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Faskia- eli sidekudoskalvorakenteet

Fascia?

Fascioita, eli lähinnä elastisista kollageen-
isäikeistä muodostuneita sidekudoskalvoja, on 
perinteisesti pidetty lihaksia ja kehon rakente-
ita suojaavina, tukevina sekä  toistaan erottavi-
na rakenteina. Tämä näkemys on kuitenkin 
osoitettu varsin yksinkertaistetuksi ja puutteel-
liseksi.
Todellisuudessa faskiarakenteet ovat huomat-
tavasti monimuotoisempia, osallistuen kehossa 
mm. voimien välittämiseen sekä  asennon 
ylläpitoon ja aistimiseen. Faskakalvojen on 
todettu sopeutuneen eripuolilla kehoa  toisis-
taan eriytyneiksi ja yksilöllisiksi rakenteiksi, 
joilla on vetolujuutta ja sisältäessään runsaasti 
hermopäätteitå ne pystvät myös välittämään 
tietoa keskushermostolle niihin kohdistuvista 
voimista.
Faskiaaliset rakenteet ympäröivät kahtena 
kerroksena koko kehoa. Pinnallisempi ihon 
alainen kerros mahdollistaa ihon liikkuvuuden 
sekä suojaa pinnallisia hermoja sekä veri- ja 
imusuonistoa. Syvemmällä kerroksella on 
yhteyksiä lihaksia ympäröiviin kalvorakenteisiin 
jotka syvemmälle ulottuessaan muodostavat 
lihasten ja kehon muiden rakenteiden kanssa 
toiminallisia ”ketjuja”. Jopa 30 % lihasten tuot-
tamista voimista välittyy faskiakalvoihin ja 
näiden pitkittäsiin, ristikkäisiin sekä spiraali-
maisiin jatkumoihin kehossa.
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Ongelmat?

Faskiakalvojen tulisi toimia toisistaan eriytyneinä vapaasti liukuvina kokonaisuuksina. 
Tämän mahdollistaa kalvojen välinen nestekalvo, jopa 70 % kehon nesteistä on sitou-
tuneena näihin kalvorakenteisiin. Ongelmia syntyy jos kalvojen välinen viskositeetti 
heikkenee tai niiden välille syntyy rakenteellinen kiinnike, jolloin niiden eriytynyt 
toiminta heikkenee tai estyy kokonaan.
Faskioiden toiminnanhäiriöihin altistavina tekijöinä vaikuttavat mm. yksipuoliset ja 
toistuvat kuormitukselliset tekijät, huono työergonomia ja ryhti, vammat sekä haavat, 
varsinkin leikkaukset.
Toiminnanhäiriöiden seurauksena kalvoihin syntyy asymmetrisiä jännitystiloja, jotka 
aiheuttavat kehon toimintaan  epätasapainoa joka täytyy kompensoida jostain muual-
ta. Tämän seurauksena ongelmat saattavat ilmetä toiminnanhäiriötä kompensoivalla 
alueella, itse ongelman aiheuttavan alueen sijaitessa jossain muualla kehossa. Ilmene-
mismuodot voivat olla lihasten tai jänteiden pitkittyneitä kiputiloja sekä nivelten 
liikekipuja/-rajoitteita usein ilman, että oireilevalta alueelta on suoranaisesti 
löydettävissä varsinaista ongelmaa.

Hoito

Hoitona faskioiden toiminnanhäiriöihin on käytetty mm. hierontaa eri muodoissaan 
sekä mekaanista rullausta erilaisilla putkilla tai palloilla. Kuitenkin edellä mainittujen 
hoitomuotojen vaikuttavuudesta suoranaisesti faskian toiminnanhäiriöiden normali-
soimiseksi  on vaikea löytää luotettavaa näyttöä.
Eräs pisimpään tutkituista ja käytetyistä manuaalisista metodeista sidekudoskalvojen 
toiminnanhäiriöiden kartoittamisessa ja hoitamisessa on ”Faskiaalinen manipulaatio”, 
jonka isänä pidetään Italialalista fysioterapeuttia Luigi Steccoa. Kyseisen metodin tutki-
mista ja kehittämistä tieteellisempään suuntaan ovat jatkaneet hänen lapsensa Carla 
Stecco MD ja Antonio Stecco MD.
Kyseisessä metodissa kartoitetaan vakioidun tutkimisen perusteella varsinainen ongel-
ma alue, joka ei siis läheskään aina ole oireileva kehon alue. Näin hoidon kohdentamin-
en ja vaikuttavuuden arviointi uudelleen hoidon jälkeen on suoraan ja objektiivisesti 
arvioitavissa.
Yksinkertaistetusti alkututkimuksen perusteella löydetyn ongelma-alueen hoitometo-
dina käytetään erilaisilla tekniikoilla tapahtuvaa sidekudoskalvojen mekaanista 
”hankausta”. Em. seurauksena kudosten lämpötilan kohoaminen ja sitkistyneen hyalou-
ronaatin viskositeetin paraneminen, jolloin sidekudoskalvojen liikkuvuus toisiinsa 
nähden normalisoituu. 
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Kun tavoittelet tiettyä fysioterapeuttia, niin parhaiten tämä onnistuu sähköpostitse.

FASKIAN huomioiminen tutkittaessa sekä hoidot:

- Olkapään kiputilat ja liikerajoitukset, insertiitit ja impingement

- Hartiarenkaan toimintahäiriöt

- Tenniskyynärpää

- Alaraajojen kireydet; pakaroiden, reisien ja pohkeiden

- Polviongelmat; esim Juoksijan polvi

- Leikkauksen jälkeinen kuntoutus: arpikudos

- Purentalihasten ja leukanivelen jännitys- ja kiputilat

Aleksander-Tekniikka

Sirpa Tapaninen


