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1 Alkusanat
Tämä opas on teille vanhemmille, jotka olette kohdanneet erityisen
paljon myllertäviä tapahtumia lapsenne syntymän yhteydessä. Olette
varmasti saaneet jo paljon tietoa Erbin pareesista, sen synnystä, hoidosta ja mahdollisesti tulevaisuuden ennusteista. Haluan antaa teille
hieman lisää tietoa, erityisesti Erbin pareesin saaneen lapsen äitinä ja
toki myös ammatillisesti osteopaattina. Tämän oppaan myötä tavoitteeni on lisätä ymmärrystä lapsen kehon kokonaisvaltaisesta toiminnasta sekä antaa tietoa siitä, kuinka osteopatiaa voidaan hyödyntää
kuntoutuksessa.

Kuva 1. Emma Hiekko kesällä 2015. (Kuvaaja: Jenny Hiekko)
Oppaassa tulen avaamaan teille, sitä kuinka kehomme on nivoutunut
anatomisesti ja fysiologisesti yhteen muodostaen hienoja toiminnallisia ketjuja, verkostoja ja järjestelmiä.

On tärkeä ymmärtää, että vaikka Erbin pareesi on hartiapunoksen
paikallinen vamma, se kuitenkin vaikuttaa koko kehoon juuri näiden
verkostojen ja ketjujen kautta. Näin ollen on tärkeää huomioida myös
muita kehon osia kuntoutuksessa, jottei lapselle kehity muita vaivoja
ajan kanssa.
Toivon, että oppaasta on teille hyötyä ja apua ymmärtämään ihmisen
kehon monimuotoisuutta. Osteopatiasta voi olla paljon apua lapsenne
Erbin pareesin kuntoutuksessa.
Helsingissä, 28.1.2016
Jenny Hiekko, osteopaatiksi valmistuva 06/2016

2 Erbin pareesi - olkahermopunoksen syntymävamma
Olkahermopunos rakentuu viidestä selkäydinhermosta (C5–8 ja TH1),
jotka muodostavat tiheän punoksen hermoja. Ne puolestaan johtavat
motorisia käskyjä lihaksiin, jotka liikuttavat olkapäätä, kyynärpäätä,
rannetta ja sormia.
Hermopunoksessa on yli 120 000 hermosäiettä, ja yksi säie on vastasyntyneellä alle 1 millimetrin läpimittainen. Aivot välittävät selkäytimen kautta hermoimpulsseja, jotka aikaansaavat kaikki yläraajojen
liikkeet. Yläraajoihin taasen kohdistuu erilaisia ärsykkeitä jotka puolestaan välittyvät sensoristen hermojen kautta selkäytimeen ja aivoihin tuntuen esim. kipuna tai kutinana. Kukin hermojuuri hermottaa
omaa aluettaan raajassa ja sen alueen ihoa ja tuntoaluetta. Karkeasti
voidaan tehdä jaottelu:
•   C5–6 hermojuuret liikuttavat olkapäätä ja koukistavat kyynärniveltä
•   C7-hermojuuret liikuttavat rannetta ja ojentavat kyynärniveltä
•   C8 ja TH1 hermojuuret liikuttavat kättä ja sormia
Melkein kaikissa yläraajan lihaksissa on hermosäikeitä useammasta
kuin yhdestä hermojuuresta, vaikka on kuitenkin hyvä muistaa, että
hermotuksen rakenne on aina yksilöllinen.
Erbin pareesi aiheutuu, kun synnytyskanava on liian ahdas syntyvälle
lapselle. Lapsen pää taipuu rajusti sivulle ja hartia jää kiinni häpyluun
taakse aiheuttaen hyvin hitaan ulostulon ja ylivenytyksen olkahermopunokseen ja niskaan.
Hermovaurio on useimmiten lievä, hermo vain puristunut tai venyttynyt, ja voi parantua itsestään (neurapraxis ja aksonotmensis). Osassa tapauksia, hermo voi olla poikki (neurotmesis) tai repeytynyt kokonaan irti selkäytimestä (Avulsio). Suurimmalla osalla lapsista vaurio liittyy hermojuuriin C5–7. Kun vaurio liittyy myös C8 ja TH1 hermojuuriin, puhutaan totaalivauriosta. Virallisesti Erbin pareesi koskee
vain olkahermopunoksen yläosia, mutta tässä oppaassa se käsittää
koko olkahermopunoksen C5–TH1.
Erbin pareesin riskiä lisäävät ahdas synnytyskanava, sikiön suuri paino loppuraskauden aikana, äidin insuliinidiabetes ja pitkittynyt vaikea
synnytys. Myös lapsen poikkeava asento synnytyskanavassa lisää riskiä. Näissä tapauksissa vammat voivat olla keskimääräistä vaikeampia, ja hyvin usein ne ovat molemmilla puolilla. Vaikeisiin vammoihin
voi liittyä palleahermon vaurio, joka saattaa aiheuttaa lapselle hengitysvaikeuksia joko heti syntymän jälkeen tai myöhemmin mahdollisen

pallean halvauksen takia. Myös olkahermopunoksen lähellä kulkeva
sympaattinen hermosäikeistö voi vaurioitua, mikä ilmenee Hornerin
syndroomana. Hornerin syndroomassa oireena voi näkyä vammapuolen silmäluomen roikkuminen ja silmän vetäytyminen hieman syvemmälle kuoppaansa, jolloin silmä näyttää hieman pienemmältä
kuin toinen. Pallean ja silmän oireet katoavat usein itsestään ainakin
osittain. Luunmurtumat solisluussa, olkaluussa ja ranteessa ovat
myös mahdollisia synnytyksen rajuuden takia.
Vaurio havaitaan yleensä heti lapsen synnyttyä. Toinen käsi voi olla
täysin tai osittain halvaantunut ja veltto. Aina epäiltyä diagnoosia ei
kuitenkaan voida heti vahvistaa. Lapsen tilanne kartoitetaan kokonaisvaltaisesti, jotta voidaan huomata myös mahdolliset liitännäisvammat, kuten luunmurtumat. Käsikirurgin ja asiaan perehtyneen
fysioterapeutin tulee arvioida lapsen vamma erilaisin testein, jotka
kirjataan tarkasti, jotta voidaan seurata tilannetta.
Lasta tutkivien henkilöiden tulee huomioida myös toiminnallinen anatomia, ja tutkia sitä neurologisesti, ortopedisesti sekä verenkiertoa
huomioiden.

Kuva 2. Olkahermopunoksen hermot kulkevat hyvinkin ahtaissa paikoissa.
Lievimmät vauriot paranevat itsestään muutamassa viikossa tai muutamien kuukausien aikana. Sellaisissa tapauksissa, jolloin hermo on
poikki tai repeytynyt kokonaan irti selkäytimestä, tarvitaan käytännössä aina leikkaushoitoa, koska näissä tapauksissa hermot eivät

pysty korjaantumaan itse. Leikkaushoitoa tarvitsevat ovat aina ns.
pysyvän vamman saaneita, ja leikkaus parantaa käden toiminnan ennustetta usein huomattavasti. Vakavimmissa tapauksissa kaikissa
yläraajan nivelissä on jonkinlainen toimintahäiriö.
Suomessa n. 200 lasta saa vuosittain synnytyksen yhteydessä Erbin
pareesin. Vamma luokitellaan ns. harvinaiseksi vaurioksi ja Erbin pareesilla on Suomessa oma yhdistys Redy ry, joka neuvoo ja antaa
hyvän tukiverkoston perheille.

3 Keho on kokonaisuus
Keho koostuu sopivasta ja toimivasta yhteistyöstä, jossa luut, lihakset, sidekudos, sisäelimet, verenkierto ja hermosto tukevat toisiaan
ja muodostavat täydellisen anatomisen ja fysiologisen kokonaisuuden. Tämä on kehon voiman ja terveyden perusta. Terveys edustaa
normaalisti toimivaa kehoa. Sairaus puolestaan edustaa kehoa, joka
jollain tavoin on häiriintynyt ja joka ei pysty toimimaan niin kuin sen
kuuluu.

3.1 Kehon kokonaisvaltaiset verkostot
Kehossa on kolme verkostoa, jotka ulottuvat jokaiseen osaan päästä
jalkoihin. Hermosto, nestekiertojärjestelmä ja sidekudoksellinen verkosto muodostavat nämä verkostot, joissa on erovaisuuksia ja samalla paljon samankaltaisuuksia.

3.1.2 Hermostollinen verkosto
Hermosto ohjaa ja säätelee kaikkea, mitä kehossa tapahtuu motorisista liikkeistä aina immuunijärjestelmään asti. Toiminta on sekä hyvin spesifiä ja paikallista että laajempaa. Hermosto voidaan karkeasti
jakaa kahteen osaan:
•   keskushermostoon: aivot ja selkäydin
•   ääreishermostoon: somaattinen ja autonominen.
Hermosto voidaan jakaa myös tahdonalaiseen eli somaattiseen hermostoon ja tahdosta riippumattomaan eli autonomiseen hermostoon.
Autonominen hermosto voidaan vielä jakaa sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon.
Keskushermosto on kuin keskusyksikkö, josta kaikki käskyt tulevat ja
ohjaavat jokaista kehon tapahtumaa. Aivot ovat ajatuksen keskus ja
liikkeen aikaansaava toimeenpanija. Selkäydin on reitti aivojen ja ke-

hon välillä; sitä kautta viestit ja käskyt menevät kehon jokaiseen
osaan lihaksista aina sisäelimiin asti.
Ääreishermosto koostuu 12 aivohermosta ja 31 parista selkäydinhermoja, ja niiden päärungot jakautuvat tuhansiksi ja jälleen tuhansiksi
pieniksi haaroiksi, jotka ulottuvat kehon jokaiseen osaan.
Hermostollinen verkosto ei ole yhtä tiheä joka paikassa. Eniten hermosäikeitä on kehon herkissä osissa, kuten käsissä, kasvoissa ja niskassa. Mikään osa kehoa ei jää ilman hermoja, niitä löytyy jopa luista
ja rustokudoksesta. Hermoston hieno rakenne mahdollistaa nopeita
käskyjä, joiden vaikutus näkyy varpaissa ja sormen päissä asti.

3.1.3 Nestekierron verkostot
Verisuonijärjestelmä on kuin hämähäkinverkko, joka peittoaa niin
suuren osan kehoa, että ilman muita anatomisia ja fysiologisia rakenteita se näyttäisi itsessään meille kehon kaikki muodot. Verenkiertojärjestelmä on osa nestejärjestelmää, johon voi laskea myös imuneste- ja selkäydinnestekierron. Se koostuu sydämestä, joka pumppaa
verta eteenpäin ja suonista jotka kuljettavat verta. Pääsuonisto koostuu valtimoista, laskimoista ja hiussuonista. Verenkiertojärjestelmän
päätehtävät ovat:
•   kaasujen, ravintoaineiden, hormoneiden sekä jäteaineiden kuljetus
•   immuunipuolustus
•   lämmönsäätö verisuonten supistumisen ja laajenemisen kautta.
Happi, hiilidioksidi ja muut aineenvaihduntaan liittyvät kaasut ja aineet siirtyvät kudosten ja veren välillä hiussuonissa. Hiussuonet
muodostavat valtavan laajan verkoston, jota riittäisi jopa 100 000
kilometrin pituudelle, jos ne vedettäisi yhdeksi pitkäksi suoneksi. Kuvasta 4, edellisellä sivulla, voidaan nähdä valtimot ja laskimot. Hiusverisuonet puuttuvat kuvasta, koska ne muodostaisivat niin kattavan
maton joka paikkaan, että ne peittäisivät muut pääsuonet alleen.
Hiussuoniverkostosta voi saada hyvän kuvan tutustumalla Gunter von
Hagens’in Body Worlds –näyttelyn töihin (kuvia nähtävillä osoitteessa
www.bodyworlds.com).
Imunestekierto on hyvin läheisessä yhteydessä verenkiertojärjestelmän kanssa. Sen päätehtäviä on suojella kehoa infektioita vastaan
aktivoimalla puolustusmekanismeja, kerätä kudosnesteitä, hormoneja
ja plasmaproteiineja ja palauttaa nämä verenkiertoon sekä absorboida rasvaa ohutsuolesta. Imunestekierto voi päivän aikana palauttaa
jopa 4 litraa nesteitä verenkiertoon ja on erittäin tärkeä tekijä kehon
veri- ja nestetasapainon ylläpitämisessä. Imusuonet kulkevat pitkälti

laskimoiden kulkuväyliä ja kuljettavat imunestettä eri puolille kehoa.
Kun kehoon pääsee vieras organismi tai tulehdus, imunestejärjestelmä aktivoi ns. immuunipuolustuksen.

3.1.4 Sidekudoksellinen verkosto
Sidekudos on yleisnimitys kaikelle kudokselle, joka antaa rakenteellista tukea luille, lihaksille ja elimille koko kehon alueella. Se on fysiologinen verkosto, joka sitoo kaikki yhteen, ja se on miljoonien solujen
kuituinen ja tahmea verkko. Sen avulla kehon kaikki osat pysyvät
juuri niille osoitetuilla paikoilla.
Verkosto on jokaisessa kerroksessa ja joka paikassa. Se esiintyy monissa eri muodoissa, kalvoina, verkkoina, kuituina, nauhamaisina tukirakenteina ja pusseina. Usein sitä on kaksinkertainen kerros, eräänlaisena vahvistuksena.

Kuva 3. Myofaskia, kuin hämähäkin hienoa seittiä.
Sidekudos suojaa kudoksia ulkoisilta rasitteilta, ja se toimii myös voitelijana kudosten välillä estäen liiallista kitkaa. Sidekudosta on lukuisia erilaisia tyyppejä, varsinaisista lihaskalvoista aina solutason melkein nestemäisistä ja mikroskooppisen pienistä verkostoista.
Myofaskiaaliset ketjut ovat ehkä yksinkertaisin tapa ymmärtää kehon
kokonaisuutta. Ne ovat osa sidekudoksellista verkostoa, joka sijaitsee
kehon jokaisessa osassa.

Lihasryhmä tarvitsee vakaan pohjan voidakseen toimia hyvin. Tämän
pohjan antaa toinen lihasryhmä, joka taas saa tukensa toiselta vakaalta lihasryhmältä. Näin syntyy lihas- ja faskiaketjut eli myofaskiaaliset ketjut (myo=lihas, faskia=kalvo). Vaikka kaikki luut, lihakset
ja elimet ovat erillisiä ja niillä jokaisella on oma tehtävänsä, ne kuitenkin vaikuttavat koko ajan myös toisiinsa koko kehon kattavan verkoston kautta. Vaikutus voi olla joko positiivista tai negatiivista. Stabiili ja hyvin toimiva kehon osa välittää terveyttä muualle kehoon.
Tiukka, kuormittunut tai vammautunut kudos välittää puolestaan häiriöitä tai jopa sairautta eri kehon osiin. Myofaskian muodostamat ketjut ja verkostot välittävät koko ajan tietoa kehon osasta toiseen.

4 Myofaskia – selkeä ketju koko kehon läpi
Kun katsoo kuvaa faskian hienosta verkosta, avautuu ajatus siitä, että kehossamme on hienoakin hienompi verkosto, joka tiiviisti sitoo
kehomme jokaisen anatomisen ja fysiologisen osan ja toiminnon yhteen.
”Kuinka selitämme elävän olennon yhtenäisyyden; tapa, jolla se vastaa kokonaisuutena pieneenkin stimulukseen, ihan kuin jokainen osa
siitä tietäisi, mitä sen kaikki muut osat tekevät ja tuntevat juuri nyt.”
Ho 1994
Faskiaalinen verkosto on kehon suurin järjestelmä, koska se on kosketuksissa kehon kaikkien muiden järjestelmien kanssa. On voitu
osoittaa, että esim. neulan pistos ihon läpi saa aikaan reaktion paljon
laajemmalti kuin pelkästään paikallisesti pistoskohdassa. On tärkeää
ymmärtää myofaskian merkitys vammoissa ja siitä seuranneissa toimintahäiriöissä.
On myös tieteellisesti todistettu, että kehoa ympäröi selkeät lihasten
ja niitä tukevien myofaskioiden ketjut. Useat terapeutit ovat tämän
huomanneet työssään jo vuosikymmenten ajan, ja heidän kautta ketjut ovat saaneet nimensä. Myofaskiaketjuja on tutkittu tieteellisesti
syksyllä 2015 ja on voitu kiistatta tai lähes kiistatta todeta niiden
olemassaolo. Vaikka ketjut hieman eroavat toisistaan, riippuen kenen
nimeämiä ne ovat, niissä on yksi yhteinen tärkeä tekijä. Ne näyttävät, että motorinen ja myofaskiaalinen järjestelmä on yhtenäinen yksikkö, joka toimii aina yhdessä. Nämä kaksi eivät voi toimia erikseen.

4.1 Myofaskiaalisten ketjujen kulku
Myofaskiaaliset ketjut ovat monessa kerroksessa ja risteävät keskenään lukuisissa kehon kohdissa. Kehossa esiintyvä ryhti, voima, joustavuus, jännite, stabiliteetti, epävakaus ja mahdolliset ryhdin kompensaatiot välittyvät kehon osasta toiseen myofaskiaalisten ketjujen
kautta.

Kuva 4. Thomas W. Myersin Anatomy Trains mallin mukaisia ketjuja,
spiraalilinja a) edestä b) takaa.
Myofaskiaaliset ketjut kulkevat posteriorisesti, kallosta niskaa ja selkää pitkin lantion yli jatkaen jalkoja pitkin alas aina varpaiden kärkiin
asti. Sivulla ketju alkaa heti korvan takaa kulkien rintakehän ja kylkiluiden sisäpuolella, lonkan kaarien yli, reisien ja säärien ulkopintaa
jalkapöydän ulkosyrjälle. Diagonaalisesti, ketju kulkee rintakehän
etupuolelta sekä selän puolelta ja sitä kautta se risteää lantiossa sekä
ristiluun että lonkan sivukaarien yli loppuen jalan alle.
Yläraajojen myofaskiaaliset ketjut kulkevat sekä etu- että takapuolella. Ne alkavat selkärangasta ja kulkevat hartioita pitkin ja jatkavat

yläraajojen suuntaisesti aina käsiin ja sormiin asti. Nämä ketjut ovat
monimuotoisia, sillä yläraajat ovat hyvin liikkuvia ja tarvitsevat näin
ollen paljon niitä tukevia lihaksia ja myofaskiaalisia ketjuja.

Kuva 5. Yläraajojen ketjut edestä a) pinnallinen ja b) syvä, sekä takaa c) pinnallinen ja d) syvä.
Edellä mainitut ketjut ovat puhtaasti anatomisia ja perustuvat vain
siihen, että niissä on vahva ja suora anatominen myofaskiaalinen yhteys paikasta toiseen. Niissä ei ole kulmia tai mutkia, jotka hillitsevät
ja rajoittavat liikettä, voimaa ja tiedonsiirtoa. Voi myös ajatella ketjuja sen toiminnan ja liikkeen mukaan, jonka ne tekevät. Kehon etupuolella on sitä koukistava ketju, takapuolella kehoa ojentava ketju.
Diagonaalisesti ketjut saavat aikaan torsion, jossa vastakkaisen olkapään ja lantion osat lähentyvät toisiansa. Esimerkiksi vasen olkapää
työntyy taakse ja alas, oikea lantion harjun takaosa työntyy ylös ja
taakse kohti vastakkaista olkapäätä. On voitu havaita kehollisia ketjuja niinkin syvällä kuin kallon sisäisissä kalvoissa, selkäytimen sisäisessä kalvossa ja siitä alas aina jalkapohjan kalvojänteeseen asti.
Jokaisella ihmisellä on kehossaan oma geneettinen kaava. Myös myofaskiaaliset ketjut ovat jokaisen omat. Kun keho on terve ja toimii
parhaalla mahdollisella tavalla, myofaskiaaliset ketjut toimivat hyvässä yhteistyössä keskenänsä tukien toinen toisiansa ja antaen koko
kehon toiminnalle vahvan perustan. Toimintahäiriö esim. trauman

seurauksena voi häiritä tätä yhteistyötä ja seurauksena kehoon tulee
virheasentoja, kipua ja jopa sairautta.

4.2 Erbin pareesi ja myofaskiaaliset ketjut
Tiedämme, että olkahermopunos on lähtöisin kaula- ja rintarangasta
C5-TH1 alueelta. Tiedämme myös sen, että näistä hermoista lähtee
käskyt kaikkiin yläraajan lihaksiin. Nämä lihakset ovatkin usein hyvin
huomioituja, kun kuntoutetaan lasta. Näiden lisäksi on lukuisia lihaksia niskassa, hartian seudulla, rintakehän alueella ja selässä, jotka
myös saavat käskynsä samasta hermopunoksesta. Lihakset saavat
aikaan mm. olkanivelessä ojennusta, koukistusta, loitonnusta, lähennystä, ulkokiertoa ja sisäkiertoa. Ne tukevat lapaa ja sen liikkeitä.
Useat lihaksista tekevät tärkeää työtä avustaessaan sisäänhengitystä,
ja erityisesti pallea on hyvin tärkeä ollen meidän tärkein hengityslihas. Rintakehän alueella on myös useita muita tärkeitä sisäelimiä,
kuten keuhkot ja sydän, joihin vaikutus tulee suorasti tai epäsuorasti
kudosten tai hermotuksen kautta.
Erbin pareesissa yläraajojen, olkapään ja hartian seudun lihaksia
hermottavat hermojuuret vaurioituvat. On hyvin yksilöllisistä, mitkä
lihakset ja tuntohermot toimivat heikommin tai eivät laisinkaan. Kahden lapsen identtiset vammat voivat esiintyä erilaisina käytännössä.
On todettu, että Erbin pareesissa olkapään ja hartian sekä selän lihasten toiminta häiriintyy. Vauriopuolen yläraaja ei toimi täydellisesti,
lapsi pitää sitä eri asennossa kuin toista tervettä raajaa, ja kehon
ryhti on usein epätasapainossa.
Analysoidessani eri osteopaattien ja muiden kehon terapeuttien myofaskiaalisia ketjuja, huomasin että ne risteävät ja vaikuttavat hyvin
läheisesti toisiinsa, sillä niissä on paljon samoja lihaksia ja kalvoja.
Huomasin myös, että Erbin pareesin kannalta tärkeitä lihaksia hartian
ja selän alueella esiintyy useassa eri ketjussa. Erityisesti diagonaaliset ja ojentajaketjut ovat vahvasti edustettuna, mutta myös käytännössä kaikki muutkin ketjut. Näin ollen voidaan ajatella, että jokainen
lihas vaikuttaa eri myofaskiaalisten ketjujen kautta kehon eri osiin.
Häiriö esim. hartialihaksen (musculus deltoidea) toiminnassa välittyy
ketjujen kautta selän ja lantion läpi aina jalkoihin asti. Näin ollen
häiriötä voi esiintyä myös esim. lantiossa ja sitä kautta polvissa ja
nilkoissa. Vaurioituneen käden asento vaikuttaa myofaskioiden kautta
suoraan selän ja rintakehän luiseen asentoon ja tätä kautta selän ja
lantion terveyteen. Selän ja lantion häiriöt taas aiheuttavat herkästi
epätasapainoa alaraajoihin.
Kehon etupuolella on havaittu syvällä kulkeva ketju, johon kuuluvat
erittäin tärkeät sisäelimet kuten sydän ja keuhkot. Samassa ketjussa
on myös pallea, jonka hermotus on lähtöisin C5 hermojuuresta ja

haaroittuu olkahermopunoksesta. Voidaan ajatella, että häiriö tässä
ketjussa voisi vaikuttaa myös sydämen ja keuhkojen toimintaan aiheuttaen esim. sydämen häiriöitä tai toistuvia hengitystieinfektioita
keuhkoissa. Tämä ketju jatkuu läheisessä yhteydessä selkärankaan
kulkien sen etupuolta lantionpohjaan ja sitä kautta alaraajoihin.

Kuva 6. Osteopaatti ja fysioterapeutti Godelive Denys-Struyfin piirros
myofaskiaalisista ketjuista.
Kaikki myofaskiaaliset ketjut ovat riippuvaisia toisistaan ja toimiessaan hyvin yhdessä, ilman häiriöitä, ne johtavat terveyttä joka puolelle kehoa. Kun jokin osa ketjua häiriintyy, se alkaa ajan kanssa kehittämään laajempaa ja laajempaa häiriötä ja kireyttä. Tämä saa aikaan muun muuassa ryhtiongelmia kuten kuvasta 6 voi havaita. Lapsella nämä ongelmat voivat johtaa esim. motorisiin ongelmiin tai skolioosiin.
Erbin pareesissa lapsen keho kohtaa kovaa voimaa, venytystä ja kipua. Myofaskiaalisten ketjujen kautta tieto vaurioista siirtyy muihin
kehon osiin ja ilman hoitoa se jää sinne. Keho pyrkii luonnostaan
kompensoimaan syntyneitä häiriöitä ja kehittämään itselleen uuden
ryhdin. Sen avulla keho pystyy toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ajan kanssa keho joutuu aina uudestaan muuttamaan ryhtiään
ja toimintaansa. Kompensaation kautta syntyy aina vain lisää häiriötä
ja usein myös sairautta.

5 Osteopatian filosofiaa ja terveyden periaatteita
Osteopatia on hoitofilosofia, jonka kehitti Andrew Taylor Still vuonna
1874 Yhdysvalloissa. Hänen mukaansa keho on kokonaisuus, jolla on
kyky parantaa itse itsensä, jos vain annamme sille mahdollisuuden.
Stillin mukaan kehossa on kaikki elementit, joita se tarvitsee parantuakseen ja pysyäkseen terveenä. Ihmisen keho on anatomisten rakenteiden ja toiminnan yhtenäinen kokonaisuus, johon kuuluu myös
mieli ja emotionaalinen maailma.
Voidaksemme ymmärtää sairautta ja häiriötä meidän täytyy ymmärtää, kuinka selkäranka, selkäydin ja hermosto toimivat suhteessa
rangan nikamiin. Näiden toiminta on hyvin tärkeätä terveyden kannalta, sillä jokainen kehon osa, elin ja lihas saa käskynsä hermoston
kautta. Kun selkäranka toimii hyvin, myös hermoviestintä eri kehon
osiin toimii paremmin. Osteopatia ei ole vain mekaanisten tekniikoiden sarja, joilla vain pyrittäisi vähentämään oireita. Se on hoitofilosofia ja periaate, jonka mukaan keho aina pyrkii takaisin kohti tasapainoa.
Kehon kyky kohdata stressiä, traumaa ja sairautta, ja selvitä niistä
on kuitenkin rajallinen. Joskus se voi tarvita hieman apua ja tässä
osteopatia yhdessä lääketieteen kanssa on erinomainen apu.
Osteopatia on varmasti parhaiten tunnettu hyvistä tuloksista tuki- ja
liikuntaelinvaivojen hoidossa, mutta siitä voi olla hyvä apu myös lukuisissa muissa vaivoissa aina hengitystieinfektioista ja suoliston vaivoista vakaviin hermostollisiin vaivoihin. Osteopaatti hoitaa aina koko
kehon, sillä vaivan syy on usein eri paikassa kuin itse oireet.
Osteopatia ei ole vaihtoehtois- tai uskomusterapiaa. Sen synnyinmaassa Yhdysvalloissa osteopatia on lääketieteen erikoistumisosa.
Tämä tarkoittaa, että lääkäri voi erikoistua osteopatiaan siinä missä
esimerkiksi kirurgiaan tai yleislääketieteeseen.
Suomessa osteopatia on Valviran hyväksymä terapiamuoto ja se on
osa terveydenhuoltoa.

5.1 Lastenosteopatia
Usein ajatellaan, että lapsen kehoon ei voi jäädä vaikeita häiriöitä ja
vaurioita, koska se on synnyttyään niin puhdas, terve ja jäntevä.
Syntymä on kuitenkin erittäin stressaava ja traumaattinen tapahtuma
pienelle vauvalle, vaikka kaikki menisikin normaalisti ja hyvin. Voimat
ovat valtavat, kun vauva pusertuu synnytyskanavan läpi, luisten rakenteiden ahtaista käytävistä ja syntyy tähän maailmaan. Jos lapsen
keho vaurioituu syntymän yhteydessä, ja siihen jää trauma ja sokki,
sen on pakko kompensoida tätä kasvaessaan ja hyvin helposti siihen
tulee pysyviä vinoumia ja stressiä. Ajan kanssa nämä häiriöt voivat
johtaa jopa sairauteen.

Kuva 11. Lasta voidaan hoitaa vaikka vatsallaan.
Lastenosteopatia on hyvin hellää, ja sen pehmeät tekniikat houkuttelevat esiin reaktioita kehosta. Yleisellä tasolla voi sanoa, että kaikki
lapset hyötyvät osteopatiasta. Vauvaa voidaan hoitaa heti syntymän
jälkeen ja poistaa syntymän aiheuttamaa stressiä kehosta ja antaa
lapselle paras mahdollinen alku kasvulle. Kaikenikäisiä lapsia voidaan
hoitaa, mutta mitä aikaisemmin häiriöitä hoidetaan, sen helpommin
ja nopeammin ne saadaan purettua. Lapset yleensä vastaavat todella
hyvin hoitoon, sillä mahdolliset häiriöt ovat tuoreita, eivätkä ne ole
ehtineet kroonistua. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä hoitaa.

5.1.2 Vastaanotolla
Ennen hoitoa on hyvä kerätä mukaan kaikki mahdollinen dokumentaatio lääkäreiltä ja fysioterapeuteilta. Hyvä yhteistyö ja avoimuus on
tärkeää ja siitä hyötyy ennen kaikkea lapsi. Lääketiede ja eri kuntoutusmuodot tukevat parhaassa tapauksessa toisiansa ja eivätkä sulje
toisiaan pois. Yhteistyön myötä myös hoitojen jaksottaminen toisiinsa
nähden helpottuu, sillä parhaimman hyödyn saa, kun lapsen keho saa
riittävästi aikaa mukautua hoidon antamiin muutoksiin ja vältetään
ylihoidon tila. Jos lasta hoidetaan liikaa, se usein huonontaa jo saavutettuja hyötyjä. Ennen kaikkea se voi aiheuttaa lapselle epämukavaa
oloa.
Vastaanotolla osteopaatti haastattelee lapsen vanhempia hyvinkin
tarkasti ja kaikki tieto on tärkeää. Osteopaatti tutkii lapsen, tunnustelee pehmeästi kehon mekaniikka, symmetriaa ja jäntevyyttä. Osteopaatin kädet ovat kuuntelevat ja tutkivat, aina hyvin terapeuttisen
pehmeät. Jokainen lapsi ja hänen vaurionsa on hyvin yksilöllinen.
Vaikka kahdella lapsella on anatomisesti ja fysiologisesti sama vaurio,
se ilmenee käytännössä aina eri tavalla.
Osteopatiassa hoidetaan aina koko keho, ei vain oireita. Hoidon tekniikat, lähestymistapa ja kesto sovelletaan aina yksilöllisesti eivätkä
kaksi perättäistä hoitoa ole koskaan samanlaisia. Vauvat ja lapset
ovat herkkiä. Itse hoito on usein hyvinkin lyhyt ja saattaa olla, että
osteopaatin kädet ja tekniikat eleettömiä. Osteopaatti tunnistaa kuitenkin kehon reaktiot ja osaa annostella hoidon niin, ettei tule ylihoitoa ja ärsytystilaa. Lapset yleensä pitävät hoidosta ja saattavat jopa
nukahtaa kesken kaiken. Hoidon onnistuminen ei välttämättä vaadi
lapselta paikallaanoloa, vaan se onnistuu hyvin esim. kesken leikin.
Lapsia hoitava osteopaatti on usein kekseliäs ja hoitaa tarvittaessa
vaikka liikkeessä.
Silloin kun lapsen keho on kohdannut voimakkaan trauman ja saanut
pysyviä tai vaikeita vaurioita, voi hoito tuntua hieman epämukavalta,
kun puretaan stressiä ja painetta kehosta. Usein tämä tuntemus helpottaa jo hoidon aikana, olo kevenee kun paine ja jännitys laukeaa.

Kuva 12. Hoito on aina pehmeää ja kokonaisvaltaista.
Lapselle on hyvä kertoa, mitä hoidossa tapahtuu ja että se on mukavaa ja turvallista. Ujostelevaa lasta ei pidä kiirehtiä tai pakottaa, vaan
antaa aikaa tottua uuteen ihmiseen ja tilanteeseen. Ihan pieni vauva
antautuu yleensä helposti hoidettavaksi ja esimerkiksi äidin tai isän
syli luo turvallisen paikan hoidolle. Hieman vanhemmalle lapselle
kannattaa ottaa mukaan lempilelut ja kirjat, joiden parissa lapsi viihtyy hoidon aikana. Varsinkin pienet lapset ovat hyvin uteliaita ja aktiivisia. Lapsen ei tarvitse maata paikoillaan hoidon aikana, vaan häntä voidaan hoitaa melkein missä asennossa vain, esim. istuallaan tai
jopa leikin tiimellyksessä. Hoito on usein hyvinkin pehmeää ja huomaamatonta, joskus voi näyttää siltä ettei mitään tapahdu. Hoidon
pehmeys nimenomaan antaa keholle parhaimman mahdollisuuden
pyrkiä kohti terveyttä.
On yksilöllistä, kuinka herkkiä lapset ovat ja kuinka heidän kehonsa
reagoi osteopaattiseen hoitoon. Lapsen herkkyys voi myös vaihdella
eri hoitokertojen välillä. Hoidon jälkeen lapsi voi olla väsynyt ja hänen
olonsa voi vaikuttaa epämukavalta. Toisaalta reaktio voi myös olla
täysin päinvastainen, kun kehosta on vapautettu kireyksiä ja mahdollisesti kipua. Hoitoreaktiot ovat yleisiä ja yksilöllisiä, ne menevät ohi
muutamassa päivässä. Hoitojen määrä on myös yksilöllistä, vaikea
synnytys ja pysyvät vauriot voivat antaa aiheen hoitaa lasta säännöllisesti.

5.2 Osteopatia Erbin pareesin hoidossa
Perinteisesti Erbin pareesin kuntoutuksessa on käytetty fysioterapiaa,
toimintaterapiaa ja useita muita hyviksi todettuja terapiamuotoja kuten ratsastus- tai vesiterapiaa. On voitu osoittaa, että osteopatialla
voidaan tehokkaasti hoitaa ja vähentää Erbin pareesista tulleita yläraajan toimintavajeita. Sen lisäksi osteopatian avulla voidaan hoitaa
vammasta syntyneitä liitännäisvaivoja ja häiriötiloja. Tällaisia häiriötiloja ja vaivoja ovat mm. selkäkivut, skolioosi, rintakehän alueen sisäelinten vaivat sekä esim. alaraajojen vaivat kuten polvien tai nilkkojen kiputilat.
Laajat ja pitkäaikaiset tutkimukset Karolinska Insitutenissa Ruotsissa
ovat osoittaneet, että syntymätraumojen vaikutukset voivat näkyä tai
ilmetä myöhemmin elämän aikana. Merkittävät tutkimukset osoittavat, että vakavan syntymätrauman ja mahdollisen hapettomuuden
kohdanneet ovat alttiimpia oireilemaan tai sairastumaan ahdistukseen, autismiin, epilepsiaan ja erilaisiin immuunipuolustuksen häiriöihin tai niinkin yleiseen vaivaan kuin pulauttelu jokaisen imetyksen
jälkeen. Myös eri tavoin ilmenevät käytöshäiriöt, oppimisvaikeudet
sekä sosiaalisten tilanteiden haasteet ovat tavallisia. Mikäli vauvan
keho kohtaa syntyessään liiallista voimaa ja stressiä, se on erityisen
tärkeä hoitaa, jottei myöhemmin tulisi toimintahäiriöitä.
Hyvin usein ajatellaan, että tietyt vaivat kuuluvat vauvan elämään,
kuten yllä mainittu pulauttelu. Ikävän usein ne kuitenkin voivat olla
syntymätrauman seurausta. Voidaan sanoa, että on yhtä normaalia
tai epänormaalia, että vauva oksentaa jokaisen imetyksen jälkeen,
kuin että aikuinen tekisi niin jokaisen ruokailun jälkeen. Oire on hyvin
tavallinen muttei koskaan normaalia. Vaikean synnytyksen jälkeen on
erityisen tärkeää huomioida myös ”normaaleiksi” leimatut vaivat, jottei ne ajan kanssa johda muihin vaikeammin hoidettaviin vaivoihin.

5.2.1 Sokki osteopaattisesti tarkasteltuna
Vaikean syntymän jälkeen, jossa vauva on kohdannut kovaa kipua,
voimaa ja vetoa, voi kehossa vallita eräänlainen sokkitila. Hermot
ovat valtavan kestäviä ja venyviä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että
olkahermopunoksessa oleva hermo voi venyttyä jopa 20 prosenttia
ennen kuin se katkeaa. Tämä kertoo siitä voimasta mikä kohtaa syntyvän vauvan kehon, kun olkahermopunoksen vaurio syntyy. Sokki
sijaitsee kaikissa kudoksissa selkäytimestä aina ihoon asti. Keskushermosto ja selkäydin ovat erittäin tärkeitä ja herkkiä kehon elintoimintojen säätelijöitä ja häiriö niissä voi vaikeuttaa paranemista entisestään. Tämä tila voi poistua itsestään muutamassa päivässä tai viikossa, mutta yhtä herkästi se voi jäädä vauvan kehoon häiritsemään
päivittäistä elämää. Vauva voi tuntea painetta ja särkyä selkäytimes-

sään ja yrittää itse poistaa sieltä sokkia ja traumaa itkemällä, voimakkaalla imemisellä ja yskimällä. Hoitamattomana sokki voi vaivata
lasta kuukausia tai jollain tasolla jopa loppuelämän.
Osteopaatti tuntee helposti, onko vauvalla vielä sokkia kehossaan,
sillä keskushermosto on hyvin vahva ja herkkä järjestelmä kommunikoimaan. Sokki ja häiriöt keskushermostossa näkyvät lapsessa hyvin
yksilöllisesti riippuen minkälainen vaikutus syntymätraumalla on ollut
lapsen kehoon. Jollain se näkyy itkuisuutena tai ärtymyksenä, jos
keskushermosto on ärtynyt. Kun taas keskushermosto on mennyt sokista lukkoon, voi lapsikin tuntua lukkiutuneelta ja hiljaiselta, usein
jopa flegmaattiselta. Osteopatialla voidaan purkaa nämä sokkitilat
syvältä lapsen kehosta ja vapauttaa näin hänelle energiaa ja kapasiteettia Erbin pareesista toipumiseen.

5.2.2 Muita Erbin pareesin liittyviä vaivoja
Myofaskioiden kautta lapsella voi esiintyä vaivoja ja oireita käytännössä missä vain. Lapsi pitää usein vaurioitunutta yläraaja eri asennossa kuin tervettä kättä ja tämä aiheuttaa epätasapainoa kehossa.
Selkäranka on usein vinossa ja sitä kautta myös kylkiluut ja koko rintakehä. Lantio on lähes aina jonkinasteisessa häiriössä, silloin kun
selkärangan alueella on haasteita. Lantion kautta alaraajoihin kohdistuu jännitettä, joka voi aikanaan esiintyä esim. polven tai nilkan ongelmina ja kipuina.
Rintakehä on läheisessä yhteydessä olkahermopunokseen ja yläraajoihin. Kun yläraaja liikkuu, liikkuu myös rintakehässä lukuisat luut,
lihakset ja faskiat. Rintakehän sisäpuolella sijaitsee tärkeitä sisäelimiä, kuten esim. sydän ja keuhkot. Myofaskiaalisten ketjujen kautta
olkahermopunoksen aiheuttamat häiriöt hartian ja yläraajan alueella
voivat vaikuttaa myös näihin elintärkeisiin elimiin. Sydämen rytmihäiriöt ja pitkittyneet hengitystieinfektiot ovat mahdollisia vaivoja.
Myofaskiaalisten ketjujen kautta vaikuttuu myös verenkierto ja hermosto. Mikroskooppisella tasolla faskiat ympyröivät hermoja ja verisuonet läpäisevät faskioita. Kun faskia liikkuu, liikkuvat myös verisuonet sekä hermot. Ja luonnollisesti ne myös vaurioituvat yhdessä.
Olkahermopunoksen alueella on faskiaa monessa eri kerroksessa ja
joka paikassa. Mikrofaskia vaikuttaa isompaan faskiaan ja sitä kautta
koko kehoon.
Hermosto yrittää usein suojata kehoa, kun se on kohdannut trauman.
Erbin pareesissa tämä voi näkyä hidastuneena motorisena kehityksenä tai siinä, että jokin kehitysheijaste ei häviä. Myös Erbin pareesissa
usein nähtävä olkanivelen sisäkierto, voi osittain johtua hermoston

suojamekanismista, jossa hermosto kääntää lasta takaisin sikiöasentoon eli sisäänpäin.
Erbin pareesissa usein esiintyviä liitännäisvaivoja ovat erilaiset selkävaivat, pallea ja rintakehän häiriöt, lantion vinoumat, niskakivut sekä
alaraajojen vaivat. Lapsilla merkittävä asia on motorinen kehitys, joka hyvin usein hidastuu Erbin pareesin takia. Osteopatian avulla voidaan auttaa lähes kaikkia näitä vaivoja, häiriöitä ja kehityksen ongelmia.

Kuva 13. Osteopaattista hoitoa leikin varjolla.

5.2.3 Muutama osteopaattinen neuvo
Muutaman asian ja rutiinin oppiminen voi pitkällä aikavälillä auttaa
lasta kasvamaan ja kehittymään mahdollisimman helposti ja terveesti. Lasten osteopaatilta kannattaa rohkeasti kysyä neuvoja ja vinkkejä, sekä pyytää näyttämään käytännössä, kuinka voi harjoitella lapsen kanssa kotona tai kuinka voi tunnistaa ongelmia.

-   Tutustu lapsen kehitykseen ja ns. normaaleihin aikakausiin
kasvussa ja motorisessa kehityksessä. Voi olla hyödyllistä pitää
päiväkirjaa oman lapsen kasvun tapahtumista.
-   Kehitysheijasteet ja refleksit poistuvat yleensä itsestään. Joskus
ne kuitenkaan eivät poistu, ja on hyvä tunnistaa ne.
-   Ota lapsestasi liikkuvaa kuvaa tasaisin väliajoin (6-8 viikon välein), jotta näet kehityksen ja mahdolliset virheasennot.
-   Säästä tarkasti kaikki mikä liittyy lapseen: epikriisit, todistukset
jne. Nämä dokumentit ovat lapsen historiaa.
-   Symmetrian ja epäsymmetrian tunnistaminen lapsen kehosta.
On hyvä tietää, miltä lapsi näyttää, kun keho on tasapainossa
ja symmetrinen tai epätasapainoinen ja vino.
-   Terapeuttinen ja pehmeä, tutkiva kosketus. Sen avulla kaikki
kotiharjoitteista venyttelyihin, pukemisesta kylpemiseen ja leikkiin, sujuu paljon helpommin.
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