Olkanivelen rakenne ja jännevauriot

keilaajan olkapääongelmat
Olkanivelen hyvä toiminta on urheilijoiden suorituksen kannalta erittäin tärkeää.
Ongelmallista on se, että nivelen rakenne on monimutkainen ja herkkä vaurioille
ja ylirasitukselle. Tässä artikkelissa kuvaamme olkapään rakennetta ja toimintaa,
erityisesti keilaajan näkökulmasta.
TEKSTI:

JOUKO MÖLSÄ, LT, URHEILULÄÄKÄRI
VALMENTAJAT JUHA MAJA JA JUSSI TURTIAINEN

T

iedämme, että suoritusten määrä on ratkaisevaa, kun verrataan
huippupelaajaa ja tavallista harrastelijaa. Mutta tiedämme myös
heittotekniikan suorituksen olevan saman molemmilla, ja koska on viitteitä
siihen, että ammattilaisen olkapääongelmat
johtuvat suorituksen tekniikkaongelmista, voidaan niitä korjaamalla saada tietoa myös siitä,
kuinka harrastelijan ongelmia pystytään välttämään. Lisäksi on näyttöä siitä, että heiton
tekniikkaa korjaamalla suoritustaso paranee.
Olkanivel on rakenteeltaan moneen suuntaan liikkuva nivel. Olkaluun pää liikkuu lapaluun laakeassa nivelkuopassa, nivelmaljassa.
Nivelen ympärillä on usean lihaksen muodostama kokonaisuus (kiertäjäkalvosin, rotator cuff),
joka pitää nuppiluun keskellä nivelkuopassa,
tukevoittaa olkaniveltä ja osallistuu kaikkeen
nivelen hallintaan olkavarren nosto- ja kiertoliikkeissä. Nivelkuopan reunoilla on rustoinen rengas (labrum). Myös lapaluun osuus on
tärkeä liikkeissä. Poikkeava lapaluun asento
vaikeuttaa olkanivelen liikkeitä ja altistaa jänteiden pinnetilaan ja –hankauksiin (kuvat 1-3).
Ongelmat, joihin tässä artikkelissa pureudutaan, ovat tämän kiertäjäkalvosimen ja labrumrenkaan rasitusvammat. Kiertäjäkalvosimessa
ja varsinkin sen supraspinatus-jänteessä, joka
kulkee lapaluun päällä kiinnittyen olkavarren
yläosaan ulkosivulle, voi olla tulehdusta tai rappeutumarepeämää. Jänteen ärsytystila voi syntyä hankauksesta lapaluuhun ja nimenomaan
nivelkuopan yläreunaan. Sen seurauksena voi
olla jänteen vaurioituminen. Heittäjän olkapääongelmat johtuvat usein siitä, että olkapää
kiertyy ulos ja kiertäjäkalvosimen jänteet jäävät pinteeseen (impingement). Kiertäjäkalvo24 | KEILAAJA

simessa voi olla tapaturmaperäisiä repeämiä,
mutta ne vaativat suuren vamman, vähintään
pystyasennosta putoamisen/kaatumisen hartian
päälle tai ojennetun raajan varaan. Rappeumarepeämä syntyy ilman äkillistä syytä, vähitellen,
joskus vasta vuosien kuluessa. Siihen altistaa
ao. pitkäaikainen rasitus, mutta myös lapaa
kiertävien lihasten toiminnallinen heikkous,
joka muuttaa nivelen rakennetta ja aiheuttaa
kudosten puristumista. Jänteen kestävyys riippuu sen sisäisestä lujuudesta. Mekaaniset tekijät vaikuttavat kudosten aineenvaihduntaan
ja rakenteeseen. Sopiva kuormitus vahvistaa
kudosten lujuutta. Jännevaivojen riskiä suurentavat olkapäätä kuormittavat suuret voimat,
toistoliikkeet ja pitkään jatkuvat olkavarren
kohoasennot. Hyvä lihastasapaino hartian alueella ja olkanivelen riittävä liikkuvuus ehkäisee
jännevammoja.

Olkapään jännevaivojen
parantuminen
Rappeumaperäisen kiertäjäkalvosimen repeämän ja jänneärsytystilan sekä labrumrenkaan
repeämän oireet ovat usein samankaltaisia
aluksi. Tyypillistä on rasituksessa, varsinkin
vaakatason yläpuolisissa liikkeissä tuntuva
kipu olkapään ulkosivulla ja olkavarressa.
Myöhemmin tulee rajoitus liikkeissä etu-/sivunostoissa ja olkavarren kierroissa sekä voiman
heikkeneminen. Usein voi olla levossa yölläkin
tuntuva voimakas särky. Rappeumarepeämät
eivät ilmeisesti korjaannu jänteen rakenteen
osalta merkittävästi, mutta oireet häviävät
ajan mittaan suurelta osalta. Luontainen parantumistaipumus on suuri: arvioidaan, että
puolet olkakivuista paranee 2-3 kuukaudessa
ilman erityistä hoitoa ja vuoden sisällä jopa

80% näistä repeämäpotilaista on vähäoireisia.
Olkapääongelman tutkimus lääkärin vastaanotolla keskittyy toiminnallisiin testeihin,
joilla vaurio pyritään paikallistamaan ja sen
laajuus arvioimaan. Jos tapaturman osuus on
ilmeinen, tehdään röntgenkuvaus. Jännevaurio
todetaan magneettikuvauksella. Leikkaukseen
joutuvat suuret tapaturmaperäiset repeämät ja ne
rappeumarepeämät, jotka eivät muulla hoidolla (lepo, lääkitys, fysioterapia) parane. Samoin
labrumrenkaan vaurioita voidaan korjata leikkauksella. Terapeuttinen harjoittelu fysioterapeutin
ohjauksessa on oleellinen osa kuntoutumista.

Vaurioihin johtavat tekniikkavirheet
ja niiden korjaaminen
Voimankäyttö takaheilahduksessa: heilurin
alakuolokohtaan ei saada riittävästi vauhtia,
jolloin joudutaan nostamaan pallo heilurissa
lakipisteeseen ja tuhansien toistojen myötä olkanivel kärsii vaurioita. Taloudellisempaa olisi
lisätä heilurin aloituksessa liikettä eteen ja ylös,
jolloin alakuolokohtaan saadaan lisää vauhtia.
Liikkeen pitää siis olla heilurimainen (pendulum swing). Jos/kun heiluri on liian korkea,
olkavarsi nousee takana reilusti yli olkapään
tason. Seurauksena olkanivelen kiertyminen
ulospäin ja olkaluun nuppiosan kohoaminen
ylös aiheuttaen jännerakenteista puristusta ja
pinnetilaa, vaurioita. Tähän on syynä myös
voimankäyttö takaheilahduksen jälkimmäisellä
osalla. Liika voimankäyttö heilurissa aiheuttaa
elastisen jännityksen olkanivelen, kyynärnivelen ja rannenivelen alueelle, ja juuri tämä johtaa
em. jännevaurioihin. Samalla tarkkuus kärsii.
Vartalon asento: yleinen virhe on, että heilahduksessa alaspäin liike tehdään olkapää
edellä, ja tämä taas aiheuttaa heilurin kiihdy-

Kuva 1. Olkapään luurankenteet

Kuva 2. Olkanivelen lihakset ja jänteet edestä.

Kuva 3. Halkileikkaus olkanivelestä.

tystä. Takaheilahduksessa olkapään liike tulisi
pitää vain pitkittäissuuntaisena = taakse-eteen,
olkapää seuraa pallon liikettä. Kun aletaan
valmistua irrotukseen, vartalo kallistuu etuoikealle, jolloin vältetään taas vahingollinen
olkavarren nosto ylikorkealle. Sekä takaa että
sivusta katsottuna selkärangan tulisi olla n. 45
asteen kulmassa suhteessa lattiaan eli kahteen
eri suuntaan (eteenpäin ja heittokäden suuntaan)
kallistutaan 45 astetta. Tämän asennon luomisen pitäisi alkaa kolmannen askeleen aikana
(kuvat 4 ja 5). Irrotusvaiheessa on näin saatu
luotua pallolle tilaa lähelle vartaloa ja irrotus
pystytään suorittamaan läheltä vartalon painopistettä ja tukijalkaa.
Yksi yleisimmistä ja ehkäpä myös eniten
tähän olkapääongelmaan vaikuttava tekniikkavirhe on keilaajan lähteminen mukailemaan
pallon liikettä vartalollaan ja jaloillaan (kumartaminen ja niiaaminen heilurin ensimmäisen
neljänneksen aikana). Tämä hidastaa heilurin
liikenopeutta ja tästä on seurauksena pallon
nosto heilurin toisen vaiheen aikana, usein kädellä, vartalolla ja jaloilla. Kun pallo on sitten
saatu hilattua halutulle korkeudelle heilurin takaosassa, ollaankin sellaisessa asennossa, josta
suorituksen jatkaminen on lähes mahdotonta.
Tätäkin yritetään selvittää voimalla ja erilaisilla
vastaliikkeillä. Useimmiten olkapää kipeytyy
juuri tässä vaiheessa, kun palloa "väännetään"
väkisin radalle.
Heilurin pyöreyttä korostettaessa, on olkapään liikkuminen avainasemassa. Pitäisi huolehtia, ettei olkapää liiku alaspäin, kun pallo on
alakuolokohdassa. Pyritään saamaan olkapää
seuraamaan pallon liikettä koko heilurin ajan.
Tämänkin asian oppiminen tuo suoritukseen
nopeutta, rentoutta ja rytmitystä sekä vähentää
voimankäyttöä.
Vapaa käsi: sen pitäisi seurata myös pallon liikettä. Se on heilurin ajan vastakkaisessa
suunnassa kuin heilurikäsi. Takaheilahduksen
aikana vapaa käsi pysyy vartalon edessä, jolloin olkanivel aukeaa paremmin ja heilahduksessa alaspäin, kun pallo on tulossa alaspäin,
vapaa käsi alkaa siirtyä vartalon sivulle samaa
vauhtia kuin heilurikäsi, siten, että vapaan käden kyynärpää nousee hartiaa korkeammalle.
Jotta vapaan käden olkapää pysyy myös mahdollisimman rentona, pidetään vapaan käden
peukalo osoittamassa alaspäin.

Olkapääongelmien ehkäisy ja
kuntoutus
Kuva 4 ja 5. Oikea irrotusasento.

Heittotekniikan hallitseminen ja virheiden korjaus on tärkeää vammojen ehkäisyssä. Ongel-

mien kuntoutuksessa pyritään lihasharjoitteilla
parantamaan olkanivelen ja lapaluun asentoa ja
–hallintaa. On tieteellisesti osoitettu, että näillä
harjoitteilla pystytään saamaan vaurioituneessa
kudoksessa jopa rakenteellisia korjaavia muutoksia, jotka ilmenevät ongelman ”parantumisena”. Kiertäjäkalvosinlihaksia vahvistavat
harjoitteet on suunniteltava yksilöllisesti eri
osa-alueet huomioiden. Lähtökohtana on hartiarenkaan keskiasennon hallitseminen.
Näitä harjoitteita löytyy todella paljon kv.
verkkosivuilta esim. hakusanoilla
– rotator cuff exercises
– olkapään lihasten harjoitusohjelma tai
asiaan perehtynyt fysioterapeutti voi opastaa
sinua niihin henkilökohtaisesti.
Esimerkkejä harjoitteista:
– Rotator Cuff Strengthening and Shoulder Joint Stabilisation |No.6 | Physio REHAB
– Hoida olkapääsi kuntoon -harjoitevideo,
Tekijä: Pfizer Finland, Jari Rautiainen, OMTfysioterapeutti. Aktiivinen, omatoiminen harjoittelu voi auttaa olkapääongelmiin.

Tenniskyynärpää
Keilaajaa voivat kiusata monet muutkin rasitusvammat. Tenniskyynärpää-ongelma on yksi
niistä. Sillä tarkoitetaan kyynärpään ulkoreunalla, peukalon puolella, olevaa lihas-jänteen
kiinnitysalueen tulehdusta. Se on seurausta
pallon puristamisesta, ja siten kaikki edellä
kerrotut olkapääasiat ja niiden korjaaminen pätevät myös kyynärpään alueelle. Suositeltavaa
on, että ranne on koko heilurin ajan irrotukseen
saakka, samassa asennossa, kuppimaisesti pallon alla ja takana.

Yhteenveto
Keilaajan olkapääongelmat ovat yleisiä. Harjoittelun virheet ja tekniikkavirheet johtavat
kiertäjäkalvosimen vaurioihin. Heilurissa
pitäisi välttää elastista jännitystä. Ajoitus
on heilurissa erittäin tärkeää. Vartalon ja olkanivelen hallinta, rentoutus on yhteispeliä,
jossa myös vapaan käden osuus on merkittävää. On vältettävä olkavarren nostoa takana
korkealla, ja tämä vältetään lisäämällä vauhtia heiluriin sen aloituksessa. Voimankäyttöä
on vältettävä. Irrotusta ei tarvitse ”tehdä”,
vaan koukistunut ranne avataan nopeasti ja
pallo vapautetaan kämmenkupista eteen ja
alaspäin pelilinjalle.
Kiitämme valmentaja Jukka Poutiaista ja
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