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1 Johdanto 

Psykologisten tekijöiden roolia ja vaikutuksia krooniseen kipuun sekä kuntoutumi-

seen on alettu tutkia lisääntyvissä määrin eri tuki- ja liikuntaelinpotilailla. Katastro-

fiajattelun, ahdistuksen sekä välttämiskäyttäytymisen ohella liikkumisen pelon onkin 

todettu olevan tyypillinen ongelma monien tuki- ja liikuntaelinvaivojen yhteydessä. 

Aiemmin sitä on tutkittu lähinnä alaselkäpotilailla, mutta myöhemmin on havaittu, 

että liikkumisen pelkoa esiintyy lähes kaikissa tuki- ja liikuntaelinvaivoissa sekä tule-

operaatioissa. (Koho 2016, 12.) Lisäksi suomalaisessa normaaliväestössä 14% ylittää 

korostunutta liikkumisen pelkoa ilmoittavan pistemäärän suomenkielisellä Tampa 

scale of kinesiophobia -mittarilla arvioituna (Koho ym. 2015b). 

Patellofemoraalinen kipu (PFP, patellofemoral pain) on yleinen fyysisesti aktiivisten 

henkilöiden ongelma ja yksi tyypillisimmistä polveen liittyvistä vaivoista, jonka vuoksi 

hakeudutaan fysioterapeutin tai lääkärin vastaanotolle. Se toimii yläkäsitteenä mo-

nille polven toimintahäiriöille, jotka aiheuttavat kipua polven etuosaan. (Sanchis-Al-

fonso 2014; Crossley ym. 2016.) Patellofemoraalinen kipu on usein pitkäkestoinen 

vaiva, ja tutkimuksissa jopa yli puolet näyttöön perustuvaa kuntoutusta saaneista 

henkilöistä raportoi huonosta toipumisesta useiden vuoden seurannassa (Collins ym. 

2013; Lankhorst ym. 2015). Harjoitusterapian ja kuormitustekijöiden ohella onkin 

alettu painottaa myös psykologisten tekijöiden huomioinnin merkitystä PFP-

potilaiden kuntoutuksen onnistumisen kannalta (Sanchis-Alfonso 2014; Rathleff 

2016; Maclachlan ym. 2017). Tätä suuntausta tukevat tutkimukset, joissa on osoi-

tettu PFP-potilailla ilmenevän korostunutta katastrofiajattelua, liikkumisen pelkoa ja 

siihen assosioituvaa koettua toimintakyvyn haittaa (Maclachlan ym. 2017; Maclach-

lan ym. 2018). 

Myös Koho (2015a) on nostanut esiin, että liikkumisen pelon on todettu olevan yh-

teydessä koettuun toimintakyvyn haittaan, heikompaan vapaa-ajan liikunta-aktiivi-

suuteen sekä masennusoireisiin kroonisesta tuki- ja liikuntaelinkivusta kärsivillä poti-

lailla. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että kipuun assosioituva pelko voi aiheuttaa 

jopa itse kipua enemmän toimintakyvyn haittaa, ja liikkumisen sekä uudelleen louk-

kaantumisen pelko saattaa ennustaa biolääketieteellisiä tekijöitä paremmin toimin-

nanrajoitusten syntyä (Koho 2016, 12; Swinkels-Meewisse ym. 2006b; Crombez ym. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Maclachlan%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28320733
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Maclachlan%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28320733
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Maclachlan%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28320733
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1999). Liikkumisen pelon taustalla vaikuttavat usein epätietoisuus kivun aiheuttajasta 

sekä haitallisuudesta ja katastrofiajatuksia, jolloin kipu tulkitaan aina fyysistä ter-

veyttä uhkaavaksi. (Koho 2016, 12.) 

Liikkumisen pelosta kärsivät henkilöt turvautuvat herkemmin passiivisiin hoitomuo-

toihin ja harjoitteluun sitoutuminen on heikompaa, joten pelon tunnistaminen ja sen 

vähentäminen on tärkeää ottaa huomioon kivun hoidossa sekä kuntoutuksessa 

(Koho 2016, 13). Tämän opinnäytetyön tavoitteena on viime aikaisen tutkimustiedon 

valossa kuvata liikkumisen pelon yhteyksiä kipuun ja fyysiseen toimintakykyyn patel-

lofemoraalisessa kivussa. Lisäksi kartoitetaan menetelmiä, joita patellofemoraalikipu-

potilaan fysioterapiassa on käytetty liikkumisen pelon alentamiseen. Työn tarkoituk-

sena on lisätä liikkumisen pelon huomiointia kuntoutusprosessissa ja antaa fysiotera-

peuteille keinoja ongelman tunnistamiseen sekä tehokkaaseen vähentämiseen. 

 

2 Kipu 

Kansainvälinen Kivuntutkimusyhdistys (International Association for the Study of 

Pain, IASP) määrittelee kivun olevan “epämiellyttävä sensorinen tai emotionaalinen 

kokemus, johon liittyy mahdollinen tai selvä kudosvaurio tai jota kuvataan samalla 

tavalla” (Vainio 2018, 18). Kivun tehtävä on toimia varoituksena elimistöä uhkaavasta 

vaarasta, mutta sen määrä ei välttämättä ole yhteydessä kudosvaurion määrään 

(Haanpää & Pohjolainen 2015, 49; Moseley & Vlaeyen 2015; Butler & Moseley 2013, 

12). Kipu on aina henkilön omakohtainen, kontekstiin sidonnainen kokemus, johon 

vaikuttavat mahdollisen nosiseption lisäksi lukematon määrä neurobiologisia, 

ympäristöön liittyviä ja kognitiivisia tekijöitä (Moseley & Vlaeyen 2015; Butler & 

Moseley 2013, 18).  

Perinteisesti länsimainen lääketiede on keskittynyt pyrkimyksiin poistaa kipu, ja Vain-

ion (2018, 33) mukaan kivun kohtaaminen sekä ymmärtäminen edustaa tuoreempaa 

näkemystä aiheesta. Pelkästään mahdollisen sairauden tunnistamisen ja parantami-

sen sijaan korostuvatkin yksilölliset kivunhallintakeinot, kokonaisvaltainen ja empaat-

tinen kohtaaminen, kuunteleminen, myötäkulkeminen sekä voimaannuttaminen (Mi-

randa 2015, 8-9). Ojala (2015, 83-84) kuvaa väitöstutkimuksessaan, että vähättelyä ja 
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epäuskoa kohdanneet potilaat kokivat jäävänsä terveydenhuoltojärjestelmän ja 

yhteiskunnan ulkopuolelle, sekä alkaneet itsekin epäillä omia tuntemuksiaan tai mie-

lenterveyttään. 

Kipukokemus herättää tyypillisesti paljon negatiivisia tunteita, kuten ahdistusta ja 

pelkoa, sekä jättää voimakkaan muistijäljen, jonka tarkoitus on opettaa yksilöä 

välttämään elimistölle vahingollisia toimintoja jatkossa (Kalso ym. 2018, 109). Pelko 

on erittäin merkittävä kipuun vaikuttava tunne, jonka on todettu ennustavan toimin-

takykyä ja korreloivan voimakkaasti koettuun toiminnan haittaan kivun subakuutissa 

ja kroonisessa vaiheessa (Vlaeyen & Linton 2000). Kivunhoidon keskeisimpinä asioina 

voidaankin pitää näiden haitallisten ja tiedostamattomien pelkojen tunnistamista ja 

niiden hallintaa. (Miranda 2015, 14-15.) 

2.1 Kivun fysiologia  

Kipuviestin välittyminen hermojärjestelmässä jaetaan transduktioon eli 

kipuärsykkeen syntymiseen, transmissioon eli kivun välittymiseen, modulaatioon eli 

muunteluun ja perseptioon eli kivun kokemiseen. Kun kudokseen kohdistuu mahdol-

lisesti vauriota aiheuttava ärsyke, johtaa tämä nosiseptoreiksi kutsuttujen tuovien eli 

afferenttien hermosolujen aktivaatioon. Näistä suurin osa on paksuja myeliinitupel-

lisia Aẟ-syitä ja ohuita myeliinitupittomia C-syitä. Kipuärsykkeen syntyessä mekaani-

nen, kemiallinen tai lämpöärsyke aiheuttaa hermopäätteiden aktivoitumisen johtaen 

aktiopotentiaalin syntymiseen (transduktio). Tämän jälkeen kipuviesti välittyy (trans-

missio) hermosoluja pitkin selkäytimessä sijaitseviin hermopäätteisiin ja edelleen ki-

vun aistimuksesta vastaaviin keskushermoston osiin. (Kalso & Kontinen 2018, 56-59; 

Butler & Moseley 2013, 32-33.)  

Modulaatiovaiheeseen kuuluu kivun muuntelu hermostossa. Keskushermostoon 

kuuluuu kipua välittävien hermosolujen toimintaa selkäytimessä estäviä inhibitorisia 

ratoja, jotka voivat aktivoitua esimerkiksi stressin tai morfiinin kaltaisten kipulääkkei-

den vaikutuksesta. Tällöin nosiseptio ei välttämättä johda kipuun. Selkäytimen modu-

latoriset interneuronit voivat kuitenkin toimia myös eksitatorisesti eli kipuviestiä vah-
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vistavasti. Modulaatiovaihe selittää osittain sen, miksi vakavasti loukkaantunut hen-

kilö ei välttämättä koe kipua heti trauman jälkeen. (Kalso & Kontinen 2018, 57; Butler 

& Moseley 2013, 37.) 

Viimeisessä vaiheessa eli perseptiossa kipua välittävien neuronien aktivoituminen 

johtaa kivun subjektiiviseen tunteeseen, mikä on Kalson ja Kontisen (2018, 57) muk-

aan haastavin kipuradan tutkimuskohde. Viime vuosikymmenien aikana kehittynei-

den uusien kuvantamismenetelmien myötä aivojen merkitys kivun kokemisessa on 

kuitenkin alkanut hahmottua (Kalso & Kontinen 2018, 70; Butler & Moseley 2013, 38) 

ja laaja tutkimusnäyttö osittaa, että nosiseptio ei ole välttämätön kipuaistimuksen 

syntymiselle (Moseley & Vlaeyen 2015).  

Selkäytimeen saapuessaan viesti ilmoittaa vasta vaarasta, jonka jälkeen keskusher-

moston on analysoitava tämä palaute ja luotava siitä merkityksellinen, mahdollisesti 

kipua sisältävä kokemus (Butler & Moseley 2013, 34). Kipuinformaatiota käsittelevien 

aivoalueiden verkostoa kutsutaan kipumatriisiksi, jonka avulla muodostuu 

yksilöllinen kipukokemus geneettisen alttiuden ja aiempien kipukokemusten 

pohjalta. Se sisältää kivun laadun, voimakkuuden, sijainnin sekä arvion kivun epämi-

ellyttävyydestä ja uhasta henkilölle. Matriisin toiminnassa on havaittu suurta 

yksilöllistä vaihtelua, jota muokkaavat stressi, aiemmat kokemukset sekä henkilön 

odotukset ja käsitykset kivun merkityksestä. (Kalso & Kontinen 2018, 70-71; Butler & 

Moseley 2013, 38; Davis 2011.) 

Viskeraalinen eli sisäelinkipu ja neuropaattinen eli hermovauriokipu eroaa 

somaattisen kivun käsittelystä ja säätelystä monella tavalla (ks. taulukko 1.) (Kalso & 

Kontinen 2018, 56). Viskeraalinen kipu ei välttämättä liity kudosvaurioon eikä kaik-

kien viskeraalisten elimien ärsytys aiheuta kipua. Esimerkiksi virtsarakon venyminen 

saattaa olla kivuliasta, kun taas suolen leikkaaminen ei. Viskeraalinen kipu voi olla hu-

onosti paikantuvaa ja epämääräistä, mikä liittyy nosiseptoreiden pieneen määrään ja 

suuriin reseptiivisiin alueisiin. Neuropaattiseen kipuun puolestaan liittyy muutoksia 

ääreis- ja keskushermostossa, vaikka vaurio olisikin perifeerinen. Hermoston vaurio 

voi aiheuttaa pysyviä neurokemiallisia ja rakenteellisia muutoksia johtaen 

tuntohäiriöihin sekä muuttuneeseen hermosoluvasteeseen.  (Kalso & Kontinen 2018, 

73, 80.) 
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Taulukko 1. Erilaisten kiputilojen mekanismit (Hamunen ym. 2018, 130, muokattu). 

Mekanismi Erityistä Esimerkkejä 

Nosiseptiivinen kipu   

• Somaattinen  

nosiseptiivinen kipu 

Nosiseptorit aktivoituvat 

mekaanisten, kemiallisten 

tai lämpöärsykkeiden 

seurauksena 

Tulehduskipu 

Lihas-, nivel- ja 

luustokivut 

• Viskeraalinen  

nosiseptiivinen kipu 

Syntyy sisäelimiä her-

mottavien, autonomiseen 

hermostoon kuuluvien 

tuovien hermosäikeiden 

aktivoitumisesta 

Sappitiekivut 

Virtsatiekivun aiheutta-

mat kivut 

Haimakasvaimen aiheut-

tama kipu 

Neuropaattinen kipu Vika kipua viestittävässä 

hermojärjestelmässä. 

Tyypillisiä piirteitä ovat 

epänormaalit 

tuntemukset kuten 

pistely, puutuneisuus 

sekä tuntohäiriöt. 

Diabeettinen polyneu-

ropatia 

Hermojuurivaurio 

Aivoinfraktin jälkeinen 

sentraalinen kipu 

Idiopaattinen kipu Ei kipua selittävää kudos- 

tai hermovauriota, kivun 

mekanismi toistaiseksi 

tuntematon ja osa 

laajempaa oirekuvaa. 

Yhteistä kipujärjestelmän 

herkistyminen, autonomi-

sen hermoston toiminnan 

muutokset ja psykoso-

siaaliset tekijät. 

Fibromyalgia 

Krooninen lantion alueen 

kipu 

Whiplash-oireyhtymä 

 

2.2 Akuutti, subakuutti ja krooninen kipu 

Kipu voidaan luokitella useiden eri tapojen, kuten keston, sijainnin, elinjärjestelmän 

tai patofysiologisten mekanismien perusteella. Ajallisen luokittelun perusteella se 

jaetaan yleisimmin akuuttiin ja krooniseen kipuun. Osassa lähteissä mainitaan myös 

kivun subakuutti vaihe, jolla tarkoitetaan yhdestä kolmeen kuukauteen kestävää 

kipua, joka voi ennustaa kivun kroonistumista. (Hamunen ym. 2018, 129; Kipu: Käypä 

hoito -suositus 2015; Melloh ym. 2011; Chanda ym. 2011.) 
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Akuutilla kivulla tarkoitetaan äskettäin alkanutta kipua, jonka tarkoitus on suojata 

elimistöä varoittamalla kudosvauriosta ja estää lisävaurioiden synty väistöheijasteen 

avulla (Kalso ym. 2018, 109). Suuretkaan vammat eivät kuitenkaan välttämättä aihe-

uta välitöntä kipua uhkaavissa tilanteissa, joissa henkilön on suunnattava huomio 

eloonjäämiseen kannalta tärkeämpiin asioihin (Butler & Moseley 2013, 19). 

Kriittisissä tilanteissa akuutti kipu voi myös kompensoida elintärkeitä toimintoja 

kuten verenpaineen ylläpitoa ja hengitystä. Välittömien puolustustehtävien jälkeen 

voimakkaan kivun vaikutukset ovat kuitenkin lähinnä negatiivisia muuttuen sitä mer-

kittävämmiksi, mitä kriittisempi potilaan tila on. Kivunhoidon ja kudosvaurion 

paranemisen myötä akuutti kipu helpottaa päivissä tai viikoissa. (Kalso ym. 2018, 

109.)  

Krooninen eli pitkäkestoinen kipu on yleinen ongelma, josta kärsii työikäisistä suoma-

laisista joka viides. Toisin kuin akuutilla kivulla, kroonisella kivulla ei ole pystytty 

osoittamaan olevan mitään hyötyä yksilölle (Kalso ym. 2018, 109; Linton, Flink & 

Vlaeyen 2018). Suurin osa kroonisesta kivusta johtuu tuki- ja liikuntaelinsairauksista, 

joista selkävaivat ovat yleisin yksittäinen ryhmä. Terveys 2011 -tutkimuksen mukaan 

selkä-, niska- ja polvikivut ovat yleistyneet erityisesti nuorimmissa ikäryhmissä, jota 

pidetään erityisen huolestuttavana. (Haanpää & Vainio 2018, 122-125.) 

Kipu voidaan määritellä krooniseksi, kun se on kestänyt pidempään kuin 3-6 

kuukautta tai kun sen kesto ylittää kudosvaurion paranemiseen vaadittavan ajan. 

Myös toistuva lyhytkestoinen kipu, esimerkiksi migreeni, luetaan krooniseksi kivuksi. 

(Hamunen ym. 2018, 129.) Tämä aikaan perustuva määrittely ei kuitenkaan Lintonin 

ynnä muiden (2018) mukaan ota huomioon muita näkökulmia krooniseen kipuun, 

kuten sen hankaluutta ja vaikutusta henkilön toimintaan. He tuovat esiin, että tämän 

hetkinen näyttö paljastaa huomattavasti monimutkaisemman syy-seurausketjun, 

joka takaa krooniselle kivulle kehityksellisemmän ja syklisemmän näkökulman. Sen 

sijaan, että krooniseen kipuun liittyisi yksi yli kolme kuukautta kestänyt kipuperiodi, 

ongelmaa luonnehtii paremmin toistuvat jaksot, joiden välissä voi olla suhteellisesti 

parempia kausia (Linton ym. 2018).   

Kroonisen kivun taustalla voi olla esimerkiksi jatkuva nosiseptoriärsytys eli krooninen 

kudosvauriokipu, vaurio kipuradassa eli neuropaattinen kipu tai muutoksia kipuaistin 
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sentraalisessa säätelyssä (idiopaattiset kipuoireyhtymät). Pitkäkestoiseen kipuun liit-

tyy monia psykologisia tekijöitä, jotka voivat olla seurausta kivusta ja/tai vaikuttaa 

sen kroonistumiseen, kokemiseen sekä hallintaan. Näitä ovat esimerkiksi mielialan ja 

tunne-elämän ongelmat, jotka ovat yleisiä kroonisessa kivussa ja voivat voimistaa ki-

vun kokemista sekä johtaa sen pitkittymiseen. Kognitiiviset tekijät kuten ajatukset, 

uskomukset ja odotukset puolestaan vaikuttavat kivulle annettaviin tulkintoihin ja 

merkityksiin, joka voi johtaa välttämiskäyttäytymiseen ja hankaloittaa 

kuntoutumista. (Haanpää & Pohjolainen 2015, 50-51, 54-55.) Näistä selityksistä hu-

olimatta ymmärrys kroonisen kivun etiologiasta etenkin kliinisestä näkökulmasta on 

edelleen puutteellista, vaikka huomattavaa edistystä on tapahtunut neurofysiolo-

gisen ja psykologisen ymmärryksen saralla (Linton ym. 2018). 

2.3 Kivun kroonistuminen 

Kivun kroonistuessa keskushermoston hälytysjärjestelmässä tapahtuu muutoksia, 

jotka vaikuttavat kudoksista saatavaan tietoon, sen välittämiseen selkäytimestä 

aivoihin ja kipuaistimuksen syntymiseen aivoissa. Selkäytimen takasarvessa tapah-

tuvan herkistymisen vuoksi aivot vastaanottavat virheellistä tietoa kudosten tilasta ja 

tulkitsevat vaaran olevan suurempi kuin se todellisuudessa on. Selkäydintason lisäksi 

myös aivoissa tapahtuu jatkuvan kipuviestin vuoksi muutoksia, jolloin kipuvaste 

voimistuu ja nopeutuu. Pitkittynyt kipu muodostaa aivoihin uusia hermoverkkoja, jol-

loin jo pelkkä kivun ajattelu voi aiheuttaa kipuaistimuksen. Keskushermoston lisäksi 

autonomisen hermoston akuutin kipuvaiheen jälkeen jatkuva aktivaatio voi johtaa 

kudoksen herkistymiseen kipuärsykkeelle. Tästä hyvä esimerkki on monimuotoinen 

paikallinen kipuoireyhtymä. (Butler & Moseley 2013, 72-77; Kalso ym. 2018, 111-

112.) 

Mahdolliset syyt kivun kroonistumiselle painottuvat eri tavalla kiputilasta riippuen, ja 

niissä voi olla mukana myös samoja tekijöitä. Pitkittynyt kudosvauriokipu voi johtua 

perussairaudesta, jota ei voida parantaa, kuten nivelreumasta. Vaikka nykyään 

nivelreuman tulehdus saadaan usein hallintaan, tämä ei aina johda kivuttomuuteen, 

mikä voi liittyä keskushermoston herkistymiseen. Hermovauriosta aiheutuva kipu pu-

olestaan on mekanismeiltaan hyvin erilainen ja liittyy vaurion aiheuttamiin pysyviin 
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muutoksiin kipuviestiä siirtävissä radoissa. Kroonisessa kipuoireyhtymässä taas hen-

kilön psykososiaalisen kokonaisuuden vaste kudos- tai hermovaurioon liittyneisiin 

tapahtumiin voi olla osittain syynä kivun pitkittymiselle. (Kalso ym. 2018, 110-111.)  

Kudosvauriokipu tai hermovaurio ei kuitenkaan aiheuta kroonista kipua kaikilla 

potilailla (Kalso ym. 2018, 111; Linton ym. 2018). Esimerkiksi leikkauksen jälkeisen ki-

vun pitkittymiseen on osoitettu vaikuttavan leikkausta edeltävä kiputila, leik-

kauksesta aiheutunut hermovaurio, leikkauksen jälkeisen akuutin kivun voimakkuus, 

ylipaino, perimä ja psykososiaaliset tekijät. Koe-eläintutkimukset puolestaan osoitta-

vat, että yksilön geenit antavat erilaiset valmiudet kudos- ja hermovauriosta hu-

olehtimiseen ja niistä johtuvan kivun hallintaan. Tutkimuksista on myös noussut 

esiin, että tietyt geenimutaatiot, esimerkiksi inflammatioon ja immunologiaan 

vaikuttavat geenit, liittyvät muun muassa leikkauksen jälkeisen kivun kroonistum-

iseen. (Kalso ym. 2018, 111.) 

Psykososiaalisilla tekijöillä on osoitettu olevan fysiologisia tekijöitä suurempi merkitys 

kivun pitkittymisessä tutkimuksissa, joissa on kartoitettu tuki- ja liikuntaelimistön 

kiputilojen kroonistumiseen liittyviä riskitekijöitä (Elomaa 2018, 113; Ojala 2015, 82; 

Morley 2008). Linton ja muut (2018) esittävätkin hypoteesin, että kivun kroonistum-

iselle alttiit henkilöt olisi mahdollista tunnistaa hyvin aikaisessa vaiheessa ki-

innittämällä huomoita psykologisiin riskitekijöihin (ns. yellow flags). Näitä tekijöitä on 

eritelty tarkemmin taulukossa 1. Kivun kroonistumiselle altistavista psykososiaalisista 

riskitekijöistä eniten on tutkittu ahdistuneisuutta ja siihen liittyviä tulkintamalleja (es-

imerkiksi pelko-ja välttämiskäyttäytyminen) sekä kipukäyttäytymistä. Lisäksi var-

haisessa vaiheessa elämää koetut traumaattiset tilanteet voivat aiheuttaa keskusher-

mostoon muutoksia, jotka voivat myöhemmin lisätä riskiä psyykkisille ja fyysisille 

oireille. Tällaiset traumaattiset kokemukset saattavat vaikuttaa siihen, miten henkilö 

kokee ja ilmaisee oireensa sekä kykenee selviytymään niistä. (Elomaa 2018, 113-115.) 
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Taulukko 2. Kivun kroonistumiselle altistavia psykososiaalisia tekijöitä (Elomaa 2018, 
114, muokattu). 

Kognitiiviset Uskomukset, katastrofointi, passiivinen ja 

kielteinen suhtautuminen kuntoutumiseen 

 

Tunnereaktiot Ahdistuneisuus, hätä, pelko, masennus tai muu 

psyykkinen/psykososiaalinen kuormittuneisuus 

 

Käyttäytyminen Passiiviset kivunhallintakeinot kuten lepo, 

päihteet, lääkkeet, aktiivisuuden välttäminen tai 

vähentäminen, univaikeudet 

 

Ihmissuhteet ja elämäntilanne Sosiaalisen tuen puute, ylihuolehtivaisesti, pelok-

kaasti, välinpitämättömästi tai ymmärtämät-

tömästi suhtautuva läheinen, huomattava 

elämäntilanteen tai -historian kuormittavuus 

 

Työ Henkilön ajatukset kuntoutumisestaan ja 

työkyvystään, pitkät sairaspoissaolot, työn psyyk-

kinen ja fyysinen kuormittavuus, uskomus työn 

haitallisuudesta 

 

Hoito ja hoito-organisaatio Ristiriitaiset tai puutteelliset tiedot, vähättely, 

pitkä jonotusaika tutkimuksiin, hoitosuhteiden 

jatkumattomuus, organisaatioon liittyvät ongel-

mat 

 

 

2.4 Kipukäyttäytyminen 

Akuutin kipuaistimuksen tehtävä on siis varoittaa uhkaavasta kudosvauriosta, joka 

johtaa välittömään toimintaan kudosvaurion syntymisen tai etenemisen 

ehkäisemiseksi (Kalso ym. 2018, 108-109). Kipukäyttäytyminen on tilannesidonnaista, 

ja siihen kuuluu asentojen sekä liikkeen kuten kipeän alueen koskettamisen, on-

tumisen ja jäykistymisen lisäksi kasvojen ilmeet, ääntely sekä kivun sanallinen il-

maisu. Kivun ilmaisun tarkoitus on psykologi Amanda Williamsin mukaan herättää 

kanssaihmisen huomio sekä saada pakenemiseen tai paranemiseen tarvittava apu. 

(Vainio 2018, 27; Linton 2003, 19.) 
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Vainion (2018, 27) sanoin kivun uskottava teeskenteleminen on vaikeaa, mutta ilman 

näkyvää vammaa tai poikkeavuutta voi henkilö kokea muilta vähättelyä ja epäuskoa 

(Ojala 2015, 83-84). Ympäristön vähättelyn seurauksena potilas voi alkaa korostaa 

kipuoireitaan, jotta tulisi kuulluksi (Elomaa 2018, 114). Koska kipukokemus on aina 

yksilöllinen, myös sen aiheuttajat, helpottavat ja pahentavat tekijät sekä selviyty-

miseen liittyvät keinot ovat erilaisia (Miranda 2016,11). Kipukokemus on henkilölle 

aina totta, eikä sille ole luotettavampaa lähdettä tai mittaria kuin henkilön oma il-

maisu (Miranda 2016, 18; Ojala 2015, 84; Vainio 2009, 45). 

Kipukäyttäytyminen voi kuitenkin kivun kroonistuessa korostua ja muuttua. Tällöin 

kipukäyttäytymisestä tulee epätarkoituksenmukaista ja se voi jopa estää 

kuntoutumisen (Koho 2006, 304). Oppiminen vaikuttaa kipukäyttäytymiseen siinä 

missä ihmisen muuhunkin käyttäytymiseen, mikä tarkoittaa yksinkertaisimmillaan 

sitä, että kipua helpottava toiminta vahvistuu ja kipua aiheuttavaa toimintaa pyritään 

välttämään. Ihminen oppii kipukäyttäytymistä koko elämänsä ajan, ja kivun 

kokemiseen vaikuttaa esimerkiksi miten vanhemmat ovat reagoineet omaan tai 

lapsensa kipuun (Miranda 2015, 12, Elomaa 2018, 115). Oppimisen vaikutuksesta 

kipukäyttäytymiseen hyvänä esimerkkinä toimii välttämiskäyttäytyminen, jossa kivun 

pelko aiheuttaa tiettyjen liikkeiden/liikkumisen varomista sekä välttämistä. (Linton 

2003, 19.) 

2.5 Kivun biopsykososiaalinen malli 

Perinteiset tuhansia vuosia vanhat biolääketieteelliset mallit ovat perustuneet kaksi-

jakoiseen näkökulmaan, jonka mukaan keho ja mieli toimivat erikseen ja toisistaan 

riippumatta (Asmundson ym. 2004, 4; Gatchel ym. 2007). Tämänkaltaisten mallien 

riittämättömyys kroonisen kivun selittäjänä on johtanut psykososiaalisten tekijöiden 

kasvavaan huomiointiin, jotka vaikuttavat potilaan kuvaamiin oireisiin, lääketieteelli-

siin sairauksiin ja hoidon tuloksiin. Vuonna 1977 Engel julkaisi artikkelin, jossa hän 

esitteli ensimmäisen kerran biopsykososiaalisen mallin. Hänen mallissaan kivun tutki-

misen ja hoidon painotus oli biologisissa, psykologisissa ja ympäristöön liittyvissä te-

kijöissä. Malli hyväksyttiin laajalti osittain kivun porttikontrolliteoriaan perustuen, 

mutta myös siksi, että biolääketiede ei yksinään pystynyt selittämään ja hoitamaan 
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kroonisia kipuongelmia, jonka saralla malli on ollut erityisen vaikuttava. (Gatchel ym. 

2007; Ojala 2015, 22.) 

Biopsykososiaalisen mallin mukaan sairauden ja kivun tunne on monimutkainen ja -

tekijäinen ilmiö, johon vaikuttavat biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät 

(Crombez ym. 2012; Gatchel ym. 2007; Waddell 2004, 271). Malli huomioi niin itse 

sairauden kuin sairauden tunteen, johon liittyy potilaan subjektiivinen kokemus tau-

din läsnäolosta. Sairauden tunne käsittää sen, miten potilas sekä hänen perheensä 

selviytyvät ja reagoivat toiminnan vajeeseen ja oireisiin. Itse sairaus puolestaan voi-

daan määritellä biologiseksi tapahtumaksi, johon liittyy patologisista, anatomisista tai 

fysiologisista muutoksista johtuva tiettyjen elimistön rakenteiden tai järjestelmien 

häiriö. (Gatchel ym. 2007.) 

Gatchelin ja muiden (2007) mukaan vastaavanlainen erottelu kuin sairauden ja sen 

subjektiivisen kokemuksen välillä voidaan tehdä kivun kokemisen ja nosiseption vä-

lillä. Nosiseptioon kuuluu kipureseptoreiden stimulaatio, jolloin tieto uhkaavasta ku-

dosvauriosta välittyy hermosäikeitä pitkin aivoihin. Kivun kokemus puolestaan on 

subjektiivinen aistimus, joka on tulosta sensorisen informaation transduktiosta, 

transmissiosta ja modulaatiosta. Tämä palaute voi kuitenkin suodattua geneettisten 

tekijöiden, oppimiskokemusten, psykologisten tekijöiden ja sosiokulttuuristen vaikut-

teiden kautta. (Gatchel ym. 2007.) Ojala (2015, 22) esittää kuitenkin väitöskirjassaan 

biopsykososiaalisen mallin heikkoutena sen, ettei malli huomioi kipukokemuksen yk-

silöllisyyttä ja merkitystä yksilölle, joka muodostuu esimerkiksi kipu-uskomuksista ja 

kipuun liittyvästä pelosta, tunteista, asenteista sekä selviytymisodotuksista.  

Kuvio 1. Biopsykososiaalinen malli (Waddell 2004, 272). 
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3 Patellofemoraalinen kipu 

Patellofemoraalinen kipu (PFP, patellofemoral pain) on erityisesti fyysisesti aktiivis-

ten henkilöiden vaiva, josta kärsii Rathleffin (2016) mukaan 6-7% murrosikäisistä, ja 

näin ollen se on yksi yleisimmistä polveen kohdistuvista ongelmista kyseisessä ikäryh-

mässä. Muissa väestöryhmissä PFP:n insidenssiä ja prevalenssia on tutkittu vähän, 

paitsi puolustusvoimissa, jossa PFP:n vuosittaiseksi esiintyvyydeksi todettiin miehillä 

3,8% ja naisilla 6,5% (Crossley ym. 2016). Patellofemoraalinen kipu on usein pitkäkes-

toiseksi muodostuva kipuongelma, ja jopa yli puolet näyttöön perustuvaa kuntou-

tusta saaneista henkilöistä raportoi huonosta toipumisesta 5-8 vuoden seurannassa 

(Collins ym. 2013; Lankhorst ym. 2015; Rathleff 2016).  

Patellofemoraalista kipusyndroomaa käytetään laaja-alaisena terminä kuvaamaan 

monia polven toimintahäiriöitä, jotka aiheuttavat kipua polven etuosaan (Gru-

ber, Gerbino, d`Hemecourt & Shegog 2009, 795). Patellofemoraalinen kipu on-

kin Crossleyn ja muiden (2016) mukaan synonyymi patellofemoraaliselle kipusyn-

droomalle, polvilumpion kondromalasialle, anterioriselle polvikivulle sekä juoksijan 

polvelle. PFPS:n tärkeimpänä kriteerinä on polvilumpion ympärille tai alapuolelle pai-

kantuva kipu, joka provosoituu patellofemoraaliniveltä kuormittavissa toiminnoissa 

polven ollessa koukistuneena tai kannatellessa painoa. Oireet voivat provosoitua 

myös pitkäkestoisen istumisen yhteydessä ja polvesta voi kuulua rahinaa tai narskun-

taa, lumpio olla kosketusarka ja polvi lievästi turvonnut. (Crossley ym. 2016, Kaura-

nen 2017, 227.) Kivun tarkka paikallistuminen patellaan ja sen alapuolelle helpottaa 

usein erotusdiagnostiikka (Gruber ym. 2009, 795-796).  

Patellofemoraalinen kipu voi johtua lukuisista eri syistä, joiden taustalla saattaa 

olla ongelmia patellan linjauksessa ja toistoluonteista sekä pitkäkestoista polven yli-

kuormitusta (Gruber ym. 2009, 795-596). Kaurasen (2017, 227) mukaan patellofemo-

raalinen kipusyndrooma aiheutuu polvilumpion vääränlaisesta liikkumisesta koukis-

tusvaiheen aikana, jolloin muuttunut liikerata vaurioittaa usein polven muita raken-

teita ja voi jatkuessaan johtaa kondromalasiaan eli polvilumpion rustoisen nivelpin-

nan vioittumiseen. Rakenteellisten vaurioiden ja oireiden välinen yhteys saattaa kui-

tenkin olla PFP:ssä epämääräinen (Crossley ym. 2016).  
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Patellan virheellistä linjausta ja liukumista voivat olla aiheuttamassa alaraajojen vir-

heasennot kuten ylipronaatio, lättäjalat tai liian suuri quadriceps-kulma (Q-kulma). 

Q-kulma tarkoittaa reisi- ja sääriluun pituussuuntaisten suorien linjojen välistä kul-

maa polvilumpion kohdalla, joka on naisilla keskimäärin 16° ja miehillä 13°. Naisten 

suurempi Q-kulma johtuu leveämmästä lantiosta, mutta myös pituus vaikuttaa quad-

riceps-kulmaan: pituuden lisääntyminen yhdellä senttimetrillä pienentää kulmaa 

0,2°. (Kauranen 2017, 227.) 

Q-kulman muutokset vaikuttavat polvilumpioon kohdistuvaan kuormitukseen, sillä se 

muuttaa reisiluun vetosuuntaa lumpioon nähden. Suurentunut Q-kulma aiheuttaa 

polven valgus-virheasentoa. Q-kulman muutosten taustalla voivat vaikuttaa muun 

muassa nelipäisen reisilihaksen eri osien voiman tai kireyksien epätasapaino. (Kaura-

nen 2017, 227.) Alaraajojen eri osien segmentaalinen vuorovaikutus vaikuttaa olen-

naisesti patellofemoraaliniveleen ja voi siten olla tärkeänä osatekijänä patellofemo-

raalisessa kivussa. Alaraajojen kineettisen ketjun vaikutusten ymmärtäminen patello-

femoraaliniveleen on tärkeää, koska interventiot eivät kohdistu suoraan kipualueelle 

eli polvilumpioon vaan esimerkiksi lonkan tai nilkan alueille. (Powers, Souza & Fulker-

son 2009, 614-615.)  

Koska vain noin puolella patellofemoraalisesta kivusta kärsivistä potilaista esiin-

tyy patellan linjaukseen liittyviä ongelmia, tulisi myös mahdolliseen ylikuormitukseen 

liittyvät tekijät arvioida (Powers ym. 2009, 614-615). Vaikka harjoitusterapian hyö-

dyistä onkin PFP-potilaiden kuntoutuksessa näyttöä, kaikki eivät silti kuntoudu odote-

tusti ja Rathleff (2016) nostaa esiin harjoitusmäärien sekä kuormituksen paremman 

huomioinnin erityisesti hyvin aktiivisesti harjoittelevilla nuorilla. Patellofemoraali-

nivelen ylikuormitus liittyy usein kuormituksen syklittäisesti toistuvaan luonteeseen, 

mitä esiintyy varsinkin pitkäkestoisessa juoksussa ja pyöräilyssä (Powers ym. 2009, 

614-615). Crossley ja muut (2016) ovat tuoneet ilmi, että erikoistuminen vain yhteen 

urheilulajiin nostaa patellofemoraalisen kivun suhteellisen riskin 1,5 kertaiseksi mo-

nen lajin urheilijoihin verrattuna.  

PFPS:n akuuttivaiheen hoitona on polvinivelen rasituksen vähentäminen, kylmähoito 

ja tulehduskipulääkitys, jonka lisänä voidaan käyttää kohoasentoa ja kompressiota 

kivun lieventämiseen. Akuutin vaiheen jälkeen tutkitaan alaraajojen virheasennot, 
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lantion hallinta, juoksutekniikka ja -jalkineet. Mahdollisten virheasentojen korjaami-

seen voidaan käyttää tukipohjallisia sekä kantakiiloja ja terapeuttisessa harjoittelussa 

keskitytään korjaamaan nelipäisen reisilihaksen lihastasapainoa sekä -kireyksiä. (Kau-

ranen 2017, 227.) PFP:n fysioterapia sisältääkin tyypillisesti nelipäisen reisilihaksen 

vahvistavia ja patellan linjausta parantavia harjoitteita sekä nelipäisen reisilihaksen, 

takareisien ja iliotibiaaliseen jännekalvon venytyksiä (Gruber ym. 2009, 795-796). 

Kuormituksen aikana esiintyvää oireilua pyritään osaltaan ehkäisemään huolellisella 

alaraajojen lämmittelyllä, ja myös lämmittäviä sekä polvilumpion liikettä kontrolloivia 

polvitukia voidaan käyttää. Oikeanlaisella ja riittävän aikaisin aloitetulla hoidolla väl-

tytään yleensä ongelman kroonistumiselta ja pysyviltä polvinivelen muutoksilta. 

(Kauranen 2017, 227.) 

 

4 Liikkumisen pelko ja kinesiofobia 

Kuten opinnäytetyön johdanto-osassa nostettiin esiin, liikkumisen pelko on yleinen 

ongelma lähes kaikissa tuki- ja liikuntaelinvaivoissa sekä tuki- ja liikuntaelinoperaati-

oiden yhteydessä (Koho 2016, 12). Korostunutta liikkumisen pelkoa onkin havaittu 

esiintyvän myös patellofemoraalikivussa (Maclachlan ym. 2017; Maclachlan ym. 

2018), vaikka ilmiötä on edelleen tutkittu selvästi eniten alaselkäkipujen yhteydessä. 

Lisäksi Koho (2016, 12) nostaa esiin, että liikkumisen pelkoa esiintyy tuki- ja liikunta-

elinongelmien lisäksi Parkinsonin taudissa sekä sydän- ja verenkiertovaivoissa. Liikku-

misen pelko ei kuitenkaan ole pelkästään edellä mainittujen ryhmien ongelma, vaan 

sitä esiintyy myös normaaliväestössä, jossa iän on todettu olevan yhteydessä liikku-

misen pelkoon (Koho ym. 2015b). Kohon ynnä muiden (2015b) mukaan suomalai-

sesta normaaliväestöstä noin 14% ylittääkin TSK-FIN -mittarin (Tampa Scale of Ki-

nesiophobia) raja-arvon ja yli 55-vuotiailla miehillä sekä yli 65-vuotiailla naisilla oli 

korkeampi TSK-FIN pistemäärä nuorempiin verrattuna.  

Käsitteitä kuten liikkumisen pelko, kinesiofobia, kipuun liittyvä pelko ja pelko-välttä-

misuskomukset on Lundbergin ynnä muiden (2011) mukaan usein käytetty kirjallisuu-

dessa keskenään verrannollisesti, vaikkeivat nämä olekaan synonyymejä toisilleen. 

Tästä johtuen käsitteellinen viitekehys pelon ja kivun yhteyttä kuvaaville termeille ei 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Maclachlan%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28320733
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Maclachlan%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28320733
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aina ole selkeä (Lundberg ym. 2011), ja esimerkiksi käsitteet liikkumisen pelko sekä 

kinesiofobia ovat hyvin läheisesti yhteydessä toisiinsa (Koho 2015a, 22).  

Kinesiofobian käsitteen esitteli alun perin Kori ynnä muut (1990), jolloin he käyttivät 

termiä kuvaamaan ylenpalttista, irrationaalista ja heikentävää liikkumisen tai fyysisen 

aktiivisuuden pelkoa, joka kumpuaa kivuliaan vamman tai uudelleen loukkaantumi-

sen pelosta (Koho 2015a, 21). Vlaeyen ja muut (1995) puolestaan määrittelivät ter-

min liikkumisen pelko (fear of movement) ensimmäisen kerran spesifiksi liikkumiseen 

tai fyysiseen aktiivisuuteen kohdistuvaksi peloksi, jonka oletetaan virheellisesti ai-

heuttavan uudelleen loukkaantumista.  

Liikkumisen ja uudelleen loukkaantumisen pelon taustalla vaikuttavat usein epätie-

toisuus, haitalliset uskomukset kipuun liittyen ja katastrofiajattelu, jolloin kipu tulki-

taan aina vaaralliseksi ja uhkaavaksi (Koho 2016, 12). Tämä puolestaan voi johtaa 

pelko- ja välttämiskäyttäytymiseen sekä haitallisen noidankehän syntymiseen 

(Vlaeyen ym. 1995; Koho 2016, 12), jota käsitellään myöhemmin omassa luvussaan. 

Liikkumisen pelon on todettu olevan yhteydessä koettuun toimintakyvyn haittaan, 

masentuneisuuteen ja vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuden vähenemiseen kroonisilla ki-

pupotilailla (Koho ym. 2001; Koho ym. 2011).  

Liikkumisen pelko muodostuu haitalliseksi, kun aiemmin kipua aiheuttanutta liikku-

mista tai liikkeitä aletaan varoa kudosvaurion paranemisen jälkeenkin oppimis-ehdol-

listumisketjun tuloksena, jolloin lihassuoja ja -jännitys alkaa muuttaa normaaleja lii-

keketjuja epätarkoituksenmukaiseen suuntaan (Koho 2016, 12). Kivun akuutissa vai-

heessa liikkumisen pelko ei yleensä ole haitallista ja se turvaa kudoksen paranemis-

prosessia (Koho 2016, 12), joskin Swinkels-Meewisse ynnä muut (2006a) totesivat 

tutkimuksessaan, että liikkumisen ja uudelleen loukkaantumisen pelko oli voimakas 

ennusmerkki tulevaisuuden toimintakyvyn alenemiselle akuutista selkäkivusta kärsi-

villä potilailla. Myös Archer ja muut (2014) tutkivat aikaisen postoperatiivisen liikku-

misen pelon vaikutuksia degeneratiivisten syiden takia selkäleikatuilla potilailla kuu-

den kuukauden seurannassa. Heidän mukaansa aikainen postoperatiivinen liikkumi-

sen pelko ja masentuneisuus ennusti suurempaa kivun intensiteettiä ja heikentynyttä 

toimintakykyä sekä fyysistä kuntoa.  
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4.1 Pelko, ahdistus ja fobia 

Kuten aiemmin todettiin, pelko ja fobia ovat käsitteinä läheisessä yhteydessä toi-

siinsa, ja näin ovat myös pelko ja ahdistus (Asmundson ym. 2004, 11). Asmundson ja 

muut (2004, 11) kuitenkin painottavat, että nämä termit on tärkeää erottaa toisis-

taan, jotta voitaisiin todella ymmärtää kipuun liittyvää pelkoa. Pelko on välitön häly-

tysreaktio läsnäolevaan vaaraan, johon liittyy sympaattisen hermoston vilkastumi-

nen, joka puolestaan lisää suorituskykyä ja valmiutta pakenemis- tai taistelutilan-

netta varten (Rhudy & Meagher 2000). Vaikka pelkoon liittyvä emotionaalinen koke-

mus on usein sen huomattavin ilmenemismuoto, pelko on monitahoinen ilmiö, johon 

liittyy kognitiivisia, fysiologisia ja behavioraalisia ulottuvuuksia. Nämä ulottuvuudet 

ovat löyhästi kytkettynä toisiinsa eivätkä ne ole keskenään täysin samanhetkisiä, esi-

merkiksi kognitiiviset muutokset voivat edeltää käyttäytymiseen liittyviä muutoksia 

tai toisinpäin. (Asmundson 2004, 12.)  

Pelon yhteydessä kognitioon liittyvät tekijät sisältävät vaaraan liittyvät ajatukset, 

jotka määrittelevät pitkälti pelkokokemuksen voimakkuutta ja vastetta siihen. Fysio-

loginen ulottuvuus puolestaan käsittää sympaattisen hermoston aktivaation ja beha-

vioraalinen käyttäytymisen muutokset kuten taistele-tai-pakene reaktion. Myös 

muunlainen defensiivinen käyttäytyminen kuten jähmettyminen on tyypillistä, eten-

kin jos tilanteessa ei ole mahdollista toteuttaa taistele-pakene käyttäytymistä. 

(Asumndson ym. 2004, 12.) Yksilön vaste pelkoa aiheuttavaan ärsykkeeseen riippuu 

myös kontekstuaalisista tekijöistä, esimerkiksi turvallisessa ympäristössä muiden ih-

misten keskellä suojaava käyttäytyminen voi inhiboitua tai olla vähäisempää (Crom-

bez ym. 2012). 

Ahdistus määritellään tulevaisuuteen suuntautuneeksi emootioksi, jolle on tunnus-

omaista negatiiviset tuntemukset ja huolestunut sekä pelokas suhtautuminen odo-

tettuun potentiaaliseen uhkaan. Tämä aiheuttaa jännittyneisyyttä sekä ympäristön ja 

oman kehon ylitarkkailua, joka puolestaan fasilitoi sensorisen informaation vastaan-

ottavuutta. (Rhudy & Meagher 2000.) Myös ahdistuksella on kognitiivinen, fysiologi-

nen ja behavioraalinen ulottuvuus, joskin ahdistuksessa kognitiiviset tekijät saavat 

suuremman roolin ja fysiologiset elementit eivät ole yhtä intensiivisiä kuin pelossa. 
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Ahdistuksessa behavioraaliset tekijät liittyvät vahvasti motivaatioon ryhtyä ennalta-

ehkäisevään suojaavaan käyttäytymiseen oletettua vaaraa kohtaan. Tällaista käyttäy-

tymistä on esimerkiksi välttämiskäyttäytyminen tai kompensatoriset toimintamallit. 

(Asmundson ym. 2004, 13.) 

Fobialla puolestaan tarkoitetaan irrationaalista ja intensiivistä pelkoa asiaa kohtaan, 

joka voi todellisuudessa aiheuttaa vain vähäistä tai olematonta vaaraa. Useimmiten 

henkilö tiedostaa pelon järjenvastaisen luonteen, mutta on kykenemätön muutta-

maan tai kontrolloimaan reaktiotaan asiaa kohtaan. Tyypillisesti fobia johtaa pelkoa 

aiheuttavan asian välttämiseen ja sen kohtaaminen aiheuttaa intensiivisen sekä toi-

mintaa haittaavan tai lamaannuttavan pelkoreaktion. (Evans 2003, 11; Lader & Uhde 

2006, 16; Muris & Merckelbach 2012; 6.)  

Fobioiden hoito muodostuu usein kognitiivis-behavioraalisesta terapiasta, jossa as-

teittain tapahtuva altistus pelkoa aiheuttavaa asiaa kohtaan on avainasemassa (Lader 

& Uhde 2006, 53-54; Hood & Antony 2012, 32). Terapia voi koostua useista elemen-

teistä, kuten ahdistuksen ja pelon perusluonteen valistuksesta potilaalle, kognitiivi-

sesta ja behavioraalisesta analysoinnista, rentoutustekniikoiden ja hallitun hengityk-

sen opettelusta sekä asteittaisesta altistuksesta. Tilanteissa, joissa pelkoa aiheutta-

vaa tilannetta on hankala kopioida, voidaan käyttää apuna myös mielikuvaharjoitte-

lua. (Evans 2003, 43-44; Lader & Uhde 2006, 53-54.) 

4.2 Katastrofiajattelu 

Katastrofiajattelu liittyy olennaisesti kipuun assosioituvaan pelkoon ja ahdistukseen 

(Vlaeyen & linton 2000). Se voidaan määritellä negatiiviseksi selviytymisstrategiaksi, 

jossa henkilö tulkitsee kivun äärimmäisen uhkaavaksi ja kuvittelee sille pahimpia 

mahdollisia seurauksia (Leeuw ym. 2007a; Asmundson ym. 2004; 97). Sullivan ynnä 

muut (2001) puolestaan ovat kuvanneet katastrofointia negatiiviseksi mielentilaksi, 

joka ilmenee todellisen tai odotetun kipukokemuksen aikana. Katastrofiajattelu on 

johdonmukaisesti liitetty kipuun liittyvään toimintakyvyn alenemaan niin kipupoti-

lailla kuin väestössä yleisestikin (Leeuw ym. 2007a; Peters ym. 2005; Sullivan ym. 

2005; Elomaa 2018, 115).  
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Katastrofiajatteluun taipuvaiset henkilöt ovat todennäköisemmin pelokkaita (Vlaeyen 

ym. 1995) sekä käyttävät passiivisia selviytymiskeinoja kuten lepäämistä ja fyysisen 

aktiivisuuden välttelyä (Koho 2016). Katastrofiajattelun onkin kuvattu liittyvän pelko- 

ja välttämiskäyttäytymiseen haitallisen noidankehän mahdollisena käynnistäjänä. 

Noidankehässä kivun katastrofointi synnyttää kipuun liittyvää pelkoa, joka johtaa tur-

vallisuushakuiseen käyttäytymiseen, kuten välttämiskäyttäytymiseen ja oireiden yli-

tarkkailuun sekä myöhemmin toimintakyvyn alenemiseen (Leeuw ym. 2007a, Wertli 

ym. 2014). Leeuw ynnä muut (2007b) totesivat tutkimuksessaan myös, että alaselkä-

kivusta kärsivillä henkilöillä katastrofointi ennusti liikkumisen pelon kehittymistä kuu-

den kuukauden seurannassa, vaikkakin jättäen näiden ilmiöiden varsinaiset vuorovai-

kutussuhteet edelleen jokseenkin epäselviksi. 

Elomaa (2018, 115) painottaa hyvän ja luottamuksellisen hoitosuhteen, empaattisen 

ja kannustavan suhtautumisen sekä riittävän informoinnin merkitystä katastrofiajat-

telun ehkäisyssä ja vähentämisessä. Lisäksi katastrofiajatuksiin voidaan vaikuttaa 

myös esimerkiksi kognitiivis-behavioraalisilla menetelmillä, joilla lisätään potilaan 

ymmärrystä haitallisten ongelmaa ylläpitävien noidankehien synnystä sekä opetel-

laan uusia tulkinta- ja toimintatapoja (Elomaa 2018, 115; Elomaa & Sipilä 2018, 254). 

4.3 Pelko- ja välttämiskäyttäytyminen 

Pelko- ja välttämiskäyttäytyminen ja tämän pohjalta luotu malli kuvaavat kognitiivis-

behavioraalisesta näkökulmasta kipuun liittyvän käyttäytymisen vaikutuksia krooni-

sen kivun syntyyn (Leeuw ym. 2007b). Pelko ja välttämiskäyttäytymisellä tarkoitetaan 

pelkoon perustuvaa liikkeiden ja aktiviteettien välttämistä (Vlaeyen & Linton 2000), 

joka on kivun akuutissa vaiheessa kudoksen paranemisen kannalta tarkoituksenmu-

kaista toimintaa. Tällainen käyttäytyminen voi kuitenkin muuttua pitkäkestoisessa ki-

vussa opituksi ja haitallisiksi toimintamalleiksi, jotka alkavat paradoksaalisesti pahen-

taa sekä ylläpitää ongelmaa (Leeuw ym. 2007a).   

Välttämiskäyttäytymisen oppiminen alkaa, kun stimulus, joka edeltää epämiellyttä-

vää tai kivuliasta kokemusta, alkaa ennustaa kipua (klassinen ehdollistuminen). Tämä 

kipua ennustava ärsyke saa negatiivisen merkityksen, ja voi itsessään alkaa aiheuttaa 

lihasjännitystä, pelkoa, ahdistusta ja niin edelleen. Kun välttämiskäyttäytyminen on 
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opittu, se ruokkii ja vahvistaa itseään sekä ylläpitää pelkoa. (Vlaeyen ym. 2016; Linton 

ym. 2018.) Vlaeyen ja Linton (2000) toteavat, että ehdollistumiseen ei aina tarvita 

edes omaa kokemusta, vaan se voi tapahtua pelkän ulkoa tulevan informaation tai 

havainnoinnin kautta. Lisäksi operantin ehdollistumisen kautta henkilö voi oppia 

käyttäytymisensä seurauksia tietyssä tilanteessa, esimerkiksi kotona kivun ilmaisu 

painavaa esinettä nostaessa voi johtaa siihen, että kumppani nostaa esineen henki-

lön puolesta (Linton ym. 2018). Välttämisen ansiosta henkilö ei joudu kohtaamaan 

uhkaavaksi koettua tilannetta, ja pelko ilmaantuu aina, kun käyttäytymistä ei voida 

toteuttaa (Vlaeyen & Linton 2000). Lisäksi vaikka välttämiskäyttäytyminen vähentää 

pelkokokemusta lyhyellä aikajänteellä, voi se ajan myötä voimistaa pelkoa entises-

tään (Crombez ym. 2012). 

Vlaeyen ja muut (2016) sekä Crombez ynnä muut (2012) huomauttavat kuitenkin, 

että kipuun liittyvää pelkoa voi esiintyä myös ilman välttämiskäyttäytymistä ja että 

pelkoon assosioituva välttämiskäyttäytyminen on aina kontekstisidonnaista liittyen 

myös motivaatiotekijöihin. Crombez ja muut (2012) kuvaavat ilmiötä yksinkertaisella 

esimerkillä, jossa henkilö normaalisti välttelee pitkään seisomista, mutta tekee tä-

män silti valmistaessaan ruokaa illalliselle ystävien kanssa. Ihmisen tavoite välttää ki-

pua on siten vain yksi samanaikaisten muiden tavoitteiden joukossa ja näin ollen jo-

kin toinen, tärkeämmäksi priorisoitu tavoite voi inhiboida pelkoon ja kipuun liittyvä 

välttämiskäyttäytymisen. Negatiivisten tunteiden esiintyminen voi lisätä kivun kont-

rollointiin sitoutumista, kun taas positiiviset tunteet ja optimismi voivat edistää mui-

den kuin kivun välttämiseen liittyvien tavoitteiden priorisointia. Siksi pelon ja välttä-

miskäyttäytymisen suhdetta tulisi arvioida suhteessa henkilön muihin tärkeisiin ta-

voitteisiin. (Vlaeyen ym. 2016; Crombez ym. 2012.)  

On todettu, että välttämiskäyttäytymistä toteuttavilla henkilöillä esiintyy enemmän 

kivun ja uudelleen loukkaantumisen pelkoa, fyysistä passiivisuutta sekä koettua toi-

mintakyvyn alenemista verrattuna henkilöihin, jotka kohtaavat kivun ilman välttämis-

käyttäytymistä (Vlaeyen ym 1995; Koho 2015, 27; Vlaeyen & Linton 2000). Kipuun 

liittyvän pelon ja toimintakyvyn alenemisen välillä on vahva yhteys, joka ei ole riippu-

vainen kivun intensiteetistä tai kestosta (Zale ym. 2013; Gheldof ym. 2010). Näin ol-

len kroonisessa kivussa kipuun liittyvä pelko voi olla jopa lamaannuttavampaa kuin 

itse kipu (Leeuw ym. 2007a; Crombez ym. 1999).  Jonkin verran näyttöä on myös 
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siitä, että spesifisti työhön liittyvien aktiviteettien pelko ei ennusta yhtä vahvasti toi-

mintakyvyn alenemista kuin pelko, joka assosioituu yleisiin aktiviteetteihin (Zale ym. 

2013). 

4.3.1 Fear-avoidance -malli 

Pelko- ja välttämiskäyttäytymismalli liittää yhteen useat aiemmin opinnäytetyössä 

käsitellyt termit ja ilmiöt, kuten kivun kokemuksellisuuden, katastrofiajattelun, liikku-

misen/kivun pelon sekä näistä seuraavan pelko- ja välttämiskäyttäytymisen. Ensim-

mäisen kerran pelko- ja välttämiskäyttäytymismallin (Fear-avoidance model, FAM) 

esittelivät Lethem ynnä muut (1983) pyrkimyksenään selvittää, miksi joillakin alasel-

käkivusta kärsivillä yksilöillä ongelma kroonistuu. Heidän keskeinen ajatuksensa mal-

lissa oli jo tuolloin kipuun liittyvä pelko. Kivun ja pelon välisen yhteyden selvittelyllä 

on kuitenkin pitkä historia jo ennen tätä, ja Aristoteles oli yksi ensimmäisistä filoso-

feista, joka otti ilmiön esiin. Hän kirjoitti seuraavasti: ”Olkoon pelko siis eräänlainen 

kipu tai häiriö, joka on tulosta kuvitellusta uhkaavasta vaarasta, joko tuhoisasta tai 

kivuliaasta”. (Vlaeyen & Linton 2000)  

Vuonna 1995 Vlaeyen ja muut esittivät pelko- ja välttämiskäyttäytymismallin kognitii-

vis-behavioraalisena mallina liikkumisen ja uudelleen loukkaantumisen pelkoon kroo-

nisilla alaselkäkipupotilailla. Myöhemmin Vlaeyen ja Linton (2000) muokkasivat mal-

lia lisäämällä siihen katastrofiajattelun, ylikorostuneen tarkkailun ja korvaamalla liik-

kumisen pelon käsitteen kipuun liittyvällä pelolla. 2004 Asmudson ja muut puoles-

taan eriyttivät malliin pelon ja ahdistuksen toisistaan ja vuonna 2012 Vlaeyen sekä 

Linton täydensivät sitä edelleen selvittämällä kipuun liittyvän pelon yhteyksiä oppi-

mis- ja motivaatioprosesseihin. (Vlaeyen & Linton 2000; Koho 2015, 19) 

Nykyään runsas tutkimusnäyttö tukee Vlaeyenin ja Lintonin vuonna 2000 kehittämää 

mallia, joka toimii kivun tutkimista ja hoitoa ohjaavana teoreettisena kehyksenä. Se 

pyrkii selittämään kipuun liittyvän pelon ja välttämiskäyttäytymisen yhteyksiä krooni-

sen kipuongelman ja toimintakyvyn aleneman kehittymiseen. (Asmundson 2012; 

Vlaeyen ym. 2016.) Mallin perusajatuksena on, että ihmisen tapa tulkita kipua voi 

johtaa kahteen suuntaan. Jos akuutti kipu ymmärretään ei-pahaenteiseksi, potilas to-

dennäköisesti jatkaa päivittäisten toimintojen suorittamista, mikä puolestaan edistää 
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toipumista. Jos kivun tulkintaa vuorostaan leimaa katastrofointi, voi tämä johtaa ikä-

vään noidankehään, jossa katastrofiajattelu synnyttää kivun pelkoa, välttämiskäyttäy-

tymistä, oireiden ylitarkkailua, fyysistä passiivisuutta, masentuneisuutta ja lopulta 

toimintakyvyn heikentymistä. Ongelma-alueen käyttämättömyys kroonistaa kipua ja 

alentaa kivun kokemisen kynnystä, mikä voimistaa noidankehää entisestään. (Leeuw 

ym. 2007a; Vlaeyen & Linton 2000.)  

Kuvio 2. Fear-avoidance malli (Vlaeyen & Linton 2000). 

 

4.4 Liikkumisen pelon tutkiminen 

Liikkumisen pelon tunnistaminen on luonnollisesti ensiaskel sen onnistuneen kuntou-

tusprosessin käynnistämisessä. Vaikka voisi olettaa, että potilaan oma ilmaisu ja käy-

töksen havainnointi riittäisi pelon tunnistamiseen, näin ei kuitenkaan aina ole. Koho 

(2016, 13) nostaakin esiin, että kaikki eivät itse havaitse ilmiön olemassaoloa, jolloin 

erilaisia lomakemittareita voidaan käyttää apuna potilaan liikkumisen pelkoon liitty-

vän itsetuntemuksen kasvattamiseksi. Toisaalta lomakkeen käytöllä voidaan saavut-

taa hyötyjä myös kuntoutuksen aikana saavutettavien muutosten havainnoinnin kan-

nalta. 
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Tampa Scale of Kinesiofobia (TSK) on vanhin kinesiofobian subjektiiviseen arviointiin 

olemassa oleva mittari, jonka kehittivät Miller ynnä muut vuonna 1991 (Vlaeyen ym. 

1995). Heidän tavoitteena oli erottaa liiallisesta pelosta ja ahdistuksesta kärsivät poti-

laat kroonisten tuki- ja liikuntaelinkipupotilaiden joukosta. Vaikka Lundberg ja muut 

(2011) eivät tutkimuksessaan löytäneet yhtään spesifisti liikkumisen pelon arviointiin 

käytettävää mittaria, on TSK-lomaketta käytetty usein myös tähän tarkoitukseen. 

Vaikka mittari on vanhin mitä kinesiofobian tutkimiseen on kehitetty, se on edelleen 

yleisin tutkimuksessa sekä kliinisessä työssä käytetty työkalu liikkumisen pelon arvi-

ointiin. TSK on käännetty hollannin, ranskan, ruotsin, norjan, portugalin, italian, es-

panjan, kiinan, persian ja saksan kielille. (Koho 2015a, 22-24.) Koho ja muut (2014) 

käänsivät alkuperäisen TSK-mittarin suomen kielelle tutkiessaan suomenkielisen mit-

tarin tietokone- ja paperiversion reliabiliteettia todeten nämä luotettaviksi ja käytän-

nön kliiniseen työhön sekä tutkimukseen soveltuviksi. 

Alkuperäisessä TSK-mittarissa on 17 osiota, joissa jokaisessa on nelipisteinen Likertin 

asteikko, jonka ääripäissä on vaihtoehdot täysin eri mieltä (1) ja täysin samaa mieltä 

(4). Henkilö valitsee asteikolta yhden numeron, joka kuvaa parhaiten hänen tilaansa. 

Kyselyn kohdat 4, 8, 12 ja 16 on muotoiltu käänteisesti, jolloin numerolla yksi saa 

neljä pistettä ja toisinpäin. Lopulliset pisteet lasketaan yhteen, jolloin pistemäärä on 

jotain 17 ja 68 pisteen väliltä korkeampien pisteiden ilmoittaessa suurempaa liikku-

misen pelkoa. Vlaeyen ja muut (1995) ehdottivat alun perin 37 pisteen raja-arvoa il-

maisemaan korkeaa kinesiofobiaa, mutta myöhemmin myös muita arvoja kuten yli 

35 ja yli 40 on ehdotettu. (Koho 2015b; Vlaeyen ym. 1995.) 

2015 Koho ja muut loivat TSK-FIN -mittarille suomalaiset väestöarvot osana kansal-

lista FINRISK 2017 -tutkimusta kinesiofobian kliinisen arvioinnin tueksi sekä selvit-

tääkseen liikkumisen pelon ilmenemistä normaaliväestössä. He totesivat tutkimuk-

sessaan miesten TSK-pisteiden olevan selvästi naisia suuremmat sekä korkeamman 

iän olevan yhteydessä korkeampiin TSK-pisteisiin molemmilla sukupuolilla. Myös sy-

dän- ja verisuonitaudit, tuki- ja liikuntaelinvaivat sekä mielenterveyden häiriöt olivat 

yhteydessä suurempaan TSK-pistemäärään. (Koho ym. 2015b.) 
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5 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda ilmi ajankohtaista tietoa liikkumisen pelosta 

ja kinesiofobiasta ilmiönä, jotta se tunnistettaisiin ja pelon käsittely nähtäisiin parem-

min osana fysioterapeutin työnkuvaa. Lisäksi tarkoituksena on parantaa pelon ja siitä 

aiheutuvan välttämiskäyttäytymisen huomiointia fysioterapiassa myös polvikivusta 

kärsivien potilaiden kohdalla, sillä ilmiö on saanut eniten huomiota ja sitä on tutkittu 

enemmän alaselkäkipupotilaisiin kohdistuen. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on 

selvittää liikkumisen pelon yhteyttä kipuun ja fyysiseen toimintakykyyn patellofemo-

raalisessa kivussa sekä tuoda esiin menetelmiä, joita voidaan toteuttaa osana PFPS-

potilaan fysioterapiaa liikkumisen pelon vähentämiseksi. Opinnäytetyössä pyritään 

vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Millainen yhteys liikkumisen pelolla on kipuun ja fyysiseen toimintakykyyn patello-

femoraalisessa kivussa? 

2. Mitä menetelmiä fysioterapiassa on käytetty liikkumisen pelon vähentämiseen 

PFPS potilailla? 

 

6 Kirjallisuuskatsauksen toteuttaminen 

6.1 Integroiva kirjallisuuskatsaus 

Opinnäytetyö toteutetaan integroivana kirjallisuuskatsauksena, jonka tarkoitus on 

tuottaa uutta tietoa jo tutkitusta aiheesta. Integroiva kirjallisuusakatsaus on laajin 

katsaustyyppi, ja se tuottaa yleensä melko syvällisen ymmärryksen tutkittavasta ai-

heesta.  Integroivassa kirjallisuuskatsauksessa on löydettävissä sekä narratiivisen että 

systemaattisen katsauksen piirteitä, ja se voidaankin nähdä osana systemaattista 

katsauskokonaisuutta lisättynä narratiivisilla elementeillä. Salmisen (2011, 8) mukaan 

integroivaan katsaukseen kuuluu olennaisena osana kriittinen tarkastelu, mikä 

erottaa sen narratiivisesta katsauksesta. Integroivan katsaustyypin tärkein 

ominaispiirre on erilaisin tutkimusasetelmin tuotettujen tutkimustulosten synteesi. 

(Stolt 2015, 13.) 
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Opinnäytetyössä on tarkoitus kerätä tutkimuskysymyksiin pohjaten ja sisäänot-

tokriteereitä noudattaen mahdollisimman kattava joukko tutkimuksia, minkä vuoksi 

integroiva kirjallisuuskatsaus on perusteltu valinta. Integroiva katsaustyyppi ei seulo 

ja valikoi tutkimusaineistoa yhtä tarkasti kuin systemaattinen katsaus, joten aihetta 

käsittelevästä kirjallisuudesta on mahdollisuus saada selvästi laajempi kuva 

(Salminen 2011, 8). Näin ollen mukaan valikoituu erilaisin metodisin lähtökohdin to-

teutettuja tutkimuksia, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiin ja tarkastelevat, miten 

liikkumisen pelko vaikuttaa kipuun ja fyysiseen toimintakykyyn patellofemoraalisessa 

kivussa sekä minkälaisia fysioterapiassa toteutettavia menetelmiä on käytetty liik-

kumisen pelon ehkäisemiseen kyseisellä kohderyhmällä. 

Integroivaan kirjallisuuskatsaukseen kuuluu prosessimainen luonne, joka sisältää 

Cooperin (1983, 1984) kuvaamat viisi vaihetta. Myöhemmin Whittemore ja Knafl 

(2005) ovat muokanneet vaiheita, jotka esitetään tyypillisesti seuraavalla tavalla: 

tutkimusongelman nimeäminen, analysoitavan aineiston keruu, aineiston laadun ar-

viointi, kerätyn aineiston analysointi ja tulkinta sekä tulosten esittäminen. (Stolt 

2015, 13.) Opinnäytetyön kirjallisuuskatsaus noudattaa näitä viittä vaihetta, jotka on 

käsitelty omissa kappaleissaan. 

6.2 Aineistonkeruustrategiat 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa aineistoa kerättiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

verkkosivuilla suositelluista kansainvälisistä tietokannoista. Marraskuussa 2018 su-

oritettiin koehakuja useisiin eri tietokantoihin, jonka perusteella mukaan valittiin 

neljä parhaiten aihetta vastaavia hakutuloksia antanutta tietokantaa: Pubmed, Aca-

demic Search Elite, Cinahl Plus with full text sekä Medline. Lopulliset haut kyseisiin 

tietokantoihin suoritettiin joulukuun 2018 aikana. 

Tutkimuskysymysten muotoilun perusteella keskeisimmiksi käsitteiksi nousivat liik-

kumisen pelko sekä patellofemoraalinen kipu, joiden pohjalta muotoiltiin tieto-

kantahakujen hakulausekkeet. Yhdeksi tärkeimmäksi hakusanaksi nousi termi “fear 

of movement”, jotta mukaan saataisiin nimenomaan liikkumisen pelkoa käsitteleviä 

tutkimuksia. Koska opinnäytetyötä tehdessä osoittautui, että kinesiofobiaa käytetään 
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useissa lähteissä synonyymina liikkumisen pelolle, otettiin hakulausekkeeseen muk-

aan myös käsite “kinesiophobia”. Haun rajaamiseksi polven etupuolen kipuun 

käytettiin termejä “patellofemoral pain” sekä tämän synonyymina termiä “anterior 

knee pain”. Koska näillä hakusanoilla saatiin sopiva määrä tutkimuksia, hakua ei 

nähty tarpeelliseksi rajata enempää esimerkiksi “physiotherapy” hakusanalla, vaikka 

toisessa tutkimuskysymyksessä haettiin nimenomaan fysioterapiassa toteutettavia 

interventioita. 

Ennen tietokantahakujen aloittamista määriteltiin tarkat sisäänotto- ja pois-

sulkukriteerit olennaisen tiedon löytämiseksi sekä virheellisen poistamiseksi. Kir-

jallisuuskatsaukseen haluttiin mukaan vain uutta tutkimustietoa ajankohtaisuuden 

varmistamiseksi, joten tutkimuksen tuli olla kymmenen vuoden sisällä julkaistu. 

Hauissa käytettiinkin valmiina filtterinä kymmenen vuoden aikarajausta, jolloin ei 

lainkaan huomioitu ennen vuotta 2008 julkaistuja tutkimuksia. Tekijän kielitaidon 

vuoksi mukaan otetiin ainoastaan englannin kielellä julkaistua materiaalia, sillä su-

omen kielellä tehtyjä tutkimuksia ei löydetty. Näiden lisäksi tutkimuksen koko tekstin 

tuli olla tekijän saatavilla, jotta tarkempi tutustuminen tutkimusmenetelmään, sen 

toteutukseen ja tuloksiin oli mahdollista. Näin voitiin suorittaa myös tutkimuksen 

laadunarviointia. Rajallisen aineistomäärän vuoksi hauissa ei kuitenkaan käytetty 

koko tekstin saatavuutta ilmaisevaa “full text” filtteriä, sillä koehauissa huomattiin, 

että tällöin pois jäi monia sisäänottokriteerit muutoin täyttäviä tutkimuksia. Yhtä 

lukuunottamatta kaikki tutkimukset saatiinkin lopulta kokonaan auki Jyväskylän Ylio-

pistolla. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit on kuvattu taulukossa 3.  

Taulukko 3. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit. 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

Tutkimus julkaistu aikaisintaan vuonna 

2008 

Tutkimus julkaistu ennen vuotta 

2008 

Koko teksti tekijän saatavilla Koko teksti ei ole tekijän saatavilla 

Tutkimuksen kieli on suomi tai englanti 
Tutkimuksen kieli joku muu kuin 

suomi tai englanti 
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Tutkimus vastaa asetettuihin tutkimusky-

symyksiin 

Tutkimus ei vastaa asetettuihin tut-

kimuskysymyksiin 

Tutkimus ei ole kirjallisuuskatsaus Tutkimus on kirjallisuuskatsaus 

 

Mukaanotettavien tutkimusten arvioinnissa lähdettiin liikkeelle otsikon tarkastelulla. 

Koska koehauissa kävi ilmi, että useiden tutkimusten otsikosta ei voinut päätellä, ol-

iko tutkimuskohteena liikkumisen pelkoa vai ei, täytyi tässä vaiheessa ottaa mukaan 

kaikki fyysistä toimintakykyä ja kipua käsittelevät tutkimukset patellofemoraaliseen 

kipuun liittyen. Tämä oli mahdollista jo valmiiksi vähäisen aineistomäärän vuoksi ja 

minimoi relevanttien tutkimusten poisjäännin. Tiivistelmiä läpikäymällä saatiin hu-

omattavasti parempi kuva siitä, mitkä tutkimukset mahdollisesti otettaisiin mukaan 

katsaukseen, ja lopullinen päätös tehtiin aina koko tekstin perusteella. Jonkin verran 

ongelmia mukaanotettavien tutkimusten arvioinnissa aiheutti kuitenkin termien osit-

tainen päällekkäisyys, joka havaittiin jo opinnäytetyön teoreettista viitekehystä 

tehdessä. Tämän vuoksi mukaan päädyttiin ottamaan myös muutamia tutkimuksia, 

jotka käsittelivät laajemmin pelko- ja välttämiskäyttäytymistä, sillä liikkumisen pelon 

katsottiin teoriatiedon perusteella kuuluvan tähän ilmiöön. Kirjallisuuskatsauksen 

hakuprosessi on esitetty kronologisessa järjestyksessä taulukossa 4, jossa seuraa-

vassa haussa on poissuljettu jo löydetyt tutkimukset.  

Taulukko 4. Tietokantahakujen hakuprosessi. 

Tietokanta Hakulauseke Hakutulos 

Pubmed 

(Fear of movement OR Kinesiopho-

bia) AND (patellofemoral pain OR 

anterior knee pain)  

38 kpl 

➔ koko tekstin perusteella 
8 

Academic Search 

Elite 

(Fear of movement OR Kinesiopho-

bia) AND (patellofemoral pain OR 

anterior knee pain)  

7 kpl 

• ei uusia tutkimuksia 
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Cinahl Plus with 

full text 

(Fear of movement OR Kinesiopho-

bia) AND (patellofemoral pain OR 

anterior knee pain)  

15 kpl 

• ei uusia tutkimuksia 

Medline 

(Fear of movement OR Kinesiopho-

bia) AND (patellofemoral pain OR 

anterior knee pain)  

25 kpl 

• ei uusia tutkimuksia 

 

Viralliset haut kaikkiin tietokantoihin tehtiin 29.12.2018. Koska yksi hakulauseke 

todettiin koehauissa toimivaksi kaikkiin neljään tietokantaan, tehtiin haku käyttäen 

pelkästään yhtä hakulauseketta. Tämä hakulauseke oli (“Fear of movement” OR “Ki-

nesiophobia”) AND (“Patellofemoral pain” OR “Anterior knee pain”). Lisäksi sisäänot-

tokriteerien mukaisesti kaikissa tietokannoissa käytettiin filtteriä “2008-2018 ai-

kavälillä tehdyt tutkimukset”. Ensimmäinen haku tehtiin Pubmed-tietokantaan, josta 

koehauissa havaittiin löytyvän kaikkein kattavin hakutulos. Näin säästettiin aikaa, sillä 

seuraavissa hauissa oli nopeaa sulkea pois jo aiemmin löytyneitä tutkimuksia. Pub-

medistä hakutuloksia saatiin yhteensä 38 kappaletta, joista tiivistelmän ja koko teks-

tin tarkastelun jälkeen mukaan valikoitui kahdeksan kappaletta. Yksi uusin tutkimus 

jouduttiin tästä joukosta jättämään pois, koska koko tekstiin ei vielä ollut tekijän 

väylillä pääsyä. Näin ollen lopullinen mukaanotettujen tutkimusten määrä oli 

seitsemän.  

Seuraava haku tehtiin Academic Search Elite -tietokantaan, jossa hakutulos oli 

seitsemän kappaletta. Dublikaattien poiston jälkeen mukaan ei kuitenkaan saatu 

yhtään uutta tutkimusta. Kolmas haku suoritettiin Cinahl Plus with full text -tieto-

kantaan, jossa tulokseksi saatiin 15 tutkimusta mutta dublikaattien poiston jälkeen 

lopputulos oli jälleen nolla. Viimeinen haku tehtiin Medline-tietokannassa, josta 

hakutuloksia tuli 25 kappaletta. Myöskään tästä hausta ei dublikaattien huomioinnin 

jälkeen saatu yhtään tutkimusta lisää, jolloin lopullinen aineisto koostui en-

simmäisellä haulla saadusta seitsemästä tutkimuksesta. Kuviossa 3. on kuvattu 

tiedonhakuprosessi koko aineiston näkökulmasta. 
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Kuvio 3. Tiedonhakuprosessi koko aineiston näkökulmasta. 

 

6.3 Aineiston laadunarviointi 

Kriittinen tarkastelu ja aineston laadunarviointi kuuluu olennaisena osana integroi-

vaan kirjallisuuskatsaukseen, jolloin on mahdollista tehdä päätelmiä saatujen tu-

losten luotettavuudesta (Salminen 2011, 8; Stolt 2015, 13; Flinkman & Salanterä 

2007, 93). Tässä kirjallisuuskatsauksessa aineiston laadunarviointia tehtiin tutkimus-

ten vahvuuksien ja heikkouksien perusteella, joita käsiteltiin tarkemmin taulukon 

muodossa (ks. liite 1). Laadunarvioinnissa käytettiin apuna Hoitotyön tutki-

mussäätiön (2013) Joanna Briggs -instituutin tarkistuslistoja. Arviointikohteita olivat 

muun muassa aiheen ja ilmiön määrittely, tarkoituksen ja tavoitteen kuvaus, 

sisäänotto- ja poissulkukriteerien esittäminen, otoskoko, poisjääneiden määrä, 

satunnaisotannan ja kontrolliryhmän käyttö, käytettyjen mittarien soveltuvuus, 

seuranta-aika sekä tutkimuksen puutteiden kuvaus. 

Kaikissa tutkimuksissa aihe ja ilmiö sekä tarkoitus ja tavoite oli hyvin määritelty. 

Myös sisäänotto- ja poissulkukriteerit oli tarkkaan kuvattu, lukuunottamatta Passiglin 

ja muiden (2017) tapaustutkimusta. Jokaisessa tutkimuksessa koehenkilöille oli tehty 

patellofemoraalisen kivun diagnoosi, ja lähes kaikissa mainittiin oliko tekijä lääkäri 

(Piva ym. 2009b; Domenech ym. 2012; Domenech ym. 2014; Passigli ym. 2017) vai 
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fysioterapeutti, jolta vaadittiin vähintään viiden vuoden kliininen kokemus (de 

Oliveira Silva ym. 2018; Priore ym. 2018). Pivan, Fitzgeraldin, Wisniewskin 

sekä Delitton (2009a) tutkimuksessa ei erikseen mainittu, kuka ammattihenkilö diag-

noosin oli asettanut. Domenech tutkimusryhmineen (2012 ja 2014) oli lisäksi suorit-

tanut osallistujille röntgen- ja magneettitutkimuksen muiden diagnoosien poissulke-

miseksi. 

Tutkimusten otokset olivat kautta linjan melko pieniä, ja mukana oli myös yksi ta-

paustutkimus (Passigli ym. 2017). Tämäkin tutkimus haluttiin kuitenkin ottaa kir-

jallisuuskatsaukseen mukaan, sillä aineistoa, joissa oli tutkittu ja kuvattu tarkemmin 

fysioterapeuttisten interventioiden vaikutusta liikkumisen pelkoon, oli hyvin niukasti. 

Muissa tutkimuksissa otoskoko oli alimmillaan 40 (de Oliveira Silva ym. 2018) ja 

suurimmillaan 97 (Domenech ym. 2012). Pivan ja muiden (2009a ja 2009b) tutkimuk-

sissa otoskoko oli 74, Prioren ja muiden (2018) tutkimuksessa 95 sekä Domenechin ja 

muiden (2014) tutkimuksessa 50 henkilöä. Kahdessa tutkimuksista otokseen oli va-

littu pelkästään naisia (Priore ym. 2018; de Oliveira Silva 2018) ja myös Domenechin 

ynnä muiden (2012) otos koostui selvästi enimmäkseen naisista. 

Kaikki katsaukseen otetut tutkimukset olivat joko poikkileikkaustutkimuksia tai 

seuranta-ajoiltaan lyhyitä, joten minkään ilmiön tai intervention varsinaisia 

pitkäaikaisvaikutuksia tai kausaalisuhteita ei voida kovin luotettavasti arvioida. 

Suurimmassa osassa mittaukset suoritettiin yhdellä tai kahdella kerralla (Piva ym. 

2009b; Domenech ym. 2012, de Oliveira Silva ym. 2018; Priore ym. 2018). Pisin eli 

kuuden kuukauden seuranta-aika oli Domenechin ja muiden (2014) tutkimuksessa ja 

toiseksi pisin eli 21 viikon seuranta Passiglin ynnä muiden (2017) tapaust-

utkimuksessa. Pivan ja muiden (2009a) tutkimuksessa seuranta tehtiin kahden 

kuukauden päästä.  

Missään tutkimuksista ei mainittu tutkittavien otantamenetelmäksi satun-

naisotantaa. Jokaisessa oli kuitenkin raportoitu väylät, mistä tutkittavat oli rekrytoitu 

sekä tarkkojen sisäänotto- ja poissulkukriteerien perusteella valikoitu. Domenech 

tutkimusryhmineen (2012 ja 2014) oli ottanut tutkimuksiinsa vuoden aikajänteellä 

kaikki ortopedian klinikalle tulleet potilaat, jotka täyttivät sisäänottokriteerit. Aino-

astaan Prioren ja muiden (2018) tutkimuksessa oli ollut mukana myös kontrolliry-

hmä. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fitzgerald%20GK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19565153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wisniewski%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19565153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wisniewski%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19565153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delitto%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19565153


32 
 

 

Kolmessa tutkimuksessa (Piva ym. 2009b; Priore ym. 2018; de Oliveira Silva ym. 

2018) ei ollut lainkaan poisjääneitä. Domenechin ja muiden (2014) tutkimuksessa 

poisjääneitä oli kolme ja näiden syy selvitetty. Domenechin ynnä muiden (2012) 

tutkimuksessa puolestaan saatiin puutteellista dataa yhdeksältä tutkimushenkilöltä, 

mutta nämä otettiin analyysissa huomioon. Selvästi eniten puutteellista dataa ja 

tämän myötä poisjääneitä oli Pivan ja muiden (2009a) tutkimuksessa, jossa 

täydellinen data saatiin vain 51:ltä henkilöltä alkuperäisen otoksen ollessa 74. Pois-

jäännit oli osittain selvitetty. Puutteellinen data kuitenkin huomioitiin analyysissa 

yhdeksän henkilön osalta, jolloin data saatiin yhteensä 60:ltä henkilöltä.  

6.4 Aineiston analyysi 

Sisällönanalyysi on laadullinen aineiston analyysimenetelmä, jossa on pyrkimyksenä 

järjestää aineisto tiiviiseen muotoon johtopäätöksiä varten. Sisällönanalyysi voidaan 

toteuttaa aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 127) Tämän kirjallisuuskatsauksen aineiston analyysissä käytettiin hyödyksi 

teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, jossa analyysiyksiköt valitaan aineistosta teorian 

kuitenkin ollessa mukana ohjaamassa analyysia. Näin ollen analyysissa on tunnistet-

tavissa aikaisemman tiedon vaikutus, joka ohjaa tutkijan ajatteluprosessia rinnakkain 

aineistolähtöisyyden kanssa. Teoriaohjaavassa analyysissa aineiston analyysi etenee 

aluksi aineistolähtöisesti, jolloin materiaali voidaan kerätä hyvinkin vapaasti, mutta 

loppuvaiheessa aikaisempi teoriatieto tuodaan mukaan ohjaamaan raportointia. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 107-111.) 

Analyysimenetelmäksi valittiin teoriaohjaava sisällönanalyysi, koska minkään tietyn 

valmiin teorian ei haluttu rajaavan aineiston analyysiä. Teoreettiset käsitteet tuotiin 

katsaukseen mukaan kuitenkin aiemman teoriatiedon pohjalta, mikä ohjaa myös kat-

sauksen tulosten tarkastelua. Näin aineistoa pystyttiin lähestymään sen omilla eh-

doilla ja tässä tapauksessa muun muassa vapaasti poimimaan liikkumisen pelkoa vä-

hentäneitä menetelmiä sen sijaan, että nämä olisi poimittu jo tiedettyinä asioina teo-

riasta. Teoriaohjaavan analyysin loppuvaiheessa saatu aineisto kuitenkin yhdistetään 

johonkin sopivaksi katsottuun teoriaan (Tuomi & Sarajärvi 2018, 133). 
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Kirjallisuuskatsauksessa sisällönanalyysi on Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan aina 

pelkästään aineiston järjestämiseen käytettävä apuväline, ja varsinaiseksi analyysi-

menetelmäksi opinnäytetyössä valittiin teemoittelu. Aloittelevalle katsauksen teki-

jälle sopivassa yksinkertaisessa teemoittelussa aineistosta etsitään yhteneväisyyksiä 

ja eroavaisuuksia, joita vertaillaan keskenään ja ryhmitellään (Niela-Vilén & Hamari 

2016, 30). Analyysi aloitettiin mukaan valikoituneiden tutkimusten lukemisella ja tau-

lukoimalla niiden keskeisimmät elementit; tutkimuksen nimi, tekijät, tarkoitus ja ta-

voite, aineistonkeruumenetelmät, interventio sekä keskeisimmät tulokset (ks. liite 2). 

Tämän jälkeen poimittiin tutkimuksista niissä toistuvia pääsääntöjä eli teemoja, jotka 

liittyivät asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Ensimmäisessä vaiheessa kerättiin tutki-

muskysymyksen pohjalta joukko alaluokkia, jotka yhdistettiin seuraavalla kierroksella 

viideksi yläluokaksi. Viimeisessä vaiheessa kolme alaluokkaa sulautui vielä yhdeksi, 

jolloin teemoja muodostui yhteensä kolme (ks. kuvio 4).  

Lopuksi teemoihin liittyen etsittiin aineistosta yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia, joi-

den löydäkset esitetään opinnäytetyön tulokset-osiossa. Teemoittelun jälkeen tulok-

sista tehdään synteesiä muodostaen niistä selkeä kokonaiskuva ja esitetään myös 

mahdolliset ristiriidat tutkimusten välillä (Niela-Vilén & Hamari 2016, 30-31). Tässä 

vaiheessa analyysiä katsauksen tulokset raportoitiin auki, niistä tehtiin johtopäätök-

siä sekä merkitysten pohdintaa ja esitettiin katsauksen pohjalta nousseita jatkotutki-

musehdotuksia. 

Kuvio 4. Teemoittelun eteneminen. 
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7 Tulokset 

7.1 Liikkumisen pelon vaikutukset kipuun ja fyysiseen toimintakykyyn 

Teemoittelussa nostettiin esiin mukaan valituissa tutkimuksissa esiintyneitä ja tutki-

muskysymykseen vastaavia arviointikohteita, joista muodostettiin kolme teemaa: ko-

ettu fyysinen toimintakyky, objektiivinen fyysinen toimintakyky ja kipu. Tutkimusten 

tuloksia käsiteltiin näiden teemojen pohjalta. 

Liikkumisen pelon vaikutuksia koettuun fyysiseen toimintakykyyn PFP-potilailla käsit-

teli neljä tutkimusta (Piva ym. 2009a; Piva ym. 2009b; Domenech ym. 2012; Dome-

nech 2014). Niistä kahdessa (Piva ym. 2009a; Piva ym. 2009b) fyysistä toimintakykyä 

arvioitiin KOS-ADLS (Activity of Daily Living Scale of the Knee Outcome Survey) ja kah-

dessa (Domenech ym. 2012; Domenech ym. 2014) The Lysholm Knee Scale -mitta-

rilla. Pivan ja muiden (2009a; 2009b) tutkimuksissa pääkohteena eivät olleet psykolo-

gisten tekijöiden arviointi, eikä niissä tutkittu spesifisti liikkumisen pelkoa vaan pelko- 

ja välttämisuskomuksia fyysistä aktiivisuutta ja työtä kohtaan. Tulokset kuitenkin oli-

vat molemmissa tutkimuksissa yhdensuuntaiset ja osoittivat, että juuri fyysiseen ak-

tiivisuuteen ja työhön liittyvät pelko- ja välttämisuskomukset assosioituivat kaikista 
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tutkimuskohteista voimakkaimmin kipuun ja koettuun fyysiseen toimintakykyyn pa-

tellofemoraalikipupotilailla.  

Katastrofointiin ja kinesiofobiaan tarkemmin fokusoitunut Domenechin ja muiden 

(2012) pokkileikkauksellinen tutkimus puolestaan paljasti, että kinesiofobia korreloi 

koetun toimintakyvyn haitan kanssa kohtalaisesti sekä merkittävästi. Tutkimuksessa 

tuotiin kuitenkin esiin, että kun regressiomalliin lisättiin muut tutkimuskohteet eli ka-

tastrofointi ja masentuneisuus, kinesiofobia ei enää ennustanut toiminnanhaitan vai-

keutta, jolloin katastrofointi osoittautui merkittävämmäksi toimintakyvyn haitan en-

nustajaksi. Tulos oli samansuuntainen, kuin Domenechin 2014 tutkimusryhmineen 

tekemässä kuuden kuukauden seurantatutkimuksessa, jossa havaittiin kuntoutuksen 

aikana vähentyneen kinesiofobian korreloivan kohtalaisesti koetun fyysisen toiminta-

kyvyn kohenemisen kanssa. Tässäkin tutkimuksessa katastrofiajatusten väheneminen 

ennusti kuitenkin vieläkin merkittävämmin toimintakyvyn paranemista kuin kinesio-

fobia. 

Liikkumisen pelon vaikutuksia objektiiviseen fyysiseen toimintakykyyn patellofemo-

raalisessa kivussa keskittyi tutkimuksissaan arvioimaan Priore ja muut (2018) sekä de 

Oliveira Silva ynnä muut (2018). De Oliveida Silva (2018) arvioi tutkimusryhmänsä 

kanssa naispuolisten PFP-potilaiden muuttuneita liikemalleja porraskävelytehtävän 

aikana sekä niiden yhteyttä liikkumisen pelkoon sekä polven ekstensiovoimaan. Hei-

dän tutkimuksessaan kinesiofobia korreloi merkittävästi porraskävelyssä alentuneen 

polven huippufleksion sekä hidastuneen kävelytahdin kanssa. Merkittävää yhteyttä 

puolestaan ei löydetty polven ekstensorien voiman ja kinematiikan tai kinesiofobian 

väliltä. De Oliveira Silva ja muut (2018) esittävätkin tulosten valossa, että kinesiofobi-

alla olisi lihasvoimaa suurempi vaikutus muuttuneisiin, mahdollisesti suojaaviin liike-

malleihin kyseisessä tehtävässä. 

Vaikka Prioren ynnä muiden (2018) tutkimuksessa patellofemoraalikipupotilailla il-

meni kivuttomaan kontrolliryhmään verrattuna selvästi suurempaa kinesiofobiaa ja 

heikompi objektiivinen toimintakyky, heidän tutkimuksessaan nämä eivät hypoteesin 

vastaisesti korreloineet keskenään. Tutkimuksessa arvioitiin objektiivista toimintaky-

kyä kolmella tehtävällä, jotka olivat yhden jalan hyppytesti, modifioitu Star Balance -

testi sekä Forward Step Down -testi. Tutkimusryhmä nostaa esiin, että de Oliveira Sil-

van ja muiden (2018) tutkimustulos, jonka mukaan kinesiofobia ei ole yhteydessä 
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polven ekstensiovoimaan, voisi olla yksi mahdollinen selittävä tekijä heidän tutkimus-

tulokseensa.  

Neljässä katsaukseen valituista tutkimuksista käsiteltiin liikkumisen pelkoa myös suh-

teessa kipuun PFP-potilailla (Piva ym. 2009a; Piva 2009b; Domenech 2012; Dome-

nech 2014). Kaikki kyseiset tutkimukset osoittivat yksimielisyyttä löydöksineen siitä, 

että liikkumisen pelko olisi selkeästi yhteydessä kipuun patellofemoraalisessa ki-

vussa. Piva tutkimusryhmineen (2009a) nosti esiin, että potilailla, joilla työhön ja fyy-

siseen aktiivisuuteen liittyvät pelko- ja välttämisuskomukset laskivat kahden kuukau-

den seuranta-aikana eniten, myös kipu väheni huomattavimmin. Piva ja muut 

(2009b) korostivat lisäksi, että kaikista myös fyysisiä ominaisuuksia sisältäneistä arvi-

ointikohteista ainoastaan pelko- ja välttämisuskomukset työhön ja fyysiseen aktiivi-

suuteen liittyen olivat yhteydessä kipuun. Domenech ja muut (2012; 2014) löysivät 

myös kinesiofobian ja kivun voimakkuuden välille yhteyden, joskin heidän tutkimuk-

sessaan katastrofiajatukset assosioituivat liikkumisen pelkoakin merkittävämmin ko-

ettuun kipuun. 

7.2 Fysioterapeuttiset menetelmät liikkumisen pelon hoidossa 

Kirjallisuuskatsausta tehdessä löytyi huomattavan vähäinen määrä tutkimuksia, joissa 

oli yhtenä arviointikohteena liikkumisen pelko sekä mukana jokin interventio. Yhtään 

tutkimusta ei löytynyt, joka olisi arvioinut jonkun tietyn menetelmän vaikutuksia 

nimenomaan liikkumisen pelon vähentämiseen patellofemoraalisessa kivussa, 

saatika vertaillut tuloksia erilaista hoitoa saaneen kontrolliryhmän kesken. Kolmessa 

mukaan valikoituneessa tutkimuksessa (Piva ym. 2009a; Domenech ym. 2014; 

Passigli ym. 2018) oli kuitenkin toteutettu jokin fysioterapeuttinen intervento ja mi-

tattu kuntoutuksen vaikutuksia myös liikkumisen pelon suhteen Tampa Scale of Kine-

siophobia -mittaria (Domenech ym. 2014; Passigli ym. 2018) tai Fear Avoidance Be-

liefs -mittaria (Piva ym. 2009a) käyttäen. 

Pivan ja muiden (2009a) tutkimuksessa oli kahdeksan viikon seuranta-aika, jonka ai-

kana koehenkilöt osallistuivat standardoituun fysioterapiaohjelmaan. Ohjelma sisälsi 

kahdeksan tapaamisia fysioterapeutin kanssa sekä lisäksi kotiharjoittelua ohjeiden 
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mukaan kahdesti viikossa. Fysioterapia sisälsi patellan teippausta, liikkuvuusharjoit-

telua kohdentuen nelipäiseen reisilihakseen, hamstringeihin sekä nilkan plantaari-

fleksoreihin ja voimaharjoittelua, jonka pyrkimyksenä oli vahvistaa nelipäistä 

reisilihasta. Kotiharjoittelua seurattiin harjoituspäiväkirjan avulla ja se koostui 

samoista harjoituksista sekä teippauksesta, joita toteutettiin fysioterapiakäynneillä. 

Harjoituksia ohjattiin jatkamaan lievistä kiputuntemuksista huolimatta.  

Pivan ja muiden (2009a) tutkimuksessa saatiinkin alennettua fyysiseen aktiivisuuteen 

ja työhön liittyviä pelko- ja välttämisuskomuksia ja suurempi muutos ennusti parem-

paa fyysistä toimintakykyä sekä vähäisempää kipua. Piva tutkimusryhmineen (2009a) 

kuitenkin toteaa, että muutos pelko- ja välttämisuskomuksissa oli vähäisempää kuin 

alaselkäkipupotilailla toteutetuissa tutkimuksissa, joissa uskomusten vähentämiseen 

oli käytetty jotain spesifiä interventiota. He nostavat myös esiin, että standardoilulla 

ohjelmalla saadut hyödyt pelkojen vähentämiseen saatiin mahdollisesti käyttämällä 

toiminnallisia harjoituksia kuten kyykkyjä ja unilateraalisia askelmalta laskeutumisia, 

joita PFPS-potilaat usein pelkäävät, sekä lisäämällä näiden harjoitusten vaikeustasoa 

asteittain (pienestä polven fleksiosta edettiin kohti suurempaa fleksiota). 

Domenech ja muut (2014) eivät tutkimuksessaan kuvanneet tarkemmin käytössä 

ollutta interventiota. Loppumittaukset suoritettiin kuuden kuukauden seurannan jä-

lkeen, jonka aikana koehenkilöt olivat saaneet fysioterapiaa tai leikkaushoidon. Kuten 

Pivan ja muiden (2009) tutkimuksessa, hekään eivät käyttäneet mitään erityistä liik-

kumisen pelkoon kohdistuvia interventioita mutta muutoksia saatiin aikaan TSK-

mittarilla arvioituna. Heidän mukaansa vaikutti näin ollen siltä, että positiiviset muu-

tokset oireissa helpottivat myös liikkumiseen kohdistuvaa pelkoa. Kuitenkin koska 

positiiviset muutokset liikkumisen pelossa korreloivat paremman fyysisen toiminta-

kyvyn ja vähäisemmän kivun kanssa, myös Domenech ja muut (2014) ehdottavat, 

että patellofemoraalikipupotilaat voisivat heidän tutkimuksensa valossa hyötyä hai-

tallisiin uskomuksiin ja asenteisiin kohdistuvista interventioista. 

Vähäisen aineiston vuoksi kirjallisuuskatsaukseen otettiin mukaan myös yksi tapaust-

utkimus (Passigli ym. 2018), jossa tutkittiin monimuotoisen kuntoutusohjelman 

vaikutuksia kinesiofobiaan, kipuun ja fyysiseen toimintakykyyn naispuolisella juoksi-
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jalla, jolla oli vuoden jatkunut patellofemoraalinen kipu. Koehenkilö oli aiemmin saa-

nut fysioterapiaa polven etupuolen kipuun, muttei oireet olivat tästä huolimatta jat-

kuneet.  

Kuntoutusohjelma kesti 21 viikkoa, jonka aikana koehenkilö sai fysioterapiaa kerran 

viikossa. Fysioterapiaan kuului kivun neurofysiologiaan liittyvää neuvontaa, kivun hoi-

toa kuivaneulauksella, asteittaista alaraajojen lihasten vahvistamista sekä juoksun 

uudelleenkoulutusta. Patellan teippausta ei tutkimuksen aikana suoritettu, sillä koe-

henkilö ei aiemmin toteutuneessa fysioterapiassa ollut tästä hyötynyt. Lisäksi koe-

henkilö suoritti kotiharjoittelua ohjeiden mukaan ja harjoituksia ohjattiin jatkamaan 

lievästä kivusta huolimatta. Kivun voimakkuuden arviointiin käytettiin apuna kivun 

monitoroinnin mallia (pain-monitoring model), ja harjoittelun aikana kivun sallittiin 

nousta maksimissaan 5/10 tasolle. Mittaukset suoritettiin ennen kuntoutusohjelman 

alkua sekä sen päätyttyä, ja tuloksena saatiin kliinisesti merkittävää parannusta ki-

puun, fyysiseen toimintakykyyn sekä kinesiofobiaan.  

7.3 Johtopäätökset 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää liikkumisen pelon yhteyksiä 

kipuun ja fyysiseen toimintakykyyn patellofemoraalikipupotilailla sekä kartoittaa, 

mitä fysioterapiassa toteutettavia menetelmiä on käytetty liikkumisen pelon alen-

tamiseen kyseisellä kohderyhmällä. Ensimmäistä tutkimuskysymystä käsitteleviä 

tutkimuksia löydettiin yhteensä kuusi ja teemoittelussa tutkimuksista nousi esiin 

kolme teemaa, joiden valossa ensimmäistä tutkimuskysymystä tarkasteltiin. Nämä 

teemat olivat koettu fyysinen toimintakyky, objektiivinen fyysinen toiminta kyky sekä 

kipu. 

Tutkimuksissa, joissa kartoitettiin liikkumisen pelon vaikutuksia koettuun fyysiseen 

toimintakykyyn sekä kipuun havaittiin, että kinesiofobia sekä pelko- ja välttämisus-

komukset fyysistä aktiivisuutta kohtaan olivat merkittävästi tai kohtalaisesti 

yhteydessä koettuun toiminnanhaittaan sekä kipuun. Psykologisten tekijöiden mer-

kitystä korostaa myös se, että Pivan ja muiden (2009a; 2009b) tutkimuksissa fyysisen 

ominaisuudet eivät olleet koehenkilöillä yhteydessä koettuun kipuun. Myös 
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Domenech ynnä muut (2012) havaitsivat tutkimuksessaan, että kivun ja fyysisen toi-

mintakyvyn korrelaatio oli vain kohtalainen, eli kipu ei selittänyt kaikkea vaihtelua 

toimintakyvyssä PFP-potilailla eikä kipu ollut merkittävästi yhteydessä koettuun toi-

mintakyvynhaittaan toisin kuin liikkumisen pelko.  

Liikkumisen pelon vaikutuksia fyysiseen toimintakykyyn havainnoitiin objektiivisesti 

erilaisilla tehtävillä kahdessa tutkimuksessa (de Oliveira Silva ym. 2018; Priore ym. 

2018), joissa otokset koostuivat pelkistä naisista. Tutkimusten tulokset eivät olleet 

keskenään yhteneviä, sillä Priore ja muut (2018) eivät löytäneet yhteyttä objektiivi-

sen toimintakyvyn ja kinesiofobian välille. De Oliveira Silva tutkimusryhmineen 

(2018) tuli kuitenkin siihen lopputulokseen, että liikkumisen pelko olisi yhteydessä 

muuttuneen, suojaavan kinematiikan välillä portaita laskeutuessa PFP-potilailla ja 

että kinesiofobialla olisi lihasvoimaa suurempi vaikutus muuttuneisiin liikemalleihin. 

Tutkimuksessa esitettiin kuitenkin myös huomio, että lihasvoiman ja muuttuneiden 

liikemallien yhteyden puuttumista saattaa selittää se, että porraskävelytehtävä voi 

olla kuormitusasteeltaan liian matala tuomaan kyseistä yhteyttä esiin. 

Tämän kirjallisuuskatsauksen valossa näyttää siltä, että patellofemoraalipotilailla ei 

ole vielä juurikaan tutkittu liikkumisen pelkoon spesifisti kohdennettuja interventi-

oita. Näin ollen katsaukseen ei myöskään löydetty yhtään tutkimusta, joka olisi ver-

taillut erilaisten interventioiden vaikutusta liikkumisen pelkoon koe- ja kontrolliry-

hmän kesken, joten eri menetelmien todellista vaikuttavuutta liikkumisen pelkoon 

PFP-potilailla on vaikea arvioida. Kahdessa katsaukseen mukaan valitussa 

tutkimuksessa kuitenkin tutkittiin näyttöön perustuvan fysioterapiaohjelman 

vaikutuksia myös liikkumisen pelkoon tai fyysistä aktiivisuutta kohtaan ilmeneviin 

pelko- ja välttämisuskomuksiin (Piva ym. 2009a; Domenech ym. 2014). Vaikka 

kyseisissä tutkimuksissa ei käytetty mitään psykologisiin tekijöihin kohdennettua 

menetelmää, saatiin standardoidulla teippausta, liikkuvuus-, voima- ja kotiharjoit-

telua sisältävällä fysioterapiaohjelmalla jonkin verran vaikutettua myös pelkoihin ja 

haitallisiin uskomuksiin liikkumista kohtaan.  

Molemmissa tutkimuksissa, joissa käytettiin standardoitua ja näyttöön perustuvaa 

fysioterapiaohjelmaa patellofemoraalikipuisen potilaan kuntoutuksessa, todettiin 

fyysistä aktiivisuutta kohtaan ilmenevän pelon olevan yhteydessä potilaan kipuun ja 

fyysiseen toimintakykyyn. Näin ollen niissä esitettiin yhtenevä johtopäätös siitä, että 
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spesifisti näihin haitallisiin uskomuksiin ja pelkoihin kohdentuvilla interventioilla olisi 

mahdollisesti saatu vielä suurempi positiivinen vaikutus liikkumisen pelkoon ja sitä 

kautta kipuun sekä toimintakykyyn. Molemmissa tutkimuksissa tuodaankin esiin, että 

kroonisilla alaselkäkipupotilailla liikkumisen pelkoa on saatu tehokkaasti alennettua 

kognitiivis-behavioraalisilla menetelmillä, asteittaisella altistamisella pelkoa aiheutta-

viin liikkumiseen sekä haitallisiin uskomuksiin kohdentuvalla neuvonnalla yhdistet-

tynä tavanomaiseen biolääketieteelliseen hoitoon ja kuntoutukseen. Tutkimuksissa 

esitettiin tähän perustuva hypoteesi, että myös patellofemoraalikipupotilaat voisivat 

mahdollisesti hyötyä kyseisistä menetelmistä.  

Vain yhdessä tapaustutkimuksessa (Passigli ym. 2018) kuvattiin selkeästi, että 

kuntoutusohjelmaan oli sisällytetty pelko- ja välttämisuskomuksien vähentämiseen 

kohdentuvaa neuvontaa kivun neurofysiologiasta, johon kuului muun muassa asiak-

kaan uskomuksiin vaikuttaminen lievien kipukokemusten vaarattomuudesta harjoit-

telun aikana ja kuntoutujan aktiivisen roolin vahvistaminen. Lisäksi ohjelmaan kuulu-

vien harjoitteidein vaativuutta lisättiin asteittain vastuksen sekä toiminnallisempien 

harjoitusten avulla. Kuntoutusohjelmalla saavutettiin tutkimuksessa merkittävää 

parannusta koehenkilön fyysiseen toimintakykyyn, kipun ja kinesiofobiaan. Passigli ja 

muut (2018) ehdottavat tutkimuksessaan, että progressiivisesti etenevää vastushar-

joittelua sisältävällä ohjelmalla, jota toteutetaan lievistä kiputuntemuksista huoli-

matta sekä potilaan asiaankuuluvalla valistuksella kroonisen kivun neurofysiologiasta 

sekä vaarattomuudesta voidaan saavuttaa keskushermoston herkistymisen laantu-

mista ja sitä kautta vähentää myös liikkumisen pelkoa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että katsaukseen valikoituneissa tutkimuksissa ilmeni 

yhtenevä löydös siitä, että liikkumisen pelolla olisi selvä yhteys kipuun ja koettuun 

fyysiseen toimintakykyyn patellofemoraalikivusta kärsivillä potilailla. 

Seurantatutkimuksissa havaittiin, että suuremmat muutokset liikkumisen pelossa en-

nustivat parempaa fyysistä toimintakykyä ja vähäisempää kipua kuntoutusjakson 

päätteeksi. Tämän löydöksen valossa voidaan esittää hypoteesi, että myös patello-

femoraalipotilaat saattaisivat hyötyä spesifisti liikkumisen pelkoon sekä haitallisiin 

uskomuksiin kohdentuvista interventioista, vaikka tutkimusnäyttöä aiheesta on vielä 

hyvin rajallinen määrä. Menetelmiksi ehdotettiin tutkimuksissa muun muassa asteit-

taista altistusta pelkoa aiheuttavaa toimintaa kohtaan, kivun neurofysiologiaan ja 
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kroonisen kivun vaarattomuuteen painottuvaa neuvontaa sekä ongelmanratkaisuun 

keskittyviä kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä. 

 

8 Pohdinta 

Muiden psykologisten tekijöiden ohella liikkumisen pelko on saanut eniten huomiota 

kroonisiin alaselkäkipupotilaisiin keskittyen, mistä johtuen opinnäytetyön 

kohderyhmäksi haluttiin valita jokin muu tuki- ja liikuntaelinperäinen ongelma. Tätä 

ajatusta tuki vahvasti Kohon vuonna 2015 julkaistu liikkumisen pelkoa käsittelevä 

väitöskirja, jossa nostettiin esiin, että liikkumisen pelkoa esiintyy alaselkäkivun lisäksi 

lähes kaikissa muissakin tule-vaivoissa ja -operaatioissa sekä normaaliväestössä. Ki-

innostus aiheeseen vahvistui osaltaan opinnäytetyön tekijän työharjoittelussa 

syntyneiden kokemusten myötä, jotka saivat pohtimaan patellofemoraalikivun 

kroonistumiseen johtavia tekijöitä ja fysioterapiassa toteutettavia menetelmiä. 

Näiden tekijöiden myötävaikutuksesta opinnäytetyössä haluttiin lähteä tutustumaan 

ilmiöön tarkemmin ja selvittämään, millainen vaikutus liikkumisen pelolla on PFP-

potilaiden kipuun ja toimintakykyyn nykyisen tutkimustiedon valossa sekä millaisia 

interventioita ongelman kuntoutuksessa on käytetty. 

Viimeistään opinnäytetyön kirjallisuuskatsauksen tietokantahakuihin edettäessä 

törmättiin kunnolla ongelmaan, joka liittyi aiheen keskiössä olevien termien 

päällekkäiseen käyttöön. Kuten jo työn teoriaosassa todettiin, käsitteitä kuten liikku-

misen pelko, kinesiofobia, kipuun liittyvä pelko ja pelko-välttämisuskomukset on käy-

tetty kirjallisuudessa keskenään verrannollisesti ja vaikkeivat nämä olekaan synonyy-

mejä toisilleen, ne ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa (Lundberg ym. 2011). Tästä 

johtuen käsitteellinen viitekehys pelon ja kivun yhteyttä kuvaaville termelle ei aina 

ole selkeä, mikä hankaloitti hieman myös mukaanotettavien tutkimusten valintaa. 

Kuitenkin opinnäytetyössä pyrittiin pitämään selkeä linja näiden termien erottelulle 

ja kuvaamaan myös niiden välisiä yhteyksiä.  

Näitä kivun ja psykologisten tekijöiden yhteyksiä ihmisen käyttäytymiseen havainnol-

listamaan haluttiin nostaa Fear-avoidance -malli, jossa ei kuitenkaan varsinaisesti 
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esiinny termiä liikkumisen pelko. Teorian valossa voidaan kuitenkin nähdä sen lähei-

nen yhteys kipuun liittyvään pelkoon, joka johtaa välttämiskäyttäytymiseen. Liikkumi-

sen pelon voidaankin tässä kontekstissä katsoa olevan seurausta juuri kivun tai uu-

delleen loukkaantumisen pelosta, joka johtaa fyysisen aktiivisuuden tai jonkun tietyn 

liikeen välttämiseen. Koska pelko on tarkoituksenmukainen reaktio vaaralliseksi koet-

tuun tilanteeseen, onkin ongelman kroonistuessa tärkeää pyrkiä lisäämään henkilön 

ymmärrystä tilanteen vaarattomuudesta ja kroonisen kivun luonteesta. Liikkumisen 

pelon muuttuessa irrationaaliseksi terapeutin rooli ongelman käsittelyssä kasvaa 

edelleen, sillä vaikka henkilö tiedostaisi pelon järjenvastaisen luonteen, hän voi olla 

kykenemätön muuttamaan reaktiotaan asiaa kohtaan. 

Kirjallisuuskatsaukseen valikoituneet tutkimukset osoittivat yhdensuuntaisia tuloksia 

siitä, että myös patellofemoraalikivun yhteydessä esiintyy liikkumisen pelkoa, joka 

vaikuttaa potilaiden koettuun fyysiseen toimintakykyynsä sekä kipukokemukseen.  

Tutkimustuloksen valossa ongelman käsittely voidaan nähdä siinä mielessä tärkeänä, 

että niillä henkilöillä, joilla pelko liikkumista kohtaan väheni huomattavimmin, myös 

koettu toimintakyky parani ja kipu väheni eniten. Kuitenkaan kuntoutusohjelmissa ei 

kahden tutkimuksen osalta toteutettu mitään tiettyä pelkoihin tai haitallisiin us-

komuksiin kohdennettua interventiota, joten muutosta saatiin aikaan myös perin-

teisellä fysioterapiaohjelmalla. Toisaalta näitä tutkimuksia huomattavasti pidem-

piaikaiset seurantatutkimukset ovat osoittaneet myös, että jopa yli puolet patello-

femoraalipotilaista ilmaisee oireiden jatkuneen näyttöön perustuvasta fysiotera-

piasta huolimatta (Collins ym. 2013; Lankhorst ym. 2015). 

Vähäinen tutkimusaineisto etenkin kontrolloitujen pitkittäistutkimusten saralla aset-

taa luonnollisesti huomattavia rajoitteita pitkälle vietyjen johtopäätösten tekemis-

essä aiheeseen liittyen. Näin ollen päätelmiä psykologisten tekijöiden, kivun ja fyy-

sisen toimintakyvyn välisistä syy-seuraussuhteita on tehtävä varauksella ja on edel-

leen epäselvää, millainen vaikutus kyseisillä tekijöillä on PFP-potilaiden kuntoutumi-

seen pitkällä aikavälillä. Lisäksi aineistosta on löydettävissä lähinnä olettamuksia siitä, 

tarvitaanko kohderyhmällä psykologisiin tekijöihin kohdistettuja interventioita vai 

heikkenevätkö ne puhtaasti biolääketieteellisen hoidon ja perinteisen fysioterapian 

myötä. Kiinnostus aiheen tutkimista kohtaan on kuitenkin selvästi nousussa, mistä 
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kertovat osaltaan useat viime vuosina tehdyt systemaattiset katsaukset sekä tutki-

mukset, joista kaikkia ei pystytty tähän kirjallisuuskatsaukseen sisällyttämään. 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin apuna käytettiin Tuomen ja Sarajärven 

(2017, 185-188) ehdottamaa listausta, josta on jätetty pois haastattelututkimukseen 

keskittyvät kohdat. Listauksen arviointikohteisiin kuuluu tutkimuksen kohde ja tarkoi-

tus, tutkijan omat sitoumukset tutkimuksessa, aineiston keruu, aineiston analyysi, 

tutkimuksen raportointi sekä tutkimuksen kesto, joita käsitellään tässä järjestyksessä 

seuraavissa kappaleissa. 

Tutkimuksen kohde on kuvattu Tarkoitus ja tavoite -kappaleessa, jonka pohjalta 

tutkimuskysymykset muodostettiin. Aihetta rajatessa tutustuttiin aiempaan sitä 

käsittelevään kirjallisuuteen, jotta tutkimusta osattiin suunnata tarkoi-

tuksenmukaisiin kysymyksiin. Aiheen tarkempi rajaus määräytyi lopulta koehakujen 

perusteella patellofemoraaliseen kipuun, jotta tutkimus olisi toteutettavissa kohtuul-

lisessa ajassa. Tutkijan omat sitoumukset tässä tutkimuksessa ilmenivät aiheen valin-

nassa, jota osaltaan ohjasivat omat kokemukset polvivamman jälkeen kroon-

istuneista kivuista sekä opintojen aikana työharjoitteluista saadut kokemukset liik-

kumisen pelon ilmenemisestä. 

Tietokantahakujen prosessi on pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti kap-

paleessa Aineistonkeruustrategiat, jossa on esitelty hakulausekkeet, käytetyt tieto-

kannat, hakutulokset ja mukaanotettujen tutkimusten määrä tietokantakohtaisesti. 

Huolellinen raportointi mahdollistaa haun toistamisen jonkun toisen henkilön 

toimesta. Luotettavuuden lisäämiseksi aineiston keruussa noudatettiin ennalta 

määriteltyjä sisäänotto- ja poissulkukriteereitä. Aineiston keruussa jouduttiin jät-

tämään pois yksi muutoin sisäänottokriteerit täyttävä tutkimus, johon ei tekijällä 

ollut pääsyä. Kerätyn aineiston laatua arvioitiin Hoitotyön tutkimussäätiön (2013) tar-

kistuslistoja apuna käyttäen ja laadunarvioinnin tulokset esitettiin tarkemmin taulu-

kon muodossa liitteessä 1. Aineiston analyysivaihe on raportoitu auki omasa kap-

paleessaan, jossa on kuvattu analyysimenetelmä ja sen eteneminen. Teemoittelun 

etenemistä pyrittiin havainnollistamaan tarkemmin kuviossa 4.  
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Tutkimuksen tulokset on raportoitu Tulokset-kappaleessa, jossa on käytetty tutki-

muskysymyksiin pohjautuvaa alaotsikointia loogisen etenemisen ja lukijaystävällisyy-

den varmistamiseksi. Tuloskappaleessa on pyritty etenemään yksityiskohtaisesta 

kuvauksesta kohti tiivistetympää lopputulosten ilmaisua ja lopulta näiden pohjalta 

tehtyjä johtopäätöksiä. Tuloksia raportoitaessa on myös pyritty tuomaan niihin mah-

dollisesti vaikuttaneita tekijöitä ja ristiriitaisuuksia esiin sekä johtopäätöksiä tehdessä 

noudattamaan kriittistä ajattelua. 

Koko opinnäytetyöprosessi on toteutettu aikavälillä 1.9.2018-11.2.2019. Prosessi 

alkoi aiheen hyväksymisen jälkeen teoreettisen viitekehyksen kirjoittamisella, jonka 

aikana tehtiin vielä tarkempaa aiheen rajausta. Tämän vuoksi opinnäytetyösuun-

nitelma saatiin lopullisesti valmiiksi ja hyväksytyksi vasta tammikuun 2019 alkupu-

olella. Tämän jälkeen tutkimusprosessi eteni loppuun asti aktiivisesti ja suunnitellun 

aikataulun mukaan. Opinnäytetyön pitkähkö toteutusaika on kuitenkin mahdollista-

nut huolellisen ja monipuolisen aiheen teoriataustaan perehtymisen, mikä osaltaan 

ohjasi aiheen tarkoituksenmukaista rajaamista. 

Opinnäytetyöprosessin luotettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että koko 

työ on yhden tekijän toteuttama, mikä heikentää sen luotettavuutta. Työn 

selkeydestä ja sisällöistä on kuitenkin saatu palautetta prosessin aikana myös mulita 

henkilöiltä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voitaisiin kuitenkin parantaa niin 

sanotulla tutkija-triangulaatiolla, jossa aineistonkeruuta, -analyysiä ja -tulkintaa on 

toteuttamassa useampi tutkija (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 233).  

8.2 Jatkotutkimusehdotuksia 

Koska tämän kirjallisuuskatsauksen tutkimukset koostuivat pääasiassa 

poikkileikkauksellisista tutkimuksista ja pisimmilläänkin seuranta-ajat olivat vain 

kuukausia, voidaan todeta, että ylipäätään pitkittäistutkimuksia liikkumisen pelon 

vaikutuksista patellofemoraalipotilaiden kuntoutumiseen tarvitaan lisää. Lisäksi on 

tärkeää kartoittaa myös muiden psykologisten tekijöiden kuten katastrofoinnin, 

ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden kausaalisuhteita fyysiseen toimintakykyyn ja 

kipuun sekä ennustavatko nämä tekijät kivun kroonistumista ja toiminnanhaittojen 
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kehittymistä PFP-potilailla. Näin voitaisiin tulevaisuudessa entistä paremmin 

ymmärtää kyseisten tekijöiden painoarvoa kuntoutuksen onnistumisen kannalta. 

Erityisesti liikkumisen pelkoon käytettyjä menetelmiä on PFP-potilailla tutkittu 

toistaiseksi vähän, ja monet tutkimukset esittivät vain hypoteeseja 

alaselkäkipupotilailla käytettyjen interventioiden kuten kognitiivis-behavioraalisten 

menetelmien soveltamisesta myös patellofemoraalipotilaiden kuntouttamiseen. 

Lisäksi vain yhdessä tutkimuksista käytettiin kontrolliryhmää, jonka vuoksi on vaikea 

arvioida erilaisten interventioiden todellista vaikuttavuutta. Tämän vuoksi tarvitaan 

tutkimuksia, jotka todella vertailisivat perinteisen kuntoutusohjelman ja psykologiset 

tekijät paremmin huomioonottavan fysioterapian vaikutuksia PFP-potilaiden kipuun 

ja toimintakykyyn sekä kuntoutuksen lopputuloksiin pitkällä aikavälillä.  

Jatkotutkimusta kaipaa tämän kirjallisuuskatsauksen perusteellä myös liikkumisen 

pelon yhteys objektiivisesti havainnoituun fyysiseen toimintakykyyn 

patellofemoraalikivussa, kuten lihasvoimaan ja suojaaviin liikemalleihin. Viitteitä 

kinesiofobian vaikutuksesta suojaaviin liikemalleihin antaa de Oliveira Silvan 

tutkimusryhmineen (2018) tekemä tutkimus, jossa liikkumisen pelko oli yhteydessä 

muuttuneeseen kinematiikkaan porraskävelytehtävän aikana. Lisäksi Priore ja muut 

(2018) tutkivat kinesiofobian ja katastrofoinnin yhteyttä objektiiviseen toimintaky-

kyyn vain kolmen tehtävän osalta, jotka eivät välttämättä anna todellista kuvaa 

liikkumisen pelon vaikutuksesta fyysiseen toimintakykyyn esimerkiksi haastavampien 

tehtävien suorittamisen osalta, joita varsinkin fyysisesti aktiiviset henkilöt ja urheilijat 

kohtaavat. 

Lopuksi voidaan nostaa esiin, että yksikään löydetty tutkimus ei käsitellyt liikkumisen 

pelon vaikutuksia kuntoutumiseen alle 18-vuotiaiden henkilöiden keskuudessa. Tätä 

voidaan pitää siinä mielessä merkittävänä jatkotutkimusaiheena, että 

patellofemoraalikipu on yleinen polveen liittyvä ongelma juuri murrosikäisten 

nuorten keskuudessa (Rathleff ym. 2016; Crossley ym. 2016). Lisäksi liikkumisen 

pelon ilmenemistä sekä vaikutuksia fyysiseen toimintakykyyn ja lajiin paluuseen olisi 

mielenkiintoista selvittää myös urheilijoiden polvivammoihin kohdentuen.  
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https://jyu.finna.fi/Primo/Search?lookfor=Held%2C+M.%2C+Ulrike&type=Author
https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/88657/1/wertli_mm%2C_burgstaller_jm.pdf
https://jyu.finna.fi/
http://ezproxy.jyu.fi/login?url=https://www.sciencedirect.com/science?_ob=GatewayURL&_origin=SFX&_method=citationSearch&_volkey=03043959%2385%23317&_version=1&md5=97af6d24ee63604d349320876f620bf3
http://ezproxy.jyu.fi/login?url=https://www.sciencedirect.com/science?_ob=GatewayURL&_origin=SFX&_method=citationSearch&_volkey=03043959%2385%23317&_version=1&md5=97af6d24ee63604d349320876f620bf3
https://jyu.finna.fi/
http://ezproxy.jyu.fi/login?url=https://www.sciencedirect.com/science?_ob=GatewayURL&_origin=SFX&_method=citationSearch&_volkey=03043959%2385%23317&_version=1&md5=97af6d24ee63604d349320876f620bf3
https://jyu.finna.fi/
http://ezproxy.jyu.fi/login?url=https://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?CSC=Y&checkipval=yes&SEARCH=%220304-3959%22.is+and+%22153%22.vo+and+%226%22.ip+and+%221144%22.pg&T=JS&D=ovft&NEWS=N&MODE=ovid&PAGE=fulltext
http://ezproxy.jyu.fi/login?url=https://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?CSC=Y&checkipval=yes&SEARCH=%220304-3959%22.is+and+%22153%22.vo+and+%226%22.ip+and+%221144%22.pg&T=JS&D=ovft&NEWS=N&MODE=ovid&PAGE=fulltext
https://jyu.finna.fi/
http://ezproxy.jyu.fi/login?url=https://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?CSC=Y&checkipval=yes&SEARCH=%220304-3959%22.is+and+%22157%22.vo+and+%228%22.ip+and+%221588%22.pg&T=JS&D=ovft&NEWS=N&MODE=ovid&PAGE=fulltext
http://ezproxy.jyu.fi/login?url=https://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?CSC=Y&checkipval=yes&SEARCH=%220304-3959%22.is+and+%22157%22.vo+and+%228%22.ip+and+%221588%22.pg&T=JS&D=ovft&NEWS=N&MODE=ovid&PAGE=fulltext
https://jyu.finna.fi/
http://ezproxy.jyu.fi/login?url=https://www.sciencedirect.com/search/advanced?docId=10.1016/j.jpain.2013.05.005
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Liitteet 

Liite 1. Tutkimusten laadunarviointi 

 

Tekijät Vahvuudet Heikkoudet 

Piva SR, Fitzgerald 

GK, Wisniewski S, Delitto A. 

2009a. 

 

• Aihe ja ilmiö määritelty 

• Tarkoitus ja tavoite määritelty 

• Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

määritelty 

• Koeryhmällä PFPS-diagnoosi 

• Mittarit tutkimukseen soveltuvia ja 

monipuolisia 

• Kotiharjoittelua seurattiin harjo-

ituspäiväkirjan avulla 

• Koehenkilöt osallistuivat kahdesti 

viikossa standardoituun fysiotera-

piaohjelmaan 

• Intervento kuvattu tarkasti 

• Myös puutteellinen data otettu hu-

omioon analyysissa 

• Ei kontrolliryhmää 

• Otos suppeahko (N=74)  

• Täydellinen data saatu vain 69% 

otoksesta 

• Ei mainintaa, valittiinko tutkittavat satun-

naisesti 

• Lyhyt seuranta-aika (2kk)  

• Tutkimuksen painopiste fyysisisten 

ominaisuuksien tutkimisessa 

• Tutkimuksten puutteita ei esitelty 

 

Piva SR, Fitzgerald GK, Irrgang 

JJ, Fritz JM, Wisniewski S, 

McGinty GT, Childs JD, Dome-

nech MA, Jones S, Delitto A. 

2009b. 

• Aihe ja ilmiö määritelty 

• Tarkoitus ja tavoite määritelty 

• Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

määritelty 

• Koeryhmällä lääkärin tekemä PFPS-

diagnoosi 

• Mittarit tutkimukseen soveltuvia ja 

monipuolisia 

• Ei poisjääneitä 

• Tutkimuksen puutteet esitelty 

• Ei kontrolliryhmää 

• Otos suppeahko (N=74)  

• Ei mainintaa, valittiinko tutkittavat satun-

naisesti 

• Poikkileikkaustutkimus 

• Tutkimuksen painopiste fyysisissä 

ominaisuuksissa eikä psykologisissa 

tekijöissä 

 

Domenech, J, Sanchis-Alfonso 

V, Lo´pez L, Espejo B. 2012. 

• Aihe ja ilmiö määritelty 

• Otos laajahko (97) muihin mukaan vali-

koituneisiin tutkimuksiin nähden 

• Tarkoitus ja tavoite määritelty 

• Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

määritelty 

• Tutkittavilla lääkärin tekemä AKP (ante-

rior knee pain)-diagnoosi 

• Vuoden aikajänteellä kaikki klinikan AKP-

potilaat kutsuttiin tutkimukseen 

• Kaikki kutsutut osallistuivat tutkimukseen 

• Tutkittaville tehtiin röntgen- ja 

magneettikuvaus muiden diagnoosien 

poissulkemiseksi 

• Mittarit tutkimukseen soveltuvia ja 

monipuolisia 

• Suurin osa otoksesta naisia 

• Ei käytetty satunnaisotantaa 

• Ei kontrolliryhmää 

• Puutteellinen data yhdeksällä osal-

listujista 

• Poikkileikkaustutkimus 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Piva%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19565153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fitzgerald%20GK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19565153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fitzgerald%20GK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19565153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wisniewski%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19565153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delitto%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19565153
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• Puutteellinen data otettu huomioon 

analyysissa 

• Tutkimuksen puutteet esitelty 

Domenech J, Sanchis-Alfonso 

V, Espejo B. 2014. 

• Aihe ja ilmiö määritelty 

• Tarkoitus ja tavoite määritelty 

• Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

määritelty 

• Kaikki yhden vuoden aikana ortopedian 

konsultaatioon polven etupuolen kivun 

takia tulleet potilaat kutsuttiin mukaan 

• Koeryhmälle tehtiin röntgen- ja 

magneettikuvaus muiden diagnoosien 

poissulkemiseksi 

• Mittarit tutkimukseen soveltuvia 

• 6 kk seuranta-aika 

• Koehenkilöt saivat saman tiimin toteutta-

maa, yhtenäisen protokollan mukaista 

fysioterapiaa tai leikkaushoidon 

• Tutkimuksen puutteet esitelty 

• Otos suppeahko (N=50), poisjääneitä 3 

• Ei kontrolliryhmää 

• Toimintakykyä ei mitattu fysiologisilla 

testeillä vaan pelkällä kyselyllä 

• Interventiota ei tarkemmin kuvattu 

• lyhyehkö seuranta-aika, ei tutkittu inter-

vention pitkäaikaisvaikutuksia 

Passigli S, Capacci P, Volpi E. 

2017. 

 

• Aihe ja ilmiö määritelty 

• Tarkoitus ja tavoite määritelty 

• Tutkittavalla lääkärin tekemä PFPS-

diagnoosi 

• Mittarit tutkimukseen soveltuvia 

• Säännölliset tapaamiset fysioterapeutille, 

joissa varmistettu myös kotiharjoittelun 

eteneminen  

• Interventiot kuvattu tarkasti 

• Seurantamittaukset tehtiin 8 ja 21 viikon 

kohdalla 

• Riittävä seuranta-aika tulosten 

näkemiseksi 

• Tutkimuksen puutteet esitelty 

• Tapaustutkimus 

• Tehtävässä ilmenevää kipua arvioitu vain 

portaalta laskeutumistestillä 

• lyhyehkö seuranta-aika, ei tutkittu inter-

vention pitkäaikaisvaikutuksia 

de Oliveira Silva D, Barton 

CJ, Briani RV, Taborda 

B, Ferreira AS, Pazzinatto 

MF, Azevedo FM. 2018. 

• Aihe ja ilmiö määritelty 

• Tarkoitus ja tavoite määritelty 

• Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

määritelty 

• Koeryhmällä fysioterapeutin (yli 5kk 

kliininen kokemus vaadittu) tekemä PFP-

diagnoosi 

• Kinemaattiset testit suoritettu kahtena 

eri päivänä mahdollisen neuromusku-

laarisen väsymyksen estämiseksi 

• Testien suoritus kuvattu tarkasti ja 

ympäristö vakioitu 

• Mittarit tutkimukseen soveltuvia 

• Tutkimuksen puutteet esitelty 

• Tutkimus hyväksytty paikallisen etik-

kakomitena toimesta 

• Ei poisjääneitä 

• Otos suppeahko (N=40) ja sisälsi pelkkiä 

naisia 

• Ei mainintaa koehenkilöiden satunnaiseta 

valinnasta 

• Ei kontrolliryhmää 

• Kinematiikan muutoksia tutkittiin vain 

porraskävelyssä 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Passigli%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28900573
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Capacci%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28900573
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Volpi%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28900573
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=de%20Oliveira%20Silva%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30408709
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Barton%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30408709
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Barton%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30408709
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Briani%20RV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30408709
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Taborda%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30408709
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Taborda%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30408709
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Ferreira%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30408709
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Pazzinatto%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30408709
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Pazzinatto%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30408709
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Azevedo%20FM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30408709
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Priore LB, Azevedo 

FM, Pazzinatto MF, Ferreira 

AS, Hart HF, Barton C, de Oli-

veira Silva D. 2018. 

• Aihe ja ilmiö määritelty 

• Otos melko laajahko (N=95) muihin muk-

aan valikoituneisiin tutkimuksiin nähden 

• Tarkoitus ja tavoite määritelty 

• Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

määritelty 

• Koeryhmällä fysioterapeutin (yli 5kk 

kliininen kokemus vaadittu) tekemä PFP-

diagnoosi 

• Kivuton kontrolliryhmä 

• Mittarit tutkimukseen soveltuvia 

• Ei poisjääneitä 

• Tutkimus hyväksytty São Paulo State ylio-

piston eettisen komitean puolesta 

• Tutkimuksen puutteet esitelty 

• Otoksessa pelkkiä naisia 

• Ei mainintaa koehenkilöiden satunnais-

esta valinnasta 

• Poikkileikkaustutkimus 

• Objektiivisen toimintakyvyn mittarit sup-

peahkot 

 

Liite 2. Kirjallisuuskatsaukseen valitut tutkimukset.  

Tekijä Otsikko Tarkoitus/ta-
voite 

Aineisto/interven-
tio 

Mittarit Tulokset 

Piva, 
S., Fitzgerald, 
G., Wisniewski, 
S. & Delitto, A. 
2009a. 

Predictors 
of pain and 
function out-
come after re-
habilitation in 
patients 
with patello-
femoral pain 
syndrome. 

Todentaa kipuun 
ja fyysiseen toi-
mintakykyyn as-
sosioituvia muu-
toksia standar-
doidun fysiotera-
piaohjelman ai-
kana patellofemo-
raalikipupotilailla. 

N=74 
Kahden kuukauden 
standardoitu fysiote-
rapiaohjelma: ohjat-
tua fysioterapiaa 2krt 
viikossa (voimahar-
joittelu, venyttely, 
patellan teippaus), 
kotiharjoittelua 2krt 
viikossa. Mittaukset 
suoritettiin tera-
piajakson alussa ja lo-
pussa. 

Fyysinen toiminta-
kyky: Activity of 
Daily Living Scale of 
the Knee Outcome 
Survey (KOS-ADLS), 
kipu: 11-point nu-
meric pain rating 
scale (NPRS), lihas-
voima (quadriceps 
femoris, lonkan ab-
duktio ja ulkorotaa-
tio), nivelliikkuvuu-
det (hamstring, 
quadriceps, gast-
rocnemius, soleus, 
ITB/TFL, lateraaliset 
retinaculum-raken-
teet), liikkeen laatu: 
lateraalinen por-
taalta laskeutumis-
testi, pelko- ja vält-
tämisuskomukset: 
FearAvoidance Be-
liefs Questionnaire 
(FABQ 

Muutokset pelko- ja 
välttämisuskomuk-
sissa sekä gastroc-
nemiuksen pituu-
dessa ennustivat fyy-
sisen toimintakyvyn 
lopputulosta 2 kuu-
kauden terapiajakson 
jälkeen. Kivun loppu-
tulemaa puolestaan 
ennustivat voimak-
kaimmin pelko- ja 
välttämisuskomusten 
muutokset fyysista 
aktiivisuutta ja työtä 
kohtaan. 

Piva, S., Fitzge-
rald, G., Irr-
gang, J., Fritz, 
J., Wisniewski, 
S., McGinty, 
G., Childs, J., 
Domenech, 
M., Jones, S. & 

Associates of 
physical func-
tion and pain in 
patients 
with patello-
femo-
ral pain syn-
drome. 

Selvittää, ovatko 
heikentynyt lihas-
voima, liikkuvuus, 
liikekontrolli, 
posturaaliset ja 
biomekaaniset 
muutokset sekä 
psykologiset teki-

N=74 
Ei interventiota 

Fyysinen toiminta-
kyky: Knee Out-
come Survey - Acti-
vity of Daily Living 
Scale of the Knee 
Outcome Survey 
(KOS-ADLS), kipu: 
11-point numeric 
pain rating scale 

Ahdistuneisuus ja 
pelko- ja välttämisus-
komukset fyysiseen 
aktiivisuuteen ja työ-
hön liittyen assosioi-
tuivat fyysiseen toi-
mintakykyyn. Ainoas-
taan pelko- ja välttä-
misuskomukset olivat 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Priore%20LB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30529861
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Azevedo%20FM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30529861
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Azevedo%20FM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30529861
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Pazzinatto%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30529861
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Ferreira%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30529861
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Ferreira%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30529861
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Hart%20HF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30529861
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=Barton%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30529861
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=de%20Oliveira%20Silva%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30529861
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.jamk.fi:2443/pubmed/?term=de%20Oliveira%20Silva%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30529861
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Piva%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19565153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Piva%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19565153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fitzgerald%20GK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19565153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fitzgerald%20GK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19565153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wisniewski%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19565153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wisniewski%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19565153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delitto%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19565153
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Delitto, A. 
2009b. 

jät yhteydessä ki-
puun ja fyysiseen 
toimintakykyyn 
patellofemoraali-
kipupotilailla.    

(NPRS), lihasvoima 
(quadriceps femo-
ris, lonkan abduktio 
ja ulkorotaatio), ni-
velliikkuvuudet 
(hamstring, quadri-
ceps, gastroc-
nemius, soleus, 
ITB/TFL, lateraaliset 
retinaculum-raken-
teet), nilkan pro-
naatio, Q-kulma, ti-
bian kiertyminen, 
femurin anteversio: 
Craigin testi, liik-
keen laatu: lateraa-
linen portaaltalas-
keutumistesti, 
pelko- ja välttämis-
uskomukset: FearA-
voidance Beliefs 
Questionnaire 
(FABQ), ahdistunei-
suus: Beck Anxiety 
Index 

yhteydessä koettuun 
kipuun. Fyysiset omi-
naisuudet puolestaan 
eivät assosioituneet 
kipuun tai toiminta-
kykyyn.  

Domenech, J., 
Sanchis-Al-
fonso, V., 
Lo´pez, L. & Es-
pejo, B. 2012. 

Influence of ki-
nesiophobia 
and ca-
tastrophizing 
on pain and di-
sability in an-
terior knee pain 
patients. 

Arvioida liikkumi-
sen pelon ja ka-
tastrofoinnin pre-
valenssia ja osalli-
suutta kipuun 
sekä fyysiseen toi-
mintakykyyn 
kroonisilla polven 
etupuolen kipu-
potilailla. 

N=97 
Ei interventiota 

kipu: Pain Visual 
Analogue Scale ( 
VAS), fyysinen toi-
mintakyky; Lysholm 
knee Scale, selviyty-
misstrategiat: Co-
ping Strategies 
Questionnaire, ah-
distuneisuus ja ma-
sentuneisuus: Hos-
pital Anxiety and 
Depression 
subscale (HAD), liik-
kumisen pelko: 
Tampa scale of ki-
nesiophobia (TSK), 
katastrofiajattelu: 
Pain Catastrophi-
zing Scale (PCS) 

Kinesiofobian korre-
laatio kipuun ja toi-
minnanhaittaan oli 
kohtalainen sekä 
merkittävä, regres-
siomallissa se ei kui-
tenkaan ennustanut 
kivun ja toiminnan-
haitan vaikeutta, kun 
malliin lisättiin ka-
tastrofointi ja masen-
tuneisuus. Katastro-
foinnilla oli merkittä-
vin yhteys kipuun ja 
toiminnanhaittaan 
AKP-potilailla. 

Domenech, J., 
Sanchis-Al-
fonso, V. & Es-
pejo, B. 2014. 

Changes in ca-
tastrophizing 
and kinesiopho-
bia are predic-
tive of changes 
in disability 
and pain after 
treatment in 
patients with 
anterior 
knee pain. 

Tutkia, vaikutta-
vatko muutokset 
psykologisissa te-
kijöissä kipuun ja 
toimintakykyyn 
krooisilla AKP-
potilailla. 

N=47 
Koehenkilöt saivat 

saman tiimin toteut-

tamaa, yhtenäisen 

protokollan mukaista 

fysioterapiaa tai leik-

kaushoidon kuuden 

kuukauden aikana. Ei 

tarkemmin kuvattu. 

Mittaukset su-

oritettiin ennen hoi-

don aloitusta ja 

kipu: Pain Visual 
Analogue Scale ( 
VAS), fyysinen toi-
mintakyky; Lysholm 
knee Scale, selviyty-
misstrategiat: Co-
ping Strategies 
Questionnaire, ah-
distuneisuus ja ma-
sentuneisuus: Hos-
pital Anxiety and 
Depression 
subscale (HAD), liik-
kumisen pelko: 

Muutokset katastro-
foinnissa hoidon ai-
kana ennustivat mer-
kittävää positiivista 
muutosta kivussa ja 
toimintakyvyssä AKP-
potilailla. Potilailla, 
joilla katastrofointi, 
kinesiofobia, ahdistu-
neisuus ja masentu-
neisuus väheni eni-
ten, tapahtui suurin 
myönteinen muutos 
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kuuden kuukauden 

päästä. 

 

Tampa scale of ki-
nesiophobia (TSK), 
katastrofiajattelu: 
Pain Catastrophi-
zing Scale (PCS) 

kivussa ja toimintaky-
vyssä puhtaasti bio-
lääketieteellisen hoi-
don aikana. 
Kinesiofobian vähe-
neminen korreloi 
kohtalaisesti toimin-
takyvyn paranemisen 
kanssa ja alhaisesti 
kivun vähenemisen 
kanssa. 

 

Passigli, 
S., Capacci, P. 
& Volpi, E. 
2017.  

The effects of a 
multimodal re-
habilitation 
program on 
pain, ki-
nesiophobia 
and function in 
a runner with 
patellofemoral 
pain. 

Kuvata ja arvioida 
monimuotoisen 
kuntoutusohjel-
man vaikutuksia 
kipuun, kinesiofo-
biaan ja fyysiseen 
toimintakykyyn 
naispuolisella 
juoksijalla, jolla 
on PFP. 

N=1 
21 viikon mittainen 
monimuotoinen kun-
toutusohjelma. Fy-
sioterapiaa kerran 
viikossa, johon kuului 
kivun neurofysiologi-
aan liittyvää neuvon-
taa, kivun hoitoa kui-
vaneulauksella, as-
teittaista alaraajojen 
lihasten vahvista-
mista sekä juoksun 
uudelleenkoulutusta. 
Lisäksi koehenkilö 
suoritti kotiharjoitte-
lua ohjeiden mukaan. 
Mittaukset suoritet-
tiin ennen kuntoutus-
ohjelman alkua ja sen 
päätyttyä. 

Liikkumisen pelko: 
TSK-mittari, koettu 
toimintakyky: KOS-
ADLS, koettu kipu 
forward step-down 
-testin aikana: Nu-
meric Pain Rating 
Scale (NPRS) 

Kuntoutusohjelman 
aikana saatiin aikaan 
merkittävää kinesio-
fobian vähenemistä 
sekä parannusta ki-
vussa ja koetussa fyy-
sisessä toimintaky-
vyssä. 

de Oliveira 
Silva, 
D., Barton, 
C., Briani, 
R., Taborda, 
B., Ferreira, 
A., Pazzinatto, 
M. & Azevedo, 
F. 2018. 

Kinesiophobia, 
but not 
strength is as-
sociated with 
altered move-
ment in women 
with patello-
femoral pain. 

Tutkia, ovatko ki-
nesiofobia tai pol-
ven ekstensio-
voima yhteydessä 
muuttuneisiin lii-
kepattereihin ja 
kinematiikkaan 
naisilla, joilla on 
PFP. 

 

N=40 
Ei interventiota 

Kolmiulotteiset ki-
nemaattiset lii-
keanalyysit: portai-
den laskeutuminen 
(Vicon Motion Sys-
tems Inc.; Denver 
EUA, yhdeksän ka-
meraa), ekstenso-
rien isometrinen, 
konsentrinen ja ek-
sentrinen voima: 
isokineettinen dy-
namometri, liikku-
misen pelko: TSK-
mittari, kipu: VAS 
 

Kinesiofobia korreloi 
alentuneen polven 
huippufleksion ja tah-
din kanssa portaita 
laskeutuessa. 
Merkittävää korrelaa-
tiota ei löydetty pol-
ven ekstensorien voi-
man, kinematiikan ja 
kinesiofobian välillä. 
Tulos osoittaa vahvaa 
yhteyttä kinesiofo-
bian ja muuttuneen, 
suojaavan kinematii-
kan välillä portaita 
laskeutuessa naisilla, 
joilla on PFP. 
 
 

Priore, 
L., Azevedo, 
F., Pazzinatto, 
M., Ferreira, 
A., Hart, H. 
, Barton, C. 

Influence of ki-
nesiopho-
bia and pain ca-
tastrophism on 
objective func-
tion in women 

1. vertailla ka-
tasrtofointia, ki-
nesiofobiaa ja ob-
jektiivista fyysistä 
toimintakykyä 
PFP potilaiden ja 

N=95 
Ei interventiota 

Kinesiofobia: 
Tampa scale of ki-
nesiophobia (TSK), 
katastrofointi: Pain 
Catastrophizing 
scale, objektiivinen 

PFP-potilailla havait-
tiin kivuttomiin ver-
rattuna suurempaa 
kinesiofobiaa, kivun 
katastrofointia ja 
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with patello-
femoral pain. 

kivuttoman kont-
rolliryhmän kes-
ken sekä 2. tutkia 
kinesiofobian ja 
katastrofoinnin 
assosioitumista 
objektiiviseen toi-
mintakykyyn PFP 
potilailla. 

 

toimintakyky: for-
ward step-down -
testi, yhden jalan 
hyppytesti sekä 
modifioitu Star Ba-
lance -testi. 

huonompi objektiivi-
nen fyysinen toimin-
takyky. Kinesiofobia 
ja katastrofointi eivät 
assosioituneet objek-
tiiviseen fyysiseen 
toimintakykyyn. 
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