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Tutkimustyyppi: Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus 
Tutkimuksen tarkoitus: Tutkia ja verrata manipulaation (TM) ja mobilisaation (NTM) vaikutuksia 
mekaaniseen alaselkäkipuun (LBP) silloin kun kyseinen hoitotoimenpide suoritetaan terapian alkuvaiheessa. 
Johdanto: Terapian aikaisessa vaiheessa suoritetun manipulaation uskotaan olevan mobilisaatiota 
tehokkaampi tapa hoitaa mekaanista alaselkäkipua. TM- ja NTM -tekniikoiden käyttöä LBP-fysioterapian 
alkuvaiheessa ei ole tiettävästi kuitenkaan aikaisemmin vertailtu keskenään. Tällä hetkellä myöskään 
hoitosuositukset tai systemaattiset katsaukset eivät tue kumpaakaan tekniikkaa toista tehokkaampana 
alaselän suhteen ja kirjoittajien mukaan ainoastaan kaksi tutkimusta on aikaisemmin vertaillut niitä toisiinsa 
LBP:n hoidossa. Näissä tutkimuksissa saatiin positiivinen tulos manipulaation suhteen, mutta niiden 
metodologia kuvataan rajoittuneeksi mm. tekniikoiden ja koeryhmien suhteen. 
Metodologia ja tutkimusasetelma: Koehenkilöiden hyväksyminen tutkimukseen edellytti yli 18-vuoden ikää, 
mekaanisesti provosoitavissa olevaa ja kliinisen tutkimisen aikana positiivisesti muuttuvaa alaselkäkipua. 
Tutkimukseen valikoitui 154 kriteerit täyttävää henkilöä 172:sta, joista 149 oli mukana loppuun saakka. 
Hoitavia fysioterapeuttia oli yhteensä 17, joilla kaikilla oli koulutus manuaalisesta terapiasta. Hoitava 
fysioterapeutti satunnaisti sisäänottokriteerit täyttäneet koehenkilöt nopan avulla joko TM-  tai NTM- 
rymään (n=77/ryhmä, ryhmien välillä ei raportoitu eroja). Fysioterapeutteja tai potilaita ei sokkoutettu. 
Käytettävät manipulaatiotekniikat olivat “high-velocity, low amplitude” (HVLA) tekniikoita joko lyhyellä tai 
pitkällä vipuvarrella kohdistettuna mahdollisimman spesifisti identifioituun ongelmasegmentiin. 
Kylkimakuulla tehty lyhyen vipuvarren tekniikka oli yleisemmin käytetty TM tekniikka. Mobilisoinnit olivat 
passiivisia, oskilloivia mobilisointeja, joiden tekniikkaa ja voimakkuutta muokattiin hoitovasteen mukaan. TM- 
ja NTM-tekniikat olivat joko Maitlandin (1997) kuvaamia tai aikaisemmissa tutkimuksissa käytettyjä. 
Manuaalisen hoidon lisäksi koehenkilöt saivat standartoidun harjoitusohjelman. Hoitavat fysioterapeutit 
kunnioittivat ryhmäjakoa ja harjoitusohjelmaa kahden ensimmäisen hoitokäynnin ajan, minkä jälkeen 
simuloidakseen normaaleita kliinisiä olosuhteita tutkijat antoivat fysioterapeuttien muokata interventiota 
kliiniseen päättelyyn ja hoitovasteeseen perustuen. Nämä muutokset raportoitiin tutkijoille jälkikäteen. 
Tulosmittarit: Primäärit tulosmittarit olivat Oswestryn haittakysely (ODI) ja Numeric Pain Rating Scale (NPRS), 
minkä lisäksi toissijaisina mittareina käytettiin Rate of Recovery -laskelmaa, hoitojakson pituutta sekä 
hoitokäyntejä ja lopuksi vielä Fear Avoidance Beliefs Questionnairen työkyvyn mittaria (FABQ-w). Mittaukset 
tehtiin aluksi, toisen käynnin jälkeen ja intervention loputtua ja analyysin teki ulkopuolinen taho. 
Lisäksi tutkimuksessa kontrolloitiin terapeutin henkilökohtaisia mieltymyksiä ja asenteita TM tai NTM 
suhteen ja kysyttiin myös kohehenkilöiltä kumman tekniikan he uskoivat olevan heille tehokkaampi. 
Tulokset analysoitiin kaksi-suuntaisella sekoitetun mallin MANCOVA-analyysilla alkutilanteessa, toisen 
fysioterapiakäynnin jälkeen ja terapiajakson päätyttyä. Analysoinnissa otettiin huomioon terapeuttien ja 
koehenkilöiden henkilökohtaiset mieltymykset. 
Tulokset: Molemmissa ryhmissä primäärit tulosmittarit (ODI ja NPRS) vähenivät merkitsevästi kaikkien 
mittausten välillä, mutta TM- ja NTM-ryhmien välillä ei havaittu eroa. Ryhmien välillä ei ollut eroa myöskään 
sekundaaristen mittareiden osalta tutkimuksen missään vaiheessa. 
Johtopäätös: Tutkimuksen mukaan TM- ja NTM-tekniikat ovat yhtä tehokkaita mekaanisen LBP:n hoidossa. 
Tämän lisäksi sekä terapeutin asenteiden että koehenkilön odotusten havaittiin vaikuttavan kivun ja haitan 
muutokseen merkitsevästi. 
Omaa pohdintaa: Otos ei koostunut pelkästään akuuteista alaselkäkipuisista, vaan oireilua oli ollut 
keskimäärin 7-9kk, mikä voi vaikuttaa tuloksiin. Lisäksi todellisen kontrolliryhmän puute laskee tutkimuksen 
arvoa yhdessä pitempiaikaisen seurannan puutteen kanssa. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista nähdä, 
minkälaiset tulokset saataisiin akuutimmalla populaatiolla ja todellinen kontrolliryhmän kanssa. Tällöin 
manuaalista hoitoa ja sen tehokkuutta oltaisiin voitu tarkastella entistäkin laajemmasta näkökulmasta. 
Tutkimus vahvistaa olettamusta siitä, että terapeutin ja asiakkaan odotukset sekä mielipiteet vaikuttavat 
hoitointerventioiden tehokkuuteen, mikä lienee kaikkien tärkeä tiedostaa omassakin asiakastyössä. 
Tutkijoiden tavoitteena oli simuloida normaaleja kliinisiä olosuhteita, joissa interventiota muokataan 
hoitovasteen mukaan, mutta näiden muutosten mahdollisia vaikutuksia tuloksiin ei arvioitu. Toisaalta 
tulokset eivät muuttuneet mittausten eri vaiheissa, puoltaen osaltaan näiden kahden hoitomuodon 
yhdenvertaisuutta? 


