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1 JOHDANTO

Opinnäytetyömme käsittelee yhden raajan reisiamputoitujen proteesikävelyä. Työmme
pohjautuu kirjallisuuteen ja aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. Proteesikävelyharjoittelun
päämääränä on laadullisesti mahdollisimman hyvä kävely. Mayn (2002) mukaan hyvä
proteesikävely on energiaa säästävää sekä mahdollistaa päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen ja osallistumisen sosiaaliseen elämään. (May 2002, 198.)

Opinnäytetyöhön on koottu kirjallisuuden ja tutkimustiedon avulla reisiamputoidun protetisoinnin jälkeiseen kuntoutukseen liittyvää tietoa. Työssä käsitellään reisiamputoitujen
proteesikävelyn yleisimpiä ongelmia ja pyritään selvittämään tutkimustiedon ja kirjallisuuden perusteella, millä fysioterapiassa käytettyjä ohjaus- ja harjoittelumenetelmillä
ongelmiin voidaan vaikuttaa. Työssä esitellään perusteet käytettäville menetelmille sekä
selvitetään, onko ohjaus- ja harjoittelumenetelmien välillä tutkimusten mukaan eroa.

Työn alussa käsitellään alaraaja-amputaation perusteet tiiviisti, jonka jälkeen käsittelyä
tarkennetaan reisiamputaatioihin. Työssä kuvaillaan myös reisiamputoidun preoperatiivisesta ja postoperatiivisesta fysioterapiasta ennen tarkennusta protetisoinnin jälkeiseen
kuntoutukseen, koska proteesikävelyn onnistumiseksi myös muun fysioterapian on onnistuttava. Työssä käsitellään kävelyn perusteita, jonka jälkeen paneudutaan proteesikävelyyn ja sen ongelmiin. Erilaisiin proteesimalleihin ei syvennytä tarkemmin. Suomessa
yleisimmin käytetyt komponenttimallit ovat lukollinen polvinivel sekä jäykkä jalkateräkomponentti. (Kettunen 2006, 5.) Kuvatut ongelmat, ja miten niihin voidaan vaikuttaa,
sopivat lukollista polviniveltä ja jäykkää jalkaterää käyttävälle proteesikävelijälle.

Koulutuksemme aikana amputaatioista saamamme tieto on jäänyt vähäiseksi. Halusimme
syventää omaa tietoamme amputaatioista ja lähdimme kyselemään yhteistyökumppania
työelämästä. Keski-Suomen keskussairaalan fysiatrian osasto toivoi työtä reisiamputoidun
proteesikävelyn harjoitteluun liittyen. Osastolla päivitetään amputoidun potilaan hoitoketjua ja reisiamputoidun proteesikävelyn harjoittelun osalta päivitys puuttui. Työmme on
tarkoitettu fysioterapian alan ammattilaisille ja fysioterapeuttiopiskelijoille. Toivomme,

4
että työmme toimii apuvälineenä ja oppaana fysioterapeuteille reisiamputaatiopotilaan
proteesikävelyn kuntouttamisessa. Työ auttaa myös opiskelijoita perehtymään reisiamputaatioon sekä kävelyn harjoitteluun amputoinnin jälkeen.

Opinnäytetyömme pohjautuu aiheesta tehtyihin ulkomaiseen sekä kotimaiseen kirjallisuuteen sekä uusimpiin tutkimuksiin. Etsimme tutkimusaineistoa aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta kirjastoista sekä kirjaston tietokannoista. Pidämme ammattikirjallisuutta sekä
käyttämiämme kirjaston tietokantoja luotettavina lähteinä. Rajasimme aineiston alaraajaproteesikuntoutuksia käsitteleviin tutkimuksiin. Näistä valikoimme lähinnä reisiamputaatiota koskevat tutkimukset. Työn loppuun (Liite 3.) olemme koonneet lyhyet tiedot opinnäytetyöhön käyttämistämme tutkimuksista.
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2 AMPUTAATIO

Amputaatio tarkoittaa koko raajan tai sen osan poistamista. Suurimpia syitä amputaatioille ovat verenkiertohäiriöt, kasvaimet, tapaturmat, infektiot, synnynnäiset epämuodostumat, virheasennot sekä palo- ja paleltumavammat. Amputaatiolla pyritään estämään kuolion, kasvaimen tai infektion leviäminen laajemmalle kehoon. (Kruus-Niemelä 2004,
697.) Amputaation tarkoituksena on aina potilaan toimintakyvyn ja liikkumisen ylläpitäminen (Alaraaja-amputoidun opas 2001, 3).

Lääketieteen sekä tekniikan kehittymisen myötä amputaatioita on onnistuttu välttämään
revaskularisaatiolla eli verisuonikirurgisin toimenpitein, sekä ehkäisemällä riskitekijöitä,
jotka voivat johtaa amputaatioon. Näitä riskitekijöitä ovat työturvallisuuden laiminlyöminen, arteroskleroosi, sekä diabetesta sairastavilla jalkahygienian laiminlyöminen. (Solonen & Huittinen 1991, 24 - 26.) Joissain tapauksissa, erityisesti tapaturman aiheuttaman
raajan amputoitumisen jälkeen raaja on mahdollista replantoida, eli uudelleenistuttaa.
Leikkauksen onnistuessa vältetään raajan menetys. (Vilkki, Mustonen & Huopio 2005,
617 - 625).

Suomessa tehdään noin 1500 amputaatiota vuodessa. Väestön ikääntyessä iäkkäiden potilaiden osuus amputoiduista kasvaa. Amputaatioista yli 90 % on alaraaja-amputaatioita.
Suuri osa amputaatioista tehdään iäkkäille, joilla on jokin verenkiertosairaus. (KruusNiemelä 2004, 697.) Sotien jälkeen suurin syy alaraaja-amputaatioille on ollut diabeteksen aiheuttamat komplikaatiot. Jopa 40-60 % alaraaja-amputaatioista tehdään niiden takia. (Niemi & Winell 2005, 31.)

Noin neljäsosa kaikista Suomessa tehdyistä amputaatioista on reisiamputaatioita. Noin
neljäsosa on sääriamputaatioita ja vajaa neljäsosa varvasamputaatioita. Mahdollisimman
monessa tapauksessa amputaatio pyritään tekemään polvinivel säästäen. Kun polvinivel
säästetään, nopeutuu kävelyn uudelleen oppiminen ja tämä edistää potilaan kuntoutumista
ja ylläpitää toimintakykyä. (Alaraaja-amputoidun opas 2001, 3.)
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3 ALARAAJA-AMPUTAATIOT

3.1 ALARAAJAN AMPUTAATIOTASOT

Alaraajan amputaation tarkoituksena on poistaa sairas kudos niin distaalisesti kuin mahdollista, mutta parhaimman parantumistuloksen aikaansaamiseksi. Kasvaimen vuoksi
amputoitavassa alaraajassa leikkaus tehdään tasolta, missä kasvainta ei enää ole. Iskeemisessä alaraajassa ihon lämpötila sekä ihon verivirtaus vaikuttavat siihen, miltä tasolta amputaatio tehdään. Polvinivel yritetään säästää niin useassa tapauksessa, kuin mahdollista.
Tyngän pituus vaikuttaa proteesikelpoisuuteen, samoin kuin tyngän ihon kunto sekä
kuormitus kestävyys. (Moore 1989, 29 - 31.) Tyngän ihon tulee olla hyväkuntoinen, lihasten pumppumekanismin toimia ja tuntoaistin toimia normaalisti (Solonen & Huittinen
1991, 55 - 56).

Amputaatio voidaan tehdä jalkaterän alueelta. Yleisimmät tunnetut amputaatiotasot ovat
tällöin:
1. Varvasamputaatio.
2. Transmetatarsaalinen, eli amputaatio tehdään metatarsaaliluiden kohdalta.
3. Lisfrancin taso, jolloin amputaatio tehdään tarsaaliluiden ja metatarsaaliluiden välisestä nivelestä.
4. Chopartin taso, jolloin amputaatio tehdään talus- ja calcaneus – luiden, sekä naviculare- ja cuboideum – luiden välistä.
5. Pirogoffin taso, jolloin amputoidaan fibula- ja tibia – luiden alareunat malleolitasosta, ja käännetään calcaneusluun takaosa fibulan ja tibian päälle.
6. Boydin tasolta tehtävässä amputaatiossa poistettavat luut ovat talus ja calcaneuksen etuosa. Fibulan ja calcaneuksen väli jäykistetään.
7. Symen tason amputaatiossa tibia- ja fibula – luut katkaistaan talokruraalinivelen
tasolta, malleolit muotoillaan, ja kantapään pehmytkudos käännetään luiden päälle.
(Kruus-Niemelä 2004, 698-700; Solonen & Huittinen 1991, 61 - 67.)
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Sääriamputaatio tehdään katkaisemalla tibia- ja fibula – luut. Pitkä tynkä on paras toiminnallisuuden sekä protetisoinnin kannalta, mutta verenkierron on oltava hyvä. Säären
alakolmanneksen kohdalla on niukka verisuonitus, jonka vuoksi amputaatio on parempi
tehdä ylempää. (Solonen & Huittinen 1991, 67.)

Polven eksartikulaation tarkoittaa amputaatiota polvinivelen tasolta. Se on paras vaihtoehto, jos polviniveleen on tullut voimakas kontraktuura esimerkiksi lyhyen säärityngän
yhteydessä tai jos iho ei riitä peittämään sääritynkää. Muita indikaatioita polven eksartikulaatiolle ovat säärityngän infektiot. Myös alaraaja-iskemia on yksi indikaatio polven
eksartikulaatiolle. (Solonen & Huittinen 1991, 71.) Tämä on toiminnallisesti edullisempi
amputaatiotapa kuin reisiamputaatio (Burgess 1989, 134).

Reisiamputaatio tehdään katkaisemalla reisiluu. Tynkä on sitä helpompi protetisoida,
mitä pidempi se on. Lyhyt tynkä vetäytyy helpommin fleksio-abduktio virheasentoon.
(Kruus-Niemelä 2004, 701; Solonen & Huittinen 1991, 75.)

Lonkan eksartikulaatiossa poistetaan koko alaraaja lonkan nivelkapselista asti. Myös
alaraajan toiminnalta tärkeät lihakset poistetaan. Yleisimmät syyt lonkan eksartikulaatiolle ovat femurin kasvaimet ja tapaturmat. Joissain tapauksissa, tosin harvemmin syynä
ovat verisuonisairaudet. (Solonen & Huittinen 1991, 81 - 82.)

Hemipelvektomialla tarkoitetaan alaraajan sekä osan lantion luiden poistoa. Raaja, sekä
lantion luut poistetaan kehon toiselta puolelta sacroiliaalisesta nivelestä ja symphysis pubicista asti. (Terz & Wagman 1989, 157.) Indikaatioina kyseiselle leikkaukselle ovat pahanlaatuiset luukasvaimet sekä murskavammat. (Solonen & Huittinen 1991, 83.)

Translumbaalinen amputaatio on harvinainen ja hyvin radikaali operaatio, joka vaikuttaa henkilön toiminnallisuuteen ja itsenäiseen elämään hyvin paljon. Operaatiossa amputoidaan koko alaruumis: molemmat alaraajat, genitaalialue, virtsarakko, rectumin alue ja
osa lantion luista poistetaan L3 – nikamatasolta. Yleisimmät indikaatiot translumbaaliseen amputaatioon ovat vaikeanlaatuiset kasvaimet sekä murskavammat. (Terz & Wagman 1989, 168 - 170.)
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1. sääriamputaatiotaso,
2. polven eksartikulaatiotaso,
3. reisiamputaatiotaso,
4. lonkan eksartikulaatitaso,
5. hemipelviktomiataso.

KUVIO 1. Amputaatiotasot. (Kruus-Niemelä 2004, 697.)

3.2 LEIKKAUS

Amputaatiossa amputaatiotasoa suunniteltaessa huomioidaan ensisijaisesti potilaan kuntoutuminen ja mihin kuntoutuksella pyritään. Amputaatiotason tulee olla mahdollinen
proteesin käytölle. (May 2002, 59–60.) Reisiamputoidun lyhyeen tynkään on vaikeaa
kiinnittää proteesia, ja siinä on myös vähän jäljellä olevia lihaksia, mikä vaikeuttaa kävelyä. Toisaalta liian pitkä reisitynkä vaikeuttaa proteesin polvikomponentin asettamista
samalle tasolle terveen jalan polven kanssa. (May 1996, 121–122.) Paras paikka amputoinnille protetisointia ajatellen on 10 - 15 cm femurin distaalisesta päästä. Reisitynkä voi
olla myös lähes reiden mittaisena hyvä, ellei tyngän ja luutyngän kärki ole aristava, tai jos
amputaatio on tehty myoplastisella tavalla, eli katkaistut lihakset kiinnitetään tyngän editse. (Lindqvist 1987, 71.) Tällöin proteesissa on tarpeeksi tilaa polvinivelelle ja molempien alaraajojen polvinivelet tulee samalle tasolle (Solonen & Huittinen 1991, 75).

Reisiamputaatioon päädyttäessä valitaan distaalinen, diafysaarinen eli reisiluun keskitasoinen tai sitä korkeampi amputaatio (Solonen & Huittinen 1991, 106 - 107). Valinta
tehdään ihon lämpötilan, palpoitavan pulssin sekä verenkierron mittausten perusteella
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(May 2002, 65). Ihoa sekä muita kudoksia säästävä leikkaustekniikka, haavaimu, ja synteettiset ommelaineet vähentävät postoperatiivisia haavakomplikaatioita Leikkaushaava
voi sijaita tyngän alaosassa, tai edessä pituussuunnassa tai poikittaissuunnassa. (Solonen
& Huittinen 1991, 106-107).

3.3 POST-OPERATIIVISET KOMPLIKAATIOT

Amputoinnin jälkeen leikkaushaavaa on tarkkailtava jatkuvasti. Sen hygieniasta on huolehdittava päivittäin. Joskus toimenpiteistä huolimatta saattaa amputoinnin jälkeen tulla
komplikaatioita. Niiden syntyyn on useita eri syitä. Vaikeimmissa tapauksissa tyngän
komplikaatiot voivat johtaa haavan uudelleen aukaisemiseen tai amputointiin vielä
ylemmältä tasolta. Haavan infektoituminen, hematooma, haavan aukeaminen ja tyngän
ihon allergiset reaktiot ovat helposti rekisteröitävissä, ja vaativat joko kirurgisia tai lääkinnällisiä toimenpiteitä. Valtimosairaudet voivat aiheuttaa tyngän kipeytymistä ja myöhemmin proteesikävelyvaiheessa katkokävelyoireita. Neurooma, eli hermon päähän syntyvä pallomainen laajentuma voi olla esteenä proteesin käytölle, jos se sijaitsee proteesin
kuormittamalla alueella. Neuroomat hoidetaan yleensä operatiivisesti. (Solonen & Huittinen 1991, 169 - 174). Malonen (1989) mukaan kuolematapaukset reisiamputaation jälkeen ovat yleisempiä kuin sääriamputaation jälkeen. Kuolematapausten on raportoitu
kasvavan 70 ikävuoden jälkeen. Useimmissa kuolemaan johtaneissa tapauksissa potilas
on sairastanut sydän- tai verenkiertoelimistön sairauksia. (Malone 1989, 208 - 209.)

Aaveraajatuntemukset tarkoittavat tuntemuksia amputoidusta raajasta, kuin se vielä olisi
tallella. Aaveraajatuntemuksia ilmenee lähes kaikilla amputoiduilla potilailla. Näitä tuntemuksia on kuvailtu pisteleviksi, painon tai puutumisen tunteiksi puuttuvassa raajassa.
(May 2002, 81–82.) Myös tuntemukset siitä, että aaveraajaa voi liikutella, ovat tavallisia
(Solonen & Huittinen 1991, 163). Aaveraajatuntemukset ovat kuitenkin eri asia kuin aavesäryt. Aavesärkyjä on luonnehdittu kramppimaisiksi, puristaviksi, pistäviksi tai polttaviksi kivuiksi. Aavesäryn luonne voi vaihdella ajan mukaan, se voi myös hävitä kokonaan
tai ilmetä vain joskus. Sitä voidaan hoitaa monilla eri keinoilla, kuten ultraäänihoidoilla,
jäähoidoilla, hieronnalla, TENS:llä tai lääkityksellä, joka on käytetyin hoitokeino. Joissain tapauksissa proteesin käyttö on vähentänyt kipuja. (May 2002, 81–82.) Proteesin on
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oltava tällöin täysin sopiva. Aavesäryt voivat hidastaa koko kuntoutumisprosessia. (Solonen & Huittinen 1991, 167 – 168.)

4 FYSIOTERAPIA ENNEN PROTETISOINTIA

4.1 PREOPERATIIVINEN FYSIOTERAPIA

Preoperatiivista fysioterapiaa voidaan toteuttaa joissain tapauksissa. Se saattaa jäädä vähäiseksi, jos potilaan terveydentila on huono tai jos potilas on sekava. Amputaatiopäätös
tehdään usein hyvinkin nopeasti, jolloin preoperatiiviseen ohjaukseen ei ole mahdollisuutta. (Engstrom & Van de Ven 1985, 14.) Preoperatiivisen fysioterapian tarkoituksena on
potilaan kuntoutumisen edistäminen toimintakyvyltään mahdollisimman itsenäiseksi henkilöksi. Liikkuminen ja kävely ovat osa itsenäistä toimintakykyä. Kävelyn mahdollistuminen on kuitenkin lopulta kiinni potilaan terveydentilasta. (May 2002, 98–100.)

Hoitotiimin yhteistyö ennen amputaatiota sekä amputoinnin jälkeen takaa potilaalle parhaimman mahdollisen kuntoutumisen. Kuntoutumista edistää, kun potilaan omaiset ovat
tukena ja apuna potilaan kuntoutumisprosessissa. Omaisten, kuten potilaankin toivomuksia on tärkeätä kuulla ja heidän läsnäolonsa päätöksiä tehtäessä on tärkeätä. Potilaan kanssa on hyvä käydä amputaatioprosessi läpi jo ennen leikkausta, jotta hän ehtisi hieman
totuttautua siihen ajatuksen tasolla. (Engstrom & Van de Ven 1985, 16–19.)

Hengityslihasten harjoittaminen on tärkeä ennaltaehkäisevä toimenpide. Esimerkiksi PEP
-pulloon puhallus harjoittaa hengityslihaksia ja irrottaa limaa hengitysteistä. Kestävyys- ja
lihasvoimaharjoittelu kokonaisvaltaisesti on tärkeätä jo ennen leikkausta ja helpottaa
huomattavasti myöhempää kuntoutusta. Vartalon lihasten sekä yläraajojen lihasten voimaa tarvitaan siirtymisissä ja kaikissa muissa päivittäisissä toiminnoissa. Lonkkanivelten
liikelaajuuksien ylläpitäminen sekä kontraktuurien synnyn ehkäisy voidaan aloittaa jo
ennen leikkausta passiivisin venytyksin ja asentohoidoin. Ennen leikkausta aloitetulla
alaraajojen nivelten aktiivisella mobilisoinnilla taataan parempi ennuste kuntoutumiseen
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kävelykykyiseksi mahdollisimman nopeasti. Siirtymisten harjoittelu jo ennen amputaatiota helpottaa sen toteutusta leikkauksen jälkeen, sekä ehkäisee tyngän kolhiintumista. Paras tae aikaiselle kuntoutumiselle sekä voiman ja nivelten liikelaajuuksien ylläpitämiselle
on liikkuminen ja kävely niin usein kuin mahdollista ennen amputaatiota ja amputaation
jälkeen. (Engstrom & Van de Ven 1985, 14–15.)

4.2 POSTOPERATIIVINEN FYSIOTERAPIA

Amputaation jälkeisen postoperatiivisen kuntoutuksen tärkeimpänä tavoitteena on auttaa
potilasta palaamaan mahdollisimman normaaliin ja itsenäiseen elämään (May 2002, 75).
Raajan kuntouttaminen proteesikelpoiseksi edistää potilaan palaamista itsenäiseen elämään varsinkin, jos potilas on liikkunut ilman apuvälineitä ennen amputaatiota. Kuntoutuksen aloittaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa luo hyvät edellytykset potilaan
kuntoutumiselle sekä vähentää depression todennäköisyyttä. (Solonen & Huittinen 1991,
111). Post-operatiivinen fysioterapia jaetaan kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on
leikkauksen jälkeinen fysioterapia, joka käsittää leikkauksen jälkeisen ajan ennen protetisointia. Toinen vaihe on proteesikuntoutuksen vaihe. Kaikkien amputoitujen kohdalla ei
terveydentilasta tai muusta syystä proteesikuntoutuksen vaiheeseen kuitenkaan päädytä.
(May 2002, 75.)

Leikkauksen jälkeen potilaalle ohjataan heti hengitystä ja verenkiertoa tehostavat sekä
turvotusta vähentävät harjoitukset. Potilas tekee näitä harjoituksia useita kertoja päivässä.
Postoperatiivinen ohjaus sisältää aina hengitysharjoituksia mahdollisten komplikaatioiden
ennalta ehkäisemiseksi. Potilas nousee pystyyn jo ensimmäisenä postoperatiivisena päivänä, mikäli mahdollista. Tämä tapahtuu joko istumaan nousemalla tai seisomaan nousemalla esimerkiksi seisomatelineen avulla. Potilaan voinnista riippuen pyörätuolin käyttö
voidaan aloittaa toisena postoperatiivisena päivänä. (Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
hoitoketju, 2006.) Leikkauksen jälkeinen liikehoito ja varhainen pystyasentoon nousu
ehkäisevät laskimotrombooseja, keuhkoembolioita sekä infektioita (Pohjolainen 1993,
331).

12
Protetisointia edeltävässä kuntoutuksessa on tärkeätä ottaa huomioon tyngän muotoutuminen, kontraktuurien ehkäisy sekä lihasvoiman ylläpitäminen. Post-operatiivisen kuntoutuksen harjoitteet tulisi tehdä potilaskohtaisesti kivut ja mahdolliset komplikaatiot
huomioon ottaen. (Engstrom & Van de Ven 1985, 20-30). Liikkumisen aloittaminen sekä
ylösnouseminen mahdollisimman varhain ovat tärkeitä tekijöitä yleiskunnon paranemiseksi. Lisäksi nämä toimenpiteet edistävät myöhempää kuntoutusta. (May 2002, 99-100.)

4.2.1 TYNGÄN SITOMINEN JA SILIKONITUPPIHOITO

Amputaatiotyngän sitomisen on todettu olevan tärkeää ja välttämätöntä leikkauksen jälkeen. Amputaatiotyngän sitominen muotouttaa tynkää suppeammaksi ja nopeuttaa tyngän
proteesivalmiutta. Se vähentää myös tyngän turvotusta. (Solonen & Huittinen 1991, 113.)
Tynkäsidoksen käyttö aloitetaan välittömästi leikkauksen jälkeen. Tynkäsukan käyttö
voidaan aloittaa, kun ompeleet ja dreeni ovat poistettu. (May 2002, 76-78.) Sidoksen paineen tulisi vähetä kärjestä tyveen (Solonen & Huittinen 1991, 113). Potilaalle opetetaan
elastisen sidoksen sitominen mahdollisimman pian, koska proteesin hankinnan jälkeen
sidoksen käyttöä jatketaan (May 2002, 78).

Nykyään on saatavilla myös silikonituppeja, joita voidaan käyttää post-operatiivisesti
kompressiositeen tavoin. Silikonitupen käytön on todettu edistävän leikkaushaavan paranemista sekä nopeuttavan tyngän muotoutumista. Se vähentää kipua ja estää arven liikakasvua. Se vähentää myös turvotusta tynkäsidoksen tavoin. (Baars & Geertzen 2005, 2737.) Reisiamputoitujen silikonituppihoito voidaan aloittaa 5-7 päivän kuluttua amputoinnista, jos komplikaatioita ei ole ilmennyt. Silikonitupen käyttöä lisätään asteittain. Kun
tuppea ei käytetä, tynkä sidotaan elastisella sidoksella tai käytetään elastista kompressiosukkaa silikonituppihoidolla saavutetun tyngän muodon ja volyymin ylläpitämiseksi.
Elastista sidosta käytetään myös öisin. (Alaraaja-amputoidun postoperatiivinen silikonituppihoito, 2.)

4.2.2 ASENTOHOITO JA VENYTTELY

Tyngän nivelkontraktuurat vaikeuttavat proteesikävelyä (Engstrom & Van de Ven 1985,
113). Reisiamputoiduilla ilmenee yleisimmin lonkkanivelen liikelaajuuksien pienenemis-
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tä ekstensiosuuntaan. Lonkan fleksiokontraktuurien riski on sitä suurempi, mitä iäkkäämpi henkilö on kyseessä. (Malone 1989, 211.) Lonkan adduktio-suuntaiset liikerajoitteet
ovat mahdollisia, jos lonkka päästetään lepoasennossa abduktioon. Yli 15 asteen fleksiokontraktuura lonkassa aiheuttaa hankaluuksia proteesin käytössä. (May 2002, 94–95.)
Kontraktuurien vaikutuksesta lonkkanivelestä koukistunut tynkä on mahdollista protetisoida, mutta lonkkanivelen asento vaikuttaa kävelyn biomekaniikkaan epäedullisesti, eikä
kävely ole luonnollista (Engstrom & Van de Ven 1985, 113).

Paras hoitokeino nivelkontraktuurissa on ehkäisevät toimenpiteet. Oikea asentohoito sekä
venyttely lonkkanivelen ylittäville lihaksille ennen amputaatiota ja amputaation jälkeen,
sekä harjoitteiden omaksuminen jokapäiväiseen elämään ovat tehokkain keino kontraktuurien ehkäisemiseksi. (May 2002, 94–95.) Pitkäkestoisen istumisen välttäminen sekä
vatsalla makaaminen, jos potilaan terveydentila sen sallivat, ovat tehokkaita keinoja kontraktuurien välttämiseksi (Pohjolainen 1993, 332).

4.2.3 HARJOITTELU

Post-operatiivisen harjoittelun yksi tärkeimmistä tavoitteista on pitää nivelten liikelaajuudet yllä. Leikkauksen jälkeen haavan kohdalle ei saa tulla painetta, ja liikkeet on suoritettava ilman kovaa kipua. (May 2002, 94–95.) Harjoitteita laadittaessa tulee huomioida
potilaan ikä ja toimintakyky. Ikääntynyt potilas hyötyy harjoitteista, jotka auttavat häntä
jokapäiväisten toimintojen suoriutumisesta. Nuorempi potilas tarvitsee taas haastavia harjoitteita pitääkseen mielenkiinnon yllä. Potilaan omat tavoitteet kuntoutumisen suhteen
ovat kuitenkin etusijalla. (Engstrom & Van de Ven 1985, 38.)

Amputoidun potilaan post-operatiivisessa harjoittelussa tulisi harjoittaa lihaksia, jotka
tulevat olemaan tärkeässä osassa jatkokuntoutusta sekä liikkumista ajatellen. Proteesikävelyn kannalta reisiamputoidulla lonkan ojentaja- ja abduktorilihasten toimivuus sekä
vahvuus ovat tärkeätä. Vahvat keskivartalon lihakset ovat tärkeimmät ylävartalon sekä
lantion asentoa ylläpitävät lihakset. Yläraajojen hyvää voimatasoa tarvitaan mahdollisten
apuvälineiden käytössä. Harjoittelu edistää myös kehon tasapainoa sekä liikekoordinaatiota. (May 2002, 95–98.) Liian voimakasta harjoittelua tulisi välttää 4-6 leikkauksen jälkeisen viikon ajan, jotta leikkaushaava ei aukeaisi (Alaranta & Pohjolainen 1989, 178).
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Kestävyyskunnon harjoittelu on hyvä aloittaa jo ennen amputaatiota, mutta viimeistään
amputaation jälkeen ennen kävelyharjoittelua. Kestävyyskunnon kohentumisella on edullinen vaikutus kävelyharjoitteluun, joka saattaa reisiamputoiduille olla hyvinkin raskasta.
Kestävyysharjoittelun voi aloittaa esimerkiksi käsiergometrillä. (Durstine & Moore 2003,
230–234.)

4.3 APUVÄLINEET

Alaraaja-amputoidulle proteesin lisäksi muiden apuvälineiden hankinta tulee kyseeseen
tarpeen mukaan. Liikkumisen apuvälineeksi hankitaan kävelyteline, kyynärsauvat tai
keppi. Pyörätuoli voidaan hankkia pidempiä matkoja varten. (Solonen & Huittinen 1991,
111). Muita apuvälineitä alaraaja-amputoiduilla ovat pukeutumista helpottavat välineet
(Alaraaja-amputoidun opas 2001, 9-10).

Asunnon muutostöitä on tehtävä, jos liikkuminen tai toiminta asunnossa on hankalaa tai
mahdotonta. Jos oman asunnon muutostyöt eivät jostain syystä onnistu, on muutto käyttäjälle sopivaksi mitoitettuun asuntoon mahdollista. (Alaraaja-amputoidun opas 2001, 25.)

4.4 VERTAISTUKI JA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT

Suomessa järjestetään jonkin verran vertaistukitoimintaa ja sopeutumisvalmennuskursseja. Sopeutumisvalmennuskurssit toteutetaan Kelan, vammaisjärjestöjen ja kuntoutuksen
palvelun tuottajien kesken. Sopeutumisvalmennuskurssien tarkoituksena on auttaa kuntoutujaa ja hänen perhettään palaamaan mahdollisimman normaaliin elämään. (Kaske,
Lindfors, Lukkarinen, Oikarinen, Paasivaara, Ranta & Storti 2006.)

Hurrin ja muiden tekemän selvityksen mukaan Suomessa vertaistukitoimintaa järjestetään
alaraaja-amputoiduille niukasti. Heidän mukaansa vertaistukitoiminta on kuitenkin tärkeä
sosiaalinen tuki äskettäin raajansa menettäneelle henkilölle. Vertaistukihenkilöltä amputoitu saa tukea ja ohjeita muuttuvassa elämäntilanteessaan. Vertaistukihenkilöt ovat
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yleensä aiemmin raajansa menettäneitä henkilöitä. Pidemmällä aikavälillä vertaistukitoiminnasta ja sopeutumisvalmennuskursseista olisi hyötyä, koska ne tukisivat amputoidun
itsenäistä toimeen tulemista. Pelkkä fyysinen kuntouttaminen ei riitä. (Hurri ym. 2006,
285.)

5 REISIPROTEESIN HANKINTA

5.1 PROTETISOINNIN EDELLYTYKSET

Proteesin hankinnalle edellyttäviä tekijöitä ovat potilaan hyvä terveydentila, tyngän ihon
hyvä kunto, tyngän nivelten liikkuvuus sekä potilaan oma motivaatio proteesikävelyn
harjoittelulle. Potilaan paino tulisi ottaa myös huomioon proteesia hankittaessa. Potilaan
kyky asettaa realistiset tavoitteet tulevaisuudelleen ovat tärkeä osa proteesin hankintaa.
(May 2002, 120.) Proteesi voidaan ottaa käyttöön heti, kun tynkä kestää proteesin aiheuttaman kuormituksen. Proteesin käyttö edistää tyngän muotoutumista ja vahvistaa sitä.
(Solonen & Huittinen 1991, 119.)

Protetisointia suositellaan iästä riippumatta kaikille niille, joiden arvioidaan kuntoutuvan
kävelijöiksi. Kävely vaikuttaa potilaan elämänlaatuun ja kävelevän henkilön on helpompi
liikkua itsenäisesti, ja avun tarve päivittäisissä toiminnoissa vähenee. Kävely aktivoi potilasta ja ylläpitää fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Lisäksi käveleväksi kuntoutuneen amputoidun potilaan kustannukset yhteiskunnalle ovat vähäisemmät kuin amputoidun vuodepotilaan tai pyörätuolissa liikkuvan potilaan kustannukset. (Alaranta & Pohjolainen 2000,
690.)

Optimaalinen aika proteesin hankkimiselle on 30–40 vuorokautta amputaatiosta. Tämä
edellyttää hoitoketjulta suunnitelmallista työtä sekä kuntoutuksen onnistumista protetisointia varten. (Pohjolainen 1993, 332.)
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5.2 ALARAAJAPROTEESIN VAATIMUKSET

Hyvän proteesin tärkeimmät vaatimukset ovat mukavuus käytössä, toiminnallisuus sekä
kosmeettisuus (May 2002, 119). Tynkä pienenee amputaation jälkeen jonkin ajan ja proteesin sopivuutta on tärkeätä tarkkailla. Epäsopiva proteesi tuntuu epämiellyttävältä ja
saattaa aiheuttaa ihoon hankaumia. Proteesin holkkiosaa, joka on proteesissa tynkää tukeva osa, on helppo pienentää tai suurentaa tyngän muotoutumisen mukaan. Myös tuppea,
joka suojaa tynkää, on helppo vaihtaa tyngän muotoutuessa lopulliseen kokoonsa. (KruusNiemelä 2004, 701.) Alaraajaproteeseihin on mahdollista valita erilaisia osia eli komponentteja, jotka ovat käyttöominaisuuksiltaan erilaisia ja joista voidaan valita käyttäjälleen sopivin vaihtoehto. Komponenttien valinnalla voidaan vaikuttaa proteesin toiminnallisuuteen sekä energian kulutukseen. Valintaa tehdessä on huomioitava, ettei kävelyyn
vaadittava energian määrä ole potilaalle liian suuri. (Kruus-Niemelä 2004, 701; May
2002, 119–120.)

Tuppi voidaan hankkia jo ennen proteesin hankintaa. Tuppea käytetään tyngän päällä
suojaamassa sitä kovapintaiselta proteesin holkilta. Se tasapainottaa myös proteesin ja
tyngän välistä painetta, sekä auttaa proteesin kiinnittymistä paikoilleen. (Baars & Geertzen 2005, 27–37.) Tupen materiaalina käytetään silikonia, silikonigeeliä tai polyuretaania
(Kettunen 2006, 2 – 4). Tupen sopivuutta tulee tarkkailla aina käytön aikana ja epäsopiva
tuppi on vaihdettava. Tupen ja holkin välissä voidaan käyttää tynkäsukkaa, jos tupen ja
holkin väliin jää liian paljon tilaa. (May 2002, 132–134.)

5.3 HARJOITTELU ILMALASTAPROTEESILLA

Ilmalastaproteesia voidaan käyttää kävelyharjoittelussa ennen oikeaa proteesia. Ilmalastaproteesi koostuu ilmalla täytettävästä pussista ja sitä tukevasta kehikosta. Ilmalla täytettävä pussi laitetaan tyngän ympärille, ja sen ilmanpainetta voidaan säätää. (Engstrom &
Van de Ven 1985, 57.)
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Ilmalastaproteesilla voidaan arvioida potilaan liikkumiskelpoisuutta (Alaranta & Pohjolainen 1989, 179). Sen avulla voidaan tehdä myös kävelyharjoitteita potilaiden kanssa,
joiden arvioidaan kuntoutuvan proteesikävelijäksi. Pystyasento stimuloi vartalon sekä
alaraajojen lihaksia, jotka ovat tärkeitä kävelyssä. Pystyasento harjoittaa myös kehon tasapainoa. Ilmalastaproteesin avulla voidaan aloittaa painonsiirtoharjoitukset jo varhaisessa vaiheessa. Ilmalastaproteesi aiheuttaa tyngälle painetta, mikä on hyväksi oikeaa proteesia ajatellen. Käveltäessä tynkä on jatkuvan paineen alaisena proteesin kovassa tuppiosassa. Paine saattaa vähentää aaveraajatuntemuksia, ja sillä on turvotusta vähentävä vaikutus.
(Engstrom & Van de Ven 1985, 58.)

Ilmalastaproteesia voidaan käyttää myös turvotuksen ehkäisemiseksi jo ennen
kävelyharjoittelun aloittamista (Pohjolainen 1993, 332). Ilmalastaproteesin avulla kävelyharjoittelu voidaan aloittaa varhaisessa vaiheessa, jo 7-10 päivän päästä amputoinnista,
jos leikkaushaava paranee hyvin, eikä tyngässä ole kontraktuuria tai reisiluussa murtumia.
Ensimmäisenä harjoittelupäivänä suositellaan ilmalastaproteesin pitoa raajassa noin 10
minuutin ajan. Tämän jälkeen proteesin pitoaikaa voidaan pidentää ja raajalle varata painoa. Ilmalastaproteesikävelyn harjoitteluaikaa pidennetään asteittain. Jos haava paranee
hitaasti tai siinä on vielä tikit, ei ilmalastaproteesin käyttöä suositella päivässä tuntia pidemmäksi ajaksi. Harjoittelun välissä on pidettävä taukoa, laskettava ilmalastaproteesin
ilmanpainetta sekä tarkastettava tyngän kunto. Ilmalastaproteesiharjoittelu voidaan pidentää kahteen tuntiin, jos tynkä paranee hyvin ja jos tyngän verenkierrossa ei ole ongelmia.
Tällöinkin on pidettävä taukoja tarpeeksi usein. Ilmalastaproteesiharjoittelu aloitetaan
aina nojapuiden välissä tai kainalosauvojen avulla. (Alaraaja-amputoidun opas 2001, 11;
Engstrom & Van de Ven 1985, 57, 61.)

5.5 ENSIPROTEESI JA KÄYTTÖPROTEESI

Ensimmäiseksi proteesiksi voidaan teettää ensiproteesi tai hankkia suoraan varsinainen
käyttöproteesi. Ensiproteesin hankkimisesta on hyötyä etenkin silloin, kun tynkä ei ole
muotoutunut hyvin tai se ei kestä kuormitusta. Ensiproteesi tehdään lämpömuovautuvasta
materiaalista tyngän päälle. Materiaali ei kuitenkaan kestä montaa muokkauskertaa, ja
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yleensä ensiproteesin käyttöikä on vain noin puoli vuotta. (Määttänen & Pohjolainen
2006, 8.)

Tynkä muotoutuu leikkauksen jälkeen hyvinkin paljon, mutta jos se on hyvän muotoinen
ja parantunut tai paranemassa hyvin, voidaan hankkia ensimmäiseksi proteesiksi pitkäikäinen käyttöproteesi. Käyttöproteesin yläosaa, eli holkkia, on mahdollista muokata
useammin kuin ensiproteesin holkkia. Käyttöproteesin valmistuksessa käytetään apuna
kipsivalosta, tietokoneavusteista mittausta tai digitaalikuvausta. (Määttänen & Pohjolainen 2006, 8.)

Proteesimalleja on useita, kuten valmistajiakin, ja jokaisella proteesivalmistajilla on omat
mallistonsa. Emme luettele työssämme sen tarkemmin mitään tiettyä mallia, vaan käytämme esimerkkinä tietynlaisin komponentein varustetuttua proteesia. Boulias ja muut
(2003) tutkivat lisätyn proteesimassan vaikutusta kävelynopeuteen reisiamputoiduilla. He
päätyivät tulokseen, että maksimissaan 1625 grammaa lisätyllä painolla ei ole vaikutusta
kävelynopeuteen eikä energian kulutukseen verrattuna proteesiin, mihin ei ole lisätty painoa. Lisäksi useimmat tutkimukseen osallistuneista pitivät raskaampaa proteesia parempana. Proteesin paino ei kuitenkaan ylittänyt terveen raajan painoa. (Boulias, Devlin,
Meikle & Pauley 2003, 1657–1661.)

Proteesin Holkki tehdään yksilöllisesti sopivaksi. Se tehdään yleensä muovista, joka on
helppo muotoilla tyngän mukaan jatkuvasti sen muotoutuessa. (What’s in a Prosthetic
Leg 2006.)

Polvikomponentin ominaisuudet vaikuttavat proteesin käyttöominaisuuksiin merkittävästi (Reisiproteesi 2006). Käytetyin reisiamputaation proteesimalli Suomessa on jarrullisella polvikomponentilla varustettu proteesi. Sitä käytetään pitkään ja usein se on potilaan
ensimmäinen proteesi. (Kettunen 2006, 5.) Jarrullinen polvikomponentti on käyttökelpoinen, kun käyttäjä ei tarvitse proteesia kävelyä vaativampiin suorituksiin. Yksiakselisen
polvinivelen mekanismi toimii siten, että nivel lukkiutuu, kun proteesin päällä on paino.
Lukitus säilyy kantaiskusta keskitukivaiheeseen. Varvastyönnön alkaessa polvi fleksoituu
ja fleksio säilyy heilahdusvaiheen ajan. (3R36 Instructions for Use, 9.)
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Jalkaterän malli vaikuttaa proteesijalan askeleen luonnollisuuteen. Käytetyin jalkaterä
on yksinkertainen, varvasosasta sekä kantapäästä joustava kevytjalkaterä – malli. Jalkaterä mahdollistaa joustavan ja luontevan askeleen. (Reisiproteesi 2006.)

Ne, joilla on lyhyt tynkä tai paksu reisi tarvitsevat proteesiin kiinnittävän mekanismin.
Erilaisia kiinnitysmekanismeja ovat lantiovyö, joka kiertää lantion ympäri ja narukiinnitys, jonka avulla tynkä vedetään tuppeen. Tesbelt-mansetti kiertää lantion ympäri lantiovyön tavoin. (Reisiproteesi 2006.)

KUVIO 2. Malli käyttövalmiista reisiproteesista. (May 2002, 144.)

5.6 YLEISIÄ ONGELMIA PROTEESIN KÄYTÖSSÄ

Proteesin käytössä ilmenevät ongelmat ovat hyvin yksilöllisiä. Ongelmat saattavat aiheuttaa sen, ettei asiakas käytä proteesia. Ongelmat voivat liittyä proteesin pukemiseen, jos
potilaan voimataso ei riitä siihen. Proteesi voi myös jäädä liian löysäksi tai sitä ei saada
pohjaan asti. (Kettunen 2006, 7.) Protetisointi tulee tehdä tarpeeksi ajoissa, jotta kuntoutuksesta olisi paras mahdollinen hyöty (Määttänen 2006, 1).

Gauthier-Gagnon, Grisé ja Potvin tutkivat proteesin käytön yleisyyttä alaraajaamputoiduilla. Reisiamputoiduilla oli sääriamputoituihin verrattuna selvästi enemmän
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hankaluuksia pukea proteesi, ja heillä raportoitiin enemmän kaatumistapauksia. Reisiampuitoiduilla oli vaikeuksia kulkea ulkona vaihtelevassa maastossa ja portaikoissa. Nämä
tekijät vähensivät proteesin käyttöä. Proteesin käyttöä vähensi myös kävelyn apuvälineiden käyttö, varsinkin jos kävelijä ei kyennyt kantamaan esineitä samanaikaisesti. (Gauthier-Gagnon ym.1999, 706–713.)

Proteesia joudutaan säätämään varsinkin alkuvaiheessa paljon. Siihen voidaan joutua
vaihtamaan komponenttiosia, jos edelliset eivät ole sopivia. Nivelkulmia ja holkkiosaa
joudutaan säätämään usein. Sopivuutta on hyvä tarkkailla jatkuvasti. (Kettunen 2006, 7.)
Proteesia koskevat säädöt tulisi aina tehdä proteesipajalla. Terapeutti voi simuloida proteesin säätöjä esimerkiksi kantalappujen, tynkäsukkien ja väliholkkien avulla. (Määttänen
2006, 2.)

Proteesin hankinnan jälkeen saattaa ilmetä komplikaatioita, jotka liittyvät proteesin käyttöön. Tyngän ihon hankaumat johtuvat yleensä proteesitupen tai proteesin holkin epäsopivuudesta. Nämä korjataan proteesitupen ja holkin muutoksilla. Tyngän turvotus on
yleistä varsinkin proteesikävelyn alkuvaiheessa. Tällöin on syytä tarkistaa proteesin sopivuus. Turvotusta hoidetaan paitsi proteesin korjauksella, myös oikeanlaisella tyngän sitomisella tai silikonituppihoidolla. Krooninen tyngän turvotus saattaa lisätä kipua levossa
ja rasituksessa, sekä aiheuttaa aaveraajakipuja. Alipaineella toimiva proteesi voi aiheuttaa
reisityngän kärkeen ihoon ja ihon alaisiin kudoksiin valekasvaimen, joka on väriltään
sinipunertava. Valekasvain on kivulias ja se siihen syntyy helposti tulehtuvia haavaumia.
Hoito tähän on alipaineproteesin korjaus. (Solonen & Huittinen 1991, 171 - 173).
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6. PROTETISOINNIN JÄLKEINEN FYSIOTERAPIA

6.1 KÄVELY JA SEN SÄÄTELY

Kävely on opittua liikettä. Sen kehittyminen vaatii aikaa ja oikeat olosuhteet. Kävelyn
virheisiin voidaan puuttua ja liikemalleja voidaan muokata uudelleen oppimalla. Kävelyyn vaikuttavat tekijät luokitellaan sisäisiksi ja ulkoisiksi tekijöiksi. Sisäisiä tekijöitä
ovat luuston ja nivelten rakenne ja toiminta, lihasten toiminta, kehon rakenne, hermoston
toiminta ja psyykkinen tila. Kävelyyn vaikuttavia ulkoisia tekijöitä ovat kävelyalusta,
ilmasto sekä jalkineet. (Ahonen 1998, 85–109.) Sisäisistä tekijöistä hermostolla on merkittävä vaikutus kävelyn uudelleen oppimisessa. Kävelyn rytmiset liikkeet muodostuvat
selkäytimen keskusgeneraattoreissa. Kehon perifeerisistä osista saapuva sensorinen informaatio ja keskushermostosta saapuva informaatio muokkaavat selkäytimen keskusgeneraattorien muodostamaa kävelyrytmiä. Kävelyyn vaikuttavat ihon, nivelten ja lihasten reseptorien, sekä näköaistin ja tasapainoelimen tuoma informaatio. Kävelyn säätelyyn
osallistuvat myös pikkuaivot, aivorunko ja motorinen aivokuori. (Arokoski, Liikavainio,
Pitkänen & Tarkka 2006, 15–17.)

Kävelyyn vaikuttavista erilaisista tekijöistä huolimatta voidaan määritellä normaalikävely, jonka perusteella voidaan arvioida jokaisen kävelyä. Kaikkien kävelyn vaiheiden tulisi
toistua syklisesti, muuten puuttuva liike kompensoituu muualla kehossa. Kävelyharjoittelussa tavoitteena on päästä mahdollisimman lähelle normaalia kävelyä. (Ahonen 1998,
110.)
6.1.2 NORMAALIKÄVELYN VAIHEET

Suomessa kävelynvaiheista käytetään nimiä: kantaisku, keskituki, kannan kohotus, varvastyöntö, alkuheilahdus, keskiheilahdus ja loppuheilahdus. Askelleveys määritellään
sivusuuntaisena matkana, eli raideleveytenä edellisestä kantaiskusta toisen jalan kantaiskuun. Molempien raajojen tulee normaalissa kävelyssä olla linjassaan edestä tai takaapäin
katsottuna. (Ahonen 1998, 158, 164.)
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Massan keskipisteeksi sanotaan pistettä, jossa vartalon paino sijaitsee liikkeen aikana.
Seisoma-asennossa massan keskipiste sijaitsee normaalisti lantiossa S2–nikaman kohdalla. Massan keskipiste ei pysy paikallaan ihmisen liikkuessa, mutta kävellessä ryhdikkäänä, se on edelleen S2 – nikaman kohdalla. Jotta kävely olisi energiaa säästävää, massan
keskipistettä tulisi siirtää tasaisesti eteenpäin ilman nykiviä liikkeitä. (Ahonen 1998, 164.)

Normaalikävelyssä raajojen ja vartalon heilahdusliikkeet vaimentavat lantiossa sijaitsevan
painopisteen pystysuuntaisia heilahduksia, jolloin yläraajojen ja vartalon liikkeistä siirtyy
liike-energiaa alaraajoihin. Alkuheilahduksessa pyritään heilauttamaan jalka eteenpäin
mahdollisimman pienellä lihastyöllä. Polvi koukistuu, muuten jalka ja nilkka ovat rentona
alkuheilahdusvaiheessa. Keskiheilahduksessa polvi ojentuu ja nilkka koukistuu neutraaliin asentoon. Keskiheilahdusvaiheessa nilkkaa koukistavat lihakset toimivat aktiivisimmin. Loppuheilahduksessa lonkan ja reiden takaosan lihakset aktivoituvat jarruttamaan
eteenpäin suuntautuvaa liikettä, ja auttavat samalla painamaan jalan alustalle. Lantio saavuttaa horisontaalitasolla äärimmäisen kiertonsa. Lonkka on hieman koukistuneena ja
ulkokierrossa. Polvi suoristuu kokonaan ja nilkka on neutraaliasennossa. (Ahonen 2002,
173–222; Lindqvist 1987, 8-12)

Normaalissa kävelyssä ylävartaloon tulee lievää sivusuuntaista taivutusta. Sen lisäksi tulee kiertoliikkeitä ja hieman ylävartalon nousua ja laskua eri kävelyn vaiheissa. Rintaranka kiertyy vastakkaiseen suuntaan kantaiskuvaiheesta keskitukivaiheeseen siten, että vasemman kannan tullessa maahan oikea yläraaja heilahtaa eteen ja rintaranka kiertyy oikealle, lantiosta sekä alaraajasta vastakkaiseen suuntaan. Keskitukivaiheessa ylävartalon
lievää sivukallistumista tapahtuu sille puolelle, mille rintaranka on kiertynyt. Jos ylävartalo kallistuu liian paljon sivulle, aiheuttaa se saman puolen hartian tippumisen alas. Heilahdusvaiheessa rintaranka kiertyy taas vastakkaiselle puolelle. Sivukallistumista tapahtuu
varsinkin heilahdusvaiheen alussa. (Ahonen 1998, 178–179, 189, 200, 208, 215, 219, 221,
223.)

Kantaiskussa nilkka on dorsifleksiossa ja hieman supinaatiossa, polvi hieman fleksoituneena. Sääri on kiertynyt hieman ulkokiertoon reiteen nähden. Lantion molemmat puolet
ovat samalla tasolla. Säären etuosan lihakset ja quadriceps femoris-lihas ottavat vastaan
alustan vastaiskun alaraajaan. Keskitukivaiheessa lantio siirtyy hieman alustaan tukeutu-
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van raajan puolelle ja lantion vastapuoli painuu hieman alas. M. gluteus medius ja minimus ylläpitävät lantion asentoa, estäen lantionpuoliskon putoamista. Kannan kohotus vaihe alkaa, kun koko keho on suorassa linjassa tukijalan päällä ja kanta irtoaa alustalta. Polvinivel on suorana ja sääri sekä reisi ovat kiertyneenä ulospäin. Lantiossa on rotaatiota
ponnistavan jalan puolelle. Lihaksista aktiivisimmin toimivat nilkan plantaarifleksorilihakset. Varvastyöntö aloittaa raajan liikkeen eteenpäin. Nilkassa plantaarifleksio lisääntyy ja sääressä säilyy ulkorotaatio, kuten myös lonkassa. Lonkka koukistuu heti varvastyönnön alusta. Kuormituksen siirtyessä vastakkaiselle jalalle, heilahtavan raajan puoleinen lantio putoaa alaspäin. (Ahonen 2002, 173–222; Lindqvist 1987, 8-12.)

6.1.3 KÄVELYN ANALYSOINTIMENETELMÄT

Kävelyä on analysoitava, jotta sen virheisiin voidaan puuttua. Yksinkertaisin analysointimenetelmä on kliininen analysointi, jossa havainnoidaan kävelijän liikkeitä ja asentoa.
Analysoinnin tekee kävelyn biomekaniikkaan perehtynyt henkilö. (Arokoski ym. 2006,
18–19.)

Kliinisen analysoinnin tukena käytetään kvantitatiivista kävelyn analysointia. Tällöin
tutkitaan kävelyn kinematiikkaa ja kinetiikkaa. Kinemaattisessa tutkimuksessa tutkitaan
nivelkulmia, kulmanopeuksia ja kiihtyvyyksiä. Kineettisessä analysoinnissa lasketaan
niveliin vaikuttavia voimia ja voimien momentit voimalevyn ja biomekaanisen mallin
avulla. Kvantitatiivisessa analysoinnissa käytetään teknologiaa apuna. Analysointi tehdään kävelylaboratorioissa suurnopeuskameroiden, voimalevyjen ja telemetristen biosignaalien mittausjärjestelmien avulla. Samalla analysoidaan kävelyn aikana saadut EMG signaalit. (Arokoski ym. 2006, 20–21.)

6.2 PROTEESIKÄVELYYN LIITTYVÄT YLEISIMMÄT ONGELMAT

Protetisointiin päädyttäessä potilaan kuntoutuksen tärkein päämäärä on hyvä proteesikävely, jossa liike on jatkuvaa ja joka on energiaa säästävää. Tämä mahdollistaa potilaan
elämään normaalisti sekä suoriutumaan itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista. (May
2002, 198–200.) Normaali elämä sisältää myös paljon tekijöitä, jotka saattavat häiritä

24
kävelyä. Häiritseviä tekijöitä saattavat olla esimerkiksi häly, töniminen ja huono valaistus. Myös alusta vaikuttaa kävelyyn. Epätasaisella, vaihtelevalla tai liukkaalla alustalla
kävely tuo enemmän haasteita kuin kävely tasaisella. (Hammarlund 2004, 50–52.) Alaraaja-amputoidun potilaan kohdalla pyritään toimivaan kävelyyn, joka on sekä vakaata
että mukautuvaa, lisää liikkuvuutta ja vähentää kaatumisriskiä (Beek & Donker 2002,
266.)

Proteesikävelyn lähtökohdat ovat potilaasta itsestään johtuvia tekijöitä, kuten diagnoosi,
lääketieteelliset ongelmat, ikä, odotettu elinikä, fyysinen kunto, kävelymalli, psykologiset
ja sosiaaliset tekijät sekä potilaan omat tavoitteet ja motivoituminen kävelemiseen. Proteesikävelyyn vaikuttaa myös se, mitä lihaksia ja niveliä amputaation jälkeen on jäänyt
jäljelle ja mikä niiden toimintakyky on. (Engstrom & Van de Ven 1985, 179.) Käsittelemme tässä pääluvussa kirjallisuuden perusteella reisiamputoidun proteesikävelyn yleisimpiä ongelmia ja kävelyn muutoksia normaaliin proteesikävelyyn nähden.

Kävelyn onnistumiseksi potilaan on uskallettava sekä pystyttävä siirtämään paino proteesiraajalle. Tämän lisäksi tasapainon säilyttäminen yhden raajan varassa, alaraajojen lihasvoima sekä raajojen nivelten toiminta kävelyn vaiheiden mukaisesti sekä neuromuskulaarinen säätely ovat toimintoja, joita vaaditaan kävelyssä. Amputaatio muuttaa automatisoituneita toimintoja sekä automaattista säätelyä kävelyn mekaniikan muuttuessa. Reisiamputoiduilla amputaation yhteydessä painoa lähtee alaraajasta huomattava osa, jolloin kehon painopisteen paikka muuttuu. Painopisteen muuttuminen vaikuttaa proteesikävelyssä
erityisesti painonsiirtoon, jolloin painon siirto amputoidulle raajalle vaikeutuu, samoin
kuten tasapaino raajan varassa sekä raajan toiminta. Sen vaikutukset näkyvät amputoidun
raajan keskitukivaiheen lyhentymisenä, terveen raajan askelpituuden lyhentymisenä sekä
ylävartalon kallistumisena amputoidun raajan puolelle. (Yi iter, ener, Erbahceci, Bayar,
lger & Akdo an 2002, 213.)

Energiaa säästävän kävelytyylin löytäminen on yksilöllistä, mutta myös hyvän kävelytuloksen yksi edellytys. Lonkan koukistajalihasten kontraktuurat, lonkan lihasten heikkoudet, huono tasapaino ja koordinaatio sekä aivoperäiset oireyhtymät voivat olla esteenä
hyvälle kävelylle. (May 2002, 161–163.) Voimakkaat alaselkäkivut voivat olla esteenä
paitsi hyvän kävelyn toteutumiselle, niin myös jokapäiväisille toiminnoille. Domholdt,
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Friel & Smith tutkivat lonkan koukistajalihasten venyvyyden, hamstring -lihasten venyvyyden, vatsalihasten voiman, sekä selän ojentajalihasten voiman ja kestävyyden suhdetta
alaselkäkipuihin. Voimakkaiden alaselkäkipujen yhteydessä havaittiin lonkan koukistajalihasten ylivenyvyyttä sekä selän ojentajalihasten voiman ja kestävyyden vähenemistä.
(Domholdt ym. 2005, 155–166.)

Proteesikävelyharjoittelulle on hyvä asettaa tavoitteita. Harjoittelun edetessä tilannetta
voidaan verrata edeltäviin tilanteisiin esimerkiksi Respectan laatiman Engstromia, Gaillietia, Van de Venia & Whittlea mukaillen kävelyn kriteerit -taulukon (Taulukko 1.)
avulla. Sen avulla kävely arvioidaan arvosanoilla nollasta viiteen. (Respecta 2002.)
Erinomaisen arvosanan saanut kävely on normaalikävelyn kaltainen, eikä vaadi
apuvälineen käyttöä (Ahonen 2002, 173–222). Proteesikävelyn ollessa heikkoa kävelijän
tasapaino on erittäin huono ja hän tarvitsee tueksi kävelyn apuvälineen sekä toisen henkilön tuen. (Respecta 2002.)
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TAULUKKO 1. Proteesikävelyn kriteerit arvoasteikolla 0 - 5 Engströmin, Gaillietin, Van
de Venin & Whittlen mukaan. (Respecta 2002.)

KÄVELYARVOSANA 5, ERINOMAINEN
•

Kävelyssä esiintyy kaikki kävelynvaiheet (tukivaihe, kantaisku, keskituki, varvastyöntö sekä
heilahdusvaihe) proteesin suomien mahdollisuuksien mukaan.
• Tukivaiheen kesto on 60 %, heilahdusvaiheen kesto 40 % ja kaksoistukivaihe 10 % kävelysyklistä.
• Heilahdusvaiheessa heilahtava jalka kulkee sagittaalitasossa.
• Paino siirtyy kunnolla proteesipuolelle, jolloin painonsiirron puolen kylki venyy.
• Painopiste siirtyy lateraali- ja vertikaalisuunnassa noin viisi senttimetriä.
• Kävelyn askelleveys on noin 5 - 10 senttimetriä.
• Kantaluun mediaaliosa ja ensimmäinen metatarsaaliluu ovat suorassa linjassa keskitukivaiheen aikana.
• Kävelyrytmi on tasainen ja askeleet samanpituisia.
• Kävely on symmetristä ja ylävartalo tulee myötäliikkeisiin.
• Vartalon ryhti on kävellessä hyvä ja tasapainon säilyttäminen on varmaa.
• Kävely on turvallista.
• Kävelyn apuvälineitä ei tarvita.
KÄVELYARVOSANA 4, HYVÄ
• Kävely ilman apuvälinettä on hieman hankalaa tai apuvälineenä on keppi
• Vartalon ryhti on kävellessä hyvä ja tasapainon säilyy hyvin.
• Paino siirtyy hyvin proteesiraajalle.
• Tukivaihe ja heilahdusvaihe yhtä pitkiä molemmilla alaraajoilla.
• Kävely on turvallista ja sujuvaa.
KÄVELYARVOSANA 3, KOHTALAINEN
• Tuki kävelyn apuvälineestä on välttämätön. Apuvälineen avulla kävely sujuu hyvin.
• Muiden henkilöiden varmistusta ei tarvita.
• Paino siirtyy myös proteesiraajan puolelle.
• Kävely on pääosin turvallista.
KÄVELYARVOSANA 2, VÄLTTÄVÄ
• Tuki kävelyn apuvälineestä on välttämätön.
• Tarvitsee kävellessä toisen ihmisen varmistusta ja joskus tukea.
• Kävely on epävarmaa.
• Tasapainon säilyttäminen erittäin vaikeata.
• Kävely kuluttaa paljon energiaa.
KÄVELYARVOSANA 1, HEIKKO
• Tuki apuvälineestä sekä toisesta henkilöstä on välttämätöntä, eikä suju itsenäisesti lainkaan.
• Kävely on erittäin paljon energiaa kuluttavaa.
KÄVELYARVOSANA 0
•

Kävely ei onnistu lainkaan.
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Proteesikävelyharjoittelu aloitetaan oikean kävelytekniikan harjoittelemisesta. Aluksi
harjoitellaan tasaisella alustalla. Kun tasaisella käveleminen sujuu, siirrytään vaihtelevampaan maastoon, esimerkiksi ulos. Tällöin harjoitteluun lisätään ylä- ja alamäissä kävelyn harjoitteet. (Alaraaja-amputoidun opas 2001, 21.)

6.2.1 MUUTOKSET KÄVELYN SYMMETRIASSA

Kävelyn symmetrisyyteen vaikuttavat askelpituus, askelleveys sekä ylävartalon myötäliikkeet. Kävelyn vaiheita ovat kantaisku, keskitukivaihe sekä varvastyöntö. Painon tulisi
siirtyä raajalta toiselle symmetrisesti kävelyn kaikissa vaiheissa. Jos näihin tulee muutoksia, vaikuttaa se kävelyn symmetrisyyteen siten, että toisen alaraajan tukivaihe on pidempi ja toisen vastaavasti lyhyempi. Epäsymmetrisyys kävelyssä voi johtua alaraajojen toiminnasta, proteesin epäsopivuudesta tai kivuista toisessa alaraajassa. (Engstrom & Van de
Ven 1985, 187.)

Askelpituus on suoraan verrannollinen alaraajan pituuteen. Vanhemman ihmisen askelpituus on lyhyempi, kuin nuoren. Optimaalisen, vähiten kuormittavan kävelynopeuden saavuttaminen riippuu askelpituudesta ja askeltiheydestä. (Ahonen 1998, 162–163.) Askelpituuden muutokset voivat johtua lonkan fleksoreiden kontraktuurista, jolloin lonkan ojennusvaihe jää vajaaksi, tai lonkan ja selän ojentajalihasten heikkoudesta. Muita syitä voivat
olla kipu tyngässä, liian pitkä proteesi, tai jos potilas ei uskalla varata painoa proteesille.
(Engstrom & Van de Ven 1985, 187.) Sjödahl Hammarlundin (2004) tekemässä tutkimuksessa todettiin, että amputaatiopotilaiden lisätessä kävelynopeutta kasvoi askelpituus,
mutta askeltiheys ei kasvanut samassa suhteessa (Sjödahl Hammarlund 2004, 28). Dudziñski, Lake, Lees, Nolan, Wit & Wychowañski (2002) saivat tekemässään tutkimuksessa
samankaltaisia tuloksia, ja heidän mukaansa kävelyn asymmetria kasvoi erityisesti proteesiraajan tukivaiheen aikana kävelynopeutta lisätessä. Tällöin proteesiraajan tukivaihe
pieneni ja terve jalka otti pidemmän askeleen. (Dudziñski ym. 2002, 142–151.)

Askelleveys määritellään sivusuuntaisena matkana, eli raideleveytenä edellisestä kantaiskusta toisen jalan kantaiskuun. Molempien raajojen tulee normaalissa kävelyssä olla linjassaan edestä tai takaapäin katsottuna. (Ahonen 1998, 164.) Reisiproteesin käyttäjä saattaa kävellessä ottaa proteesiraajalla leveämmän askeleen terveeseen raajaan nähden (Ku-
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vio 3.). Tämä voi johtua lonkan loitontajalihasten kontraktuurista tai liian pitkästä proteesista. Tupen tuki tyngälle saattaa olla puutteellinen, tai se saattaa aiheuttaa kipua tynkään,
jotka aiheuttavat leventynyttä askelta. (May 2002, 189.)

KUVIO 3. Leveäraiteinen kävely. (May 2002, 190.)

6.2.2 MUUTOKSET KÄVELYASENNOSSA

Hyvä seisoma-asento on kaiken harjoittelun, niin myös hyvän kävelyn perusta. Ilman
hyvää seisoma-asentoa ei ole hyvää kävelyasentoa. Asentoon tulee kiinnittää huomiota
heti kävelyharjoittelun alussa ja korjata sitä tarvittaessa myös manuaalisesti. (Määttänen
2006, 4.)

Kaikilla reisiproteesinkäyttäjillä tapahtuu jonkin verran liiallista ylävartalon sivukallistusta käveltäessä, koska proteesi ei pysty vastaamaan täysin poistettua raajaa (May 2002,
188-189). Sivukallistusta tapahtuu yleisemmin proteesipuolelle (Kuvio 4.), mutta joskus
myös terveen alaraajan puolelle. Liiallista sivukallistusta tapahtuu etenkin, jos amputoidun raajan lonkan loitontajalihaksissa on kontraktuuria tai ne ovat heikot. Syynä voi
olla myös tupen puutteellinen tuki tyngälle tai proteesin aiheuttama kipu. (Engstrom &
Van de Ven 1985, 186.) Eteenpäin kallistumisen syynä saattaa olla rintarangan korostunut kyfoosi tai tupen puutteellinen säätö koukistukseen. Lannerangan korostuneeseen
lordoosiin syynä saattaa olla lonkan koukistajalihasten kireydet tai lonkan ojentajalihasten
sekä vatsalihasten heikkous. (Engstrom & Van de Ven 1985, 188.)

29

KUVIO 4. Vartalon sivukallistumista proteesiraajan puolelle. (May 2002, 189).

Reisiproteesikävelyssä saattaa tulla esiin lantion liiallista sivukallistusta proteesiraajasta
vastakkaiselle puolelle. Tämä aiheuttaa kompensaation ylävartalosta, joka kallistuu lantiosta vastakkaiselle sivulle, proteesiraajan puolelle. Lantion liialliset sivukallistumiset aiheutuvat paljolti lihasepätasapainosta, mutta proteesin polvinivelen puutteellinen koukistus heilahdusvaiheessa proteesin aiheuttaman kivun lisäksi aiheuttaa lantion liiallista kallistumista sivusuuntaan. (May 2002, 188–189.) Lantion pystysuuntainen liike alaspäin voi
vähentyä ja liike ylöspäin korostua reisiproteesikävelyssä. Childress ja muut (2000) vertasivat liikkeitä reisiamputoitujen sekä terveiden, ei-amputoitujen kesken. Reisiproteesikävelijöillä ilmentyneen vähäisen lantion alaspäin suuntautuneen liikkeen syyksi arveltiin
proteesin tupen epäsopivuutta sekä vaikeutta koukistaa proteesin polvimekanismi heilahdusvaiheessa. (Childress, Gard & Michaud 2000, 1-10.)

Ylävartalon myötäliikkeet saattavat jäädä vajaiksi. Useimmiten proteesijalan puoleinen
yläraajan liikkeet ovat jäykkiä tai puuttuvat kokonaan. Syynä voivat olla tasapainovaikeudet tai epävarma painonsiirto proteesiraajalle. Askelpituuden muutos, askeleen ajoituksen muutokset sekä yläraajojen myötäliikkeiden puute esiintyvät samanaikaisesti vaikuttaen myös kävelyn symmetriaan. (Engstrom & Van de Ven 1985, 188.)
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6.2.3 MUUTOKSET ALARAAJOJEN LIIKKEISSÄ

Reisiamputoiduilla saattaa proteesikävelyssä esiintyä erilaisia variaatioita alaraajojen
toiminnassa. Heilahdusvaiheessa yleinen muutos normaalista kävelystä on proteesiraajan
heilautus sivulta kiertäen eteenpäin. Syitä tähän voi olla lonkan loitontajalihasten kontraktuurat ja tyngän lähentäjälihasten heikkous sekä proteesin polvimekanismin jäykkyys tai
liian pitkä proteesi. (Engstrom & Van de Ven 1985, 186; May 2002, 191-192.) Heilahdusvaiheessa saattaa tulla kannan kiertoa sisään tai ulospäin (Kuvio 5.). Tällöin polvi
osoittaa kannasta vastakkaiseen suuntaan ja raaja on kiertyneenä linjastaan. Kiertyminen
voi olla seurausta tyngän kivuista, tyngän lonkkanivelen kiertymisestä varsinkin jos tuppi
on epäsopiva tai terveen raajan ongelmista. (Engstrom & Van de Ven 1985, 189; May
2002, 187, 191, 218.)

KUVIO 5. Kannan kierto sisään ja ulospäin. (May 2002, 192.)

Kantaiskuvaiheessa reisiamputoiduilla yleisin muutos normaaliin kävelyyn verraten on
proteesiraajan jalkaterän ulkokierto (May 2002, 186). Tämä voi johtua amputoidun raajan
lonkan ojentajalihasten tai lonkan sisäkiertäjälihasten huonosta lihaskontrollista, proteesin
löysästä tupesta tai väärin puetusta proteesista (Engstrom & Van de Ven 1985, 186).
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Proteesiraajan tukivaiheessa voi ilmetä polvikomponentin epästabiiliutta. Polvi jää tällöin
hieman fleksioon, eikä proteesiraajalle voi tukeutua kunnolla. Tämä voi johtua lonkan
koukistajalihasten kontraktuurista, jotka vaikeuttavat polven ojennusta, tai proteesin tupen
epäsopivuudesta. Syynä saattaa olla myös huonosti säädetty proteesin polvikomponentti.
(May 2002, 186.)

Varvastyöntövaiheessa reisiproteesikävelyssä muutos voi olla liikkeen eteen suuntautumisen sijasta ylös. Tällöin puhutaan korostetusta varvastyönnöstä, jolloin henkilö nousee
korostetusti terveen raajan varpailleen saadakseen proteesiraajan heilahtamaan eteenpäin.
Korostetun varvastyönnön yleisimpiä syitä ovat heikot lonkan koukistajalihakset sekä
liian pitkä proteesi. Proteesin polvimekanismin jäykkyys tai pelko kompastua proteesiraajan jalkaterään aiheuttaa korostettua varpaille nousua terveen raajan varvastyöntövaiheessa. (Engstrom & Van de Ven 1985, 186-187; May 2002, 187, 191-192.) Proprioseptisen
informaation määrä laskee ylössuuntautuvan liikkeen myötä ja energian kulutus nousee
(Hammarlund 2004, 15).

6.3 REISIAMPUTOIDUN MOTORINEN KONTROLLI JA SEN HARJOITTAMINEN

Motorinen kontrolli voidaan määritellä liikkeen luonteen ja syyn opiksi. Se voi käsitellä
sekä kehon asennon ja tasapainon säätelyä tilassa, että kontrollia kehon liikkuessa tilassa.
Motorisesta kontrollista on monia eri teorioita, jotka eroavat toisistaan lähestymistavassaan. Shumway-Cookin ja Woollacottin (1995) mukaan paras teoria motorisesta kontrollista syntyy yhdistämällä eri teorioita. Heidän käyttämänsä ”system approach” – teorian
mukaan liike syntyy yksilön kongnitiivisten, motoristen ja hahmotusprosessien, sekä yksilön, tehtävän ja ympäristön yhteisvaikutuksesta. (Shumway & Woollacott 1995, 3-5,
19–20.)

Motorinen kontrolli saavutetaan monien aivojen rakenteiden yhteistoiminnan ja tiedon eri
käsittelytasojen kautta (Shumway-Cook & Woollacott 1995, 81, 85). Hermojärjestelmä
on perusta motoriselle kontrollille. Tässä kontrollissa yhdistyvät sensorinen palaute ja sen
tulkitseminen, tuntemusten yhdistyminen sekä motorisen järjestelmän käyttö (Kerr,
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Lockwood, Pitt-Brooke & Reid 1998, 158). Näitä kaikkia tarvitaan, jotta liikkuminen
olisi sulavaa, koordinoitua ja tarkoituksenmukaista (Kerr 1998, 122).

Motorinen kontrolli keskittyy jo omaksutun liikkeen kontrollin ymmärtämiseen. Motorinen oppiminen puolestaan keskittyy ymmärtämään liikkeen omaksumista ja muutosta.
Shumwayn ja Woollacottin teoksessa esitellyn Fittsin ja Posnerin (1967) tutkimuksen
mukaan motorinen oppiminen voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäisessä
kognitiivisessa vaiheessa keskitytään ymmärtämään tehtävän idea, kehittämään keinot
tehtävän onnistumiseksi ja määrittelemään kuinka tehtävä tulisi suorittaa. Toisessa assosiatiivisessa vaiheessa oppija hioo ja parantaa valittua keinoa, jolla tehtävä pyritään
suorittamaan. Kolmas vaihe eli autonominen vaihe on taidon autonomisoitumista ja tehtävän suorittamiseen tarvittavan keskittymisen määrän vähentämistä. (Shumway-Cook &
Woollacott 1995, 31.)

Toiminnan häiriöstä kuntoutuminen tapahtuu koko hermojärjestelmän alueella. Ihminen
muuttaa toimintaansa oppimisen kautta. Keskushermoston muutokset tapahtuvat geneettisten ja kokemuksellisten tekijöiden yhteistoiminnan vaikutuksesta. Keskushermostolla
on kyky uudelleen organisoida hermoyhteyksiä, eli luoda uusia synapsiyhteyksiä.
(Shumway-Cook & Woollacott 1995, 85, 93, 97.)

Amputaatiopotilaiden kävelyn uudelleenoppimisen yksi suurimmista haasteista lienee
uskallus ja luottamus varata painoa proteesiraajalle. Sjödahl Hammarlundin (2004) tutkimuksessa tuli ilmi, että tutkimukseen osallistuneet amputaatiopotilaat pitivät proteesiraajaa täysin irrallisena välineenä muusta kehosta, ja aiheutti vaikeuksia liikkumisessa. Tutkimushenkilöiden luottamus proteesiraajaan oli hyvin vähäistä. Intensiivisellä kävelyharjoittelulla saatiin kuitenkin hyviä tuloksia ja luottamus proteesiraajaan kasvoi. (Sjödahl
Hammarlund 2004, 11, 48–49.)

Suoriutuakseen sujuvasta, energiaa säästävästä kävelystä on reisiamputoidun potilaan
ensin pystyttävä seisomaan tasapainoisesti proteesijalalla niin, että hän pystyy siirtämään
toisen jalan eteenpäin kontrolloidusti. Ennen kävelyharjoittelua potilas harjoittelee proteesin kontrollointia. Proteesikontrolliharjoituksia ovat mm. painonsiirrot, yhdellä jalalla
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seisominen ja esineiden kurkottelu. Näillä harjoituksilla pyritään proteesin hallintaan ja
tuntemaan milloin paino on milläkin proteesin osalla. (May 2002, 199–202.)

Siirtyminen pystyasennosta askeleen ottamiseen tai kävelyyn vaatii monimutkaista ja
synergistista hermolihaskontrollia ja koordinaatiota. Koska amputoitu henkilö saa feedback-tietoa jalkaterästä ainoastaan terveen jalan ihon kautta, on hänen kehitettävä uusia,
vaihtoehtoisia keinoja hermolihaskontrolliin ja koordinaatioon. (Buckley, Jones, Scally &
Twigg 2004, 405–406.)

6.3.1 SULJETUN JA AVOIMEN YMPÄRISTÖN HARJOITUKSET

Ympäristön ulottuvuudet voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan, suljettuun ja avoimeen.
Suljettu ympäristö on esimerkiksi huone, jossa ei ole huonekaluja tai muita ihmisiä.
Avoin ympäristö puolestaan on huone, jossa on ihmisiä. Harjoittelu aloitetaan suljetussa
ympäristössä ilman muuttuvia tekijöitä. Edistymisen myötä muuttuvia tekijöitä lisätään ja
harjoittelu viedään avoimeen ympäristöön. Harjoittelun vaikeimmassa vaiheessa tehtävät
suoritetaan avoimessa ympäristössä muuttuvien tekijöiden kanssa. Muuttuvilla tekijöillä
tarkoitetaan liikettä, esimerkiksi koiran juokseminen tilassa. (May 2002, 199–200.)

Mayn (2002) teoksessa käytetyn Dennisin ja McKenougin taulukon (Liite 1.) mukaan
proteesikävelyharjoittelun ensimmäisessä vaiheessa keho on stabiili, kädet ja jalat eivät
liiku, tehtävä ei muutu harjoituksen aikana ja ympäristö on sidottuna aikaan ja paikkaan.
Tästä astetta vaikeampi harjoitus suoritetaan muuten samoin, mutta niin, että kädet tai
jalat liikkuvat. Seuraavissa harjoituksissa vaikeutta lisätään kehon liikkeen ja jalkojen tai
käsien liikkeiden kautta, mutta ympäristö ei muutu, vaan harjoittelu tapahtuu koko ajan
suljetussa ympäristössä. Kun harjoitukset onnistuvat suljetussa ympäristössä, siirrytään
harjoittelemaan avoimessa ympäristössä. Harjoittelu aloitetaan avoimessa ympäristössä
samoin kuin suljetussa ympäristössä eli alussa keho on stabiili, kädet ja jalat eivät liiku ja
tehtävä ei muutu harjoituksen aikana, esimerkiksi tasapainon säilyttäminen seisomaasennossa huoneessa, jossa liikkuu muita ihmisiä. Avoimessa ympäristössä harjoituksia
vaikeutetaan pikkuhiljaa lisäämällä kehon liikkeitä, tehtävän kuitenkin pysyessä samana.
Seuraavaksi vaikeusastetta lisätään muuttamalla tehtävää harjoituksen aikana. Motoristen
taitojen harjoittelun alkuvaiheen vaativimmassa vaiheessa keho liikkuu, kädet tai jalat
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liikkuvat, tehtävä muuttuu harjoituksen aikana ja harjoittelu suoritetaan avoimessa ympäristössä. Tällainen harjoitus voi olla esimerkiksi kahvikupin nouto pöydältä ja vieminen
toiselle pöydälle tilassa, jossa liikkuu muita ihmisiä. (May 2002, 199.)

6.3.2 SULJETUN JA AVOIMEN KINEETTISEN KETJUN HARJOITTEET
Kineettisellä ketjulla eli liikeketjulla tarkoitetaan eri segmettien nivelillä toisiinsa yhdistettyä ketjua. Esimerkiksi lantio, reisi, sääri ja jalkaterä muodostavat alaraajan kineettisen
ketjun. Kineettinen ketju jaetaan avoimeen ja suljettuun kineettiseen ketjuun sen mukaan
onko kyseinen kehon osa kuormittamattomana vai kuormitettuna kun siinä tapahtuvaa
liikettä tutkitaan. Liike voi olla yhden tai useamman nivelen liike. Avoin kineettinen ketju
kuvaa tilannetta, jossa kineettisen ketjun distaalinen osa ei ole sidottuna maahan tai muuhun liikkumattomaan esineeseen. (Neumann 2002, 7.) Avoimessa kineettisessä ketjussa
distaalinen osa liikkuu suhteessa proksimaaliseen osaan. Proksimaalinen osa pysyy yleensä paikallaan, mutta se voi olla myös liikkeessä, esimerkiksi heittoliikkeessä. (Ahonen
1998, 138.) Esimerkiksi istuma-asennossa suoritettu polven ojennus on avoimessa ketjussa suoritettu liike. Suljetussa kineettisessä ketjussa proksimaalinen osa liikkuu distaalisen
osan ollessa sidottuna maahan tai muuhun liikkumattomaan esineeseen. Jalkakyykky on
esimerkki suljetun ketjun liikkeestä. (Neumann 2002, 7-8.)

Kineettisen ketjun tunteminen on tärkeää kaikkien motorista kontrollia vaativien taitojen,
kuten kävelyn ohjaamisessa. Kävelyssä liikeakselit vaihtavat paikkaa liikkeen edetessä,
tehden liikkeistä joustavia ja pehmeitä. Kävelyssä alempi nilkkanivel aloittaa alaraajan
kiertoliikkeet. Liikkeet etenevät nivelestä niveleen, ja häiriö jossakin kineettisen ketjun
kohdassa aiheuttaa normaalin kineettisen ketjun toiminnan häiriön. Kineettisen ketjun
toiminnan häiriön takana voi olla esimerkiksi vamma tai patologinen häiriö. Patologisesta
häiriöstä johtuva kineettisen ketjun toiminnan häiriö on vaikeampi korjata. Kuntoutuksessa pyritään muuttamaan kineettisen ketjun toimintaa niveliä stabiloivilla tai mobilisoivilla
harjoituksilla sen mukaan, onko kyseessä nivelen yliliikkuvuus vai jäykkyys. (Ahonen
1998, 139, 142–143.)

Reisiamputoiduilla harjoittelu aloitetaan suljetussa kineettisessä ketjussa. Mayn (2002)
teoksessa esitetyn Dennisin ja McKenougin taulukon (Liite 2.) mukaan reisiamputoidun
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motoristen taitojen harjoittelun ensimmäisessä vaiheessa potilas pyrkii pitämään seisoma
tasapainonsa samalla, kun terapeutti pyrkii horjuttamaan varovasti ja ennalta-arvattavasti
potilaan tasapainoa. Edistymisen myötä siirrytään harjoituksiin, joissa keho ei ole stabiilina vaan liikkeessä. Tämän jälkeen harjoituksia vaikeutetaan vielä asentoja muuttamalla ja
suorittamalla harjoituksia erilaisilla alustoilla. Kun harjoitukset sujuvat suljetussa ketjussa
suoritettuina, siirrytään avoimen ketjun harjoituksiin. Avoimen ketjun harjoitukset aloitetaan suljetun ketjun tavoin kehon ollessa stabiilina. Vähitellen avoimen ketjun harjoituksiin lisätään kehon liikkeet ja esimerkiksi esineiden kantamista tai muun toiminnan yhdistämistä harjoitukseen. Vaativin vaihe Dennisin ja McKenougin avoimen ja suljetun ketjun
harjoitustaulukon mukaan on esimerkiksi kaupassa käynti. (May 2002, 208.)

6.2 REISIAMPUTOIDUN TASAPAINO JA SEN HARJOITTAMINEN

Ihmisen liikkumista analysoitaessa on hyvä tunnistaa eri tasapainotilat. Näitä on fysiikan
ja mekaaniikan mukaan kolme: stabiili, labiili ja indifferentti. Vakaalla eli stabiililla tasapainolla tarkoitetaan ihmiskehossa tilaa, jonka muuttamiseen tarvitaan ulkoista tai sisäistä
voimaa esimerkiksi tönäisyä tai lihasvoimaa. Kappale pyrkii aina takaisin stabiiliin tasapainotilaan voiman vaikutuksen lakatessa. Painopisteen ja tukipisteen ollessa samassa
kohdassa kappaletta on kyseessä indifferentti eli epämääräinen tasapainotila. Ihmisen
liikkeissä esimerkkinä epämääräisestä tasapainosta on balettitanssijan piruetti. (Ahonen
1998, 122, 126–128, 130.)

Kun massan painopiste on tukipisteen tai liikeakselin yläpuolella puhutaan labiilista eli
epävakaasta tasapainosta. Labiilin tasapainon ylläpitämisestä voidaan käyttää myös nimitystä dynaaminen tasapaino. Ihmisellä pystyasennon ylläpitäminen ja kävely ovat dynaamista tasapainoa. Kävelyssä on tärkeää se, kuinka pystytään hallitsemaan painopistettä
suhteessa tukipintaan. Ihmisellä tukipinnan muodostaa seisoma-asennossa jalkojen ääriviivojen sisäpuolelle jäävä alue, jota kutsutaan myös tasapainoalueeksi. Kävelyn kannalta
tärkeää on erityisesti jalkojen etäisyys toisista kävelyn aikana eli askelleveys. (Ahonen
1998, 127–130.)
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”Nykyisen käsityksen mukaan tasapaino on taito, jonka hermojärjestelmä oppii suorittamaan käyttämällä monia järjestelmiä: keskushermoston eri alueita, aistijärjestelmiä, lihaksia ja suorituksen edellyttämiä biomekaanisia tekijöitä” (Karppi, Mansikkamäki, Talvitie 2006, 229). Tasapainoon vaikuttavia aistinjärjestelmiä ovat visuaalinen järjestelmä
eli näköaisti, somatosensorinen järjestelmä, johon kuuluvat tunto-, paine ja kipureseptorit
sekä proprioseptiikka ja vestibulaarijärjestelmä, jossa sisäkorvan asento- ja liikereseptorit
välittävät tietoa asennosta (Karppi, Mansikkamäki, Talvitie 2006, 230). Näköaisti on tärkein tasapainoon vaikuttava tekijä. Ihminen vertaa näköaistin avulla kehonsa suhdetta
ympäristöön ja tarvittaessa muuttaa asentoaan tasapainon säilyttämiseksi (Ahonen 1998,
124).

Normaalisti ihminen hallitsee seisoma-asentoaan nilkkastrategian avulla. Jos nilkkastrategiaa ei voida jostain syystä käyttää, käytetään lonkkastrategiaa. Nilkka- ja lonkkastrategioita käytetään, kun huojunta on pientä. Jos tasapainoa horjutetaan enemmän, pyrkii ihminen korjaamaan tilanteen ottamalla askeleen tai askelia. Sopiva tasapainostrategia valitaan
tehtävän ja ympäristön asettamien vaatimusten sekä hermoston kypsymisen ja kokemusten mukaan. (Karppi, Mansikkamäki, Talvitie 2006, 232–235.)

Amputoidulle tasapainon hallinta voi olla vaikeaa, koska potilaan on sopeuduttava uuteen
tilanteeseen. Lisäksi amputoidulta puolelta on menetetty proprioseptinen informaatio, ja
lihaksissa on heikkoutta ja lihasepätasapainoa. Kävelyharjoittelun aikana potilas saavuttaa
varmuuden siirtää painoa proteesiraajalle, ensin seisten ja myöhemmin kävellessä. Tasapaino riippuu paljon siitä, kuinka hyväksi tyngän ihon ja lihasten sensorinen feedback
muodostuu. (Cochrane, Morrison, Summers, 1987, 1.) Feedback- eli takaisinsyöttömekanismi on tärkeä, koska kapealla tukipinnalla, kuten kävelyssä ihminen säätelee tasapainoaan tämän mekanismin avulla (Karppi, Mansikkamäki, Talvitie 2006, 230).

Reisiamputoidulla nilkkastrategian käyttö on estynyt protetisoidulla puolella, jolloin hänen on käytettävä lonkkastrategiaa. Lonkkastrategiassa korjausliike tehdään aktivoimalla
enemmän ja isompia lihaksia kuin nilkkastrategiassa. Korjaus tapahtuu taittamalla vartaloa joko lantiosta tai vyötäröstä. (Alikoski & Lämsä 2003, 19.)
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Monipuolisella harjoittelulla voidaan kehittää tasapainoa. Tasapainon harjoittamiseen
kuuluu varsinaiset tasapainoharjoitteet. liikkumis-, liikkuvuus ja voimaharjoitteilla sekä
koordinoitujen liikestrategioiden, aistien ja sensoristen ja motoristen toimintatapojen yhteiskäytön harjoittamisella harjoitetaan tasapainoa. Liikkumisharjoittelua suoritetaan
vaihtelevissa ympäristöissä ja erilaisilla alustoilla, kuten ylä- ja alamäissä sekä portaikoissa. (Karppi, Mansikkamäki, Talvitie 2006, 238.) Mäkiharjoitteluissa tärkeätä on oppia
kontrolloimaan kehon painopisteen paikkaa ja muuttamaan sitä tarvittavaan suuntaan pinnan kaltevuustason huomioiden. Porraskävelyssä ylöspäin mentäessä siirretään ensin terve raaja ylemmälle portaalle, jonka jälkeen tuodaan proteesiraaja terveen vierelle. Alaspäin mentäessä siirretään proteesiraaja alemmalle portaalle, jonka jälkeen terve raaja tuodaan vierelle. (Ohjeita proteesin käyttäjälle 2002.)

Yleensä harjoittelun alkuvaiheessa potilaat katsovat maahan kävellessään, koska eivät
pysty tuntemaan lattiaa proteesipuolella. Peili auttaa potilasta pitämään päänsä suorassa ja
oppimaan tuntemaan paineen vaihtelun proteesipuolella painonsiirtelyn aikana. Esineiden
käyttö harjoittelussa, esimerkiksi pallon kurottelu, auttaa potilasta pitämään katseen ylhäällä. Terapeutin tulisi ohjata potilasta itsearviointiin kysymällä tehtävien jälkeen esimerkiksi ”Miltä harjoitus tuntui?” tai ”Miten saisit suorituksen tuntumaan luonnollisemmalta?”. (May 2002, 201–202.)

Kaatumisen pelko on suuri ongelma alaraaja-amputoitoiduilla. Yleensä pelko liittyy painon varaamiseen proteesiraajalle. Pelko saattaa vähentää fyysistä ja sosiaalista aktiivisuutta. Monet aiemmista harrastuksista ja jopa osa päivittäisistä toiminnoista saattaa jäädä
pois, kun proteesiraajalle ei uskalleta varata painoa. (Miller 2003.) Kaatumisen pelko on
Deathen, Millerin, Kovalin ja Speechleyn (2001) mukaan suurempi amputoiduilla, jotka
ovat ikääntyneitä, joilla on taustalla jokin sairaus, jotka käyttävät kävelyn apuvälineitä,
sekä niillä amputoiduilla, kenellä on huono yleiskunto. Tapahtuneet kaatumiset eivät kuitenkaan lisää merkittävästi kaatumisen pelkoa. Parhaimmat tulokset luottamuksen parantamiseksi on saatu, kun amputoidut ovat harjoittaneet tasapainoaan luonnollisessa ympäristössä tehden tehtäviä, joita eivät ole uskaltaneet tehdä. (Deathe ym. 2001, 1238–1244.)

Kaatumisen ja lattialta ylösnousemisen harjoitteleminen on tärkeä osa proteesikävelyharjoittelua. Kaatumisen harjoittelulla voidaan vähentää pelkoa kaatumista kohtaan ja toi-
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saalta harjoitella sitä, mitä kaatuessa tulisi tehdä. Kaatumista harjoitellessa, sekä kaatumistilanteissa potilaan tulisi aina yrittää kaatua terveen alaraajan puolelle ottaen painoa
vastaan yläraajoilla. Ylösnousu aloitetaan konttausasennosta, josta nostetaan terve alaraaja koukkuun ja ponnistetaan ylös terveen raajan varassa. Tuolia voi käyttää tukena ylösnousussa. (Alaraaja-amputoidun opas 2001, 21–22.)

6.5 KÄVELYN YHTEYS TOIMINTAKYKYYN

Alaraajan menetyksen myötä osa toimintakykyä menetetään. Osa menetetystä toimintakyvystä voidaan palauttaa protetisoinnin avulla, mutta myös tasapainolla ja uudelleen
opitulla kävelytaidolla on huomattava vaikutus toimintakyvyn palautumiseksi. Kävelytaitoon vaikuttaa terveydentila, yksilö- ja ympäristötekijät sekä fyysinen kunto. Fyysisen
kuntoon vaikuttavia tekijöitä ovat aerobinen kapasiteetti, anaerobinen kapasiteetti, lihasvoima, lihasten venyvyys sekä tasapaino. Van Bennekom, Houdijk, Polomski, Slootman,
van Velzen & van der Woude tutkivat fyysisen kunnon vaikutusta kävelyn uudelleen oppimiseen alaraaja-amputoiduilla ICF -luokituksen (Kuvio 6.) avulla. ICF -luokituksen
mukaan toimintakykyyn vaikuttavat kehon toiminnot ja rakenteet sekä osallistuminen
sosiaaliseen elämään. Toimintakykyyn vaikuttavat myös lääketieteellinen terveydentila
sekä yksilö -ja ympäristötekijät. (van Bennekom ym. 2006, 999–1000. )
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Lääketieteellinen terveydentila:
Reisitason amputaatio:
- amputaation syy
- muut sairaudet

Kehon toiminnot
ja rakenteet:
Fyysinen kunto
- aerobinen kapasiteetti
- anaerobinen kapasiteetti
- lihasvoima
- lihasten venyvyys
- tasapaino

Ympäristötekijät

Suoritukset:

Osallistuminen

Kävely

Yksilötekijät:
Ikä

KUVIO 6. Kävelyyn mukailtu ICF –luokitus. (van Bennekom ym. 2006, 1000.)

Van Bennekom ja muut totesivat tutkimuksessaan, että fyysisen kunnon osastekijöistä
tasapainolla on suurin merkitys alaraaja-amputoitujen kävelyn uudelleen oppimisessa ja
sen kehittymisessä. Muilla fyysisen kunnon tekijöillä, kuten aerobisella kapasiteetilla,
anaerobisella kapasiteetilla, lihasvoimalla ja lihasten venyvyydellä on tasapainoa pienempi merkitys kävelyn uudelleen oppimisessa. (van Bennekom ym. 2006, 999–1016.)

Samankaltaisia tutkimustuloksia tasapainon ja toimintakyvyn suhteesta toisiinsa saivat
Boonstra, Groothoff, Göeken, Eisma, Schoppen & Vries. He tutkivat fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden merkitystä toimintakykyyn ikääntyneiden amputoitujen kohdalla. Heidän mukaansa toiminnallisuudesta saadaan selville paljon kaksi viikkoa ampu-

40
taation jälkeen terveen jalan seisomatasapainosta. Muitä huomioitavia tekijöitä ovat amputoidun henkilön ikä ja kognitiivinen taso. (Boonstra ym. 2003, 803–811.)

6.6 KUORMITUS HARJOITTELUSSA
Kuormituksen annostelussa täytyy ottaa huomioon potilaan ikä, diagnoosi, muut sairaudet, motivaatio sekä fyysinen peruskunto. (Engstrom & Van de Ven 1985, 179.) Ikä tuo
mukanaan muutoksia, jotka vaikuttavat harjoitteluun. Kaikki fysiologiset tekijät vähenevät iän myötä, muttei kuitenkaan samalla nopeudella. Esimerkiksi hengityskapasiteetti on
huomattavasti pienempi 80-vuotiaalla 30-vuotiaaseen verrattuna. (Mc Ardle, Katch &
Katch 2001, 877.) Sairauksista sydän – ja verenkiertoelimistön sairaudet vaikuttavat eniten harjoitteluun ja kuormituksen annosteluun. Niiden toiminnan puutteet ja muutokset on
otettava huomioon harjoittelussa. (May 2002, 161–162.)

Levon merkitys on suuri harjoittelun välissä. Levon aikana lihakset palautuvat, eikä ilman
lepoa tapahdu kehitystä. Harojoittelua voidaan kuitenkin suorittaa päivittäin, jos harjoittelu on kevyttä, eikä lihaksissa tunnu kipua edellisestä harjoittelusta. Liiallinen harjoittelu
voi johtaa huonoihin tuloksiin ja jopa ylikunnon oireisiin. (Erämetsä & Laakko 1998,
111–112.)

6.6.1 KÄVELYNOPEUS JA KUORMITUS PROTEESIKÄVELYN AIKANA

Normaalikävelyssä lihasten aktiivisuus pyritään pitämään mahdollisimman pienenä, jotta
kävely tapahtuisi mahdollisimman vähäisellä energian kulutuksella ja kävelyä voisi jatkaa
mahdollisimman pitkään ilman suurempaa väsymistä. Tällöin työ tehdään alle 50 % maksimityötehosta. (Waters, Perry & Chambers 1989, 250, 253.) Nopeuden vaihtelut kävellessä vaikuttavat energian kulutukseen. Nopea kävely kuluttaa enemmän energiaa kuin
normaalikävelyvauhdilla suoritettu kävely. Yleensä jokainen valitsee itselleen sopivan
kävelyvauhdin, mikä kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa. (May 1996, 142–143.)
Riittävä hetkellinen kävelynopeus ulkona on 1,4 m/s. Tällä nopeudella jalankulkija ehtii
ylittää suojatien vihreiden valojen palaessa. (Käypä hoito 2006.) Proteesikävely on huomattavasti raskaampaa ja energiaa kuluttavampaa kuin normaalikävely, jos kävely suori-
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tetaan samalla nopeudella. Meyersin ja Wardin mukaan reisiamputiodut käyttävät jopa 37
- 100 % enemmän energiaa kuin ei-amputoidut yksilöt kävellessään samalla nopeudella.
Itse valittu, mukavaksi koettu kävelynopeus reisiamputoiduilla voi olla 20 - 53 % hitaampaa, kuin ei-amputoiduilla. Tällöin energiaa kulutetaan yhtä paljon molemmissa ryhmissä.
Eroja ilmenee myös verrattaessa reisiamputoitujen kävelyä sääriamputoitujen kävelyyn.
Samalla kävelynopeudella käveltäessä reisiamputoidut kuluttavat enemmän energiaa, ja
omavalintainen kävelynopeus on hitaampaa. (Meyers & Ward 1995, 208–209.)

Reisiamputoitujen kävelynopeuden laskuun vaikuttaa proteesin polvimekanismin koukistus- ja ojennusliikkeen aikaansaaminen. Toiminnot vaativat tasapainoa ja koordinaatiota,
sekä lihasvoimaa jäljellä olevilta lihaksilta. Jäljellä olevien lihasten on kompensoitava
liikkeitä, joita amputaatiossa poistetut lihakset normaalisti olisivat suorittaneet. (May
2002, 161–166.) Kävelynopeutta saattaa hidastaa myös ylävartalon tai proteesiraajan epäsymmetriset liikkeet, jotka aiheuttavat nykivää liikettä kävelyn aikana (Engstrom & Van
de Ven 1985, 82, 186–189). Amputaation syyllä on vaikutusta energian kulutukseen proteesikävelyn aikana. Verisuonisairaudet ja diabetes mellitus ovat suurin amputaatioiden
syy ikääntyneellä väestöllä, kun taas nuorempien henkilöiden amputaatioiden syynä on
yleensä kasvain tai jokin trauma. Vanhemman väestön hapenkulutus rasituksessa on suurempaa kuin nuorten henkilöiden jo iän vuoksi ja jos takana on pitkä vuodelepo jakso,
hapenkulutus rasituksessa kasvaa vielä enemmän. (Waters, Perry & Chambers 1989, 252–
253.) Huonosti sopivan proteesin on todettu kuluttavan enemmän energiaa kävelyn aikana, kuin hyvin sopivan proteesin. Apuvälineiden avulla kävely kuluttaa enemmän energiaa kuin apuvälineettä kävely. (Meyers & Ward 1995, 207–214.)

Riittävän pitkä kävelymatka ilman pysähdyksiä on 500 metriä. Tällöin henkilöllä on liikkumisen puolesta edellytykset suorittaa itsenäisesti päivittäiset toiminnat. Itsenäisten toimintojen suorittaminen puolestaan vaikuttaa elämän laatuun positiivisesti. Ilman pysähdyksiä suoritetun kävelymatkan pituus yleensä laskee sen mukaan, mitä iäkkäämpi henkilö on, mitä ylempää amputaatio on tehty ja mitä huonommassa kunnossa tynkä on. Myös
sydän -ja verisuonisairaudet, diabetes mellitus sekä aaveraajakivut ja muut kivut vaikuttavat kävelymatkan pituuteen lyhentävästi. (Bosmans, Dijkstra, Geertsen & van der
Schans 2005, 101–104.)
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6.6.2 KESTÄVYYS- JA LIHASVOIMAHARJOITTELUN ANNOSTELU

Reisiproteesikävely on raskaampaa ja kuluttaa yleensä enemmän energiaa kuin normaalikävely. Reisiamputoiduilla massan keskipiste voi liikkua enemmän nostaen energian kulutusta huomattavasti, verrattuna ei – amputoitujen kävelyyn. (Engstrom & Van de Ven
1985, 82.) Kestävyysharjoittelu kehittää yleiskuntoa ja sen on todettu parantavan kävelytehoa sekä suorituskykyä. Se ehkäisee myös diabetesta sekä sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia, joihin amputoiduilla henkilöillä on suurempi riski sairastua verrattuna terveisiin henkilöihin. (Durstine & Moore 2003, 230–233.)

Kestävyysharjoittelu suositellaan tehtävän tarpeeksi suurella lihastyötasolla, jotta sillä
olisi sydän- ja verenkiertoelimistöä, sekä hengityselimistöä kehittävä vaikutus. Harjoitteluturvallisuus tulisi ottaa huomioon. Harjoittelu ei saa aiheuttaa nivelille vääränlaista
kuormitusta eikä ihovaurioita. Kuormitustaso tulisi määritellä jokaiselle yksilöllisesti fyysisen kunnon mukaan. (Durstine & Moore 2003, 234.) Kuntotason määrittelyyn paras
mittari on maksimaalinen hapenottokyky. Maksimaalinen hapenottokyky laskee hengitystie-, sydän-, lihas- ja metabolisten sairauksien takia. Se laskee myös liikkumattomuuden
vuoksi. Hapenottokyky nousee harjoittelulla, jolloin keuhkokapasiteetti kasvaa, veren
hemoglobiinitaso nousee ja lihasvoima kasvaa. (Waters, Perry & Chambers 1989, 251.)

Maksimaalista hapenottokykyä suositellaan testattavan, jos amputaatiopotilas on hyvin
huonokuntoinen tai jos hänellä on verenkiertohäiriöitä jäljellä olevassa alaraajassa. Testi
voidaan tehdä käsi-jalkaergometriä käyttäen tai käsiergometrillä. (Dekker, Geertzen,
Schoppen, Vestering & Wempe 2005, 243.) Kuormitustaso voidaan määritellä myös syketason mukaan sekä RPE -taulukon (rating of perceived exertion) avulla. (Durstine &
Moore 2003, 10). Hapenottokykyä kehitettäessä kestävyysharjoittelu tulee suorittaa 60–
75 % maksimisykkeestä. (Rehunen 1997, 175). Tällöin RPE -taulukon avulla arvioitaessa
koettu kuormittavuus tulisi olla 11–15. Aloitettaessa harjoittelun kertaharjoittelu voi kestää 10–20 minuuttia, mutta jatkossa tavoitteena on 30–60 minuuttia kerralla, jotta siitä
olisi hyötyä. Harjoittelua tulisi suorittaa 3-5 kertaa viikossa. (Durstine & Moore 2003,
233.)
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Ennen lihasvoimaa parantavien harjoitteiden laadintaa tulisi testata lihasvoima. Testaus
on parasta suorittaa suljetun kineettisen ketjun liikkeinä kuntosalilaitteilla, jolloin määritellään toistomaksimi (1RM). Lihasvoimaa lisäävän harjoittelun sopiva annostus on yhdessä liikkeessä 1-2 sarjaa, 8 toistoa 60–80 % maksimivoimasta. Yhden harjoittelukerran
aikana tulisi suorittaa ainakin 5 eri liikettä. Jotta harjoittelusta olisi hyötyä, tulisi sitä suorittaa 2-3 kertaa viikossa jakaen harjoittelukerrat yläraajat, alaraajat ja vartalo harjoittelukertoihin. Lihasvoimaharjoittelupäivien välissä kannattaa pitää ainakin yksi
lepopäivä, jotta elimistö ehtii palautua edellisestä harjoittelusta. (Durstine & Moore 2003,
233.)

7 FYSIOTERAPIAN KEINOT PROTEESIKÄVELYN HARJOITTELUSSA

7.1 OHJAUSMENETELMÄT

Eri ohjausmenetelmien avulla fysioterapeutti kommunikoi ja pyrkii luomaan hyvän vuorovaikutuksen potilaan kanssa. Hyvä vuorovaikutus on perustana terapian onnistumiselle
ja siihen liittyy niin sosiaalisia ja tunnepitoisia kuin kasvatuksellisia piirteitä. (Karppi,
Mansikkamäki, Talvitie 2006, 178).

Fysioterapeutti ohjaa potilasta sanallisesti, manuaalisesti ja visuaalisesti tai yhdistelemällä
näitä eri ohjaustapoja. Yleensä fysioterapeutit käyttävät ohjatessaan paljon sanallista ohjausta. On kuitenkin muistettava, että usein pelkkä sanallinen ohjaus ei ole riittävää, vaan
se tarvitsee tuekseen visuaalista ja/tai manuaalista ohjausta. Visuaalisessa ohjaamisessa
fysioterapeutti näyttää miten harjoitus tulisi tehdä. Manuaalinen ohjaaminen perustuu
puolestaan kineettiseen mielikuvaan eli tuntemukseen, miltä liike tuntuu. (Karppi, Mansikkamäki, Talvitie 2006, 181–183.)

Sanallinen ohjaus on tärkeää erityisesti terapian alkuvaiheessa läheisen hoitosuhteen rakentamiseksi. Sanallisen ohjauksen avulla fysioterapeutti myös hankkii tietoa potilaasta ja
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selvittää potilaalle terapian tarkoitusta ja sen etenemistä. Palaute tulisi pyrkiä antamaan
aina suorituksen jälkeen, jolloin potilas pystyy ottamaan uutta tietoa paremmin vastaan,
kun suorituksen aikana, jolloin hän on keskittynyt itse suoritukseen. (Karppi, Mansikkamäki, Talvitie 2006, 184–186.)

Manuaalisessa ohjaamisessa fysioterapeutti ohjaa käsillään potilaan liikkeitä oikean suorituksen saavuttamiseksi sekä epäonnistumisien ja vammautumisien estämiseksi. Manuaalinen ohjaaminen luo usein myös luottamusta potilaan ja fysioterapeutin välille. (Karppi,
Mansikkamäki, Talvitie 2006, 187.)

Visuaalisessa ohjaamisessa fysioterapeutti näyttää potilaalle oikean liikesuorituksen. Visuaalinen ohjaamisen eli havaintoesityksen aikana tulisi välttää sanallista ohjaamista, jotta
potilaalle jää aikaa tehdä havaintoja. Visuaalisen palautteen käyttö on tärkeää ohjattaessa
potilasta. Esimerkiksi käyttämällä peiliä tai videointia palautteenannossa auttaa potilasta
ymmärtämään palautteen pelkkää sanallista palautetta paremmin. (Karppi, Mansikkamäki, Talvitie 2006, 190–191.)

7.2 REISIAMPUTOIDUN KÄVELYN OHJAAMINEN

Proteesikävelykuntoutuksessa käytetään useita eri harjoitusmenetelmiä. Niin sanottu perinteinen menetelmä sisältää perusliikkumisen sekä päivittäisten toimintojen harjoittelua.
Esimerkiksi Engströmin ja Van de Venin Roehamptonin malli pohjautuu perinteisen menetelmän kuntoutukselle. Toisenlaista harjoittelumenetelmää käytetään vaativampien
toimintojen, kuten juoksemisen ja muun urheilun kuntoutuksessa. Tällöin harjoittelussa
korostuvat tasapaino, painonsiirto, liikkeiden yhdistyminen toiminnaksi, yläraajojen toiminta sekä keskivartalon rotaatioliikkeet. Yksi fysioterapiassa käytetty ohjausmenetelmä
perustuu proprioseptiseen neuromuskulaariseen fasilitaatioon (PNF). (Sjödahl Hammarlund 2004, 9-10.) PNF -tekniikka on terapeuttisen harjoittelun malli, joka yhdistää toiminnallisia ja diagonaalisia liikemalleja neuromuskulaarisen fasilitaatio -tekniikoiden
kanssa. Tarkoituksena on herättää motorista vastetta ja parantaa neuromuskulaarista kontrollia ja toimintaa. Heikompia lihasryhmiä fasilitoidaan vahvempien lihasryhmien avulla
liikkeen tapahtuessa useammassa kuin yhdessä nivelessä. (Colby & Kisner 2002, 113.)
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Akdo an ja muut (2002) tutkivat PNF -menetelmän vaikutusta resisamputoitujen proteesikävelyssä. Potilasryhmä teki staattisia tasapainoharjoitteita. Harjoitteiden aikana fysioterapeutti vastusti proteesiraajaa agonistilihaksista, jolloin potilaan oli käytettävä isometristä lihassupistusta vastustaakseen terapeutin antamaa vastustusta. Palaute toiminnasta tuli proprioseptisesti potilaalle. Agonistilihasten vastustamisen yhteydessä käytettiin
approksimaatiota, eli lähennystä. Sitä käytettiin tasapainoharjoitteissa, painonsiirtoharjoitteissa, kävelyssä ja porraskävelyssä. Terapeutti lisäsi approksimaatiota alustaa kohti sille
raajalle, millä paino oli. Tutkimusten tekijöiden mielestä tasapituinen askellus kävellessä
on vaikeaa reisiamputoiduilla. Tämä johtuu proteesiraajan lyhyestä tukivaiheesta sekä
huonosta tasapainosta proteesiraajan päällä. PNF –menetelmään perustuvan harjoittelun
jälkeen resisamputaoitujen ryhmä paransi kävelyssään askelpituuttaan sekä heidän kävelynopeutensa kasvoi verrattuna alkutilanteeseen. Tutkimuksessa käytettiin myös reisiamputoiduista koostuvaa verrokkiryhmää. Verrokkiryhmän kuntoutuksessa käytettiin perinteisempiä menetelmiä, jotka koostuivat painonsiirroista, tasapainoharjoitteista, porraskävelystä sekä kävelyharjoitteista. Molemmat ryhmät paransivat tuloksiaan, mutta PNF –
menetelmällä kuntoutettujen ryhmän tulokset olivat parempia. (Akdo an, Bayar, Erbahceci, ener, lger & Yi iter 2002, 213–217.)

Yleensä psyykkisesti sairaiden potilaiden terapiassa käytettävää tiedostavan terapian menetelmää käytettiin Sjödahl Hammarlundin (2004) tekemässä tutkimuksessa tapaturma ja
kasvainperäisesti amputoitujen potilaiden proteesikävelyyn kuntoutuksessa. Terapian
pohjaksi pyrittiin luomaan hyvä potilaan ja terapeutin välinen luottamussuhde. Terapeutti
tuki potilasta, pysyi neutraalina terapiatilanteissa sekä reagoi niihin asioihin, jotka olivat
selviä myös potilaalle. Hän oli empaattinen sekä osoitti kunnioitusta potilasta kohtaan.
Terapian periaatteena on auttaa potilasta ymmärtämään oman kehityksensä kulun. Kävelyharjoittelu toteutettiin aina ulkona vaikeammissa olosuhteissa, sillä tämän uskottiin
normalisoivan kävelyä tehokkaammin kuin sisällä toteutettu harjoittelu. Harjoittelu sisälsi
yksilöllisesti valittuja liikkeitä, jotka lisäsivät voimaa, kestävyyttä sekä koordinaatiota.
Harjoittelu sisälsi myös syvien, asentoa ylläpitävien lihasten kontrollointia. Harjoittelujakson jälkeen tutkittavan ryhmän kävely oli symmetrisempää alkutilanteeseen verrattuna.
Suuri osa amputoidun puolen raajan virheliikkeistä väheni. Yläraajojen myötäliikkeisiin
oli kiinnitetty jakson aikana huomiota, ja yläraajojen liikkeiden ajateltiin parantavan
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myös alaraajojen symmetrisempiä liikkeitä. Potilaat osallistuivat myös aktiivisemmin
harrastuksiin, jotka heiltä olivat jääneet amputaation jälkeen pois. Alaselkäkipu oli vähentynyt huomattavasti tutkimuksen lopussa. Fyysinen kunto ja aerobinen kapasiteetti eivät
parantuneet harjoittelun myötä, mutta oma valinnainen kävelynopeus kasvoi ja energian
kulutus kävellessä laski. Tämän pääteltiin johtuvan paremmasta kävelytekniikasta. Kuntoutusjakson jälkeen potilailla oli suurempi itseluottamus sekä positiivisempi asenne tulevaisuuteen. (Sjödahl Hammarlund 2004, 1-55.)

Simulaattorin käyttöä on tutkittu kävelyn opettamisen apuna reisiamputoiduille. Tällöin
fysioterapeutti käyttää apunaan reisiproteesisimulaattoria samaistuakseen proteesikävelyn
ongelmiin itse, ennen potilaan ohjaamista. Simulaattori – harjoittelun jälkeen terapeutti
voi kiinnittää huomiota paremmin proteesikävelijän ongelmiin, kuten kävelynopeuden
säätelyyn ja kävelyn symmetriaan. (Lemaire, Nielen & Paquin, 2000, 840–843.)

7.3 PROTEESIKÄVELYN VALMENNUSKURSSI

Proteesikuntoutuksen tukena muun muassa Turussa ja Helsingissä alaraajaamputoidut
henkilöt voivat käydä polikliinisesti proteesin käyttäjän valmennuskurssilla eli kävelykoulussa osastokuntoutusjakson jälkeen. Valmennuskurssin tavoitteena on auttaa proteesikuntoutujia proteesin käytössä ja hankinnassa. Kävelykoulussa harjoitellaan proteesin
käyttöä niissä olosuhteissa, missä proteesinkäyttäjän on toimittava päivittäin. (Hurri, Lepäntalo, Määttänen, Pohjolainen & Soininen 2006, 284; Hulkko, Lampi, Raaska, Raudaskoski 2000, 22.)

Turun kävelykoulumallin mukaisesti kurssilla arvioidaan protetisoiontikelpoisuus henkilöillä, joille harkitaan alaraajaproteesia. Kurssilla harjoitellaan kävelyä ilmalastaproteesin
kanssa sekä proteesin pukemista, kävelyä sekä ohjataan myös omaisia. (Hulkko ym.
2000, 22.) Helsingissä järjestetylle proteesikävelyn valmennuskurssille osallistui yhdeksän henkilöä. He olivat saavuttanet itsenäisen kävelytaidon jo osastokuntoutusjaksolla.
Kävelykoulussa harjoiteltiin kävelyä vaativassa ympäristössä, kuten ulkona eri alustoilla
sekä pidempien matkojen kävelyyn ja apuvälineettä kävelyyn. Kävelykouluista saatiin
yleisesti hyviä tuloksia. Helsingissä järjestetyn kävelykoulun osallistuneiden henkilöiden
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kävelytaito oli kehittynyt jakson aikana yhdestä viiteen käytetyllä asteikolla 1-3 yksikköä.
(Hurri ym. 2006, 284.)

8 POHDINTA

Alaraaja-amputaatioiden määrä on kasvanut Suomessa viime vuosina. Ennusteen mukaan
alaraaja-amputaatiot tulevat kasvamaan verisuonisairauksien ja diabeteksen lisääntyessä.
(Kruus-Niemelä 2004, 697.) Tämä asettaa vaatimuksia amputaatiopotilaan hoitoon ja
kuntoutukseen osallistuvalle henkilökunnalle. Kysellessämme yhteistyökumppania työelämästä, Keski-Suomen keskussairaalan fysiatrian osastolta pyydettiin apua amputaatiopotilaan hoitoketjun päivittämiseen proteesikävelyn osalta. Otimme haasteen vastaan ja
ryhdyimme tekemään reisiamputoidun proteesikävelyn kuntoutuksesta työtä, jossa lähdemateriaalina käytetään kirjallisuutta. Keski-Suomen keskussairaalassa tehdään amputointeja ja kuntoutuspuolella toteutetaan preoperatiivista sekä postoperatiivista kuntoutusta. Osa amputoiduista siirtyy protetisointivaiheessa polikliinisesti toteutettavan kuntoutuksen puolelle.

Opinnäytetyömme tarkoitus ei ole toimia valmiina ohjeena reisiamputoidun protetisoinnin
jälkeisessä kuntoutuksessa, vaan se toimii kuntoutuksen apuna ja tietopohjana reisiamputoidun proteesikävelyharjoittelun suunnittelussa. Työn avulla fysioterapeutti voi saada
neuvoa vaikeissa proteesikävelyyn liittyvissä kysymyksissä. Vaikka työ on keskittynyt
reisiamputoitujen kävelyharjoitteluun, voi monia asioita soveltaa myös muidenkin amputoitujen kävelyharjoitteluun.

Mielestämme perustieto alaraaja-amputaatiosta on tärkeää myös proteesikävelystä puhuttaessa, minkä takia perehdymme alaraaja-amputaatioihin tiivistetysti työn alussa. Käsittelemme myös ei-amputoidun kävelyn perusasioita, koska kävelyn perusteet ovat reisiamputoidun proteesikävelyn lähtökohta. Ilman perusteiden hallintaa ei kävelyn ongelmiin
voida puuttua. Perehdymme työssä myös tasapainoon ja motoriseen kontrolliin ja käsittelemme kummankin osa-alueen sekä niiden vaikutukset reisiamputoidun proteesikävelyyn
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toisistaan erillisissä luvuissa pitääksemme työn selkeänä. Proteesikävelyssä ilmenevät
ongelmat ovat yksilöllisiä, mutta tuomme työssä esille kirjallisuuden mukaan yleisimmät
proteesikävelyyn liittyvät ongelmat ja mahdolliset syyt ongelmiin. Ongelmat voivat liittyä
proteesiin tai proteesin käyttäjään, ja fysioterapialla on mahdollista vaikuttaa varsinkin
proteesin käyttäjästä johtuviin ongelmiin. Kuitenkin fysioterapeutin on hyvä tuntea myös
proteesiin liittyvät ongelmat, jotta niihin voidaan puuttua. Varsinaiset proteesin säädöt
kuuluvat kuitenkin niihin perehtyneille ammattihenkilöille. Tutkimustietoa on jonkin
verran saatavilla proteesikävelyn ohjaamisesta sekä harjoittelumenetelmistä ja käytimme
tätä tietoa hyväksemme.

Amputaatioihin liittyvä lääketiede kehittyy jatkuvasti. Uusia leikkaustekniikoita on kehitetty ja leikkauksissa noudatetaan säästävämpää linjausta. Esimerkiksi revaskularisaatiolla
voidaan säästää koko alaraaja tai iso osa raajaa (Solonen & Huittinen 1991, 24–26). Amputaatiotasoa valitessa fysioterapeutinkin on hyvä tietää vaihtoehdot ja tason merkitys
kuntoutukseen. Mitä proksimaalisempi amputaatio on, sitä energiaa kuluttavampaa proteesikävely on. Tämä vaikeuttaa amputoidun kuntoutumista itsenäiseksi proteesikävelijäksi. Proteesikävelyssä ilmeneviin ongelmiin on hyvä puuttua ajoissa. Hyvä kävelytekniikka säästää myös energiaa. Tieteen kehittyessä myös uusia tutkimuksia tehdään amputaatioihin liittyen paljon. Reisiamputoidun proteesikävelyyn liittyvää tutkimustietoa on
paljon saatavilla, mutta suurin osa tutkimuksista liittyy erilaisiin proteesikomponentteihin.
Proteesien osalta kehitystä on varmasti tapahtunutkin eniten. Opinnäytetyömme tarkoituksena ei kuitenkaan ole verrata tiettyjä proteesikomponenttimalleja, minkä takia emme
käsittele erilaisia proteeseja koskevia tutkimuksia.

Monet eri tekijät, kuten potilaan ikä, motivaatio, fyysinen kunto ja leikkauksen onnistuminen vaikuttavat protetisointiin ja proteesikävelyharjoitteluun (May 2002, 120). Fyysisten tekijöiden lisäksi psykologisilla ja sosiaalisilla tekijöillä on erittäin suuri merkitys
proteesikävelyharjoittelussa. Havainnollistamme kävelyn vaikutusta toimintakykyyn ICF
-luokituksen (kuvio 7.) avulla. Luokituksen mukaan kävelyllä on suuri merkitys toimintakykyyn. Sen mahdollistaa itsenäisen toimeen tulemisen. Tämän vuoksi mielestämme on
tärkeätä pohtia tarkkaan protetisoinnin mahdollisuutta ikääntyneilläkin amputoiduilla.
Amputaatio on suuri toimenpide, mikä muuttaa amputoidun elämää paljon. Työssä emme
ole syvällisemmin perehtyneet psyykkisiin tekijöihin, jotka saattavat vaikuttaa amputaa-
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tiopotilaan kuntoutuksessa. Psyykkiset tekijät lienevät vielä moninaisempia, kuin fyysiset
tekijät. Jokainen amputaatiopotilas reagoi varmasti omalla tavallaan amputaatioon ja
psyykkisten tekijöiden vaikutus on suuri koko kuntoutusprosessissa. Tämän vuoksi niitä
ei voi jättää taka-alalle kuntoutuksessa. Vertaistuesta ja valmennuskursseista on todettu
olevan apua elämän muutoksien läpikäymisessä niin amputoidulle itselleen, kuin hänen
omaisilleenkin. (Hurri ym. 2006, 285.)

Protetisointiin ja proteesikävelyharjoitteluun vaikuttaa pre- ja postoperatiivisen fysioterapian toteutus ja onnistuminen. Esimerkiksi kontraktuurien ehkäisy mahdollistaa proteesikävelyn. Varhainen ylösnousu ja liikkeelle lähtö leikkauksen jälkeen luovat paremmat
edellytykset proteesikävelyn onnistumiselle, koska liikkuminen edistää elintoimintoja
sekä madaltaa kynnystä liikkua itsenäisesti myöhemmin. (Engstrom & Van de Ven 1985,
20-30; May 2002, 99-100.) Halusimme tuoda esille myös ilmalastaproteesin käytön. Ilmalastaproteesia ei tietojemme mukaan käytetä systemaattisesti joka paikassa. Kuitenkin
ilmalastaproteesin avulla voidaan kävelyharjoittelu aloittaa aikaisin, ennen kuin ensimmäinen proteesi on valmis. Se valmistaa tynkää paineelle, mikä on hyväksi proteesikävelyä ajatellen. Lisäksi sen avulla voidaan arvioida potilaan valmiuksia proteesikävelylle.
Nämä seikat puoltavat mielestämme ilmalastaproteesin käyttöä.

Olemme koonneet työhömme reisiamputoidun proteesikävelyn harjoittelumenetelmistä
sekä harjoittelun vaikuttavuudesta saatuja tutkimustuloksia. Ensin opetellaan oikea kävelytekniikka tasaisella alustalla. Tämän jälkeen siirrytään vaativampaan maastoon, kuten
ulos, jossa maasto on vaihtelevaa. Porraskävely on osa harjoittelua. Kävelyharjoitteiden
sujumiseksi ja kävelyn uudelleen oppimiseksi potilaan on hallittava tasapainoaan sekä
kontrolloitava kävelyään. Tasapainoa ja motorista kontrollia voidaan kehittää harjoittelulla. (Talvitie 2006, 238; May 2002, 199–202.) Motorista kontrollia voidaan harjoittaa esimerkiksi vaikeuttamalla tehtävää vähitellen. Kokosimme esimerkit lukuihin 6.3.1 ja 6.3.2.
Tasaosapaino- sekä motorisen kontrollin harjoitteiden lisäksi kestävyys- ja lihasvoimaharjoittelusta on todettu olevan hyötyä proteesikävelyssä. Kestävyysharjoittelu parantaa hapenottokykyä ja suorituskyky paranee. Näin ollen kestävyysharjoittelulla voidaan vaikuttaa energian kulutukseen. Harjoittelun annostelussa tulee muistaa myös lepo ja tauotus.
(Durstine & Moore 2003, 230–233.) Levon merkitys on suuri kaikenlaisessa harjoittelussa, koska levon aikana keho palautuu. Lisäksi väsyneenä suoritusteho laskee ja epäonnis-
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tumisten mahdollisuus on suurempi. Sen sijaan onnistumiset motivoivat tekijää yrittämään yhä uudelleen.

Olemme tuoneet tuloksissa ilmenneet vertailuerot fysioterapeuttisista ohjausmenetelmistä
esille. Esitimme tulokset proprioseptisen neuromuskulaarisen fasilitaation ja tiedostavan
terapian käytöstä fysioterapiassa sekä niiden vaikutuksesta resisiamputoidun proteesikävelyyn. Kummankin menetelmän on todettu tuovan hyviä tuloksia aikaan ja vertailtaessa
PNF -menetelmää perinteisempään, helpommasta vaikeampaan etenevään harjoitteluun,
todettiin sen tuovan aikaan parempia tuloksia. Tutkimustuloksia lukiessa ja analysoidessa
tulisi mielestämme potilaan ohjauksessa muistaa jokaisen yksilöiden väliset eroavaisuudet. Toinen ohjaustapa sopii toiselle paremmin kuin toiselle, eivätkä tutkimukset ota näitä
eroavaisuuksia huomioon. Proteesikävelysimulaattoria ei tuskin ole vielä käytössä kovin
monessa paikassa. Toimme sen käytön mahdollisuudet amputoidun proteesikävelykuntoutuksessa esille, koska uskomme simulaattoreiden käytön olevan yleistä tulevaisuudessa myös kuntoutuksen alueella.

Työn pohjana on käytetty aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, tutkimuksia sekä KeskiSuomen sairaanhoitopiirin amputaatioketjun koulutuspäiviltä saatua materiaalia. Tutkimukset ovat valittu mielestämme luotettavien, Jyväskylän yliopiston sekä ammattikorkeakoulun kirjastojen tietokantojen kautta. Tutkimusten valintaa olemme rajanneet hakusanojen avulla. Hylkäsimme tutkimukset, jotka eivät käsittele reisiamputaatiota ja käytimme vain tutkimuksia, jotka olivat tehty reisiamputoidun kuntoutuksesta tai proteesikävelystä. Tutkimusten valintaa rajasi myös niiden saatavuus, mikä vaikutti myös työmme
luotettavuuteen. Osassa tietokannoista hakemistamme artikkeleista oli luettavissa vain
tiivistelmät. Jätimme työstä pois ne tutkimukset, joissa tutkimuksen tulokset oli esitetty
puutteellisesti. Käyttämissämme tutkimuksia on vaihteleva tutkimushenkilöiden määrä.
Toisissa tutkimuksissa tutkimushenkilöitä ei ollut paljon, ja joissain tutkimuksissa ei oltu
käytetty verrokkiryhmää. Tällöin tutkimustulosten yleistämisen kannalta tutkimus on epäluotettava. Nämä seikat vaikuttavat myös oman työmme luotettavuuteen etenkin perustellessamme harjoittelumenetelmien hyötyä. Perustelemme niiden tutkimusten käytön, missä
oli käytetty pientä testihenkilöryhmää ja missä ei käytetty verrokkiryhmää sillä, että näissä tutkimuksissa perusteltiin verrokkiryhmän puute ja tutkimustulosten vaikuttavuus.
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Työn tekeminen oli erittäin antoisaa. Se antoi tekijöille paljon uutta tietoa reisiamputoidun proteesikävelystä, mikä oli ennen työn tekoa melko tuntematon aihealue. Lisäksi
se ja lisäsi omaa mielenkiintoa aihepiirin syventämiseen. Reisiamputoidun proteesikävelyssä on otettava monta asiaa huomioon, onhan raajasta poistettu suurin osa. Reisiamputoidun proteesikävelyn harjoittelu onkin monimutkaisempaa ja haasteellisempaa kuin
esimerkiksi sääriamputoidun proteesikävely. Reisiamputoidun proteesikävely on hyvin
laaja ja monta asiakokonaisuutta sisältävä aihe. Aiheen rajaaminen työssä oli erittäin
haasteellista ja lisäksi tutkimuksista saatava tieto oli hyvin hajanaista. Yhteistyökumppanimme Keski-Suomen keskussairaala toivoi tutkimusta, mikä toisi esille myös reisiamputaatioon liittyvää taustatietoa, vaikka pääpaino oli proteesikävelyssä. Tämän vuoksi
käsittelemme mahdollisimman tiiviisti reisiamputoidun proteesikävelyyn liittyviä asioita.
Mielestämme saimme esitettyä tärkeimmät reisiamputoidun proteesikävelyyn liittyvät
asiat hyvin. Onnistuimme myös yhdistelemään tutkimuksista saatavan tiedon asiakokonaisuuksiksi.

Opinnäytetyömme vahvistaa jo olemassa olevaa tietoa reisiamputaatiosta ja reisiamputoidun postoperatiivisesta fysioterapiasta ennen protetisointia. Protetisoinnin jälkeiseen
fysioterapiaan työmme tarjoaa uutta tutkimustietoa ja näkökulmaa tieteellisten tutkimusten perusteella. Esittämämme perustelut harjoittelumenetelmien hyödylle ja vaikutukselle
ovat kirjallisuuden mukaan perusteltuja. Mielestämme fysioterapeutin tulisikin käyttää
enemmän tutkimustuloksia apunaan suunnitellessaan terapiaa resisamputoiduille.

Työstämme saa kokonaiskuvan, mitä protetisointiin liittyvä kuntoutus pitää sisällään.
Opinnäytetyömme onkin ensimmäinen amputaatioihin liittyvä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Seuraava työ voikin tämän työn pohjalta syventää tietoa reisiamputoidun
proteesikävelystä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Muita opinnäytetyömme siivittämiä jatkotutkimusideoita ovat reisiamputoidun tyngän lihasten EMG -mittaukset proteesikävelyn
aikana. Erilaisten proteesin komponenttien merkitys proteesikävelyssä vaatisi myös lisätutkimusta. Tutkimuksia lukiessamme huomasimme amputoitujen kuntoutuksessa käytettävän monia testejä, joiden luotettavuutta ja sopivuutta ei ole tutkittu amputoiduilla. Mitään tiettyä testipatteristoa ei amputoiduille ole ilmeisesti tehty, joten käytössä olevien
testien luotettavuus ja sopivuus vaatisi lisätutkimusta.

52

LÄHTEET:
Ahonen, J. 1998. Kävelyn biomekaniikan tutkiminen. Teoksessa: Alaraajojen rakenne,
toiminta ja kävelykoulu. Toim. Ahonen, J., Sandström, M., Laukkanen, R., Haapalainen,
J., Immonen, S., Jansson, L., Fogelholm, M. Jyväskylä: Gummerus, 79-82.
Ahonen, J. 1998. Kävelyn perusteet. Teoksessa: Alaraajojen rakenne, toiminta ja kävelykoulu. Toim. Ahonen, J., Sandström, M., Laukkanen, R., Haapalainen, J., Immonen, S.,
Jansson, L., Fogelholm, M. Jyväskylä: Gummerus, 173 – 223.
Ahonen, J. 1998. Kävelyn sovellettu biomekaniikka. Teoksessa: Alaraajojen rakenne,
toiminta ja kävelykoulu. Toim. Ahonen, J., Sandström, M., Laukkanen, R., Haapalainen,
J., Immonen, S., Jansson, L., Fogelholm, M. Jyväskylä: Gummerus, 85-110.
Ahonen, J. 1998. Kävelyn vaiheet ja niiden aikana tapahtuvat muutokset koko kehossa.
Teoksessa: Alaraajojen rakenne, toiminta ja kävelykoulu. Toim. Ahonen, J., Sandström,
M., Laukkanen, R., Haapalainen, J., Immonen, S., Jansson, L., Fogelholm, M. Jyväskylä:
Gummerus, 173 – 223.
Akdo an, S., Bayar, K., Erbahceci, F., ener, G., lger, G., Yi iter, K. 2002. A Comparison of traditional Prosthetic Training Versus Proprioceptove Neuromuscular Facilitation
Resistive Gait Training with Trans-femoral Amputees. Prosthetics and Orthotics International. 26, 213-217.
Alaraaja-amputoidun opas. 2001. Respecta.
Alaraaja-amputoidun postoperatiivinen silikonituppihoito. Respecta.
Alaranta, H., Pohjolainen, T. 2000. Miksi amputaatiot eivät vähene ja kuntoutus ontuu?
Duodecim. 116, 689-691.
Alaranta, H., Pohjolainen, T. 1989. Raaja-amputaatiopotilaan kuntoutus. Duodecim. 105,
175-185.
Arokoski, J., Liikavainio, T., Pitkänen, K., Tarkka, I. 2006. Kävely ja sen häiriöiden tutkiminen. Fysioterapia 53, 8, 15-22.
Baars, E; Geertzen J. 2005. Literature review of the possible advantages of silicon liner
socket use in trans-tibial prostheses. Prosthetics & Orthotics International 29, 1, 27 – 37.
Beek, P., Donker, S. 2002. Interlimb coordination in prosthetic walking: effects of asymmetry and walking velocity. Acta Psychologica 110, 265-288.
van Bennekom, C., Houdijk, H., Polomski, W., Slootman, J., van Velzen, J., van der
Woude, L. 2006. Physical Capasity and Walking Ability After Lower Limb Amputation:
a Systematic Review. Clinical Rehabilitation. 20, 999-1016.

53
Boonstra, A., Groothoff, J., Göeken, L., Eisma, W., Schoppen, T., Vries, J. 2003. Physical, Mental, and Social Predictors of Functional Outcome in Unilateral Lower-Limb Amputees. Arch Phys Med Rehabil. 84, 803-811.
Bosmans, J., Dijkstra, P., Geertsen, J., van der Schans, C. 2005. Claimed walking distance of lower limb amputees. Disability and Rehabilitation. 27, 3, 101-104.
Boulias, C., Devlin, M., Meikle, B., Pauley, T. 2003. Does Increased Prosthetic Weight
Affect Gait Speed and Patient Preference in Dysvascular Transfemoral Amputees? Arch
Phys Med Rehabil. 84, 1657-1661.
Chambers, Perry & Waters 1989. Energy Expenditure of Amputee Gait. Teoksessa:
Lower Extremity Amputation. Toim. Malone, J., Moore, W. Philadelphia: W. B. Saunders Company. 250-260.
Childress, D. Gard, S., Michaud, S. 2000. A preliminary investigation of pelvic obliquity
patterns during gait in persons with transtibial and transfemoral amputation. Journal of
Rehabilitation Research & Development. 1, 37, 1-10.
Cochrane, G., Morrison, J., Summers, G. 1988. Amputee walking training: a preliminary
study of biomechanical measurements of stance and balance. International Disability
Studies. 10, 1, 1-5.
Colby, L., Kisner, C. 2002. Therapeutic Exercice Foundations and Techniques. 4. pianos.
Philadelphia: F.A. Davis Company.
Deathe, A., Miller, W., Speechley, M. 2002. Balance Confidence Among People With
Lower-Limb Amputations. Physical Therapy. 82, 9, 856-865.
Deathe, A., Koval, J., Miller, W., Speechley, M. 2001. The Influence of Falling, Fear of
Falling, and Balance Confidence on Prosthetic Mobility and Social Activity Among Individuals With a Lower Extremity Amputation. Arch Phys Med Rehabil. 82, 1238-1244.
Dekker, R., Geertzen, J., Schoppen, T., Vestering, M., Wempe, J. 2005. Development of
an exercise testing protocol for patients with a lower limb amputation: results of a pilot
study. International Journal of Rehabilitation Research. 28, 3, 237-244.
Domholdt, E., Friel, K., Smith, D. 2005. Physical and Functional Measures Related to
Low Back Pain in Individuals With Lower-limb Amputation: An Exploratory Pilot study.
Journal of Rehabilitation Research & Development. 42, 2, 155-166.
Dudziñski, K., Lake, M., Lees, A., Nolan, L., Wit, A., Wychowañski, M. 2003. Adjustments in gait symmetry with walking speed in trans-femoral and trans-tibial amputees.
Gait and Posture. 17, 142-151.
Durstine, J., Moore G. 2003. ACSM's Exercise Management for Persons with Chronic
Diseases and Disabilities. 2. p. U.S.A.: Human Kinetics. 230-235.
Engstrom, B., Van de Ven, C. 1985. Physiothrapy for Amputees the Roehampton Ap-

54
proach. New York: Longman Group Limited.
Erämetsä, T., Laakko, E. 1998. Kuntosaliharjoittelu. Teoksessa: Lihashuolto, hieronta,
kuntosaliharjoittelu, teippaus ja venyttely. Toim. Ahonen, J., Asmussen, P., Erämetsä, T.,
Heinonen, M., Lahtinen-Suopanki, T., Leppänen, M., Montag, H., Mäkelä, T., Pehkonen,
S., Vestervik, K. Jyväskylä: Gummerus. 95-237.
Gauthier-Gagnon, C., Grisé, M., Potvin, D. 1999. Enabling Factors Related to Prosthetic
Use by People With Transtibial and Transfemoral Amputation. Arch Phys Med Rehabil
80, 706-713.
Hulkko, M., Lampi, E., Raaska T., Raudaskoski H. 2000. Kävelykoulu alaraajaamputoiduille. Apuvälinetekniikka 1, 22-23.
Hurri, H., Lepäntalo, M., Määttänen, M., Pohjolainen, T., Soininen, J. 2006. Alaraajaamputaatiopotilaiden kuntoutuksen kehittämishanke Helsingissä. Suomen ortopedia ja
traumatologia 29,3, 281-286.
Karppi, S-L., Mansikkamäki, T., Talvitie, U. 2006. Fysioterapia. Helsinki: Edita Prima.
Kaske, P., Lindfors, K., Lukkarinen, S., Oikarinen, H., Paasivaara, P., Ranta, T., Storti,
M. 2006. Vaiheittainen protetisointi, onnistunut amputoidun alaraajan protetisointi. 3.
versio. Suomen Proteesipalvelu.
Kettunen, K. 2006. Protetisointi. Luentotiivistelmä: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, alaraaja-amputaatiopotilaan hoitoketju –koulutus 16.11.2006.
Kruus-Niemelä, M. 2004. Alaraaja-amputaatiot ja protetisointi. Teoksessa: Jalat ja terveys. Toim. Liukkonen, I., Saarikoski, R. Helsinki: Duodecim. 697 – 701.
Käypä hoito 2006. Kävely nopeus. Viitattu 29.12.2006. www.kaypahoito.fi. Käypä hoito,
mittarit.
Lemaire, E., Nielen, D., Paquin, M. 2000. Gait Evaluation of a Transfemoarl Prosthetic
Simulator. Arch Phys Med Rahabil. 81, 840-843.
Malone, J. 1989. Complimation os Lower Extremity Amputation. Teoksessa: Lower Extremity Amputation. Toim. Malone, J., Moore, W. Philadelphia: W. B. Saunders Company. 208 – 209.
May, B. 2002. Amputations and Prosthetics: a Case Study Approach. 2. painos. Philadelphia: F.A. Davis Company.
Meyers, M., Ward, K. 1995. Exercise Performance of Lower-Extremity Amputees. Sports
Med. 20, 4, 207-214.
Miller, W. 2003. Standin Strong. Rehab Management. August / September 2003. Viitattu
11.2.2007. http://www.rehabpub.com/features/892003/5.asp.

55
Moore, W. 1989. General Principles of Amputation Level Selection. Teoksessa: Lower
Extremity Amputation. Toim. Malone, J., Moore, W. Philadelphia: W. B. Saunders Company. 29 – 31.
Määttänen, M. 2006. Proteesikävely. Luentotiivistelmä: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri,
alaraaja-amputaatiopotilaan hoitoketju –koulutus 16.11.2006.
Määttänen, M., Pohjolainen, T. 2006. Alaraaja-amputaatiopotilaan fysioterapia ja protetiikka tänään. Fysioterapia 53, 4, 5-9.
Neumann, D. 2002. kinesiology of the musculoskeletal system: foundations for physical
rehabilitation. St. Louis: Mosby. 7-8.
Niemi, M., Winell, K. 2005. Diabetes Suomessa ,esiintyvyys ja hoidon laadun vaihtelu.
Helsinki: Stakes, Diabetesliitto, 31. Stakes, Raportteja 8/2005. Viitattu 9.10.2006.
http://www.stakes.fi/verkkojulkaisut/raportit/Ra82005.pdf#search=%22amputaatiot%20suomessa%22.
Ohjeita proteesin käyttäjälle 2002. Respecta.
Pohjolainen, T. 1993. Alaraaja-amputaatiot ja protetisointi. Duodecim. 109, 329-335.
Rehunen, S. 1997. Terveys ja liikunta. Jyväskylä: Gummerus.
Reisiproteesi. 2006. Viitattu 21.11.2006. http://www.proteesipalvelu.fi, tuotteet, reisiproteesi.
Sjödahl Hammarlund, C. 2004. Gait re-education in Transfemoral Amputees. The Taraining Programme, gait analysis, oxygen consumption and coping. Viitattu 29.11.2006.
http://lu-research.lub.lu.se. LU:research – Lunds Universitet, Faculty of Medicine, Department for Musculosceletal Diseases, Physiotherapy
Terz, J., Wagman, L. 1989. Teoksessa Lower Extremity Amputation. Toim. Malone, J.,
Moore, W. Philadelphia: W. B. Saunders Company. 157, 168 – 170.
Vilkki, S., Mustonen, P., Huopia, J. 2005. Tapausselostus. Suomen ensimmäinen replantaatio: mitä potilaalle kuuluu 25 vuotta myöhemmin. Duodecim. 125, 617 – 625.
What’s in a Prothsetic leg. 2006. Össur. Viitattu 21.11.2006. http://www.ossur.com, Prosthetics, What’s in a Prosthetic Leg.
3R36 Instructions for Use, Otto Bock. Viitattu 20.11.2006. www.ottobockus.com, Products, Lower Limb Prosthetics, Prosthetic Knees, 3R36, 3R36 Instructions for Use.

56
Liite 1. Motoristen tehtävien vaikeutuminen harjoittelun edetessä suljetussa ja
avoimessa ympäristössä. Dennisiä ja McKenoughia mukaillen. (May 2002, 199.)

57
Liite 2. Motoristen tehtävien vaikeutuminen harjoittelun edetessä yhdistettynä suljetussa tai avoimessa kineettisessä ketjussa suoritettuihin harjoitteisiin. Dennisiä ja
McKenoughia mukaillen. (May 2002, 208.)

Liite 3. (1/4)
58
TUTKIMUKSEN
TEKIJÄT
Akdo an,
S., Bayar,
K., Erbahceci, F.,
ener, G.,
lger, G.,
Yi iter, K.

TUTKIMUKSEN NIMI

VUOSI

TUTKIMUSONGELMAT TUTKIMUS-MENETELMÄT

2002
A Comparison of traditional Prosthetic Training
Versus Proprioceptove
Neuromuscular Facilitation
Resistive Gait Training
with Trans-femoral Amputees.

Kahden amputoitujen
kuntoutuksessa fysioterapiassa käytetyn menetelmän , ns. perinteisen menetelmän (painonsiirto-,
tasapaino-, porras-, ja
kävelyharjoituksia) ja PNF
-menetelmän tulokset ja
niiden vertailua painonsiirrossa ja kävelyn biomekaniikassa.

Painonsiirrot jalalta toiselle,
askelpituus, askelleveys, askelparin pituus sekä askelnopeus
laskettiin kuntoutuksen alussa
ja lopussa.

Beek, P.,
Donker, S.

2002
Interlimb coordination in
prosthetic walking: effects
of asymmetry and walking
velocity.

DST:n (dynaamisen systeemiteorian) vaikutus
reisiamputoitujen koordinaatioon kävelyssä.

Kävely analysoiminen amputoiduilla perinteisiä kävelyn
mittareita käyttäen. Vertaus eiamputoitujen verrokkiryhmään
tuloksiin.

van Bennekom, C.,
Houdijk, H.,
Polomski,
W., Slootman, J., van
Velzen, J.,
van der
Woude, L.
Bosmans,
J., Dijkstra,
P., Geertsen, J., van
der Schans,
C.

Physical Capasity and
Walking Ability After
Lower Limb Amputation:
a Systematic Review.

2006

Fyysisen kunnon vaikutus
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TUTKIMUSTULOKSET

Molemmat ryhmät hyötyivät kuntoutuksesta, mutta PNF -menetelmällä kuntoutuneen ryhmän tulokset paremmat.

Asymmetriasta johtuen reisiamputoitujen jalkojen kontrolli, stabiliteetti ja
sopeutuminen ovat huonompia kuin eiamputoiduilla. Koordinaatio parani
molemmissa ryhmissä, kun kävelynopeutta nostettiin. Reisiamputoiduilla jalkojen koordinaatiota voidaan siis vaikuttaa
kävelynopeutta nostamalla.
Tutkimusyhteenveto tutkimuk- Tasapainolla on suuri vaikutus kävelysista, jotka käsittelevät fyysistä kykyyn. Kävelykyvyn vaikutus toiminkapasiteettia (aerobinen kapasi- takykyyn ja siitä saadut näytöt ovat
teetti, anaerobinen kapasiteetti, puutteellisia.
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Kävelymatkaa lyhentäviä tekijöitä ovat 437 alaraajakorkea ikä, proksimaalinen amputaatio, amputoitua.
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Devlin, M.,
Meikle, B.,
Pauley, T.

Does Increased Prosthetic
Weight Affect Gait Speed
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Dysvascular Transfemoral
Amputees?

2003

Testihenkilöt suorittivat yksittäisiä askelia ylös ja alas uudelle tasolle. Tutkimuksessa arvioitiin kestoa, painonjakautumista, paineen huippuja ja
askeleen toteutusvaihetta.

Voimalevyä sekä liikkeen analyysimittaria käytettiin mittaamaan lantion liikkeet 10 metrin
matkalla. Kävely suoritettiin
neljällä eri nopeudella: vapaasti
valittu, hidas, nopea ja maksimaalinen kävelynopeus.
Testihenkilöt suorittivat harjoitusohjelman polkupyöräergometrillä. Harjoitusjakson jälkeen heidän fyysinen kuntonsa
testattiin.

Lantion liikkeet erosivat amputoiduilla
verrattuna normaalikävelyyn. Proteesiraajan tukivaiheen alussa lantio pysyi
ylempänä kuin terveen alaraajan tukivaiheen alussa. Reisiproteesin tuppi sekä
polvinivel saattaa estää osan lantion
liikkeistä.
Maksimi hapenottokyky, anaerobinen
kestävyys ja maksimikuorma olivat
amputoiduilla selvästi huonommat kuin
ei-amputoiduilla. Harjoittelun jälkeen
arvot paranivat huomattavasti ja eiamputoituihin ei ollut suurta eroa.

Painon jakautumista seisomaasennossa ja tasapainoa mitattiin käyttäen Double video
forceplate (DVF) laitetta. Testihenkilöille suoritettiin testaukset kävelyharjoittelujakson
alussa ja lopussa.

Proteesijalan painonkannatus nousi sekä 10 alaraajaseisoma-asennossa että nojattaessa pro- amputoitua
teesipuolelle. Tutkimuksessa käytettyjä
mittauksia voidaan hyödyntää proteesikävelyharjoittelun edistymistä seurattaessa.

Childress,
A preliminary investigaD. Gard, S., tion of pelvic obliquity
Michaud, S. patterns during gait in
persons with transtibial
and transfemoral amputation.

2000

Lantion kulman muutokset
alaraaja-amputoidun proteesikävelyssä verrattuna
ei-amputoidun kävelyyn,
eli normaalikävelyyn.

Physical Fitness of Lower
Limb Amputees.

2002

Alaraajaamputoitujen
sydän- ja verenkiertoelimistön kestävyys verrattuna ei-amputoituihin.

Amputee walking training: 1988
a preliminary study of
biomechanical measurements of stance and balance.

Proteesikävelyharjoittelun
vaikutus seisoma-asentoon
ja tasapainoon biomekaanisia parametrejä käyttäen.

Chin, T.,
Fujita, H.,
Nagakura,
Y., Nakagawa, A., Nakajima, S.,
Ojima, I.,
Otsuka, H.,
Oyabu, H.,
Sawamura,
S.
Cochrane,
G., Morrison, J.,
Summers,
G.

5 reisiamputoitua ja 5
sääriamputoitua. 8 eiamputoidun
kontrolliryhmä.

Ylös ja alas portaalle astuvan askelen aloitusvaiheen
tutkiminen. Kuinka askeleen suunta, ja se kummalla jalalla askel otetaan
vaikuttaa askeleen vaiheen
kestoon, paineeseen ja
nopeuteen sekä tasapainoon ja asennon hallintaan.
Proteesiraajaan lisätyn
painon vaikutus kävelynopeuteen sekä tuntemukset
lisätystä painosta reisiamputoidulla, joilla on verenkiertohäiriöitä.

150 g., 770 g. ja 1625 g. lisäys
proteesin polvinivelen alapuolelle. Testihenkilöt kävelivät 2
minuutin kävelytestin. Tuloksiin vaikuttivat myös testihenkilöiden tuntemukset.

Vaiheen kestossa, paineen huipuissa ja
kantaisku sekä kantairtivaiheiden nopeudessa oli eroja kontrolliryhmän,
mutta ei reisi- ja sääriamputoitujen välillä. Tulosten mukaan askeleen suunnalla
ja varsinkin kummalla jalalla astuminen
aloitetaan on suuri merkitys reisiamputoidun tasapainoon ja asennon hallintaan.
Lisätty paino ei vaikuttanut 2 minuutin
kävelytestiin. Yli puolet testihenkilöistä
pitivät lisättyä painoa parempana.

10 unilateraalista reisiamputoitua,
joilla on
perifeerisiä
verenkiertohäiriöitä.
6 sääriamputoitua ja 3
reisiamputoitua.

31 unilateraalista alaraajaamputoitua.
18 eiamputoidun
verrokkiryhmä.
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Deathe, A.,
Koval, J.,
Miller, W.,
Speechley,
M.

The Influence of Falling,
Fear of Falling, and Balance Confidence on Prosthetic Mobility and Social
Activity Among Individuals With a Lower Extremity Amputation.
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2001

2005
Domholdt, Physical and Functional
E., Friel, K., Measures Related to Low
Back Pain in Individuals
Smith, D.
With Lower-limb Amputation: An Exploratory Pilot
study.

Kaatumisen pelon, 12
viimeisen kuukauden aikana tapahtunut kaatuminen
sekä luottamus tasapainoon
ja niiden vaikutus fyysiseen suoritukseen sekä
sosiaaliseen aktiivisuuteen.

Alaselkäkivun vaikutus
fyysiseen aktiivisuuteen
sekä toiminnallisuuteen
alaraaja-amputoiduilla.

Dekker, R.,
Geertzen, J.,
Schoppen,
T., Vestering, M.,
Wempe, J.

Development of an exercise testing protocol for
patients with a lower limb
amputation: results of a
pilot study.

2005

Alaraaja-amputoidtujen
aerobisen kunnon testauksessa käytettävän testistön
luominen sekä käsijalkaergometrin ja käsiergometrin vertailua.

Dudziñski,
K., Lake,
M., Lees,
A., Nolan,
L., Wit, A.,
Wychowañski,
M.

Adjustments in gait symmetry with walking speed
in trans-femoral and transtibial amputees.

2003

Lisätyn kävelynopeuden
vaikutus molempien raajojen tukivaiheeseen sääri- ja
reisiamputoiduilla

Päivittäiset toiminnot: Likert
scale, ADL -kysely, CES-D
scale. Kaatuminen ja tasapaino:
ABC-scale. Fyysiset kyvyt:
Prosthetic Evaluation Questionnaire. Fyysinen suorittaminen: Houhton Scale. Sosiaalinen aktiivisuus: Frenchay Activities Index.
Revised Oswestry Low Back
Pain Disability Questionnaire
(Oswestry), VAS -kipujana, M.
Iliopsoaksen pituus, Hamstringien pituus, vatsalihasten voima ja selän ojentajalihasten
kestävyys.
Samat testihenkilöt yhtä lukuun
ottamatta tekivät kuntotestin
käsi-jalkaergometrillä sekä
käsiergometrillä. Syke, maksimiventilaatio, happi- ja hiilidioksidi pitoisuudet mitattiin.
Tämän jälkeen mittaukset analysoitiin.

Kävely suoritettiin neljällä eri
nopeudella. Kolme oli kaikille
sama ja neljäs maksimikävelynopeus. Kävelyn tukivaiheen
pituus mitattiin kengillä, jotka
sisälsivät sensorit. Vertailu
suoritettiin voimalevyllä kävelyllä. Tulokset purettiin ja analysoitiin tietokoneella..

Luottamus tasapainoon ja kaatumisen
pelko vähentävät fyysistä ja sosiaalista
aktiivisuutta enemmän kuin itse kaatumistapahtumat.

435 unilateraalista alaraajaamputoitua,
jotka käyttivät proteesia
päivittäin.

19 reisi -ja
sääriamputoitua, joista
osalla esiintyy alaselkäkipuaja osalla
ei ollenkaan.
5 alaraajaMolemmat ergometrit ovat käyttökelposia kuntotestaukseen. Käsiergometriä amputoitua,
jotka yhtä
suositellaan käytettäväksi potilaille,
lukuunottakenellä verenkiertohäiriöitä terveessä
matta tekivät
alaraajassa.
kuntotestauksen molemmilla ergometreillä.
Yksi teki
vain käsijalka ergometritestauksen.
Tukivaiheen epäsymmetrisyys terveen ja 4 reisiamputoitua ja 4
amputoidun alaraajan välillä kasvaa
sääriampuamputoiduilla henkilöillä nopeasti kätoitua. 6 eivellessä. Heilahdusvaihe on kuitenkin
symmetrisempi kävelyvauhdin kasvaes- amputoidun
henkilön
sa.
verrokkiryhmä
Toiminnallisuutta alentavia tekijöitä
alaselkäkivuista kärsivillä alaraajaamputoiduilla ovat M. Iliopsoaksen
pituus, selän ojentajalihasten voima ja
selän ojentajalihasten kestävyys.
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GauthierGagnon, C.,
Grisé, M.,
Potvin, D.

Enabling Factors Related
to Prosthetic Use by People With Transtibial and
Transfemoral Amputation.

1999

Hurri, H.,
Lepäntalo,
M., Määttänen, M.,
Pohjolainen,
T., Soininen, J.

Alaraajaamputaatiopotilaiden kuntoutuksen kehittämishanke
Helsingissä.

2006

Lemaire, E., Gait Evaluation of a Trans- 2000
Nielen, D., femoarl Prosthetic SimulaPaquin, M. tor.

Sjödahl
Hammarlund, C.

Gait- re-education in trans- 2004
femoral amputees: The
training programme, gait
analysis, oxygen consumption and coping.

85% käyttivät proteesia päivittäin. 53 %
sisätiloissa ja 64 % ulkona. Ongelmat
proteesin pukemisessa, liikkumisen
ongelmat kävellen, lyhyet kävelymatkat,
ja kävelyn apuvälineet vähensivät proteesin käyttöä.
Kehittämisehdotukset olivat: potilaat,
Kuntoutusjakso Kuntoutus
Alaraaja-amputoitujen
joille hankitaan proteesi, ohjataan Helpotilaiden kehittämishanke ORTONissa, polikliininen
singin terveyskeskuksen kuntoutusosasvalmennuskurssi, vertaistukivuosina 2004-2006 Heltoiminta. Verrattiin kustannuk- toille tai yksityisille palveluntuottajille.
singissä. Tarkoituksena
sia ja kuntoutukseen käytettyjä Vertaistukitoimintaa jatketaan säännöllikuntoutus- ja hoitomenesesti. Toimenpiteillä saadaan myös säästelmien yhdenmukaistami- päiviä Helsingin terveyskesnen ja nykyaikaistaminen. kuksen akuuttisairaalan kuntou- töä kustannusmenoihin.
tusyksikössä vuosina 20032004 kuntoutuneiden kesken.
Testihenkilöt kävelivät samalla tavalla
Simulaattorin kehittelemi- Liikeanalyysi laboratoriossa
mitattiin nilkan, polven ja lan- kuin reisiamputoidut kirjallisuuden
nen, jonka avulla eition nivelten liikkeet, voiman ja mukaan. Simulaattorista voi olla apua
amputoitu voi samaistua
reisiamputoidun kuntoutukseen osallisreisiamputoidun kävelyyn. kulmanopeuden.
tuvalle henkilökunnalle.
Reisi- ja sääriamputoitujen Prosthetic Profile of the Amputee -kysely, Locomotor capaproteesin käytön yleisyys
bilities index.
ja käyttöön vaikuttavat
asiat.

396 unilateraalista reisija sääriamputoitua.

11 alaraajaamputoitua.

5 eiamputoitua
osallistui
tutkimukseen. Tuloksia verrattiin
kirjallisuuteen.
9 trauma- tai
Fysioterapian, johon yhdis- Kävelyn biomekaniikkaa arvi- Kävelyn epäsymmetriat vähenivät, kukaan ei käyttänyt kävelyn apuvälineitä ja kasvaintettiin tiedostava terapeut- oitiin 3D tinen lähestymistapa, vai- analyysimenetelmällä, hapen ja alaselkäkivut vähenivät. 7 tutkimukseen peräistä reiosallistunutta oppi hölkkäämään. Tulos- siampukutus kävelyn oppimiseen energian kulutusta mitattiin
toitua.
hengityskaasuja mittaamalla ja ten perusteella voidaan sanoa, että tiereisiamputoiduilla.
sykettä EKG:llä. Puolistruktu- dostavan terapian käyttö fysioterapiassa
lisää amputoidun henkilön sosiaalista
roituja kyselyjä käytettiin kuelämää ja normalisoi elämäntilannetta.
vaamaan testihenkilöiden selviytymisstrategioita. Kuntoutus Tilanne säilyi samanlaisena 6 kk seurantajaksolla.
kesti 10 kk ja se toteutettiin
kerran viikossa.

