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Vastuuvapaus

• Esitelmä käsittelee liikunnan ja epäspesifisen
hyvänlaatuisen alaselkäkivun yhteyksiä

 Ei spesifisestä (mm. iskiaskipu) tai vakavasta syystä (mm. 
maligniteetti, murtuma) johtuvaa selkäkipua







Alaselkäkipuun ja siitä aiheutuvaan haittaan
vaikuttavat tekijät
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Cassidy ym. Spine (Phila Pa 1976) 2005



Alaselkäkipuun ja siitä aiheutuvaan haittaan
vaikuttavat tekijät

Perinnölliset tekijät selittävät 21‐67 %
alaselkäkivusta

SNP rs1934268 PTPRD geenin intronissa (Kraatari ym. J Med Gen 2019)
• Ei yhdistetty mihinkään sairauteen tai piirteeseen
• Vaikuttaa transkriptiotekijöiden sitoutumiseen

• jotka yhteydessä mm. osteoklastien erilaistumiseen / selkärangan kehitykseen

Tyypin 1 Modic
muutos

Tyypin 2 Modic
muutos



Selkäkivun genetiikka (Freidin ym. Pain 2019)

• Kaksi vahvaa molekulaarista reittiä selkäkivussa (populaatio >500 000)
1. Rakenteelliset/anatomiset tekijät

• Välilevyongelmat ja kehon rakenteet
2. Kivun kokemisen ja kivun prosessoinnin psykologinen komponentti



Alaselkäkipuun ja siitä aiheutuvaan haittaan
vaikuttavat tekijät

Rakenteelliset tekijät
(välilevyt, lihakset ym.)

Oireisiin liittyvät tekijät



Degeneratiiviset kuvantamislöydökset oireettomilla
(Brinjikji ym. AJNR Am J Neuroradiol 2015)



Alaselkäkipuun ja siitä aiheutuvaan haittaan
vaikuttavat tekijät
Rakenteelliset tekijät
(välilevyt, lihakset ym.)

Oireisiin liittyvät tekijät

Astma, diabetes, mielenterveys‐
ongelmat, stressi

Lihavuus, tupakointi, inaktiivisuus,
unihäiriöt

Monipaikkainen/laaja‐
alainen kipu

Arendt‐Nielsen ym. 2011



Monipaikkainen kipu vahvimmin yhteydessä
haittaavaan selkäkipuun (Coggon ym. Eur J Pain 2019)

• 11 710 työntekijää 18 maasta
(sairaanhoitajat/toimistotyöntekijä
t/ manuaalista toistotyötä tekevät)

• 22 %:lla haittaava alaselkäkipu 14 
kk kuluttua (vaikeuksia
pukeutumisessa, kotitöissä tai varpaiden
kynsien leikkaamisessa)

• Lähtötilanteen monipaikkainen
kipu vahvin selittäjä (PAF 39.8 %)

• Sukupuoli (♀, 20.3 %),  ikä 16.3 %, 
somatisointitaipumus 15.1 %

PAF=population attributable fraction



Alaselkäkipuun ja siitä aiheutuvaan haittaan
vaikuttavat tekijät
Rakenteelliset tekijät
(välilevyt, lihakset ym.)

Oireisiin liittyvät tekijät

Astma, diabetes, mielenterveys‐
ongelmat, stressi

• matala(t) koulutus & tulot
• fyysinen työkuormitus
• huono työtyytyväisyys

Ympäristö‐ ja elämäntapatekijät
(esim. ravinto), “terveys lukutai‐
dottomuus”, huonompi terveyden
huolto



Rakenteelliset tekijät
(välilevyt, lihakset ym.)

Oireisiin liittyvät tekiät

Astma, diabetes, mielenterveys‐
ongelmat, stressi

• matala(t) koulutus & tulot
• fyysinen työkuormitus
• huono työtyytyväisyys

Depressio, katastrofointi, pelko‐välttämiskäyttäytyminen

Kipuun liittyvillä tiedollisilla toiminnoilla on keskeinen merkitys
haittaavan kivun kehittymisessä ja kroonistumisessa → 
BIOMEDIKAALISESTA BIOPSYKOSOSIAALISEEN MALLIIN



Perifeerinen vaurio → sensitisaatio → kliiniset seuraukset
(Curatolo & Arendt‐Nielsen 2015, Nijs ym. Expert Opin Ther Targets 2017)

Ennen kaikkea katastrofointi on yhteydessä sensitisaatioon ja haittaavaan
alaselkäkipuun (Meints ym. Pain 2019)



Entä selkäkivun hoito ja mikä on 
liikunnan rooli hoidossa



≈ 20 %

15‐34 %

Alaselkäkivun luonnollinen kulku (Kongsted ym. BMC 
Musculoskelet Disord 2016)



Alaselkäkivun ehkäisy (Foster ym. Lancet 2018)

Intervention Adults
Exercise and education  Effective (moderate quality)

Exercise Effective (low quality)

Education Ineffective (moderate quality)

Back belt Ineffective (very low quality)

Shoe insoles Ineffective (low quality)

Ergonomic interventions at 
workplace

Ineffective (moderate quality)

Ergonomic school furniture N/A



Näyttö ei‐farmakologisesta hoidosta (Foster ym. Lancet
2018)

Intervention type Intervention Acute LBP 
(<6 weeks)

Persistent 
LBP (>12 
weeks)

Nonpharmacologic 
therapy

Exercise therapy  

Cognitive‐behavioural therapy  

Spinal manipulation  

Massage  
Acupuncture  
Yoga ‐‐ 
Mindfulness‐based stress 
reduction

‐‐ 

Interdisciplinary rehabilitation ‐‐ 

 first‐line treatment, consider for routine use
= second‐line or adjunctive treatment option
= limited use in selected patients
‐‐ = insufficient evidence



Exercise for the prevention of low back pain: Systematic 
review and meta‐analysis of controlled trials (Shiri ym. Am J 
Epidemiol 2018)

• 13 väestöpohjaista satunnaistettua tutkimusta ja 3 ei‐satunnaistettua
kontrolloitua tutkimusta (osassa vain kivuttomia yksilöitä, osassa sekä
kivuttomia että alaselkäkipuisia)

• Terapeuttinen harjoittelu yksinään→ alaselkäkivun riski ↓ 33 % (N = 
1634); harjoittelu + ohjaus→ alaselkäkivun riski ↓ 27 % (N = 1381)

• Alaselkäkivun vaikeus ja haittaavuus olivat harjoitteluryhmissä
vähäisemmät kuin vertailuryhmissä

• Lihasharjoitteet yhdistettyinä venyttelyihin tai aerobisiin harjoitteisiin
2‐3 x/vko



Exercise alone and exercise combined with education both prevent 
episodes of LBP and related absenteeism: systematic review and 
network meta‐analysis of RCTs aimed at preventing back pain 
(Huang ym. Br J Sports Med in press) (tutkittavat kivuttomia)

• Terapeuttinen harjoittelu yksinään (OR 0.59; 0.36‐0.92) ja 
terapeuttinen harjoittelu + ohjaus (OR 0.59; 0.41‐0.82): 
selkäkipujaksot 

• Terapeuttinen harjoittelu (OR 0.04; 0.00‐0.34): sairauspoissaolot 



Liikunta vs. alaselkäkipu

• Vapaa‐ajan liikunta vähentää kroonisen alaselkäkivun riskiä 11‐16 % 
(Shiri & Falah‐Hassani Br J Sports Med, prospektiivisten kohorttien (n=36) systemaattinen katsaus 
& meta‐analyysi 2017)

• Suomalaisessa kohorttitutkimuksessa (Terveys 2000 ja Terveys 2011; >30‐v 
suomalaisia n=3505, 11‐v seuranta) korkea liikunta‐aktiivisuus ja 
työmatkaliikunta vähensivät lyhytkestoisen alaselkäkivun riskiä
(kipua >7 pv viimeisen vuoden aikana) – ei vaikutusta pitkäkestoiseen
kipuun (kipua >30 pv viimeisen vuoden aikana) (Shiri ym. Arthritis Care Res 
2019)



The association between physical activity and low back 
pain: a systematic review and meta‐analysis of 
observational studies (Alzahrani ym. Sci Rep 2019)

Kohtalainen liikunta‐aktiviteetti vs. alhainen: kohorttitutkimukset
>11.89 JA 21< MET‐tuntia/viikko 11.88 MET‐tuntia/viikko



The association between physical activity and low back 
pain: a systematic review and meta‐analysis of 
observational studies (Alzahrani ym. Sci Rep 2019)

Korkea liikunta‐aktiviteetti vs. alhainen: kohorttitutkimukset
21 MET‐tuntia/viikko 11.88 MET‐tuntia/viikko



Liikunta ↔ selkäkipu: U‐muotoinen yhteys?

kudosvaurioita?



Liikunta vs. iskiaskipu

• Prospektiivisissa tutkimuksissa korkea vapaa‐ajan liikunta‐aktiivisuus
(4 kertaa/vko) vähensi iskiaksen riskiä 12 % kun taas
poikkileikkaustutkimuksissa liikunta lisäsi iskiaksen riskiä (Shiri ym. Eur J 
Pain systemaattinen katsaus & meta‐analyysi 2016)

• Suomalaisessa kohorttitutkimuksessa (Terveys 2000, Autoklinikka‐aineisto, 
Helsinki Health Study, Young Finns; >35 000 väestöaineisto, 30 vuoden seuranta)
työmatkaliikunta (kävellen tai pyöräillen) vähensi iskiaksesta
johtuvan sairaalahoidon riskiä 33 % (Shiri ym. Am J Epidemiol 2017)



Väliyhteenveto

• Liikunta on hyödyllistä selkäkivussa
• sekä ehkäisy että hoito

• Ennen kaikkea
• säännöllinen liikunta (työmatkaliikunta)
• Kohtuullinen liikunta (lagom)

•Miten liikunta on hyödyllistä selän toiminnalle?



• Vartalon lihasvoimilla ei yhteyttä alaselkäkipuun poikkileikkaus‐
asetelmassa (Paalanne ym. Spine (Phila Pa 1976) 2008)

• Vahva näyttö, ettei vartalon lihaskestävyys ennusta tulevaa
alaselkäkipua

• Epäselvä näyttö vartalon lihasvoiman ja selän liikkuvuuden
suhteen (Hamberg‐van Reenen ym. Pain systemaattinen katsaus 2007)

Parantamalla passiivisen tukirangan ja 
vartalolihasten toimintaa ja kestävyyttä (jolloin ei niin 
herkästi vaurioita)?



• Vahva näyttö, etteivät stabiloivat harjoitteet ole parempia kuin
muutkaan aktiiviset interventiot alaselkäkivussa (Smith ym. BMC 
Musculoskelet Disordmeta‐analyysi 2014)

• Systemaattisen katsauksen mukaan havaittavat muutokset syvien 
vatsalihasten (m. transversus abdominis) kokoon tai 
aktivoitumiseen eivät olleet yhteydessä selkäkivun kuntoutuksen 
tuloksiin (Wong ym. J Pain 2014)

• Ei ole näyttöä että lapsuuden/nuoruuden hyvä lihaskunto suojaisi
myöhemmältä alaselkäkivulta

• Mutta on hyödyllistä esim. BMI:n, luuntiheyden ja insuliiniresistenssin
suhteen (Garcia‐Hermoso ym. Sports Med systemaattinen katsaus ja meta‐analyysi
2019)

Parantamalla passiivisen tukirangan ja 
vartalolihasten toimintaa ja kestävyyttä (jolloin ei niin 
herkästi vaurioita)?



Tukirangan ja lihasten vahvistuminen?

Multifiduksen CSA:n muutoksilla ei yhteyttä kipuun eikä haittaan

CSA=poikkipinta‐ala

Berry ym. BMC Musculo‐
skelet Disord 2019

N=14 kroonista alaselkä‐
kipupotilasta



• Lonkan loitontaja‐ ja ojentajalihakset sekä polven ojentajat heikompia
selkäpotilailla kuin terveillä (de Sousa ym. J Musculoskelet Neuronal Interact 
meta‐analyysi 2019)

• Alaselkäkipupotilailla gluteus medius‐voima heikompi (trendi) ja 
enemmän trigger‐pisteitä kuin kivuttomilla (Sadler ym. BMC Musculoskelet
Disord systemaattinen katsaus 2019)

Tukirangan ja lihasten vahvistuminen?



Voimantuoton parantuminen?

N=33 kroonista alaselkäkipu‐
potilasta
N = 20 tervettä kontrollia

Pranata ym. Clin Biomech 2017

Selittivät 19 % 
haitan (ODI)
vaihtelusta



Lisäämällä verisuonitettujen selkärangan rakenteiden 
immuunivastetta (jolloin mahdolliset vauriot paranevat 
paremmin)?

Benani ym. How a daily and moderate
exercise improves ligament healing IRBM 2008



• Liikunnalla anti‐inflammatorista vaikutusta (Kohut Curr Opin Behav
Sci 2019)

Parantamalla mielialaa (kipujen kokeminen 
vähäisempää)



Vaikutus mikrobiomin kautta? (Mailing ym. Exercise Sport 
Sci Rev 2019)



Epigenetiikka (Dor & Cedar Lancet 2018, Feinberg NEJM 2018)

• Epigenetiikka = DNA‐modifikaatiot 
(esim. sytosiinin metylaatio) tai sen 
kaltaiset tekijät, joissa on muuta 
informaatiosisältöä kuin DNA 
sekvenssi, jotka säilyvät solun 
jakautumisessa, joihin ympäristö 
vaikuttaa, ja jotka saavat aikaan 
pysyviä muutoksia geenien 
ekspressiossa

• Ravintotekijät useissa sairauksissa
• Liikunnalla on vaikutusta 
rankalihasten epigenomiin

• Ikääntyminen ja tupakointi syövissä



Vähentämällä pelkovälttämiskäyttäytymistä 
(uskaltaa käyttää selkää)

• Liikunta pois‐ehdollistaa kivun
aiheuttamasta uhkasta (Smith ym. 
Br J Sports Med 2018)

• Terapeuttinen harjoittelu
vähentää liikkumisen pelkoa
(kinesiofobia) ja pelko‐
välttämiskäyttäytymistä (Martinez‐
Calderon ym. Arch Phys Med Rehab 
systemaattinen katsaus in press)



Liikunta ei yleensä riitä yksinään
selkäpotilaiden hoidoksi vaan
tarvitaan muutakin



Physical activity as a prognostic factor of pain intensity 
and disability in patients with low back pain: A systematic 
review (Oliveira ym. Eur J Pain 2019)

• Alaselkäkipupotilaita
• suurimmalla osalla krooninen kipu
• heterogeenisiä mm. liikunta‐aktiivisuuden arvioinnin suhteen

• Heikkolaatuista näyttöä, ettei liikunta‐aktiivisuus ennusta
selkäpotilaiden myöhempää kipua ja haittaa



Kenelle kehittyy pysyvä haittaava alaselkäkipu? (Chen 
ym. Pain 2018)

Passivinen selviytyminen

Eivät hallitse kipuansa

Eivät usko toipuvansa

Negativiset käsitykset

Matala sosiaaliluokka





Alaselkäkivun hoidon elementit
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Pinta‐EMG:ssä poikkeava löydös, jossa fleksio‐relaksaatiota ei tapahdu. Se voi 
olla merkkinä lannerangan kudosten kipuärsytyksestä ja reflektorisesta 
selkälihasten spasmista

Markku Kankaanpää

Poikkeava fleksio‐relaksaatio



Should exercises be painful in the management of 
chronic musculoskeletal pain? A systematic review 
and meta‐analysis (Smith ym. Br J Sports Med 2017)

• Harjoitusten ei tarvitse olla kivuttomia
• Lyhyellä aikatähtäimellä kivuliaat harjoitukset merkittävästi parempia



Epäspesifin alaselkäkipupotilaan hoidon 
kulmakivet 
• Luottamuksellinen terapiasuhde ja validaatio
• Spesifien syiden poissulkeminen
• Pelon vähentäminen
• Vaivan pitkittymisen riskin arviointi
• Minä‐pystyvyyden vahvistaminen
• Poikkeavan liikemallin tai käyttäytymisen tunnistaminen ja ohjaus
• Potilaalle merkityksellisen ja saavutettavissa olevan tavoitteen 
asettaminen

• Elämäntapatekijät



Pelon vähentäminen

• Negatiivisten uskomusten tunnistaminen ja korjaaminen
• Tutkimuslöydösten kertominen suomeksi
• Ymmärrettävä selitys kivulle (potilaan yksilöllisen tilanteen mukaan)
• Luottamus omaan kehoon ja kivun hallintaan
• Paranemista estävien tai hidastavien asioiden huomioiminen



Kiitos mielenkiinnosta


