PÄÄKIRJOITUS
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Suomi – olkakirurgian suurvalta?
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Ilmaantuvuuden suureneminen Suomessa oli
voimakasta vuoteen 2011 saakka, jolloin kier
täjäkalvosinkorjauksia tehtiin 132 toimen
pidettä 100 000 aikuista kohti. Sen jälkeen leik
kausmäärät ovat vähentyneet (4 600 toimenpi
dettä/vuosi, ilmaantuvuus 105/100 000). Huo
mionarvoista on, että Suomessa luku kattaa
koko väestön, kun taas muualla julkaistut tut
kimukset käsittävät ainoastaan jollekin tietylle
valikoidulle otokselle tehdyt leikkaukset ja osa
väestöstä jää hoitomuodon ulkopuolelle. Vaik
ka leikkausmäärän kasvu näyttääkin taittuvan,
ovat Suomen leikkausmäärät edelleen maail
man kärkipäätä, ja näin ollen olkakirurgian re
sursseja täytynee pitää varsin hyvinä.
Kiertäjäkalvosinkorjausten ilmaantuvuus on
Suomessa suurentunut erityisen voimakkaasti
yksityisessä terveydenhuollossa (1 400 % vuo
sien 1998 ja 2011 välillä), mikä on johtanut sii
hen, että yli puolet näistä leikkauksista tehdään
nykyään yksityissairaaloissa (3).
Norjalaiseen kiertäjäkalvosinkorjauksen ja
fysioterapian tehoa vertailevaan tutkimukseen
otettiin mukaan oireisia jännerepeämäpotilaita,
joiden vaiva alkoi joko tapaturman yhteydessä
tai ilman tapaturmaa. Tutkimuksessa todettiin
jännekorjauksen tuottavan vuoden seurannassa
Constantin pisteytyksellä (paras tulos = 100
pistettä) 13 pistettä ja kivussa (VAS-asteikko,
maksimi 10 cm) 1,7 cm eron leikkauksen hy
väksi, mutta ero pieneni merkityksettömäksi
viiden vuoden kuluessa (8,9). Suomalaisessa
Kukkosen ja työryhmän satunnaistetussa, ver
tailevassa tutkimuksessa ilman tapaturmaa syn
tyneiden jännerepeämien hoidossa fysioterapia
ja jännekorjaus olivat yhden ja kahden vuoden
seurannassa Constantin pisteytyksellä tai kivul
la mitattuna yhtä tehokkaita (10,11). Hollanti

lkapään kiputilat ovat yleisimpiä tuki
elinsairauksia. Tavallisimmat pitkitty
neen olkavaivan aiheuttajat ovat rap
peumaperäisiä eli tendinopatioita (aikaisemmin
niin sanottu pinneoireyhtymä) ja jännerepeä
miä. Kiertäjäkalvosimen jännevaivan tyypil
linen oire on levossa tai rasituksessa tuntuva
kipu. Läpäisevään repeämään liittyviä oireita
ovat lisäksi aktiivisen liikelaajuuden rajoittumi
nen ja voiman heikkeneminen (1).
Olkapään kiertäjäkalvosinjänteen repeämän
taustalla voi olla rappeuma tai tapaturma. Re
peä
mien esiintyvyys näyttää lisääntyvän iän
myötä. Läpäiseviä repeämiä on valikoimatto
massa väestössä todettu noin neljänneksellä
60-vuotiaista ja puolella 80-vuotiaista, mutta
vain osa näistä aiheuttaa potilaille oireita. Suurin
osa jännerepeämistä on rappeumaperäisiä (2).
Viimeaikaisen tutkimusnäytön ja hoitosuo
situsten myötä suositellaan olkapään jännevai
voissa leikkaushoidon sijasta yhä useammin
aktiivista terapeuttista harjoittelua sisältävää
konservatiivista hoitoa. Rappeumaperäiset
jännevaivat hoidetaan ensisijaisesti konserva
tiivisesti perusterveyden- tai työterveyshuol
lossa. Tärkein hoito on fysioterapeutin ohjaa
ma terapeuttinen harjoittelu, ellei alkuvaiheen
omahoito lievitä oireita (2). Kirurgista hoi
toa harkitaan läpäisevissä kiertäjäkalvosimen
jänne
repeämissä, tapaturmaperäisissä repeä
missä heti alkuvaiheessa ja rappeumaperäisissä
repeämissä etenkin työikäisillä potilailla, mikäli
asianmukainen, riittävän pitkäkestoinen kon
servatiivinen hoito ei tuota tulosta (2).
Kiertäjäkalvosimen korjausleikkausten il
maantuvuus on lisääntynyt viime vuosiin
saakka voimakkaasti niin Suomessa, Yhdysval
loissa kuin Britanniassakin (3,4,5,6,7) (KUVA).
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laisessa tutkimuksessa leikkauksen ja konserva
tiivisen hoidon välille ei saatu samalla pistey
tyksellä eroa, mutta kipu väheni VAS-asteikolla
1,4 cm enemmän leikkausryhmässä vuoden
seurannassa (12). Tutkimusaineisto jäi pieneksi
potilaiden rekrytointivaikeuksien vuoksi. Leik
kaushoidolla ei saavuteta aktiivista terapeuttis
ta hoitoa sisältävään konservatiiviseen hoitoon
verrattuna selkeästi parempia tuloksia.
Syitä suurelle leikkausmäärälle on siis haet
tava muualta kuin leikkaushoidon ylivertaisis
ta tuloksista. Mahdollisia syitä ovat potilaiden
lisääntynyt tietoisuus olkapään jännevaivoista,
tähystyskirurgian saatavuuden parantuminen,
kuvantamistutkimusten yleistyminen (kaikuku
vaus, magneettikuvaus), kirurgisten tekniikoi
den kehittyminen sekä taloudelliset intressit.
Suomen olkakirurginen tutkimus on maa
ilman huippua, ja saamme kansainvälisesti
ihailua innokkuudestamme näyttöön perus
tuvaan lääketieteeseen. Viime vuosien aikana
Suomessa on julkaistu tai käynnistetty huo
mattava määrä korkeatasoisia olkakirurgisia
hoitotutkimuksia, joissa selvitetään tavallisten
olkasairauksien leikkaushoidon ja kuntouttavan
hoidon keskinäistä tehoa (10,11,13,14). Näitä
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uraauurtavia tutkimuksia ovat tendinopatian,
kiertäjäkalvosinrepeämän, olkanivelen epäva
kauden sekä olkaluun yläosan ja olkavarren
murtumien hoitomenetelmien tehoa vertaile
vat satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset.
Olkapään jännevaivat ovat merkittävä kan
santerveydellinen ja -taloudellinen ongelma.
Siksi onkin tärkeää, että Suomessa on vuonna
2014 julkaistu näiden vaivojen diagnostiikkaa
ja hoitoa käsittelevä yhtenäinen Käypä hoito
‑suositus (2).
Olemme otsikon valinnassa pääosin tosis
samme, mutta arvostelullekin on sijansa. Suur
valta-asemaa perustelemme kansainvälisesti
verrattuna suurina leikkausmäärinä, Suomen
korkealaatuisella olkakirurgisella tutkimuk
sella ja yhtenäisellä valtakunnallisella olka
pään jännevaivojen Käypä hoito ‑suosituksella
(2). Kritiikki liittyy havaintoomme kiertäjä
kalvosin
korjausleikkausten suuresta leik
kausmäärästä ilman sitä oikeuttavaa näyttöä.
Leikkausten ilmaantuvuuden suureneminen
näyttää kuitenkin taittuneen. Näyttöön perus
tuvan lääketieteen eli tutkimusnäytön ja hoito
suositusten soveltaminen käytäntöön näyttää
lupaavalta.
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KUVA. Kiertäjäkalvosinkorjausten ilmaantuvuus 100 000 ihmistä kohti eri maiden rekisterien
mukaan. SPARCS (The NYS Department of Health’s Statewide Planning and Research Cooperative
System, Yhdysvallat) (4), NHDS & NSAS (National Hospital Discharge Survey- ja National Survey
of Ambulatory Surgery ‑tietokannat, Yhdysvallat) (6), NHS (National Health System, Britannia) (7),
SASD (The Florida Statewide Ambulatory Surgical Database, Yhdysvallat) (5).
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