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MDT (McKenzie)= Mekaaninen diagnostiikka ja 
terapia

Selkäkipu

50-80% väestöstä kärsii selkäkivuista jossain vaiheessa 
elämäänsä. Kivuista kärsivillä 60-70%:lla oireisto 
paranee itsekseen, mutta n. 40%:lla selkä oireilee 
vuosittain ja tämä ryhmä hakeutuu yleensä hoitoihin. 
Voidaan siis sanoa selkäkipujen tavallaan olevan 
”normaalia” ja kyseessä ei siis ole varsinainen ”sairaus”. 
Ongelmana toistuvista selkäkivuista kärsivillä ovat 
hoidontarpeen ja hoitokeinojen määritteleminen, 
koska paraneminen vaihtelee yksilöllisesti ja  sitkeä 
pitkittynyt oireilu saattaa johtaa krooniseen ongel-
maan.  Suurella osalla oireilevista kipu on tyypiltään 

-
visilläkään testausmenetelmillä mahdoton määrittää.
Selkäkipu aiheuttaa yhteiskunnalle enemmän 
kustannuksia kuin mikään muu TULE-sairausryhmä, 
josta olemassa laskelmia.

Hoito

”Perinteisten”  fysikaalisten hoitolaitteiden tehosta 
tutkimukselliset näytöt vaihtelevia (esim. UÄ, 
sähköhoidot, laser jne.) Selkärangan manuaalisista 
käsittelyistä ( mm. mobilisaatio, manipulaatio) on 
näyttöä ja yhdistyneenä harjoitteluun sekä  potilaan 
yksilölliseen ohjaamiseen  todettu olevan vielä enem-
män hyötyä.   ”Selkäkoulu” työterveyshuollon ulkopu-
olella näyttäisi olevan vielä tehokkaampaa, 
motivaatio? Lääkärin määräämillä tulehduskipulääk-
keillä ei välttämättä ole havaittu olevan parempaa 
tehoa kuin apteekin peruskipulääkkeillä.

MDT:N pääperiaatteet

MDT:llä tutkittaessa toistuvat aktiiviset potilaan suorit-
tamat liikkeet määrittelevät ns. alaryhmää. 
Tutkimisen aikana havainnoidaan muuttuvatko 
potilaan tuntemukset ja jos, niin miten ja  onko 
liikkeellä vaikutusta liikelaajuuteen  tai -kipuun? Liiket-
estien perusteella tehdään ”kuormitus-
/hoitostrategian” valinta. Eli käytännössä liike, joka 
helpottaa potilaan  kipua, lisää liikelaajuutta tai saa 
tuntemukset siirtymään raajoista lähemmäs rankaa, 
valitaan potilaan aktiivisesti suorittamaksi hoitoliik-
keeksi. Positiivisen vasteen hoitoliikkeiden jälkeen on 
oltava pysyvä. Tutkittaessa liiketestein potilaalle ei 
suoriteta varsinaista palpaatiota, vaan potilas osallis-
tuu aktiivisesti tutkimiseen.
.
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Oireiden käyttäytymisen ja mekaanisen kuormituksen 
vasteen perusteella luokittelu  kolmeen ryhmään:

1. Derangement 
(78% potilaista, joista 30% tarvitsee manuaalisia 
käsittelyjä)
- kyseessä välilevyn sisäinen  ”rakennehäiriö”, nucleuk-
sen siirtyminen ”pois paikoiltaan”
- haittaa ko. nikamavälin toimintaa, oireet muuttuvat 
välittömästi positiivisempaan suuntaan sopivilla 
liikkeillä tai asentohoidoilla

2. Dysfunktion
- aiheuttajana pehmytkudoksiin tulleen mekaanisen 
häiriön huono paraneminen(esim. tulehdukset, 
traumat, lihasten, nivelsiteiden tai jänteiden ”rappeu-
mat”) 
-testiliike ei heti paranna oiretta, vaan vaaditaan 
runsaasti toistoja rajoittuneeseen suuntaan
- kipu liikeradalla vain jossain kohtaa, yleensä toistet-
taessa liikkeen lopussa 
                                                                                                           
3. Postural                                                                                                                                                                                          
-kyseessä on asentoperäinen ongelma( pitkäkestoiset 
huonot asennot ja huono ryhti aiheuttavat oireet) 
----asennon/ryhdin parantamiseen tähtäävät harjoit-
teet ja ohjaus 

4. Em. lisäksi pienenä ryhmänä ”korjautumatto-
mat”

.

MDT:ssä potilas ottaa itse vastuun hoidostaan, 
tavoitteena terapeutti- ja hoitoriippuvuuden 
vähentäminen.
Kuormitusta lisätään  asteittain ja etenemistä seurat-
aan. Hoitotilanteissa tarvittaessa terapeutin 
lisäkuorma ja aktiivisissa harjoitteissa mm. hengitys 
toimii tehostajana.
Terapeutin suorittamia manuaalisia rangan käsittelyjä 
käytetään vain, jos aktiivisilla liikkeillä ei saada aikaan 
toivottua vastetta.

Kenelle MDT sopii?
Välilevyongelmat ja hermojuurien pinteet( Derange-
ment)
Käytetään potilaan aktiivisesti suorittamia toistoliik-
keitä, joilla kipu on saatu tutkittaessa ääreisosista 
poistumaan tai vähenemään. Hoidot aloitetaan 
yleensä toistetuilla eteen-tai taaksetaivutuksilla, 
tarvittaessa yhdistyneenä sivutaivutus komponent-
teihin. Jos potilas on alussa erittäin kivulias, käytetään 
hoitona kipua lievittäviä asentohoitoja. Lisäkuormi-
tusta käytetään vain jos harjoitusten jälkeen tilanne ei 
pahene. Eteneminen oireettomampaan suuntaan on 
usein nopeaa ja potilasta motivoivaa.

Lihasten, nivelsiteiden tai jänteiden toiminnalliset 
ongelmat (Dysfunktion)
Hoitosuunta määräytyy sen liikkeen mukaisesti joka 
testattaessa provosoi potilaan ”oman kivun”. Tämän 
jälkeen tavoitteena sopivilla isometrisillä, konsen-
trisillä tai eksentrisillä toistoliikkeillä muokata huon-
osti parantuneita kudoksia toiminnan ja liikelaajuuk-
sien normalisoitumiseksi. Liikkeet saattavat aiheuttaa 
kipua jokaisella toistokerralla, mutta eivät saa pahen-
taa oirekuvaa jälkeenpäin. Tilanne etenee yleensä 
vähitellen parempaan suuntaan vaatien aikaa ja 
runsaasti toistoja. 

Asentoperäiset kiputilat (Postural)

Asennon ja selkäkivun välisen yhteyden opettaminen, 
esimerkkinä ns.  ”taivutetun sormen malli”, jossa 
kudosten pitkittynyt venyttyminen aiheuttaa kivun. 
Hoitona oikeiden asentojen opettaminen ja aktiivinen 
ryhdin ylläpitäminen , eli yhdistelmä oireita lisäävien 
asentojen välttämistä ja asentoa korjaavia harjoituk-
sia.

Kenelle MDT ei sovi?
Jos potilaalla vakava spinaalipatologia esim. Cauda 
equina, syöpä, vakavat selkäydinoireet, infektiot, 
fraktuurat, neurologiset puutokset, voimakas 
osteoporoosi tai kyseessä selkäkipu joka ei millään 
tavalla reagoi mihinkään liikesuuntaan. Em.löydöksiä 
tosin  vain n. 2-3 %:lla

.



OMT eli ortopedinen manuaalinen terapia on yksi fysioterapian erikoisalueista. Siinä keskitytään tuki- ja 
liikuntaelimistön tarkkaan tutkimiseen ja hoitoon. OMT on lähtöisin Norjasta. Sen kehittäjinä pidetään kahta 
norjalaista fysioterapeuttia, Freddy Kaltenborgia ja Olof Evjenthiä. Toimiessa lääkintämiehenä toisen maailman 
sodan aikana Kaltenborg törmäsi lukuisiin sotavamman saaneisiin raajarikkopotilaisiin ja joutui paneutumaan 
heidän erilaisiin kiputiloihinsa. Pohtiessa potilaittensa kiputiloja hän arveli niiden voivan johtua myös nivelistä. 
1950- ja 60-luvulla Kaltenborg ja Evjenth alkoivat tutkia ja kehittää erilaisia selkärangan nivelten, raajanivelten ja 
niitä ympäröivien pehmytkudosten toimintahäiriöihin kohdistuvia manuaalisia toimenpiteitä ja erityisharjoit-
teita. Tuloksena syntyi OMT.

.Koulutus kestää kolme ja puoli vuotta ja se suoritetaan sekä etäopiskeluna että kahden vuoden tiivisjaksona. 
Koulutuksen laajuus on 140 opintoviikkoa ja sen loppupuolella tehdään tutkimustyö.

OMT-terapeutin suorittamia hoitotoimenpiteitä ovat erilaiset nivelten mobilisaatiot, manipulaatiohoidot, 
pehmytkudoskäsittelyt, lihasvenytykset, neuraali- eli hermokudosten mobilisaatiot ja harjoitteluterapiat.  Mobi-
lisaation ja manipulaation avulla lisätään liikerajoitteisen nivelen fysiologista liikettä. Liikehäiriön korjaaminen 
aloitetaan mobilisaatiolla, jolloin suoritetaan kyseiseen niveleen joko rytmikkäitä tai pitempikestoisia passiivisia 
liikesuorituksia. Mikäli mobilisaatio ei tehoa, käytetään manipulaatiota. Tällöin kyseinen nivel viedään liikera-
joitukseen asti ja tehdään nopea noin 30 millisekuntia kestävä manipulaatio. Toimenpiteen aikana kuuluu useim-
miten pieni naksahdus.

Neuraalikudoksen mobilisaatiolla tarkoitetaan hermojen käsittelyä liikkeen avulla. Viime vuosikymmenen aikana 
neuraalikudoksen mobilisaatio (NKM) on yleistynyt uutena manuaalisena hoitotoimenpiteenä australialaisten 
fysioterapeuttien ja tutkijoiden siivittämänä. NKM:llä pyritään vaikuttamaan hermojen verenkiertoon, aineen-
vaihduntaan ja kykyyn mukautua kehon ja raajojen erilaisiin liikkeisiin. Mikäli hermo on ärtynyt, esimerkiksi 
leikkauksen jälkeen muodostuneesta arpikudoksesta, käytetään NKM:ä hoitoprosessissa.

Terapeuttisen harjoittelun tarkoituksena on antaa vaurioituneelle kudokselle vaurioita korjaavaa ärsyke tai ennal-
taehkäisevä ärsyke. Terapeuttisessa harjoittelussa harjoitusvaikutus pyritään ensin kohdistamaan tiettyyn kudok-
seen (lihas, välilevy, nivel, nivelpinta, hermo, jne.) Ensin määritellään ne kudokset, joita on tarkoituksenmukaista 
harjoittaa, sekä intensiteetti eli kuinka paljon kudokset kestävät harjoitusta. Terapeuttinen harjoittelu etenee 
yksittäisen kudoksen tasolta toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Tavoitteena on kudosvaurion parantaminen, 
lihaskestävyyden ja voiman lisääntyminen, nivelliikkuvuuden parantaminen, liikemallien normalisoituminen ja 
lopulta kivuttomuus. Terapeuttisessa harjoittelussa on erityisesti kiinnitettävä huomio oikeaan suoritustekniik-
kaan.


