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Tutkimuksen tarkoitus

Nielurisojen poisto suoritetaan usein päiväkirur-
gisena toimenpiteenä. Nielurisojen poiston jäl-
keen nielusta saattaa vuotaa verta merkittävästi. 
Ensimmäisten 24 tunnin aikana esiintyvää eli vä-
litöntä vuotoa on kuvattu 0.8–6.27  %:lla potilais-
ta 1, 2. Runsaasti vuotava potilas saattaa joutua uu-
teen toimenpiteeseen verenvuodon tyrehdyttämi-
seksi. Tässä tutkimuksessa selvitettiin välittömän 
verenvuodon vuoksi tehdyn uusintatoimenpiteen 
ajankohtaa.

Aineisto

Tutkimukseen otettiin kaikki potilaat, jotka 
1.5.2007–30.4.2008 välisenä aikana oli operoitu 
nielurisojen poiston jälkeisen verenvuodon vuok-
si Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Korva-
klinikassa.

Menetelmät

Retrospektiivisesti selvitettiin sairauskertomuk-
sista potilaiden ikä, sukupuoli, primaaritoimen-
piteen laatu, suorituspaikka, mistä potilas on tul-
lut uusintatoimenpiteeseen ja mahdolliset kompli-
kaatiot. Opera -leikkaussalitietojärjestelmästä sel-
vitettiin primaaritoimenpiteen loppumisaika ja 
uusintatoimenpiteen alkamisaika. Anestesiakerto-
muksista selvitettiin vuodon määrä toimenpitees-
sä. Tulokset on esitetty mediaanina ja vaihteluvä-
linä. (Kuva 1.)

Tulokset

Nielurisojen poiston jälkeiseen uusintaoperaati-
oon vuodon vuoksi joutui yhteensä 67 potilasta. 
11 potilaalle (6 miestä, 5 naista) uusintaoperaatio 
suoritettiin alle 24 tuntia primaaritoimenpiteen 
loppumisesta. Potilaiden iän mediaani oli 11.1 

vuotta (vaihteluväli 3.7–66.4). Kaikkien primaa-
ritoimenpide oli suoritettu Korvaklinikassa (3:lle 
nielurisojen poisto ja 8:lle sekä kitarisan että nie-
lurisojen poisto). Mediaaniaika primaaritoimenpi-
teen loppumisesta uusintatoimenpiteen alkuun oli 
150 minuuttia (23–707) (Kuva 1). Potilaista 10 tuli 
uusintatoimenpiteeseen joko heräämöstä tai vuo-
deosastolta. Yksi potilas oli ehditty kotiuttaa. Uu-
sintaoperaatiossa kirjatun vuodon mediaani oli 30 
ml (0–700). Yhdelle potilaalle kehittyi postopera-
tiivisesti keuhkokuume ja hän sai punasolusiirron. 
Seuranta-aikana Korvaklinikassa tehtiin yhteen-
sä 1539 nielurisojen tai sekä nielurisojen että kita-
risan poistoa. Uusintaoperaation esiintymistiheys 
primaarivuodon vuoksi oli 0.71  %.

Johtopäätökset

Nielurisojen poiston jälkeisen välittömän veren-
vuodon vuoksi suoritettavan uusintaoperaation 
esiintymistiheys oli Korvaklinikassa samansuun-
tainen kuin muissa keskuksissa 1. Toimenpide suo-
ritettiin kuuden tunnin kuluessa 81.82  %:lle uu-
sintaoperaatiota vaativalle potilaalle, mutta uusin-
taoperaatioon johtavaa verenvuotoa esiintyi vie-
lä 12 tunnin kuluttua toimenpiteestä. Määrälli-
sesti uusintatoimenpiteen verenvuoto oli pieni. 
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