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Kyynärseudun kroonisen kivun 
diagnostiikka ja hoito 
•	Kyynärseudun	kivun	syy	on	useimmiten	alueelle	kiinnittyvissä	jänteissä.
•	Kolme	kuukautta	kestänyt	kipu	katsotaan	krooniseksi.	Siihen	pystytään	useimmiten	puuttumaan	tehokkaasti,	

kunhan	päästään	oikeaan	diagnoosiin.
•	Alueen	yleisin	vaiva	on	tenniskyynärpää.	Jokaisen	potilaita	hoitavan	lääkärin	pitää	pystyä	diagnosoimaan	se	

itsenäisesti.
•	Hauiksen	distaalijänteen	kroonisen	kiputilan	diagnoosi	viivästyy	usein.	
•	Kyynärseudun	kipua	tutkittaessa	on	muistettava	myös	kaularanka-	ja	hartiapunosperäiset	syyt.

Ensisijainen hoitovastuu kipupotilaista on pe-
rusterveydenhuollossa. Kroonista yläraajakipua 
valittava potilas on perus- ja työterveyshuollon 
lääkäreille haaste. Tässä kirjoituksessa keskity-
tään yleisimpien kroonista kipua aiheuttavien 
kyynärnivelen alueen sairauksien diagnosoin-
tiin ja hoitoon puuttumatta esimerkiksi selvien 
vammojen aiheuttamiin murtumiin tai jäntei-
den katkeamisiin.

Jänteiden kiinnityskohtiin liittyvät vaivat

Tenniskyynärpää
Tenniskyynärpää aiheutuu useimmiten liialli-
sesta rasituksesta, harvemmin revähdyksestä tai 
suorasta vammasta. Sen esiintyvyys Suomessa 
on 1,3 % (1). 

Diagnoosi perustuu kliiniseen tutkimukseen 
(2). Potilaalla on rasituskipua lateraalisen epi-
kondyylin alueella, ja ranteen lyhyen peukalon-
puoleisen ojentajalihaksen (m. extensor carpi 
radialis brevis, ECRB) lähtökohdassa epikon-
dyylin etureunassa todetaan palpaatioarkuutta 
(kuva 1). Ranteen vastustettu ojennus aiheuttaa 
alueelle kipua, ja käden puristusvoima kyynär-
nivel ojennettuna on selvästi huonompi kuin 
kyynärnivel koukistettuna. 

Tenniskyynärpäällä on vahva taipumus pa-
rantua itsekseen ilman mitään hoitoja. Usein 
kuitenkin toipumista häiritsevät potilaan työ ja 
harrastukset, ja vaiva voi myös olla niin hanka-

la, että hoitoja tarvitaan. Vaivan vaikeahoitoi-
suudesta kertoo se, että konservatiivisia ja ope-
ratiivisia hoitomuotoja on kuvattu kymmeniä, 
mutta niiden tehosta on edelleen niukasti näyt-
töä. 

Hoito perustuu pitkälti siihen, että vaivan ai-
heuttanutta tekijää – yleensä liikarasitusta – py-
ritään vähentämään tai se poistetaan kokonaan. 
Kun provosoiva rasitus poistetaan nopeasti, vai-
va voi hävitä muutamassa päivässä. Monissa 
kättä rasittavissa ammateissa sairausloma voi 
olla tarpeellinen, ja se on tärkein siinä vaihees-
sa, kun vaiva ei ole vielä päässyt kehittymään 
pahaksi. 

Yleisimmin tenniskyynärpäätä on hoidettu 
tennissiteellä tai rannelastalla. Tennisside ki-
ristetään kyynärvarren yläosaan noin 5 cm la-
teraalisen epikondyylin distaalipuolelle. Side 
tukee lihasmassaa käden käytön yhteydessä, 
jolloin ECRB-jänteen kiinnittymiskohta ei ra-
situ niin paljon. Siteen kiristyksen tulee olla 
sopiva, sen tulee pysyä paikallaan, mutta se ei 
saa aiheuttaa käden turvotusta. Rannelasta 
taas estää ranteen ojentajien, mm. ECRB:n 
toimintaa, jolloin jänteen kiinnittymiskohdan 
vaurio saa mahdollisuuden parantua. Sidettä 
tai rannelastaa käytetään aina kättä rasitet-
taessa. Tennissiteen kanssa potilas voi olla 
työssäkin, ainakin jos ammatti on kädelle ke-
vyt.

Toisaalta on esitetty, että tennissiteestä ei itse 
asiassa ole mitään apua (3). Lähdeoja ym. (4) to-
tesivat Lääkärilehdessä tenniskyynärpäästä seu-
raavaa: ”Lääkärin tehtävä on tehdä diagnoosi, 
lääkitä kipua, välttää haitallisia injektioita ja tu-
kea potilasta, kunnes tauti paranee itsekseen.” 
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Tenniskyynärpäällä on vahva taipumus 
parantua itsekseen.
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Tenniskyynärpään hoidon tutkiminen on 
erittäin suosittua maailmalla. Tammikuussa 
2019, Pubmed-haulla ”lateral epicondylitis and 
injection” löytyi 78 vuoden 2013 jälkeen julkais-
tua vertaisarvioitua artikkelia, joista 20 oli sa-
tunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia ja 9 
systemaattisia kirjallisuuskatsauksia tai meta-
analyysejä. Mielestäni uusimman tiedon perus-
teella ei ole syytä kokonaan hylätä tennissiteen 
tai rannelastan käyttöä varsinkaan akuutin ten-
niskyynärpään hoidossa (5–8).

Tulehduskipulääkkeistä on vain lyhytaikai-
nen apu tenniskyynärpäävaivassa. Fysikaalisista 
hoidoista esimerkiksi ultraääntä käytetään jos-
kus. Sen kliinistä tehoa ei kuitenkaan ole pys-
tytty kontrolloiduissa tutkimuksissa osoitta-
maan, kuten ei muidenkaan samankaltaisten 
hoitojen, esimerkiksi laserhoidon tehoa. Veny-
tysliikkeet ja isometriset harjoitukset vähentävät 
vaivan uusimistaipumusta. 

Useimmat tenniskyynärpäät paranevat riittä-
västi konservatiivisilla hoidoilla (9). Jos vaiva on 
jatkunut ja heikentänyt työkykyä jo 3 kuukautta, 
alkaa olla aika konsultoida erikoislääkäriä jo 
pelkästään diagnoosin varmistamiseksi.

Jos edellä mainitut hoidot eivät auta riittäväs-
ti, voi kokeilla botuliinitoksiinihoitoa eli kemial-
lista rannelastaa. ENMG-ohjauksessa annettu 
botuliini halvaannuttaa ECRB-lihaksen kolmek-
si kuukaudeksi eikä potilas tarvitse tennissidet-

tä eikä rannelastaa. Haittavaikutuksena usein 
myös varsinkin 3. ja 4. sormen pitkät ojentajat 
halvaantuvat ja seurauksena on näiden sormien 
rystynivelten ojennusvajaus samaksi ajaksi (10–
12). Kortisoni-injektio on tehokas lyhyellä aika-
välillä, mutta heikentää lopputulosta. 

Pieni osa kroonisista tenniskyynärpäistä jou-
dutaan hoitamaan leikkauksella, joskaan leik-
kaushoidon tehosta ei ole vieläkään saatu pitä-
vää näyttöä. Uusimmissa tutkimuksissa leik-
kaushoitoa suositellaan, kun vaiva on kestänyt 
6 kuukautta (13). Meneillään on ilmeisesti myös 
ensimmäinen satunnaistettu kaksoissokkotutki-
mus siitä, auttaako tähystysteitse suoritettu leik-
kaus tenniskyynärpääpotilasta enemmän kuin 
lumeleikkaus (14). Joitakin vuosia vanha Käypä 
hoito -suositus ei suositellut leikkaushoitoa ten-
niskyynärpäähän (1), ja tuoreessa kotimaisessa 
artikkelissa suhtaudutaan tenniskyynärpään 
hoitoihin hieman skeptisesti, koska selvää näyt-
töä tehosta ei ole kunnolla pystytty osoittamaan 
(4). Kirjallisuuden mukaan pitkittynyt vaikeaoi-
reinen vaiva kuitenkin helpottuu asianmukai-
sen leikkauksen jälkeen (15,16).

Golfkyynärpää
Golfkyynärpää eli mediaalinen epikondyliitti on 
tenniskyynärpäätä vastaava mutta sitä paljon 
harvinaisempi, ylirasituksesta, revähdyksestä tai 
iskuvammasta alkunsa saava vaiva kyynärnive-
len sisäsivulla. Sen esiintyvyys Suomessa on 
0,4 % (17). 

Vaiva oireilee eniten rasituksessa, kuten ran-
teen koukistuksessa ja kyynärvarren sisäkier-
rossa, nostoliikkeissä, kantamisessa, heittämi-
sessä, mailapeleissä, ruuvaamisessa, vasaroin-
nissa ja kirjoittamisessa. Erityisesti heittolajien 
ja rasittavan kyynärvarren supinaatioasennon 
on todettu olevan yhteydessä mediaaliepikondy-
liittiin (18,19). 

Kipu paikantuu ranteen koukistaja-pronaatto-
rilihasten lähtökohtaan, yleensä eniten m. fle-
xor carpi radialiksen ja m. pronator tereksen 
lähtökohtiin mediaaliepikondyylin etusivulla. 
Kohta on palpaatioarka ja aristaa esimerkiksi 
ranteen vastustetussa koukistuksessa (kuva 2). 
Kyynärvarren pronaatiovoiman heikkeneminen 
kyynärnivelen ollessa 90 asteen fleksiossa ker-
too epikondyliitin vaikuttavan varsinkin m. pro-
nator tereksen origossa, jossa on angiofibro-
plastista muutosta (20) ja usein selvä degenera-
tiivinen repeämäkin (21). 
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Provosoivan rasituksen välttäminen ja ranne-
lastan käyttö auttavat. Kroonistuneet tapaukset 
ovat hankalia, ja 6–12 kuukauden konservatiivi-
sen hoidon jälkeen joudutaan harkitsemaan 
leikkaushoitoa. Sen tulokset voivat kirjallisuu-
den mukaan olla hyviä (20,21). Erikoislääkärin 
konsultaatiota suositellaan samassa vaiheessa 
kuin tenniskyynärpäässäkin eli kolmen kuu-
kauden kuluttua hankalan vaivan alkamisesta.

Varsinkin jos potilaalla on useita epikondy-
liittejä samaan aikaan, reaktiivinen entesopatia 
eli jänteen kiinnityskohdan tulehdus voi liittyä 
suolistosairauteen tai klamydiainfektion jälkiti-
laan. 

Hauiksen	distaalijänteen	tendiniitti
Värttinäluuhun kiinnittyvä hauiksen distaali-
jänne ärtyy helposti toistuvassa rasituksessa, 

varsinkin voimaa vaativissa kyynärvarren vään-
töliikkeissä ja kyynärnivelen koukistusliikkeis-
sä. Distaalijänteen kiinnittymiskohtaan kehittyy 
insertiotendiniitti ja usein ilmeisesti myös osit-
taista jänteen repeämää (19) (kuva 3). 

Oireita ovat epämääräinen kipu kyynärtai-
peessa ja huono rasituksensieto. Vaiva jää usein 
vaille oikeaa diagnoosia vuodeksikin ja sitä saa-
tetaan hoitaa esimerkiksi tenniskyynärpäänä, 
vaikka kipukohta on kokonaan muualla. 

Tutkimuksessa todetaan paikallinen palpaa-
tioarkuus kyynärtaipeessa hauiksen distaalijän-
teen kiinnittymiskohdassa sekä kipu ja usein 
myös heikko voima vastustetussa kyynärvarren 
supinaatiossa. Magneettikuvus voi vahvistaa 
diagnoosin, kaikututkimus on epäluotettava täs-
sä vaivassa. 

Hoitona on rasituksen vähentäminen ja tarvit-
taessa kortisonipistos hauiksen distaalijänteen 
insertioon. Pistos on vaikea, ja kannattaa pyytää 
radiologia antamaan se kaikukuvauskontrollissa. 
Monenlaisia muitakin tehokkaiksi kuvattuja hoi-
toja on kehitetty, kuten sokkiaaltohoito (22) ja 
runsasverihiutaleisen plasman ruiskuttaminen 
insertioalueelle kaikukontrollissa (23). 

Jos konservatiivinen hoito ei auta todetussa 
jänteen osittaisessa repeämässä, suositellaan 
leikkausta (24). Hoitamattomana tendiniitti tai 
osittainen jänteen repeämä voi vaikeutua niin, 
että jänne katkeaa kokonaan, jolloin tarvitaan 
aina leikkaus. Ainakin työkyvyttömyyttä aiheut-
tavan vaivan kestettyä kolme kuukautta erikois-
lääkärin konsultaatio on paikallaan.

Tricepsin	distaalinen	tendiniitti
Kolmipäisen olkalihaksen (m. triceps brachii) 
distaalinen tendinopatia on harvinainen kyynär-
seudun jänneongelma. Triceps-jänteen distaali-
sia katkeamia on vain 0,4 % kaikista suljetuista 
jännerepeämistä (25); osittaisen jännerepeä-
män tai pelkän jänteen sairauden esiintyvyydes-
tä ei ole tietoa. 

Jänteen ja kyynärlisäkkeen kiinnityskohdan 
kroonista kipeytymistä edeltää ilmeisesti jon-
kinlainen vamma; tavallisia ovat kaatuminen 
suoralle kädelle tai penkkipunnerrusnoston kal-
taisessa, triceps-lihasta voimakkaasti rasittavas-
sa toiminnassa tapahtunut revähdys (26). Inser-
tiotendiniitissä ja osittaisessa repeämässä poti-
las kertoo kyynärnivelen ojentamisen häiriinty-
vän kyynärlisäkkeen seudun kivun takia, mutta 
ojennusvoima ei ole heikentynyt. 
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Kyynärlisäkkeen alueelta voi löytyä paikalli-
nen palpaatioarkuus. Tarvittaessa jänteen kunto 
tarkistetaan magneettikuvauksella. Diagnostiik-
kaa voi terävöittää kipukohdan paikallisella 
puudutuksella ja puudutuksen auttaessa korti-
sonipistoksella. Nämä potilaat ovat aktiivisia ja 
arvostavat tämän paikallisen kroonisen kivun 
poistamista. 

Jos vaivaa aiheuttava osittainen repeämä tri-
cepsin insertiossa ei reagoi kuukausien hoitoon 
ja haittaa työkykyä ja urheilusuorituksia, on syy-
tä harkita leikkausta (27). 

Hermoperäiset kyynärseudun vaivat

Kyynärhermon	sulkuspinne
Kyynärseudun sisäsivun kiputila liittyy useim-
miten kyynärhermon vaivaan. Hermo voi olla 
pinteessä sulkuksessaan tai sen distaalipuolella 
m. flexor carpi ulnariksen jänteisen reunan alla 
(kuva 4) tai se voi luksoitua osittain tai koko-
naan sulkuksensa etureunan yli (tanssiva ulnaa-
rihermo, nervus ulnaris saltans) (28). Kyynärni-

velen koukistuksessa hermon voi palpaatiossa 
tuntea nousevan sulkuksen reunalle, ja kun ni-
vel oikaistaan, hermo palaa oikealle paikalleen 
sulkuksen pohjaan. 

Kyynärhermon sulkuspinne on rannekanava-
oireyhtymän jälkeen yleisin hermopinne. Run-
sas tupakointi lisää tämänkin hermopinteen il-
maantumisen mahdollisuutta (29); se todettiin 
riskitekijäksi myös tuoreessa Pohjois-Suomen 
syntymäkohorttitutkimuksessa (Sina Hulkko-
nen, suullinen tiedonanto). 

Oire tuntuu aluksi vain kyynärnivel koukussa, 
jolloin hermo venyy ja puristuu enemmän. Pik-
kusormeen tulee säteilykipua ja puutumista. 
Kyynärhermon palpaatio sulkusseudussa aristaa 
ja koputus säteilee pikkusormeen (Tinel+). Jos 
pinne jatkuu ja vaikeutuu, pikkusormen kärki-
jäsenen koukistus, etusormen loitontaminen ja 
peukalon lähentäminen heikkenevät. Avainote 
(peukalo – muut sormet) heikkenee, kyynärher-
mon hermottamien lihasten alueelle tulee lihas-
atrofiaa, käsi kömpelöityy ja voima heikkenee. 

ENMG-tutkimus varmistaa diagnoosin ja hoi-
tona on hermon vapautusleikkaus. Tanssivaa 
ulnaarihermoa ei yleensä tarvitse hoitaa, mutta 
jos oireet ovat hankalat, pyritään leikkauksessa 
korjaamaan sulkuksen kattoa niin, että hermo 
pysyy uomassaan. Erikoislääkärin konsultaa-
tioon potilas on syytä lähettää heti, jos kyynär-
hermon motorisella alueella todetaan halvaus. 

Kroonisessa kivussa voi odottaa useampia 
kuukausia, jos potilas on työkykyinen. Kyynär-
hermon sulkuspinteen leikkauksella ei ole kii-
re, jos halvauksia ei vielä ole havaittavissa. 

Kyynärnivelen sisäsivun kroonisen kivun voi 
aiheuttaa myös harvinaisempi kyynärnivelen 
mediaalisen nivelsiteen vaurio. Silloin kipu pai-
kantuu myös mediaaliepikondyylin seutuun ja 
kyynärnivelen vääntö valgukseen provosoi ki-
pua ja saattaa osoittaa myös nivelen epävakaut-
ta. Kyynärnivelen ulkosivun kroonisen kivun 
syy voi myös olla nivelsidevamma, jolloin nivel 
yleensä aina voidaan todeta enemmän tai vä-
hemmän epävakaaksi. Näissä nivelsidevam-
maepäilyissä on syytä aina konsultoida kyynär-
nivelen operatiiviseen hoitoon perehtynyttä kä-
sikirurgia tai ortopedia. 

Frohsen	oireyhtymä
Värttinähermon motorinen haara hermottaa ran-
teen, rystynivelten ja peukalon ojentajalihakset. 
Hermo ei anna iholle tuntohermotusta, mutta 

25	Anzel	SH,	Covey	KW,	Weiner	AD.	
Disruption	of	muscles	and	
tendons.	An	analysis	of	1014	
cases.	Surgery	1959;45:406–14.	

26	Foulk	DM,	Galloway	MT.	Partial	
triceps	disruption:	a	case	report.	
Sports	Health	2011;3:175–8.	

27	Mair	SD,	Isbell	WM,	Gill	TJ,	
Schlegel	TF,	Hawkins	RJ.	Triceps	
tendon	ruptures	in	professional	
football	players.	Am	J	Sports	Med	
2004;32:431–4.

28	Vastamäki	M,	Vastamäki	H.	
Yleisimpien	hermopinteiden	
nykyiset	leikkausaiheet.	Suom	
Lääkäril	2009;64:2565–72.

29	Suzuki	T,	Iwamoto	T,	Ochi	K	ym.	
Cigarette	smoking	is	associated	
with	cubital	tunnel	syndrome.	
Muscle	Nerve	2016;54:1136–8.

30	Moradi	A,	Ebrahimzadeh	MH,	
Jupiter	JB.	Radial	tunnel	
syndrome,	diagnostic	and	
treatment	dilemma.	Arch	Bone	Jt	
Surg	2015;3:156–62.

31	Bäumer	P,	Kele	H,	Xia	A	ym.	
Posterior	interosseous	neuropat-
hy:	Supinator	syndrome	vs.	
fascicular	radial	neuropathy.	
Neurology	2016;87:1884–91.

KUVA 3. 

Hauiksen distaalipään insertiotendiniitti

Hauiksen	
distaalinen	

jänne
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hermottaa sen sijaan ranneniveltä sisältä. Froh-
sen oireyhtymässä hermo on puristuksissa ulos-
kiertäjälihaksen (m. supinator) yläreunan, ns. 
Frohsen arkadin kohdalla. Pahin kipu on juuri 
siinä eli 6–8 cm distaalisesti ja vähän anteriorises-
ti lateraalisesta epikondyylistä. Tätä värttinäluun 
pään seudussa olevaa aluetta kutsutaan myös ra-
diaalitunneliksi (30). 

Vaikeassa tapauksessa potilas ei pysty ojenta-
maan rannetta muuhun kuin radiaalisuuntaan 
eikä sormien rystyniveliä tai peukaloa lainkaan ja 
lihasvoima heikkenee halvaukseen asti. Potilas 
kuvaa kättään raskaan ja vieraan tuntuiseksi, 
kömpelöksi ja helposti väsyväksi. Pelkän säryn 
perusteella diagnoosia on vaikea tehdä, mutta 
ENMG-tutkimuksessa hermon puristustila on to-
dettavissa yleensä vasta, kun on jo halvausoiretta. 

Rasituksen vähentäminen ja rannelasta saat-
tavat helpottaa vaivaa. Leikkaukseen ryhdytään 
tässä oireyhtymässä harvoin ilman selvää moto-
rista defektiä. Hermossa voi myös olla harvinai-
nen faskikulaarinen tiimalasimainen kompres-
sio, josta kehittyy hermonsisäinen, helminau-
hamainen tai tiimalasimainen hermosyykimp-
pujen kiertymis- ja puristustila. Sen hoito on 
yleensä operatiivinen (31,32).

Pronator-oireyhtymä	
Keskihermo voi olla pinteessä myös kyynärvar-
ren yläosassa pronator teres -lihaksen jänteisen 
reunan alla. Tämä pinne aiheuttaa laajemmat 

32	Vastamäki	M.	Prompt	interfasci-
cular	neurolysis	for	the	successful	
treatment	of	hourglass-like	
fascicular	nerve	compression.	
Scand	J	Plast	Reconstr	Surg	Hand	
Surg	2002;36:122–4.

33	Hsiao	CW,	Shih	JT,	Hung	ST.	
Concurrent	carpal	tunnel	
syndrome	and	pronator	
syndrome:	a	retrospective	study	
of	21	cases.	Orthop	Traumatol	
Surg	Res	2017;103:101–3.

34	Luangjarmekorn	P,	Tsai	TM,	
Honsawek	S,	Kitidumrongsook	P.	
Role	of	pronator	release	in	
revision	carpal	tunnel	surgery.	
SICOT	J	2016;2:9.	doi:	10.1051/
sicotj/2016006.

35	Vastamäki	M.	TOS	–	nuoren	
ihmisen	muistettava	yläraajavaiva.	
Suom	Lääkäril	2003;58:1545–52.
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2017;133:1043–51.
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findings.	JBR-BTR	2014;97:371.

38	Ruch	DS,	Papadonikolakis	A,	
Campolattaro	RM.	The	posterola-
teral	plica:	a	cause	of	refractory	
lateral	elbow	pain.	J	Shoulder	
Elbow	Surg	2006;15:367–70.

39	Harrison	JW,	Thomas	P,	Aster	A,	
Wilkes	G,	Hayton	MJ.	Chronic	
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oireet kuin rannekanavaoireyhtymä. Joskus mo-
lemmat todetaan samassa kädessä (33,34). Pro-
nator-oireyhtymä on varsin harvinainen. 

Diagnoosin varmistaminen voi olla vaikeaa, 
jos muutokset eivät vielä näy ENMG:ssä, vaikka 
kipu on jatkunut vuodenkin verran. Potilaalla 
voi olla särkyä ja paineen ja turvotuksen tunnet-
ta kyynärtaipeessa ja kyynärvarren yläosan sisä-
pinnalla. Käsi on voimaton, väsyy helposti, puu-
tuu eikä kestä rasitusta. Öisiä puutumisia ei 
esiinny, kuten rannekanavaoireyhtymässä, jos-
sa ne johtuvat lähinnä ranteen huonosta asen-
nosta nukuttaessa ilman rannetukea. Kipu-
alueella voi tuntua aristusta ja koputussähkötys-
tä medianuksen hermottamiin sormiin. 

Rasituksen vähentäminen ja fysioterapia voi-
vat auttaa. Pitkittyneissä kivuliaissa tapauksissa 
tarvitaan käsikirurgin konsultaatiota ja mahdol-
lisesti hermon vapautus.

TOS
Kroonisen kyynärseudun kivun syy voi olla 
myös proksimaalinen pleksus- tai kaularanka-
peräinen hermosärky. Olkahermopunoksen 
pinne rintakehän yläaukeaman oireyhtymässä 
(thoracic outlet syndrome, TOS) voi aiheuttaa 
säteilykipua mm. lateraalisen epikondyylin seu-
tuun (35,36). Myös kaularankaperäiset hermo-
juurien puristustilat voivat aiheuttaa kipuja epi-
kondyyliseutuun.

Muita kyynärseudun kroonisen 
kiputilan aiheuttajia

Nivelensisäinen, ns. posterolateraalinen poimu 
on harvinainen kyynärnivelen seudun kroonista 
kiputilaa aiheuttava vaiva. Se voi aiheuttaa ki-
pua enimmäkseen lateraalisen epikondyylin 
harjan taakse, kyynärlisäkkeen puolelle. Kipu 
liittyy synoviaaliseen ärsytykseen itse kyynärni-
velessä. Magneettikuvaus voi paljastaa poimun 
(37). Tarvittaessa vaiva hoidetaan poistamalla 
poimu artroskopiassa. Tämä vaiva voi olla aina-
kin osittain syynä siihen, että jotkin tenniskyy-
närpääksi diagnosoidut vaivat eivät parane edes 
tenniskyynärpään asianmukaisella leikkauksel-
la (38). 

Radiohumeraalinivelen ja kyynärpäälihaksen 
(m. anconeus) seudussa kyynärnivelen ulkosi-
vulla esiintyvä turvotus voi viitata nivelensisäi-
sen sairauden aiheuttamaan nestekertymään. 
Jos kyynärseudun kipuun liittyy rutinaa tai kyy-
närnivel lukkiutuu liikkeitä tehtäessä, vaiva voi 

KUVA 4. 

sulcus ulnaris -seutu oikeassa kyynärpäässä
Kyynärhermon	pinne	on	useimmiten	m.	flexor	carpi	ulnariksen	
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olla nivelperäinen, artroosista tai nivelen irto-
kappaleesta johtuva. Röntgenkuvaus paljastaa 
artroosin ja tarvittaessa magneettikuvaus tai tie-
tokonetomografia irtopalaset. 

Krooninen kyynärvarren aitiopaineoireyhty-
mä on tyypillisesti samanlaisissa voimaliikkeis-
sä käsiään paljon rasittavan urheilijan harvinai-
nen vaiva. Oireita ovat kyynärvarren rasitukses-
sa ilmenevä kipu sekä puristusvoiman ja tun-
non heikkeneminen. Sairastuneen alueen li-
hakset tulevat myös epätavallisen koviksi rasi-
tuksen yhteydessä. Oireyhtymä voi olla kyynär-
varren dorsaali- tai volaaripuolella. Oireet häviä-
vät ainakin alkuvaiheessa levossa ja ovat usein 
molemminpuolisia esimerkiksi soutajilla (39). 
Särky ja palpaatioarkuus tuntuvat selvästi dis-
taalisempina olkaluun ulkosivunastasta kuin 
tenniskyynärpäässä. Diagnoosi varmistetaan li-

hasaitiopaineen mittauksella ennen rasitusta, 
rasituksen aikana ja sen jälkeen. Jos rasituksen 
välttäminen ei auta tai ei ole mahdollista, pai-
neenalaiset lihasaitiot avataan vaikeissa tapauk-
sissa leikkauksella (40). 

Kyynärnivelen artroosi voi myös aiheuttaa 
kroonista kipua, jo ennen kuin se näkyy selvästi 
röntgenkuvissa. Työikäisellä sen on varsin har-
vinainen ilman edeltävää murtumaa tai nivelsi-
devammaa. Artroosin konservatiivisia hoitokei-
noja ovat mm. tulehduskipulääkkeet, fysikaali-
set hoidot ja liiallisen rasituksen välttäminen.

Lopuksi

Kyynärseudun krooniset kiputilat ovat yleensä 
jänteiden kiinnityskohtien ongelmiin tai her-
mojen puristustiloihin liittyviä. Tenniskyynär-
pää ja kyynärhermon sulkusseudun pinne ovat 
näistä yleisimpiä ja helpoiten tunnistettavia. 
Niiden diagnosointi ja ainakin alkuhoito kuulu-
vat perusterveydenhuollon piiriin. Vaivan ja 
diagnosoinnin pitkittyessä käsikirurgin tai orto-
pedin konsultaatio yleensä nopeuttaa diagnos-
tiikkaa ja hoidon toteuttamista. ●
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Kyynärhermon sulkuspinne on rannekanava-
oireyhtymän jälkeen yleisin hermopinne.
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EnglISh Summary

Diagnostic work-up and treatment of 
chronic elbow pain in adults
Tennis	elbow,	caused	by	tendinosis	of	the	origin	of	the	extensor	carpi	radialis	brevis,	is	the	most	common	form	
of	elbow	pain.	The	diagnosis	is	clinical.	Imaging	is	needed	only	for	differential	diagnosis	or	before	rare	surgical	
treatment.	Mostly,	tennis	elbow	is	a	self-limiting	condition.	Golfer`s	elbow	is	almost	the	same	as	the	above	but	
on	the	medial	side	of	the	elbow	with	involvement	of	the	origin	of	the	flexor	carpi	radialis	and	pronator	teres.	
This	entity	is	also	self-limiting,	but	may	very	rarely	call	for	surgery	after	6	to	12	months’	conservative	treatment	
and	sick	leave.	The	distal	tendon	of	the	biceps	muscle	may	also	produce	symptoms,	especially	after	excessive	
training.	Pain	is	located	in	the	distal	biceps	area,	but	diagnosis	is	often	delayed.	The	distal	biceps	may	be	tender	
to	palpation,	especially	distally.	MRI	may	reveal	tendinosis	changes	or	even	partial	rupture	of	the	tendon.	Non-
operative	treatment,	including	activity	modification,	use	of	non-steroidal	anti-inflammatories,	and	physical	
therapy	may	relieve	symptoms.	A	corticoid	injection	to	the	insertion	of	the	distal	biceps	tendon	using	ultrasound	
guidance	may	be	needed,	surgery	very	seldom.	Distal	tendonitis	of	the	triceps	muscle	due	to	over-exertion	or	a	
blow	to	this	region	is	very	similar	to	the	above.	A	corticoid	injection	may	help.	
Cubital	tunnel	syndrome	is	a	condition	that	involves	pressure	on	or	stretching	of	the	ulnar	nerve,	which	can	
cause	numbness	or	tingling	in	the	ring	and	little	finger,	pain	in	the	forearm,	and	weakness	in	the	hand.	The	
first	treatment	is	to	avoid	any	actions	that	provoke	symptoms.	Sometimes,	surgery	may	be	needed	to	relieve	
the	pressure	on	the	nerve.	A	simple	release	of	the	nerve	is	normally	enough	without	any	anteposition	of	the	
nerve.	The	posterior	interosseous	nerve	is	predominantly	a	motor	nerve	and	innervates	extensors	of	the	wrist	
and	thumb	as	well	as	metacarpophalangeal	extension.	Its	most	common	point	of	compression	is	as	the	nerve	
passes	beneath	the	free	aponeurotic	margin	of	supinator	(Arcade	of	Frohse).	The	symptoms	develop	very	slowly,	
similarly	to	other	nerve	entrapment	syndromes,	generally	involving	pain,	sensory	and	motor	changes,	sensations	
of	paraesthesia	and	paresis.	Release	of	the	nerve	may	be	necessary.

Martti VastaMäki
Professor,	Senior	Lecturer	in	Hand	
Surgery
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