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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tarkastella lasten ja nuorten lonkka- ja
reisialueen apofyysivammoja. Tutkielmassa käsitellään kirjallisuuskatsauksen avulla
lonkka- ja reisiluun apofyysialueiden rakenteita ja toimintaa, apofyysivammojen
diagnosointia, kuntoutusta ja ennaltaehkäisyä.
Apofyysi on kehittyvissä luissa oleva sekundaarinen kasvualue, joka toimii lihasten ja
jänteiden kiinnittymiskohtana. Se altistuu voimakkaassa ja toistuvassa lihastyössä
vetorasitukselle, joka alueen kudosten riittämättömän palautumisen vuoksi voi aiheuttaa
tulehdusta, turvotusta ja apofyysin laajentumista. Tällöin kyseessä on krooninen
apofyysivamma, apofysiitti. Apofyysialue voi myös irrota luusta voimakkaassa
lihassupistuksessa, jolloin puhutaan akuutista apofyysivammasta, avulsiomurtumasta.
Diagnosointi apofyysivammoissa on haastavaa, sillä oirekuva mahdollisesti muistuttaa
muita lihasperäisiä vammoja. Hoitolinjauksia apofyysivammoissa on pääasiallisesti
kaksi: konservatiivinen ja operatiivinen. Operatiivisesti hoidetaan mahdollisesti
avulsiomurtumat. Ennuste molemmissa hoitolinjauksissa on hyvä.
Lasten ja nuorten lisääntyneen organisoidun liikunnan ja rasittavan harjoittelun myötä
traumaperäiset tapaturmat ja rasitusvammat ovat yleistyneet. Erityisesti
apofyysivammat ovat lisääntyneet. Apofyysivammojen määrän lisääntyessä niiden
ennaltaehkäisy on tullut entistä tärkeämmäksi. Keskeistä ennaltaehkäisyssä on tuki- ja
liikuntaelimistön lainalaisuuksien ymmärtäminen ja niiden soveltaminen kasvavan
urheilijan valmennuksessa. Harjoittelun tulisi olla monipuolista ja asteittain etenevää, ja
siinä huomioida sekä yksilöllisyys että biologinen ikä. Myös puhtaan liikesuorituksen,
lihastasapainon sekä palautumisen ja levon merkitys on huomioitava harjoittelussa.
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1 JOHDANTO
Yhteiskunnan viimeaikaisten rakenteellisten muutosten ja tietoyhteiskuntaan siirtymisen
myötä työn fyysinen kuormittavuus on vähentynyt ja fyysinen aktiivisuus on siirtynyt
vapaa-ajan ilmiöksi. Tämä näkyy erityisen selvästi lasten ja nuorten arjen liikkumisessa,
joka on vähentynyt koululiikunnan ohella viime vuosikymmenen aikana. (Tammelin
2008, 12–13; Husu ym. 2011, 20–26; Turpeinen ym. 2011, 20–25, 28–31) Fyysisesti
inaktiivisten lasten ja nuorten määrän lisääntyessä on samaan aikaan osallistuminen
organisoituun harrasteliikuntaan ja kilpaurheiluun sekä intensiiviseen harjoitteluun
kuitenkin kasvanut kolmen viime vuosikymmen ajan.
Lasten ja nuorten organisoidun liikunnan ja intensiivisen harjoittelun myötä myös lasten
ja nuorten traumaperäiset tapaturmat ja rasitusvammat ovat lisääntyneet (Malina ym.
1982; Micheli 1986; Maffulli & Helms 1988; Maffulli 1992; DiFiori 1999; Maffulli &
Bruns 2000; AAP 2001, 1459; Maffulli 2001; Rossi & Dragoni 2001; Adirim & Cheng
2003, 76; Brenner 2007; Goldberg ym. 2007; Carpenter, Jones & Richards 2008; Sing
& Srivastava 2008; Kerssemakers, Fotiadou, de Jonge, Karantanas & Maas 2009).
Rasittavan, kilpailuhenkisen, intensiivisen ja yksipuolisen harjoittelun yhteydessä
korostuvat erityisesti rasitusvammat, joita kaikista lasten urheiluvammoista arvioidaan
olevan nykyisin 30–50 % (Adirim & Cheng 2003, 76; Heinonen 2008, 81–82). Tämän
ohella nuori urheilija voi osallistua myös useamman urheilulajin valmennustoimintaan.
Nämä edellä mainitut tekijät mahdollisesti lisäävät urheiluvammojen esiintyvyyttä.
(Emery 2003; Peltokallio 2003, 1029; Caine, DiFiori & Maffulli 2006; Brenner 2007,
1244; Shanmugam & Maffulli 2008, 33–34) Pidentyneestä kilpailukaudesta ja
kokovuotisesta harjoittelusta johtuvan riittämättömän kudosten palautumisen ohella
urheiluvammoihin johtavat esimerkiksi myös puutteellinen (laji)tekniikan hallinta,
heikosti istuvat suojavarusteet, harjoitteluvirheet, lihasheikkoudet ja lihasepätasapaino
(Emery, 2003). Myös lisääntyneiden harjoitteluvaatimusten voi katsoa edesauttavan
rasitusvammojen syntyä urheilevilla lapsilla ja nuorilla (Peltokallio 2003, 1042).
Uusien urheiluvammojen vuosittainen ilmaantuvuus (insidenssi) vaihtelee eri
urheilulajien välillä, ja siihen vaikuttavat esimerkiksi lapsen ikä, sukupuoli, pelirooli ja
taitotaso (Caine ym. 2006b). Todellista insidenssiä on vaikea luotettavasti määrittää,
sillä osa nuorista urheilijoista ei hakeudu vamman vuoksi lääketieteelliseen hoitoon.
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Tällöin vammat jäävät mahdollisesti raportoimatta. (Adirim & Cheng 2003, 76;
Shanmugan & Maffulli 2008, 34) Kroonisten rasitusvammojen osalta vallitsevuutta
(prevalenssi) ei myöskään pystytä luotettavasti määrittämään. Raportoimattomuuden
ohella tapausten määrittämisen tekee vaikeaksi mahdollisten aineistojen sisältämät
eroavaisuudet. Lisäksi krooniset rasitusvammat eivät välttämättä estä urheilusuoritusta.
(Carpenter ym. 2008, 100)
Lisääntyneistä ilmaantuvuus- ja vallitsevuusarvioista huolimatta suurin osa lasten ja
nuorten urheiluvammoista on edelleen lieviä ja suurimmaksi osaksi ruhjeita,
venähdyksiä ja revähdyksiä. Näiden ohella yleisimpiä urheiluun liittyviä vammoja ovat
epifyysi- ja apofyysivammat, osteokondroosit (luukuolioon johtavat luuruston
kasvuhäiriöt), nivelkivut ja rasitusmurtumat. (Adirim & Cheng 2003, 77; Peltokallio
2003, 1045–1128; Cassas & Cassettari-Wayhs 2006; Shanmugam & Maffulli 2008)
Erityisesti voimakkaaseen fyysiseen kuormittuneisuuteen liitettyjen apofyysi- ja
epifyysivammojen on todettu lisääntyneen. Monet näistä fyysivammoista paranevat
ensisijaisesti levolla ja kuntoutuksella. On kuitenkin myös näyttöä siitä, että ne voivat
aiheuttaa epämuodostumia ja kasvuhäiriöitä. (DiFiori 1999; Caine ym. 2006a)
Urheiluvammat vaikuttavat siis monin tavoin lapsen ja nuoren urheilijan eri kudoksiin:
kasvavaan luuhun, pehmytkudoksiin ja rustoon. Ne voivat aiheuttaa mahdollisesti myös
elinikäisen vamman (Maffulli & Bruns 2000).
Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tarkastella lasten- ja nuorten lonkka- ja
reisialueen apofyysivammoja. Apofyyseihin liittyvää tutkimuskirjallisuutta on olemassa
1940-luvulta saakka (Labuz 1946; Milch 1953). Viime vuosina lisääntyneiden lasten ja
nuorten urheiluvammojen vuoksi apofyysit ovat edelleen ajankohtaisia. Tutkielmassa
käsitellään

lonkka-

ja

reisiluun

apofyysialueiden

rakenteita

apofyysialueiden diagnosointia, kuntoutusta ja ennaltaehkäisyä.

ja

toimintaa,
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2 LONKKA- JA REISILUUN APOFYYSIALUEIDEN RAKENTEET JA
TOIMINTA

Apofyysit ovat kehittyvissä luissa olevia sekundaarisia kasvualueita, jotka toimivat
lihasten ja jänteiden kiinnittymiskohtina. Ne kiinnittyvät rustoliitoksella varsinaiseen
perusluustoon

ja

luutuvat

rustomallin

mukaisesti

keskimäärin

7–25-vuotiaina

näyttäytyen rakenteellisesti kyhmyinä ja määräten niistä lähtevien lihasten ja jänteiden
vetosuunnan ja voimakkuuden. (Adirim & Cheng 2003, 77; Peltokallio 2003, 1046;
Moore & Dalley 2006, 562) Apofyysistä käytetään kirjallisuudessa osin myös käsitettä
traktioepifyysi

(ks.

esim.

Arnaiz

ym.

2011).

Tässä

tutkielmassa

käytetään

systemaattisesti käsitettä apofyysi.
Lonkka- ja reisiluussa apofyysivammat ilmenevät tyypillisesti istuinkyhmyissä,
suoliluun harjuissa, häpyluun kyhmyissä, häpyluun alahaaroissa, isoissa ja pienissä
sarvennoisissa sekä suoliluun yläetu- ja alaetukärjissä. (Adirim & Cheng 2003, 77;
Peltokallio

2003,

1046–1047;

Kivel,

d`Hemecourt

&

Micheli

2011,

144)

Apofyysivammojen syntymekanismien ymmärtämisen kannalta on keskeistä hahmottaa
lonkka- ja reisiluun alueen rakenteet ja niveltason toiminnallisuus. Tutkielmassa
tarkastellaan ensisijaisesti luisia, passiivisia ja aktiivisia niveltä tukevia rakenteita sekä
lonkkanivelen lihastoimintaa. Hermo- ja verisuonirakenteita ei selvitetä työssä.
Rakenteet nimetään pääasiallisesti suomeksi. Kaikki anatomiset käsitteet eivät
kuitenkaan avaudu suomen kielellä seikkaperäisesti, jolloin osa käsitteistä on vain
latinaksi.

2.1 Lonkka- ja reisiluun anatomia
Lonkkaluu (os coxae)1 muodostuu kolmesta luusta: suoliluusta (os ilium), istuinluusta
(os ischiadicum) ja häpyluusta (os pubis). Ne luutuvat lapsuuden aikana ja muodostavat
1

Lonkkaluut voidaan anatomisesti yhdistää myös lantioon. Tässä tutkielmassa lantio (engl. pelvis) jaetaan
suureen ja pieneen lantioon. Suuri lantio muodostuu lantioluiden ylimmistä (superiorisista) osista ja
alimmista (inferiorisista) lannerangan nikamista. Sen voidaan laskea kuuluvan osaksi vatsaontelon
aluetta. Tällöin se rajautuu vatsaontelon alimpana rakenteena suoliluihin ja lannerankaan. Pieni lantio
puolestaan voidaan rajata lantioluiden alimpiin rakenteisiin sekä ristiluuhun ja häntäluuhun.
Kuvitteellisena rajana ison ja pienen lantion välillä voidaan pitää anterioris-posteriorista linjaa
häpyluuliitoksesta lannerangan neljänteen tai viidenteen nikamaan. (Moore & Dalley 2006, 357; Drake,
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yhdessä nivelkuopan, ns. lonkkamaljakon (acetabulum), johon reisiluun pää niveltyy.
Kaikilla kolmella luulla on oma ensisijainen luutumiskeskus. Viisi sekundaarista
luutumiskeskusta ilmaantuvat myöhemmin. Syntymässä suoli-, istuin- ja häpyluu
yhdistyvät hyaliini- eli lasirustolla. Puberteetin aikana ne luutuvat 15–25 ikävuoden
välillä. (Moore & Dalley 2006, 560)
Suoliluu jakaantuu etu- ja takapintaan sekä suoliluun harjanteeseen (crista iliaca).
Luiset kyhmyt suoliluun etummaisella (anteriorisella) pinnalla ovat yläetukärki (spina
iliaca anterior superior) ja alaetukärki (spina iliaca anterior inferior). Vastaavat
rakenteet ilmenevät myös suoliluun takimmaisella (posteriorisella) pinnalla (spina
iliaca posterior superior ja spina iliaca posterior inferior). Suoliluun ulkonevana
rakenteena on suoliluun kyhmy, joka sijaitsee luun ulkopinnalla. Sen alle sijoittuvat
pakara-alueen linjat. Suoliluun kuoppa (fossa iliaca) sijaitsee luun sisäpinnalla.
(Neumann 2002, 388–389; Moore & Dalley 2006, 560; Drake, Vogl & Mitchell 2010,
526–527) Apofyysivammojen kannalta keskeiset rakenteet sijaitsevat suoliluun
etupinnalla.
Istuinluu voidaan rakenteellisesti jakaa seuraaviin osiin: haaraan (ramus ossis ischii),
istuinkyhmyyn (tuber ischiadicum) ja istuinkärkeen (spina ischiadica). Näistä haara
sijaitsee istuin- ja häpyluun välissä olevan aukon (foramen obturatum) ja sen peittävän
kalvon alapuolella. Istuinkärki sijaitsee istuinluun takareunassa ylhäällä istuinkyhmyyn
nähden. (Neumann 2002, 391; Moore & Dalley 2006, 562; Drake ym. 2010, 527–528)
Istuinluussa keskeisin rakenne apofyysivammoissa on istuinkyhmy.
Häpyluu voidaan jakaa runkoon (corpus ossis pubis), ylä- ja alahaaroihin (ramus
superior, ramus inferior), harjanteiseen kohoumaan (crista pubica), häpyluun kyhmyyn
(tuberculum pubicum, l. pecten ossis pubis) ja häpyluun vartalonpuoleisen eli
proksimaaliosan kohoumaan (eminentia iliopubica l. iliopectinea). Häpyluita yhdistää
Vogl & Mitchell 2010, 406, 526) Ison ja pienen lantion ohella voidaan käyttää myös käsitettä luinen
lantio (engl. bony pelvis) (Neumann 2002, 388; Drake ym. 2010, 526).
Tässä työssä käytetään systemaattisesti käsitteitä lonkka- ja reisiluu, joilla pyritään viittaamaan
pääasiallisiin luisiin- ja apofyysirakenteisiin. Tästä syystä tutkielmassa ei käytetä käsitettä lantion alueen
apofyysivammat.
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rustorakenteinen häpyluuliitos (symphysis pubis). (Neumann 2002, 390–391; Moore &
Dalley 2006, 562) Apofyysivammoihin liittyen häpyluun merkittävimmät rakenteet ovat
alempi haara ja häpyluun kyhmy, johon kiinnittyy nivusside (lig. inguinale). Kyhmy
toimii siis epäsuoralla tavalla lihasten kiinnittymiskohtana (Moore & Dalley 2006, 562).
Reisiluun vartalonpuoleisen osan keskeisiä rakenteita ovat reisiluun pää (caput femoris),
kaula (collum femoris), runko-osa (corpus femoris) sekä iso (trochanter major) ja pieni
sarvennoinen (trochanter minor). Edessä (anteriorisesti) sarvennoisten väliin jäävää
tilaa kutsutaan nimellä linea intertrochanterica ja takana (posteriorisesti) harjuksi
(crista intertrochanterica). (Neumann 2002, 391–392; Moore & Dalley 2006, 563–565;
Drake ym. 2010, 529–531) Näistä tyypillisimpiä apofyysivammojen rakenteita ovat
sarvennoiset.

2.2 Lonkkanivelen anatomia
Lonkkanivelen (articulatio coxae) muodostavat reisiluun pään ja lantioluun
lonkkamaljakon nivelpinnat. Lonkkamaljakko muodostuu lantion kolmesta luusta:
pääasiallisesti suoli- ja istuinluusta (80 %) sekä osin häpyluusta (20 %). (Neumann
2002, 391) Sen keskeisiä luisia rakenteita ovat facies auricularis, facies lunata, fossa
acetabuli sekä incisura acetabuli. Edellä mainituista facies auricularis on korvan
muotoinen nivelpinta suoliluussa ja facies lunata on lonkkamaljakon puolikuumainen
nivelpinta, jota peittää nivelrusto. Fossa acetabuli viittaa lonkkamaljakon syvään osaan,
jota facies lunata kiertää. Incisura acetabuli on facies lunatassa oleva lovimainen
rakenne, joka jatkuu lonkkamaljakon keskelle fossa acetabulumina. Fossa acetabuliin
kiinnittyvät reisiluun nivelsiteet (ligamentit). Incisuran läpi kulkevat alueen verisuonet
ja hermot. (Moore & Dalley 2006, 562; Drake ym. 2010, 526–528)
Lonkkaniveltä tukeviin passiivisiin rakenteisiin kuuluvat syyrustoinen rengasmainen
rakenne (labrum acetabulum), nivelkapseli sekä lonkan alueen nivelsiteet. Labrum
syventää lonkkamaljakkoa ja tukee lonkkaniveltä passiivisesti. Vahva nivelkapseli
ulottuu mediaalisesti lonkkamaljakkoon ja sen poikittaiseen nivelsiteeseen (lig.
transversum acetabuli) sekä foramen obturatoriaan. Lateraalipuolella se kiinnittyy
reisiluun edessä sijaitsevaan linea intertrochantericaan sekä takana reisiluun kaulan
intertrochanterisen harjun proksimaaliosaan. Toiminnallisesti nivelkapseli tukee
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lonkkaniveltä ja sallii lonkan ojennuksen 10–20 asteeseen saakka. (Neumann 2002, 395;
Drake ym. 2010, 533)
Lonkkaniveltä tukevia nivelsiteitä on pääasiallisesti viisi: 1) lig. iliofemorale, 2) lig.
pubofemorale, 3) lig. ischiofemorale, 4) lig. transversum acetabuli (toiminnallisesti osa
lonkkamaljakkoa reunustavaa labrum-rakennetta) ja 5) lig. capitis femoris (caput
femoriksesta fossa acetabulumiin). Tämän ohella nivelkapselissa on pitkittäisiä ja
ympyränmuotoisia (zona orbicularis) säikeitä. Nivelsiteistä keskeisimpiä lonkkaniveltä
tukevia rakenteita ovat lig. iliofemorale, lig. pubofemorale ja lig. ischiofemorale. Näistä
kolmesta nivelsiteestä vahvin on suoliluun ja reisiluun välillä (spina iliaca anterior
inferiorista linea intertrochanteriin femurissa) kulkeva lig. iliofemorale. Se sijaitsee
lonkkanivelen etummaisella puolella ja on muodoltaan kolmion tai Y-kirjaimen
kaltainen. Osa nivelsiteen säikeistä kiinnittyy reisiluun intertrochanterisen linjan ylä- ja
alapuolelle, ja ne ovat keskiosaan kiinnittyviä säikeitä paksumpia muodostaen Ykirjaimen muotoisen rakenteen. Toiminnallisesti se estää lonkan ojennusta. (Neumann
2002, 399–400; Moore & Dalley 2006, 678; Drake ym. 2010, 534–535)
Häpy- ja reisiluun yhdistävä lig. pubofemorale sijaitsee edessä ja alhaalla
lonkkaniveleen nähden. Se on kolmionmuotoinen ja kiinnittyy mediaalisesti eminentia
iliopubicaan, membrana obturatoriaan ja läheisiin luurakenteisiin. Lateraalisesti se
liittyy osin lonkkanivelen nivelpussiin, häpyluun ylempään haaraan ja lig. iliofemoralen
syviin säikeisiin sekä membrana obturatoriaan. Se kiristyy lonkkanivelen loitonnuksessa
ja äärimmäisessä ojennuksessa. (Neumann 2002, 399; Moore & Dalley 2006, 678;
Drake ym. 2010, 534)
Istuinluun ja reisiluun välillä (lonkkamaljakon takareunasta isoon sarvennoiseen)
kulkeva lig. ischiofemorale vahvistaa lonkkaniveltä takaa ja alhaalta. Se liittyy myös
säikein iliofemoraaliseen nivelsiteeseen, reisiluun kaulaan ison sarvennoisen lähettyville
sekä lonkkanivelen nivelpussiin. Päällimmäiset säikeet kiristyvät lonkan sisäkierrossa ja
ojennuksessa. Ne kiristyvät liikelaajuudestaan täydessä sisäkierrossa ja ojennuksessa.
Ylimmäiset säikeet kiristyvät puolestaan täydessä lähennyksessä ja alimmat säikeet
koukistuksessa. (Neumann 2002, 399–400; Moore & Dalley 2006, 678; Drake ym.
2010, 534–535)
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Lonkkamaljakon alaosassa, facies lunatassa, on aukko, jonka lig. transversum acetabuli
täyttää.

Toiminnallisesti

se

on

osa

lonkkamaljakkoa

reunustavaa

labrumia.

Lonkkamaljakon keskiosa, fossa acetabuli, sisältää lig. tereksen, rasvakudosta,
synoviaalikalvoa sekä verisuonia. (Neumann 2002, 395; Drake ym. 2010, 533)

2.3 Lonkkanivelen toiminnallinen anatomia
Pallomaisessa lonkkanivelessä

(articulatio spheroidea) liikettä tapahtuu kolmella

liiketasolla: sagittaalisesti nivelen koukistus ja ojennus (fleksio ja ekstensio),
frontaalisesti lähennys ja loitonnus (adduktio ja abduktio) sekä horisontaalisesti ulko- ja
sisäkierto (lateraali- ja mediaalirotaatio). Edellisten yhdistelmäliikkeenä mahdollistuu
osittain myös ”pyöritys” eli circumduktio. (Neumann 2002, 402; Moore & Dalley 2006,
678; Platzer 2009, 200; Drake ym. 2010, 532) Lonkkanivelen toimintaa tarkasteltaessa
on keskeistä huomioida, että lonkkanivelet, risti-suoliluunivelet sekä lanneranka
muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Lantion ja lannerangan osalta voidaan
esimerkiksi huomioida lumbopelvistä rytmiä. Lonkkanivelen liikkeisiin vaikuttavat
myös frontaalisella tasolla reisiluun kaulan ja runko-osan inklinaatiokulma sekä
reisiluun kiertyminen, ns. torsiokulma. (Neumann 2002, 392–394, 404; Moore & Dalley
2006, 563–565; Platzer 2009, 196) Apofyysivammojen kannalta on keskeistä rajata
toiminnallisuuden tarkastelu lonkkanivelen liikkeisiin ja niitä suorittaviin lihaksiin,
joiden kautta vetokuormitus apofyysiin kohdistuu.

2.3.1 Koukistus ja ojennus
Lonkan koukistuksen suorittavat pääasiallisesti lonkankoukistajien lihasryhmä sekä
nelipäisen reisilihaksen suora lihas. Niiden ohella ensisijaisiin koukistajalihaksiin
voidaan laskea kuuluviksi leveä peitinkalvon jännittäjälihas, räätälinlihas, pitkä
lähentäjälihas sekä harjannelihas (Neumann 2002, 410).
Lonkankoukistajien lihasryhmä koostuu kolmesta lihaksesta, joita ovat iso lannelihas
(m. psoas major), pieni lannelihas (m. psoas minor) sekä suoliluulihas (m. iliacus).
Näistä lonkan alueen apofyysivammojen osalta keskeisiä ovat iso lannelihas ja
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suoliluulihas, jotka kiinnittyvät yhteisellä jänteellä reisiluun pieneen sarvennoiseen 35–
40 asteen kulmassa mahdollistaen voimakkaan koukistuksen. Pieni lannelihas kykenee
tuottamaan vähän voimaa ja se puuttuu n. 40 %:lta ihmisistä. Lähtökiinnityskohdaltaan
(origo) suuri lannelihas kiinnittyy rintarangan alaosan (Th12) ja lannerangan alueen
nikamansolmuihin
nikamavälilevyihin.

eli

corpuksiin

Lonkan

ja

nikamien

koukistuksen

ohella

sivuhaarakkeisiin
se

vakauttaa

ja

alueen

lannerankaa.

Suoliluulihas kiinnittyy origoltaan suoliluun kuoppaan. Suora reisilihas (m. rectus
femoris) kulkee polvinivelen yli suoliluun alaetukärjestä kiinnittyen sääriluun kyhmyyn
(tuberositas tibiae) yhteisellä patella-nivelsiteellä muiden nelipäisen reisilihaksen osien
(m. vastus lateralis, m. vastus medialis ja vastus intermedius) kanssa. Polvinivelen yli
kulkiessaan suora reisilihas mahdollistaa myös polven ojennusliikkeen. (Neumann
2002, 410–411; Moore & Dalley 2006, 591–594; Platzer 2009, 234; Drake ym. 2010,
561–564)
Lonkkanivelen ojennuksesta vastaa pääasiallisesti kaksi lihasta ja yksi lihasryhmää: iso
pakaralihas, takareiden lihakset ja suuren lähentäjälihaksen (m. adductor magnus)
takimmainen osa. Sekundaarisena ojentajana toimivat keskimmäisen pakaralihaksen
takimmaiset säikeet. Reiden lähentäjälihakset ojentavat myös lonkkaa, kun lonkan
koukistus on yli 50 astetta. Suurella pakaralihaksella on lukuisia lähtökiinnityskohtia
esimerkiksi suoliluuhun takimmaisissa osissa, ristiluussa, häntäluun lateraalisissa
reunoissa, alueen nivelsiteissä sekä lanneselkäkalvossa. Pinnalliset lihassäikeet
insertoituvat suoliluusäärisiteeseen ja syvät säikeet reisiluun proksimaaliseen päähän.
Lonkan ojennuksen suorittavista lihaksista suuri pakaralihas on voimakkain. Se
aktivoituu pääasiallisesti koukistuksen ja ojennuksen välisinä liikkeinä (kuten istumasta
noustessa ja portaita ylösnoustessa), nopeissa liikkeissä ja vastusta vasten tehdyssä
lihastyössä. Lonkan ojennuksen ohella iso pakaralihas vastaa osin myös lonkan
lateraalirotaatiosta. (Neumann 2002, 415–417, 420; Moore & Dalley 2006, 608–610;
Drake ym. 2010, 550–551)
Takareiden lihasryhmä koostuu neljästä lihaksesta: ulkosivuilla (lateraalisesti)
sijaitsevista kaksipäisen reisilihaksen kahdesta lihaksesta sekä sisäsivulle (mediaalisesti)
sijoittuvista puolikalvoisesta ja -jänteisestä lihaksista. Kaksipäinen reisilihas (m. biceps
femoris) koostuu kahdesta osasta, joista rakenteeltaan pidempi (caput longum)
kiinnittyy origoltaan istuinkyhmyyn ja lyhyempi (caput breve) reisiluussa posteriorisesti
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sijaitsevaan harjumaiseen rakenteeseen. Yhdessä ne molemmat insertoituvat pohjeluun
päähän. Lihakset osallistuvat yhdessä polven koukistukseen. Pidempi lihas suorittaa
lonkan ojennuksen ja lateraalisen rotaation. Polvinivelen osittaisessa koukistuksessa
molemmat lihakset suorittavat lateraalista rotaatiota. Puolikalvoinen lihas ja -jänteinen
lihas kiinnittyvät origoiltaan myös istuinkyhmyyn. Puolikalvoinen lihas insertoituu
sääriluun sisempään nivelnastaan (condylus medialis tibiae) ja osin myös polvinivelen
kapseliin. Puolijänteinen lihas kulkee sääriluuhun muodostaen ns. pes anserinus rakenteen sääriluun ylä- ja sisäosaan yhdessä räätälinlihaksen ja hoikkalihaksen
jänneosien kanssa. Yhdessä puolijänteinen- ja puolikalvoinen lihas koukistavat
polviniveltä, ojentavat ja sisäkiertävät lonkkaniveltä. Lonkan ollessa 75 asteessa ne
yhdessä suuren lähentäjälihaksen (m. adductor magnus) kanssa tuottavat 90 % lonkan
ojennuksesta. Loput 10 % suorittaa iso pakaralihas. (Neumann 2002, 415–417; Platzer
2009, 236, 250; Moore & Dalley 2006, 616–619; Drake ym. 2010, 550, 551, 568–569)

2.3.2 Loitonnus ja lähennys
Lonkkanivelen loitonnuksesta vastaavat pääasiallisesti keskimmäinen ja pieni
pakaralihas. Niiden ohella räätälinlihas ja päärynänmuotoinen lihas osallistuvat
toissijaisesti liikkeeseen. Keskimmäinen pakaralihas (m. gluteus medius) kiinnittyy
suoliluun lateraaliseen pintaan ja kulkee reisiluun isoon sarvennoiseen. Pieni
parakaralihas (m. gluteus minimus) sijaitsee keskimmäisen pakaralihaksen alla suoliluun
päällä ja kiinnittyy myös trochanter majoriin. (Neumann 2002, 420–421; Moore &
Dalley 2006, 612; Platzer 2009, 236; Drake ym. 2010, 548, 550)
Lonkan lähennyksestä vastaa lähentäjien lihasryhmä: harjanne-, hoikka-, pitkä
lähentäjä-, lyhyt lähentäjä- ja suuri lähentäjälihas. Lähentäjistä mediaalisesti kulkee
hoikkalihas (m. gracilis), joka vartalon puoleiselta lähtökohdaltaan kiinnittyy häpyluun
alareunaan ja insertiokiinnitykseltään ns. pes anserinus -rakenteeseen. Lähennyksen
ohella hoikkalihas suorittaa toissijaisesti sisäkiertoa polvessa. Lähentäjäryhmän uloin
(lateraalisin) lihas on harjannelihas (m. pectineus), joka kulkee häpyluun yläreunasta
(pecten ossis pubis) edessä pieneen sarvennoiseen ja reisiluun takana linea asperaan.
Muut lähentäjälihakset sijoittuvat reisiluun suuntaisesti kolmessa kerroksessa.
Päällimmäiseksi ja etummaiseksi niistä sijoittuu pitkä lähentäjälihas (m. adductor
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longus), jonka alle jää lyhyt lähentäjälihas (m. adductor brevis). Edellisen alla on
lähentäjälihaksista pinta-alaltaan suurin lihas eli suuri lähentäjälihas (m. adductor
magnus).

Lyhyen

ja

pitkän

lähentäjälihaksen

lähtökiinnityskohdat

sijaitsevat

häpyluussa, kun suuren lähentäjälihaksen origot sijaitsevat istuinkyhmyssä ja istuinluuhäpyluuhaarassa. Suuren lähentäjälihaksen lähtökohta-alueet selittävät myös lihaksen
kaksiosaisen funktion: lonkan lähennyksen ja ojennuksen. Muutoin lähentäjälihasten
distaaliset kiinnittymiset sijoittuvat pääsääntöisesti linea asperaan: poikkeuksena on
ison lähentäjälihaksen istuinkyhmystä lähtevä osa, joka kiinnittyy lähentäjäkyhmyyn ja
nivelnastojen yläpuolelle. (Neumann 2002, 412–415; Moore & Dalley 2006, 597–599;
Platzer 2009, 240–242; Drake ym. 2010, 564–567)

2.3.3 Ulko- ja sisäkierto
Lonkkanivelen ulkokierrosta vastaa syvien aukikiertäjälihasten ryhmä sekä iso
pakaralihas

ja

räätälinlihas.

Toissijaisesti

ulkokiertoa

suorittavat

kaksipäisen

reisilihaksen pitkä pää sekä keskimmäinen ja pieni pakaralihas. Pääasiallisesti lonkan
lateraalirotaatio mahdollistuu lantion neutraaliasennossa syvien aukikiertäjien avulla,
joita on kuusi. Näistä suurin on päärynänmuotoinen lihas (m. piriformis). Se kiinnittyy
ristiluun etupintaan ja kulkee isoon sarvennoiseen reisiluussa. Ulkokierron ohella se
toimii myös toissijaisesti loitonnuksessa. Kliinisesti merkityksellistä on, että m.
piriformiksen alta kulkee iskiashermo. Hermo voi jäädä mahdollisesti hermopinteeseen
edellä mainitun lihaksen ollessa kireä. Piriformiksen ohella myös muiden lonkan syvien
aukikiertäjien

insertiokiinnityksenä

on

pieni

sarvennoinen.

Poikkeuksena

on

nelikulmainen reisilihas, joka kiinnittyy reisiluun proksimaaliseen osaan ja linea
intertrochantericaan. Origoiltaan ne kulkevat ylhäältä alas membrana obturatorian
takapinnalla seuraavasti: ylempi kaksoslihas (m. gemellus superior) istuinkärjestä,
sisempi peittäjälihas (m. obturatorius internus) membrana obturatorian pinnalta, alempi
kaksoslihas (m. gemellus inferior) istuinkyhmystä ja m. quadratus femoris istuinluun
lateraalisivulta. Syvistä aukikiertäjistä ulompi peittäjälihas (m. obturatorius externus)
sijaitsee membrana obturatorian anteriorisella pinnalla. (Neumann 2002, 423–424;
Moore & Dalley 2006, 608–611, 614; Platzer 2009, 236–238; Drake ym. 2010, 548–
550)
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Lonkkanivelen sisäkiertoon ei liity ensisijaisia lihaksia. Sen suorittavat toissijaiset
lihakset asennosta riippuen. Niitä ovat m. gluteus minimus, m. gluteus medius, m. tensor
fascia latae, m. adductor longus, m. adductor brevis, m. pectineus sekä m.
semimembranosus ja m. semitendinosus. (Neumann 2002, 415)

2.3.4 Suoliluuhun kiinnittyvät lihakset
Lonkkanivelen lihasten anatomisten kiinnittymisen ohella keskeistä apofyysivammojen
kannalta on tarkastella suoliluuhun liittyviä lihaksia. Näistä kliinisesti merkityksellisiä
ovat ulompi ja sisempi vino vatsalihas, poikittainen vatsalihas sekä aiemmin esille
tulleet keskimmäinen pakaralihas ja leveä peitinkalvon jännittäjälihas. Ulompi vino
vatsalihas (m. obliquus externus abdominis) kulkee kahdeksan alimman kylkiluun ja
lateraalisen suoliluun harjun välillä, kun sisempi vinovatsalihas (m. obliquus internus
abdominis) sijaitsee lanneselkäkalvon, suoliluun harjun, nivussiteen ja kolmen (tai
neljän) alimman kylkiluun välillä. Ne yhtyvät aponeuroosin avulla suoran vatsalihaksen
(m. rectus abdominis) jännetupen valkoiseen saumaan. Poikittainen vatsalihas (m.
transversus abdominis) kulkee tynnyrimäisesti vyötärön ympäri lanneselkäkalvosta,
suoliluun harjusta, nivusiteestä ja alemmista kuudesta kylkirustosta kiinnittyen suoran
vatsalihaksen jännetuppeen, häpyluun harjanteeseen ja sen linea pectinealikseen.
(Moore & Dalley 2006, 19–204; Platzer 2009, 85–89; Drake ym. 2010, 272–277)
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3 APOFYYSIVAMMATYYPIT
Apofyysivammalla

viitataan

yleisesti

vetorasituksen

aiheuttamaan

muutokseen

apofyysissä ja sen viereisissä kudoksissa. Apofyysivammat voidaan jakaa kahteen
vammatyyppiin niiden syntyperän mukaisesti: 1) krooniseen apofyysivammaan ja 2)
akuuttiin apofyysivammaan (Peltokallio 2003, 1045; Arnaiz ym. 2011, 316). Yleisin
apofyysivamma urheilevilla kasvuikäisillä on sääriluun kyhmyssä (tuberositas tibiae)
esiintyvä Osgood-Schlatterin tauti, joka ilmenee erityisesti hyppylajien harrastajilla
keskimäärin 8–15 vuoden iässä. Pojilla se tyypillisimmin ilmenee 12–15-vuotiaana, kun
tytöillä se voi oireilla jo 8–12-vuotiaana. (Gholve, Scher, Khakharia, Widmann & Green
2007)

Muita tyypillisiä hyppyjen aiheuttamia apofyysivammoja ovat Severin tauti

kantapäässä (akillesjänteen kiinnittymiskohdassa) 7–13-vuotiailla urheilijoilla sekä
Sinding-Larsen-Johanssonin tauti patellan eli polvilumpion alakärjessä 10–16vuotiailla. (Adirim & Cheng 2003, 77; Cassas & Cassettari-Wayhs 2006, 1020; Gholve
ym. 2007; Heinonen 2008, 82; Shanmugan & Maffulli 2008, 45) Yleisiä
apofyysivamma-alueita ovat myös olkaluun ns. Little league elbow (epicondylus
medialis humerii) 6–11-vuotiailla, kyynärnivelenlisäkkeen apofyysit (olecranon),
selkärangan nikamien rengasapofyysit 10–18-vuotiailla, lannenikaman epätyypillinen
Scheurmanin leesio sekä jalkaterän veneluun (os naviculare) ja viidennen
metatarsaaliluun apofyysit. (Maffulli & Bruns 2000, 60; Adirim & Cheng 2003, 77;
Peltokallio 2003, 1047–1048, 1050; Hendrix 2005; Cassas & Cassettari-Wayhs 2006,
1020–1021; Maffulli & Magra 2006, 730–738; Gholve ym. 2007; Chang ym. 2008;
Marsh 2010; Messick & Burroughs 2011; Orava 2012, 103–105, 202–204; Scharfbillig
ym. 2011)
Erilaisten

urheilulajien

apofyysivammoina.

aiheuttama

Tiivistetysti

vetorasitus

voidaan

todeta,

ilmenee
että

lajille

esimerkiksi

ominaisina
yläraajan

apofyysivammoja ilmenee erityisesti heitto- ja uintilajeissa. Alaraajaan kohdistuvat
apofyysivammat ovat yleisiä esimerkiksi juoksulajeissa ja äkillisiä suunnanvaihdoksia
edellyttävissä lajeissa. (Arnaiz ym. 2011, 317) Selkärangan nikamien rengasapofysiitit
kohdentuvat puolestaan erityisesti selkärankaa voimakkaasti ekstensoivissa lajeissa,
kuten voimistelussa, tanssissa ja luistelussa. Lantion alueen apofyysivammat
yhdistetään usein voimisteluun, juoksulajeihin, jalkapalloon ja amerikkalaiseen
pesäpalloon (Rossi & Dragoni 2001; Pisacano & Miller 2003).
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3.1 Krooninen apofyysivamma
Kroonisen apofyysivamman taustalla on toistuva vetosuuntainen fyysinen rasitus, joka
kohdistuu lihaksen jänteen kiinnittymisen kautta kehittyvään apofyysiin aiheuttaen
toistuvia mikrorepeämiä. Tällöin apofyysialue altistuu paikallisille tulehdusmuutoksille,
turvotukselle, kivulle ja toimintakyvyn vajaukselle. (Ks. esim. Maffulli & Bruns 2000,
61; Carpenter ym. 2008, 100; Hébert, Laor, Divine, Emery & Wall 2008, 1491;
Kerssemakers ym. 2009, 477; Arnaiz ym. 2011, 317)
Krooninen apofyysi syntyy siis prosessissa (ks. kaavio 1), jossa apofyysialueeseen
kohdistuu toistuvasti voimakasta vetokuormitusta. Mikäli kudos ei sopeudu rasitukseen
tai kuormitus ylittää kudoksen mukautumiskyvyn, ei kudos kykene korjaamaan
vaurioita. Tällöin seuraa mikrorepeämiä, jotka aiheuttavat kudoksen ympäristössä ja
kudoksessa tulehdusta, rustosolujen lisääntymistä ja verisuoniin vaikuttavien aineiden
vapautumista. Vamman taustalla on siis krooninen tulehdus. Lopulta voidaan todeta
turvotusta sekä apofyysissä että ympäröivissä lihas- ja luurakenteissa. Apofyysi
mahdollisesti myös laajenee. (Hébert ym. 2008, 1491; Arnaiz ym. 2011, 316, 319)
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apofyysin laajeneminen ja ödeema
lihas- ja luuödeema

Kaavio 1. Apofyysin patofysiologia. (Mukailtu Arnaiz ym. 2011, 319)

Anamneesissä korostuu pidempään jatkunut kipu apofyysialueella. Kivun oirekuva voi
olla epämääräinen tai viitata myös muualle kuin varsinaiseen apofyysialueeseen (Arnaiz
ym. 2011, 317). Kliinisessä tutkimuksessa havaitaan kipua, aristusta käsin
tunnusteltaessa ja mahdollisesti turvotusta (Maffulli & Bruns 2000, 61; Carpenter ym.
2008, 100; Kerssemakers ym. 2009, 477). Esimerkiksi istuinkyhmyn apofyysialue
toimii polvinivelen koukistajien (m. semimembranosus, m. semitendinosus ja m. biceps
femoris caput longum) lähtökiinnityskohtana. Alueen apofysiitit ovat tyypillisiä
juoksijoilla ja tanssijoilla. Oireena on tavallisesti lonkassa ilmenevä tylppä kipu, joka
lisääntyy fyysisessä rasituksessa (Maffulli & Bruns 2000, 61; Yamamoto ym. 2004;
Arnaiz ym. 2011, 318)
Isometrinen lihassupistus apofyysiin liittyvissä lihaksissa tuottaa paikallista kipua
(Arnaiz ym. 2011, 317). Radiologisesti voidaan havaita mahdollisesti laajentuminen
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apofyysissä (engl. apophyseal widening). Tästä syystä diagnoosi tulee varmentaa
kuvantamismenetelmin: röntgen-, ultraääni-, isotooppi-, tietokonetomografia- tai
magneettikuvauksella (MRI). Yleisesti suositellaan MRI-pohjaista (kontrastiainein
tehtävää) kuvantamista, sillä muut edellä luetellut kuvantamisen muodot ovat
epäspesifisiä apofyysin diagnosoimisessa. MRI-kuvantamista suositellaan erityisesti
lantion, lonkan tai alaselän alueiden pitkittyneissä apofyysivammoissa ja epämääräisissä
kipuoireissa. (Hébert ym. 2008, 1491; Arnaiz ym. 2011, 317)

3.2 Akuutti apofyysivamma
Voimakas lihaksen supistuminen voi repäistä apofyysin irti luusta. Kyseessä on akuutti
apofyysivamma eli avulsiomurtuma. Avulsiomurtumaa voi esimerkiksi verrata aikuisen
urheilijan akuuttiin lihasrevähdykseen, jolloin lihasten repeämisen sijaan kyseessä on
jänteen vetäytyminen apofyysistä (Maffulli & Magra 2006, 730). Avulsiomurtumista
yleisimpiä vamma-alueita ovat lonkka- ja reisiluun alueella suoliluun etualakärki, pieni
sarvennoinen ja istuinkyhmy. Tällöin apofyysialueeseen kohdistuu voimakas kuormitus,
joka ilmenee esimerkiksi jalkapallossa potkaisevan jalan estymisenä taklaustilanteessa,
äkillisen kiertovamman yhteydessä tai takareiteen voimakkaasti kohdistuvassa vedossa,
kuten ylivenytyksessä hypyn yhteydessä, kaaduttaessa jalan luistaessa eteenpäin tai
spagaatissa (Maffulli & Magra 2006, 730; Shenmugam & Maffulli 2008, 43–44; Orava
2012, 253)
Avulsiomurtuma suoliluun etualakärjessä on tyypillinen esimerkiksi jalkapallossa
pelitilanteessa, jossa potkaisevan jalan lonkan koukistus ja polven ojennus estyy.
Avulsio mahdollistuu jalan osuessa alustaan, jolloin vetorasitus kohdentuu suoraan
reisilihakseen. Vastaavanlaisesti ison lannelihaksen vetorasitus voi aiheuttaa avulsion
pienestä sarvennoisesta. Suoliluun harjanne voi puolestaan avulsoitua vatsalihasten
kautta. Harvinaisempaa on räätälinlihaksen aiheuttama avulsiomurtuma suoliluun
yläetukärjessä: se syntyy esimerkiksi voimistelussa hyppytelineeltä laskeuduttaessa.
(Maffulli & Bruns 2000, 61) Suoliluun yläetukärkeen kohdistuva avulsiovamma voi
mahdollistua myös leveän peitinkalvon jännittäjälihaksen myötä. Kipu ilmenee tällöin
erityisesti lonkan fleksiossa ja lateraalirotaatiossa. Se voi mahdollisesti muistuttaa
urheilijan tyrää. (Omar ym. 2008; Arnaiz ym. 2011, 317)
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Avulsiovamman anamneesissa korostuu vakava, välitön ja paikallistuva kipu. Kliininen
löydös tulee tarkentaa radiologisella kuvantamisella. (Shenmugam & Maffulli 2008, 44)
Irronneen kyhmyn alueeseen saattaa syntyä myös ektooppista kalkkeutumaa (Orava
2012, 294). Avulsiomurtuma esimerkiksi istuinkyhmyssä on harvinainen, mutta usein
väärindiagnosoitu (Bolgla, Jones, Keskula & Duncan 2001, 83). Yleinen se on
kestävyysjuoksijoilla, palloilijoilla, hyppylajien edustajilla sekä voimistelijoilla,
taitoluistelijoilla ja balettitanssijoilla (Orava 2012, 258). Keskeisiä tekijöitä oikeaan
diagnoosiin päätymisessä ovat tarkat esitiedot, kliininen tutkimus ja soveltuva
radiologinen

tutkimus.

Diagnoosin

varmentumisen

jälkeen

tulee

konservatiivinen tai operatiivinen hoitolinjaus. (Bolgla ym. 2001, 83)

valita

joko
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4 APOFYYSIVAMMOJEN RISKITEKIJÄT
Apofyysivammojen riskitekijät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin
rasitusvammoille tyypillisesti (Peltokallio 2003, 1034–1042; Brukner & Khan 2006, 16;
Kerssemakers ym. 2009). Näistä sisäsyntyisiin riskitekijöiden määritetään kuuluvaksi
esimerkiksi kehittyvän tukiliikuntaelimistön muutokset, mahdolliset anatomiset virheet,
lihasepätasapaino ja apofyysialueen ruston kuormituksen suhde vetovoimille.
(Peltokallio 2003, 1034; Kerssemakers ym. 2009, 472) Ulkoisilla tekijöillä viitataan
yksilön ulkopuolisiin tekijöihin ja ympäristöön.

4.1 Sisäiset tekijät
Kasvavan lapsen ja nuoren rakenteellisissa tekijöissä ja fyysiseen kuormitukseen
liittyvissä fysiologisissa vasteissa on eroja aikuisen elimistöön verrattuna. Lapsilla on
esimerkiksi laajempi kehon pinta-ala suhteessa kehon massaan. Myös pään osuus
kehosta on suurempi. Lisäksi lapsilla on avoimet kasvulevyt (epifyysit), jolloin on
teoreettinen

mahdollisuus,

että

voimakas

voimaharjoittelu

voi

sulkea

niitä

ennenaikaisesti. Lapset tuottavat vähemmän nopeutta, sillä heillä on vähemmän massaa
ja voimaa. Luut ovat kehittyvässä elimistössä pehmeämmät ja huokoisemmat, jolloin
jänteillä on suurempi voima. Tämä johtaa murtumiin erityisesti kasvulevyjen osalta.
Lapset eivät myöskään vielä hallitse kompleksisia motorisia taitoja ennen myöhäistä
kouluikää (n. 10–12 v.) ja tämän ohella nopean kasvupyrähdyksen aikana ilmenee
heikentymistä erityisesti koordinaatiossa ja tasapainossa. (Adirim & Cheng 2003, 76–
77) Fysiologisesti on lisäksi huomioitava, että luiden pituuskasvu, massa ja inertiavoima
lisääntyvät kasvun aikana. Lihasten voima lisääntyy, mutta ei välttämättä suhteessa
raajan inertiavoiman kasvuun. (Hawkins & Metheny 2001, 1705)
Anatomisista poikkeavuuksista voidaan mainita esimerkiksi synnynnäiset tai kehittyneet
asentovirheet, kuten pes planus (lattajalka), pes cavus (kaarijalka), tibia vara
(länkisäärisyys), femoraalinen anteversio, patellofemoraaliset virheet, hyperpronaatio ja
instabiliteetti (Peltokallio 2003, 1037). Nämä poikkeavuudet aiheuttavat muutoksia
biomekaniikassa.
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Erityisesti kasvava luu- ja rustokudos on altis fyysiselle kuormitukselle, mikä voi johtaa
nuorella urheilijalla rasitusvammoihin. Keskeisimmät ominaispiirteet kehittyvässä
luustossa voidaan jakaa Maffuli ja Magraa (2006) mukaillen seuraavasti viiteen osatekijään: 1) nivelrustoon, 2) epifyysin ja metafyysin liitoskohtaan, 3) apofyysialueiden
kiinnittymiseen, 4) epifyysiin ja 5) puberteetin nopean pituuskasvun vaiheeseen.
Nivelruston osalta on huomioitava, että se on kypsymättömässä luustossa rakenteeltaan
paksumpaa ja se voi muokkaantua, remodulloitua. Epi- ja metafyysin välillä sijaitseva
liitoskohta on altis vahingoittumaan erityisesti leikkaavissa voimissa (engl. shear
forces). Pitkien luiden epifyysi on myös kimmoisampi ja elastisempi (ns.
pajunvitsamurtumat).

Apofyysien

riskitekijöiden

tunnistamisen

kannalta

merkityksellistä on apofyysialueiden heikko rustomainen kiinnittyminen, joka altistaa
avulsiomurtumille erityisesti puberteetin aikana. Nopean pituuskasvun vaiheessa luut
pitenevät ennen lihaksia ja jänteitä, mikä mahdollisesti altistaa vammoille. (Maffulli &
Magra 2006, 727–728)
Murrosiän nopean kasvun vaihe on apofyysivammojen kannalta siis keskeinen. Tällöin
luiden nopean pituuskasvun vuoksi lapsilla ja nuorilla esiintyy suurta epäsuhtaa lihasten
voiman, koordinaation, lihaskireyden ja nivelten liikkuvuuden suhteen. (Peltokallio
2003, 1037; Maffulli & Magra 2006, 728). Kasvu lihasjänneyksiköissä on aluksi
sekundaarista suhteessa luun pituuskasvuun. Luiden pidentyessä nopeammin kuin
lihasjänneyksiköt, dynaaminen lihastasapaino ja nivelten nivelliikkuvuus häiriintyvät,
mikä lisää sekä vetorasitusta apofyyseihin että stressiä nivelpintoihin (Peltokallio 2003,
1037). Kasvupyrähdyksen aikana myös lihaksen ja jänteen kasvu voi aiheuttaa kireyttä
ja alentaa nivelliikkuvuutta, joka lisää edelleen apofyysiin kohdistuvaa kuormitusta,
johon pyritään sopeutumaan sekä nivel- että lihasjännetasolla (Kerssemakers ym. 2009).
Toisaalta myös lihasten ja jänteiden myöhästynyt kasvu lisää kuormitusta jänteisiin ja
tätä kautta vetokuormitusta apofyyseihin. Tällöin lisääntyneet inertiavoimat ja luiden
pituuskasvu vaativat prosentuaalisesti enemmän maksimaalista voimaa lihaksilta.
(Hawkins & Metheny 2001, 1703)
Tiivistetysti

voidaan

todeta,

että

kasvavassa

tuki-

ja

liikuntaelimistössä

lihasjänneyksiköt ja nivelsiteet ovat suhteellisesti vahvempia ja elastisempia kuin
varsinainen luutumisalue. Apofyysi on tällöin sitä ympäröivää luu- ja jännekudosta
heikompi, mikä altistaa siihen kohdistuville vammamekanismeille. Rakenteellisesti
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apofyysit eroavat siis pitkien luiden epifyyseistä erityisesti hitaamman kasvuvauhdin
puolesta, mutta niissä on kasvulevyihin verrattuna myös vähemmän soluja, kun taas
pitkittäisiä kollaageenisyitä on enemmän (kts. Micheli & Fehlandt 1992).
Apofyysillä on tunnusomainen luutumiskausi. Tämän ajan se on haavoittuvainen siihen
kohdistuvalle vetokuormitukselle. Apofyysien sekundaaristen ilmestymiskeskusten
luutuminen vie vuosia. Esimerkiksi ison sarvennoisen sekundaarinen luutumiskeskus
ilmaantuu 2–5 ikävuoden vaiheilla, ja se fuusioituu lonkkaluun- ja reisiluun
apofyyseistä ensimmäisenä, keskimäärin 16–18-vuotiaana (Peltokallio 2003, 1046;
Paluska 2007, 997; Carpenter ym. 2008, 100). Suoliluun etualakärjen sekundaariset
luutumiskeskukset ilmaantuvat myöhemmin, mutta luutuvat isoa sarvennoista
nopeammin, keskimäärin 16–18-vuotiaana. Muut apofyysirakenteet fuusioituvat
huomattavasti myöhemmin: suoliluun harju (sekundaaristen luutumiskeskusten
ilmestyminen

13–15-vuotiaana)

(luutumiskeskukset
(luutumiskeskukset

luutuu

13–15-vuotiaana)
13–19-vuotiaana)

15–25-vuotiaana,

suoliluun

21–25-vuotiaana,
16–25-vuotiaana

ja

etuyläkärki
istuinkyhmy
häpyluuliitos

(luutumiskeskukset 18–20-vuotiaana) 20–25-vuotiaana. (Eich ym. 1992, 469; Ogden
2000, 407, 993; Peltokallio 2003, 1046; Paluska 2007, 997; Salminen 2009, 175)

4.2 Ulkoiset tekijät
Ulkoisilla tekijöillä voidaan viitata esimerkiksi urheiluvalmennukseen, rasitusmääriin,
virheelliseen harjoitussuunnitteluun, urheiluvälineisiin tai -ympäristöön. Suurimpana
riskitekijänä pidetään sopimatonta harjoittelua. (Kerssemakers ym. 2009, 472)
Harjoitusvirheillä

viitataan

usein

liialliseen

tai

nopeasti

lisääntyneeseen

harjoitusmäärään, intensiteettiin, harjoitusmuodon nopeaan vaihtumiseen, liialliseen
väsymykseen, riittämättömään palautumiseen tai virheelliseen tekniikkaan (Brukner &
Khan 2006, 16). Lasten ja nuorten harjoittelu tulisikin optimoida niin, että se soveltuu
luuston kehitysvaiheeseen sekä mahdollisesti alentuneeseen lihas- ja nivelliikkuvuuteen
yksilöllisesti. Tämän ohella tekniikka ja ulkoisten voimien huomiointi tulisi
havainnoida harjoittelun yhteydessä. (Kerssemakers ym. 2009, 472)
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Myös ympäristö, urheiluvälineet ja alustan merkitys rasitusvammojen syntymisessä
tulee huomioida. Harjoittelualusta voi olla esimerkiksi liian kova, pehmeä tai kalteva.
Harjoitteluympäristö voi olla myös liian kostea, kuuma tai kylmä. Ulkoisiin
riskitekijöihin voidaan ympäristön ohella lukea kuuluviksi myös riittämätön ravitsemus
ja psykologiset tekijät. (Brukner & Khan 2006, 16) Huomionarvoista on esimerkiksi
mahdollisesti vanhempien suunnasta tuleva painostus (Kerssemakers ym. 2009, 472).
Lasten ja nuorten urheilijoiden valmennuksessa on usein mukana myös vapaaehtoisia
valmentajia, joilla ei välttämättä ole tarvittavaa tietoa lasten kehityksestä (AAP 2001,
1459).
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5 APOFYYSIVAMMOJEN HOITO, KUNTOUTUS JA ENNALTAEHKÄISY
Hoitolinjoja

on

apofyysivammoissa

kaksi:

konservatiivinen

ja

operatiivinen.

Pääasiallisesti apofyysivammojen hoito koostuu konservatiivisista hoitomuodoista:
levosta sekä kivun ja turvotuksen lievityksestä. Avulsiovammojen hoidossa tarvitaan
harvakseltaan

myös

kirurgista

hoitoa.

Kuntoutusprosessissa

keskeistä

on

liikelaajuuksien palauttaminen passiivisilla ja aktiivisilla venytyksillä, aktiivinen
liikeharjoittelu ja asteittainen palaaminen lajiharjoitteluun kivun sallimissa rajoissa.
(Maffulli & Magra 2006, 730; Shanmugam & Maffulli 2008, 43–44)
Tehokkain

”hoitomuoto”

on

kuitenkin

ennaltaehkäisy,

jossa

keskiössä

on

valmennustaito, sopivat urheiluvarusteet sekä lihasvoiman ja -tasapainon kehittäminen
(Carpenter ym. 2008, 100). Paranemiseen liittyvä ennuste on sekä konservatiivisesti että
kirurgisesti hoidetuissa apofyysivammoissa hyvä (Carpenter ym. 2008, 100; Heinonen
2008, 82; Salminen 2009, 175; Arnaiz ym. 2011, 317).

5.1 Konservatiivinen ja operatiivinen hoito
Konservatiivista hoitomuotoa suositellaan kroonisissa apofysiiteissä sekä alle kahden
senttimetrin kokoisissa avulsiomurtumissa (Bolgla ym. 2001, 83). Hoito ja
kuntoutusprosessi

voidaan

jakaa

kolmeen

vaiheeseen:

akuuttiin,

aktiiviseen

kuntoutuksen ja urheiluun palaamisen vaiheisiin (ks. taulukko 1).
Konservatiivinen hoito perustuu ensisijaisesti apofyysiin kohdistuvan voimakkaan
vetorasituksen vähentämiseen eli kipua tuottavan urheilumuodon välttämiseen. Täysin
kivuttomat

liikuntamuodot

tulisi

kuitenkin

sallia,

kuten

myös

voimakkaita

vetorasituspiikkejä sisältämättömät korvaavat harjoitteet. (Heinonen 2008, 82)
Akuutissa vaiheessa levon ohella keskeistä on kivun ja turvotuksen lievittäminen
esimerkiksi kylmähoidolla ja steroidittomilla tulehduskipulääkkeillä. (Bolgla ym. 2001,
82; Cassas & Cassettari-Wayhs 2006, 1020–1021; Diehl, Best & Kaeding 2006, 20–22;
Arnaiz ym. 2011, 317) Terapeuttisen harjoittelun osalta kivuttomalla liikeradalla
voidaan mahdollisesti suorittaa submaksimaalisia isometrisiä harjoitteita (Bolgla ym.
2001, 82).
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Tulehduksen

ja

turvotuksen

lievittymisen

jälkeen

aloitetaan

aktiivinen

kuntoutusprosessi, jossa varhaistavoitteena on kivun lievittäminen ja askelsyklin
normalisoiminen. Keskeistä on myös nivelliikkuvuuksien sekä hermo-lihastoiminnan
palauttaminen. Tämän jälkeen kuntoutuksessa voidaan edetä asteittain lisääntyvään
voimaharjoitteluun. (Bolgla ym. 2001, 83; Cassas & Cassettari-Wayhs 2006, 1020–
1021; Diehl ym. 2006; Carpenter ym. 2008, 100; Hébert ym. 2008, 1488; Arnaiz ym.
2011, 317) Kun sekä lihasvoima että nivelliikkuvuus ovat palautuneet riittävälle tasolle,
edetään toiminnallisiin harjoitteisiin. Niiden avulla pyritään urheilijaa valmistelemaan
urheilulajiin palaamiseen. (Bolgla ym. 2001, 83) Kuntoutuksessa on myös tärkeää
lajitekniikan analyysi (Arnaiz ym. 2011, 317) ja sen soveltaminen modifioituihin
liikeharjoituksiin. Modifioimisella viitataan harjoitteisiin, joissa pyritään soveltamaan ja
muokkaamaan esimerkiksi lajinomaisia harjoitteita kivuttomaksi.
Lonkka-

ja

kuntoutuksessa

reisiluun

alueen

apofyysivammojen

liikkuvuusharjoitteissa

keskeisiä

osalta

lihaksia

ja

fysioterapeuttisessa
lihasryhmiä

ovat

lonkankoukistaja-, lähentäjä- ja loitontajalihasten sekä polven koukistajalihasryhmä.
Lihasvoiman kehittämisen tulee huomioida erityisesti syvät selkälihakset sekä lonkan ja
lantion alueiden lihaksisto. (Hébert ym. 2008, 1488)
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TAULUKKO 1. Esimerkki 15-vuotiaan jalkapalloilijapojan istuinkyhmyn avulsiomurtuman
kuntoutusohjelmasta. (Mukailtu Bolgla ym. 2001, 82)

Viikko (viikot)

Kuntoutustavoite

Sisältö

1

Kivun lievittäminen

Lepo, kylmä, NSAID (steroiditon)

Lihasten uudelleen kouluttaminen

Kivuton submax. takareiden
isometrinen harjoittelu

2-4

Kivun lievittäminen

Lämpö, kylmä

Askelsyklin normalisoiminen

Painonsiirrot, yhden jalan

(kävely)

tasapainoharjoitteet

Nivelliikkuvuuden ja lihasvoiman

Pp-ergometri, lonkan venyttely,

(65% max.) normalisoiminen

jalkaprässi, lonkan liikesuuntien
harjoitteet (seisten)

5-8

Neuromuskulaarisen toiminnan

Tasapainoharjoitteet (esim. mini-

palauttaminen

trampoliini, neljänneskyykyt)

Kardiovaskulaarisen kestävyyden

Pyöräily, hölkkä, uinti

ja lihasvoima (80% max) kehittä-

Jalkaprässi, puolikyykyt

minen
9-14

Urheiluun palaaminen

Kuntosali, lajiharjoitteet

NSAID = tulehduskipulääke
Pp = polkupyöräergometri

Jos urheilijan subjektiivisesti kokema kipu ei lievity tai nivelliikkuvuus, toiminta tai
lihasvoima eivät palaudu kuukauden sisällä suositellaan kirurgista hoitoa (Bolgla ym.
2001, 83). Kryoterapiasta ei ole useinkaan apua avulsiomurtumissa, sillä ne sijaitsevat
tyypillisesti syvällä. Oraalisella analgesialla pyritään lähinnä lievittämään kipua.
(Maffulli & Bruns 2000, 61; Shenmugam & Maffulli 2008, 43) Radiologisessa
seurantavaiheessa voidaan havaita hidasta luutumista avulsoituneessa alueessa.
Paranemisen

kannalta

keskeistä

on

kiinteän

kallusluun

muodostuminen.

Huomionarvoista on, että pienet kortikaaliset murtumat eivät näy MRI:ssä.
(Kerssemakers ym. 2009, 477)
Holmstrom, Greis ja Horwitz (2003) ehdottavat istuinkyhmyn avulsiovamman osalta
perinteisen kirurgisen hoidon rinnalle epifyysien hoidossa yleisimmin käytettyä
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kasvulevyjen luudutusleikkausta luun pituuskasvun pysähdyttämiseksi tai ohjaamiseksi.
Tämä on operatiivisesti vähemmän invasiivinen menetelmä. Yhtenä hoitomuotona
Kivel ym. (2011) suosittelevat luun stimulaation sekä konservatiivisen kuntoutuksen
yhdistämistä 2.

5.2 Ennuste
Ennuste apofyysivammoissa on hyvä (Carpenter ym. 2008, 100; Arnaiz ym. 2011,
317). Keskeistä on kliinisen oirekuvan tunnistaminen varhaisessa vaiheessa, jotta
mahdollinen avulsiomurtuma voidaan ennaltaehkäistä (Carpenter ym. 2008, 100).
Apofyysivamman kesto on yksilöllinen: se vaihtelee muutaman päivän lievistä
kipuiluista jopa vuosiin. Yleensä oireet lievittyvät 3–6 kuukaudessa. (Heinonen 2008,
82; Salminen 2009, 175) Mahdollisia komplikaatiota ovat muun muassa kipu, luun
pinnasta ulospäin kasvava luukohouma ja luukuolio (McKinney ym. 2009).

5.3 Ennaltaehkäisy
American College of Sports Medicinen (ACSM) arvion mukaan lasten ja nuorten
ylirasituksesta johtuvat vammat, apofysiittivammat mukaan lukien, voitaisiin jopa
puolittaa (Sing & Srivastava 2008). Adirim ja Chengin (2003, 79) mukaan
apofyysivammojen ennaltaehkäisyssä korostuu kolme näkökulmaa: 1) kasvatuksellinen
tai behaviorinen, 2) ympäristöllinen, ja 3) lakeja vahvistava tai säätävä interventio.
Kasvatuksellisessa interventiossa tulee korostaa valmennuksen suunnittelua ja sen
toteutumista lapsen ja nuoren kasvun ja kehittymisen erityisyyden ehdoilla.
Apofyysivammojen ennaltaehkäisyssä on erityisen tärkeää tietää lapsen ja nuoren
kehittymisen ja kasvun prosessi ja soveltaa sitä organisoidussa harjoittelussa niin
harjoittelun

suunnittelussa

kuin

harjoituksen

sisältämässä

intensiteetissä

ja

frekvenssissä. Esimerkiksi harjoituksen määrän, intensiteetin ja keston lisäämisen yli

2

Kliinisessä tapaustutkimuksessa (N=2) käytettiin konservatiivisen hoidon lisäksi luun stimulaatiota,
jonka todettiin nopeuttavan paranemisprosessia (Kivel ym. 2011, 145).
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kymmenellä prosentilla on todettu edistävän rasitusvammojen syntyä (Sing &
Srivastava 2008).
Harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa keskeistä on ottaa huomioon fyysinen ja
psykologinen kypsymättömyys sekä harjoittelun kesto, intensiteetti, frekvenssi ja
palautuminen, jotta vakavat lihaksiin ja luustoon liittyvät vammat voidaan
ennaltaehkäistä

(Shenmugam

&

Maffulli

2008,

51).

Erityisesti

murrosiän

kasvupyrähdys tulee ottaa huomioon. Tässä nopean kasvun vaiheessa ei tulisi lisätä
yksipuolisen lajiharjoittelun määrää, vaan päinvastoin pyrkiä monipuolistamaan
harjoitusohjelmaa. Tällöin myös urheilevan nuoren motoriset taidot kehittyvät
paremmin ja lihaksisto sopusuhtaisemmin. Maksimaaliset painot ja voimakkaat repäisyt
eivät ole suositeltavia kasvuikäiselle. (Heinonen 2008, 82) Voimaharjoittelu
suositellaankin aloitettavaksi vasta kun fyysinen ja luustollinen kehitys on saavutettu.
Voimaa lisäävä harjoittelu tulisi aloittaa kuormattomalla suorituksella ja tekniikan
hallinnan harjoittamisella, josta voidaan edetä asteittain vastusharjoitteluun (esimerkiksi
2–3 sarjaa, 8–15 toistoa sarjassa) kahdesti tai kolmesti viikossa kahdeksan viikon ajan.
(AAP 2008, 837) On kuitenkin huomioitava, että apofyysialueet kehittyvät aina jopa 25
ikävuoteen saakka, joten apofyysialueiden luustollinen kehittymättömyys tulee ottaa
huomioon voimaharjoittelun suunnittelussa ja sen toteuttamisessa.
Ympäristöllisessä näkökulmassa voidaan painottaa esimerkiksi urheiluympäristön
turvallisuutta ja sopivia urheiluvarusteita (ks. esim. Carpenter ym. 2008, 100).
Harjoitteluohjelmien ja urheilusuorituksien kontekstissa tulisi huomioida osallistujien
biologinen ikä kronologisen iän sijaan (Shenmugam & Maffulli 2008, 51). Tässä
lähestytään lakeja säätävää intervention näkökulmaa, jossa esimerkiksi urheilulajiin
liittyvillä säännöillä ja niiden suhteuttamisella kehittyvään tuki- ja liikuntaelimistöön
voidaan mahdollisesti ennaltaehkäistä lajille ominaisia rasitusvammoja3.

3

Esimerkiksi Yhdysvalloissa pesäpallon heittojen määrää on suositeltu rajoitettavaksi lapsilla ja nuorilla
erilaisilla suosituksilla (kts. Lyman ym. 2002; Baseball USA 2008; Little League Baseball 2008).
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6 POHDINTA

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu lasten ja nuorten apofyysialueiden rakennetta ja
toimintaa,

apofyysivammoja

ja

niiden

syntymekanismeja,

kuntoutusta

ja

ennaltaehkäisyä. Tutkielman aihepiirin jäsentämisen, keskeisten käsitteiden määrittelyn
ja apofyysivammojen syntymekanismien sekä riskitekijöiden kuvaamisen myötä työn
loppupäätelmässä korostuu preventiivinen näkökulma.
Lasten ja nuorten urheiluvammojen määrän lisääntyessä niiden ennaltaehkäisy on tullut
entistä

tärkeämmäksi.

Harjoittelun

suunnittelussa

ja

toteutuksessa

korostuu

ennaltaehkäisyn kannalta tuki- ja liikuntaelimistön lainalaisuuksien tunnistaminen ja
tunnustaminen: harjoitettavuus, virhekuormitukset, lihasvoiman hyödyt ja haitat sekä
venyvyyden, tasapainon, proprioseptiikan, psyyken ja levon merkitys vammojen ja
rasitusvammojen synnyssä. (Ks. Orava 2012, 6) Apofyysivammojen ennaltaehkäisyn
kannalta keskeinen huomio on, että kasvuikäisen elimistö on jatkuvasti muuttuva ja
kehittyvä kokonaisuus. Kasvavan urheilijan harjoittelun tulisikin olla monipuolista ja
asteittain etenevää, ja siinä tulisi huomioida yksilöllisyys, biologinen ikä, kehitysvaihe
ja fyysisen kuormituksen aiheuttamat fysiologiset vasteet eri kudoksissa. Myös puhtaan
liikesuorituksen, lihastasapainon sekä palautumisen ja levon merkitys on huomioitava
harjoittelussa. Huomionarvoista on apofyysivammojen syntymekanismien ja fyysisen
kuormittuneisuuden välinen suhde. Harjoittelussa tulee tiivistetysti pyrkiä vähentämään
apofyysivammoille altistavia sisäisiä ja ulkoisia riskitekijöitä ja suhteuttaa ne urheilijan
biologiseen kasvu- ja kehitysvaiheeseen.
Apofyysien ennaltaehkäisyssä korostuu myös apofyysialueiden rakenteiden ja
toiminnan soveltaminen. Se korostuu erityisesti apofyysivammojen diagnostiikassa ja
kuntoutuksessa. Valmennustoiminnassa apofyysialueiden rakenteen ja toiminnan
merkitys näyttäytyy harjoittelun suunnittelussa ja sen toteutuksessa. Valmentajien
mahdollisesti havaitsemat muutokset tekniikassa ja urheilijoiden ilmoittamat oireet
tulisi ottaa huomioon ja urheilijat ohjata lääketieteellisen hoitoon.
Tutkielmassa on korostettu urheilevan lapsen ja nuoren apofyysivammoja. On kuitenkin
huomioitava, että etenkin lonkkaluun alueelle sijoittuvat apofyysit kehittyvät aina
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aikuisuuteen, jopa 25 ikävuoteen saakka. Apofyysialueiden kypsymättömyys asettaa
haasteen esimerkiksi voima- sekä intensiivisen harjoittelun suunnittelulle ja
toteutukselle. Apofyysialueiden kehittymättömyys tulisi siis ottaa huomioon myös
lajeissa, joissa urheilijan aktiiviura painottuu varhaisaikuisuuteen (kuten voimistelu), tai
fyysisesti kuormittavissa ammateissa, joissa ammattiura aloitetaan nuorena (kuten
klassinen baletti).
Tutkielman tavoitteena on ollut tiivistetysti jäsentää lonkka- ja reisiluun alueiden
apofyysivammojen

diagnosointia,

kuntoutusta

ja

ennaltaehkäisyä.

Anatomis-

kinesiologisesta näkökulmasta työn keskeisenä antina on korostunut apofyysivammojen
syntymekanismien merkitys vammojen ennaltaehkäisyssä.
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