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So ittajan käs io ngelmat
M A R T T I VA S TA M Ä K I

Soittajan käsivaivoista
osa on samoja kuin
muullakin väestöllä,
mutta osa on soittajille tyypillisiä soittamisesta johtuvia. Koska
soittajalla kysymys on
ammatista ja toimeentulosta, on tärkeää
pystyä varhaisessa
vaiheessa diagnosoimaan vaivan luonne ja
aloittamaan hoito.
Yleisimpiä ovat jännelihasyksikköön liittyvät vaivat, jotka hoitamattomina johtavat

S

oittajalle käsien h yvässä toimin taku n n ossa pysymin en on
ammatin ja toimeen tu lon perusta. Käden rasitusvaivat ovat soittajilla ku iten kin h yvin yleisiä. Neljäsosa soittajista kärsii jonkinasteisista yläraajavaivoista (1). Vaiva paikan tu u u seimmiten käden , ran teen
tai kyynärvarren alueelle. Vain osalle
soittajien käsivaivoista löytyy selvä
diagnoosi. Winspurin ja Wynn Parryn (2) potilaista 40 %:lla käsivaiva
joh tu i tekn isistä syistä ja 20 %:lla
käsivaivaan liittyi merkittävänä tekijänä henkinen stressi.
Vastaanotolla käsivaivainen soittaja on melkoinen haaste. Usein hän
on n u ori, u ran sa alku vaih eessa tai
vasta opiskeluvaiheessa oleva, huolissaan , jopa h ätään tyn ytkin on gelmastaan, joka haittaa soittamista ja
voi sen kokonaan estääkin. Yleislääkärille h aaste on sitäkin su u rempi,
kun hän todennäköisesti näkee näitä
potilaita melko harvoin eikä itse soita mitään instrumenttia.

helposti pitkään työkyvyttömyyteen, jopa
uran loppumiseen.

TUTKIMINEN
Ensimmäiseksi on syytä selvittää perusteellinen anamneesi ja status, jotta tiedetään , liittyykö vaiva ylipää-

Taulukko 1. Käden motoriikan
tutkiminen.
Hermo

Toiminta

N. medianus

Peukalon oppositio
Peukalon ja etusormen koukistus
Etusormen abduktio
Peukalon adduktio
Pikkusormen
koukistus
Ranteen ojennus
Rystynivelten
ojennus
Peukalon ojennus ja
loitonnus

N. ulnaris

N. radialis

tään soittamiseen . Nu orella mu u sikolla esimerkiksi h en to ru u miin rakenne voi olla epäsuhdassa asetettuihin vaatimuksiin nähden, ja varsinkin nuorilla naisilla on yleisenä vaivana nivelten laksiteetti eli löysyys.
On pyrittävä su lkemaan pois potilaan ikälu okalle tyypilliset käsivaivat, jotka eivät varsin aisesti liity
soittamiseen mutta provosoituvat siitä.
Soittajan käsi tu tkitaan joh don mu kaisesti, samoin ku in mu u n kin
käsivaivaisen käsi: hermojen toiminta selvitetään muutamalla yksinkertaisella testillä (taulukko 1), sormien
tunto tarkistetaan, tarvittaessa 2 pisteen erotu skykytestillä esimerkiksi
taivu tettavaa paperin liitin tä käyttäen, ja käsien puristusvoima mitataan . Havain n oidaan aristu kset, arvet, turvotukset ja atrofiat sekä ihon
kosteus ja väri.

NUORI SOITTAJA
Nuoren 15–30-vuotiaan ilman äkillistä vammaa syn tyn een käsivaivan
syy on varsin usein TOS-oireyhtymä.
Soittaessa kädet ovat en emmän tai
väh emmän h an kalassa staattisessa
yläasennossa. Varsinkin viulun, alttoviulun ja huilun soitto provosoivat
helposti TOS-oireita. Potilaalta kannattaakin kysellä yläasentovaikeuksista, yläraajan pu u tu misesta ja säryn sijainnista. TOS-potilaan on vaikeaa lukea lehteä tai kirjaa selällään
vuoteessa, koska käsi väsyy. Hänellä
on vaikeuksia jopa tukan laitossa ja
h än en käten sä tai koko yläraajan sa
puutuu yöllä, jopa ”kuolleeksi”. Kipu säteilee yläraajan eri paikkoihin
ja voi vaihdella paljonkin päivittäin.
Yleisimmin kipu säteilee käden selkään ja keskimmäisiin sormiin (C7)
ja u ln aarisiin sormiin ( C8) . TOSprovokaatiotestit voivat olla positiivisia: Adsonin testissä pulssi häviää
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kättä vaakatasossa pidettäessä sisään
hengitettäessä ja vastakkaiseen suuntaan katsottaessa, pleksu s kau lalla
aristaa, sen koputtaminen aiheuttaa
säteilyä kipu alu eelle ( Tin el +) , samoin painaminen (kompressio +), ja
Roosin testissä käsiä yläasen n ossa
nyrkisteltäessä käsi kalpenee, väsyy,
alkaa särkeä eikä potilas jaksa pitää
kättä ylhäällä yhtä minuuttia (3).
Yleinen nivelten löysyys on nuorilla varsin tavallista ( ku va 1) . Iän
myötä löysyys vähitellen vähenee, ja
50-vuotiailla oireita aiheuttava yleinen nivelten löysyys on harvinaista.
Nuori saa peukalonsa painettua kiinni kyynärvarteensa, sormet taipuvat
yliojennukseen kyynärvarren suuntaisiksi ja ovat mu u ten kin mon een
su u n taan vään n eltävissä. Kaikkien
n ivelten liike on u sein ”ylisu u ri”.
Tämä löysyys ei yleensä aiheuta käsivaivoja, vaan pikemminkin olkanivel
voi oireilla, mu tta soittajalla liiallin en n ivelten löysyys voi joh taa kipu ih in , vaikka soittaessa n ivelten
riittävä liikku vu u s on kin erityisen
tärkeää.
Nu oren soittajan fyysin en ku n to
saattaa olla heikko, sillä usein kaikki
aika kuluu uran edistämiseen. Nuoren hyvä palautumiskyky auttaa selviytymään jonkin aikaa, mutta lihasvoiman kartuttaminen ja säännöllinen liikunta (lenkkeily, voimistelu,
u in ti) on parasta aloittaa, en n en
kuin oireita tulee.
Merkittävä osa n u oren soittajan
käsion gelmista, ja miksei varttu neemmankin, johtuu siitä, että kättä
rasitetaan liikaa ja liian epäfysiologisissa asen n oissa. Soittaja jou tu u
u sein rasittamaan kättään todella
paljon. Varsinkin kieli- ja kosketinsoittajien ohjelmistossa on runsaasti
kappaleita, joissa toistoliikkeiden
määrä on valtava; pianisti voi joutua
soittamaan jopa tu h at n u ottia minuutissa.
Tekniset ongelmat ovat usein syynä muusikon käsivaivaan. Ongelmat
voivat johtua potilaan ruumiinrakenteesta tai väärästä soittotavasta. Suuri soitin voi aiheuttaa pienikokoiselle soittajalle niin vaikean soittoasennon, että rasitusvaivat lopulta estävät
soittamisen.
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Kuva 1. Löysät nivelet helpottavat vaikeita otteita soittaessa,
mutta ne voivat myös aiheuttaa rasitusvaivoja.

Intersektio-oireyhtymä

de Quervainin
jännetuppitulehdus

SOITTAJAN SORMIVAIVAT
Soittajan sormivaivat eivät eroa
muun väestön sormivaivoista, mutta
ovat ymmärrettävästi erityisen häiritseviä. Esimerkiksi aloittelevalla ki-

Kuva 2. De Quervainin jännetuppitulehdus ja intersektio-oireyhtymä
esiintyvät toisinaan soittajilla liiallisen rasituksen seurauksena.

4995

SU O M E N LÄÄKÄRI LE H T I 4 8 / 2 0 0 1 VSK 5 6

Jatkuva toistoliike
Epäfysiologiset asennot
Liiallinen kuormitus
Liiallinen harjoittelu

B

Kuva 3. De Quervainin jännetuppitulehdus voi vaatia
leikkaushoidon. Radiaalihermon tuntohaaroja pitää varoa (A).
Jänne on kaventunut ahtaalta kohdalta (B).

taristilla sormen päät saattavat kipeytyä, mutta ajan mittaan iho paksunee ja kestää paremmin. Sormien
päähän voi kehittyä näkyvääkin känsämuodostumaa, viulisteille ja alttoviu listeille vasemman käden sormiin, kitaristeille ja harpisteille molempiin käsiin. Instrumentista johtuvat allergiset sormivaivat ovat harvinaisia.
Soittamisesta johtuvaa sormihermon ärsytystä voi esiin tyä samalla
tavalla kuin paljon saksia käyttävillä. Hermoon tulee puristusta ja sormeen oireen a pu u tu mista ja särkyä
alttoviu listeilla, h arpisteilla ja kitaristeilla. Huilunsoittajalla sama voi

ilmetä vasemmassa etu sormessa.
Yleensä otteen muuttaminen tai instrumenttiin tehtävät muutokset auttavat.

RANTEEN ALUEEN VAIVAT
Jänteisiin liittyvät vaivat ovat soittajille yleisiä. Tendiniitti eli jänteen ja
sen kiinnityskohdan ärsytystulehdus
ja tenosynoviitti eli jännekalvon tulehdus aiheuttavat lievinäkin soittajalle kivuliaita oireita, jotka vaikuttavat soiton nopeuteen ja vähentävät
liikelaajuutta ja liikkeiden kontrollia. Varsin kin oktaaveja ja trillejä
vaativat n opeat ju oksu tu kset pro-

vosoivat jän n evaivoja. Eri in stru men tit provosoivat erilaisia lih asjänneyksikön vaivoja. Kosketinsoittajat, joiden soittoasento on jatkuva
kyynärvarren pronaatio, saavat helpommin epikon dyliittivaivoja, kitaristit taas vasemman kyynärvarren
ojen tajalih asten kipu ja, ku n vasen
ranne on jatkuvassa hyperfleksiossa
(taulukko 2).
Soittajan yleisimmät ranteen vaivat ovat ten osyn oviitit, gan gliot ja
hermokompressiot. Jänneongelmista
yleisimmät ovat De Qu ervain in tenosynoviitti ja intersektio-oireyhtymä (4). Edellinen paikantuu ranteen
radiaalipuolelle processus styloideus
radiin kohdalle, jossa peukalon pitkä loiton taja ja lyh yt ojen tajajän n e
ovat puristuksissa (kuva 2). Peukalon liikkeet ovat vaikeat, samoin
ran teen vään tö u ln aarisu u n taan .
Fin kelstein in testi on positiivin en
( peu kalo pain etaan kämmen een ja
rannetta väännetään ulnaarideviaatioon , jolloin tu lee voimakas kipu
pin n ekoh taan ) . De Qu ervain in sten osoivan ten dovagin iitin h oito on
peu kalon immobilisoin ti sormilastalla, tulehduskipulääkitys ja kortison ipiikki processu s styloideu s radiin kohdalle jännetuppeen. Joskus
tarvitaan jännetupen avauskin (kuva
3).
In tersektio-oireyh tymässä kipu
sijaitsee 3–4 cm De Quervainin vaivaa proksimaalisemmin ja dorsaalisemmin kohdassa, jossa ranteen radiaaliset ojentajat ristitsevät peukalon pitkän loiton tajan ja lyh yen
ojen tajan n iiden lih as-jän n erajalla
(kuva 2). Oireyhtymän aiheuttaa käden ja erityisesti ran teen liiallin en
toistorasitu s vaikeissa asen n oissa,
ku ten soittajilla u sein . Kysein en
alue on turvonnut, palpaatioarka ja
usein voimakkaasti krepitoiva (peritendinitis crepitans). Hoitona on lepo, ran teen lastoitu s lievään ojen n u kseen ja tu leh du skipu lääkitys.
Vaiva paran ee yleen sä ain a ilman
leikkausta.
Nuorella soittajalla kipu ranteessa
voi johtua miniganglioista lunonavikulaariligamentin kohdalla ranteen
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Taulukko 2. Soittajan
jännetulehduksen syyt.

A
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keskellä dorsaalisesti. Vaivaa voi
epäillä silloin, kun nuoren ranne kipeytyy ilman vammaa siten, että sen
ojen tamin en aih eu ttaa kipu a, esimerkiksi kämmenen varassa tuolilta
noustaessa tai kämmenellä ovea kiinni työnnettäessä. Tutkimuksessa todetaan paikallinen kipu ranteen keskellä dorsaalisesti pu oliku u lu u n
koh dalla ja ran teen viemin en yliojennukseen on hyvin kivulias. Potilas n ou see tu olilta tu kien n yrkistetyn käden rystysillä ran n e su oran a.
Röntgenkuva on normaali. Vaiva voi
men n ä oh i ajan mittaan ran n etu en
avu lla. Tarvittaessa kipu alu eelle
ru isku tetaan kortison ia 1–2 kertaa.
Ultraään ih oitoakin voi kokeilla.
Leikkau kseen jou du taan h arvoin .
Näkyvät isotkaan gan gliot eivät
yleensä aiheuta muita kuin kosmeettisia vaivoja, joten niiden leikkaaminen ei yleensä ole tarpeellista.
Ran teen alu een h ermopin teistä
yleisin ja käytännössä ainoa on rann ekan avaoireyh tymä, jossa medianushermo on puristuksessa (5). Vaiva on tyypillin en keski-ikäisillä,
mu tta se voi ilmaan tu a n u orellekin
käden liiallisen rasituksen tai turvotu ksia aih eu ttavan tilan , ku ten raskauden yhteydessä. Useiden instrumenttien ranteen toistuvia liikkeitä
äärifleksiossa vaativa soittoasen to
voi provosoida myös tämän vaivan .
Esimerkiksi kitaristin vasen käsi voi
oireilla tästä syystä. Samoin oireita
voi esiin tyä, ku n soittamista on liikaa ja ran n ekan avaan keh ittyy ah tauttavaa synoviittia.
Ran n ekan avaoireyh tymässä I–III
sormet puutuvat, pistelevät ja särkevät varsinkin yöllä ja aamuisin ja erityisesti rasituksen yhteydessä. Usein
vaiva säteilee ylöspäin olkaan asti.
Oireita vähentääkseen potilas ravistelee kättään ran teesta veltton a; tämän tyyppin en ravistelu on ran n ekanavaoireyhtymälle tunnusomaista.
Vaivaan voivat auttaa lepo ja yölasta
ran teen asen n on pitämiseksi optimaalisen a, mu tta u sein jou du taan
leikkaukseen.
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Liiallisessa liian pitkään tauoitta jatkuneessa rasituksessa lihaksiin kertyy aineenvaihduntatuotteita, kuten
maitohappoa, joilla on turvotusta lisäävä vaikutus ja mahdollisesti vaiku tu sta myös su oraan h ermopäätteisiin . Lih aksen tilavu u s kasvaa,
paine nousee ja verenkierto vähenee,
aiheutuu iskemiaa.
Yleensä vaiva alkaa, kun soittaja
jou tu u soittamaan todella paljon
vaikeita kappaleita ilman tauotuksia
paineen alla, esimerkiksi kilpailuun
tai en si-iltaan valmistau du ttaessa.
Useimmiten vaivaa en iten kyyn ärvarsi tai ran n e, mu tta myös n iskahartia-alue voi oireilla. Kipu on dominoiva oire, käsi on heikko, väsyy
h elposti, tu n tu u raskaalta ja siih en
tulee toimintahäiriöitä. Kliiniset löydökset ovat usein vähäisiä: arkoja lihasalueita ja voiman heikkenemistä
löytyy, mutta esimerkiksi turvotusta
ei ole merkittävästi, ellei ole kehittyn yt varsin aista aitiopain eoireyh tymää.
Tämäntyyppinen ”epäspesifinen”
käsikipu on n oidan keh ä, jossa kiivastah tin en toistotyö aih eu ttaa oireet ja vaikeuksia uralla etenemisessä ja n ämä taas h u olta men estymisestä uralla käsivaivaisena. Jatkuva
lihasjännitys ja stressi ruokkivat toisiaan . San on ta ”n o gain with ou t
pain” on monelle muusikolle tuttu.
Kipu ei kuitenkaan ole normaali osa
musiikillista kehitystä. Kivun asianmukainen hoito ja varsinkin sen ehkäisy olosu h teita mu u ttamalla on
tärkeää.
Soittajan yläraajan ylirasitusoireyhtymään on välttämätöntä puuttua
h eti alku vaih eessa. Siksi se pitäisi
osata tunnistaa nimenomaan perusterveyden h u ollossa, aivan samoin
kuin liukuhihnalla toistotyötä teke-

vien ylirasitu stilat. Aku u tissa vaiheessa raajan lepo, kohoasento, kylmähoito ja tulehduskipulääkitys auttavat h yvin . Kroon isessa vaih eessa
n iiden teh o väh en ee. Lih asten lepo
on oleellista, ja levon pituuden ratkaisee vaivan vaikeusaste ja oireiden
kesto. Lepo on kuitenkin syytä pitää
suhteellisena eli vältetään kipua aih eu ttavia toimin toja, ku ten soittamista. Pah iten oireileva raajan osa
lastoitetaan , u seimmiten ran n e ja
kyynärvarsi, helposti itse poistettavalla lastalla, joka sallii muiden nivelten liikkeet.
Ku n diagn oosiin ja h oitoon on
päästy aku u tissa vaih eessa, riittää
1–2 viikon lepo. Liian pitkää laajamittaista raajan immobilisointia on
vältettävä jo psykologistenkin vaikutusten takia. Paluun soittamiseen pitäisi tapahtua asteittain, aluksi vain
15 min u u tin h arjoitu ksin ja kipu a
aih eu ttavia asen toja ja kappaleita
välttäen . Tämä tarkoittaa sitä, että
orkesterisoittajan palu u työh ön sä
saattaa viivästyä, ku n sairau slomaa
on jatkettava jonkin verran lisävammojen kehittymisen ehkäisemiseksi.
Jos soittajan ylirasitusoireyhtymä
pääsee kroonistumaan, kuten usein
käy varttu n eemmille soittajille, voi
vaivan parantaminen olla ylivoimain en h aaste ja seu rau ksen a voi olla
pysyvä työkyvyttömyys.

MUUSIKON KRAMPPI
Muusikon kramppi (fokaalinen dystonia) on vakava soittajan käsiongelma. Se on aivoperäin en , ku ten kirjoitu skramppi eli mogigrafia, jossa
kaikenlainen kynällä kirjoittaminen
laukaisee krampin ja kynää on puristettava yhä kovemmin, käsiala huon on ee, kirjoittamin en kömpelöityy

Taulukko 3. Suomen Musiikkilääketieteen Yhdistys (SMULY).
Puheenjohtaja LKT Miikka Peltomaa, Boston
Varapuheenjohtaja LL Juhani Lukkari, Helsinki
Sihteeri LK Heidi Vastamäki, Oulu
Rahastonhoitaja dos. Martti Vastamäki, Kaarina

YLÄRAAJAN
YLIRASITUSOIREYHTYMÄ

Perustettu vuonna 2000. Jäseniä 150, valtaosa lääkäreitä.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Martti Vastamäkeen, os. Elotie 1 A 2, 20780
Kaarina, faksi (02) 2434 704, sähköposti: martti.vastamaki@invalidisaatio.fi

Yläraajan ylirasitusoireyhtymä (overu se syn drome, kipu oireyh tymä) on
vaikea, mutta vältettävissä oleva tila.
Pitkittyessään se voi estää soittamisen kokon aan ( 6,7) . Sillä on ilmeisesti saman tyyppin en peru sta ku in
kroonisella aitiopaineoireyhtymällä.

Ensimmäiset Suomen Musiikkilääketieteen Päivät 7.–8.12.2001
Kansallisoopperan Alminsalissa
Kutsuluennoitsijoina saksalaiset prof. Eckart Altenmuller, jonka erityisalue on
fokaalidystonia, ja prof. Jochen Blum, jonka erityisalue on muusikon ergonomia
ja käsiongelmat
Ilmoittautuminen: Pirjo Nevalainen, puh. (09) 4314 503, faksi (09) 4314 506,
sähköposti: pirjo.nevalainen@mehilainen.fi
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ja lopu lta on pakko lopettaa. Mu u sikon krampissa kou ristu ksen lau kaisee oman instrumentin soittaminen: yksi tai kaksi sormea eivät yhtäkkiä enää tottele.
Muusikon kramppi estää vaativan
musisoinnin heti alkuunsa. Siksi sen
varhainen tiedostaminen, oikea diagnoosi ja tehokkaat hoitotoimenpiteet ovat erityisen tärkeitä. Pitkään
jatkuessaan kramppi voi jäädä pysyväksi (6,8). Muusikon krampista on
kirjoitettu perusteellisemmin Lääkärilehdessä kaksi vuotta sitten (7).

SOITTAJAN
KÄSIONGELMIEN EHKÄISY
Soittajan työhön liittyvien vaivojen
ehkäisyssä avainasemassa ovat soittaja itse, soitonopettajat, työolosuhteista vastaavat sekä soittajia hoitavat lääkärit ja fysioterapeutit. Muusikon vaivoihin ja sairauksiin liittyvän tiedon ja taidon lisäämiseksi perustettiin maahamme pari vuotta sitten Su omen Mu siikkilääketieteen
Yhdistys (SMULY) (taulukko 3). Yhdistys järjestää tarkoitu sperien sä
mukaisesti alaan liittyvää koulutusta
lääkäreille, fysioterapeu teille ja
mu ille mu u sikkoja h oitaville sekä
mu siikin opettajille ja mu u sikoille
itselleen. Yhdistys järjestää Suomen
en simmäiset mu siikkilääketieteen
päivät Kan sallisoopperan Almin salissa 7.–8.12.2001 (taulukko 3).
Ergonomialla eli työn muuttamisella mahdollisimman sopivaksi työtä tekevälle on huomattava merkitys
soittajan käsivaivojen eh käisyssä.
Työpisteen ja tarvittaessa työvälin een eli soittimen asian mu kain en
su u n n ittelu ja paran tamin en ovat
tärkeitä. Soittajan ”työh u on e” varsinkin isoissa orkestereissa on tunnetusti hyvin pieni, yhden neliömetrin luokkaa. Silloin ainakin muiden
asioiden, kuten valaistuksen, istuinten ja ku u lon su ojau ksen tu lisi olla
kunnossa. Soittamisen määrän tulisi
olla sopiva niin, ettei ylirasitusta tule jatkuvasti. Soittaminen pitäisi jaksottaa sopivasti. Verryttelytau koja
tu lisi olla sään n öllisesti, ain akin
kerran tunnissa. Hyvin suositeltava
on esimerkiksi Geza Szilvayn tapa:
kaikilla hänen nuoriso-orkesterinsa
jäsen illä on h arjoittelu ku min au h a,
jota kaikki venyttelevät tauoilla. On
myös tärkeää muistaa, että pelkällä
ergonomisten asioiden parantamisella voi olla oleellista merkitystä myös
soittajan käsivaivojen hoidossa.
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