
HAUIKSEN PITKÄN 
PÄÄN VAIVAT

Hauiksen pitkän pään jänteen herkim-
mät vauriokohdat ovat hauisvaon alue
ja jänteen lähtökohta nivelkuopan ylä-
reunassa. Vaurio voi olla vamman ai-
heuttama tapaturmainen tai ikääntymi-
sen aiheuttama degeneratiivinen tai
mukana voi olla molempia. Pitkä pää
voi vaurioitua myös välillisesti tapatur-
man seurauksena, jos tapaturma on
aiheuttanut jännettä päältä päin suojaa-
van olkanivelen kiertäjäkalvosimen re-
peämän, vaikka jänne ei itse tapatur-
massa olisikaan vaurioitunut.

Tendiniitti
Urheilijoilla hauiksen pitkä pää joutuu
usein koville, varsinkin heittolajeissa ja
uinnissa. Jänteeseen voi kehittyä ärsy-
tystulehdus, tendiniitti, kun sitä rasite-
taan jatkuvasti yli sietokyvyn. Hauisten-
diniittiä voi esiintyä nuorellakin uimaril-
la, jos päivittäinen harjoittelu käsittää
jatkuvasti uintia useita kilometrejä.
Mailapeleissä syötöt ja yliolanliikkeet
voivat aiheuttaa hauistendiniitin, sa-
moin jatkuva pallon heittäminen (1). Sa-
ma vaiva voi tulla kenelle tahansa tottu-
mattomalle pitkään toistuvasta olkaa ra-
sittavasta liikkeestä. Synnynnäisesti ah-
das tai degeneraation seurauksena ah-
tautunut hauisvako voi myös aiheuttaa
jänteen liukumishäiriön ja jännekalvon

tulehduksen ja turpoamisen. 
Tendiniitin oireena on kipu olan etu-

puolella. Kipu voi säteillä hauislihaksen
suuntaan ja se vaikeutuu olan liikkeis-
sä. Kliinisinä löydöksinä ovat paikalli-
nen palpaatioarkuus olan edessä ja lii-
kekipu varsinkin olan kiertoliikkeissä. 

Kaikututkimuksessa voidaan todeta
hauiksen jännetupessa nestekertymää ja
turvotusta (2). Hauiksen provokaatiotes-
tit ovat kovin epäspesifisiä, ja niiden löy-
dökset voivat olla enemmän tai vähem-
män positiivisia muissakin olan vaivois-
sa. Yergasonin testissä potilas vastustaa
tutkijan yrittämää kyynärnivelen fleksio-
ta ja kyynärvarren supinaatiota, ja löydös
on positiivinen, kun potilas ilmoittaa
olan etuosassa tuntuvan kipua. Speedin
testissä vastustetaan kyynärnivel suorana
kyynärvarsi supinaatiossa ja olkavarsi ul-
kokierrossa olkavarren fleksiota vaakata-
sossa, jolloin voi tuntua kipua olan etu-
osassa. Kun sama tehdään kyynärvarsi
pronaatiossa ja olkavarsi sisäkierrossa,
kipua ei tule. Hauiksen rasitus saa va-
hingoittuneen jänteen oireilemaan.

Tendiniitin hoito on lepo, tulehduski-
pulääke ja kortisonipistos kipualueelle
sekä fysioterapia. Hauistendiniitti voi
pitkittyessään tuhota jännettä niin, että
sen pinta vaurioituu, tulee osittaista re-
peämää, jänne voi haljeta ja lopulta kat-
ketakin itsestään. Ikääntyminen joudut-
taa tätä, samoin esimerkiksi kiertäjäkal-
vosimen repeämä, kun suojaava kudos
on poissa. Vaikeissa kroonisissa tapauk-
sissa joudutaan turvautumaan leikkaus-
hoitoon, yleensä tenodeesiin, jossa jänne
katkaistaan nivelestä ja kiinnitetään
hauisvaon alueelle olkaluun yläpäähän. 

Luksaatio
Hauisjänteen osittainen tai täydellinen
sijoiltaanmeno hauisvaon alueella
(subluksaatio tai luksaatio) on tyypilli-
nen olan revähdysvamman seuraus, kun
jännettä hauisvaossa pitävä korppilisäke-
olkaluuside (ligamentum coracohume-
rale) repeää (3). Side voi myös vain
venyä vamman tai toistuvan rasituksen
seurauksena, ja tämä aiheuttaa subluk-
saatiota, kun jänne pyrkii olkavarren
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Hauislihaksen tehtävänä on
koukistaa kyynärniveltä ja
kiertää kyynärvartta ulos

(supinaatio). Hauiksella on kolme jän-
nettä, ylhäällä pitkän ja lyhyen pään
jänne ja alhaalla distaalijänne. Pitkä
pää (caput longum) lähtee olkaniveles-
tä lapaluun puolelta nivelkuopan ylä-
reunasta ja kulkee olkavarren alueelle
kapean luisen uoman, hauisvaon
(sulcus) kautta. Uoman peittää nivelsi-
de, joka pitää jänteen paikallaan.
Hauiksen pitkä pää myös osaltaan sta-
biloi olkaniveltä. Lyhyt pää (caput bre-
ve) lähtee lapaluun korppilisäkkeestä.
Sen merkitys on vähäisempi, mutta
vaikutus korostuu silloin, kun pitkä
pää on katkennut. Distaalijänne kiin-
nittyy värttinäluun kaulan kohoumaan
(tuberositas radii) siten, että lihaksen
toimiessa kyynärvarsi kääntyy supi-
naatioon ja kyynärnivel koukistuu
(kuva 1). 

Itse hauislihaksen vammat ovat var-
sin harvinaisia. Kysymyksessä on sil-
loin isku-, ruhje- tai viiltovamma juuri
lihaksen kohdalle olkavarren etuosaan.
Hauiksen lyhyen pään jänteen vammat
ovat harvinaisia ja niiden diagnosointi
on vaikeaa – esimerkiksi itse en mie-
lestäni ole nähnyt niitä koskaan. Sen
sijaan pitkän pään jänteen vaurio on
yleinen varttuneilla, eikä distaalipään
irtoaminenkaan ole kovin harvinainen
parhaassa työiässä olevilla. 

Hauiksen vaivoista yleisimpiä ovat pitkän pään jänteen tendiniitti,
luksaatio ja katkeaminen. 

Kliiniset provokaatiotestit ovat vain suuntaa-antavia. Kaikututkimus
vahvistaa diagnoosin. 

Oireilevan luksaation hoito on yleensä kirurginen. 

Hauiksen distaalijänteen irtoamisen diagnoosi viivästyy usein. Siinä
kyynärvarren supinaatio on heikkovoimainen ja kivulias ja hauislihas on
noussut ylös kainaloon päin. Hoito on aina kirurginen.

Tärke in t i e to



ulkokierrossa nousemaan hauisvaon sisä-
reunan päälle ja hypähtää taas sisäkier-
rossa kivuliaasti paikalleen (kuva 2). Jos
hauisvaon peittävä nivelside katkeaa ko-
konaan, hauiksen pitkän pään jänne siir-
tyy paikaltaan kädenvääntö- eli subska-
pulaarijänteen päälle. Jos tämäkin on
katkennut, kuten subskapulaarijänteen
repeämässä tai laajassa olkanivelen kier-
täjäkalvosimen repeämässä toisinaan käy,
hauisjänne luksoituu niveleen. 

Kipu ja palpaatiorkuus ovat saman-
tyyppisiä kuin hauistendiniitissä. Lisäksi
potilas voi kertoa kivuliaasta napsahduk-
sesta olan etuosassa ja sen voi olkaa tut-
kittaessakin joskus tuntea. Kaiku-
tutkimus varmistaa jänteen sijoiltaan-
menon. 

Subluksaation oireet saattavat helpot-
tua rasituksen vähentämisellä, lääkehoi-
dolla, johon kuuluu kortisonipistos, sekä
fysioterapialla. Oireilevaan jänteen täy-
delliseen sijoiltaanmenoon auttaa vain
leikkaus. Jos jänne on kunnollinen,
hauisvaon alue riittävän syvä ja seinämil-
tään sileä ja vaon sulkeva nivelsideraken-
ne vielä korjattavissa, jänne palautetaan
paikoilleen ja hauisvaon ”katto” korja-
taan. Muussa tapauksessa tehdään hauis-
jänteen tenodeesi. Samalla tietenkin kor-
jataan mahdolliset muut löytyvät vauriot,
kuten kiertäjäkalvosimen repeämä. 

SLAP-vaurio
SLAP-vaurio (superior-labrum-anterior-
posterior) tarkoittaa vauriota olkanivelen
nivelkuopan yläreunassa hauiksen pitkän
pään lähtöalueella. Tämän vaurion dia-
gnostiikka helpottui oleellisesti, kun ol-
kanivelen tähystyksestä tuli rutiinitoi-
menpide parikymmentä vuotta sitten. 

SLAP-vaurio voi syntyä voimakkaan
äkillisen revähdyksen seurauksena, esi-
merkiksi kun ottaa kädellä kiinni pudo-
tessaan tai kun kaatuu ojennetun käden
päälle. Toisaalta SLAP-vaurion voi ai-
heuttaa jatkuva toistuva rasitus, mm. ur-
heilijoiden rankat heittoliikkeet. 

SLAP-vauriot luokiteltiin alun perin
neljään vaikeusluokkaan sen mukaan,
miten pahasti nivelkuopan reunavalli
(labrum) ja hauisjänteen lähtökohta
ovat vaurioituneet (4). Myöhemmin on
vielä lisätty kolme luokkaa, jotka ovat
alkuperäisten yhdistelmiä (5). Vaikeat
SLAP-vauriot, joissa labrumin yläosa on
kokonaan irronnut tai hauisjänteen al-
kuosa on haljennut, ovat harvinaisia. 

SLAP-vaurion oireita ovat mm. epä-
määräinen nivelen kipu varsinkin ylä-
asentoliikkeissä, rasituksensiedon heik-
keneminen ja jonkinlainen kiinnitarttu-
misen tunne olassa. Kliinisessä diagnos-
tiikassa voi apua olla mm. kompressio-

rotaatiotestistä: potilas makaa selällään
olkavarsi 90 asteen abduktiossa ja kyy-
närnivel 90 asteen fleksiossa, niveltä
komprimoidaan aksiaalisesti ja samalla
kierretään olkaa niin, että nivelkuopan
labrumin irtoaminen ilmenee ”klunk-
sahteluna”. O’Brienin testissä taas poti-
las seisoo olkavarsi nostettuna eteen
vaakatasoon ja vähän adduktioon kyy-
närnivel suorana ja olkavarsi maksi-
maalisessa sisäkierrossa eli peukalo
alaspäin. Kun tässä asennossa vastuste-
taan potilaan käden nostoa, tulee SLAP-
vauriossa olan etuosaan syvää kipua ja
heikkoutta. Olkavarren ulkokierrossa
kipu häviää. 

Diagnoosi selviää alustavasti varjo-
ainetehosteisella magneettitutkimuk-
sella ja varmistuu tähystyksellä, jolloin
vaurio korjataan mahdollisuuksien
mukaan.

Repeämä
Hauiksen pitkän pään jänteen katkea-
minen on tavallinen ikääntyneillä mie-
hillä ja aika yleinen 50-vuotiaillakin
äkillisen jännettä rasittavan ponnis-
tuksen yhteydessä. Kysymyksessä on
yleensä ikääntymisen aiheuttamasta
heikkoudesta johtuva jänteen katkea-
minen nivelen sisällä. Se voi tapahtua
huomaamattakin. Yleensä potilas kui-
tenkin tuntee ponnistuksen yhteydessä
olassa kipua ja havaitsee hauiksen pu-
donneen ja muuttuneen Kippari-Kal-
len lihakseksi, normaalia alempana
sijaitsevaksi möykyksi (kuva 3). Olka-
varteen voi myös kehittyä mustelma.
Repeämisen yhteydessä voi kuulua
napsahdus jänteen katketessa ponnis-
tuksessa. Jos olassa on ollut hauisjän-
teen vauriosta johtuva kiputila, se voi
helpottua jänteen katkettua. 

Hauiksen pitkän pään jänteen kat-
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Kuva 1. Kaavakuva
hauislihaksesta ja sen jänteistä.

Kuva 2. Kaavakuva hauiksen
pitkän pään luksaatiosta. Jänne
siirtyy hauisvaosta
mediaalisuuntaan sitä tukevan
nivelsiteen venyessä tai
repeytyessä kokonaan.

Kuva 3. Hauiksen pitkän pään
jänne on revennyt ja lihas on
pudonnut alas möykyksi (Kippari-
Kallen lihas) (nuoli).

�



keaminen ei aiheuta merkittävää pysy-
vää haittaa, joten vammaa ei ole totuttu
hoitamaan kirurgisesti. Toisaalta leik-
kauksella voidaan palauttaa hauiksen
muoto ja voima nopeasti suhteellisen
pienellä vaivalla. Olenkin 15 viime vuo-
den aikana hoitanut liikunnallisesti ak-
tiivisten alle 60-vuotiaiden miesten
hauiksen pitkän pään repeämän leik-
kauksella. Jännettä saa vedettyä ylös-
päin 5–6 cm, toimenpide on helppo ja
kestää vain puoli tuntia. Jälkihoitona
hauiksen voimakasta käyttöä on vältet-
tävä parin kuukauden ajan, mutta varsi-
naista immobilisaatiota ei tarvita. 

HAUIKSEN DISTAALIPÄÄN
VAURIOT

Tendiniitti

Distaalinen värttinäluuhun kiinnittyvä
hauisjänne ärtyy helposti toistuvassa ra-
situksessa, varsinkin voimaa vaativissa
kyynärvarren vääntöliikkeissä ja kyy-
närnivelen koukistusliikkeissä. Tällöin
distaalijänteen kiinnittymiskohtaan ke-
hittyy insertiotendiniitti. 

Oireina ovat epämääräinen kipu kyy-
närtaipeessa ja huono rasituksensieto.
Tutkimuksessa todetaan paikallinen
palpaatioarkuus distaalijänteen kohdal-
la kyynärtaipeessa ja kipu vastustetussa
kyynärvarren supinaatiossa. Vaiva se-
koitetaan joskus huomattavasti yleisem-
pään saman alueen vaivaan, late-
raaliepikondyliittiin eli tenniskyynär-
päähän. 

Hoito on rasituksen vähentäminen,
ultraäänihoito ja tarvittaessa kortisoni-
pistos kipukohtaan. Hoitamattomana
tendiniitti voi vaikeutua niin, että jäntee-
seen kehittyy osittaista repeytymistäkin. 

Repeämä
Hauiksen distaalipään avulsio eli irtoa-
minen luusta on hankala, mutta onneksi
harvinainen vamma; vain 3 % hauiksen
vammoista on näitä. Jänne irtoaa värtti-
näluun kaulan kohoumasta (tuberositas

radii) ja hauislihas nousee muutaman
sentin ylös kainaloa päin (kuva 4).
Vamma on lähes aina traumaattinen, ei-
kä jänteen degeneraatiolla ole lähes-
kään niin suurta merkitystä kuin hauik-
sen pitkän pään katkeamisessa. 

Vammamekanismi on kyynärnivelen
väkivaltainen ojentuminen äkillisesti,
kun kyynärvarsi on supinaatioasennos-
sa, jolloin hauis on ainoa kyynärnivelen
koukistaja eikä olka-värttinäluulihas
(m. brachioradialis) pysty toimimaan.
Vamma voi syntyä esimerkiksi pudotes-
sa kädellä kiinni otettaessa tai raskaassa
nostossa toisen käden pettäessä. Ääri-
esimerkkejä vammamekanismista ovat
voimiltaan heiveröisen miehen käden
lipsahtaminen jääkaappia nostaessa, jol-
loin taakka jäi toisen käden varaan ja
hauiksen distaalipää irtosi, ja ämpäri-
kaupalla ”vahvistavia rohtoja” popsi-
neen lihasjärkäleen molempien hauis-
ten irtoaminen autojen kilpakaadossa.

Kliininen löydös on tyypillinen,
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Kuva 4. Hauiksen distaalijänteen repeämä. Lihas on noussut kainaloon
päin useita senttejä (nuoli).

Kuva 5A. Hauiksen distaalijänne on irronnut rajun kyynärvarsi
supinaatiossa sattuneen kyynärniveltä ojentaneen revähdyksen
seurauksena. B. Se kiinnitetään takaisin leikkauksessa.

A B

hauiksen distaalijänne puuttuu tai on
huonommin palpoitavissa kuin vastak-
kaisella puolella, hauiksen lihasmassa
on noussut ”kainaloon” (kuva 4), kyy-
närnivelen koukistusvoima kyynärvarsi
supinaatiossa on heikentynyt, ja erityi-
sesti kyynärvarren supinaatiovoima
kyynärnivel suorassa kulmassa on
oleellisesti heikentynyt. Akuutissa vai-
heessa kyynärseudussa on usein aris-
tusta ja turvotusta ja parin päivän ku-
luessa kehittyvä hematooma. Diagnos-
tiikassa kaikututkimus ja tarvittaessa
magneettikuvaus voivat olla avuksi. 

Hauiksen distaalijänteen irtoaminen
on aina syytä hoitaa kirurgisesti (kuva
5A). Jänne kiinnitetään paikalleen tar-
vittaessa vapaata jännesiirrettä käyttäen
(kuva 5B). Jos hoito on jostain syystä
viivästynyt, leikkauksen voi suorittaa
jopa parin vuoden kuluttua vammasta.
Tulos on yleensä hyvä (6,7,8).

�

Nuorehkon liikunnallisen
potilaan hauiksen pitkän
pään jänteen repeämä voi
olla aiheellista hoitaa
kirurgisesti.
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E n g l i s h  s u m m a r y

Injurys of the biceps

Tendonitis, dislocation, and rupture
are the most common disorders of
the long head of the biceps. Clinical
provocative tests are not specific.
Dislocation can be easily verified by
sonography. Surgical treatment,
repair of the transversal ligament or
tenodesis is often needed. In
younger active patients rupture of
the long head of the biceps should
perhaps be treated surgically.
Rupture of the distal biceps tendon
may be difficult to diagnose. Lack of

power in forearm supination and
poorly palpated distal biceps
tendon as well as proximally
situated biceps muscle are its
clinical signs. This entity should
always be corrected surgically, also
in cases delayed even by 2-3 years.
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