
Asiaa pienistä nivelistä

Koukistuuko sormet-
kipristyykö varpaat



NIVELRIKKO ON MAAILMAN 
YLEISIN NIVELSAIRAUS

• Sitä esiintyy jo 30-vuotiailla ja iän 
myötä yleistyy, yli 70v naisilla 
32%:lla ja 16%:lla on polven 
nivelrikko ja joka viidennellä yli 75v 
on lonkan nivelrikko

• Käsien nivelrikkoa esiintyy 10%:lla
40-49v ja 92%:lla 70 vuotiaista

• Jalkaterän nivelrikosta ei löydy 
eriteltyjä lukuja.  Ykkösvarpaan 
nivelrikkoa on naisilla enemmän



NIVELRIKKO SORMISSA JA 
RANTEESSA

• Yleisimmin sormien keski-ja
kärkinivelissä

• Myös peukalon rystynivelessä
• Sormien nivelrikon syy yleisimmin 

perinnöllinen
• Sormien kärkinivelten ympärille voi 

kehittyä  kyhmyjä ns. Heberdenin
kyhmyt



Sormien nivelrikon oireita

Kipu, särky ja jomotus nivelissä
Kyhmyt nivelissä
Nivelten jäykistyminen ja löystyminen
Sormien toiminnalliset vajavuudet -
koukistus, ojennus, tarttumien 
puristusvoima heikkenee-esineet 
putoilee käsistä



Niverikkoiset sormet



Nivelrikon hoito sormissa

Sormien nivelrikon hoito aloitetaan 
konservatiivisin keinoin
Terveyden laaja-alainen edistäminen on 
keskeistä nivelrikon ehkäisyssä (ravinto, 
liikunta, lepo, riittävä uni jne)
-säännöllinen terveysliikunta-kävely, pyöräily, 
hiihto, vesiliikunta
-kohtuullinen nivelkuormitus ylläpitää ja 
parantaa nivelrakenteiden ominaisuuksia-lisää 
lihasvoimaa ja liikkuvuutta



Nivelrikon hoito jatkuu..

• Sormien nivelrikossa on säännöllisen nivelten 
harjoittelun osoitettu ylläpitävän nivelten toimintaa. 

Alkuvaiheen hoitona sormien nivelrikossa on hyötyä 
paikallisesti käytettävistä geelimäisistä reumavoiteista 
ennen tulehduskipulääkkeiden käyttöä

• Millaisia kokemuksia voiteista??





Hoito jatkuu…

• Nivelrikon edetessä sormi usein jäykistyy ja 
puristusvoima heikkenee

• Sormen kärjellä ei saa kunnon otetta
• Hoitona kipulääkityksen ohella voi olla 

nivelpintojen puhdistus leikkauksella, 
luudutus- sormi jäykistetään toiminnalliseen 
asentoon

• Sormien keskiniveliin on olemassa myös 
keinoniveliä



Meritähti, sormien 
puristusvoima



Jalkaterä



Nilkan ja jalkaterän 
nivelrikko

• Nivelrikko aiheuttaa nivelten 
jäykkyyttä ja sitä ympäröivien 
lihasten heikkoutta

• Vaikuttaa kävelyyn mm hidastamalla 
kävelynopeutta ja lyhentämällä 
askelpituutta



Jalkaterän nivelrikko

• Riskitekijöitä ovat ikääntyminen, 
ylipaino sekä perimä

• Lisäksi aiemmat nivelvammat ja 
niiden jälkeinen virheasento sekä 
fyysisesti raskas työ tai liikunta

• Esiintyy yleisimmin isovarpaan 
tyvinivelessä

• Jäykkä isovarvas eli hallux rigidus



hoito

• Rasituksen vähentäminen ja asentoa 
korjaavat tukipohjalliset saattavat 
auttaa

• Liikelaajuutta voidaan palauttaa 
liikehoitojen avulla

• Nilkkanivelen vakautta ja liikkeiden 
hallintaa parantavia harjoituksia



Hoito …

Kuva Maria Muranen,
Laurea Amk; Niveltieto 1/2021



Hoito…

Kuva Maria Muranen,
Laurea Amk, Niveltieto 1/2021











Kantakiila



Isovarpaan tuki



Lisätietoja

• www.nivel.fi
• www.terveyskyla.fi/niveltalo

http://www.nivel.fi/
http://www.terveyskyla.fi/niveltalo


Liike on paras lääke!

Kiitos!
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