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FROZEN SHOULDER – “JÄÄTYNYT
OLKAPÄÄ”

Frozen shoulder eli lääketieteelliseltä nimel-
tään Adhesive capsulitis on etiologialtaan
edelleen tuntematon
Riskitekĳöinä ovat yli 40-vuoden ikä, naissu-
kupuoli, trauma, leikkaus, diabetes sekä
nivelenkapselin selittämättömät “sisäsyn-
tyiset” tulehdustilat. Diabeetikoilla esiintyvyys
on noin kaksi- viisi kertaa yleisempää ja
parantumisajat ovat pidempiä. Etiologiassa on
viitteitä myös autonomisen sympaattisen
hermoston toiminnan häiriöstä.

Frozen shoulderissa olkanivelen liikerajoitus
aiheutuu nivelkapselin affisioitumisen lisäksi
kudosmuutoksista nivelkapselin ulkopuolelta.
Tällaisia kudoksia ovat mm. ligamenttiraken-
teet ja rotator cuff-lihasten jänteet. Em.
kontraktuurienjohdosta olkanivelen liikkuvuu-
det rajoittuvat kapsulaaristen mallien mukaan,
joissa ensin rajoittuvat ulko- ja sisäkierto,
abductio ja fleksio sitten adduktio ja
viimeisenä ekstensio. Viimeksi mainitut ovat
ensimmäisiä lievemmin.

Jäätyneen olkapään hoidoissa tulee olla tark-
kana taudin hoidon ajankohdan kanssa. Ensim-
mäisessä vaiheessa olkapään kivut lisääntyvät
esim. yöaikaan kun nukutaan olkapään päällä.
Olkanivelen liikelaajuudet rajoittuvat liikeki-
vun vuoksi ja asiakas vähentää kuormitusta.

Tässä jäätymis- / “tulehdus” -vaiheessa on
selkeä “hand´s off” vaihe, jolloin ohjatulla
liikeharjoittelulla pyritään mahdollisuuksien
mukaan ennaltaehkäisemään suurimmat jäyk-
kyydet ja kontraktuurat.
“Jäätyneessä” vaiheessa kipu ei yleensä ole
ongelma, vaan liikerajoitus ja käyttämättö-
myyden aiheuttama lihasheikkous aiheuttavat
suurimmat toimintakyvyn haitat.
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OLKAPÄÄN IMPINGEMENT- “ AHDAS OLKAPÄÄ

Impingement on yleisimpiä diagnooseja olkanivelen kiputiloista
kärsiville. Sitä on kutsuttu myös uimarin tai heittäjän olkapääksi.
Aiheuttajana on yleensä olkaniveltä tukevien lihasten jänteiden
hankaus ahtaassa kanavassa olkalisäkkeen ja olkaluun välissä hartia-
tason ylläpuolisia toistoliikkeitä. Kipu ilmenee yleensä olkanivelen
etuosassa hartiatason yläpuolisissa liikkeissä tai nukkuessa olkani-
velen päällä. Toistuva hankaus saattaa johtaa jänteiden paksuuntu-
miseen ja subakromiaalitilan ahtautumiseen entisestään, seurauksena
jatkuva ärsytys ja mahdollinen pitkittynyt tulehdustila.
Impingement ei itsessään ole spesifi diagnoosi vaan se voi johtua
useista eri syistä.

IMPINGEMENT DIAGNOOSIIN JOHTAVAT TEKĲÄT
- Olkanivelen poikkeava rakenne,”alas kaareutuva nokka”
- rotator cuff- vamma / ylirasitustila
(m.supraspin., infraspin., teres min., subscapularis)
- labrumvaurio
- Olkanivelen instabilitetti
- biceps tendiniitti
- hartiarenkaan toiminnanhäiriö / puutteellinen hallinta
- heikko m.serratus anterior
- kireä m.pectoralis minor
- lihasepätasapaino, m.deltoideus - rotator cuff

OLKAPÄÄN ROTATOR CUFF ONGELMAT

Olkapää ongelmat ovat yleisin syy hakeutua hoitoon tuki- ja liikunta-
elinvaivojen vuoksi selkä vaivojen ohella. Ongelmia ja kipuja esiin-
tyy noin 15 - 21% aikuisväestöstä. Kyselytutkimuksissa on arvailtu
olkapäävammojen määrän kolminkertaistuneen viimeisen 40 vuoden
aikana.
Kiertäjäkalvosimen vammoihin altistavat erityisesti fyysisesti kuor-
mittavat työtehtävät sekä yli olan tehtävät urheilulajit. Näitä ovat
heittolajit sekä lentopallo, ym.

Rotator-cuff ongelmista kuntoutumisessa on keskeistä oikea-aikainen
progressiivinen kuntouttaminen sekä humeroscapulaarisen rytmin
löytäminen. Aktiivinen ja passiivinen anterioristen lihasten venyttäminen
sekä serratus anteriorin ja trapeziuksen alaosan aktivoiminen ovat
useissa tapauksissa terapian keskeisiä tavoitteita. Kuntouttamisen
tukena diacutaanisella fibrolyysillä, akupunktiolla sekä kinesio-
teippauksella on saatu hyviä hoitotuloksia.


