelessä neljä:
iso rintalihas, leveä selkälihas, lavanaluslihas ja iso liereälihas. Sisäkierron aikana
lapaluu liukuu loitonnukseen ja rintakehä pyöristyy. (Sandström & Ahonen 2011, 261.)

Olkanivelen normaali liikelaajuus koukistuksessa on anatomisesta nolla-asennosta
vartalon vierestä pään yläpuolelle 180° ja ojennuksessa normaali liikelaajuus on 45°.
Loitonnuksen liikelaajuus on 180° vartalon vierestä pään yläpuolelle ja lähennykseen ei
olla annettu normaaleja liikelaajuuksia. Ulkokierron normaali liikelaajuus on 90° ja
sisäkierron normaali liikelaajuus on 70°. (Kendall 2005, 304.) Taulukossa 1 ovat
nähtävissä olkapään liikesuunnat ja niihin vaikuttavat lihakset.
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Taulukko 1. Olkanivelen liikkeet (Kendall ym. 2005, 304)
Olkapään liike liikettä tekevät lihakset

lapaluun liikkeen lihakset

koukistus

hartialihaksen etu osa, hauislihas, loitonnus:

180°

iso

rintalihas

yläosa,

etummainen

korppi- sahalihas

olkaluulihas.

ulkorotaatio:

etummainen

sahalihas ja epäkäslihas
Loitonnus

hartialihaksen

keskiosa,

ylempi lähennys: epäkäslihas stabiloi

180°

lapalihas, hauislihaksen pitkä pää.

lähennyksessä
ulkorotaatio:

epäkäslihas

ja

etummainen sahalihas
ojennus 45°

hartialihaksen
liereälihas,

takaosa,
leveä

iso lähennys,

sisärotaatio

ja

selkälihas, kohotus: lavan kohottajalihas ja

ojentajalihaksen pitkä pää.

suunnikaslihakset
lapaluun eteenpäin kiertyminen:
pieni rintalihas

Lähennys

iso rintalihas, iso liereälihas, leveä lähennys: suunnikaslihakset ja

vastusta

selkälihas,

vastaan

pää ja hauislihaksen lyhyt pää.

3.4

ojentajalihaksen

pitkä epäkäslihas

Scapulohumeraalinen rytmi ja lapatuki

Scapulohumeraalisella rytmillä tarkoitetaan olkavarren liikkeen suhdetta lapaluun
liikkeeseen,

joka

tapahtuu

useimmiten

olkavarren

nostossa

loitonnuksen

ja

koukistuksen kautta. Optimaalisessa scapulohumeraalisessa rytmissä lapaluu pysyy
paikallaan, kunnes olkaluu on 90° fleksiossa ja 60° abduktiossa. Tämän jälkeen lapaluu
liikkuu olkaluuhun nähden 1:2 suhteessa. Tämä suhde muuttuu koko liikkeen aikana.
Olkaluun liikkuessa 180° abduktioon lapaluu on kiertynyt eteenpäin noin 23°. (Foster
2013, 571.)

Olkanivelen ollessa 180° koukistuksessa olkanivel on kiertynyt ulospäin 90°, lapaluu on
kohonnut ja kiertynyt 60°:n, solisluu on kohonnut 15°:n ja kiertynyt taaksepäin 30-50°.
(Sandström

&

Ahonen

2013,

259;

Kauranen

2017,

135;

Sahrmann
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2002, 202.) Kuvassa 3 näkyy, miten lapaluu liikkuu suhteessa glenohumeraalinivelen
liikkeisiin.

Kuva 3. Lapaluun liikkeet (Hänninen & Koivuranta 2016). Alkuperäistä teosta
mukaileva kuva (Marko Makkonen).

Lapatuella tarkoitetaan lapaluun hallintaa. Se on vaikeasti selitettävä tapahtumasarja
alueen monimutkaisen biomekaniikan ja anatomian vuoksi. Lapatuen avulla syntyy
myös hyvä hartiarenkaan hallinta. Lapatuesta ei vastaa vain yksi lihas, vaan se on
usean lihaksen yhteistyötä. Selän ja lapaluun alueen sensorinen tuntuma on paljon
heikompi käteen verrattuna, ja tämän takia lapaluun seudun proprioseptiikka sekä
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koordinaatio on haasteellista. Käden toiminta vaatii lapaluun hallintaa eli lapatukea
monissa eri liikesuunnissa. (Sandström & Ahonen 2011, 262.) Lapaluun hallinta ja
tuettu asento takaavat glenohumeraalinivelelle tukevan liikkumisalustan. Vääränlainen
lapaluun asento ja toiminta on yhteydessä moneen yläraajan ongelmaan, kuten
glenohumeraalinivelen instabiiliuuteen. (Hertling & Kessler 2006, 133).

Kuva 4. Eteenpäin suuntautuva lapatuki (Luomajoki 2018). Alkuperäistä teosta
mukaileva kuva (Marko Makkonen).

Eteenpäin kohdistuvaa lapatukea tarvitaan käden työntyessä eteenpäin. lapaluu
liukuu kylkiluiden päältä samalla kiertyen alareunasta ulospäin. Liikettä tuottaa
pääasiassa

sahalihas,

ja

avustavana

lihaksena

toimii

epäkäslihaksen

keskiosa.(Sandström & Ahonen 2011, 262; Kauranen 2017, 135; Neumann 2010, 154 155.) Kuvassa 4 näkyy, miten eteenpäin kohdistuva lapatuki tapahtuu. Taaksepäin
suuntautuvassa lapatuessa käsivarteen kohdistuu vetoa eteenpäin. Lapaluu liikkuu
taaksepäin ja hieman ylöspäin kylkiluiden kalvorakennetta pitkin. Liikkeen tuottajina
toimii suunnikaslihas, epäkäslihaksen keskiosa sekä leveä selkälihas. Eteenpäin ja
taaksepäin liikkeessä lihakset toimivat agonisti ja antagonistiparina. (Sandström &
Ahonen 2011, 262; Kauranen 2017, 135, Neumann 2010, 154 - 155.)

Ylöspäin suuntautuvaa lapatukea tarvitaan käden kurkotuksessa ylöspäin. Lapaluun
ylempi sisäreuna liukuu käden nostossa kylkiluiden rakenteita pitkin alas ja alareuna
kiertyy ylöspäin. Lapatuen tuottavat epäkäslihaksen yläosa, etummainen sahalihas ja
lapaluun kohottajalihas. Lapatuessa alaspäin lapaluun asento pysyy samana, ja sitä
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stabiloivat etummainen sahalihas, epäkäslihaksen alaosa, pieni rintalihas sekä leveä
selkälihas. (Sandström & Ahonen 2011, 263; Neumann 2010, 151 - 152.)

Lapatukea ulospäin tarvitaan käden kurotuksessa sivulle. Lapaluu on kiertynyt
sivulle noin 30° olkavarren ollessa 90°:n kulmassa. Lapaluun stabilointia tuottavat
etummainen

sahalihas

ja

epäkäslihaksen

alaosa.

Sivusuunnassa

lapatuessa

sisäänpäin lapaluun kulma on sama kuin lapatuessa ulospäin. Lapaluun asentoa
stabiloivat suunnikaslihas, epäkäslihaksen keskiosa, iso ja pieni rintalihas sekä leveä
selkälihas. (Sandström & Ahonen 2011, 263; Neumann 2010, 151 - 152.)

3.5

Hartiarenkaan toimintaan vaikuttavat hermot ja proprioseptiikka

GH-nivelen toimintaan vaikuttavat selkäydinhermot tulevat lähinnä kaularangan
nikamien sekä rintarangan ensimmäisen nikaman etujuurista. Kaularangasta lähteviä
kaulahermoja on kahdeksan kappaletta, ja ne muodostavat kaulapunoksen ja
hartiapunoksen. Kaulapunos muodostuu neljästä ylimmästä kaulahermosta ja näin
osallistuu kaulan sekä niskan alueen hermotuksen. Hartiapunos muodostuu neljästä
alimmasta kaulahermosta ja ylimmästä rintahermosta, josta saavat alkunsa yläraajaan
menevät motoriset ja sensoriset hermot. (Leppäluoto ym. 2013, 394; Gilroy ym. 2009,
348; Kauranen 2017, 308.) Tarkka taulukko lihaksista ja niiden hermotuksista löytyy
liitteestä 1.

Hartiaseudun hermojen vauriot voivat aiheuttaa heikentynyttä olkanivelen ja lapaluun
toimintaa (Shane 2014, 16 - 21). Kainalohermon vauriot on yleensä yhdistetty olkapään
epävakauteen ja hartialihaksen toiminnanvajaukseen. Lavanalushermon toiminta
vaikuttaa olkanivelen sisäkiertoon, ja hermon vaurio voi aiheuttaa heikentynyttä
olkapään toimintaa. Serratuspareesi eli pitkän kaulahermon toimintahäiriöstä johtuva
etummaisen sahalihaksen halvaantuminen aiheuttaa olkapään toimintahäiriöitä. (Ryan
& Fish 2008.)

Lephart ja Rajesh (2002) totesivat, että proprioseptiikka saattaa olla suuressa roolissa
olkanivelen stabiliteetin takaamiseksi, mutta aihe vaatii paljon lisää tutkimuksia. He
kertovat,

että

instabiilin

olkapään

kuntoutuksessa

tulisi

ottaa

huomioon

proprioseptiikkaa edistävä harjoittelu, jotta olkanivelen toiminta palautuisi normaaliksi,
tai lähelle alkutilannetta. Kuvassa 4 on havainnollistettu, kuinka instabiilus ja
proprioseptiikka vaikuttavat toisiinsa.
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Kuva 5. Proprioseptiikka ja ja instabiilius (Lephart & Rajesh 2002). Alkuperäistä teosta
mukaileva kuvio.

Olkanivelen instabiliteettiin on myös yhdistetty poikkeava lihasaktivaatio hartiarenkaan
lihaksissa. Lisääntynyttä leveän selkälihaksen aktivaatiota saattaa esiintyä eteenpäin ja
taaksepäin

suuntautuvassa

instabiliteetissa.

Lisääntynyttä

ison

rintalihaksen

aktivaatiota taas saattaa esiintyä taaksepäin suuntautuvassa instabiliteetissa. Näiden
lihaksien vääränlainen aktivaatio saattaa vaikuttaa instabiliiuden esiintymiseen GHnivelessä, mutta aihe vaatii vielä paljon tutkittavaa. (Jaggi ym. 2012.)

4

Instabiliteetti ja konservatiivinen kuntoutus
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Olkanivelen instabiliteetti on yksi yleisimmistä vaivoista ja se johtuu nivelkapselin,
nivelsiteiden tai kiertäjäkalvosimen lihasten löystymisestä tai repeämisestä. Suuren
liikeradan

takia

olkanivel

asettaa

pehmytkudoksille

suuren

haasteen

sen

stabiloimiseksi. On arvioitu, että GH-nivelen stabiliteetista 80 % on lihasten tuottamaa
ja vain 20 % ligamenttien tuottamaa. (Sandströn & Ahonen 2011, 267.) Hartiarenkaan
lihasten epätasapaino ja kireys voivat aiheuttaa virheasentoja ryhdissä sekä
olkapäässä. Nämä voivat löysentää olkaniveltä tukevia rakenteita ja olkanivel voi
mennä helposti sijoiltaan. (Hougulum 2010, 597; Kauranen 2017, 148.)

Yliliikkuvuuden ja instabiliteetin välinen ero on hyvä tietää keskusteltaessa aiheesta.
Yliliikkuvuudella tarkoitetaan olkaluun liikettä nivelkuoppaan nähden ilman että taustalla
on vammaa, sekä ligamenttien ja muiden kudosten löysyyttä. Yliliikkuvuutta on usein
havaittavissa myös muissakin nivelissä. Toisin sanoen yliliikkuvilla henkilöillä
olkanivelessä

on

Instabiliteetissa

havaittavissa

taas

on

instabiliteetin

havaittavissa

fyysiset löydökset ilman

sekä

fyysiset

oireet

oireita.

että

anatomiset

mukaisesti

osittaiseen

löydökset. (Arciero, Cordasco & Provencher 2018, 161.)

4.1

Instabiliteettityppit

Olkanivelen

instabiliteetti

luokitellaan

löysyysasteiden

subluksaatioon ja luksaatioon. Subluksaatio tarkoittaa olkaluun siirtymistä lapaluun
nivelpinnan suhteen niin paljon, että sen seurauksena on nivelen toimintahäiriö.
Luksaatiossa taas nivel on kokonaan sijoiltaan. Instabiliteetti voidaan määritellä
suunnan

mukaan

anterioriseen,

posterioriseen,

inferioriseen,

superioriseen

ja

multidirektionaaliseen epävakauteen. Yleisimmät instabiliteettityypit olkanivelessä ovat
anteriorinen, posteriorinen ja multidirektionaalinen. (Hougulum 2010, 597; Kauranen
2017,

148;

Björkenheim,

Grönblad,

Hedenborg,

Kainonen,

Levón,

Paavola,

Salmenpohja, Tuovinen & Pakkala 2008, 51 - 52.)

Tahdonalaisuuden mukaan instabiliteetti jaetaan tahdonalaiseen (voluntaariseen) ja
tahdostariippumattomaan

(ei-voluntaariseen),

sekä

keston

mukaan

akuuttiin,

krooniseen ja toistuvaan. Akuutissa vaivassa on kyse alle viikko sitten tapahtumasta
traumasta ja pidempikestoisena on kyse kroonisesta vaivasta. Toistuva luksaatio voi
olla traumaattinen tai atraumaattinen. Toistuva atraumaattinen luksaatio johtuu
synnynnäisestä nivelten löysyydestä ja traumaattinen toistuva luksaatio on vamman
aiheuttama. (Hougulum 2010, 597; Kauranen 2017, 148.)
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Instabiliteetti voi johtua staattisista tai dynaamisista syistä. Staattinen instabilitteetti
johtuu sisäisten rakenteiden kuten nivelkapseleiden, jänteiden ja labrumin väljyydestä.
Dynaaminen

instabiliteetti

johtuu

hermojen,

lihasten

ja

keskushermoston

epätasapainoisesta toiminnasta, jotka muuten takaisivat olkanivelelle stabiliteettia.
Lihasten epätasapaino on vahvasti yhteydessä dynaamiseen instabiliteettiin ja
epätasapainolla tarkoitetaan lihasatrofioita tai lihaskireyksiä. (Kauranen 2017, 133.)

Useissa olkanivelen instabiliteetti tapauksissa syynä on glenohumeraalinivelen
sijoiltaanmeno. Suurin osa sijoiltaanmenoista tapahtuu anterioriseen suun-taan,
yleensä voimakkaan kontaktin tai kaatumisen seurauksena. Tällöin kyseessä on
traumaattinen instabiliteetti. Mekaaninen vaurio tapahtuu usein, kun olkanivel on
voimakkaassa ulkokierrossa loitonnuksen aikana. Suuren voiman vaikutuksesta
olkaluun pää liukuu eteenpäin pois nivelkuopasta. Tämä usein venyttää liikaa tai
vaurioittaa

kiertäjäkalvosinta.

Se

voi

vaurioittaa

keskimmäistä

ja

alempaa

glenohumeraali ligamenttia ja labrumia edestä sekä alhaalta. (Neumann 2010, 161.)
Posteriorisessa sijoiltaanmenossa olkaniveleen kohdistuu suuri voima sen ollessa
sisäkierrossa, lähennyksessä tai koukistuksessa. Olkaluun pää liikkuu posteriorisesti
nivelkuopassa ja aiheuttaa vaurioita olkanivelen takakapseliin. (Houglum 2010, 655 657.)

Atraumaattinen

instabiliteetti

tarkoittaa

traumasta

johtumatonta

epävakautta.

Monesti taustatekijänä atraumaattisessa instabiliteetissa on ligamenttien synnynnäinen
löysyys ja yliliikkuvuus koko vartalossa. Atraumaattinen instabiliteetti voi olla
yksisuuntainen tai monisuuntainen. Siihen voivat vaikuttaa muutokset kudoksessa,
epänormaalit

lapaluun

liikeradat,

olkapäätä

stabiloivien

lihasten

heikkous

tai

epäsymmetria, epätavallisen suuri olkapään liikerata, liian liikkuvat nivelkapselit,
hermo-lihasjärjestelmän toimintahäiriö, sekä yliliikkuvat tai löysät kudokset. (Neumann
2010, 160; Houglum 2010, 675.)

Itseaiheutetussa

instabiliteetissa

olkapään

epävakaus

johtuu

ligamenttien

ylivenytyksestä ja mikrotraumoista glenohumeraalinivelessä. Vaiva yhdistetään yleensä
liikkeisiin, jotka vaativat suurta ulkokiertoa ja loitonnusta. Tämän tyyppinen liike
aiheuttaa suurta rasitusta eniten glenohumeraalinivelen ligamenteille, jotka ovat
suurimmassa vaarassa fyysisille muutoksille. Vaurioiduttuaan pehmytkudosrakenteet
eivät enää pidä olkaluun päätä nivelenkuopassa yhtä tehokkaasti. Tämä prosessi lisää
olkanivelen väljyyttä, joka voi aiheuttaa vaivoja kiertäjäkalvosimeen, hauislihaksen
pitkään päähän ja labrumiin. Tämä vammamekanismi on yleisintä urheilulajeissa,
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joissa

liike

tapahtuu

hartiatason

yläpuolella,

kuten

uinnissa,

tenniksessä

ja

lentopallossa. (Neumann 2010, 160.)

Kuva 6. Stanmoren kolmio (Meakins, 2013). Alkuperäistä teosta mukaileva kuvio.

Stanmoren kolmiota (kuva 5) voidaan käyttää instabiiliuden tyypin määrittelyssä. Tässä
olkapään epävakaus on jaettu kolmeen tyyppiin trauman, lihastoiminnan ja sisäisten
vaurioiden mukaan. Ensimmäisessä tyypissä olkapäässä on havaittavissa traumasta
johtuvia sisäisiä vaurioita. Toisessa tyypissä ei ole havaittavissa traumaa, mutta
olkapäästä voidaan löytää merkkejä fyysistä muutoksista. Kolmannessa tyypissä ei ole
löydettävissä traumaa, mutta poikkeavaa lihastoimintaa on havaittavissa. Stanmoren
kolmio sopii vanhoja mittareita paremmin instabiiliuden määrittämiseen, jotka
määrittelevät yleensä kaksi eri instabiliteettityyppiä. (Bateman, Jaiswal & Tambe 2018.)

4.2

Instabiliteetin vaikutus olkanivelen toimintaan

Instabiliuuden vaikutuksesta olkaluun pää voi lähteä liikkumaan kesken koordinoidun
liikkeen ja näin muuttaa olkaluun asentoa lapaluuhun nähden (Sahrmann 2002, 217).
Yliliikkuvan nivelen proprioseptiikka on myös usein heikentynyt tai se ei ole riittävää
instabiilille nivelelle, joten liikkeen hallitseminen sekä asennon tunnistaminen on
haastavampaa. Tällainen liikkeessä tapahtuva epävakaus, sekä kontrollin puute
altistavat ihmisen helposti vahingoittumiselle, jos olkaniveltä stabiloiva lihaksisto on
heikko ja epätasapainossa. (Pakkala 2008, 2.) Epävakauden takia olkapäässä saattaa
tuntua epämukavaa muljahtelua, jolloin nopea nostaminen ja kiertoliike tulevat
hankaliksi (Björkheim ym. 2008, 51 - 52).
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Instabiilius voi altistaa myös tulevaisuudessa vakavammille traumoille, kuten kudosten
repeämille ja kroonisille kiputiloille. Toistuva osittainen olkanivelen sijoiltaanmeno voi
aiheuttaa hermojen venyttymistä tai puristusta. (Magee 2014, 1091; Pajalainen,
Michelsson & Björkheim 2003, 51 - 52.) Olkapään instabiilius voi myös aiheuttaa
sekundääristä yö- ja leposärkyä ja olkanivelen voimattomuutta (Pakkala 2008, 2).

4.3

Instabiilin olkapään konservatiivinen kuntoutus

Konservatiivista

kuntoutusohjelmaa

suositellaan

ensisijaisesti

atraumaattiseen

instabiiliin olkapäähän, mutta aiheesta on tarjolla vain vähän tutkimustietoa.
Konservatiiviseen kuntoutukseen ei tällä hetkellä ole yhtä selkeää linjaa, vaan se
perustuu fysiologisiin ja anatomisiin löydöksiin olkapään stabiliteetista. (Kauranen
2017, 148.)

Instabiliteetin konservatiivisessa kuntoutuksessa tavoitteena on vahvistaa olkanivelen
tukilihaksiston, jänteitä ja nivelsiteitä. Tällöin fysioterapiana on progressiivinen
kiertäjäkalvosimen ja hartialihaksen funktioita ja kontrollia kehittävä harjoittelu, jotta
olkanivelen stabiliteetti kehittyisi. (Taimela ym. 2002, 62; Gwendolen, Moore, Falla,
Lewis, McCarthy & Sterling 2005, 571.) Pääpaino harjoittelussa tulisi olla olkanivelen
dynaamisesta stabiliteettia ylläpitävillä lihaksilla (Ibàn, Herendia, Navlet, Serrano &
Oliete 2017).

Harjoittelussa priorisoidaan olkanivelen ja lapaluun stabiloivien lihasten koordinaatioon
sekä

voiman

kehittämiseen

(Kauranen

2017,

148).

Harjoittelu

voi

sisältää

voimaharjoittelua, plyometristä harjoittelua ja harjoittelun tulisi edetä yksilöllisesti kunkin
kuntoutujan kohdalla (Bateman, Jaiswal & Tambe 2018). Luomajoki (2018) toteaa, että
instabiliteetin konservatiivinen kuntoutus vaatii pitkän kuukausia kestävän harjoittelun.

Luksoitunutta glenohumeraaliniveltä tulisi alkaa liikuttaa mahdollisimman nopeasti, jotta
lihassurkastumilta vältyttäisiin. Kantositeen käytöllä ei näyttäisi olevan hyötyä
glenohumeraalinivelen epävakauteen tulevaisuudessa. Luksaation saanutta henkilöä
tulisi rohkaista olkapään normaalin arkiseen käyttöön, heti kun se on mahdollista.
Epävakautta ja sijoiltaanmenon riskiä lisääviä aktiviteettejä, kuten tiettyjä urheilulajeja,
tulisi välttää ja henkilökohtainen kuntoutusohjelma tulisi aloittaa. (Bateman, Jaiswal &
Tambe 2018.) Konservatiivista kuntoutusta suositaan ensimmäisenä vaihtoehtona
kuntoutukseen, ja mikäli siitä ei ole apua niin harkitaan leikkaushoitoa (Ibàn ym. 2017).
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5

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää uusin tutkimustieto atraumaattisen
instabiilin

olkapään konservatiivisesta kuntoutuksesta, selvittää niissä käytetyt

kuntoutusmenetelmät, selvittää miten hoidon vaikuttavuutta arvioitiin ja mikä oli eri
kuntoutusmenetelmien vaikuttavuus. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tuottaa
yhtenäinen kokonaisuus, jota voidaan käyttää osana fysioterapian hoitomenetelmiä tai
osana opetusta.

Tutkimuskysymykset:

1. Mitä

menetelmiä

käytetään

uusimman

tutkimustiedon

perusteella

atraumaattisen instabiilin olkapään konservatiivisessa kuntoutuksessa?
2. Miten menetelmien vaikuttavuutta arvioitiin?
3. Mikä oli kuntoutusmenetelmien vaikuttavuus?

6

Opinnäytetyön toteutus

Teimme opinnäytetyömme kirjallisuuskatsauksena, minkä tarkoituksena on näyttää,
miten aihetta on aiemmin tutkittu ja mistä näkökulmista (Tuomi & sarajärvi 2004, 119).

6.1

Aineiston keruu ja rajaus

Haimme kirjallisuuskatsaukseen lähteitä neljästä eri tietokannasta: Pubmed, Science
direct, Google Scholar ja Pedro. Käytimme hakusanoja ”Shoulder instability” or
”hypermobility” and ”treatment” or ”rehabilitation” and ”exercise” and ”concervative”.
Rajasimme kirjallisuuskatsaukseen käytettävää aineistoa seuraavilla kriteereillä.

1. Tutkimus julkaistu 2008 tai sen jälkeen.
2. Tutkimus julkaistu terveydenhuoltoalan tieteellisessä lehdessä.
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3. Tutkimus käsittelee vain atraumaattisen instabiliin olkapään konservatiivista
kuntoutusta. Mikäli tutkimuksessa ei ole erikseen mainittu traumasta, oletamme
sen olevan atraumaattinen.
4. Tutkimuksen otanta on vähintään 10 henkilöä.
5. Tutkimuksissa on arvioitu käytettyjen kuntoutusmenetelmien vaikuttavuutta.
6. Tutkimuksen koko teksti tulee olla saatavilla ilmaiseksi.
7. Tutkimus on englannin- tai suomenkielinen.

Taulukko 2. Tiedonhaun taulukko
Tietokanta

Hakusanat

Osumat Tiivistelmän

Valitut

perusteella
Science

Shoulder,

instability,

exercise, 2974

2 (2)

0

direct

treatment

Google

Shoulder,

instability

exercise 3

1(1)

0

Scholar

(sisältäen ilmaukset instability, ilman

4 (4)

0

ilmausta surgery)

Pubmed

Shoulder,

instability,

exercise, 96

treatment

Pubmed

Shoulder instability rehabilitation

464

3

3

Pubmed

shoulder, instability, conservative

150

4 (2)

1

Pedro

Shoulder, instability, conservative

21

1

1

Suluissa
dublikaatit

6.2

Aineiston analyysi
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Analysoimme aineiston sisällönanalyysillä, jonka avulla dokumentteja voidaan
analysoida objektiivisesti ja systemaattisesti. Sisällönanalyysissä aineisto pyritään
järjestämään tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta sen informaatiota. Analyysillä
pyritään luomaan selkeyttä aineistoon, jotta sen perusteella voidaan tehdä selkeitä ja
luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Aluksi aineisto hajotetaan osiin,
käsitellään ja kootaan uudestaan loogiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2002,
105.)

Aineiston pelkistämisellä aineistosta pyritään poistamaan kaikki epäolennainen
pois. Pelkistäminen voi olla aineiston informaation tiivistämistä tai pilkkomista osiin.
Pelkistäminen

tapahtuu

siten,

että

auki

kirjoitetusta

aineistosta

etsitään

tutkimuskysymyksiä kuvaavia ilmaisuja. Aineiston ryhmittelyssä aineistosta kootut
alkuperäisilmaukset käydään tarkasti läpi ja niistä etsitään samankaltaisuuksia, tai
eroavaisuuksia. Ryhmittelyssä aineisto tiivistyy, koska yksittäiset tekijät sisällytetään
suurempiin kokonaisuuksiin. Viimeisessä vaiheessa aineiston näkökulmia yhdistellään
niin pitkälle kuin mahdollista. Tämän jälkeen aineisto voidaan analysoida ja sen
pohjalta

voidaan

tehdä

johtopäätökset.

Aineistolähtöisessä

sisällönanalyysissä

yhdistellään käsitteitä ja näin saadaan vastaus tutkimuskysymyksiin. Sisällönanalyysi
perustuu tulkintaan ja päättelyyn, missä edetään empiirisestä aineistosta lähemmäksi
käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta aiheesta. (Tuomi ja Sarajärvi, 2002, 105.)

Etsimme vastauksia tutkimuskysymyksiimme yliviivauskynien avulla. Värjäsimme
valituista tutkimuksista vihreällä värillä eri kuntoutusmenetelmät. Oranssilla värillä
värjäsimme käytetyt mittarit ja niiden tulokset ja keltaisella värillä värjäsimme
hoitomenetelmien

vaikuttavuudet.

Kokosimme

löydetyt

vastaukset

omiksi

kokonaisuuksiksi ja vastasimme tutkimuskysymyksiin.

6.3

Aineiston arviointi

Arvioimme tutkimuksien laatua PEDro-asteikon avulla, joka on tehty erityisesti
fysioterapian tutkimuksien arviointiin. Asteikossa on 11 kohtaa, jotka antavat suuntaa
tutkimuksen laadusta. Jokaisesta kohdasta annetaan piste vain, jos se selkeästi täyttää
annetut kriteerit. Kohdat 4, 7-11 mittaavat tutkimuksessa käytetyn menetelmän
vaikuttavuutta. (Physiotherapy Evidence Database PEDro s. a.) Liitteessä kolme on
nähtävissä valikoitujen tutkimusten pisteet PEDro-asteikon mukaan. PEDro-asteikon
kohdat ovat seuraavat:
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1. Tutkimuksessa on ilmoitettu millä perusteella henkilöt on valikoitu tutkimukseen.
Tutkimuksen sisällöstä käy ilmi, mistä ja millä perusteilla tutkimuksen henkilöt
on valittu. Tästä kohdasta ei anneta pisteitä
2. Testihenkilöiden ryhmiin jaottelu on sattumanvaraistettu, mutta tarkkaa
jakokriteeriä ei tarvitse olla kerrottuna. Nopan heitto tai vastaava luetellaan
sopivaksi jaotteluksi, mutta potilasnumeron tai syntymäajan mukainen jako ei
kelpaa.
3. Jaottelusta vastaava henkilö ei saa tietää mihin ryhmiin testihenkilöt jaetaan.
4. Alussa ryhmien sisällä ei saa esiintyä suurta vaihtelua tutkittavasta asiasta.
Ainakin kaksi mitattavaa asiaa täytyy ilmoittaa, joista toisen pitää koskea
tutkittavaa asiaa.
5. Kaikki tutkimuksen testihenkilöt on sokkoistettu, eli tutkijat, terapeutti tai
testihenkilö ei tiedä mihin ryhmään testihenkilö on sijoitettu. Sokkoistaminen on
onnistunut, kun testihenkilö tai terapeutti ei osaa sanoa onko hän osallistunut
hoitoon vai ei. Tutkija luetaan sokkoistetutksi, jos koehenkilö ja terapeutti on
sokkoistettu.
6. Kaikki tutkimuksen terapeutit on sokkoistettu, jolloin terapeutti ei osaa erottaa
onko koehenkilö saanut, tai ei ole saanut hoitoa.
7. Kaikki tutkimuksen arvioijat on sokkoistettu, jolloin he eivät voi erottaa onko
koehenkilö saanut tai ei ole saanut hoitoa.
8. Testihenkilöiden ja mittaustulosten määrä tulee olla ilmoitettuna. Kriteeri täyttyy,
kun vähintään 85 % testihenkilöiden tuloksista on saatu. Kriteeri pätee, vaikka
testituloksia olisi otettu useampi tutkimuksen aikana.
9. Jokainen testihenkilö sai ryhmänsä mukaista hoitoa. Mikäli näin ei ole
tapahtunut syy, miksi hoitoa ei ole saatu, on kirjattava ylös.
10. Tutkimustuloksia on vertailtu ryhmien välillä.
11. Tuloksien vaikuttavuutta on arvioitu ja arviointi on tapahtunut joko ryhmien
sisällä tai ryhmien välillä.

Luotettavuudesta ja eettisyydestä huolehdimme noudattamalla hyviä tieteellisiä
käytänteitä. Tuomi ja Sarajärvi (2002, 130.) määrittelevät hyvän tieteellisen käytännön
sellaiseksi

toiminnaksi,

jossa

toimitaan

tiedeyhteisön

hyväksymien

sääntöjen

mukaisesti, tutkimustyössä ja tulosten esittämisessä noudatetaan yleistä huolellisuutta
sekä tarkkuutta. Tärkeää on myös ottaa huomioon muiden tutkijoiden työ ja
saavutukset, esittää omat tulokset oikeassa valossa, sekä kunnioittaa tieteen
avoimuuden ja kontrolloitavuuden periaatetta.
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Noudatimme omassa opinnäytetyössämme hyvää tieteellistä käytäntöä ja huomiomme
mahdolliset eettiset ongelmat. Käytimme vain englannin- ja suomenkielisiä lähteitä,
jotta käännösvirheiltä ja väärinymmärryksiltä vältyttäisiin. Haimme tutkimuksia vain
luotettavista

tietokannoista

ja

valikoimme

kirjallisuuskatsauksessa

käytettävät

tutkimukset mahdollisimman tarkasti.

7

Tutkimustulokset

Kirjallisuuskatsaukseen valikoitui lopulta viisi tutkimusta koko tekstin perusteella.
Yleisin

hoitomenetelmä

oli

lihasvoiman

lisääminen

ja

seuraavaksi

yleisin

asennonhallinnan ja proprioseptiikan kehittäminen. Tutkimusten luotettavuutta arvioitiin
PEDro-asteikon avulla, ja sen arviointi löytyy tarkemmin liiteluettelosta (liite 3).
Yhdessä tutkimuksessa kuntoutuksen tukena oli opetus ja neuvonta. Yleisimmät
hoidon vaikuttavuutta arvioivat mittarit olivat MISS (Melbourne Instability Shoulder
Score) ja WOSI (Western Ontario Shoulder Index). Yhdessä tutkimuksessa käytettiin
mittarina OISS (Oxford Instability shoulder score)-asteikkoa ja yhdessä hoidon
vaikuttavuutta mitattiin arthometrillä. Tutkimuksien tiedot on tiivistetty taulukkoon (liite
2).

7.1

Käytetyt kuntoutusmenetelmät

Selvästi yleisin kuntoutusmenetelmä valitsemissamme tutkimuksissa oli olkapään ja
lapaluun

toimintaan

vaikuttavien

lihaksien

vahvistaminen,

mitä

käytettiinkin

Watsonin, Rockwoodin ja Nottinghamin sekä Illinoisin yliopistojen ohjelmissa. Kaikissa
näissä

ohjelmissa

harjoiteltiin

voimaa,

mutta

jokaisessa

oli

erilaiset

harjoittelumenetelmät, progressio, ohjaus sekä ohjelman kesto. (Warby, Ford, Hahne,
Watson & Pizzari 2018; Laudner, Metz & Thomas 2013; Watson, Balster, Lenssen,
Hoy & Pizzari 2018.)

Rockwoodin ohjelma samanaikaisesti kaikkien hartialihaksen osien sekä ulko- ja
sisäkiertäjien vahvistamiseen kahdessa jaksossa. Ensimmäiseen jaksoon kuuluu viisi
harjoitetta kuudella eri kuminauhavastuksessa ja seuraavaan osioon siirrytään, kun
kaikki harjoitteet on suoritettu hyvällä tekniikalla kaikilla vastuksilla. (Warby ym. 2018.)
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Toisessa osassa tehdään kaikki samat liikkeet kuin ensimmäisessä osiossa, mutta
vastuksena käytetiin käsipainoa alkaen neljästä kilosta. Vastusta kasvatettiin yksi kilo
kerrallaan, ja miehet etenivät yhteentoista kiloon ja naiset yhdeksään kiloon asti. Kaikki
liikkeet suoritettiin yhdessä harjoittelukerrassa vain yhden kerran, mutta kaikki
harjoitteet tehtiin kahdesti päivässä. Jokaisessa harjoitteessa raajaa pidettiin paikallaan
liikeradan lopussa viiden sekunnin ajan ja toistoja tehtiin viisi. (Warby ym. 2018.)

Watsonin MDI-harjoitusohjelma lähestyi kuntoutusta eri näkökulmasta. Ohjelmalla
pyrittiin opettamaan uudelleen lapaluun ja olkanivelen liikeradat ennen siirtymistä
hartialihaksen ja kiertäjäkalvosimen vahvistamiseen. Watson MDI -harjoitusohjelma oli
kuusiosainen, joista ensimmäinen osa keskittyi väärien lapaluiden liikkeiden uudelleen
opetteluun jokaisen kuntoutettavan henkilön kanssa yksilöllisesti. Ohjelma vaikeutuu
tasaisesti lisäämällä harjoitettavien lihaksien työmäärää ja glenohumeraalinivelen
liikeratoja. (Warby ym. 2018; Watson ym. 2018)

Harjoitusohjelman viimeinen osio keskittyi spesifeihin liikemalleihin, joita tarvittiin
kunkin kuntoutujan kohdalla yksilöllisesti. Harjoitusohjelman eri vaiheissa käytetiin
useita eri välineitä, kuten käsipainoja, kuminauhoja tai kehonpainoa, liikkeestä ja
kuntoutettavan tasosta riippuen. Tarkkoja toisto- tai sarjamääriä ei asetettu, vaan
ohjelma antoi laajempia suuntaviivoja terapeutille räätälöidä ohjelmaa kunkin
kuntoutujan

tarpeiden

mukaisesti.

Esimerkeiksi

proprioseptiikkaa

edistävien

harjoitteiden toistomääräksi annettiin 20 toistoa tehden kolme sarjaa kahdesti päivässä,
kestävyyttä kehittävään harjoitteluun 12 toistoa ja kolme sarjaa kahdesti päivässä, sekä
voimaa kehittävään harjoitteluun 8-12 toistoa tehden neljä sarjaa joka toinen päivä.
(Warby ym. 2018; Watson ym. 2018.)

Muista poikkeava harjoitusmuoto oli Derby MDI -ohjelman käyttämä plyometrinen
harjoittelu. Ohjelma oli jaettu kahteen osioon, ja kummassakin osiossa keskityttiin vain
yhteen liikkeeseen kerrallaan, ja vasta sen jälkeen edettiin seuraavaan. Ensimmäinen
osio keskittyi enemmän nopeiden liikkeiden hallitsemiseen ja lihassupistuksen
nopeuteen. Osion ensimmäinen liike oli 1 kg painavan pallon tiputtaminen 90°
loitonnuksesta ja sen kiinni ottaminen. Tässä liikkeessä tavoiteltavien toistojen määrä
oli 100, ja vasta kun kaikki toistot sai suoritettua oikeaoppisesti, kohdehenkilö voi siirtyä
seuraavaan harjoitteeseen. (Warby ym. 2018.)

Kaksi seuraavaa liikettä oli ensimmäisen vaikeutetut versiot, joista ensimmäinen
suoritettiin yhdellä jalalla seisten ja seuraava silmät suljettuna. Seuraavaksi edettiin
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ovenkarmia vasten kaatuviin punnerruksiin, joissa tavoiteltiin 50:tä toistoa. Seuraavaksi
edettiin

jyrkemmässä

kulmassa

kaaduttaviin

punnerruksiin

ja

lopulta

taputuspunnerruksiin. Toinen osio keskittyy taas proprioseptiikkaan, lihastasapainoon
ja keskivartalon hallintaan. (Warby ym. 2018.)

Illinoisin

yliopiston

käyttämässä

harjoittelun aikana kuntosalilla

harjoitusohjelmassa

keskityttiin

kuuden viikon

lihasvoimaharjoitteluun. Tutkimuskohteena olivat

yliopiston chearleading-joukkueen urheilijat, joilla oli traumasta johtumaton instabiili
olkapää. Ohjelmassa harjoitteet oli jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen osa kesti
neljä viikkoa ja toinen kaksi viikkoa. (Laudner ym. 2013.)

Ensimmäisessä osassa harjoitteita tehtiin maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin
ja

jokaisessa

harjoittelukerrassa

tehtiin

kolme

liikettä

olkanivelen

lihaksien

vahvistamiseksi. Tangolla tai käsipainolla tehtäviä liikkeitä tehtiin keskimäärin neljä
sarjaa ja 8-15 toistoa sekä kehonpainolla tehtävät harjoitteet suoritettiin kolme kertaa
uupumukseen asti. (Laudner ym. 2013.)

Toisessa osassa ei enää tehty kehonpainoharjoitteita vaan keskityttiin pelkästään
käsipainolla tehtäviin harjoitteisiin, ja harjoitteet suoritettiin samoina päivinä kuin
ensimmäisessä osassakin. Kaikki harjoitteet, muutamaa lukuun ottamatta, olivat
vapailla painoilla tehtäviä moninivelliikkeitä. Kaikki harjoitteet tehtiin yliopiston tiloissa
chearleading-joukkueen valmentajan ohjauksessa. Kaikissa harjoitteissa valittiin paino,
jolla kuntoutettava henkilö jaksoi tehdä kaikki toistot hyvällä tekniikalla, ja vasta sitten
siirryttiin isompaan vastukseen. (Laudner ym. 2013.)

Toiseksi yleisin kuntoutusmenetelmä oli proprioseptiikan ja asennonhallinnan
kehittäminen. Blacknall, Macie & Wallace (2014) tutkivat Nottinghamin yliopistossa
instabiilin olkapään kuntoutuksessa heidän oman kuntoutusohjelmansa vaikutusta.
Käytetyssä ohjelmassa pääpaino oli asennonhallinnassa ja staattisten asentojen
ylläpidossa. (Kiss, Damrel, Mackie, Neumann 2000.)

Harjoittelu alkoi staattisista asennoista, missä uudelleen opetettiin olkanivelen liikkeitä
ja asennonhallintaa sekä pyrittiin lisäämään tietoisuutta raajan asennosta. Harjoittelun
edetessä siirryttiin dynaamisiin liikkeisiin, missä fasilitoinnilla pyrittiin ohjamaan raajaa
oikeaan asentoon ja liikerataan. Harjoitteluun kuului suljetun liikeketjun harjoitteita,
lihasmassaa, lihaskestävyyttä ja lihastasapainoa kehittäviä harjoitteita. Kuntoutuksen
tukena käytettiin myös lihastasapainoa ja stabiliteettiä edistäviä harjoitteita, joiden
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tarkoitus oli myös edistää proprioseptiikkaa. Tutkijat eivät kertoneet tarkkaan, mitä eri
liikkeitä ohjelmassa käytettiin. (Kiss ym. 2000.)

Derbyn kuntoutusohjelman toinen osio keskittyi tarkemmin asennonhallintaan ja
proprioseptiikkaan. Osiossa on kuusi liikettä, jotka suoritetaan kahdesti päivässä, joko
tekemällä viisi toistoa hyvällä tekniikalla tai tekemällä liikettä minuutin verran.
Ensimmäinen liike oli yhdellä kädellä pallon liu´uttaminen seinää vasten pyrkien
tasaiseen liikkeeseen. (Bateman, Smith, Osborne & Wilkes 2015.)

Toisessa liikkeessä ollaan polvillaan ja kurotetaan kädellä maton eri kulmiin,
kolmannessa liikkeessä tehtiin sama liike, mutta käden alla liikutettiin pientä palloa.
Neljännessä liikkeessä oltiin punnerrusasennossa ja kurotettiin kädellä maton eri
kulmiin

ja

viidennessä

liikkeessä

pidettiin

palloa

suorien

käsien

alla

punnerrusasennossa sekä tehtiin pientä edestakaisin liikettä. Viimeinen kuudesta
harjoitteesta tehtiin punnerrusasennossa ja pyrittiin pitämään tasapaino pallojen ollessa
käsien alla. (Bateman ym. 2015.)

Selvästi muista hoitomenetelmistä poikkeava metodi oli opetus ja neuvonta, mitä
Blacknall

ym.

(2014)

käyttivät

Nottighamin

yliopistossa

osana

heidän

kuntoutusohjelmaansa. Opetuksessa ja neuvonnassa käytettiin myös visuaalista
palautetta videomateriaalin ja peilikuvaharjoittelun muodossa. Tutkimusryhmälle
selitettiin tarkasti heidän olkapäänsä tilasta ja kerrottiin, kuinka esiintyvää kipua
voidaan

hallita

ymmärrettyä

esimerkiksi

instabiilin

nukkuma-asentoja

olkanivelen

muuttamalla.

vaikutuksen

olkapään

Vasta

potilaan

toimintakykyyn

kuntoutuksessa siirryttiin terapeuttisiin harjoitteisiin.

7.2

Hoitomenetelmien arviointi ja mittarit

Rockwoodin harjoitusohjelman ja Watson MDI -ohjelman vaikuttavuuden koettuja eroja
arvioitiin MISS- ja WOSI-mittareilla. MISS-mittari sisältää 22 kysymystä, jotka on jaettu
neljään ryhmään. Neljä käsittelee kipua, viisi instabiliteettia, kahdeksan olkapään
toimintaa ja viisi urheilua. Jokainen kysymys pisteytetään Likert-asteikolla. (Rouleau,
Faber & Macdermid 2010.)

WOSI-mittari koostuu 21 kysymyksestä, jotka pisteytetään 0 - 100 potilaan oman
tuntemuksen mukaan. Kysymyksien tulokset lasketaan yhteen, ja tulos voi olla
parhaassa tapauksessa 0 ja huonoimmassa 2100 pistettä. Kysymykset on jaettu
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neljään ryhmään, joista kymmenen käsittelee oireita, neljä harrastuksia ja vapaa-ajan
viettoa, neljä elämäntapaa ja kolme yleistä hyvinvointia. (Salomonsson, Ahlström,
Dalén & Lillkorna 2009.) Arvioinnin apuna oli myös Orebro Musculoskeletal Pain
Questionare -asteikko. Tutkimuksessa arvioitiin myös lihasvoimaa, lapaluun hallintaa,
lapaluun eteenpäin kallistumisen kulmaa, potilaiden tyytyväisyyttä, olkanivelen
loitonnuksen määrää ja lapaluun liikkeen määrää asteina sekä mahdollisia olkanivelen
sijoiltaanmenoja. (Warby ym. 2018.)

Watson

MDI

-ohjelman

vaikuttavuutta

atraumaattisen

instabiilin

olkapään

kuntoutukseen arvioitiin MISS-, WOSI- ja OISS-mittareilla. OISS-mittari koostuu 12
kysymyksestä, jotka pisteytetään Likert-tyylillä ja jokaisesta kysymyksestä saa pisteitä
0 - 48. Mitä korkeampi pistemäärä on, niin sitä parempi on olkapään toiminta. (Watson
ym. 2018.)

Blacknall ym. (2014) käyttivät tutkimuksessaan mittareita WOSI ja OISS (Oxford
instability shoulder score), ja tutkimushenkilöt tekivät itse mittaukset ennen
harjoitusohjelman alkamista ja sen loppumisen jälkeen. Derbyn instability- ohjelman
vaikuttavuutta mitattiin OISS- ja WOSI-mittareilla. Tutkimuksen seuranta kesti 4,5 kk
(Bateman ym. 2015).

Muista poikkeava mittari oli käytössä Laundnerin ym. (2013) tutkimuksessa, missä
mittaukset tehtiin istualtaan paikallaan olevalla arthrometrillä. Laite kohdistaa
mitattavaan

niveleen

ennalta

määrätyn

voiman

mitaten

olkaluun

liikkumista

nivelkuopassa. Arthrometrillä mittaus otettiin dominantista kädestä käden ollessa 90°
abduktiossa,

kyynärpään

ollessa

90°

fleksiossa

ja

olkanivelen

ollessa

90°

ulkokierrossa. Arthrometri kohdisti mitattavaan käteen 12 Danin voiman mitaten
olkaluun liikkumista anteriorisesti. Mittaus tehtiin urheilijoille heidän ollessa istumassa
pöydän ääressä ja arthometrin ollessa pöydällä. (Laudner ym. 2013)

7.3

Hoitomenetelmien vaikuttavuus

Tutkittaessa

kahden

eri

ryhmän

harjoitusohjelman

vaikuttavuuden

eroja

satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa tultiin päätelmään, että Watson MDIohjelma oli selvästi tehokkaampi kuin Rockwoodin ohjelma. Rockwoodin ohjelmassa
suoritettiin kaikkien hartialihaksen osien sekä ulko- ja sisäkiertäjien harjoituksia ensin
vastuskuminauhalla ja sitten käsipainoilla. Watson MDI- ohjelmassa opetettiin aluksi
lapaluun ja olkanivelen oikeat liikeradat, minkä jälkeen ohjelma vaikeutuu tasaisesti
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lisäämällä harjoitettavien lihaksien työmäärää ja glenohumeraalinivelen liikeratoja.
Lopuksi Watson MDI keskittyi spesifeihin liikemalleihin, joita tarvittiin kunkin
kuntoutujan kohdalla yksilöllisesti. Suurin vaikutus havaittiin WOSI-mittarilla, missä
koetut oireet paranivat keskimäärin 35,1 %. Olkapään toiminta parani myös muilla
mittareilla. Rockwood- ohjelman vaikuttavuus oli parantunut WOSI-mittarin mukaan
22,3 %. Tuloksien mukaan Watsonin MDI -ohjelma paransi olkanivelen toimintaa
enemmän kaikilla mittareilla 6, 12 ja 24 viikon jälkeen tehdyissä mittauksissa ja
tuloksien perusteella olkapään toiminta parani kaikilla mittareilla enemmän Watsonin
ohjelmassa, mutta myös Rockwoodin ohjelmalla saatiin parannettua olkanivelen
stabiliteettia. (Warby ym. 2018.)

Watson MDI -ohjelman vaikuttavuutta arvioivan tutkimuksen tulokset kertoivat selviä
vaikutuksia

hartiarenkaan

ja

olkanivelen

toiminnallisen

tilan

paranemisessa,

hartiarenkaan lihasten vahvistamisessa sekä lapaluun liikkeen hallinnassa ja
kontrolloimisessa konservatiivisen kuntoutuksen suhteen. WOSI-mittarilla koetut oireet
paranivat

tutkimuksessa

kohdehenkilöiden

kipuun

25

%.

Ohjelmalla

ja

sen

kokemiseen.

oli
He

myös

suoria

kuitenkin

vaikutuksia

totesivat,

että

lisätutkimukset aiheesta olisivat tarpeellisia. (Watson ym. 2018.)

Nottinhgamin yliopiston kehittämässä tutkimuksessa todettiin fysioterapian olevan
olennaisessa osassa taaksepäin suuntautuvan instabiliteetin kuntotusta ja hoitoa. He
korostivat lihavoimaharjoittelun lisäksi motorisen kontrollin, oikean lihasaktivaation ja
asentotunnon merkitystä kiertäjänkalvosimen sekä olkaniveltä liikuttavien lihasten
tekemän stabiloimisen lisäksi. Nottinghamin harjoitusohjelma kehitti tutkimusryhmän
tuloksia OISS-mittarilla 18,6 pistettä ja WOSI-mittarilla 37,2 %. Heidän mukaansa myös
visuaalinen palaute videomateriaalin ja peilikuvaharjoittelun muodossa oli tärkeää
oikeaoppisen liikkeen ymmärtämisen ja hahmottamisen kannalta. Tutkimustulokset
olivat pienestä otannasta huolimatta merkittäviä. (Blacknall ym. 2014)

Derbyn kuntoutusohjelman vaikuttavuutta arvioivassa tutkimuksessa oli pieni ryhmä,
jota kuntoutettiin yksilöllisesti henkilökohtaisen progression mukaan. He totesivat
plyometristen ja motoriseen kontrollin harjoitusten valmistavan hartiarenkaan sekä
kiertäjänkalvosimen toimintaa kehonpainoharjoituksia varten ja näin vahvistivat
olkaniveltä tukevia rakenteita ja sen stabiliteettia. Tutkimusryhmän tulokset paranivat
OISS-mittarilla keskimäärin 16,67 pistettä ja WOSI-mittarilla keskimäärin 36,76 %.
Potilaat raportoivat itse hoitojen vaikuttavuuden. Heidän mukaansa tulokset antavat
aihetta lisätutkimuksille, joissa on isompi otos. (Bateman ym. 2015.) Blacknall ym.
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(2014) ja Batemann ym. (2015) todistivat, että plyometrisillä harjoitteilla ja opetuksella
voidaan

saada

positiivisia

tuloksia

instabiilin

olkanivelen

konservatiivisessa

kuntoutuksessa.

Illinoisin yliopiston tutkimuksessa he toteavat lihasvoimaharjoittelun auttaneen
yliliikkuvan olkapään kuntoutuksessa ja ennaltaehkäisyssä, vahvistamalla olkaniveltä
stabiloivia lihaksia sekä vähentämällä olkanivelen löysyyttä. Arthrometrillä mittausten
alussa keskimääräinen löysyys oli 13.5 mm ja lopuksi 11.6 mm. Harjoitusohjelma siis
vähensi olkanivelen löysyyttä kontrolliryhmää verrattuna. Tämä myös vahvistaa
käsitystä siitä, että oikein suoritetulla voimaharjoittelulla saadaan positiivisia tuloksia
instabiliteetiin. (Laudner ym. 2013.)

7.4

Tulosten yhteenveto

Viidessä tutkimuksessa käytettiin viittä eri kuntoutusohjelmaa atraumaattisen instabiilin
olkapään konservatiiviseen kuntoutukseen. Warby, Ford, Hanhe, Watson ja Pizzari
(2018) vertailivat Rocwook instability program -ohjelman ja Watson MDI -ohjelman
vaikuttavuuden eroja kahdentoista kuntoutusviikon ajalta. Bateman, Smith, Osbourne
ja Wilkens (2013) taas tutkiva Derby instability program -ohjelman vaikuttavuutta
neljän ja puolen kuukauden seurantajakson aikana. Blacknall, Macie ja Wallace (2014)
tutkivat Nottinghamin yliopiston kehittämän ohjelman vaikuttavuutta yhdeksälletoista
potilaalle, keskimääräisen hoitojakso pituuden ollessa 165 päivää. Laudner, Metz ja
Thomas (2013) tutkivat Illinoisin yliopistossa kuuden viikon harjoitusohjelman
vaikuttavuutta chearleading-urheilijoilla. Watson, Balster, Lenssen, Hoy & Pizzari
(2018)

arvioivat

Watson

MDI

-ohjelman

vaikuttavuutta

kahdentoista

viikon

harjoittelujakson aikana. Taulukossa 2 ovat tutkimuksissa käytetyt ohjelmat, keskeiset
menetelmät, ohjelman kesto, arviointimittarit ja niiden arviointikohteet.
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Taulukko 2. Tutkimuksissa käytetyt harjoitus ja arviointimenetelmät ja tulokset

Warby
ym.
(2018),

Käytetty
ohjelma

Keskeiset
menetelmät

Ohjelm
an
kesto

Arviointikohte
et

Arviointiin käytetyt mittarit ja
hoidon vaikuttavuus

Watson
MDI ja
Rockwo
od
kuntoutu
sohjelm
a

Kaikkien
hartialihaks
en osien,
sekä ulkoja
sisäkiertäjie
n
harjoituksia

12
viikkoa

Koettu
olkapääkipu
ja
instabiliteetti

MISS Rockwood; alussa 48,7% ja
lopussa 66,6% (muutos 15,6%)

MiSS Watson; alussa 47,6% ja
lopussa 78,8% (muutos 31,1%)
Koettu
olkapääkipu
ja
instabiliteetti

WOSI Rockwood; alussa 41,8%
ja lopussa 66,7% (muutos 22,3%)

WOSI Watson; alussa 37,9% ja
lopussa 72,8% (muutos 35,1%)
Watso
n ym.
(2018)

Blackn
all ym.
(2013)

Batem
an ym.
(2015)

Laudn
er ym.
(2013)

Watson
MDI

kaikkien
hartialihaks
en osien,
sekä ulkoja
sisäkiertäjie
n
harjoituksia

12
viikkoa

Nottingh
amin
yliopisto
n
kuntoutu
sohjelm
a

Lihasvoima
-,
propriosepti
nen- ja
asentotunto
harjoittelu

5,5
kuuka
utta

Derbyn
kuntoutu
sohjelm
a

Plyometrine
n ja
motorisen
kontrollin
harjoittelu

4,5
kuuka
utta

Lihasvoima
harjoittelua
vapailla
painoilla

6
viikkoa

Illinoisin
yliopisto
n
voimaha
rjoittelu
ohjelma

Koettu
olkapääkipu
ja
instabiliteetti

MISS alussa 46,9% ja lopussa
76,3% (muutos 29,7%)

Koettu
olkapään
instabiliteetti

OISS alussa 35,7 ja lopussa 20,6
(muutos 16,1)

Koettu
olkapääkipu
ja
instabiliteetti

WOSI; muutos alku- ja
loppumittauksien välillä 25%

Koettu
olkapään
instabiliteetti

OISS alussa 40,9 pistettä ja
lopussa 22,7 pistettä (muutos
18,6 pistettä)

Koettu
olkapääkipu
ja
instabiliteetti

WOSI alussa 49,8% ja lopussa
87% (muutos 37,2%)

Koettu
olkapään
instabiliteetti

OISS alussa 37,6 pistettä ja
lopussa 20,4 pistettä (muutos
16,6 pistettä)

Koettu
olkapääkipu
ja
instabiliteetti

WOSI alussa 47,47% ja lopussa
84,23% (muutos 36,7%)

Olkanivelen
löysyys
mekaanisesti

Arthrometri; alussa 13,5 mm ja
lopussa 11,6 mm (muutos 1,9
mm)
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8

Pohdinta

Harjoitusohjelmat erosivat toisistaan niin sisällöllisesti kuin tuloksellisesti. Niiden
keskenään vertailu on hankalaa otantojen koon, kuntoutusohjelmien keston ja
mittausmenetelmien erojen takia. Voimme vain yhden tutkimuksen perusteella päätellä,
että Watsonin MDI -ohjelma oli tehokkaampi kuin Rockwoodin harjoitusohjelma, mutta
tämäkin vaatii lisää tarkentavia tutkimuksia lopullisien päätelmien tekemiseksi. Voimme
verrata tutkimuksia keskenään saman harjoitteluohjelman tavoitteen ja mittarin
perusteella. Jollain tavoin vertailukelpoisia tutkimuksia ovat Watson MDI-, Rockwoodin,
Nottinghamin- ja Illinoisin yliopistojen kuntoutusohjelmat, jotka ovat painottuneet
olkaniveltä stabiloivien lihasten sekä kiertäjänkalvosimen lihaksien vahvistamiseen eri
keinoin. Voimme näiden neljän tutkimuksien tulosten perusteella päätellä, että
lihasvoimaharjoittelu

on

tehokas

keino

atraumattisen

instabiilin

olkapään

kuntoutukseen mittarista riippumatta.

Watson MDI -ohjelman suurin vaikutus WOSI-mittarilla oli Warbyn ym. (2018)
tutkimuksessa keskimäärin 35,1% ja Watsonin ym. (2018) tutkimuksessa 25 %.
Rockwoodin

vaikutus

WOSI-mittarilla

oli

keskimäärin

22,3

%.

Nottinghamin

harjoitusohjelman vaikuttavuus oli 37,2 %. Derby Shoulder Instability -ohjelman
tutkimusryhmän tulokset paranivat WOSI- mittarilla keskimäärin 36,76 %. Kaikilla
ohjelmilla saatiin hyviä tuloksia, mutta Rockwoodilla oli pienimmät koetut vaikutukset.
Myös Nottinghamin yliopiston kuntoutusohjelmalla oli hyvä vaikuttavuus, mutta sen
otanta oli pieni ja tulokset pelkästään kohdehenkilöiden itsensä arvioimia. Derby
Shoulder

Instability

–kuntoutusohjelman

vaikuttavuus

oli hyvä, mutta

heidän

kuntoutusjaksonsa oli 18 viikkoa ja muiden oli vain 6-12 viikkoa. Watson MDI ohjelmassa otanta oli suuri, vaikuttavuus hyvä ja samaa ohjelmaa käytti kaksi eri
tutkimusta saaden hyvät arviot WOSI-mittarilla, joten tämä oli luotettavin tulos koko
opinnäytetyössämme.

Arkipäiväisellä voimaharjoitteluohjelmalla voidaan myös saada positiivisia tuloksia
olkanivelen löysyyden ehkäisemiseksi, kuten Laundner ym. (2013) todistivat.
Tutkimuskohde oli kuitenkin yliopistotason urheilijoita, ja uskomme tämän vaikuttaneen
positiivisesti tutkimustulokseen. He myös käyttivät mittaukseen vain arthrometriä
mittaamaan olkaluun liikkumista nivelkuopassa, mutta eivät muita mittareita arvioimaan
olkapään toimintaa arkipäiväisessä toiminnassa. Muissa tutkimuksissa mittarit
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keskittyivät enemmän

olkapään toimintakyvyn

arviointiin. Mielestämme

tämän

tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa urheilijoiden tai aktiiviliikkujien kuntoutukseen,
mutta vähemmän liikkuvalle ihmiselle kuntosalilla suoritettavat liikkeet voivat olla liian
haastavia.

Vaikka Blacnallin ym. (2014) tutkimuksessa ei kerrottu tarkkaan, mitä liikkeitä
kuntoutuksessa käytettiin, päätimme silti säilyttää sen osana kirjallisuuskatsausta.
Heidän käyttämänsä videokuvaus, visuaalinen palaute ja opetus olivat muista
kuntoutusmenetelmistä

niin

paljon

poikkeavia,

että

päätimme

säilyttää

sen.

Mielestämme kaikkien kuntoutuksen näkökulmien esilletuonti on tärkeää ja arvokasta
tietoa, joten emme halunneet rajata sitä pois.

Kaikilla ohjelmilla saatiin positiivisia hoitotuloksia, ja voimme siis päätellä niiden ainakin
jollain tasolla parantavan olkapään toimintaa. Olkanivelen toiminnan häiriöt ovat
yleisimpiä ongelmia väestössä, joten tieto erilaisista kuntoutusohjelmista oli hyvä koota
ja antaa vaihtoehtoisia menetelmiä ihmisille instabiilin olkapään kuntoutukseen.
Työskentelevä fysioterapeutti voi siis hyötyä useiden eri kuntoutusmenetelmien
tuntemisesta. Mikäli asiakkaalle ei sovi jokin menetelmä, on terapeutilla tarjota
vaihtoehtoinen menetelmä.

8.1

Luetettavuus ja eettisyys

Tutkimustulosten luotettavuutta arvioimme PEDro-asteikolla (liite 3). Tutkimuksista
kaksi oli erittäin hyviä ja luotettavia saaden 8/10 pistettä. Warbyn ym. (2018)
tutkimuksessa oli 41 osallistujaa, jotka jaettiin sattumanvaraisesti kahteen eri ryhmään
toteuttamaan Rockwood- tai Watson MDI -kuntoutusohjelmaa. Kohdehenkilöt olivat 12
viikon ohjatulla kuntoutusjaksolla ja kävivät 24 viikon jälkeen kontrollikäynnillä. Tässä
tutkimuksessa ainoat puutteet olivat, ettei kaikki arvioijia ollut sokkoistettu ja ettei
tutkimuksessa kirjattu ylös, jos joku henkilö ei saanut tarkoituksenmukaista hoitoa.
Tämä tutkimus sai 8/10 pistettä PEDro-asteikolla.

Watsonin ym. (2018) tutkimus sai PEDro-asteikolla 8/10 pistettä. Tutkimuksessa
mitattiin Watson MDI -kuntoutusohjelman vaikuttavuutta 12 viikon aikana 43
osallistujalla. Tutkimuksen aluksi ja lopuksi testattiin kuntoutujien olkapään sekä
hartiarenkaan liikkuvuus ja lihasvoimat, joiden väliset muutokset oli ilmoitettu tarkasti.
Tutkimuksen ainoat puutteet olivat, ettei testihenkilöitä ollut sokkoistettu ja ettei
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tutkimustuloksia voitu vertailla ryhmien välillä, koska oli vain yksi ryhmä. Tämä viittaa
pieneen otantaan, mutta hyvin kontrolloituun tutkimukseen.

Laudnerin (2013) Illinoisin yliopiston tutkimuksessa 41 yliopistotason urheilijaa
sattumanvaraisesti jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen teki voimaharjoittelua
itsenäisesti kuuden viikon ajan. Olkanivelen liikkuvuutta arvioitiin aluksi ja lopuksi
arthometrillä.

Tutkimuksiin

ei osallistunut muita

arvioijia

tai fysioterapeutteja.

Tutkimuksen tulokset oli merkitty ja kirjattu selkeästi, ja arvioinnin suoritti PASWohjelmisto. Puutteidensa takia tutkimuksen lopullinen pistemäärä on 6/10.

Batemanin (2015) tutkimus sai PEDro-asteikolla 5/10 pistettä. Tutkimuksessa oli 18
kohdehenkilöä, jotka noudattivat Derby Shoulder Instability -ohjelmaa, joka perustui
plyometrisiin harjoituksiin ja motoriseen kontrolliin. Se kesti 4,5 kuukautta, jonka aikana
kuntoutuja itse määrittelee ohjelman etenemisen suoritustensa mukaan. Fysioterapeutti
arvioi oikeaoppisen suorituksen ja tämän jälkeen ohjasi haastavamman harjoitteen
ohjelman mukaisesti. Harjoittelun tulokset ja vaikuttavuus oli määritelty sekä esitetty
tarkasti. Lopuksi kohdehenkilöt itse arvioivat ohjelman vaikuttavuutta. Testihenkilöiden
jaottelua ei ollut satunnaistettu, potilaiden lähtötilannetta ei ollut tarkasti määritelty,
ketään ei ollut sokkoistettu ja tutkimustuloksia ei voitu vertailla ryhmien välillä, koska
tutkimuksessa oli vain yksi ryhmä. Tutkimuksen vähäinen luotettavuus johtuu
suurimmaksi osaksi pienestä otannasta ja heikosta sokkouttamisesta.

Epäluotettavin

oli

J.

Blacknallin

(2014)

Nottinghamin

yliopiston

kehittämään

kuntoutusohjelmaan perustuva tutkimus. 19 kohdehenkilöä kävivät erikostuneen
fysioterapeutin tutkimuksessa sekä koulutuksessa sairaalalla. Kuntoutusjakso kesti
noin

165

päivää.

Koulutuksessa

kohdehenkilöille

opetettiin

asennonhallintaa.

Asennonhallinasta annettiin ensin tietoa ja tämän jälkeen ohjattiin harjoitteita
yksinkertaisista ryhdin asennonhallinasta siirtyen vaikeampiin liikesarjoihin. Lopuksi
potilaat itse raportoivat kuntoutuksen vaikuttavuuden. Ohjaamisessa edettiin potilaan
asennonhallinnan tahdissa, mutta ketään ei tässä tutkimuksessa sokkoistettu.
Tutkimuksen otanta oli erittäin pieni, ja jokainen arviointi on potilaan subjektiivinen
omakohtainen kokemus tilanteesta. Tutkimus sai PEDro-asteikolla 4/10.

Tutkimukset olivat erilaisia ja perustuivat vahvasti eri menetelmiin, mutta jokaisessa
tutkimuksessa poissuljettiin tarkasti traumaperäiset tekijät instabiliteetin suhteen, ja
tämä oli meidän kirjallisuuskatsaukseemme erittäin tärkeä piirre. Tiedonhakuprosessi
suoritettiin usean kerran, ja tulimme samaan lopputulokseen, saaden saman määrän
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kriteerit täyttäviä tutkimuksia. Käänsimme tutkimukset yhdessä, jotta välttyisimme
käännös- ja asiavirheiltä. Luimme tutkimukset usean kerran läpi ja keskustelimme
yhdessä niiden sisällöstä. Näin varmistimme, että olemme ymmärtäneet täysin
tutkimuksien sisällön.

Luotettavuutta ja eettisyyttä huomioimme tarkoilla tutkimuksien sisäänotto kriteereillä.
Teimme tutkimusten suomentamisen yhdessä, jotta välttyisimme käännösvirheiltä.
Haimme tietoa teoreettiseen viitekehykseen useista eri lähteistä hyvän synteesin
varmistamiseksi. Olemme raportoineet tulokset tarkasti ja tarkoituksenmukaisesti.

8.2

Jatkotutkimuskysymykset

Lisätutkimukset eri menetelmien toimivuudesta ja vaikuttavuudesta olisi hyvä tehdä
mahdollisimman

vertailukelpoisiksi

Suotavaa

mahdollisimman

olisi

tutkimusryhmä

ja

pitkä

satunnaistetuilla
iso

seuranta.

otanta,

Tämä

on

kontrolloiduilla

mahdollisimman
kuitenkin

tutkimuksilla.
homogeeninen

haastavaa

ja

vaatii

tutkimuskohteet, joilla on samat ominaisuudet ja mahdollisuus osallistua pitkään
seurantaan.

Toivoisimme, että tulevissa tutkimuksissa keskityttäisiin atraumaattisen olkanivelen
konservatiiviseen kuntoutukseen, koska tästä aiheesta on vain vähän tutkimustietoa
saatavilla. Jatkotutkimuskohteita voisikin olla plyometrisen harjoittelun ja lihasvoimaa
lisäävän harjoittelun vaikuttavuuksien vertailu. Suotavaa olisi, jos aiheesta saataisiinkin
lisää satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia.

8.3

Oma oppimisprosessi

Opinnäytetyön

suunnitteluvaiheessa

tiesimme

pääpiirteittäin

yliliikkuvuuden

ja

instabiiliuden eron olkanivelessä, mutta emme tienneet aiheesta muuta kuin
perustiedot. Kerätessämme teoreettista viitekehystä opimme paljon uutta hartiarenkaan
toiminnassa, mutta emme niinkään anatomiasta. Anatomiaa olemme kuitenkin käyneet
tarkasti koulussa läpi, ja olemme kerranneet sitä koko koulutuksen ajan. Hartiarenkaan
aluetta käytiin ainakin meidän koulujemme opetuksessa paljon läpi, joten anatomisen
tiedon syventäminen vaatisi erittäin systemaattista perehtymistä.

Tiesimme kummatkin pääpiirteittäin mitä olkanivelen instabiiliuden kuntoutus sisältä.
Eri kuntoutusohjelmista emme ennen opinnäytetyömme kirjoittamista tienneet juuri
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mitään ja uskomme, että suurin oppiminen meillä tapahtuikin eri kuntoutusohjelmiin
tutustumisessa. Olkapään instabiiliuden mittauskaan ei ollut meille tuttua, ja PEDroasteikkokin oli vain nimellisesti tiedossa. Voimme siis todeta, että tietomme
hartiarenkaan toiminnasta, instabiilin olkanivelen kuntoutuksesta ja arvioinnista syveni.

Kerätessämme teoreettista viitekehystä päätimme rajata aiheen atraumaattisen
instabiilin olkapään kuntoutukseen. Traumaattisen instabiilin olkapään kuntoutus
riippuu pitkälti vammamekanismista ja uskomme, että oppinäytetyömme olisi
huomattavasti pidempi ilman tarkkaa aiheen rajausta. Päätimme myös keskittyä
teoreettisessa viitekehyksessä vain instabiliteetin kannalta olennaisiin tietoihin.
Pystyimme näin pitämään opinnäytetyön pituuden sopivana ja tekemään tiiviimmän ja
yhtenäisemmän kokonaisuuden.

Meillä kummallakin on olkanivelen instabiliteettia, ja siksi aihe on meille erityisen
mielenkiintoinen. Pystyimme kirjoitusprosessin aikana peilaamaan oppimiamme asioita
omaan kehoomme ja kokeilemaan, miltä eri kuntoutusmenetelmät tuntuvat oman
olkanivelen

toiminnassa.

Kokeilimme

kaikki

opinnäytetyössämme

käytetyt

harjoitusohjelmat vaiheittain läpi, mutta jätimme vastuksen lisäykset kuitenkin pois.
Tämä

oli

hauska

kokeilu

ja

uskomme,

että

saimme

lisää

näkemystä

kuntoutusmenetelmien käyttöön ja syvensimme näin oppimista kirjoitusprosessin
aikana.
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Liite 1. Olkapään toimintaan vaikuttavat lihakset (Sandström 2011, 257; Hertling &
Kessler 2006, 290; Gilroy ym. 300, 2009; Kendall ym. 2005, 300; Sahrmann 2002,
207.)

Kiertäjäkalvosimen lihakset

Lihas
M.
supraspinatus

Origo
Lapaluun
harjun yläosa

Insertio
Olkaluun pää
nivelkapselin
kautta

Funktio
Olkaluun
stabilointi ja
loitonnus

Hermotus
N.
subscapularis

M. teres minor

Lapaluun
ulkoreuna

Olkaluun iso
olkakyhmy

Olkanivelen
ulkokierto ja
stabilointi

N. axilaris

M. infraspinatu Lapaluun
alakuoppa
mediaalisesti

Iso olkakyhmy
nivelkapselin
kautta

Olkanivelen
stabilointi ja
ulkorotattio

N.
subscapularis

M.
subscapularis

Pieni olkakyhmy
ja nivelkapseli

Olkanivelen
sisärotaatio ja
stabilointi

N. subscapular

Olkaluun kyhmy

Olkanivelen
koukistus,
sisärotaatio,
lähennys,
loitonnus,
loitonnus ja
ulkokierto
Olkanivelen
koukistus,
sisärotaatio.
lähennys ja
horisontaaline
n lähennys

N. axillar

Olkanivelen
koukistus ja
avustus
lähennyksess
ä.

N.
musculocutane
us

Lapaluun
sisäpinta

Olkanivelen pinnalliset lihakset
M. deltoideus
Solisluun uloin
kolmannes,
olkalisäke ja
Lapaluun harju

M. pectoralis
major

M. biceps
brachii

Solisluun
rintalastan
puoleinen ½,
rintalasta ja
kuudennen tai
seitsemännen
kylkiluun rusto
Lyhyt pää:
Korppilisäke.
Pitkä pää:
kyhmyjen
välinen ura ja
nivelkuopan
yläpuoli.

Ison
olkakyhmyn
harju

Värttinäluun
kyhmy

N. pectoralis
medialis
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M. tapezius

Yläosa: ulompi
takaraivokyhm
y, C1-7
okahaarakkeet
. Keskiosa: TH
1-4
okahaarakkeet
. Alaosa: TH 512
okahaarakkeet

Yläosa:
Solisluun ulompi
kolmannes.
Keskiosa:
Olkalisäke.
Alaosa: lapaluun
harju

M. latissimus
dorsi

Lapaluun
Pienen
alakulma, 9-12 olkakyhmyn
Kylkiluusta, TH harjanne ja
7-12
kyhmyjen
okahaarakkeet välinen ura
,
lanneselkäkalv
o ja suoliluun
harjanteen
taimmainen
1/3
M. triceps
Pitkä pää:
Kyynärlisäke
brachii
olkanivelen
nivelkuopan
takaosa.
Mediaali pää:
Olkaluun
takapinta
radiushermon
uran alapuoli.
Lateraalipää:
olkaluun
takapinta
Olkanivelen toimintaan vaikuttavat syvät lihakset
M. teres major Lapaluun
Pienen
ulkoreunan
olkakyhmyn
alaosa
harju
M.
Lapaluun
coracobrachial korppilisäke
is

Olkaluun harju

M.
rhomboideus
major

Lapaluun
sisäreuna punen
suunnikaslihaks
en alapuolelle

TH 1-4
okahaarakkeet

Yläosa:
Lapaluun
elevaatio ja
ulkorotaatio.
Keskiosa:
Lapaluun
lähennys ja
avustus
olkanivelen
ulkorotaatioss
a. Alaosa:
Lapaluun
alaspäin
vetäminen
Olkanivelen
sisärotattio,
lähennys ja
ojennus

N. accessorius

Pitkä pää:
olkanivelen ja
kyynärnivelen
ojennus.
Mediaali- ja
lateraalipää:
kyynärnivelen
ojennus

N. radialis

Olkanivele
sisärotaatio,
lähennys ja
ojennus
Olkanivelen
koukistus ja
lähennys

N. subclavius

Lapaluun
stabilointi,
lapaluun ylösja keskelle
vetäminen

N. dosrsal
scapulae

N.
thoracodorsalis

N.
musculocutane
us
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M.
rhomboideus
minor

Kuudennen ja
seitsemännen
rintanikaman
okahaarakkeet

Lapaluun
sisäreuna ison
suunnikaslihaks
en yläpuolelle.

M. levator
scapulae

C1-4
poikkihaarakke
et

Lapaluun
yläkärki

M. pectoralis
minor

Kolmas, neljäs
ja viides
kylkiluu

korppilisäke

M. serratus
anterior

Kylkiluut 1-8

Lapaluun
sisäreuna

Lapaluun
stabilointi ja
liikuttaminen
mediaalisesti
ylöspäin
Lapaluun
mediaalinen
ylösvetämine
n

N. dorsaalis
scapulae

Lapaluun
alaspäin
vetämienn ja
hengityksen
avustus
Lapaluun
stabilointi ja
lähenny

N. pectoralis
medialis

N. dorsalis
scapulae

N. thoracius
longus
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Liite 2. Käytetyt tutkimukset

Bibliografiset
tiedot

Tutkimuskohde ja
tutkimuskysymykset

Otoskoko ja
tutkimusmenetelmät

Keskeiset tulokset

Warby, S., Ford,
j., Hanhe, A.,
Watson, L.,
Balster, S.,
Lenssen, R.,
Pizzari, T. 2018

Tutkimuksen
tarkoituksena oli
verrata Watson MDI
kuntoutusohjelman
ja Rocwoodin
kuntoutusohjelmien
vaikuttavuuden ero
atraumaattisen
instabiilin olkapään
toiminataa.

Tutkimuskoko oli 41
potilasta jaettuna
kahteen ryhmään.
Ohjattua kuntoutusta
annettiin kummallekin
ryhmälle 12 kertaa
24:n viikon aikana.
Mittaukset hoitojen
vaikuttavuudesta
tehtiin 6,12, ja 24
viikkoa
satunnaistamisen
jälkeen.
Hoitomenetelmien
vaikuttavuutta mitattiin
Melbourne instability
shoulder score (MISS)
mittarilla ja Western
ontario shoulder
index(WOSS)mittarilla.

Watson MDIkuntoutusohjelma
osoittautui
tehokkaammaksi 12
viikon kuntoutusjakson
aikana ja
kontrollikäynnillä 24
viikkoa hoitojen
aloittamisen jälkeen.
Kummallakin ohjelmalla
olkapään toiminta
parani, mutta Watsonin
ohjelma oli selvästi
tehokkaampi

Tutkimuksen
tarkoituksena oli
arvioida Watson MDI
harjoitusohjelman
vaikuttavuutta
monisuuntaisen
atraumaattisen
instabiilin olkapään
toimintaan.

Tutkimusjoukon koko
oli 43 ja tutkimuksen
kesto oli 12 viikkoa.
Harjoitusohjelman
vaikuttavuutta
arvioitiin mittareilla:
Melbournen instability
score, Western
Ontario shoulder
instability index ja
Oxford shoulder
instability score.
Toissijaisina
mittareina olivat voima
olkapäässä ja
lapaluun asento.

Kaikkien mittarien
mukaan
harjoitusohjelmalla oli
positiivinen vaikutus
olkapään toimintaan,
lapaluun ylöspäin
kiertoon aikaisessa
vaiheessa
loitonnuksessa ja
olkapään voimassa.

Comparision of
2 exercise
rehabilitation
programs for
multidirectional
instability of the
glenohumeral
joint

Americal journal
of sport
medicine, 46,
87-97.
Verkkolehti
Watson, L.,
Balster, S.,
Lenssen, R.,
Hoy, G., Pizzari,
T. 2018.

The effects of a
conservative
rehabilitation
program for
multidirectional
instabiliy of the
shoulder.

Journal of
Shoulder and
Elbow Surgery
27, 104-111.
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Bateman, M.,
Smith, B.,
Osbourne, S.,
Wilkes, S. 2015.

Physiotherapy
treatment for
atraumatic
recurrent
shoulder
instability: early
results of a
specific exercise
protocol using
pathologyspecific
outcome
measures.

Tutkimuksen
tavoitteena oli
selvittää derbi
shoulder instability
programmeohjelman vaikutus
atraumaattiseen,
uusiutuvaan
instabiiliin
olkapäähän.

Otoskoko oli 18
osallistujaa, joista 7
naisia ja 11 miehiä.
Kaikki osallistujat
suorittivat Derbi
shoulder instability
programme ohjelman
ja tulokset analysoitiin
OISS ja WOSI
mittareilla. Tutkimus
kesti 4,5 kk ja potilaat
itse arvioivat hoidon
vaikuttavuuden
mittarien avulla.

Kaikilla osallistujilla
havaittiin selviä
parannuksia
kummallakin mittarilla.
Vaikka otos oli pieni se
antaa rohkaisevaa
palautetta tehdä
vastaavanlaisia
tutkimuksia isommalla
otannalla

Tavoitteena oli
selvittää
Nottinghamin
yliopiston
fysioterapiaohjelman
vaikuttavuutta
atraumattisen
taaksepäin
suuntautuvan
instabiiliin olkapään
hoidossa.

Lääkärintutkimuksien
perusteella
tutkimukseen
hyväksyttiin 19
potilasta, jotka
suorittivat
fysioterapiaohjelman.
Hoidon vaikuttavuutta
mitattiin kahden
mittarin, WOSI ja
OISS, avulla.
Mittaukset tehtiin
kummallakin mittarilla
ennen
fysioterapiaohjelman
alkamista ja sen
loputtua.
Keskimääräinen
hoitojakson pituus oli
178 päivää ja
fysioterapiakäyntien
määrä vaihteli
osallistujien välillä.
Potilaat raportoivat
itse hoidon
vaikuttavuuden
mittarien avulla.

Nottinghamin yliopiston
kuntoutusohjelma edisti
olkapään toimintaa niin
WOSI kuin IOSS
mittareilla mitattuna.
Tulokset olivat
kliinisesti merkittäviä ja
ne rohkaisevat
isomman otannan
tutkimuksiin.

Shoulder and
elbow 7, 282288.

Blaknall, J.,
Macie, A.,
Wallace, A.
2013.
Patient-reported
outcomes
following a
physiotherapy
rehabilitation
programme for
atraumatic
posterior
shoulder
subluxation.
Shoulder and
elbow 6, 137141.

3 (3)
Laudner, G.,
Metz, B.,
Thomas, D.

Anterior
glenohumeral
laxity and
stiffness after
ashoulderstrengthenung
program in
collagiate
cheerleaders.
2013

Journal of
athletic training
48, 25-30.

Tutkimuskohde oli
yliopiston
cheerleaderit joilla
oli yliliikkuvuutta
glenohumeraalinivel
essä. Tukimuksen
tavoitteena oli
selvittää olkapään
alueen lihaksia
vahvistavan
harjoitusohjelman
vaikuttavuutta
olkapään
stabiiliuteen ja
toimintaan.

Tutkimuskoko oli 41
oppilasta joilla oli
traumasta
johtumatonta
instabiiliuutta ja ei
raportoituja traumoja
lähihistoriassa. 24
osallistui
kuntoutukseen
osallistumalla kuusi
viikkoa kestävään
seurantaan ja 17
oppilasta toimi
kontrollityhmänä.
Harjoitusohjelman
vaikuttavuutta mitattiin
arthometrillä, mikä
työnsi olkaluun päätä
12 Dan voimalla alku.
Mittaukset tehtiin
ennen ja jälkeen
harjoitusohjelman

Löysyys (mm) oli
harjoitteluryhmällä
alkumittauksissa 13.5
ja lopuksi 11.6.
Jäykkyys (N/mm) pysyi
samana.
Kontrolliryhmällä
löysyys oli alussa 11.7
ja lopuksi 13.5.
jäykkyyden
vähentyessä alun 9:stä
8.3. Harjoitusohjelma
siis siis vähensi
olkanivelen löysyyttä
kontrolliryhmään
verrattuna.
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Tutkimuksessa on ilmoitettu millä perusteella
henkilöt on valikoitu tutkimukseen. Tutkimuksen
sisällöstä käy ilmi, mistä ja millä perusteilla
tutkimuksen henkilöt on valittu. Tästä kohdasta
ei anneta pisteitä

x

x

x

Testihenkilöiden ryhmiin jaottelu on
sattumanvaraistettu, mutta tarkkaa jakokriteeriä
ei tarvitse olla kerrottuna. Nopan heitto tai
vastaava luetellaan sopivaksi jaotteluksi, mutta
potilasnumeron tai syntymäajan mukainen jako
ei kelpaa.

x

x

Jaottelusta vastaava henkilö ei saa tietää mihin
ryhmiin testihenkilöt jaetaan.

x

x

x

x

Alussa ryhmien sisällä ei saa esiintyä suurta
vaihtelua tutkittavasta asiasta. Ainakin kaksi
mitattavaa asiaa täytyy ilmoittaa, joista toisen
pitää koskea tutkittavaa asiaa.

2 (2)
x

Kaikki tutkimuksen testihenkilöt ovat
sokkoutettu, eli tutkijat, terapeutti tai testihenkilö
eivät tiedä mihin ryhmään testihenkilö on
sijoitettu. Sokkoutaminen on onnistunut, kun
testihenkilö tai terapeutti ei osaa sanoa onko
hän osallistunut hoitoon vai ei. Tutkija luetaan
sokkoutetuksi, jos koehenkilö ja terapeutti on
sokkoutettu.

x

x

Kaikki tutkimuksen terapeutit ovat sokkoutettu,
jolloin terapeutti ei osaa erottaa onko
koehenkilö saanut, tai ei ole saanut hoitoa.

x

x

Kaikki tutkimuksen arvioijat ovat sokkoutettu,
jolloin he eivät voi erottaa onko koehenkilö
saanut tai ei ole saanut hoitoa.

x

x

x

x

Testihenkilöiden ja mittaustulosten määrä tulee
olla ilmoitettuna. Kriteeri täyttyy, kun vähintään
85% testihenkilöiden tuloksista on saatu.
Kriteeri pätee, vaikka testituloksia olisi otettu
useampi tutkimuksen aikana.

x

x

x

Jokainen testihenkilö sai ryhmänsä mukaista
hoitoa, mikäli näin ei ole tapahtunut syy miksi
hoitoa ei ole saatu, on kirjattava ylös.

x

x

x

x

x

x

Tutkimustuloksia on vertailtu ryhmien välillä.

x

Tuloksien vaikuttavuutta on arvioitu ja arviointi
on tapahtunut joko ryhmien sisällä tai ryhmien
välillä.

