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Vitaalivoima

Vitaalivoima on keho-mieli-sielu aspektien toiminnan 
ilmentymä kehossa

Hoidossa vitaalivoima ilmenee rytmisyytenä kudoksessa

Hoidon tulisi tavoitella rytmisyyden ja yhteistoiminnan 
parantamista kehossa

Pelkästään yksittäisten osien mekaaninen hoito, ei tee 
riittävää muutosta muuntuneeseen konstituutioon ja 
virheelliseen hermoviestintään, sekä verenkiertoon



Vitaalivoima

Osteopaatisessa hoidossa keskiössä tulisi olla kehon 
fysiologiaan vaikuttaminen hermoston ja 
verenkierron kautta

Kudosten ja elinten mahdollisuus oikeanlaiseen 
ravitsemukseen vaikuttaa myös vitaalisuuteen

Nämä toiminnot säätyvät aivoissa ja jakaantuvat 
kehoon hermoston kautta yhteistyössä vitaalivoiman 
kanssa

Vibraliteettia on jokaisessa kudoksessa ja elimessä, 
sitä ylläpitää aivoista tulevat vibraliteettiset impulssit

Vitaalivoima on vaikutin materian, rakenteen ja 
materian toiminnan takana



Vitaalivoima

Perusperiaate fysiologisten toimintojen takana on 
järjestys, harmonia ja yhteistoiminta, jotka 
ilmentyvät tasapainoisen hermostotoiminnan kautta

Vitaalivoima reagoi myös tämän toiminnan 
negatiivisiin muutoksiin, tämä reaktio muuntaa 
toimintaa ja johtaa muuntuneeseen anatomiaan ja 
pitkään jatkuessa patologisiin muutoksiin

Rytminen hoito vaikuttaa bioplasmaan, joka on 
nestemäistä

Bioplasman vapaa toiminta on materian vapaan 
toiminnan edellytys



In the most minute particle of 
bioplasm there is a center of vitality

In the most minute particle of 
bioplasm there is a center of vitality



Konstituutiosairaudet

Konstituutio on kehon tapa toimia rakenteensa 
mukaan

Konstituutiohäiriössä fysiologinen toiminta on 
häiriintynyt ja keho on hyväksynyt väärän 
toiminnan normaalina

Aina kokonaisvaltainen häiriötila

Virheellinen toiminta muuttaa rakennetta



Headin laki

• Stimulus, joka tulee tulee alhaisen sensorisen herkkyyden alueelle, ilmenee samalta 
alueelta keskushermosta hermotuksensa saavan korkean sensorisen herkkyyden 
alueella

• Toimii myös päinvastoin
• Tämä laki kattaa kaiken syvien ja pinnallisten osien välisen yhteistoiminnan
• Tämän kautta tulevat sisäelinheijasteet
• Sama laki toimii myös verenkierrossa



Hiltonin laki

• Hermorungot ja verisuonet joiden haarat ravitset niveltä liikuttavia lihaksia, tuottavat 
hermotuksen ja verenkierron saman alueen iholle ja nivelen ympäristöön

• Hilton halusi painottaa, että luut ja nivelet liikkuvat lihas ja fascia toiminnan johdosta, jotka 
toimivat taas hermoviestinnän ja verenkierron alaisina

• Kun lakia sovelletaan kehon toiminnan häiriöihin, aiheuttaa nivelalueen tulehdus tai 
kongestio, puuttelisuutta pinnallisten alueiden verenkierrossa, jotka saavat verenkiertonsa 
samasta valtimorungosta

• Toimii myös päinvastoin



Dysfunction 
fysiologiset 
vaikutukset

• Esimerkkinä SD Th5ssä
• Ärsytys aiheuttaa kontraktiota alueen 

lihaksissa
• Verenkierto alueella häiriintyy ja aiheuttaa 

ärsytystä alueen spinaalihermoissa
• Spinaalihermoista ärsytys siirtyy 

sympaattiseen hermostoon, josta 
ärsyyntynyt impulssi kulkeutuu splanchnic
hermojen kautta solarplexukseen



Dysfunction 
fysiologiset 
vaikutukset

• Solarplexuksesta impulssit siirtyvät elimeen 
jossa alhaisin vitaliteetin taso ja ärsyttää myös 
alueen hermopleksukset

• Tasapainon häiriö vaikuttaa yleiseen kehon 
kudosrytmiikkaan, kipuheijastetta ärsyytyneestä
pleksuksesta

• Ärsyyntynyt impulssi palaa th5 alueelle

• Tämä on virheellinen informaatiosykli, joka 
häiritsee kehon kudosrytmiä ja ärsyttää syklin 
hermotus alueeseen kuuluvien elinten 
toimintaa, toimimaan epätasaisesti tai liian 
hitaasti



Dysfunction 
fysiologiset 
vaikutukset

• Kun luontainen rytmi on häiriintynyt, kaikki 
solarpleksuksen alueelta hermotusta saavat 
elimet toimivat alle normaalitason, elinten 
ravinnonsaanti ja toiminta häiriintyy, kuona-aine 
poisto huononee

• Muuntunut ärtynyt impulssi kulkeutuu 
keskushermoston ja vaguksen kautta aivoihin, 
siitä viesti kulkeutuu efferenttinä
automaattisena impulssina n. aceccoriuksen ja n. 
phrenicuksen ja spinaalihermojen kautta takaisin 
kehoon

• Tämän takia pelkkä primäärisyyn hoitaminen ei 
riitä muuttamaan muuntunutta virheellistä 
viestiketjua



Dysfunction 
fysiologiset 
vaikutukset

• Spinaalihermoihin ja sympaattisiin ganglioihin 
kohdistettu inhibitio katkaisee segmentaalisesti 
häiriöviestin 

• Vaikutus ihonalaisten hermohaarojen kautta

• useamman kerran toteutettuna aina voimistaen 
muuntuu viesti stimulaatioksi, joka normalisoi 
virheellistä hermoviestiketjua

• Muuntuneen kudosrytmiikan normalisoiminen 
lisää vitaalivoimaa, joka auttaa virheellisen 
informaatioketjun purkamisessa



Dysfunction 
fysiologiset 
vaikutukset

• Elinten visceromotoriikan häiriintyessä 
kudosten kannatusvoima heikkenee ja 
kudokset putovat alaspäin, tämä tilanne 
etenee kehossa kattaen koko visceran

• Visceromotoriikkaa kehossa tuetaan 
hoitamalla lantio ja lantion suhde L3seen, 
tämä luo oikean kannatuksellisen pohjan 
koko keholle ja mahdollistaa oikeanlaisen 
visceromotoriikan



Dysfunction 
fysiologiset 
vaikutukset

• Th4 on vasomotoriikankeskus kehossa

• L3 on visceromotoriikan keskus

• Häiriöitä kehoon aiheuttavat usein huono 
ryhti ja toistuvat epäedulliset työasennot



• Inhibition vaikutus dorsaalihermon
ihonalaishaaran kautta

• Vaikutus:
• Dorsal root gangliaan
• Rami communicantes
• Sympaatttiseen gangliaan
• Recurrent meningeal hermoon
• Spinotalaamiseen rataan





Vasomotoriikka

Hermostotoiminnan kautta tapahtuva verenkierron toiminnan 
säätely

Sydän pumppu, vasomotoriikka kahva

Keskus medullassa

S.C.G ja 5 ylintä kaulahermoa  M.C.G kiihdytys, I.C.G rauhoitus

D1-3 sydämen kiihdytys medullasta symp. ganglioihin



Vasomotoriikka

D3-5 vaikutus sydämen verenkiertoon(sepelvaltimoiden 
dilaatio) ja periferiseen vastustukseen
D3-5 vaikutus sydämen verenkiertoon(sepelvaltimoiden 
dilaatio) ja periferiseen vastustukseen

Perifeerinen vastus, Depressorhermo yhdistyy vagus 
hermoon ansa subclavian kohdalla.
Perifeerinen vastus, Depressorhermo yhdistyy vagus 
hermoon ansa subclavian kohdalla.

Kommunikoi medullan kanssa sydämestä tulevan 
informaation perustella pitääkö perifeerisiä valtimosuonia 
supistaa vai laajentaa

Kommunikoi medullan kanssa sydämestä tulevan 
informaation perustella pitääkö perifeerisiä valtimosuonia 
supistaa vai laajentaa



Vasomotoriikka

Jos sydän ylityöllistynyt, perifeeriset suonet laajenevat, 
valtimotensio vähenee ja ylimääräinen veri sydämestä 
poistuu

Vaikuttuu myös splanchnicien kautta periferiaan 
vaikuttamalla vatsanalueen verenkiertoon

Tärkein leesio c7-th1, solisluut ja hartiarenkaan 
pehmytkudokset



Vasomotoriikka

Vasomotorinen alue rangassa D2-L2

Splanchnic D5-D12

Syvän ja pinnallisen verenkierron säätely 
D3-6



Vasomotoriikka

Inhibitio Splanchniciin vie veren vatsaan, tämä aiheuttaa 
muutoksen verenkierron toiminnassa jonka seurauksena on 
syvän ja pinnallisen verenkierron tasaantuminen

Stimulaatio splanchniciin konstriktoi vatsanalueen verisuonet

Splanchnic leesio voi vähentää depressor hermon vaikutusta.

Splanchnic häiriöissä yleensä th6-12 alue tai th9-12 alue 
puristunut kasaan



Vasomotoriikka

Konstriktio symp. ganglioiden kautta

Vasodilaattorit suoraan hermorataa pitkin verisuonen 
seinämään

Jos halutaan vaikuttaa vasodilaatioon kevyt hoito pitkin 
rankaa

Jos konstriktioon voimakkaampi hoito rankaa 
ympäröivien lihasten alueelle



Vasomotoriikka





Vasomotoriikka

Pitkään kestänyt häiriö vasomotoriikassa on  
aiheuttanut myös paikallista verenkiertohäiriötä, 
alueen vaikutusalueella olevassa vaikutukselle 
alttiissa sisäelimessä

Kun normalisoidaan vasomotorista toimintaa 
pitää tämä paikallisen alueen hoito ottaa myös 
huomioon, ettei paikallinen ongelma lisäänny



Vasomotoriikka

Esimerkkinä paikallinen verenkiertohäiriö maksassa

Inhiboi lihakset selkärangan vaikutus alueelta th6-th10

Aseta yläkäsi maksan alueelle ja alakäsi samalle alueelle 
selkäpuolelle, alakylkiluille

Lisää yläkädellä painetta tasaisesti, kunnes elastinen 
reaktio tulee elimestä

Tämän jäkeen vibroi aluetta jonka jälkeen selkärangan 
vaikutus alueen artikulaatio

Jos painetta lisätessä elastista reaktiota ei tule 1-
2minuutissa, toista tekniikka myöhemmin hoidon aikana



Vasomotoriikka

Tämän jälkeen tulee huomioida lymfaattinen systeemi ja 
iho kuonanpoisto elimenä

Jos lyfmasysteemi on tukkoinen toksisuudesta ja 
epäpuhtauksista, ihosta tulee yliaktiivinen kuonanpoisto 
elin, iho on hikinen kylmänihkeä

Hoidossa huomioidaan lymfakeskukset C7/th1 ja L1/L2

Alueita aktivoidaan inhiboimalla toista keskusta ja 
stimuloimalla toista vuorotellen 

Kun reaktio tulee artikuloidaan alhaalta ylöspäin L1/L2-
C7/th1

Voidaan toistaa useamman kerran hoidon aikana, jos 
tarpeen. Mieluummin kuin tehdään kerralla liikaa



Vasomotoriikka

Tämän jälkeen tulee tasapainottaa pinnallisen ja syvän 
verenkierron vaikutusalueet th4-th5 ja L4-L5

Tasapainotus voidaan tehdä medullan vasomotorisen 
keskuksen kautta

Suboccipital inhibitio, jos kallonpohjassa ei ole erityistä 
ongelmaa kannattaa ensin hoitaa yläaukko ja solisluun alue 
lymfan vapaan kulun varmistamiseksi

Tämän jälkeen kaularangan sympaattisten hermojen hoito, 
erityisesti yläkaularangan alueelta jotta saadaan vapaa 
hermoviestintä ja verenkierto craniumin ja scalpin alueelle



Vasomotoriikka

Hoidon lopuksi kevyt stimulaatio excretio alueille 
(keuhkot ja munuaiset), hoitokokonaisuus nostaa 
aineenvaihdunnallisia toksiineja ja epäpuhtauksia pintaan 
ja niiden tehokkaan poistamisen tukeminen on tärkeää

On syytä muistaa että raajojen fleksio/rotaatio ja 
pehmytkudosten hoito, tasapainottaa raajojen 
verenkiertoa

Ohessa esitetty verenkiertoa ja lymfatoimintaa 
tasapainottava hoito voidaan hyvin upottaa tarvittaessa 
normaalin hoitorutiinin sisään, kun perusperiaatteet 
ymmärretään



Korkea 
verenpaine

Hoitosuositus

verenkiertoalueen leesioiden arviointi ja hoito Th2-L2

yläaukko

Ribraising

Th11-12 välin posterior chapmanien hoito(lisämuaispisteet)

Suoboccipital vapautus(myelinated vagus)

Pallean muokkaus

Yleinen pehmytkudosmuokkaus 

Lymfa (jalkapumppu)

CV4



Verenpaine

Korkeassa verenpaineessa tärkeää myös saada tasapaino 
c3-th2 välille.

Jos korkea VP ja virtsaamisongelmia, pitää hoitaa ensin 
OA väli ja sitten vasta munuaisaluetta.

Jos on matala vp, tai sydämen rytmi hidastunut, 
inhiboidaan vasomotorinen alue Th2-L2 jonka jälkeen 
yleinen artikulaatio koko rankaan alaspäin

Matalassa verenpaineessa hoitona lannerangan 
rotaatiohoito, yhdistettynä vatsa-aortan inhibitioon 

Korkeassa verenpaineessa hoitona lannerangan 
rotaatiohoito, yhdistettynä vatsa-aortan artikulaatioon 



Vasomotoriikka

Jos kongestiota rintakehän alueella, th4 alueen 
pitkäkestoinen ekstensio/rotaatio hoito laskee 
veren vatsan alueelle ja helpottaa kongestiota, 
vaikutus cardiac plexuksesta vaguksen kautta

Tämän jälkeen pallean kevyttä nostoa(thoracic 
pump), tämän jalkeen vasomot alueen 
koordinaatio th2-l2

Jos epäsuotuisia hoitoreaktioita, 
ekstensio/rotaatio hoito Th12-L5 alueelle 
nostaa verenpainetta ja tasapainottaa oloa.



Sydämen 
vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminnassa sydänlihas 
ei kykene pumppaamaan verta 
tarpeeksi hyvin. 

Sydämen oikea puoli pumppaa 
vähähappista verta keuhkoihin. 

Sydämen vasen puoli pumppaa 
keuhkoista tulevan happirikkaan veren 
aortan kautta kaikkialle elimistöön. 



Sydämen 
vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminnan oireet riippuvat 
siitä, kummalla puolella sydäntä heikkous 
ilmenee. 

Vasemman puolen vajaatoiminta on yleisempi. Sen yleisin oire on 
hengenahdistus, joka johtuu keuhkojen verisuonien täyttymisestä verellä, 
kun sydämen vasen puoli ei pumppaa sitä kunnolla eteenpäin. 
Hengenahdistus tuntuu usein rasituksessa tai makuulla, mutta helpottaa 
seistessä tai istuessa. Jos sydämen vasen kammio pettää totaalisesti, voi 
seurauksena olla hengenvaarallinen keuhkopöhö. 

Sydämen oikean puolen vajaatoiminta 
aiheuttaa mm. turvotusta jalkoihin.



Sydämen 
vajaatoiminta

Voi aiheuttaa hengenahdistuksen lisäksi 
myös nopeaa sykettä tai muita sydän oireita.

Painonnousua

Pahoinvointia, väsymystä

ruokahaluttomuutta



Sydämen 
vajaatoiminta

Lymfakierron lisääminen ja 
normalisointi tärkeässä 
osassa hoidossa

Pallea yleensä vahvasti 
sisäänhengitys leesiossa 
mikä estää nesteliikettä ja 
rasittaa sydäntä 



Sydämen 
vajaatoiminta

Hoitosuositus

Yläaukko, fasciat + leesiot

C2-suboccipital vapautus

Pallean muokkaus

Ribraising 

CV4

Pectoral lift

Thoracic duct/chisterna chyli pumppaus 

Mediastinum BLT



Rytmihäiriöt

• Vagus kontrolloi sydämen rytmistä toimintaa, tärkeitä alueita kallonpohja ja vasen 4. 
kylkiluuu

• Pallea ja yläaukko, lymfakierron avaaminen helpottaa rytmihäiriötä. (Mayerson 1968)

• Sydämen hermotusalue th2-4

• Usein rytmihäiriö ongelmaisilla suora rintaranka tai selkeä ryhtimuutos c/th ylimeno 
alueella

• Oikealla puolella 5/6 kylkiluun välitilassa rytmihäiriön triggerpiste (Travell 1983)

• Oikean puolen kylkivälitrigger aktivoituu, koska sinussolmuke(SA-node), sijaitsee 
sydämmen oikealla puolella, sinussolmuke on sydämen tahdistamiseen vaikuttava 
hermosolmuke



Arterioskleroosi



Arterioskleroosi



• Thoraco abdominal pelvic pump

• Rakenteellisesti ja toiminnallisesti pelvis ja 
vatsa toimivat yhtenä kokonaisuutena

• Hengityspallea ja posteriorinen
vatsanseinämä toimivat yhdessä vatsan
alueenelinten ja toiminnan tukemisesessa

• Posterioisen vatsanseinämän lihakset ovat
Psoas, QL ja iliacus

• Pallea ja lantionpohja muodostavat tiivin
toiminnallisen kokonaisuuden ns. TAP 
pumpun

• Lantion alueen lymfakierto vaikuttuu TAP 
pumpun toiminnasta









Suspensory 
ligaments














