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Jäätynyt o lkanivel
M A R T T I VA S TA M Ä K I

Jäätynyt olkanivel eli
olkanivelen adhesiivinen kapsuliitti on olkanivelen aktiivista ja
passiivista liikettä
oleellisesti vähentävä
ja kivulias nivelen
sairaus. Sen perussyytä ei edelleenkään
tiedetä, mutta taudin
kulku tunnetaan kuitenkin kohtuullisen
hyvin. Parantavaa,
yleispätevää hoitoa ei
myöskään tunneta,
mutta vaivan oireita
pystytään lievittämään
ja usein myös paranemista nopeuttamaan.

O

lkanivelen adhesiivinen kapsuliitti eli jäätynyt olkanivel,
frozen sh ou lder, on ylein en
sairaus. Sen kliininen diagnostiikka
on koh tu u llisen h elppo, kliin in en
ku va tiedetään h yvin , mu tta perimmäinen etiologia on pysynyt edelleen
tuntemattomana.
Liikerajoitteisen, kivuliaan skapuloh u meraalisen periartriittitau din
ku vasi jo 130 vu otta sitten Du play
1870, mu tta jäätyn yt olkan ivel -n imitystä käytti en si kertaa Codman
1934 ja adhesiivinen kapsuliitti -nimitystä Neviaser 1945. Humeroskapulaarinen periartriitti -nimitys kuvasi Suomessa vuosikymmeniä kivuliasta, usein liikerajoitteista olkaniveltä, jonka vaivan tarkempaa diagnoosia ei tunnettu. Tämä diagnoosin imike on kin jään yt erään laiseksi
”roskakoppadiagn oosiksi” eikä sitä
en ää kan n ata käyttää. Su u rimmalla
osalla potilaista, joiden vaiva vielä
1970- ja 1980-luvuilla diagnosoitiin
humeroskapulaariseksi periartriitiksi, oli mitä ilmeisimmin kiertäjäkalvosimen repeämä, ah das olka ( impingement) tai jäätynyt olkanivel.
Adh esiivin en kapsu liitti voidaan
jakaa esim. kolmeen ryh mään : primaarinen, sekundaarinen ja postoperatiivinen (1). Toisaalta liikerajoitteinen olkanivel, stiff shoulder, voidaan
jakaa kahteen ryhmään: primaarinen
ja sekundaarinen, jolloin sekundaarinen jakaantuu posttraumaattiseen ja
postoperatiiviseen ( 2) . Seku n daarin en stiff sh ou lder tarkoittaa tilaa,
jossa olkanivelen jäykkyyttä edeltää
selkeä vamma, kuten olkaluun proksimaalinen murtuma, vaikea pehmytkudosruhje tai kirurginen toimenpide. Usein myös näihin mainittuihin
liittyy pitkä immobilisaatio. Tässä
kirjoituksessa keskitytään primaariseen adhesiiviseen kapsuliittiin.
Primaarinen eli idiopaattinen jäätynyt olkanivel, frozen shoulder, on

tu n temattoman syyn aih eu ttamasta
olkanivelen nivelkapselin kutistumisesta johtuva kivulias sairaus, jossa
sekä olkanivelen aktiivinen että passiivinen liike ovat merkittävästi rajoittuneet. Jäätyneen olkanivelen natiivirön tgen löydös on yleen sä n ormaali eikä kuvissa näy liikettä rajoittavia tekijöitä edes sekundaarisessa
tai postoperatiivisessa tapau ksessa.
Sekundaarisessa adhesiivisessa kapsuliitissa jäätyneen olkanivelen syntyä edeltää tunnettu ulkoinen tai sisäinen tekijä, kuten sydäninfarkti tai
aivoleikkau s. Esim. Bru ckn erin ja
Nyen ain eistossa oli 91 potilasta,
joille oli tehty leikkaus subaraknoidaaliveren vu odon takia. Heistä
25 %:lle keh ittyi jäätyn yt olkan ivel
leikkauksen jälkeen (3). Postoperatiivinen jäätynyt olkanivel voi kehittyä olkanivelen leikkauksen, useimmiten kiertäjäkalvosimen repeämän
korjausleikkauksen jälkeen (1).

PATOGENEESI
Jäätyneen olkanivelen patogeneesia
ei ole vielä pystytty peru steellisesti
selvittämään , mu tta siitä tiedetään
kyllä paljon . Tau ti on sekä tu leh duksellinen että fibrotisoiva. Aluksi
olkaniveleen kehittyy synoviatulehdus, jota seuraa nivelkapselin arpeutu min en , fibrotisoitu min en . Paksu u n tu n u t ja ku tistu n u t korakoh u meraaliligamen tti on oleellin en liikettä estävä rakenne jäätyneessä olkanivelessä (4). Kliinisiä oireita ovat
synoviittiin liittyvä kipu ja ääriliikkeiden kivuliaisuus ja vähitellen lisääntyvä liikerajoitus kapselin kutistumisen takia.
Viime vuosina on todettu sytokiinipeptidien liikatuotannon liittyvän
adhesiiviseen kapsuliittiin (5). Sytokiin it vaiku ttavat mon issa tu kiku dosten paran emistapah tu missa ja
niiden liiallinen jatkuva tuottaminen
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lisää fibroosia eli kudoksen arpeutumista. Matriksin metalloprotein aasien on myös todettu liittyvän jäätyn een olkan ivelen keh ittymiseen .
Hu tch in son ym. tu tkivat mah asyöpäpotilaita, joiden syöpä ei ollut leikattavissa ja totesivat 1998, että
ku u delle potilaalle 12:sta keh ittyi
jäätyn yt olkan ivel tai Du pu ytren in
kon traktu u ra metalloprotein aasin
estohoidon jälkeen (6). Proteinaasin
estoh oito voi aih eu ttaa myös HIVpotilaille jäätyn een olkan ivelen
(7,8). Sytokiinit ja muut kasvutekijät säätelevät sideku doksen fibroblastien kasvu a ja toimin taa ja matriksin metalloproteinaasit kudoksen
muotoutumista. Näitä asioita tutkimalla pyritään selvittämään jäätyneen olkanivelen etiologiaa (9). Jännevaivoja aiheuttavien fluorokinolon ien käyttö voi myös edeltää jäätyn een olkan ivelen syn tyä ( 10) . Jon kin laista perin n ölliseen taipu mu kseen liittyvää voi myös löytyä: jäätyn yt olkan ivel keh ittyi iden ttisille
kaksosille ku u den vu oden välein
( 11) tai saman aikaisesti kah delle
veljekselle (12). Jäätyneen olkanivelen on ku vattu myös u u siu tu n een
(13). Monien tekijöiden on todettu
lisäksi liittyvän jäätyneeseen olkaniveleen ain akin tau tia edistävin ä
(taulukko 1).
Jäätyn yt olkan ivel on yleisempi
naisilla kuin miehillä: noin 70 % potilaista on n aisia. Vaiva on yleisin
n oin 50-vu otiailla. Japan issa jäätyneen olkanivelen nimitys onkin suomeksi käännettynä ”50-vuotiaan naisen sairaus”. Vaiva on harvoin yhtaikaisesti molemmissa olkan ivelissä.
Kirjoittajan runsaan 500 potilaan aineistossa tällaisia tapauksia on alle
kymmen en . Sen sijaan tau ti tu lee
n oin kolmasosalle potilaista parin
vuoden kuluttua myös toiselle puolelle. Diabeetikoilla jäätynyt olkanivel on ylein en , 10–20 % diabeetikoista sairastu u siih en , ku n sen
osu u s mu u ten väestössä on parin
prosentin luokkaa (14).

TAUDINKUVA
Jäätyn een olkan ivelen tau din ku lku
on perinteisesti jaettu kolmeen vaiheeseen: kipuvaihe, jäykkyysvaihe ja
paran emisvaih e. En si oire on väh itellen lisään tyvä olkaseu du n kipu ,
joka aluksi tuntuu vain ääriliikkeissä, mu tta jatkossa vaivaa potilasta
eniten levossa.
Viime aikoina on suositeltu jakoa
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Taulukko 1. Jäätyneeseen
olkaniveleen liittyviä tautia
edistäviä tekijöitä.
Naissukupuoli
Ikä yli 40 vuotta
Diabetes
Kilpirauhassairaus
Autoimmuunisairaus
Halvaus
Sydäninfarkti
Pitkä immobilisaatio

Taulukko 2. Jäätyneen
olkanivelen vaiheet.
ENSIMMÄINEN VAIHE,
0–3 kk
särky;
liikekipu, alussa vain
ääriliikkeissä
lievä liikevajaus
puudutuksessa tai anestesiassa
normaali liikerata
hypertrofinen synoviitti
TOINEN VAIHE (jäätymisvaihe),
3–9 kk
krooninen särky
lisääntyvä liikevajaus
(aktiivinen ja passiivinen)
diffuusi synoviitti; tiukka
kapseli
KOLMAS VAIHE (jäätynyt vaihe),
9–15 kk
kipu vähäinen
liikevajaus vaikea
arpinen synovia, paksu tiukka
kapseli
NELJÄS VAIHE (paranemisvaihe),
15–24 kk
vähäinen kipu
lisääntyvä liike

n eljään vaih eeseen , jolloin en simmäin en vaih e on tau din alku vaih e
kipu in een , mu tta ilman passiivista
puudutetun liikeradan rajoittumista.
Toinen vaihe on jäätymisvaihe, jossa
särky ja liikerajoitu s ovat selkeät.
Kolman n essa vaih eessa on särky
suurin piirtein poissa ja olka jäykkä
(perinteinen jäykkyysvaihe). Neljännessä vaiheessa liike alkaa parantua
ja olka tervehtyy, yleensä ilmeisesti
täydellisesti (1).
Ensimmäinen vaihe kestää oireiden alusta noin 3 kuukautta, toinen
vaih e n oin pu oli vu otta tai väh emmän . Kolmas vaih e kestää myös
noin puoli vuotta ja paranemisvaihe
samoin n oin pu oli vu otta. Näin ollen koko taudin kesto on noin 1,5–2
vuotta (taulukko 2). ”Perinteisen” ja
u u demman lu okitu ksen ero on siis
se, että kipuvaihe on jaettu kahteen

osaan, ensimmäiseen ja toiseen vaiheeseen. Tällä jaolla on sikäli merkitystä, että en simmäisessä vaih eessa
annettu hoito, lähinnä nivelen sisäin en kortison i-in jektio ja liikeh oito
saattavat mahdollisesti estää taudin
kehittymisen.
Särky alkaa epämääräisen ä olkahartiasärkynä ja on terävää vain olkavarren ääriliikkeissä. Tässä alkuvaih eessa jäätyn een olkan ivelen
diagn oosia on vielä vaikea asettaa.
Olan liikkeet ovat kivun vuoksi rajoittuneet, mutta nivelen puudutus
palau ttaa liikkeen . Usein tämän alku vaih een diagn oosiksi voi tu lla
esim. supraspinatustendiniitti, kun
sivunosto ääriasennossa on kivulias.
Vähitellen särky lisääntyy ja olkanivelen liike väh en ee. Nain en ei saa
enää rintaliivejä takakautta kiinni eikä mies lompakkoa takataskusta. On
saavutettu toinen vaihe, jossa liikevajau s ei poistu n ivelen pu u du tu ksella.
Toisessa vaih eessa aktiivin en ja
passiivin en olkavarren etu n osto eli
fleksio on n istu u vaakatasoon , sivunosto eli abduktio vaakatason alapuolelle, ulkokierto korkeintaan 20
astetta, yleensä mieluummin 0, ja sisäkierto pakaran sivu lle, korkein taan pakaran päälle. Itse glenohumeraalinivelen liike (lapaluu tuettuna)
on h yvin väh äin en ja voi pu u ttu a
kokon aan . Jäätyn een olkan ivelen
vaikeusaste saattaa vaihdella eri yksilöillä. Toisilla h en kilökoh taisen
h ygien ian kin h oito voi olla h yvin
vaikeaa, joillakin harvoilla taas olkavarren etunosto pysyy 130-asteisena
ja sivunosto 100-asteisena.
Kolman n essa vaih eessa, joka alkaa 6–9 kuukauden kuluttua ensimmäisistä olkakipuoireista, särky vähenee oleellisesti, potilas saa nukuttuakin ilman voimakkaita särkylääkkeitä, mu tta liikevajau s on en n allaan. Noin puolen vuoden kuluessa
siirrytään neljänteen vaiheeseen, jossa olkanivelen liike alkaa parantua.
Olka ei ole en ää merkittävän kivu lias, se sietää liikeh oitoa h yvin ja
tervehtyy normaaliksi puolessa vuodessa.

TARVITTAVAT
TUTKIMUKSET
Jäätyneestä olkapäästä kärsivä potilas on ainakin kirjoittajan potilasmateriaalissa vaikeasti selvitettävien olkapotilaiden jou kossa erään lain en
helmi. Anamneesi kertoo ilman eri-
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tyistä syytä alkan eesta olkakivu sta
ja potilaalla todetaan merkittävä rajoitus sekä aktiivisissa että passiivisissa liikkeissä. Koneellisista tutkimuksista tarvitaan ainoastaan natiiviröntgenkuvaus, jolla tarkistetaan
nivelen kunto ja suljetaan pois esim.
artroosi liikettä estävän ä tekijän ä.
Magneettitutkimus on tarpeeton, samoin ultraäänitutkimus. Molemmissa nähdään nesteen kertymistä nivelen pehmytrakenteisiin. Artrografia
on samoin tarpeeton . Se osoittaisi
nivelkapselin kutistumisen. Rutiiniverikokeista ei ole apua diagnostiikassa.

HOITO
Konservatiivinen hoito
Jäätyneen olkanivelen hoito riippuu
pitkälti taudin vaiheesta. Perinteisesti on totuttu siihen, että tautia ei voi
ehkäistä tai sen kulkuun vaikuttaa
millään lääkeaineella. Täten hoidon
päätarkoitus on ollut kivun vähentäminen ja liikkeen ylläpitämisen yrittäminen. Kummassakaan ei yleensä
onnistuta hyvin. Kipuun auttaa
yleensä parhaiten jääpussihoito. Tulehdus- ja kipulääkkeet vähentävät
jäätyneen olkanivelen ensimmäisen
ja toisen vaiheen särkyä, mutta eivät
kokonaan poista niitä. Liikehoito
yleensä lisää kipuja näissä vaiheissa,
joten en ole sitä suositellut kuin vasta neljännessä vaiheessa. Fysioterapiaan kuuluvat lämpöhoidot ja hieronta saattavat helpottaa särkyä,
mutta voivat myös ärsyttää lisää. Jäätyneen olkanivelen kipua on pystytty vähentämään myös supraskapulaarihermon puudutuksella (15).
Kolmannessa vaiheessa potilas ei
yleensä tarvitse muuta hoitoa kuin
mahdollista lievää yösärkyä vähentävää lääkitystä. Neljännessä vaiheessa
fysioterapia, erityisesti liikelaajuuden lisääminen, on paikallaan. Säännölliset kotona tehtävät venytysharjoitukset ovat tässä vaiheessa myös
tärkeitä.
Uuden
nelivaiheisen
frozen
shoulder -luokituksen oleellisin etu
saattaa olla siinä, että ensimmäisessä
vaiheessa voidaan mahdollisesti vielä
vaikuttaa taudin luonteeseen mm.
nivelensisäisellä kortisoniruiskeella
(1). Arvellaan, että aikainen nivelensisäinen kortisoniannos voisi
estää kehittyvän synoviitin ja myöhemmin fibroosin tai ainakin vähentää näitä ja samalla lieventää taudinkuvaa. On myös ajateltu, että spesifi-

Kuva 1. Jäätynyttä olkaniveltä manipuloitaessa lapaluuta tuetaan
toisella kädellä paikalleen ja toisella väännetään olkavartta
mahdollisimman proksimaalisella otteella murtumien välttämiseksi.

sillä sytokiinin estäjillä tai kollageenisynteesin estäjillä voisi vaikuttaa
jäätyneen olkanivelen kulkuun (9).
Konservatiivisen hoidon tuloksista on julkaistu kohtuullisesti tietoa
(16,17). Konservatiivisella hoidolla
pyritään vähentämään potilaan kipuja ja n opeu ttamaan tau din paran emista. Kon servatiivisen h oidon ja
spontaanin paranemisen yhteistulos
voi olla myös vaatimaton , ku ten
Schafferin ym. 62 potilaan tutkimuksessa, jossa 60 %:lla potilaista oli
keskimäärin 7 vuoden seuranta-ajan
ku lu ttu a vielä olkan ivelen liikevajausta (17). Koska taudin luonnollin en ku lku kin joh taa u sein kivu ttomaan n ormaaliliikkeiseen olkan iveleen (18,19), konservatiivisen hoi-

don adekvaatit seuranta-ajat ovat lyhyitä.

Manipulaatiohoito
Anestesiamanipulaatio on jäätyneen
olkanivelen kolmannen vaiheen teh okas h oito, jos särky jatku u liian
vaikeana liian pitkään tai liikevajaus
estää potilaan työn tekemisen. Manipu laatio on mah dollin en myös toisessa vaih eessa, mu tta silloin riski
uudelleen hyytymiseen on ilmeisesti
su u rempi, ku n tau ti on vielä keh itysvaiheessaan. Toisaalta on olemassa viitteitä siitä, että manipulaatiotulos voisi olla hyvä ja pysyvä jo kolmen kuukauden kuluttua vaivan alkamisesta.
Manipulaatiossa olkanivel ”mur-
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retaan auki” nukutuksessa tai kaulapunoksen puudutuksessa ensin fleksioon ja abduktioon (kuva 1), sitten
sisä- ja ulkokiertoon. Toisella kädellä tuetaan lapaluuta, toisella otetaan
kiin n i olkavarren pu olivälistä ja
vään n etään . Yleen sä tu loksen a on
täysi liike kapselin repeämisrutinoiden kera. Jos liike on kinuskimainen
eikä rutinoita kuulu, on tulos vaatimattomampi. Ulkokiertoa ei pidä
yrittää liian voimakkaasti eikä pitkällä vipu varrella. Kirjoittaja on
nähnyt kahden kollegan aiheuttavan
olkaluun kierremurtuman siinä yhteydessä. Jos u lkokiertoa ei saada
palautettua, on syytä harkita yksinkertaista korakoh u meraaliligamen tin diskisiota samassa yh teydessä
(4).
Manipulaatiota seuraa liikehoito
heti heräämössä. Niveleen voi ruiskuttaa manipulaation jälkeen kortisonia ja pitkävaikutteista puudutetta. Kortisoni saattaa helpottaa mahdollisesti vielä jäljellä olevan synoviitin paranemista ja pitkävaikutteinen puudutusaine helpottaa välitöntä liikehoitoa heräämössä. Toisaalta
on myös esitetty 24 potilaan satunnaistetussa tutkimuksessa, että steroidipuuduteinjektio niveleen manipu laation yh teydessä ei paran tan u t
toimenpiteen tulosta (20). Manipulaation tulos on yli puolessa tapauksista tosi hyvä, mutta ehkä neljännes
hitsautuu uudestaan kiinni. Pitkäaikaisseurannassa tulos on hyvä lähes
kaikilla, mah dollisesti ku vastaen
ku iten kin en emmän tau din h yvää
luonnetta kuin manipulaation tehoa
(21,22,23).
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kan ivelen avoimen leikkau sh oidon
jo 15 vuotta sitten (4), ja allekirjoittanutkin on sitä käyttänyt vaikeissa
tapauksissa. Leikkauksessa katkaistaan lyhentynyt ja paksuuntunut korakohumeraaliligamentti ja tarvittaessa poistetaan kiristävä arpeutunut
kiertäjäkalvosimen välikudos (rotator cuff interval). Leikkaus tehdään
vain h an kalissa tapau ksissa, joissa
manipulaatio anestesiassa ei ole johtanut hyväksyttävään tulokseen.

LOPUKSI
Jäätynyttä olkaniveltä ei toistaiseksi
tarkemmin tuntemattomasta etiologiasta joh tu en pystytä vielä teh okkaasti ehkäisemään tai parantamaan.
Manipulaatio nopeuttaa taudinkulkua, ellei nivel hitsaudu kiinni uudelleen. Tähystysleikkaus tai avoin
leikkaus sopinee ainoastaan pienelle
osalle potilaista. Spontaani paranemistaipumus ajan kuluessa on erinomainen. Monet potilaat tarvitsevat
pahimman kipuvaiheen aikana muutaman viikon sairausloman.
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