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Ilmaantuvuus lisääntyy, leikkaushoito vähenee

Akillesjänteen repeämän epidemiologia
ja hoito muuttuvat
Akillesjännerepeämä on varsin yleinen keski-

ikäisten urheiluvamma, ja sen ilmaantuvuus
lisääntyy. Samalla myös potilaiden keski-ikä
näyttää nousevan. Viime vuosien aikana on
saatu vahva näyttö siitä, että konservatiivinen,
varhaiseen mobilisaatioon perustuva hoito
tuottaa samanlaisen lopputuloksen kuin leikkaus. Aikaisemmin lähes kaikki akillesjänteen
repeämät leikattiin, mutta konservatiivista
hoitoa puoltavan uuden tieteellisen näytön
mukaan leikkausmäärät ovat Suomessa vähentyneet merkittävästi muutaman viimeisen
vuoden aikana (1). Akillesjänteen repeämän
hoidon tulee tapahtua siihen perehtyneessä
yksikössä. Hoidon tavoitteena on palauttaa
potilaan vammaa edeltänyt toimintakyky ilman hoitokomplikaatioita. Sekä konservatiivisen hoidon että leikkauksenjälkeisen kuntoutuksen tulisi noudattaa varhaiseen mobilisaatioon perustuvaa protokollaa. Riippumatta
hoitolinjan valinnasta vammasta toipuminen
kestää pitkään, ja potilailla on usein oireita
vielä vuoden kuluttua vammasta.
Akillesjänteen repeämä tapahtuu tyypillisesti keski-ikäiselle miehelle pallopelissä (2,
3, 4). Vammamekanismi on usein normaalia
intensiivisempi ponnistus, jonka yhteydessä
potilas kuulee napsauksen akillesjänteen seudussa. Akillesjänteen repeämä sijaitsee anatomisesti tavallisimmin noin 4 cm kantaluun
kiinnityskohdan yläpuolella. Nykykäsityksen
mukaan akillesjänteen repeämän taustalla on
jänteen degeneraatio eli tendinoosi (5, 6).
Muita altistavia tekijöitä ovat akillestendinoosin hoitoon käytetyt glukokortikoidiruiskeet
sekä fluorokinoloniryhmän mikrobilääkkeet
(7, 8). Usein akillesjänne on kuitenkin ollut
tendinoosista huolimatta oireeton ennen repeämää.

Viimeaikaisten tutkimustulosten mukaan
akillesjänteen repeämän ilmaantuvuus on lisääntynyt (1, 9). Uunituoreen tutkimuksen
mukaan ilmaantuvuus ruotsalaismiehillä on
55 ja naisilla 12 tapausta 100 000 henkilövuotta kohden (2). Tämä yhteispohjoismainen tutkimus on ensimmäinen väestötason
tutkimus maailmassa akillesjänteen repeämän
ilmaantuvuudesta, sillä aikaisemmat hoitoilmoitusrekisteriin perustuvat tutkimukset ovat
sisältäneet vain leikkauksella hoidetut repeämät (1, 3). Kotimaisen hoitoilmoitusrekisteritutkimuksen perusteella leikkauksella hoidettujen akillesjänteen repeämien ilmaantuvuus
lisääntyi miehillä vuoteen 2008 ja naisilla vuoteen 2007 asti (1). Tämän jälkeen tapahtunut
leikkauksien määrän väheneminen on todennäköisimmin seurausta hoitokäytännöissä tapahtuneista muutoksista.
Repeämien lisääntymisen lisäksi potilaiden
keskimääräinen ikä näyttäisi kohonneen noin
50 vuoteen (1, 2, 10). Tämän tarkka syy ei ole
tiedossa, mutta yhdeksi selitykseksi on arvioitu akillesjännerepeämälle altistavien urheilulajien suosion lisääntymistä erityisesti keskiikäisten joukossa.
Leikkauksessa siistitään ja ommellaan yhteen katkenneen akillesjänteen päät. Kymmenen viime vuoden aikana kertynyt tieteellinen
näyttö satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista on kuitenkin osoittanut, että konservatiivisella, varhaiseen mobilisaatioon perustuvalla ortoosihoidolla päästään samanlaiseen
toiminnalliseen lopputulokseen pienemmällä
komplikaatioriskillä (11, 12).
Vuonna 2012 julkaistu laadukas meta-analyysi osoitti, että mikäli konservatiivinen hoito
oli toteutettu varhaista mobilisaatiota ja toiminnallisia periaatteita noudattaen, ei repeä
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män uusiutumisriskissä ollut eroa verrattuna
leikkaushoitoon (11). On kuitenkin huomioi
tava, että monille potilaille jää akillesjänteen
repeämästä toiminnallista haittaa, oli hoito
kumpi tahansa (13, 14).
Konservatiivisen hoidon mahdollistaa revenneestä akillesjänteestä löyhän jännetuppikudoksen sisään vuotanut hematooma, joka
organisoituu kuukausien kuluessa arveksi ja
vahvistuu varhain aloitetun liikehoidon avulla.
Konservatiivisen hoidon edellytys on tuore,
mielellään alle viikon ikäinen repeämä. Toiminnallinen hoito tarkoittaa painovarauksen
aloittamista etenevästi, ortoosin poistamista
päivittäin ja kuormittamattomien nilkan ojennus- ja koukistusharjoitteiden tekemistä. Kantakiiloja poistetaan viikoittain, ja ortoosia käytetään 6–8 viikkoa. Kantakorokkeen käyttöä
suositellaan vielä seuraavan kuukauden ajan,
ja tässä vaiheessa aloitetaan aktiivinen kuntoutus fysioterapeutin ohjauksessa. Liikuntaharrastuksiin palaamista suositellaan vasta, kun
vammautuneen puolen toimintakyky on lähes
tervettä puolta vastaava. Potilaalle on lisäksi
painotettava, että hoitomuodosta tai jänteen
kivuttomuudesta huolimatta jänne on alttiimmillaan repeämän uusiutumiselle 3–5 kuu-
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kauden kuluttua hoidon alusta. Tuona aikana
maksimaalisia ponnistuksia vaativia urheilu
lajeja on syytä välttää.
Akillesjänteen repeämän korjausleikkauksia
tehdään Suomessa nyt vähemmän, todennäköisesti juuri konservatiivista hoitoa puoltavan uuden tieteellisen näytön mukaisesti (1).
Muissa Pohjoismaissa repeämä hoidetaan yhä
usein leikkauksella (15).
Akillesjänteen repeämän hoidon tavoite on
palauttaa potilaan toimintakyky lähelle vammaa edeltänyttä tilannetta. Hoitopäätöstä tehtäessä tulee ottaa huomioon potilaskohtaiset
tekijät ja komplikaatioriskit. Potilaan kanssa
on keskusteltava hoitomuotoihin liittyvistä
riskeistä ja hoidon kulusta. Sekä leikkaushoidon että konservatiivisen hoidon onnistumisen edellytyksenä on potilaan aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen hoitoon.
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