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• Hoidon periaatteet 
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Nuoren niskahartiaseudun 

kivut - epidemiologiaa 

− Tytöillä niska-hartiakipua on enemmän kuin 

pojilla 

− Niska-hartiaoireet ovat  yleensä 

voimakkuudeltaan lieviä ja haitta 

jokapäiväiseen elämään on vähäinen. 

− Vaikka niska-hartiakivun ennuste on yleensä 

hyvä → 5% viikoittaiset kivut kroonistuvat. 

− 1/3 niskakipuinen nuori joutuu käyttämään 

särkylääkkeitä. 
 

 

Auvinen J ym. Spine 2007;329:1038–44. Hakala ym. BMC Musculoskelet Disord 2012;13:41, Ståhl M ym. Pain 2008;1372:316–22,   

El-Metwally A ym. Pain 2004;1103:550–9. 



Niskahartia - käsite 



Etiologiasta…… 
 

 

 

− Etiologisia tekijöitä on selvitetty vähän → 

päätelmät perustuvat aikuisilla tehtyihin 

tutkimuksiin. 

− Kivun paikantuminen ei kerro kivun syytä.  

− Kipu voi aiheutua nosiseptiiviseen hermoon 

kohdistuvasta kemiallisesta, iskeemisestä tai 

mekaanisesta ärsytyksestä. 

− Täsmälliseen kudospatofysiologiseen 

diagnoosiin ei useinkaan päästä 
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Niskahartiakipuun liitetyt 

tekijät 
 

 

 

− 2–3 tunnin päivittäinen tietokoneen käyttö lisää 

niskahartiakipua. 

− Riittämätön uni on yhdistetty niskahartiakipuun. 

− Suomalaisessa kaksostutkimus: perintötekijät voivat 

olla 68% syynä varhaismurrosikäisen 

niskahartiakipuun 

− Varhaismurrosikäisten koululaisten raportoima niska-

hartia-alueen kipu ja lääkärin toteama niska-

hartialihasten painoarkuus ennusti kivun jatkumista 

16-vuotiaana. 

Hakala ym. Eur J Public Health 2006;165:536–41, Murphy S ym. Appl Ergon 2007;386:797–804, Siivola SM ym. Spine 2004;2915:1662–9, 

Auvinen JP ym. Eur Spine J 2010;194:641–9, Ståhl MK ym. Eur J Pain 2013;176:791–8, Hertzberg A. Scand J Prim Health Care 1985;34:247–53. 



Laimi ym. Cephalgia 27:14-21, 2007 



Niskahartiakipu ja 
liikunta 

 

 

 

− Niska-hartiakipua näyttää löytyvän 

niiltä, joiden fyysinen aktiivisuus on 

vähäistä, mutta toisaalta myös niiltä, 

jotka harrastavat urheilua joko erittäin 

paljon tai kuormittavat yläraajojaan 

staattisesti 

Siivola SM ym. Spine 2004;2915:1662–9, Auvinen JP ym. Med Sci Sports Exerc 2008;4011:1890–1900 
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Anamneesi ja kliininen 

tutkiminen 
 

 1. VAKAVA  SAIRAUS 

2. MUU SPESIFINEN SAIRAUS 

3. EPÄSPESIFINEN NISKAKIPU 

EI 

EI 



Kliininen tutkiminen - 

potilasinformaatio 
 

− Kerrotaan nuorelle /mukana oleville 

vanhemmille ymmärrettävästi, mihin 

anamneesi ja kliininen tutkimuksen 

löydökset viittaavat, mitä normaaleja 

löydöksiä on ja myös se, mihin 

löydökset eivät sovi. 



Kuvantaminen ja muut 
erityistutkimukset 

− Jos anamneesi ja kliininen tutkimus eivät viittaa 

spesifistä hoitoa edellyttävään sairauteen → ei 

jatkoselvitystarvetta 

− Jos konservatiivinen hoito ei vaikuta lainkaan 

oireisiin → harkitaan  

− Kaularangan natiiviröntgen (merkitys?), 

perusverenkuva, CRP ja lasko  

− Muut lisätutkimukset → erikoissairaanhoito 

(lastenkirurgia /lastenreumatologia) 



Hoidon periaatteet 

−Niskakivun Käypä hoito –suosituksen 

mukaisesti 

− Ensisijaisena kipulääkkeenä 

käytetään tarvittaessa 

parasetamolia, toissijaisena 

tulehduskipulääkkeitä. 

− Tuetaan liikunnalliseen 

aktiivisuuteen. 



Potilasinformaatio 
 

−Onko minulla vakavaa 

sairautta? 

−Mistä vaivani johtuu? 

−Mitä vaivalle voi tehdä ja mitä 

voin itse tehdä? 

−Mikä on ennuste? 
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Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008. Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7–
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Itsehoito 

−Lihaksen kipupistepainelu 

−Hieronta 

−Termiset hoidot 
 



Yhteenveto 

− Valtaosalle niska-hartiaoireita potevista 

nuorista ei saada tarkkaa diagnoosia. 

Epäspesifinen hyvälaatuinen niska-

hartiakipu on yleisintä. 

− Kivun selvittelyssä ei tarvita erityisiä 

laitetutkimuksia, jos oireet ja kliiniset 

löydökset eivät viittaa vakavaan tai 

spesifiseen sairauteen. 

− Nuorta tuetaan liikunnalliseen 

aktiivisuuteen ja omaksumaan niska-

hartiaseutua kuormittamaton istuma-

asento. 


