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Syksyinen Belfast tarjosi loistavat
puitteet kautta aikain toiselle urheilufysioterapian maailmankongressille. Kongressin anti oli kokonaisuudessaan erinomainen ja rohkaiseva:
Urheilijan vammaherkkyyteen voidaan vaikuttaa hyvin suunnitellulla
ja säännöllisesti toteutetulla oheisharjoittelulla sekä huomioimalla
urheilijan
kokonaiskuormituksen
hallinta. Myös kuntoutuksen lopputulokseen voidaan vaikuttaa
merkittävästi, kun fysioterapeutti
ymmärtää, mitä on optimaalinen
kuormitus.
Liikuntatieteiden tohtori Lauri
Stenroth on keskittynyt työssään
lihaksen ja jänteen toiminnan ja
mukautumisen tutkimiseen. Laurin artikkeli “Urheilijan jännevaivojen ennaltaehkäisy” sisältää paljon
olennaista asiaa, jota voi soveltaa
ennaltaehkäisyn ja kuntoutuksen
näkökulmasta niin nuorille kuin
aikuisille urheilijoille ja kuntoilijoille.
Artikkelista löytyy vastaukset muun
muassa seuraaviin kysymyksiin: Miksi jänteen jäykkyyden kehittäminen
on tärkeää? Mitkä ovat mahdollisesti
tehokkaimmat keinot siihen?

Jyväskylän yliopistossa järjestetään
joka syksy kansainvälinen liikuntatieteiden symposium, jonne saapuu
huippututkijoita ympäri maailman
kertomaan tuoreimpia kuulumisia.
Tänä vuonna teemana oli Mechanism of Adaptations to Exercise
Training. Lue Eetu Kansanahon
raportti tapahtumasta saadaksesi
esimerkiksi selville, pitääkö edelleen
paikkansa se, että voimaharjoittelun aloittaminen kehittää aluksi
vain hermostollista voimaa ja vasta
myöhemmin voiman kehittyminen
tapahtuu lihaskasvun kautta. Onko
aika unohtaa perinteinen käsitys?
Urheilufysioterapeutti (sert.) Seppo Pehkosella on takanaan pitkä ura
urheilufysioterapiassa. SUFT ry:n
toiminnassa hän on ollut aktiivisesti
mukana 80-luvun alkupuolelta asti.
Haastattelussa Seppo kertoo SUFT
ry:n vaiheista ja uransa merkittävimmän oppimiskokemuksen. Omassa
haastattelussaan urheilufysiotera-

peutti (sert.), OMT Jukka Ritola tuo
esille muun muassa sen, mitkä ovat
hänen mielestään tärkeimmät asiat
urheilijan ja fysioterapeutin välisessä
yhteistyössä.

Väitöskirjatutkija Tanja Kulmala
voitti abstraktikilpailun tämän vuoden FSPA Congressissa; tutkimus on
osa hänen väitöstyötään “Balance
and movement control as a predictor of injuries in young team sport
athletes”. Voit lukea Tanjan artikkelin
aiheesta lisää tämän lehtinumeron
sivuilta.
Muistuttaisin, että rekisteröityminen Helsingissä järjestettävään vuoden 2018 FSPA Congressiin on avattu. Teemana on “Athletes Shoulder”,
ja tuttuun tapaan esiintyjiksi saapuu
huippuasiantuntijoita niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Varaa paikkasi
ajoissa!
Kiitos kaikille SUFT-lehden kolmannen numeron tekoon osallistuneille! Seuraava lehtinumero julkaistaan ensi vuoden puolella. SUFT ry
ja lehtemme toimitus toivottavat
kaikille lukijoille jo hieman etukäteen
rauhallista joulua ja hyvää uutta
vuotta 2018!
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Urheilijan Niska-Olkapää-Hartiarengas
tekstiä

HAASTATTELU

SUFT:N JÄSENHAASTATTELUT TUTUSTUTTAVAT MEIDÄT YHDISTYKSEN JÄSENIIN.
VUOROSSA ON TÄLLÄ KERTAA SERTIFIOITU URHEILUFYSIOTERAPEUTTI JUKKA RITOLA.

Koulutuksen sisältö:
• Vartalon asennon vaikutus
hartiarenkaaseen
• Hartiarenkaan biomekaniikka ja
toiminnallinen anatomia
• Hartiarenkaan asennon arviointi
• Tutkiminen
• Liikehäiriöt ja niiden arviointi
• Kliininen päättely ja fysioterapian
suunnittelu
• Harjoittelu; matalan ja korkean
tehon harjoitteet

THAASTATTELUSSA
ul
kak ossa
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lutu ytän .9.2
spä nön 017
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ä, 1 eis
.5 o tä
p.

JUKKA
RITOLA

Esittelisitkö itsesi ja ammatillisen taustasi?

O

len kokkolainen melkein viisikymppinen, perheellinen fysioterapiayrittäjä. Lapsia on kaksi tyttöä ja kaksi
poikaa. Tytöt ovat molemmat suuntautuneet jostain syystä fysioterapiaan, vanhempi on valmistunut ja
nuorempi opiskelee. Itse valmistuin vuonna 1993 Helsingistä, jossa asuin vuoteen 2002. Sain tehdä töitä
Reimarlan Fysioterapiassa ja OMT-Keskuksessa TULES-asiakkaiden ja urheilijoiden vammakuntoutuksen parissa.
Heti valmistumisen jälkeen kävin Suft:n urheilufysioterapeutin peruskoulutuksen Pehkosen Sepon ja Hämäläisen
Heikin johdolla. Urheilufysioterapian maailmassa olin noina vuosina mukana yleisurheilun EM-kisoissa vuonna 1994
ja Kiekko-Espoon liigajoukkueen toisena fysioterapeuttina vuosina 1994–1996.

“

Valmentamisen osuus fysioterapiassa tulee kasvamaan ja tek- nologian
kehittyminen tuo lisää apua asiakkaan auttamiseen.

“

Kurssin pääsyvaatimuksena on
fysioterapeutti AMK tai aiempi
vastaava tutkinto

UNOH
UNOH
ULLL

UFPK
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Kotiin Kokkolaan palasimme vuonna 2002, ja saman
tien otin vastatakseni Kokkolan Hermeksen Mestis-jääkiekkojoukkueen fysioterapeutin roolin. Seuran
tippuessa Suomi-sarjaan jääkiekko vaihtui fysioterapian osalta omaan kasvattajaseuraan KPV:hin jalkapallon puolelle. Tämä jatkui vuoteen 2012. Viimeisin
seurayhteistyö alkoi 2013 Kokkolan Tiikereiden lentopallojoukkueen kanssa ja jatkuu edelleen. Päivittäinen
työni on ollut koko ajan työssäkäyvien TULE-ongelmaisten parissa. Näiden ohella kulloiset joukkueet ja

yksittäiset urheilijat ovat täydentäneet päiviä. Nykyisen työpaikkani OMT-Klinikka Kokkolan perustin yhdessä DBC Suomen kanssa vuoden 2010 alkupuolella.
Täysin omaan omistukseen ostin yrityksen viime kesänä. Meitä on töissä kuusi erittäin hienoa fysioterapeuttia auttamassa ja ohjaamassa TULES-asiakkaita
hyvissä toimitiloissa. Palveluitamme käyttää laaja kirjo
yksilö- ja joukkueurheilijoita useasta eri lajista.
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Onko sinulla itselläsi kilpa- tai
urheilutaustaa?
Oma kilpataustani on ollut joukkuelajeissa. Useaa lajia
tuli pelattua juniori-iässä päällekkäin. Pisimpään säilyi
kuitenkin jalkapallo, jossa olin aikuisiässä pääasiassa IIIdiv. maalivahtina. Kokkolaan paluu toi jalkapallon takaisin III-IV div:ssa ja viisi suomenmestaruutta ikämiesjalkapallossa. Peliura jäi taakse kolme vuotta sitten, kun
ikääntyvä maalivahti ja fysioterapiatyö -kombinaatio
piti sisällään liikaa riskejä.

Millä tavoin urheilufysioterapia näkyy
työnkuvassasi?
Tapaan päivittäin urheilijoita yrityksessäni, jolloin kyseessä on useimmiten ongelmalähtöinen tilanne. Toimitilamme mahdollistavat hyvin aktiivisen otteen asiakkaiden
kuntoutukseen. Tiikereiden harjoituksissa tapahtuva toiminta on enemmän ennaltaehkäisevän ja huoltavan harjoittelun ohjausta.

Mikä oli mielestäsi erityisen hyödyllistä
urheilufysioterapiakoulutuksissa?
Mielestäni tämän hetken koulutustarjonta urheilufysioterapian kohdalla on hyvin ajanhermolla pysyvää ja on työvälineitä arkeen antavaa. Teemamuotoisten koulutusten
sisältö on helppo siirtää päivittäisen arjen käytäntöihin
auttamaan omaa työntekoa ja kaikkien asiakkaiden kuntoutumista.
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TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN

TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN:
KATSAUS TENDINOPATIAAN
TÄLLÄ KERTAA LÄHEMPÄÄN TARKASTELUUN VALIKOITUI NELJÄ VIIMEAIKAISTA TUTKIMUSTA,
JOISTA KOLME KESKITTYY AKILLESJÄNTEEN JA YKSI PATELLAJÄNTEEN TENDINOPATIAAN.
TUTTUUN TAPAAN LOPUSTA LÖYTYY TIIVISTELMÄ TUTKIMUSTEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA.
TEKSTI: JESSE PAJARI

Pitkittynyt pronaatio merkittävä tekijä penikkaja akillesvaivojen taustalla?
1)

Millä tavoin urheilufysioterapia on kehittynyt urasi aikana?
Nykyään fysioterapia enemmän osana valmentautumista. Tämä mahdollistaa meidän liikkumisen havainnoinnin ammattitaitomme hyödyntämistä urheilijan tukemisessa. Aiemmin urheilufysioterapia painottui enemmän vammakuntoutukseen hoitolaitoksessa.

Minkälaisen asiakastapauksen jälkeen koet onnistuneesi erityisen
hyvin fysioterapeuttina?
Kun pääsee ammattitaitonsa kautta auttamaan asiakasta korjaamaan kehon hallintahäiriötä, jotka ovat aiheuttaneet pitkittyneen rasitusvamman ja estäneet täyspainoisen harjoittelun sekä kilpailun. Onnistunut paluu kilpakentille vamman jälkeen tuo myös ammatillista tyydytystä.

Millaista tuki- ja liikuntaelinfysioterapia tulee olemaan viiden vuoden
päästä?
Vieläkään ei ole keksitty sitä ”yhtä kikkaa”, joka ratkaisee TULE-ongelmia. Olemme edelleen asiakkaassa kiinni, mutta teemme sitä näyttöön perustuen enemmän harjoitteluun ja
ohjaamiseen yhdistettynä. Valmentamisen osuus fysioterapiassa tulee kasvamaan ja teknologian kehittyminen tuo lisää apua asiakkaan auttamiseen.

Mitä asioita pidät urheilufysioterapiassa tärkeimpinä työskennellessäsi urheilijan tai tavoitteellisen kuntoilijan kanssa?
Nykytilanteen analysointi kehon ja tavoitteiden kannalta on tärkeää, unohtamatta menneisyyden vaikutusta tähän hetkeen. Tärkeää on myös asiakkaan luottamus fysioterapeuttiin - että hän pitää huolta, ja jos asiakkaan tilanne menee ohi oman ammattitaidon, niin
fysioterapeutti ohjaa eteenpäin. Lisäksi fysioterapeutin ajan tasalla pysyminen on tärkeää,
kun tieto, tutkimus ja teknologia kehittyvät kovaa kyytiä.

Millaisia terveisiä haluaisit lähettää kollegoillesi?
Pitäkää yllä ammattitaitoa kouluttautumalla ja muistakaa, että vapaa-aika on tärkeää!
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Akillesjänteen tendinopatia (AT)
ja ‘penikkavaiva’ (MTSS=medial
tibial stress syndrome) ovat yleisiä rasitusvammoja muun muassa
juoksijoilla. On arveltu, että molemmissa tapauksissa liian suurel-

la tai nopeasti tapahtuvalla kantaluun eversiolla voisi olla vaikutusta
vammojen syntyyn. Aiemmat tutkimukset ovat olleet ristiriitaisia,
joten, voisivatko AT ja MTSS olla
sen sijaan yhteydessä kantaluun
pitkittyneeseen eversioon, ei sen
nopeuteen tai laajuuteen? Muun
muassa tähän kysymykseen tutkijat halusivat selvyyttä. Tutkimuk-

sen tarkoituksena oli verrata alaraajan linjaukseen, liikkuvuuteen,
kinematiikkaan ja alustasta välittyviin voimiin liittyviä mittauksia
AT:sta ja MTSS:stä kärsivien juoksijoiden ja terveiden kontrollien

välillä.
Tutkimukseen osallistui yhteensä
42 henkilöä (AT n=8, MTSS n=13,
kontrolliryhmä n=21). Loukkaantuneet juoksijat rekrytoitiin kahdelta
klinikalta. Kontrolliryhmään osallistuneiden vaatimuksena oli, että
he juoksivat vähintään 20 mailia
viikossa, lisäksi heillä ei saanut olla
juoksuun liittyvää vammaa edeltäneen puolen vuoden aikana.
Tutkimus koostui 11 kliinisestä
tutkimuksesta, jotka liittyivät alaraajan liikkuvuuteen, linjaukseen
ja venyvyyteen. Juoksuun liittyviä
biomekaanisia muuttujia tutkittiin
3D kamera-analyysillä, lisäksi tutkittiin alustasta välittyviä voimia.
Tutkimuksen perusteella juoksijoiden, jotka kuuluivat AT- tai
MTSS-ryhmään, välillä ei ollut eroa
minkään mittarin osalta. Verrattuna kontrolliryhmään AT- ja MTSS
vaivoista kärsineillä juoksijoilla
havaittiin pitkittynyt kantaluun
eversio (86.02% ± 15.65% askeleesta vs. 59.12% ± 16.50% askeleesta,
p<.001), vähentynyt nilkan passiivinen dorsifleksio liikkuvuus (6.14°

± 5.04° vs. 11.19° ± 5.10°, p=.002),
suurempi eversio-kulma kantaluun
irrotessa alustasta (-6.47° ± 5.58° vs.
1.07° ± 2.26°, p<.001) ja suuremmat
sääriluun varus-kulmat (8.67° ±
1.67° vs. 6.76° ± 1.75°, p=.002) seistessä. Mielenkiintoista oli, että eroa

loukkaantuneiden ja verrokkien
välillä ei havaittu eversion suuruuden tai nopeuden suhteen.
Tutkimuksen tuloksia arvioitaessa
on huomioitava että kyseessä on
retrospektiivinen tutkimus, joten ei
voida luotettavasti arvioida ovatko
havaitut tulokset osaltaan syy vaivojen (AT, MTSS) taustalla vai vaivojen seurausta. Ei voida myöskään
arvioida, onko vaivan vakavuudella
tai uusiutumisella vaikutusta tuloksiin. Lisäksi tutkitut ryhmät olivat
hyvin heterogeenisiä: miehiä ja naisia, kaksi eri vaivaa ja erilaisia tapoja
askeltaa; näiden tekijöiden osuutta
tuloksiin ei ollut mahdollista arvioida.

Koska pitkittynyt pronaation kesto
askelluksen tukivaiheen aikana oli
merkittävin yhdistävä tekijä AT- ja
MTSS-vaivoista kärsineiden juoksijoiden ja terveiden verrokkien välillä, tutkijoiden mukaan vaikuttaa
siltä että biomekaanisesti askelluksen tukivaiheen lopulla on merkittävämpi osuus vaivojen taustalla
verrattuna tukivaiheen alkuun.
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Häiriintynyt sensomotoriikka akillesjänteen
tendinopatiassa
2)

Aiemmin on havaittu, että akillesjänteen tendinopatiasta johtuvaan kipuun liittyy muutoksia
motorisessa toiminnassa, josta
on esimerkkinä nilkan plantaarifleksori-lihasten heikentynyt
voimantuotto.
Yksiselitteistä
syytä tähän ei tiedetä. Heikentynyt motorinen kontrolli
voi aiheuttaa muutoksia jänteen kuormituksessa mikä voi
johtaa lopulta pitkittyneeseen
kipuun. Seisten tasapainon pitäminen yhdellä jalalla on yksi

potentiaalinen testi arvioimaan
muutoksia alaraajan motorisessa kontrollissa. Sen etuna on
helppo käytettävyys kliinisessä
työssä. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia seisten yhden
jalan tasapainoa miehillä, joilla
on toispuoleinen akillesjänteen
tendinopatia. Tutkijoiden hypoteesina oli, että tasapainossa
havaitaan eroa terveen puolen
hyväksi.

TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN

Osallistujiksi rekrytoitiin miehiä (n=21, keski-ikä 45.2 vuotta),
joilla on todennettu akillesjänteen keskiosan tendinopatia,
joka on kestänyt >12 viikkoa.
Lähes kaikki miehet harrastivat
aktiivisesti urheilua. VISA-A-kyselyä käytettiin mittaamaan
kipua ja toimintaa. Akillesjänteen paksuus mitattiin ultraäänellä. Osallistuja suoritti kaksi
tasapainotehtävää
(yhdellä
jalalla seisominen silmät auki ja
kiinni, kolme yritystä/jalka, 30s
per testi ja kolme onnistunutta
suoritusta) Wii tasapainolaudalla. Tutkimuksessa mitattiin
tasapainon muutosta (path of
COP=center of pressure) tehtävien aikana.
Jänteen etu-taka-suuntainen
läpimitta oli merkittävästi suurempi oire-puolen jänteessä,
kuitenkin myös oireettomalla
puolella (43%:lla) nähtiin muutoksia ultraäänitutkimuksessa.
Tasapainoa tutkittaessa merkittävä ero nähtiin silmät kiinnitestissä (COP path: 260.9 (91.1)
vs. 220.8 (80.0), p=0.001) oire

ja oireettoman puolen välillä.
Silmät auki -testissä havaittiin
yhteys ainoastaan huojunnan
laajuuden ja jänteen etu-taka-suunnan läpimitan välillä.
Häiriintynyt tasapaino voi
johtua useasta tekijästä. Näistä yksi on jänteen patologisten
muutosten vaikutus GTO:een
(Golgi tendon organ), jolla on
äskettäin havaittu olevan tärkeä
rooli asennon ja liikkeen kontrollissa. Myös kivulla on potentiaalinen vaikutus havaittuihin
muutoksiin. Nämä vaikutukset
voivat välittyä keskushermoston kautta muun muassa motoriseen ohjaukseen, kuten on
aiemmin havaittu polvijänteen
tendinopatiassa. Lisäksi kipuun
liittyvillä kognitiivis-emotionaalisilla- tekijöillä voi olla vaikutusta sensomotoriseen kontrolliin.
Tutkimusasetelmasta johtuen ei
voida tarkkaan arvioida, ovatko
havaitut muutokset seurausta
akillesjänteen tendinopatiasta
vai mahdollisesti jopa altistava
tekijä vaivalle.

Häiriintynyt tasapaino (huojunnan laajuus) yhden jalan seisonnassa silmät kiinni kertoo sensomotoriikan häiriöstä henkilöillä, jotka kärsivät akillesjänteen kivusta ja jänteen patologisista
muutoksista. Testiä voidaan käyttää kuntoutuksen aikana, kun arvioidaan motorisen kontrollin kehittymistä.
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Lonkkanivelen toiminnan arviointi
tärkeätä akillesjänteen tendinopatian kuntoutuksessa
3)

Ymmärrys biomekaanisten tekijöiden vaikutuksista luo pohjan myös akillesjänteen
tendinopatian (AT) kuntoutukselle. Akillesjänteeseen välittyvät voimat ovat vahvasti
sidoksissa nilkan, jalkaterän ja koko alaraajan toimintaan lantiota unohtamatta. Tieto
eri vartalon osien toiminnan vaikutuksista
akillesjänteeseen on yhä epäselvää ja osin
ristiriitaista, mutta selvää on, että sekä
kuntoutuksen että ennaltaehkäisyn näkökulmasta tulee tarkastella kokonaisuutta.
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää,
eroavatko nilkkanivelten ja lonkkanivelen
biomekaniikka juoksun tukivaiheen aikana
AT:sta kärsivien juoksijoiden ja terveiden
verrokkien välillä.
Tutkimukseen osallistui yhteensä 25 täysi-ikäistä miestä (AT n=14, kontrolliryhmä
n=11), jotka juoksivat säännöllisesti yli 20 mailia viikossa. Osallistujat täyttivät VISA-A-kyselyn kivun ja toimintakyvyn arvioimiseksi.

Nilkka- ja lonkkanivelen toiminnan tutkimiseksi osallistujien juoksua (14.4km/h) kuvattiin 3D-liikeanalyysi järjestelmällä, lisäksi
mitattiin alustasta välittyviä voimia.
Huomattiin, että nilkkanivelen kinematiikassa tai kinetiikassa ryhmien välillä ei ollut
eroa, sen sijaan lonkkanivelen osalta eroja
havaittiin. Verrattuna kontrolliryhmään AT
ryhmässä lonkkanivelen ulkokierto momentin huippuarvo (p=0.0006) sekä lonkkanivelen
ulkokierto (p=0.0001) että adduktio momenttien voimat (p=0.0005) olivat suuremmat.
Nilkan ja lonkan nivelkulmien osalta eroja ei
ollut.
Kun tulosten merkitystä pohtii kannattaa
huomioida, että analyysi tehtiin ei-väsyneessä tilassa, jolla voi olla vaikutusta tuloksiin.
On todennäköistä, että väsyneessä tilassa
juoksun mekaniikka muuttuu, jolloin myös
muita eroavaisuuksia olisi saattanut ilmetä.

Lisäksi on huomattava, että tässäkään tutkimuksessa, sen tutkimusasetelmasta johtuen,
ei voida olla täysin varmoja olivatko havaitut
erot osaltaan syynä akillesjänteen tendinopatian syntyyn vai enemmänkin sen seurausta,
vai molempia.
Tutkimuksessa saatiin jossain määrin yllättävä tulos, kun huomattiin eroa lonkkanivelen, mutta ei
nilkkanivelen toiminnassa ryhmien
välillä. Tulevaisuudessa seurantatutkimuksen avulla olisi mahdollista arvioida tarkemmin, onko kyse
syy- vai seuraus-suhteesta. Joka
tapauksessa tulos vahvistaa sen,
että koko kineettisen ketjun toiminnan arviointi on tärkeää sekä
ennaltaehkäisyn että kuntoutuksen näkökulmasta akillesjänteen
tendinopatiassa.
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Patellajänteen tendinopatian hoidon perustana lihasvoimaharjoittelu

Patellajänteen tendinopatia (‘hyppääjän
polvi’) on pitkäkestoinen rasitusvamma,
jonka hoitoon ja kuntoutukseen on käytetty monenlaisia menetelmiä. Tutkimuksissa
hoitotulokset ovat olleet kuitenkin vaihtelevia. Osittain tämä voi johtua jänteen pato-fysiologisesta tilasta*, josta riippuen eri
vaiheet saattavat vaatia hieman erilaista
hoitoa. Tutkimuksessa yhdistettiin tietoa
kolmesta aiemmasta saman tutkimusryhmän julkaisemasta tutkimuksesta. Tarkoituksena oli selvittää, mistä käytetyistä
hoitomuodoista on eniten hyötyä patellajänteen tendinopatian kuntoutuksessa.
Alkuperäiset tutkimukset on julkaistu alunperin vuosina 2011, 2013 ja 2014. Kaikki kolme
ovat kaksoissokkoutettuja satunnaistettuja
kontrolloituja tutkimuksia. Tutkimusryhmissä osallistujien keski-ikä vaihteli 23 vuodesta
35 vuoteen.

Osallistujilla oireiden tuli olla jatkunut
vähintään kolme kuukautta. Osallistujat
(n=138) jaettiin viiteen eri ryhmään: ESWT
(extracorporeal shockwave therapy) (n=31),
plasebo (n=31), ESWT + eksentrinen harjoittelu (n=43), GTN (Glyceryl trinitrate) +
eksentrinen harjoittelu (n=16) ja eksentrinen
harjoittelu (n=17). Tutkimuksen pääasiallisena muuttujana oli oireiden helpottuminen
(kyllä/ei), mitä arvioitiin VISA-P -kyselyllä.
Oireiden todettiin helpottuneen, jos kyselyn
kokonaispisteet lisääntyivät 13 pisteellä 12-14
viikkoa hoidon jälkeen.
Kliinisesti merkittävää parantumista
oireissa koki 52 osallistujaa (n=138, 37.7%)
kolme kuukautta hoidon päättymisen
jälkeen. Plaseboon verrattuna ESWT +
eksentrinen harjoittelu -ryhmä (OR 2.74
(1.01-7.48) p=0.048) ja eksentrinen harjoittelu -ryhmä olivat tehokkaampia
(OR 3.23 (0.93-11.25) p=0.065).

Kun sekoittavat tekijät otettiin huomioitiin, eksentrinen harjoittelu (OR 6.68, p=.009) ja ESWT + eksentrinen
harjoittelu (OR 5.42, p=0.015) olivat plaseboa tehokkaampia. Suurempi harjoittelumäärä, oireiden pidempi kesto ja
korkeampi ikä ennustivat heikompaa hoitotulosta.
Koska kyseessä on tulosten yhdistäminen ja uudelleen analysointi kolmesta eri tutkimuksesta, eri tekijät voivat
vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. Tästä esimerkkinä tutkimuksiin osallistuneiden rekrytointi, joka erosi osittain
tutkimusten välillä. Harjoitusohjelmat perustuivat kotona tehtävään harjoitteluun, jolla voi olla myös vaikutusta
tuloksiin.

Suhteellisen pieni osuus osallistujista (37.7%) koki oireiden paranemista kolme kuukautta hoidon päättymisen jälkeen. Eksentrisellä voimaharjoittelulla oli suurin vaikutus kuntoutumiseen. ESWT-hoidon
vaikutus oli epäselvä.

Poimintoja käytäntöön
Tässä käsiteltyjen tutkimusten perusteella voidaan todeta, että
akilles- ja patellajänteen tendinopatiat ovat harmittavan pitkäkestoisia ylirasitusperäisiä vaivoja ja niiden hoitotulokset ovat olleet
vaatimattomia. Fysioterapiassa tulisi osata arvioida kokonaistilannetta: ulkoisia ja sisäisiä kuormitustekijöitä. Alaraajan tendinopatiassa on viitteitä sensomotoriikan häiriöstä. Kuntoutuksen aikana
sensomotoriikan tutkimiseen voi käyttää helposti toteutettavaa
yhden jalan seisonta -testiä silmät kiinni. Koko alaraajan ja lantion
toiminnan tutkiminen on tärkeä osa tendinopatian fysioterapiaa,
jotta kuntoutus osataan kohdistaa oikealla tavalla.

Näyttää siltä, että akillesjänteen tendinopatiassa jalan pronaation
kestolla on merkittävämpi rooli, kuin sen suuruudella tai nopeudella askeleen tukivaiheen aikana. Lantion ja lonkkanivelen toimintaa
tulee arvioida, sillä on viitteitä siitä, että lonkkanivelen biomekaniikan muutoksilla on yhteys akillesjänteen tendinopatiaan. Nämä
havainnot vaativat vielä lisätutkimusta. Alaraajan tendinopatian
hoidon perustana on kuormituksen hallinta sekä lihasvoimaharjoittelu, joka kohdistuu lihasten lisäksi jänteen mekaanisiin ominaisuuksiin.

Lähteet:
1. Becker, J., James, S., Wayner, R., Osternig, L. & Chou, L.-S. 2017. Biomechanical factors associated with achilles tendinopathy and medial tibial stress syndrome in
runners. The American Journal of Sports Medicine 45 (11), 2614 - 2621.
2. Scholes, M., Stadler, S., Connell, D., Barton, C., Clarke, R.A., Bryant, A.L. & Malliaras, P. 2017. Men with unilateral achilles tendinopathy have impaired balance on
the symptomatic side. Journal of Science and Medicine in Sport. Article in Press. doi:10.1016/j.jsams.2017.09.594
3. Creaby, M.W., Honeywill, C., Franettovich Smith, M.M., Schache, A.G. & Crossley, K.M. Hip biomechanics are altered in male runners with achilles tendinopathy.
Medicine & Science in Sports & Exercise 49 (3), 549-554.
4. van Rijn, van der Akker-Scheek, I., Steunebrink, M., Diercks, R.L., Zwerver, J. & van der Worp. 2017. Comparison of the effect of 5 different treatment options for
managing patellar tendinopathy: a secondary analysis. Clinical Journal of Sport Medicine. Published Online on October 10, 2017. doi:10.1097/JSM.0000000000000520
*Cook, J.L., Rio, E., Purdam, C.R. & Docking, S.I.. 2016. Revisiting the continuum model of tendon pathology: what is its merit in clinical practice and research? British
Journal of Sports Medicine 50 (19), 1187 - 1191.
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PIKAKATSAUS
ARTIKKELEIHIN
Isometrinen harjoittelu voi
auttaa lievittämään kipua
kauden aikana urheilijoilla, joilla on patellajänteen
tendinopatia.
Rio, E., van Ark, M., Docking, S., Moseley, G. L., Kidgell, D., Gaida, J. E.,
van den Akker-Scheek, I., Zwerver, J.
& Cook, J. 2017. Isometric contractions
are more analgesic than isotonic contractions for patellar tendon pain. Clinical Journal of Sport Medicine, 27(3),
253–259.

Jänteen patologinen
tila voidaan nähdä
jatkumona, jonka ymmärtäminen voi auttaa
arvioimaan jänteen
toimintakykyä ja kipua
sekä ohjaamaan kuntoutusta.
Cook, J.L., Rio, E., Purdam, C.R. &
Docking, S.I. 2016. Revisiting the
continuum model of tendon pathology: what is its merit in clinical practice and research? British
Journal of Sports Medicine 50 (19),
1187 - 1191.

Shockwave-hoito (ESWT) ei
näyttäisi tuovan lisähyötyä,
kun sitä annetaan eksentrisen
harjoittelun lisäksi osana
patellajänteen tendinopatian
hoitoa.
Thijs, K.M., Zwerver, J., Backx, F.J.,
Steeneken, V., Rayer, S., Groenenboom,
P. & Moen, M.H. 2017. Effectiveness of
shockwave treatment combined with eccentric training for patellar tendinopathy: a double-blinded randomized study.
Clinical Journal of Sport Medicine 27 (2),
89-96.

KANNATTAA TUTUSTUA:
La Trobe University
Australialaisen La Trobe yliopiston urheilulääketieteen
tutkimuskeskuksen tutkija-tiimi tuottaa paljon laadukasta
tutkimusta, ja tämän pohjalta suunniteltua opetusmateriaalia blogin muodossa. Tutustu muun muassa Jill Cookin
suunnittelemaan videoon, joka kertoo mitä ei kannata
tehdä, jos sinulla on jännekipua.
http://semrc.blogs.latrobe.edu.au/10-things-not-to-do-if-you-have-lower-limb-tendon-pain/
Tendinopathy Rehabilitation Blog
On australialaisen apulaisprofessori Peter Malliaraksen
ylläpitämä blogi, jonka aiheet syventävät lukijan tendinopatiaan. Peter kääntää uusinta tutkittua tietoa käytännön
kielelle. Tutkimuksen teon lisäksi, Peter tekee kliinistä työtä.

Akilles - enemmän kuin yksi jänne

Professori Taija Juutilainen tutkii akillesjänteen toimintaa.
Jos haluat syventyä aiheeseen, seuraa alla olevaa linkkiä
Taijan äskettäin julkaistuun tutkimukseen. ohessa myös
linkki Taijan blogi- tekstiin. Taija kertoi, että hänen seuraava
tutkimuksensa tullaan julkaisemaan tammikuussa Exercise
& Sport Sciences Reviews-lehdessä, joka jatkaa syventymistä
aiheeseen ‘Akilles -enemmän kuin yksi jänne’.
https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2017/11/tiedote-2017-11-20-10-25-52-510275#.WhMe4BzuLuM.facebook
https://wikiliikkuja.com/2017/11/20/akilles-kolme-erilaistajannetta-yhdessa/

Väitös: Seth O’Neill
Tutustu brittiläisen Seth O’Neillin mielenkiintoiseen väitöskirjatyöhön, joka pureutui akillesjänteen tendinopatian
hoitoon biomekaniikan näkökulmasta. Sethin väitöstyö lisäsi
ymmärrystä muun muassa soleus-lihaksen merkityksestä.
https://lra.le.ac.uk/handle/2381/40134
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URHEILIJAN JÄNNEVAIVOJEN
ENNALTAEHKÄISY
Jänteen rakenne ja
ominaisuudet

TEKSTI: LAURI STENROTH, LITT, TUTKIJATOHTORI,
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

LAURI VÄITTELI LIIKUNTATIETEIDEN
TOHTORIKSI VUONNA 2016 PÄÄAINEENAAN BIOMEKANIIKKA. HÄNEN
TUTKIMUSTYÖNSÄ ON KESKITTYNYT
LIHAKSEN JA JÄNTEEN TOIMINTAAN
JA MUKAUTUMISEEN. ERITYISESTI
TUTKIMUSKOHTEENA ON OLLUT AKILLESJÄNTEEN TOIMINTA JA MUKAUTUMINEN HARJOITTELUN JA IKÄÄNTYMISEN SEURAUKSENA. TÄLLÄ HETKELLÄ
LAURI TYÖSKENTELEE TUTKIJATOHTORINA TUKI- JA LIIKUNTAELINSAIRAUKSIEN TUTKIMUKSEN PARISSA ITÄSUOMEN YLIOPISTOSSA, SOVELLETUN
FYSIIKAN LAITOKSELLA.

J

änteiden ylikuormitusvammat ovat yleisiä urheilijoilla. Ne aiheuttavat suorituskyvyn laskua ja merkittäviä ajanmenetyksiä kehittävästä harjoittelusta.
Pahimmillaan ne saattavat jopa päättää urheilijan uran. Jänteiden ylikuormitusvammat ovat ongelmallisia siksi, että niiden kuntouttaminen on haastavaa
ja vaivat saattavat olla pitkäaikaisia. Tästä syystä ennaltaehkäisyn rooli korostuu.
Tutkimusnäyttö toimivista strategioista jännevammojen ennaltaehkäisyssä on
puutteellinen. Jännekudoksen ominaisuuksien, toiminnan ja jänteeseen kohdistuvan kuormitusympäristön ymmärtäminen tarjoaa kuitenkin eväitä jännevammojen
ennaltaehkäisyyn.

Jännekudoksen ominaisuuksien, toiminnan ja jänteeseen

Kuva 1. Jänne venyy, kun siihen kohdistetaan kuormitus vetosuunnassa. Jänteen jäykkyys määritellään voima-venymä -riippuvuuden kulmakertoimena. Jäykempi
jänne (vihreä käyrä) sietää suurempia voimia, sillä jännekudos kestää maksimissaan noin 10 % venymän
ennen, kuin siihen alkaa syntyä vaurioita (myötöraja).
Lisäksi jäykemmän jänteen venymä tietyllä kuormitustasolla on myös alhaisempi, joka saattaa vähentää ylikuormitusvammojen riskiä.

kohdistuvan kuormitusympäristön ymmärtäminen tarjoaa
kuitenkin eväitä jännevammojen ennaltaehkäisyyn.
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ta kollageenisäikeistä ja ovat siten
rakenteensa ja koostumuksensa
puolesta erikoistuneet sietämään
suuria vetosuuntaisia kuormituksia.
Mekaaniset ominaisuudet määräävät kudoksen toiminnan. Jänteet
ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan viskoelastisia eli niissä ilmenee
sekä viskooseja (nestemäisiä) että
elastisia ominaisuuksia. Jänteessä
viskoosien ominaisuuksien merkitys on pieni, joten jännettä voidaan
kuvata epälineaarisena elastisena
materiaalina. Tällainen materiaali
muuttaa muotoaan sitä kuormitettaessa ja palautuu alkuperäiseen
muotoonsa kuormituksen poistuessa. Jänteen tapauksessa tämä
tarkoittaa sitä, että jänteet venyvät
lihasten tuottamien voimien seurauksena ja venymän suuruus määräytyy jänteeseen kohdistuvan voiman ja jänteen jäykkyyden mukaan
(kuva 1).

“

“

Jänteet välittävät lihasten tuottamat voimat luustoon ja näin
mahdollistavat liikkeet. Jänteiden
kuormittuminen tapahtuu pääasiassa vetosuunnassa, mutta
myös puristumista ja leikkausvoimia syntyy tietyissä anatomisissa
pakoissa. Jänteet koostuvat pääosin vetosuuntaan organisoituneis-
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Lähde

Kuormitustyyppi

Kuormitusprotokolla

Jäykkyyden muutos

Huomiot

6

Isometrinen

5x7x3 sekuntia, 55 % maksimivoimasta

8%

Kuormituksen kokonaisvolyymi
oli sama molemmissa

7

8

kuormitusprotokollissa

Isometrinen

5x4x3 sekuntia, 90 % maksimivoimasta

+36 % *

Isometrinen

5x20x1 sekunti, 55 % maksimivoimasta

-5%

Kuormituksen kokonaisvolyymi

Isometrinen

5x12x1 sekunti, 90 % maksimivoimasta

+17 % *

oli sama molemmissa

Isometrinen

5x4x3 sekuntia, 90 % maksimivoimasta

+57 % *

Maksimikuormitus ja

Isometrinen

5x1x12 sekuntia, 90 % maksimivoimasta

+25 % *

Hyppely

5x72x yhden jalan hyppely

39%

kuormitusprotokollissa

kuormituksen kokonaisvolyymi
oli sama kaikissa
kuormitusprotokollissa

Taulukko 1. Eri kuormitusprotokollien vaikutus akillesjänteen jäykkyyden muutoksiin 14 viikon intervention seurauksena.
Harjoittelu suoritettiin neljä kertaa viikossa kaikissa harjoitteluprotokollissa. Tilastollisesti merkitsevät muutokset
akillesjänteen jäykkyydessä ovat merkitty tähdellä.

“

Tehokas jänteen jäykkyyden kasvattaminen vaatii

suhteellisen suurta kuormitusintensiteettiä, mutta
vasteeseen.

Jänteeseen kohdistuvat maksimaaliset voimat määräytyvät siihen kiinnittyvän lihaksen voimantuottokyvyn perusteella. Tämä
johtuu siitä, että jänne kiinnittyy
lihaksen päähän eli on mekaanisesti kytkettynä sarjaan lihaksen
kanssa. Tulee kuitenkin huomioida,
että tyypillisesti jänne jatkuu myös
lihaksen sisällä niin sanottuna kalvojänteenä (aponeuroosi), joten
edellä mainittu pätee vain lihaksen
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“

lihastyötavalla ei näytä olevan vaikutusta jänteen

ulkoiseen jänteeseen.
Jänteen mekaanisten ominaisuuksien on todettu mukautuvan
jänteeseen kohdistuvien kuormitusten mukaan. Tästä syystä jänteen jäykkyys on verrannollinen
siihen kiinnittyvän lihaksen voimantuottokykyyn. Tämä yhteys
on havaittu sekä urheilijoilla että
harjoittelemattomilla ihmisillä 1,2.

Jänteen mekaanisten
ominaisuuksien yhteys
vammariskiin
Jänteen vammat ovat tyypillisesti
rasitusvammoja. Teoreettisesti rasitusvamman taustalla on epätasapaino kudoksessa tapahtuvien
mikrovaurioiden syntymisen ja
korjaantumisen nopeuksien välillä. Jos vaurioita syntyy nopeammin kuin ne paranevat, johtaa

tilanne lopulta kliinisiin oireisiin eli
jänteen ylikuormitusvammaan (tendinopatia).
Laboratoriokokeissa on havaittu,
että jänteen kuormittaminen toistuvasti johtaa jänteen heikkenemiseen
ja lopulta jänteen katkeamiseen.
Tätä prosessia kutsutaant jänteen
väsymiseksi. Jänteen väsymisnopeuden on havaittu riippuvan jänteeseen kuormituksen aikana syntyvän
venymän suuruudesta – mitä suurempi venymä, sitä nopeammin jänne väsyy3. Normaalissa fysiologisessa tilanteessa merkittävää väsymistä
ei jänteessä pääse tapahtumaan,
koska kuormituksessa syntyvien
mikrovaurioiden korjausnopeus on
riittävä. Jos jänteen venymät toistuvissa kuormituksissa kasvavat liian
suuriksi tai jänteelle ei anneta riittävän pitkää aikaa korjata syntyneitä
mikrovaurioita, voi syntyä ylikuormitusvamma.
Jänteen mekaaniset ominaisuudet mukautuvat siihen kiinnittyvän
lihaksen voimatuottokyvyn mukaan
ja siten kudoksen mukautumiskyvyn pitäisi estää jänteen liian suuret venymät. Mistä sitten jänteiden
ylikuormitusvammat johtuvat? Ylikuormitus voi syntyä tilanteessa,
jossa jänteeseen kohdistuva kokonaiskuormitus kasvaa nopeammin
kuin jänne kykenee mukautumaan.
Tällaisessa tilanteessa jänne voi
hetkellisesti olla liian heikko. Ylikuormitus voi helposti syntyä myös
kuormitustasojen noustessa hetkellisen kuormitustasojen alentumisen
jälkeen, mikäli jänteen mekaaniset
ominaisuudet ovat ehtineet mukau-

tua uuteen, alhaisempaan kuormitustasoon.

Jänteen mekaanisten ominaisuuksien harjoittaminen
ja vammojen ennaltaehkäisy
Jänteen ylikuormituksen riskiä voidaan mahdollisesti pienentää vahvistamalla jännettä. Käytännössä
vahvistamisella tässä tapauksessa
tarkoitetaan jänteen jäykkyyden lisäämistä, joka pienentää jänteen
venymää tietyllä kuormitustasolla
(kuva 1) ja teoreettisesti parantaa
jänteen kykyä sietää toistuvaa kuormitusta.
Jänteen jäykkyyttä voidaan kasvattaa harjoittelemalla, ja merkittäviä
muutoksia voidaan saada aikaan jo
muutaman kuukauden harjoittelulla.
Aiheesta tehtyjen meta-analyysien
perusteella tehokas jänteen jäykkyyden kasvattaminen vaatii suhteellisen suurta kuormitusintensiteettiä,
mutta lihastyötavalla ei näytä olevan vaikutusta jänteen vasteeseen
4,5. Kuormitus voidaan siis toteuttaa

sekä dynaamisilla että isometrisillä
liikkeillä. Esimerkkinä tällaisesta
kuormituksesta on isometrinen tai
rauhallisella suoritustahdilla tehtävä dynaaminen voimaharjoittelu.
Suurella kuormitusintensiteetillä,
mutta lyhyellä yksittäisen kuormitussyklin kestolla tehdyt suoritukset,
esimerkiksi hyppelyharjoitteet, eivät
välttämättä yhtä tehokkaasti vaikuta jänteen mekaanisiin ominaisuuksiin. Tästä syystä jänteen tehokas
vahvistaminen saattaa vaatia siihen
tarkoitukseen erikseen suunniteltuja
harjoitteita, eikä pelkkä lajiharjoittelu riitä vahvistamaan jänteitä.
Taulukkoon 1 on listattu kolmen
tutkimuksen tulokset, joissa systemaattisesti selvitettiin, miten eri
kuormitusprotokollat vaikuttavan
akillesjänteen jäykkyyden muutoksiin harjoittelun seurauksena.
Näiden tutkimusten perusteella
akillesjänteen jäykkyyttä voidaan
lisätä riittävän suurella kuormitusintensiteetillä (55 % maksimivoimasta
isometrisessä harjoitteissa ei riitä).
Lisäksi näyttää siltä, että tehokkain-
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ta harjoittelu on, kun kuormitus on
dynaamista (suurempi jäykkyyden
kasvu 4x3 sekuntia protokollalla verrattuna 1x12 sekuntia protokollaan)
ja yhden kuormitussyklin kesto on
riittävän pitkä (3 sekunnin isometriset jännitykset saivat aikaan suuremman jäykkyyden kasvun verrattuna 1
sekunnin jännityksiin tai yhden jalan
päkiähyppelyyn).
Jänteen ylikuormitusvammojen riski
saattaa olla erityisen suuri nuoren
urheilijan kasvuvaiheessa, koska silloin lihasmassa ja -voima kasvavat
nopeasti ja jänteen kokemat maksimaaliset kuormitukset kasvavat.

ARTIKKELI

Jänne ei välttämättä ehdi mukautua näihin nopeisiin kuormituksen
muutoksiin, koska jänteen aineenvaihdunta on hidasta verrattuna
lihaksen aineenvaihduntaan. Tämä
saattaa johtaa epätasapainoon lihasvoiman ja jänteen mekaanisten
ominaisuuksien välillä, mikä voi altistaan jänteen ylirasitusvammoille.
Onkin havaittu, että noin 17-vuotiailla lentopallonpelaajilla patellajänteen maksimaalinen venymä on
suurempi verrattuna saman ikäisiin
urheilua harrastamattomiin nuoriin
(maksimaalinen venymä urheilijoilla 8.0 ± 1.9 % ja verrokeilla 6.4 ± 1.8

%)9. Tutkijat tulkitsivat tuloksen
osoittavan, että lentopalloharjoittelu tarjoaa polvenojentajalihaksille
tehokkaamman ärsykkeen kuin patellajänteelle, minkä seurauksena
patellajänteen vammariski saattaa
kasvaa. Murrosiän loppuvaiheissa
(16 - 18 vuotta) patellajänteen mekaaniset ominaisuudet kehittyvät
lentopalloilijoilla kuitenkin jopa
lihasvoiman ja -massan kasvua
nopeammin, mikä auttaa palauttamaan tasapainon lihaksen voimantuottokyvyn ja jänteen mekaanisten ominaisuuksien välillä.

Lopuksi

Jännekudos mukautuu siihen kohdistuvan kuormituksen mukaan, mutta nopeat kuormituksen muutokset voivat
johtaa tilanteeseen, jossa jänteen vaurioiden ja korjautumisen tasapaino häiriintyy ja jänne ylikuormittuu. Jännevammojen ennaltaehkäisyssä onkin tärkeää välttää kuormituksen nopeita muutoksia ohjelmoinnin ja kuormituksen seurannan avulla. Jänteen ylikuormittumisen riskiä saattavat kasvattaa seuraavat tekijä:
Harjoitusmäärien kasvu
Uudet harjoitteet harjoitusohjelmassa
Harjoitusalustan tai välineiden muutos, esimerkiksi uudet kengät ja kovempi alusta
Paluu normaaliin harjoitteluun vamman tai pidemmän sairastelujakson jälkeen
Nuoren urheilijan kasvuvaihe, jossa lihasten voimantuottokyky kasvaa nopeasti
Kuormituksen arvioinnissa tulee pyrkiä ymmärtämään, miten eri tyyppiset suoritukset kuormittavat jännekudosta. Lisäksi on tärkeää huomioida suoritustekniikka, sillä huono suoritustekniikka tai askelvirhe saattavat altistaan
jänteen kuormitukselle, esimerkiksi kiertokuormitukselle, jollaiseen se ei ole mukautunut. Näin jänne altistuu ylikuormitusvammalle.
Jännevammoja voidaan mahdollisesti ennaltaehkäistä harjoittamalla jännekudosta vahvemmaksi kasvattamalla
jänteen jäykkyyttä. Tämänhetkisen tutkimustiedon valossa jänteen jäykkyyttä voidaan tehokkaimmin kasvattaa
korkean intensiteetin rauhallisella voimaharjoittelulla, joka voidaan turvallisesti toteuttaa esimerkiksi isometristen
harjoitteiden avulla. Harjoittelussa jännekudokselle tulee kohdistaa ärsyke, joka on intensiteetiltään tyypillistä
jänteen kokemaa kuormitusta suurempi. Tämä vaatii kohdelihaksen lähes maksimaalista aktivointia, joten esimerkiksi kehon painoa vasten toteutetut isometriset pidot eivät intensiteetiltään riitä alaraajojen jänteiden jäykkyyden
kasvattamiseen.
Jutun lähteet löytyvät sivulta 37.

20 • SUFT Marraskuu 2017

UNPJ

UNOH

ULLL

URK

Kak
kou si käy
1.5 lutus tännö
op. päiv n lä
h
ää,
yht eistä
een
sä

UFPK

Kurssille pääsyvaatimuksena on
fysioterapeutti AMK tai aiempi
vastaava tutkinto

Kurssin sisältö:
• Vartalon asennon vaikutus alaraajaan
• Lihastoimintaluokitus
• Reiden ja polven alueen biomekaniikkaa ja
toiminnallista anatomiaa
• Reiden ja polven alueen fysioterapia
• Tutkiminen ja kliininen päättely
• Mobilisointi tekniikoita
• Alue spesifejä harjoitteita
• Motorisen kontrollin harjoitteita
• Nilkan ja jalkaterän biomekaniikkaa ja
toiminnallista anatomiaa
• Nilkan ja jalkaterän alueen fysioterapia
• Jännerakenteiden fysioterapia
• UPNJ alueen korkean intensiteetin harjoitteet

UNPJ
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DYNAAMISEN TASAPAINON HALLINNAN JA
POLVEN AKUUTIN, ILMAN KONTAKTIA TAPAHTUVAN
ETURISTISIDEVAMMAN VÄLINEN YHTEYS:
PROSPEKTIIVINEN KOLMEN VUODEN SEURANTATUTKIMUS
NUORILLA JOUKKUEPALLOILULAJIEN URHEILIJOILLA.
TANJA KULMALA ON TERVEYSTIETEIDENMAISTERI,
FYSIOTERAPEUTTI JA VÄITÖSKIRJATUTKIJA, JOKA
TYÖSKENTELEE UKK-INSTITUUTIN OSANA TOIMIVALLA
TAMPEREEN URHEILULÄÄKÄRIASEMALLA. KULMALAN
VALMISTEILLA OLEVA VÄITÖSKIRJATYÖ “BALANCE AND
MOVEMENT CONTROL AS A PREDICTOR OF INJURIES IN
YOUNG TEAM SPORT ATHLETES” KÄSITTELEE TASAPAINON JA LIIKEHALLINNAN YHTEYTTÄ ALARAAJAVAMMOIHIN NUORILLA JOUKKUEPALLOILULAJIEN
EDUSTAJILLA.
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Pasanen ym. 2008, Soligard ym. 2008).
Yleisimpiä urheilussa tapahtuvista liikuntavammoista ovat akuutit alaraajavammat,
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, onko
joita esiintyy runsaasti erityisesti joukkuepalnuorten
koripallon ja salibandyn pelaajien dynaaminen
loilulajeissa kuten koripallossa ja salibandyssä
tasapainon hallinta yhteydessä lisääntyneeseen riskiin
(Emery ym. 2015, Pasanen ym. 2017a, Pasanen
saada akuutti, ilman kontaktia tapahtuva polven etuym. 2017b). Aiemmissa tutkimuksissa alaraajaristisidevamma.
vammoille altistavia tekijöitä on todettu olevan esimerkiksi aikaisempi vamma
Metodit
(Emery ym. 2005), heikko lihasvoiTutkimuksen aineisto kerättiin
Liikuntavammojen ennaltaehkäisyssä tärkeintä on
ma (Bonci 1999) ja tasapaino (Plisosana Tampereen Urheilulääkuitenkin suunnata vammoja ehkäisevät toimenpiteet
ky ym. 2006) sekä puutteellinen
käriasemalla UKK-instituutissa
liikehallinta (Hewett ym. 2005).
kaikille urheilijoille ja keskittyä erityisesti monipuoliseen
vuosina 2011 -2014 käynnissä
Alaraajavammoista vakavimpia
liikehallintaa ja lihaskuntoa kehittäviin harjoitteisiin.
ollutta nuorten urheilijoiden
ovat polven eturistisidevammat.
polvi- ja nilkkavammoja ennusEturistisidevammoista aiheutuva
tavien tekijöiden sekä vammojen ehkäisytutkimusta.
haitta urheilijan terveydelle ja toimintakyvylle
Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa joukkuepalon suuri, ja vammojen toipumis- ja kuntouloilulajeissa sattuvien äkillisten vammojen ja rasitustusajat ovat pitkiä. Pahimmillaan ne saattavat
vammojen anatomisia, fysiologisia, biomekaanisia ja
jopa lopettaa nuoren liikunnan harrastamiperinnöllisiä riskitekijöitä sekä kehittää urheilijoiden
sen kokonaan. Eturistisidevamman on myös
liikehallinnan ja lihastasapainon arviointiin luotettavia
todettu olevan riski esimerkiksi myöhemmin
mittareita. Tämä tutkimus on osa neljästä osajulkaisukehittyvälle polven nivelrikolle (Emery ym.
työstä koostuvan väitöskirjatyöni yhtä osatyötä. Työn
2015, Dallinga ym. 2012). Myös naispuolisilla
aineisto koostui yhteensä 179:stä koripalloa ja salibanpalloilulajien edustajilla on korkeampi riski
dya harrastavasta nuoresta naisurheilijasta, joiden
saada polven eturistisidevamma kuin miehillä
keski-ikä tutkimuksen alkuhetkellä oli 15,4 (vaihtelu(Hewett ym. 2006).

“

“

F

yysisellä aktiivisuudella on todettu
olevan lukuisia positiivisia terveysvaikutuksia. Liikunnan harrastaminen ja
urheilu lisäävät kuitenkin myös riskiä saada
äkillisiä vammoja ja rasitusvammoja, joista
yksilölle aiheutuvat haitat saattavat olla vakavia ja kustannukset yhteiskunnalle korkeita.
Viimeisten vuosien aikana liikuntavammojen
ehkäisytutkimusten määrä on lisääntynyt
ja käytettävien tutkimusmenetelmien laatu
parantunut (Leppänen ym. 2014). Dallingan
ym. (2012) tekemän systemaattisen katsausartikkelin mukaan liikuntavammoja voidaan
ehkäistä tehokkaasti pyrkimällä löytämään
ne urheilijat, jotka ovat korkeammassa riskissä saada liikuntavamma. Tästä johtuen olisi
tärkeää voida kehittää luotettavia ja edullisia
sekä kentällä helposti käytettäviä mittareita
liikuntavammoille altistavien riskitekijöiden
mittaamiseen ja kartoittamiseen. Lisääntyneestä tutkimuksesta ja testimenetelmien
kehittymisestä huolimatta liikuntavammojen ennaltaehkäisyssä tärkeintä on kuitenkin
suunnata vammoja ehkäisevät toimenpiteet
kaikille urheilijoille ja keskittyä erityisesti
monipuoliseen liikehallintaa ja lihaskuntoa
kehittäviin harjoitteisiin (Olsen ym. 2005,

väli 2,0) vuotta. Pelaajien dynaamista tasapainoa ja
sen hallintaa testattiin modifioidulla yhden jalan kurotustestillä (Star Excursion Balance Test). Aiempi tutkimustieto testin kyvystä ennustaa alaraajavammoja ja
erityisesti polven eturistisidevammoja on ristiriitaista.
Plisky ym. (2006) on muun muassa raportoinut yhden
jalan kurotustestin olevan luotettava testausmenetelmä alaraajavammojen ennustamiselle nuorilla koripallon pelaajilla. Tutkimuksen perusteella riski alaraajavammalle myös kasvaa, mikäli ero kurotuksessa
alaraajojen välillä on yli neljä senttimetriä. Steffen ym.
(2017) puolestaan ei löytänyt yhteyttä yhden jalan kurotustestin ja polven eturistisidevamman välillä.
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Tässä tutkimuksessa tutkittavat
suorittivat tutkimuksen alkutilanteessa yhden jalan kurotustestin kolmeen eri suuntaan:
anterolateraalisesti, mediolateraalisesti sekä posterolateraalisesti (kuva 1). Jokaiseen suuntaan
kurotettiin kolme suoritusta ja
tilastollisissa analyyseissä muuttujana käytettiin näiden kolmen
mittauksen keskiarvoa, suhteutettuna tutkittavan jalan pituuteen. Kolmen vuoden seurannan aikana, tutkittavilta kerättiin
prospektiivisesti tiedot myös
kaikista magneettitutkimuksella
diagnosoiduista akuuteista polven eturistisidevammoista.

Kuva 1. Tutkimuksessa suoritetun yhden jalan kurotustestin suunnat ja suoritustekniikka.

Yhden jalan kurotustestin suunta
OR* (95% CL)

p

A (anterolateraalinen)

0.94 (0.84-1.08)

0.36

B (mediolateraalinen)

0.97 (0.89-1.06)

0.52

C (posterolateralinen

0.96 (0.90-1.02)

0.16

*OR yhden senttimetrin muutokselle kurotustestin mittaustuloksessa

Taulukko 1. Yhden jalan kurotustestin ja ilman kontaktia tapahtuvan eturistisidevamman välinen yhteys.

Tämän jälkeen haluttiin vielä tutkia, onko alaraajojen välisten mittaustulosten mahdollisella puolierolla (senttimetreissä) vaikutusta eturistisidevamman saamiselle. Tähän tarkoitukseen tilastollisessa analyysissa käytettiin logistista regressiomallia. Tämänkään testin perusteella puolierot (senttimetreissä) oikean ja vasemman alaraajan
välillä eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (p > 0.05). Kurotuksessa posterolateraaliseen suuntaan oli kuitenkin
havaittavissa trendi kohti tilastollista merkitsevyyttä (p = 0.09) (Taulukko 2).

Yhden jalan kurotustestin suunta
Eturistisidevamma seurannan aikana?

Tulokset
Kolmen vuoden seurannan aikana raportoitiin yhteensä 17 polven akuuttia eturistisidevammaa, joista 15 tapahtui ilman kontaktia. Nämä 15 vammaa
otettiin mukaan tilastollisiin analyyseihin. Ensimmäisenä analyysimenetelmänä käytettiin logistista
sekamallia (jalka yksikkönä, aikaisempiin eturistisidevammoihin sekä vammalle altistumisajalle
(kaikki harjoittelu- ja pelitunnit vuoden ajalta) suhteutettuna).
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ei

kyllä

p

3-Aug

3-Nov

0.97

(2.17)

(2.19)

B (mediolateraalinen)

Mar-77
(3.05)

Mar-62
(3.43)

0.65

C (posterolateraalinen)

Mar-93
(3.01)

May-56
(5.37)

0.09

A (anterolateraalinen)
Analyysin perusteella millään yhden jalan kurotustestin suunnalla (OR = yhden senttimetrin muutos
kurotustestin mittaustuloksessa) ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (p > 0.05) eturistisidevamman saamiselle seurannan aikana (Taulukko 1).

Taulukko 2. Yhden jalan kurotustestin mittaustuloksen ero alaraajojen välillä (keskiarvot senttimetreinä
(keskihajonta) tutkimukseen tulohetkellä) vammattomien ja vamman saaneiden välillä.
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SUFT:N HALLITUS ESITTÄYTYY -HAASTATTELUSARJASSA TUTUSTUTAAN
HALLITUKSEN JÄSENIIN - TÄSSÄ NUMEROSSA PUHEENVUORON SAA
HALLITUKSEN JÄSEN SEPPO PEHKONEN.

yhden jalan kurotustestin ja akuutin, ilman

“

“

Tämän tutkimuksen perusteella modifioidun

kontaktia tapahtuvan eturistisidevamman välillä
ei löydetty yhteyttä.

Pohdinta
Tämän tutkimuksen perusteella modifioidun yhden
jalan kurotustestin ja akuutin, ilman kontaktia tapahtuvan eturistisidevamman välillä ei löydetty yhteyttä.
Yksi syy mahdollisen yhteyden puuttumiselle saattaa
olla kolmen vuoden seurannan aikana tapahtuneiden
eturistisidevammojen vähäinen lukumäärä. Tämän
vuoksi olisikin tärkeää tehdä tutkimuksia isommilla
tutkimusaineistoilla joko tekemällä uusia tutkimuksia
tai yhdistämällä kansainvälisesti samanlaisella metodologialla tehtyjä tutkimuksia.
Huomionarvoista on myös pohtia tutkimuksessa
käytettyjen mittausmenetelmien pätevyyttä ja luotettavuutta. Steffen ym. (2017) pohti omassa tutkimuksessaan esimerkiksi sitä, edustaako pystyasennon hallinnan mittaaminen yhden jalan kurotustestillä tyypillistä
joukkuepalloilulajeissa tapahtuvaa vammatilannetta.
Krosshaug ym. (2007) on muun muassa todennut, että
polven eturistisidevamma sattuu tyypillisesti nopeassa
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”leikkaavassa liikesuorituksessa” (cutting movement),
äkillisessä suunnanmuutoksessa, jarrutuksessa tai
hypystä alastulossa polven hallinnan pettäessä. Tutkimukseen osallistuneilla, ylempien sarjatasojen urheilijoilla yhden jalan modifioitu kurotustesti ei ehkä haasta
dynaamista tasapainoa ja polven hallintaa riittävästi
ja kurotus erityisesti anterolateraaliseen ja mediolateraaliseen suuntaan oli heille liian helppo toteuttaa.
Tästä viitteitä saattoi antaa se, että kurotuksessa posterolateraaliseen suuntaan alaraajojen välinen puoliero
senttimetreissä läheni tilastollisesti merkitsevää eroa
ei vammaa ja eturistisidevamman saaneiden välillä.
Kurotus posterolateraaliseen suuntaan vaatii enemmän
dynaamisen tasapainon hallintaa kuin kurotus anterolateraaliseen ja mediolateraaliseen suuntaan, jolloin
myös mahdolliset vaikeudet asennon hallinnassa tulevat helpommin esille.

Kertoisitko alkuun itsestäsi ja
taustastasi?

N

uorena harrastin yleisurheilua,
uintia ja nyrkkeilyä, joka oli varsinainen urheilulajini. Nyrkkeilyä
harrastin aktiivisesti vuosina 1969 - 1978
kansallisella tasolla. Valmistuin vuonna
1976 kuntohoitajakasi ja jatkoin lääkintävoimistelijakoulutukseen samana vuonna.
Lääkintävoimistelijan tutkinnon suoritin
1978. Lähdin Sveitsiin töihin valmistumisen jälkeen ja palasin Suomeen 1981, jolloin kävin SUFT ry:n peruskurssin ja liityin
jäseneksi.

Millainen on historiasi Suomen Urheilufysioterapeutit ry:n
parissa?
80-luku sisälsi erittäin aktiivista toimintaa nuoren yhdistyksen parissa. Olen ollut
aktiivisesti mukana SUFT ry:n toiminnassa hallituksen jäsenenä, kouluttajana ja
puheenjohtajana. Olimme yhdistyksenä mukana järjestämässä ensiapu- ja fysioterapiapalveluita useissa kansallisissa ja kansainvälisissä kisoissa, joita olivat mm.
Finnish Judo Open ja Judon Euroopan mestaruuskisat, sulkapallon PM-kisat ja
nuorten Euroopan mestaruuskisat, nuorten balettitanssijoiden kilpailut, naisten
telinevoimistelun EM-kisat sekä naisten rytmisen kilpavoimistelun EM-kisat.
90-luvun taitteessa SUFT:ssa oli jäseniä yli 600. Lama vei kuitenkin paljon puhtia
yhdistyksestä ja aktiivinen toiminta hiipui 2000-luvulle tultaessa. Vuonna 2005
keräsimme innokkaita ja aktiivisia urheilussa toimivia fysioterapeutteja yhteen ja
aloimme kehittämään yhdistystä ja koulutustoimintaa uudella innolla. Saatuamme
Peter Halénin puheenjohtajaksi vuonna 2010, yhdistys kehittyi hänen johdollaan
merkittävästi sekä kotimaisesti että kansainvälisesti. On ollut hienoa olla mukana
urheilufysioterapian parissa yli 35 vuotta.
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Mitä painottaisit fysioterapiaopiskelijalle, joka tähtää
tulevaisuudessa urheilufysioterapeutiksi?
Työskentely seurojen valmennuksessa
antaa hyvää tietoa toimia urheilijoiden
kanssa. Nuorten kehityksen seuraaminen
valmentautumisessa opettaa käytäntöjä
urheilufysioterapiaan.

Mitkä asiat ovat urheilufysioterapiassa kehittyneet urasi aikana? Millaisia muutoksia toivoisit
näkeväsi lähitulevaisuudessa?
Tutkimus on lisääntynyt huomattavasti
ja tieto aktiivisen kuntoutuksen eduista on
parantunut paljon. Urheilufysioterapeutit

työskentelevät yhä enemmän yhdessä valmentajan kanssa urheilijan päivittäisessä
harjoittelussa. Tällöin urheilufysioterapeutin tietotaito tulee johdonmukaisesti
valmennuksen hyödyksi. Vammojen ennaltaehkäisevä toiminta parantuu, ja harjoitusten optimaalinen toteutus kehittyy.
Lähitulevaisuudessa haluaisin lisätä
yhteistyötä valmentajien kanssa harjoittelun optimoimiseksi ja edellytysten luomiseksi valmentajille.

Mainitse yksi uraasi liittyvä
valinta, johon olet ollut erityisen
tyytyväinen.

Mikä on ollut urasi merkittävin
”oppitunti”?

Olin työskennellyt pari kuukautta Sveitsissä. Potilaakseni sain eläkkeellä olevan,
alaraajoistaan halvaantuneen naisen, joka
oli ollut ammatiltaan opettaja. Hän ei
halunnut tehdä mitään yhteistyötä kanssani. Eräänä aamuna menin hänen luokseen,
mutta hän ei suostunut tekemään mitään.
Silloin sanoin hänelle: “Sovitaanko, että te
opetatte minulle saksaa, niin minä opetan
teidät kävelemään?” Tämä motivoi hänet
kuntoutumaan - ja minä opin puhumaan
saksaa. Tästä opin, että saadakseni tuloksia aikaan, minun on löydettävä tekijä, joka
motivoi asiakkaan yhteistyöhön.

Haluaisitko nostaa esille uraasi
jollakin tavalla vaikuttaneita
henkilöitä?
Vaimoni Tytti Nuoramo on ollut merkittävin tukija ja kannustaja jo yli 30 vuoden
ajan.

Millaisen viestin haluaisit
lähettää urheilijoiden parissa
työskenteleville fysioterapeuttikollegoille?
Motivaatio ja intohimo vievät pitkälle. On
uskallettava tehdä rohkeita päätöksiä vaikeissakin tilanteissa ja heittäytyä.

Nuorena juuri ammattiin valmistuneena
lähdin Sveitsiin töihin. Sain hyvää oppia
laajasti fysioterapiasta sairaalassa, jossa
sain kokea fysioterapian koko hoitoskaalan teho-osastolta kuntoutukseen ja kotiutukseen asti.

THE SECOND WORLD CONGRESS OF SPORTS PHYSICAL THERAPY

OPTIMAL LOADING

IN SPORT

FRIDAY 6TH AND SATURDAY 7TH OCTOBER 2017 AT TITANIC BELFAST
TEKSTI: JESSE PAJARI KUVAT: PETER HALÉN, IFSPT

28 • SUFT Marraskuu 2017

SUFT Marraskuu 2017 • 29

ARTIKKELI

BELFASTISSA, POHJOIS-IRLANNISSA, JÄRJESTETTIIN LOKAKUUN ALUSSA URHEILUFYSIOTERAPIAN TOINEN MAAILMANKONGRESSI. KONGRESSIN TEEMANA OLI ISKEVÄSTI - OPTIMAL LOADING IN
SPORT. TITANICISTA TUTTUJEN PORTAIDEN JUURELLA KUULTIIN USEITA ERINOMAISIA ESITYKSIÄ.
PAIKALLE OLI SAAPUNUT MYÖS USEITA SUOMALAISIA FYSIOTERAPEUTTEJA.

ARTIKKELI

Rod Whiteley (Aspetar, Qatar) aloitti toisen
päivän mukaansatempaavalla ja kantaa ottavalla
esityksellä, joka sisälsi kuitenkin täyttä asiaa. Rod
korosti esimerkiksi, että tieteen tekoa ja kliinistä
työtä ei tulisi nähdä liian erillisinä asioina. Niihin
liittyy monia yhdistäviä tekijöitä: tutkitaan, luodaan hypoteesi, hoidetaan/testataan ja tehdään
johtopäätökset. Joten fysioterapeuttien tulisi
valjastaa nämä kaksi tekemään töitä yhdessä,
kohti samaa päämäärää. Yksinkertaisimmillaan
tämä voisi tarkoittaa, että fysioterapeutilla on
“välineet”, joilla harjoittaa voimaa ja väline, jolla
mitata sitä (esim. handheld dynamometer). Lisäksi
Rod totesi humoristisesti, että urheilufysioterapeutit eivät ole mukana “Health Spa Busineksessa”, jossa tuntemuksia kysellään jälkeenpäin
lomakkeella. Sen sijaan urheilufysioterapeutille
tärkeät mittarit, joista urheilijan kuntoutuksessa
tulisi olla kiinnostunut ovat: (1) urheiluun paluuseen kesto, (2) suorituskyky palatessa lajin pariin
ja (3) uudelleen loukkaantumis-aste.

Näiden poimintojen lisäksi tapahtuma tarjosi
myös paljon muuta mielenkiintoista kuultavaa
monen puhujan toimesta. Kongressin järjestelyt
sujuivat hyvin, tilat ja ohjelman sisältö tekivät
tapahtumasta oikein mieluisan kokemuksen.
Kahden vuoden päästä kongressi järjestetään
Vancouverissa, jossa toivottavasti nähdään taas
useita suomalaisia fysioterapeutteja. Loppuun on
vielä mainittava, että Belfastissa nähdyn ja kuullun perusteella on mahtava saada Rod Whiteley
ja Phil Glasgow esiintymään ensi vuonna Helsinkiin, FSPA Congressiin. Joten merkitse päivämäärä
8.-9.6.2018 jo nyt kalenteriin.
Kuten professori Karim Khan loppu-puheenvuorossaan totesi, uuden tiedon kertyessä fysioterapian vaikuttavuus näyttäisi kasvavan jatkuvasti, kun
sitä verrataan muihin hoitomuotoihin. Tästä on
esimerkkinä erilaiset polvi- ja olkapäävaivat. Joten
seurataan uutta tietoa, kehitytään ja jatketaan
hyvää työtä!

T

im Gabbett aloitti kongressin otsikolla ”Optimising Load -The Basis of Sports Physiotherapy”. Esitys kävi
suoraan asiaan ja toimi erinomaisena alustuksena viikonlopulle. Tim korosti kuinka tärkeätä on urheilijan
valmennuksessa mukana olevien tukihenkilöiden välinen yhteistyö - kaikkien osallisten tulee puhaltaa
yhteen hiileen. Timin mukaan yksi yhteistyön tärkeimpiä asioita on pohtia, kuinka varmistetaan että urheilija kykenee harjoittelemaan kovaa, pitkäjänteisesti ja laadukkaasti, ilman, että loukkaantumisherkkyys merkittävästi kasvaa.
Tässä yhteistyössä myös urheilufysioterapeutilla on tärkeä rooli.
Yksi kongressin kohokohdista oli David Oparin, Nicol van Dykin ja Phil Glasgown yhteistyössä toteuttama
takareisi-sessio. Yleisö sai kuulla eheän kokonaisuuden, jonka aikana aihetta käsiteltiin kudostason perustutkimuksesta takareiden lihasten eriytettyyn toimintaan. Lopuksi, Phil Glasgown johdolla demonstroitiin kuinka tämä

tieto siirretään käytäntöön, eli urheilijan kuntoutukseen, jossa takareisi huomioidaan osana kehon toiminnallista
kokonaisuutta. Esitysten tärkeimmät viestit takareisivamman kuntoutuksen osalta olivat:
Kuntoutuksen tulisi edetä kriteeriperusteisesti
Kuntoutus tulisi aloittaa aikaisin (juoksu mukaan lukien)
Pohdi, minkälaisen ärsykkeen valitset kuntoutettavalle kudokselle, jotta kudos mukautuu optimaalisesti
Isometrisen kivun ei tulisi ohjata kuntoutuksen etenemistä
Pohdi, kuinka otat kuntoutuksessa huomioon kivun, kudoksen ja liikkeen
Harjoita kehon ja kudoksen mukautumista ja niiden kykyä mukautua.
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Kuva:Esa Nykänen

SYMPOSIUM ON EXERCISE PHYSIOLOGY

MECHANISM OF ADAPTATIONS TO
EXERCISE TRAINING
JYVÄSKYLÄ 11.–13.10.2017

LOKAKUUSSA PIDETTIIN JÄRJESTYKSESSÄ JO 18. KANSAINVÄLINEN LIIKUNTATIETEIDEN SYMPOSIUM JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. TÄMÄN VUODEN AIHEINA OLIVAT KEHON SOPEUTUMISMEKANISMIT ERI HARJOITTELUMUOTOIHIN. TAPAHTUMA OLI KOLMIPÄIVÄINEN, JA JOKAISELLA PÄIVÄLLÄ
OLI OMA TEEMANSA. PUHUJIA OLI ERI PUOLILTA MAAILMAA NIIN EUROOPASTA KUIN POHJOISAMERIKASTA, NUORISTA ALOITTELEVISTA TUTKIJOISTA PROFESSOREIHIN.

Hermojärjestelmän rooli
voiman kehittymisessä
Perinteisesti on ajateltu, että voimaharjoittelun aloittamisen jälkeiset ensimmäiset viikot kehittävät
pääasiassa hermostollista voimaa
ja lihasmassan kasvu eli hypertrofia tapahtuu vasta tämän jälkeen
(Moritani & deVries 1979). Tämä
malli pitää edelleen pääpiirteissään
valmennusopillisesti
paikkansa,
mutta mekanismit ovat tarkentuneet viime vuosina. Neurotieteiden
professori Michael Deschenes kertoi uusimmista tutkimustuloksista
hermostollisen voiman kehittymi-

32 • SUFT Marraskuu 2017

sen kannalta.
Voima- ja nopeusharjoittelu kehittävät alusta saakka sekä lihasmassaa että hermostollista voimaa. Jo
kahden päivän voimaharjoittelujakson jälkeen on nykykeinoin mahdollista mitata muutoksia lihaksen
proteiinien määrässä ja vaihtuvuudessa. Kuitenkin alussa muutos
on niin pieni, ettei sillä ole vielä
käytännön merkitystä. Sen sijaan
hermostollinen muutos tapahtuu
nopeammin, ja seitsemän viikon
harjoittelun myötä on mahdollista
saavuttaa yli 15 % maksimivoiman
lisäys.

Tämän lyhyehköllä ajanjaksolla
tapahtuvan kehityksen taustalla
ovat muutokset niin keskus- kuin
ääreishermostossa. Keskushermosto lisää harjoittelun myötä synergistilihasten aktivaatiota ja vähentää
samalla antagonistien eli vastavaikuttajalihasten toimintaa. Hermoston säätely myös tehostuu siten,
että samoihin motorisiin yksiköihin
lähetetään useammin supistumiskäskyjä.
Ääreishermostotasolla
hermo-lihasliitoksen koko kasvaa
ja vastaanottavassa lihassolussa
asetyylikoliinireseptorien määrä
lisääntyy.
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Niin perinteiset noin kymmenen toistoa sisältävät sekä
pidemmät jopa 30:n toiston mittaiset sarjat kehittävät
lihasmassaa uusimpien tutkimusten mukaan yhtä hyvin.

Ajan myötä hermostollisen voiman merkitys kehitykselle pienenee, mutta ei lopu missään vaiheessa. Hermostollisen kehityksen
jatkamiseksi voimaharjoittelun
intensiteetin tulee olla korkealla
tasolla eli lähellä maksimaalista
kuormaa.

Lihaskasvua lajin vaatimusten mukaisesti
Voimaharjoitus tuo lyhytaikaisen
hormonaalisen vasteen niin naisille kuin miehille. Testosteronitasot nousevat harjoittelun aikana
korkeammalle tasolle ja laskevat
noin tunti harjoituksen loppumisen jälkeen perustasolle. Samankaltainen lyhytaikainen nousu on
havaittavissa myös kasvuhormonin osalta.
Lihasmassan
kasvatuksen
suhteen harjoittelulla on selvä
annos-vastesuhde. Yli kymmenen
sarjaa lihasryhmää kohden viikossa
harjoittelemalla lihasmassa kasvoi
9,8 prosenttia verrattuna viidestä yhdeksään sarjaa (6,6 %) tai
alle viisi sarjaa (5,4 %) tekemällä
(Schoenfeld ym. 2016). Kolmesti
viikossa toteutettu harjoittelu on
tehokkaampaa lihasmassan kas-
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vun kannalta verrattuna lihasryhmän tekemiseen kerran viikossa,
vaikka harjoittelu- ja toistomäärä
viikkoa kohden vakioitiin.Lihasmassan kasvun kannalta ei sarjapituudella ole merkitystä. Niin
perinteiset noin kymmenen toistoa
sisältävät sekä pidemmät jopa 30:n
toiston mittaiset sarjat kehittävät
lihasmassaa uusimpien tutkimusten mukaan yhtä hyvin. Tulee kuitenkin huomioida, että lyhyemmät
neljästä kahdeksaan mittaiset
sarjat aktivoivat enemmän nopeita tyypin II lihassoluja. Pidemmät
sarjat kasvattavat sen sijaan enemmän hitaita ja kestäviä lihassoluja.
Puhtaiden nopeuslajien urheilijoiden kannattaisikin ehkä välttää pidempiä kestovoimasarjoja
välttääkseen hitaiden lihassolujen
massan kasvattamisen, mikä heikentäisi lajisuoritusta.
Keho pyrkii rekrytoimaan hitaat
tyypin I motoriset yksiköt ensimmäisenä ja nopeat tyypin II yksiköt
vasta tämän jälkeen, jos se vain on
mahdollista. Nopeuden ja nopeusvoiman kehittäminen siis vaatii
voimakasta tietoista pyrkimystä
mahdollisimman tehokkaaseen tai
räjähtävään suoritukseen.

“

“

Ikääntyminen johtaa nopeuden
hidastumiseen 30 ikävuoden jälkeen. Alussa muutos on pientä,
mutta kiihtyy ihmisen vanhetessa.
Oikeanlaisella harjoittelulla nopeuden menetystä voidaan kuitenkin
pitkittää. Kliinisesti lääkäreille ja
fysioterapeuteille nopeusharjoittelun ohjaaminen iäkkäille asiakkaille voikin olla tulevaisuudessa yhä
yleisempää esimerkiksi kaatumisten välttämiseksi.

EETU KANSANAHO
Fysioterapeutti, Osteopaatti

Koulutettu hieroja, TtM-opiskelija
(liikuntalääketiede)
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