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Mikä iskias? 
Kreikan kielestä: lonkka. 

Iskias= hermo (sciatic nerve) 

Kehomme pisin ja paksuin hermorakenne. 

L4-S3 hermojuurista. 

Jakaantuu kahteen osaan: tibiaalihermoon ja 
peroneaalihermoon. 

Tibiaalihermo taas jatkaa posteriorisesti 
jalkaterään ja peroneaalihermo anteriorisesti ja 

lateraalisesti. 









Erilaisia iskiashermoja













Iskias oireena



Kipua iskiashermon kulkureitillä =”iskias” (sciatica) 

Polttava kipu, tikkuilu ja pistely, ”sähköiskut” tai tunnottomuus 

Klassinen takareiden ”jumi”, kyseessä iskiaksen mekanosensitiivisyys.  

Aina iskiakseen ei liity suoraa kipua, vaan kyseessä on spektrumi herkistymisen 
ja ärsytyksen välillä.  

Hermon herkistymistä kutsutaan mekanosensitiivisyydeksi. Tämä tarkoittaa 
hermon herkistymistä fysiologiselle liikkeelle. 

Terve hermo sietää liikettä ja venymistä isojakin määriä (volyymi ja intensiteetti). 



Aito iskias luokitellaan radikulaariseksi kiputilaksi joka aiheutuu 
ns.ektooppisista vapautumista. (Selitetään myöhemmin) 

Iskias ei ole varsinaisesti itsessään radikulopatia. Radikulopatia ei ole kiputila, 
vaan hermokudoksen toiminnanmuutos, joka tulee esiin refleksinä puutteena, 

sensoriikan ja voimien heikentymisenä. 

Yleensä iskiaksen aiheuttaa välilevynpullistuma, joka aiheuttaa tulehduksen 
hermorakenteeseen. 

Huom: kaikki välilevynpullistumat eivät aiheuta oireita.  

Terve hermojuuri ei reagoi mekaaniseen stimulukseen.



Millaista on iskiaskipu? 

Ärsyttävästä ”kireydestä” lamaannuttavaan kipuun. 

Haittaa arkea, yöunia, harrastamista. 

Hyvin usein asiakkaat ovat vaivan suhteen epätoivoisia. 

Toisaalta monilla vaiva on myös niin lievä, että se tuntuu takareiden ”jumilta”. 



Robertsin ja Ryanin laadullisesta tutkimuksesta: 
This sort of ‘I'm going to tear you to pieces kind of pain. 

‘Sometimes if it's that bad, I can't do anything .... it just overwhelms you ....nobody can be in this 
much pain and still be alive’ 

‘My leg just gives way, feels like it isn't there... gets you from walking’ 

‘When I think about my leg I can feel the pins and needles going down it and the pain, I'm sure 
it's all in the mind’ 

I literally could not stand, sit or kneel... I spent two weeks lying on the floor including eating and 
sleeping’ 

‘My partner... needs to help me out of bed, get me to the bathroom... I couldn't put washing in ... 
get the children dressed’ 

‘Nights were awful, couldn't sleep, couldn't get into a comfortable position.’ 



Mahdollisesti ensimmäisiä kertoja iskiaskivun tunnisti Domenico Cutugno 
1700-luvulla. 

Cutognon syndrooma. 

1900-luvulla Vittorio Putti arveli selän degeneratiivisten muutosten 
aiheuttavan iskiaskipua. 

William Mixter ja Joseph Barr 1930-luvulla todensivat lannerangan 
välilevynpullistuman aiheuttavan iskiaskipua.  

-> Diskus Dynastia.  

Myöhemmin on tullut ilmi, että samanlaisia löydöksiä oli tehty 
Euroopassa vuosikymmeniä aiemmin.



Yksi tärkeimpiä tutkimuksia iskiaksen ymmärtämisessä tehtiin 50-luvun 
lopulla kun kirurgit Wright ja Smith tekivät kokeen, jossa he sitoivat 

iskiashermon ympärille ”narun”, jonka pää jäi selän ulkopuolelle.  

Kun narusta vedettiin, hermoon kohdistui puristus. Tällä pyrittiin mukailemaan 
välilevynpullistuman aiheuttaa puristusta. 

Kun narusta vedettiin, potilas säikähti kokiessaan voimakkaan vanhan tutun 
oireen pakarasta lähelle lateraalista kehräsluuta, mutta jopa voimakkaampana 

kuin ennen. 



Sama koe suoritettiin suoran jalan nostoa tehden. Ilman narun tuottamaa 
puristusta, kivuton liikerata oli noin 60 astetta, mutta puristuksen kanssa 

liikettä ei pystytty edes suorittamaan.  

Lisäksi noin minuutin mittainen yhtäjaksoinen puristus vei tunnon lähes 
kokonaan jalkaterästä. 

Voimantuottoon tai akilles/patellareflekseihin puristuksella ei saatu 
vaikutuksia. 

Kun yhdellä potilaalla toinen naru oltiin kiedottu duran (kovakalvo) ympärille, 
ei siinä ilmennyt sensitiivisyyttä. 

Vastaavasti kontrolliryhmällä naru oltiin kiedottu esimerkiksi ligamentum 
flavumin tai spinomuksen ympärille. Heille narun aiheuttama kompressio ei 

tuottanut oireita. 







Olmarker teki tärkeää työtä iskiaskivun selvittämisessä ja 80-90 luvun taitteessa 
tutkimuksissaan huomasi hermopuristuksen aiheuttavan hapenpuutetta 

hermorakenteessa. 

Hermorakenteen tiedettiin jo olevan hyvin riippuvainen hapensaannista. 

Pain is the prayer of a nerve for healthy blood. 

Kun hermo ei saa happea, sen elinympäristö muuttuu happamaksi ja hydrogeeni-ioneita 
muodostuu.  Happaamuudesta kertovat kanavat lähettävät viestiä uhasta kudoksessa. 

Myöhemmin Olmarker tutki välilevymassaa tarkemmin ja huomasi sen olevan 
erittäin pro-inflammatorista. Kun välilevymassaa pääsi annulus fibrosuksen 

ulkopuolelle, se aiheutti tulehdusta hermorakenteeseen, aiheuttaen 
autoimmuunireaktion.  

Normaalisti välilevymassaa sijaitsee ainoastaan annulus fibrosuksen sisäpuolella, 
joten kehon immuunijärjestelmä ei ole tottunut sen olemassaoloon.  



Myöhemmin 2010-luvulla alettiin ymmärtämään, että tulehdus ei 
sijaitse vain hermojuuressa, vaan se leviää hermostoon, 

esimerkiksi selkäytimeen.  

Neuroinflammaatio. 



Iskiaksen kompressio -> iskiaksen happivaje (iskemia) -> 
hermon toiminnan heikentyminen/muutos. 

Kemiallinen ärsytys -> tulehdus 

2013 Scmid jne selvittivät tutkimuksessaan jatkuvan hermon 
kompression aiheuttavan immuunijärjestelmän aktivoitumisen, 

josta seuraa tulehdustekijöiden siirtyminen hermoon, 
mahdollisesti aikaansaaden hermoärsytyksen. 

Neuroimmunologia. 



Erityisen hankalan tästä immunologisesta reaktiosta tekee se, että tulehdus voi 
levitä proksimaalisesti hermojuureen. 

Hermojuuressa sijaitsee ganglioita (ganglion), jotka pitävät sisällään ns hermojen 
solukeskuksia useista sensorisista hermoista ja siellä kyseisessä ganglioissa 

tapahtuu perifeerisesti tulevien afferenttien signaalien säätelyä.  

Tämä neuroinflammaatio selittää mahdollisesti, sen miksi harmiton hermoärsytys 
saattaa levitä muihin hermoihin ja jopa vastakkaiseen raajaan.  

Tämä voi myös selittää, miksi kaikilta iskiaskipuisilta ei löydy 
välilevynpullistumaa. 

Pelkästään alueen pH-tasapainon muutos voi käynnistää inflammaation.  





Pelkkä puristus ei riitä aiheuttamaan hermokipua. Hermon jatkuva puristus 
aiheuttaa tunnottomuutta ja voimattomuutta, mutta ei varsinaisesti kipua. 

Hermokipuun vaaditaan myös tulehdus. 

Eläinkokeista nucleus pulposuksen vieminen lähelle hermojuurta aiheuttaa 
hermon johtumisnopeuden heikkenemistä vaikkei hermoon kohdistu 

puristusta. 

Toisaalta myös pelkkä kompressio voi aiheuttaa tulehdusta.  Mikä tahansa 
joka uhkaa kudoksen homeostaasia voi aiheuttaa tulehduksen. 



Mitä tulehdus aiheuttaa hermoon? 

Tulehdus on immuunijärjestelmän vastine koettuun uhkaan. 
Uhka voi olla vaurio tai infektio. 

Hermojuuressa tämä uhka on todennäköisimmin mekaaninen paine, välilevyn 
liittyvä materiaali tai esimerkiksi happivaje (hypoksia). 



Kun immuunisolut pääsevät kiinni 
hermorakenteseen ne ryhtyvät kirjaimellisesti 

hajoittamaan hermosolun vaurioituneita ja 
infektoituneita osia, käytännössä 

myeliinituppea ja aksoneita.  



Ektooppiset impulssit 
Myeliinitupen ja aksonien degeneraatio ei suoranaisesti aiheuta kipua.  

Kuitenkin ajan kuluessa näihin degeneraatioalueisiin muodostuu ektooppisia 
impulsseja luovia alueita.  

Terveestä hermosolusta lähtee sekä sodium-, että transduktiivisia kanavia 
Ranvierin kuroumaan (aukko myeliinitupessa) ja vapaisiin hermopäätteisiin iholla, 

lihaksissa, sidekudoksissa ja nivelissä. 

Vapaissa hermopäätteissä kanavien tehtävänä on aloittaa aktiopotentiaalit ja 
Ranvierin kuroumissa kanavien tehtävänä on auttaa aktiopotentiaalia siirtymään 

eteenpäin. Tavoite on siis kirjaimellisesti kertoa mitä mitä kehomme sisällä 
tapahtuu. 



Ektooppiset impulssit 
Sairas hermosolu operoi eri tavalla eivätkä kanavat johda sinne minne pitäisi.  

Kanavia muodostuu demyelinoiduille alueille tai vaurioituneihin aksonin päihin, 
luullen näitä Ranvierin kuroutumiksi tai hermopäätteiksi, johon normaalitilanteessa 

kuuluisivat.  

Näiden muutosten vuoksi nämä kanavat pystyvät luomaan aktiopotentiaaleja, jotka 
ovat epävakaita, vieden sekä distaalisesti, että proksimaalisesti.  

Verrattuna normaaliin, terveeseen signaaliin, kun tämä ektooppinen signaali 
saavuttaa keskushermoston, se on valtavan ärsyttävä, aiheuttaen nopean 

shokkimaisen kiputilan, mutta ektooppinen impulssi voi periaatteessa pitää yllä 
myös mietoa, mutta jatkuvaa ”taustakipua”. 

Mikä tekee näistä impulsseista erityisen mielenkiintoisen on, että niitä voivat 
triggeröidä hermojuurta ärsyttävän liikkeen lisäksi muun muassa happivaje, matala 

verensokeri tai jopa stressihormonit. 



Kroonistuminen 

Kroonistuminen ei ole ainoastaan akuutin tilan pitkittymistä.  Tyypillisesti 
akuutin vaiheen aikana tasapaino vamman ja paranemisen välillä 

saavutetaan ja akuuttivaiheessa pakolliset elektrofysiologiset sekä 
kemialliset tapahtumat päättyvät.  

On kuitenkin mahdollista, että monilla tasoilla tapahtuu muutoksia, jotka 
aiheuttavat vaivan kroonistumisen. Näitä ovat spinaaliset, supraspinaaliset 

ja paikalliset muutokset. 

Kudostasolla kuormitus hermokudokselle voi aiheuttaa vauriota aksoniin 
( hermosyy),  paikallista demyelininaatiota, intraneuraalista ödeemaa, ja 

häiriintynyttä mikroverenkiertoa. Jokainen näistä voi aiheuttaa ektooppisten 
impulssien muodostumista. (Häiriintynyt spontaani aktiivisuus).



Kroonistuminen 

Paikallisesti vaurioitunut aksoni aiheuttaa lisääntynyttä hermon eksitaatiota 
ja DRG (hermojuuriganglio) neuronien spontaania aktiivisuutta joka 

aiheuttaa perifeerisiä herkistymistä. 

Spinaali ja supraspinaalitasoilla tapahtuu monimutkaisia nosiseptiivisiä 
muutoksia joitten seurauksena muodostuu enemmän nosiseptiota ja 

enemmän kipua. 



Välilevyoireiden syyt 
Terveen välilevyn PH on neutraali (7.2) 

Happamuustaso vaihtelee, mutta tärkeintä on, että homeostaasi säilyy.  Välilevyn 
aineenvaihdunta on haastava, koska sillä ei ole omaa verisuonitusta, vaan metabolia 

toimii diffuusiolla yläpuolella olevasta nikamasta. 

Kriittinen osa tervettä nestedynamiikkaa on osmoottisesti toimiva proteoglykaani, 
jonka toiminta heikkenee kun pH laskee. Tämä aiheuttaa oravanpyörän, jossa nestetys 

heikkenee, joka entisestään heikentää pH-tasoa. 

Lisäksi, vaikka välilevy itsessään on aneuraalinen, on hankalissa välilevyoireissa 
tavattu hyperinnervaatiota rappeutuneista välilevyistä. 



Välilevyvammojen ja kivun suhde on hyvin kompleksinen. 
Pieniä välilevynpullistumia löytyy isolta osalta (30-40%) täysin kivuttomilta.  

Tämä ei kuitenkaan todista sitä etteikö niillä olisi merkitystä. 

Eräässä tutkimuksessa seurattiin oireettomia henkilöitä joilla oli välilevynpullistuma. 
Viiden seurantavuoden aikana 41%:lla selkä kipeytyi, ilman radikularisia oireita.  

Toisessa tutkimuksessa 31%:lle seuratuilta tuli radikulaarisia oireita, 68%:lle  
radikulopatian viittaavia löydöksiä ja 7%:lle läpsynilkka. 

Vertailtaessa kivuttomia henkilöitä ja radikulaarisista oireista kärsiviä löydöksissä 
on selkeä ero.  Oireettomista vain 1% oli diskuksen ekstursio, radikulaarisista 

oireista kärsivillä 26%:lla.



Miksi kaikilla radikulaarioireista kärsivillä ei ole löydöksiä MRI:ssa? 
MRI ei välttämättä ole jokaisessa tapauksessa riittävän sensitiivinen. Hermojuuren 

arpikudos tai annulaariset repeämän eivät välttämättä näy selinmakuulla otettavissa 
magneettikuvissa. 

Lannerangassa on saattanut olla löydös, joka on parantunut, mutta kipu on jäänyt 
päälle. 

Kyseessä voi olla säteilykipu eikä radikulaarinen kipu. 

Oire ei johdu selästä vaan kyseessä voi olla esimerkiksi gluteaalinen syndrooma, 
endometrioosi tai muu pseudoradikulaarinen oire.  





Välilevyt ovat janoisia, ne tarvitsevat vettä. 

Tapa jolla saamme välilevyjen lisääntynyttä nesteytystä aikaan 
on liike. 

Liike voi olla passiivista tai aktiivista. 

Passiivinen liike on usein vähemmän uhkaa aiheuttavaa kuin 
aktiivinen. 

Manuaalinen terapia voi olla arvokasta tässä. 







Miksi nesteytys on tärkeää? 

Se lisää kaasujen ja ravinteiden saantia. 

Auttaa poistamaan aineenvaihdunnallisia jämätuotteita, jotka 
saattavat liittyä kipukokemukseen. 

Vaikuttavat välilevyn sisäiseen ja ulkoiseen paineeseen 



”Isompi on parempi” 

Mitä isompi välilevynpullistuma, sitä suuremmalla 
todennäköisyydellä ne regressoituvat.









Entä piriformis?





Probst, D., Stout, A., & Hunt, D. (2019). Piriformis Syndrome: A narrative review of the anatomy, diagnosis, and treatment. PM&R. doi:10.1002/pmrj.12189 



Piriformiksen venyttely? 

Piriformiksen venytys lisää puristusta iskiasta vasten. Onko järkevää?

Several tests are thought to reproduce sciatica 
in piriformis syndrome via passively stretching 
the piriformis muscle causing subsequent 
compression of the sciatic nerve.



Joidenkin tutkimusten mukaan piriformis liittyy iskiaskipuun 6-8% 
tapauksista. 

Luultavasti piriformiksen vaikutus iskiakseen koskee vain poikkeavan 
anatomian omaavia. 

Piriformiksen palpaatiota on pidetty yhtenä diagnostisena testinä, mutta 
ottaen huomioon sen lokaation, on epäuskottavaa ajatella sen olevan 

palpoitavissa. 



Diagnostiikka 
Ei kultaista standardia. Iskias osittain roskakoppadiagnoosi 

Tutkimuksissa käytetty seuraavia: 

Kipu polven alapuolella  

Yskiminen provosoi tutun kivun 

Neuraaliset testit sensitiivisiä 

MRI:ssa hermojuuripuristus 

Alaraajakipu voimakkaampaa kuin selkäkipu 

Pins & needles 





Prognoosi  
-> potilaat jäävät henkiin ja paranevat 

Arviolta 55 %:lla tila paranee yli 30% 12 kuukauden kuluessa. 
Kohtuullisen matala prosentti. 

1/3:lle jää pysyvä kiputila 



Prognoosi



Iskiaskivun syyt: 

Tutkimuksissa erilaisia syitä tai osatekijöitä on tunnistettu monia erilaisia. 

Tupakointi, fyysinen työ, istuminen, stressi, heikko työtyyväisyys, ylipaino… 

Patologisia syitä ovat esimerkiksi välilevyvpullistuma, stenoosi, listeesi, 
kasvaimet tai infektiot.



Kuinka puhua asiakkaalle iskiaksesta? 
Vaikka isoin osa iskiasvaivoista liittyy välilevynpullistumaan, voi aiheesta puhua 

asiakkaalle ei-uhkaavalla tavalla.  

Välilevymuutoksiin liittyy selkeästi ph-tasapainon ja nesteytyksestä järkkyminen, joka 
johtuu taas diffuusion heikkenemisestä. Nesteytys ei toimi . 

Nesteytyksen toimiminen vaatii kuormitusta ja liikettä. 

Liike on lääke.  

On lisäksi tärkeää, että asiakkaat ymmärtävät, että keho pystyy selvittämään 
välilevynpullistuman itse, yleensä pärjätään ilman leikkaushoitoa.  

Hermot tarvitsevat kolmea asiaa: liikettä, tilaa ja happea. 

Koska tulehdus on välttämätön osa paranemista ja vaurioitunut hermo vaatii 
tulehduksen parantuakseen, on kipu usein vain välttämätön paha muuten nerokkaasta 

paranemisprosessissa. 



Tutkiminen



Kuuntelu. 

”Every body has a story to tell” 
Anna asiakkaan kertoa rauhassa ilman keskeytyksiä. 

Jalkakipu, takareiden jäykkyys, ”kireät takareidet”. 

Lievää selkäkipua tai ei ollenkaan. 

Venytelty takareisiä, hierottu. 



Eteentaivutus 
Usein hyvin rajoittunut 

Lannerengan ja pakaran alaosan konsentrinen orientaatio 

Slump 
Perinteinen slump 

Slump ekstensiossa (closing angle) 
Slump kontralateraalinen 

ASLR  
ASLR +nilkan koukistus 
ASLR + niskan koukistus 
ASLR + kontralateraalinen 

ASLR + plantaarifleksio & inversio (fibulaarinen osa) 
ASLR + dorsifleksio & Eversio (tibiaalinen osa) 

Toistotestit 
Selän toistotestit + eteentaivutus tai ASLR -> helpottaako jokin suunta?



Eteentaivutus 
Usein hyvin rajoittunut 

Lannerengan ja pakaran alaosan 
konsentrinen orientaatio 

Slump 
Perinteinen slump 

Slump ekstensiossa (closing 
angle) 

Slump kontralateraalinen 

ASLR  
ASLR +nilkan koukistus 
ASLR + niskan koukistus 
ASLR + kontralateraalinen 
ASLR + plantaarifleksio & 
inversio (fibulaarinen osa) 

ASLR + dorsifleksio & Eversio 
(tibiaalinen osa) 

Toistotestit 
Selän toistotestit + eteentaivutus 

tai ASLR -> helpottaako jokin 
suunta?



Radikulaarikipua vai säteilykipua? 

Radikulaari 
Jalkakipu selkäkipua kovempaa 

SLUMP ja SLR positiivisia 
Jatkuu polven alapuolelle 
Helposti paikallistettavaa 

Terävää kipua 

Säteily 
Selkäkipu jalkakipua kovempaa 

Vaikeasti kuvailtava 
Särkevää kipua tai ”tylppää” 

SLR negatiivinen 



Hermojen isot (A&B) ja pienet (C) säikeet. 

Tyypillisesti testataan vain isoja säikeitä, mutta ne ovat vain 20% koko 
hermojärjestelmästä. 

Pienet säikeet 80%. 

C-säikeitä testataan sensorisesti esim terävällä esineellä (pin&prick), 
kylmä/kuuma tai pehmeällä (vanu) 

Kliininen merkitsevyys??



Milloin ei kuulu enää fysioterapeutille? 
Ulosteen ja virtsan ongelmat (cauda equina) 

Motoriset häiriöt 

Sensoriset puutteet 

Vatsakivut 

Nopea selittämätön laihtuminen 

Yökipu 

Kipu joka ei hellitä missään asennossa 



Hoito



Oiremodifikaatiot: Selän toistoliikkeet (McKenzie) jos helpottaa liikettä. 

Mekanosensitiivisyyden laskeminen: Neuraalinen kuormittaminen (kivuton hermon 
liike) 

Positionaaliset harjoitteet:  Lannerangan eksentrinen orientaatio 

Hermon regeneraatio CO2 nousu, globaali tulehduttivat lasku, ANS-
modulaatio:  HENGITYS  

Nopeat/hitaat solut epätasapainon muuttaminen. Low load harjoitteet. 

Kudostoleranssi: High load harjoitteet  



Toistoliikkeet (’McKenzie’) 

Eriytyisesti akuutti- tai subakuuttivaiheessa kokeilemisen 
arvoinen vaihtoehto. 

Etsitään yksi lannerangan liikesuunta joka selvästi helpottaa 
oireita ja vastaavasti päinvastainen pahentaa.  

ALSR + toistoliike + ASLR 
Slump + toistoilla + SLUMP 

Kliinisen kokemuksen perusteella harvoin löytyy apu etenkään 
ekstensiosta. 



Toistoliikkeet eivät keskitä välilevynpullistumaa.  
Myytti on elänyt piireissä jo liian pitkään.  

Mahdollinen positiivinen vaikutus tulee muista mekanismeista 
Voi liittyä mekanoreseptoreiden ’ylikirjoittamaan’ nosiseptioon. 



Neurodynaamisissa tekniikoissa kuormitus kohdistetaan 
oireilevaan hermorakenteeseen, jolloin sitä dynaamisesti joko 

liu’utellaan tai venytetään. 

Näillä tekniikoilla pyritään desensitoimaan hermorakennetta 
vähentäen mahdollisesti tulehdusta ja lisäämään hapensaantia.  

On alustavaa tutkimusta, että tällaiset tekniikat voivat vaikuttaa 
mikrogliasolujen inhibiointiin joka voi olla selittävä tekijä kivun 

laskuun.  



Kontralateraalinen liike 

2000-luvun alusta oli ilmassa vahvistamaton hypoteesi, jonka mukaan 
hermojuuren provokaatiotestissä on mahdollista vetää selkäydinkanavaa (joka 

pitää sisällään selkäytimen) alaspäin. 

Tämän piti teoreettisesti vähentää tensiota hermojuurissa kontralateraalisella 
puolella. 

Raden yms tapaustutkimuksissa unilateraalinen SLR liikutti selkäydinkanavaa 
kaudaalisesti (alaspäin). Mikä mielenkiintoista, bilateraalinen tuplasti tämän 

liikkeen.  

Shacklock ym myöhemmin totesivat, että SLUMP:iin lisätty kontralateraalinen 
polven ojennus vähensi ”venytyksen tunnetta” terveillä kontrolleilla takareidessä. 

Myöhemmin Shacklock toteutti kadaveeritutkimuksen, jossa todennettiin 
kontralateraalinen mekanismi. Distaalinen tensio hermokudokseen vähensi 

tensiota kontralateraalisesti.





Lannerangan eksentrinen orientaatio 

Hooklying  

All 4



Hooklying  



All 4



Core-harjoitteet /eriyttävä liikeharjoittelu 

On todettu, että eriyttävä liikeharjoittelu saa aikaan kliinisesti merkittäviä 
hyötyjä verrattuna kontrolleihin tai TENS-hoitoon.  

Eriyttävän liikeharjoittelun vaikutusmekanismit ovat hämärän peitossa, mutta 
ei ole uskottavaa, niiden olevan erityisesti yleistä harjoittelua parempia 

iskiaksen hoidossa. 

On alustavaa näyttöä, että yhdistetty eriyttävä liikeharjoittelu + 
neurodynaaminen kuormittaminen aikaansaa lievästi parempia tuloksia kuin 

pelkkä eriyttävä liikeharjoittelu.  

Vaikutukset ovat kuitenkin varsin pieniä. Onko multifidus, trA harjoittelu 
muutenkaan uskottavaa? 

Ehkä taustalla on lihasten sisäinen koordinaatioon paraneminen/muuttuminen. 
Kipu aiheuttaa säätelymuutoksia motoristen yksiköiden rekrytointiin. Isoja, 

nopeita lihassoluja rekrytoidaan enemmän.



Yleinen liikunta. 
Keho tarvitsee liikettä ja happea. 

Anti-Nosiseptiivinen 

Anti-inflammatorinen 

Immunologinen 



Positionaaliset avaukset 

Kylkimakuulla tyyny kyljen alla 

Kylkimakuulla tyyny kyljen alla + aktiivinen kurotus 

Istuen sivutaivutus 

Toispolviasennossa sivutaivutus 

Seisten sivutaivutus 

Salkkukanto / pito 



Positionaaliset avaukset 

Kylkimakuulla tyyny kyljen 
alla 

Kylkimakuulla tyyny kyljen 
alla + aktiivinen kurotus 

Istuen sivutaivutus 

Toispolviasennossa 
sivutaivutus 

Seisten sivutaivutus 

Salkkukanto / pito 



Positionaaliset avaukset 

Kylkimakuulla tyyny kyljen 
alla 

Kylkimakuulla tyyny kyljen 
alla + aktiivinen kurotus 

Istuen sivutaivutus 

Toispolviasennossa 
sivutaivutus 

Seisten sivutaivutus 

Salkkukanto / pito 



Mobilisaatiot 

Jos asiakas kykenee istumaan, mobilisoinnin voi aloittaa istuen, 
mutta etenkin akuuteimmissa vaiheissa hyvä aloittaa 

selinmakuulla. 

Prinsiipit: 
Ensin passiivinen, sitten aktiivinen 

Ei kipua 
Vähän toistoja, mutta usein 

Nousujohteisuus



Mobilisaatioprogressiot 

Kyljellään hidas ja lyhyt 
Selinmakuulla hooklying hidas ja 

lyhyt 
Selinmakuulla jalat ilmassa hidas ja 

lyhyt 
Slump liu’uttelu 
Slump liikuttelu 



Mobilisaatioprogressiot 

Kyljellään hidas ja lyhyt 
Selinmakuulla hooklying hidas ja 

lyhyt 
Selinmakuulla jalat ilmassa hidas ja 

lyhyt 
Slump liu’uttelu 
Slump liikuttelu 



Mobilisaatioprogressiot 

Kyljellään hidas ja lyhyt 
Selinmakuulla hooklying hidas ja 

lyhyt 
Selinmakuulla jalat ilmassa hidas ja 

lyhyt 
Slump liu’uttelu 
Slump liikuttelu 



Mobilisaatioprogressiot 

Kyljellään hidas ja lyhyt 
Selinmakuulla hooklying hidas ja 

lyhyt 
Selinmakuulla jalat ilmassa hidas ja 

lyhyt 
Slump liu’uttelu 
Slump liikuttelu 



Offload 

Staattinen kontralateraalinen SLR 10-15 sek 



Pseudoiskias 

Gluteus mediuksen triggerpiste. 

Positionaalinen vapautus 



Tutkimustiedon valossa fysioterapeuttiset interventiot tuottavat 
hyötyjä, mutta hyödyt ovat niin pieniä, että ne vastaavat lähinnä 

ibuprofeiinilla saatavaa hyötyä, huomattavasti pienemmällä 
kustannuksella. 

Voimmeko tehdä paremmin? 

Parempaa fysioterapiaa. 
Johtaen parempiin tuloksiin 

Johtaen parempiin tutkimuksiin. 



Case-tapaukset
40-vuotias mies: 

Akuutti selkäkipu ja radikulaarioireet.  
Tullut maastavedossa yhtäkkiä. 

Lääkärin mukaan fysioterapiassa ei hyötyä. 

ASRL 30 astetta 
Slump positiivinen 

Manuaalista käsittelyä ylä- ja alapakaralle, QL, positionaaliset avaukset. 

Hoitokerran jälkeen kuin eri henkilö. 

Tästä nousujohteinen kuormittaminen. 

Parin seuraavan kerran jälkeen täysin kivuton. 



Case-tapaukset

50-vuotias nainen. 

Iskiasoireita vasemmalla reilu 2 kk.  

Erittäin hankalat oireet, ei täysin toimintakyvytön, mutta haittaa arkea 
merkittävästi. 

ASLR ja slump positiivinen, eteentaivutus erittäin rajoittunut. 

Lonkan ulkokierto ja ekstensio vajaa. 

Butt-gripping



Case-tapaukset
Saanut ohjeeksi pakaroiden venyttelyä ja rullailua.  
Lisäksi venytellyt takareisiä, joka tuntuu hyvältä. 

Kontralateraalinen helpottaa merkittävästi slumpia ja ASLR. 

Hooklying ilman buttgrippiä anteriorisen orientaation vähentämiseksi, lisäksi kylkimakuulla 
positionaalinen vapauttaminen, josta kevyttä iskiaksen mobilisaatiota. 

Tilanne paratunut kahdessa viikossa. Arkiaskareet sujuvat paremmin. ASLR 70 astetta, 
eteentaivutus jää vielä vajaaksi, slump positiivinen, mutta myöhemmin.  

Ulkorotaatio vielä vajaa -> posteriorinen kompressio. 

Offset all 4 

Slump slider 

3 viikon päästä kivuton.



50-vuotias mies

Täysin lamaannuttava jalkakipu 
Ei pysty nukkumaan tai olemaan paikallaan. 

Yliannostus lääkkeitä. 

Allekirjoittaneen vastaanotolla kävelee ympyrää. 
Pehmytkudoskäsittelyä ensimmäisellä kerralla. Erittäin lievä hyöty, palasi 

pahempana takaisin.  

Toisella kerralla lähes psykoosissa. Yliannostus lääkkeitä, joista ei hyötyä. 

Allekirjoittaneella keinot vähissä. 

Lannerangan mobilisaatio istuen. Asiakkaan kipu hävisi. 50 minuuttia putkeen 
tätä.






