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Tiivistelmä:  

Avomahahoito on kirurginen hoitokeino, jossa faskia jätetään sulkematta laparostomian 
jälkeen ja vatsaontelo suojataan tilapäisellä sulku menetelmällä. Avomahahoito on 
haastavaa ja sen käyttö on perusteltua vatsanalueen kirurgisissa hätätilanteissa, joissa 
vatsaontelon sisäinen paine uhkaa kohota tai on jo koholla. Vatsaontelon avaaminen 
laskee sen sisäistä painetta ja suojaa vatsaontelon elimiä vatsaontelon 
ylipaineoireyhtymältä. Avomahahoito on myös tarpeen, mikäli laparotomian jälkeen 
vatsaontelon sulku ei ole mahdollista esimerkiksi kudospuutoksen tai -turvotuksen 
takia. Hoitoon liittyy korkea kuolleisuus sekä komplikaatioriski. Tyypillinen 
komplikaatio on laparostomia-arpeen myöhemmin kehittyvä arpityrä tai suunniteltu 
tyrä, joka syntyy, kun avomahahoidon päätteeksi ei ole mahdollista sulkea faskiaa vaan 
vatsaontelo suljetaan omalla iholla tai ihosiirteellä. 
 
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin retrospektiivisesti potilasasiakirjoista vuosina 2014-
2017 Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa hoidettuja avomahapotilaita ja 
kartoitettiin vatsanpeitteen tyrän syntymistä hoidon komplikaationa. Tyräpotilaiden 
terveystiedot sekä hoitojakson kulkuun liittyvät keskeiset tiedot kerättiin, ja niiden 
perusteella analysoitiin näiden potilaiden erityispiirteet ja hoitokeinot sekä ongelmat. 
Edelleen selvitettiin onnistuiko tyrän korjaaminen myöhemmässä vaiheessa sekä 
kuvattiin käytetyt leikkausmenetelmät. Lopuksi saatuja tuloksia verrattiin aihetta 
käsitteleviin tutkimuksiin. 

 
Tutkimuksen hoitojaksosta selvinneistä 124 potilaasta 20:lla todettiin tyrä 
avomahahoidon komplikaationa. Tyräilmaantuvuus oli 16,1%. Tapauksista 10 (50%) oli 
suunniteltuja tyriä ja 10 (50%) myöhemmin syntyneitä arpityriä. Tyrän korjausleikkaus 
tehtiin 50% potilaista. Avomahahoidon kesto oli keskimäärin 15,6 vrk ja käytetyin 
tilapäisen sulun menetelmä oli vatsaontelon sulku verkkoavusteisin alipainesidoksin, 
jota oli käytetty yhtenä menetelmänä kaikilla 20 potilaalla. Tyrien ilmaantuvuus 
osoittautui muihin tutkimuksiin verrattuna melko matalaksi, jota luultavasti selittää 
tämän tutkimuksen lyhyempi leikkauksen jälkeinen seuranta-aika.  
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1 Johdanto 
 
 

Yleisesti laparotomian jälkeen on tarkoituksena sulkea vatsanpeitteet ainakin 

lihasjännekalvon (faskian) osalta. On kuitenkin tilanteita, joissa on tarkoituksenmukaista 

jättää vatsanpeitteet auki ja jatkaa hoitoa avoimena vatsaontelona. Tällöin vatsaontelo 

suojataan peittämällä elimet tilapäisellä sulkumenetelmällä, kunnes tilanne on suotuisa 

vatsaontelon pysyvälle sululle. (1) 

 

Tyypillisenä perusteena avomahahoidolle on vatsaontelon sisäisen paineen (intra-

abdominaalipaine = IAP) nousu, jolloin hoidon tavoitteena on estää vatsan 

ylipaineoireyhtymän kehittyminen (2).  Yleisimpiä ylipaineoireyhtymään johtavia 

tilanteita ovat mm. peritoniitti, vaikea akuutti pankreatiitti tai vatsa-aortan aneurysman 

repeämä. Muita avomahahoidon indikaatioita ovat tarve uusintaleikkaukseen 1-3 päivän 

päästä eli ns. second-look laparotomia esimerkiksi suoli-iskemiassa tai sulkuun 

tarvittavan kudoksen puute esimerkiksi traumatilanteessa. (2,3) Avomahahoidon aikana 

vatsanpeitteet suljetaan tilapäisesti. Tyypillisimmin käytettyjä menetelmiä ovat Bogota 

bag, vatsaontelon peittävät alipainesidokset ja verkkoavusteiset alipainesidokset. (3) 

 

2 Kirjallisuuskatsaus 
 

2.1 Avomahahoidon indikaatiot ja hoitoon liittyvät riskit 

Avomahahoidossa laparotomiassa avattuja vatsanpeitteitä ei suljeta vaan vatsaontelo 

jätetään avoimeksi ja suojataan tilapäisellä sulkumenetelmällä. Avomahahoito on 

vakiintunut hoitokäytäntö vammojenhallintakirurgiassa, mutta sitä ei tule käyttää 

harkitsettomasti. (4) Hoidon hyötyinä on vatsaontelon paineen lasku, helpommin 

toteutettavissa oleva uusinta laparotomia ja mahdollinen vatsankalvon tulehdusta 

hillitsevä vaikutus(2). Avomahahoidon hoidollisina haasteina ja riskeinä ovat neste- ja 

elektrolyyttitasopainon häiriöt, ravitsemuksesta huolehtiminen kehon ollessa 

katabolisessa tilassa, systeeminen immuunivaste ja sepsis. Paikallisina haittoina voi 

kehittyä hankalahoitoisia mahasuolikanavan fisteleitä, sekä hoidon pitkittyessä vaikeaa 
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kiinnikkeisyyttä (frozen abdomen), joka voi edelleen aiheuttaa ongelmia kuten 

suolitukoksen. (3) 

 

Vatsaontelon painetta mitataan virtsarakkoon asetetulla katetrilla. Normaalisti 

vatsaontelon sisäinen paine (IAP) on 0 mmHg tai hieman alipaineinen, mutta lukemaa 

voivat nostaa erilaiset tilat, kuten ylipaino, raskaus, askites, sairastuminen tai leikkaus. 5-

7mmHg painetta voidaan pitää normaalina tilana kriittisesti sairaan potilaan kohdalla. (2) 

IAP:n ylittäessä 12mmHg kutsutaan tilannetta intra-abdominaaliseksi hypertensioksi 

(IAH) ja tällöin ensimmäiset patologiset muutokset alkavat ilmentyä. IAH:n suhteen on 

määritetty WSES:n (world society of emergency surgery) hyväksymä alkuperäisesti 

WSACS:n (world society of abdominal compartment syndrom) luoma neliportainen 

luokitus, joka on kuvattu ohessa olevassa taulukossa 1. (4,5) 

 

LUOKKA IAP (MMHG) 

LUOKKA I 12-15 

LUOKKA II 16-20 

LUOKKA III 20-25 

LUOKKA IV >25 

VATSAONTELON 

YLIPAINEOIREYHTYMÄ 

>20 ja uusi elinvaurio 

Taulukko 1(4,5) 

 

Määritelmän mukaisesti vatsaontelon ylipaineoireyhtymä diagnosoidaan, kun IAP ylittää 

20mmHg ja potilaalla todetaan uusi elinhäiriö (2). Ylipaineoireyhtymä ei ole vatsaontelon 

sairaus vaan nimensä mukaisesti oireyhtymä, joka johtuu elintoimintojen muutoksesta 

liittyen vatsaontelon kohonneeseen paineeseen. Vatsaontelon ylipaineen haitallisuus 

elintoiminnoille perustuu suurelta osin verenkierron ongelmiin, kun paine puristaa alueen 

verisuonia, muuttaen elinten perfuusiopainetta. Myös imunestekierto häiriintyy liiallisen 

paineen vaikutuksesta. Vatsaontelon ylipaineoireyhtymän vaikutukset näkyvät niin 

vatsan alueen elinten kärsineenä toimintana (kuten munuaisten vajaatoiminta) sekä 

vatsaontelon ulkopuolisina häiriöinä (kuten sydämen ja keuhkojen heikentynyt toiminta 

seurauksenaan vajaa happeutuminen sekä inotrooppien lisääntynyt tarve). (6,7) 
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Vatsaontelon painetta pyritään laskemaan ensisijaisesti konservatiivisin keinoin. 

Mahdollisia keinoja paineen laskemiseksi ovat mahasuolikanavan sisällön poistaminen 

esim. nenämahaletkulla, vatsaontelossa olevien kollektioiden poistaminen esim. 

dreneeraamalla, vatsanpeitteiden myötäävyyden lisääminen esim. kipulääkityksellä tai 

lihasrelaksanteilla sekä nesteytyksen, kudosperfuusion ja diureesin optimoinnilla. Mikäli 

IAP ei konservatiivisin keinoin laske eikä potilaan kliininen tilanne parane, on 

todennäköisesti tarpeellista turvautua kirurgiseen hoitoon ja aloittaa avomahahoito.(1,6) 

 

2.2 Väliaikaiset vatsansulku menetelmät 
 

Avomahahoidon aikana vatsaontelo tulee sulkea väliaikaisesti, jotta vatsan sisältö (intra-

abdominaaliset elimet) on suojattuna. Oikeaoppisella tilapäisellä sulkumenetelmän 

valinnalla on myös tarkoitus helpottaa faskian sekundaarisen sulun onnistumista. (8) 

Tilapäiseen vatsansulkuun on useampia keinoja, mutta faskiaa yhteen vetävä sulku 

yhdistettynä alipaineimuun näyttää tutkimusten valossa liittyvän parhaaseen faskian 

lopullisen sulun onnistumiseen. (9,10) 

 

Ensimmäisten väliaikaisen sulun menetelmien tehtävänä oli peittää avoin vatsaontelo, 

estää nestehukka ja suojata elimiä (11). Bogota bag on suuri steriili muovipussi, jonka 

käyttö on peräisin Kolumbian Bogotasta. Tässä menetelmässä suuri steriili muovikalvo 

leikataan ovaalin muotoon ja kiinnitetään ihon reunoihin joko ompelein tai hakasilla 

nitoen. Metodi on toimiva ratkaisu vatsan tilapäiseen sulkuun, mutta sen heikkoutena on, 

ettei se vedä faskian reunoja yhteen eikä myöskään vatsaontelon nesteiden tehokas poisto 

ole mahdollista. Vatsanpeitteiden tyrät ovatkin tyypillinen hoidon jälkeinen 

komplikaatio. Bogota bag on kuitenkin halpa ja helposti käytettävä menetelmä, jonka 

takia se on edelleen käyttökelpoinen sairaaloissa, joiden resurssit ovat heikommat. (3) 

 

Seuraavan sukupolven menetelmien ideana oli nestetasapainon hoitaminen. Avoin 

vatsaontelo peitettiin kalvoilla, joihin oli yhdistetty vatsaonteloon asetettuja dreenejä. 

Tämä mahdollisti vatsaonteloon kertyvien nesteiden hallitsemisen. (11) Edelleen 

menetelmiä kehitettiin ja vatsaontelon peittämiseen lisättiin alipaineimu. Aiempaan 

tapaan alipaineimuhoidossa vatsaontelo peitetään ilmatiiviisti, mutta samalla systeemiin 

on kytketty imu, jolla luodaan vatsaonteloon alipaine. Tämä helpottaa nesteiden poistoa 
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vatsaontelosta, sekä kohdistaa jonkin verran vetoa vatsanpeitteen reunoihin faskia 

mukaan lukien. (11) 

 

Alipainehoitoon voidaan vielä yhdistää polypropreeni verkko, joka ommellaan kiinni 

faskian reunoihin estäen niitä etääntymästä toisistaan. Sidosvaihdon yhteydessä (noin 2-

3pv välein) verkko halkaistaan keskeltä ja sitä kiristetään keskiviivassa sopivassa määrin. 

Verkon kiristys toistetaan vaihtojen yhteydessä kunnes faskian lehdet saadaan ommeltua 

yhteen ja vatsaontelo suljettua. (8) Nykyisen tutkimustiedon valossa kyseisellä metodilla 

on parhaat hoitotulokset faskian sulun onnistumisen kannalta. Ateman 2014 

julkaisemassa systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissa todettiin, että faskiaa 

vetävän verkon yhdistäminen alipaineimuhoitoon on yhteydessä korkeimpaan faskian 

sulun todennäköisyyteen avoimen vatsaontelon vuoksi hoidetuilla peritoniitti potilailla. 

(9) Rasilaisen 2012 julkaistussa tutkimuksessa todettiin 78% onnistunut primääri faskian 

sulku avomahahoidon jälkeen kyseisellä tekniikalla. Verrokkina olleella 

kontrolliryhmällä onnistuneen faskian sulun todennäköisyys oli selkeästi alempi 44%, 

kun vatsan tilapäiseen sulkuun oli käytetty sulkukeinoja, joissa ei hyödynnetty faskiaa 

yhteen vetävää tekniikkaa. (10) 

2.3 Avomahahoidon komplikaatiot 
 

 Yleisimpiä avomahahoidon komplikaatioita ovat suolistofistelien kehittyminen, 

vatsaontelon kiinnikkeiden muodostuminen ja vatsaontelon infektiot (3). 

Avomahahoidolle on olemassa Björckin luoma luokitus (taulukko 2), joka kuvaa 

avomahan tilannetta. Erityisesti enteroatmosfäärinen fisteli on pelätty komplikaatio. Siinä 

määritelmän mukaisesti suolen fistelireikä on suoraan yhteydessä ilman (avomahan 

pinnan) kanssa. (12) 

 

Avomahahoitoon ja kuten yleisestikin laparotomia-haavaan liittyy riski vatsanpeitteiden 

tyrän kehittymisestä. Mikäli faskiaa ei saada avomahahoidon aikana suljettua valitaan 

hoitostrategiaksi ns. suunniteltu tyrä (planned hernia). Tällöin avoin vatsaontelo peitetään 

omalla iholla tai ihosiirteellä ja vatsalle syntyy tyrä. Ihosiirteen on tarkoitus granuloitua 

6-12kk, jonka jälkeen edetään tyräkorjaukseen, mikäli potilaan tila sen sallii. (8,13)   
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Taulukko 2(12) 

 

2.4 Vatsanpeiteen tyrien korjausleikkaukset 
 

Vatsanpeitteiden arpityrät ovat yleisin laparotomian jälkeinen komplikaatio. 

Vatsanpeitteiden tyrä voi aiheuttaa kipua, heikentää toimintakykyä, aiheuttaa 

suolitukoksen inkarseroitumalla ja se voi olla potilaalle suuri haitta esteettisesti. 

Avomahahoidon jälkeen tyrä voi syntyä hoitostrategian (planned hernia) tuloksena 

tilanteessa, missä faskian sulkuun ei päästä. Potilaille, joilla faskia on saatu suljettua 

hoidon aikana, voi vatsanpeitteiden tyrä syntyä leikkausarpeen vastaavasti kuin tavallisen 

laparotomian läpikäyneille potilaille. Korjausleikkaus on vatsanpeitteentyrän ainoa 

parantava hoitomuoto, mutta leikkaukseen ei silti tule edetä liian kevyin perustein. 

Leikkaukset ovat monesti suuria ja niihin liittyy mahdollisia komplikaatioita. Tämän 

vuoksi leikkausriski tulee arvioida huolellisesti ja potilaskohtaisesti. Riskien laskemiseksi 

tulisi yleisen terveydentilan olla optimoitu sisältäen kardiovaskulaariset riskitekijät, 

tupakoimattomuus, riittävä keuhkofunktio, hyvä ravitsemustila sekä pyrkimys normaaliin 

painoindeksiin. Tyrän koko ja edeltäneet vatsanalueelle tehdyt leikkaukset vaikuttavat 

korjausleikkauksen toteuttamiseen. (14) Erityisesti tyrän koko on yhteydessä leikkauksen 

jälkeisiin komplikaatioihin. (15) 

 

LUOKKA KUVAUS 
1A 

1B 

1C 

Puhdas avomaha ilman kiinnikkeitä 

Kontaminoitunut avomaha ilman kiinnikeitä 

Suolensisältöä vatsaontelossa  ilman kiinnikkeitä 

2A 

2B 

2C 

Puhdas avomaha, kehittyviä kiinnikkeitä 

Kontaminoitunut avomaha,  kehittyviä kiinnikeitä 

Suolensisältöä vatsaonteossa ja kehittyviä kiinnikeitä 

3A 

3B 

Puhdas umpeen muurautunut suolisto 

Kontaminoitunut umpeen muurautunut suolisto 

4 Enteroatmosfäärinen fisteli 
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Yleisesti vatsanpeitteiden tyrien korjaukseen käytetään useita eri leikkaustekniikoita. 

Korjaus voidaan tehdä tähystystekniikalla eli laparoskooppisesti tai avoleikkauksena. 

Laparoskopiassa leikkaus suoritetaan ohuiden, vatsanpeitteen läpi asetettujen porttien 

kautta kameran antaessa näkyvyyden leikkausalueelle. Tähystystekniikalla 

leikkaushaavat, kudosvahingot ja leikkauksen jälkeinen haavakipu jäävät pienemmiksi ja 

toipumisaika on usein lyhyempi. Avomahahoidon jälkeen vatsaontelo on usein siinä 

määrin kiinnikkeinen, ettei laparoskopialle ole sijaa ja suurin osa näistä tyräleikkauksista 

tehdään avoimella tekniikalla. (16,17) 

 

Vatsanpeitteiden tyrän avoin korjausleikkaus voidaan toteuttaa useammalla eri 

tekniikalla.  Pääsääntöisesti on suositeltavaa aina käyttää verkkoa, joka peittää 

tyrädefektin hyvällä marginaalilla. (16,18) Avoin posteriorinen verkkokorjaus on yksi 

yleisimmin tehdyistä toimenpiteistä. Leikkaus tunnetaan kehittäjiensä mukaisesti Rives-

Stoppan leikkauksena. Posteriorinen rektustuppi erotellaan suorista vatsalihaksista ja 

tyrädefektin korjaava verkko asetetaan posteriorisen rektustupen ja suorien vatsalihasten 

väliin. Verkko jää tällöin suojaan rektustupen ja vatsalihasten väliin eikä ole 

kosketuksessa vatsaontelon elimiin. (17) Suuren vatsanpeitteiden tyrän korjauksessa 

voidaan käyttää apuna component separation tekniikkaa. Tekniikan perustana on erottaa 

ulompi vinovatsalihas sisemmästä vinosta vatsalihaksesta, jolloin muodostuu läppä 

suorista vatsalihaksista sisemmästä vinosta vatsalihaksesta ja poikittaisesta 

vatsalihaksesta. Tätä läppää voidaan venyttää kohti keskilinjaa ja mahdollisuuksien 

mukaan päästä suturoimaan faskian reunat yhteen. Tämän tekniikan etuna on 

anatomisesti parempi lopputulos, kun vatsalihasten keskilinjaan saadaan muodostettua 

linea albaa vastaava rakenne. Component separation ei yleensä yksin riitä tukevoittamaan 

vatsanpeitteitä riittävästi vaan tekniikkaan tavallisesti liitetään kookkaan verkon asetus 

vatsaonteloon tai vatsanpeitteiden sisään (esim. retromuskulaarisesti). (13,16,19) 

  

 

3 Tutkimuksen tavoitteet 
 
Yleisesti laparotomia haavoihin liittyy merkittävä tyräriski ja erityisesti avomahahoidon 

jälkeen todennäköisyys tyrän muodostumiselle on korkea. Tämän retrospektiivisen 

potilasasiakirjoihin perustuvan tutkimuksen tavoitteena on karakterisoida potilaat, joille 

avomahahoidon jälkeen kehittyi vatsanpeitteiden tyrä tai joilla faskia jouduttiin jättämään 

sulkematta hoidollisena strategiana. Tutkimuksella saadaan selvitettyä avomahahoidon 
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jälkeisten vatsanpeitteiden tyrien insidenssi HYKS:ssa. Lisäksi selvitettiin korjattiinko 

syntyneet tyrät myöhemmin ja mitä leikkausmenetelmiä korjauksen yhteydessä 

käytettiin. Mikäli tyrä jätettiin korjaamatta, kirjattiin ylös mistä syystä leikkauksesta 

pidättäydyttiin. 

 

 

4 Potilaat ja menetelmät 
 

Tutkimus on luonteeltaan retrospektiivinen katsaus vuosina 2014-2017 HYKS:ssa 

avoimen vatsaontelon vuoksi hoidetuista potilaista. Tutkimukselle on haettu aiemmin 

julkaistua asiakirjatutkimusta varten lupa. Aineisto on haettu sähköisestä Uranus-

potilastietojärjestelmästä, joka toimi tutkimuksessa tarkasteltavana aikavälinä HYKS:n 

potilastietojärjestelmänä. 

 

Haussa käytettiin toimenpidekoodeina: 

JAH30 Vatsaontelon aukaisu ja auki jättö 

JAH33 Auki jätetyn vatsanontelon puhdistusleikkaus 

 

Kyseisestä potilaskohortista on tutkimuksessa karakterisoitu potilaat, joille kehittyi 

faskian sulun jälkeen myöhempi vatsanpeitteen tyrä sekä potilaat, joilla hoitostrategiana 

päädyttiin suunniteltuun tyrään. Potilastietojärjestelmästä kerättiin kyseisistä potilaista 

nimettömästi tietoa Microsoft Excel taulukko-ohjelmassa olevaan 

tiedonkeruulomakkeeseen. Potilaiden tunnistetiedot korvattiin juoksevalla numerolla. 

 

Potilaista kerättäviin tietoihin kuuluivat ikä, sukupuoli, BMI, perussairaudet sekä 

mahdolliset aiemmat vatsan alueen leikkaukset. Hoitojaksolta kirjattiin aika, joka kului 

laparostomiasta faskian tai ihon sulkuun, käytetyt tilapäisen sulun menetelmät sekä 

sulkumenetelmien vaihtojen määrä. Lisäksi kirjattiin, mikäli primääriin faskian sulkuun 

liittyi komplikaatioita. Syntyneen tyrän suhteen selvitettiin, päädyttiinkö 

korjausleikkaukseen ja käytetty leikkausmenetelmä. Mikäli korjaavaan toimenpiteeseen 

ei päädytty, kirjattiin leikkaamatta jättämiseen vaikuttaneet tekijät.  
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5 Tulokset 
 

5.1 Aineiston kuvaus 
 
Uranus potilastietojärjestelmästä toimenpidekoodeilla JAH30 ja JAH33 löytyi 

tarkasteluvälillä yhteensä 154 potilaan aineisto. Tästä aineistosta 30 menehtyi 

sairaalahoidon aikana, joten tutkimuksessa tarkasteltavan aineiston potilasmäärä oli 124. 

Tässä ryhmässä 20 potilaalla, todettiin vatsanpeitteen tyrä, joko leikkauksessa avoimeksi 

jätetyn faskian takia (suunniteltu tyrä) tai myöhemmin seuranta-aikana leikkaushaavaan 

syntynyt tyrä. Tyräinsidenssi kyseisellä potilasotoksella oli siis 16,1%. Tarkasteltavassa 

potilasjoukossa tyrät jakautuivat tasan suunniteltuihin tyriin (10 potilasta) ja myöhempiin 

vatsanpeitteen tyriin (10 potilasta). Suunniteltu tyrä muodostui siis 8,1% potilaista. 

Potilailla, joilla vatsaontelo saatiin suljettua (114 potilasta), syntyi 8,8% vatsanpeitteen 

tyrä seurannan aikana. 

 

Potilasryhmän sukupuolijakauma oli 16 miestä ja neljä naista. Keski-ikä oli 63,0-vuotta 

nuorimman potilaan ollessa 48-vuotta ja vanhimman 79-vuotta. Keskimääräinen BMI oli 

28,5 vaihteluvälillä 18,0 - 48,3. Yhden potilaan BMI ei selvinnyt 

potilastietojärjestelmästä tarvittavien tietojen puutteesta johtuen. Potilaskohortissa 

85%:lla oli yksi tai useampi perussairaus. Yksi perussairaus oli diagnosoitu kolmella 

(15%) potilaalla, kaksi viidellä (25%) potilaalla ja kolme yhdellä (5%) potilaalla. 

Yhdeksällä (45%) potilaalla oli neljä tai useampia perussairauksia. Taulukossa 3. on 

tarkemmin kuvattu potilaiden perussairauksien ilmentymistä. 50% potilaista oli taustalla 

ainakin yksi aiempi vatsanalueen leikkaus ennen tarkasteltavaa hoitojaksoa, jolla 

avomahahoitoon päädyttiin. Vatsanalueen leikkauksia oli tehty keskimäärin 2,5 

kappaletta. 
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Taulukko 3 
 

5.2 Hoitojakson kulku 
 
 

Avomahahoitoon johtaneet syyt kirjattiin ylös jaoteltuina seuraaviin diagnoosiryhmiin: 

vatsa-aortan aneurysman repeämä (rAAA), vaikea akuutti pankreatiitti, peritoniitti, ja 

muut syyt. Neljällä (20%) diagnoosina oli rAAA, kolmella (15%) vaikea akuutti 

pankreatiitti, kahdella (10%) peritoniitti ja 11 (55%) avomahahoidon syy luokittui 

kategoriaan muu. Muu kategoria sisälsi useita diagnooseja, kuten suolistoiskemia, ileus, 

maksan vajaatoiminta, sekä traumaperäisiä syitä kuten vatsanalueen ampuma-ase vamma. 

Syy avomahahoidolle jakautui seuraavasti: vatsaontelon ylipaine tai jo kehittynyt 

vatsaontelon ylipaineoireyhtymä (6 potilasta, 30%), profylaksia, jotta vältyttäisiin 

vatsapaineen todennäköiseltä nousulta tai uusinta laparotomian tarve on ollut tiedossa (6 

potilasta, 30%), faskian sulkeminen ei ollut laparotomian jälkeen mahdollista joko 

kudospuutoksen tai kudosturvotuksen takia (8 potilasta, 40%).  

 

Vatsaontelon tilapäiseen sulkuun käytetyt menetelmät on kuvattu alle olevassa taulukossa 

4. 
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Tilapäisen sulun menetelmä(t) (n) (%) 

Verkkoavusteiset alipainesidokset 11 55% 

Alipainesidokset + Verkkoavusteiset 

alipainesidokset 

4 20% 

Bogota bag + Verkkoavusteiset 

alipainesidokset 

2 10% 

Verkkoavusteiset alipainesidokset + 

keittosuolataitokset 

2 10% 

Bogota bag + Verkkoavusteiset 

alipainesidokset + keittosuolataitokset 

1 5% 

Taulukko 4 

 

Kaikilla potilailla oli siis ainakin yhtenä tilapäisen sulun menetelmänä käytetty 

verkkoavusteista alipainesidoksia. Keittosuolataitoksia oli potilailla käytetty ainoastaan 

tilanteissa, joissa yrityksestä sulkea faskia oli luovuttu ja niitä käytettiin tilapäiseen 

sulkuun ihonsulkua edeltäen. Useamman kuin yhden tilapäisen sulkumenetelmän 

käyttäminen oli yleisempää potilailla, joilla lopulta päädyttiin suunniteltuun tyrään. 

60%:lla potilaista, joilla päädyttiin suunniteltuun tyrään, oli ollut käytössä useampi kuin 

yksi tilapäisen sulun menetelmä, kun vastaavasti myöhemmin vatsanpeitteen tyrän 

kehittäneiden joukossa vain 30%:lla potilaista oli käytetty muuta menetelmää kuin 

verkkoavusteista alipaineimu sulkua. 

 

Aika laparostomiasta vatsaontelon sulkuun oli keskimäärin 15,6 vuorokautta. 

Kansainvälisten suositusten mukaan avomahan kesto on pidettävä mahdollisimman 

lyhyenä ja faskian sulkuun tulisi pyrkiä 7 vuorokauden sisällä laparostomiasta. Tämän 

tutkimuksen potilailla, joiden faskia saatiin suljettua (ja kehittyi myöhempi arpityrä), oli 

hoitoaika avoimena vatsaontelona keskimäärin 12,0 vrk ja tilapäisen sulun vaihto tehtiin 

keskimäärin 4,7 kertaa hoidon aikana.  Neljällä (40%) tämän ryhmän potilaalla faskia 

suljettiin 7vrk sisällä laparostomiasta. Potilailla, joilla päädyttiin suunniteltuun tyrään, 

avomaha suljettiin ihosiirteillä kahdella (20%) potilaalla ennen kuin 7vrk oli kulunut ja 

koko ryhmän hoito avoimena vatsaontelona kesti keskimäärin 19,2vrk ennen kuin 

yrityksestä sulkea faskia luovuttiin ja vatsaontelo suljettiin iholla tai ihosiirteellä. 
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Tilapäisen sulun vaihto tehtiin keskimäärin 5,7 kertaa avomahahoidon aikana. Potilaiden 

sairaalahoitoaika oli keskimäärin 50,7vrk ennen kotiutumista tai siirtymistä jatkohoitoon 

yliopistosairaalan ulkopuolelle. 

 

Hoidon aikana todettiin enteroatmosfäärinen fisteli 30% potilaista. Aineistossa kaikki 

enteroatmosfääriset fistelit ilmenivät potilailla, joilla päädyttiin suunniteltuun tyrään 

ilmaantuvuuden ollen näillä potilailla peräti 60%.  

 

35%:lla potilaista ilmeni ongelmia haavan sulkemisessa avomahahoidon jälkeen. 

Kolmella potilaalla ihon sulku epäonnistui ja leikkaushaavassa käytettiin 

alipaineimuhoitoa. Kahdella potilaalla haava tulehtui ja toisella heistä ilmeni lisäksi 

faskian repeämä. Yhdellä potilaalla faskian repeämä ilmaantui ilman tulehdusta ja yhdellä 

potilaalla enteroatmosfäärinen fisteli syntyi haavaan.    

 

5.3 Avomahahoidon jälkeisen tyrän korjausleikkaukset 
 

Tyrän korjausleikkaukseen edettiin 10 (50%) potilaan kohdalla. Potilailla, joilla oli 

alkuperäisellä hoitojaksolla päädytty suunniteltuun tyrään, onnistuttiin syntynyt tyrä 

korjaamaan neljällä potilaalla (40%) ja vastaavasti potilaista, joilla tyrä ilmeni 

myöhempänä komplikaationa, korjaus pystyttiin tekemään kuudelle potilaalle (60%).  

 

Näillä kymmenellä potilaalla, joilla korjausleikkaukseen edettiin, käytettiin kaikkiaan 

kuutta erilaista tyränkorjausmenetelmää. Tyräverkon sijaintia erittelemättä yleisin 

leikkausmenetelmä oli verkkokorjaus component separation tekniikkaa hyödyntäen. Tätä 

korjausmenetelmää käytettiin kolmen potilaan kohdalla (30%). Rives-Stoppan tekniikkaa 

käytettiin kahden potilaan tyrän korjaamiseen (20%). Kahdelle potilaalle tehtiin tyrän 

verkkokorjaus avoleikkauksena muilla tekniikoilla (20%). Toisessa näistä tyrä korjattiin 

kolmella erillisellä verkolla ja toisessa käytettiin biologista Permacol-verkkoa. Yhdelle 

potilaalle tehtiin laparoskooppinen korjaus verkolla ja yhdessä tapauksessa hyödynnettiin 

potilaan pectorialis major lihasta, josta tehtiin kieleke tyrädefektin peittämiseksi (10%). 

Yhdellä potilaalla tyrän korjaus tehtiin laparoskooppisesti sappirakon poiston yhteydessä 

ja kyseissä tapauksessa tyräportti suljettiin suturoimalla faskia ompeleilla (10%). Tarvetta 

uusintaleikkauksiin ei todettu. Potilasasiakirjojen perusteella yhdelläkään potilaalla tyrä 
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ei ole uusiutunut leikkauksen jälkeen. Seuranta-aika korjausleikkauksen jälkeen oli 

keskimäärin 24kk vaihteluvälillä 7kk-48kk. 

 

Tyrä jätettiin korjaamatta kymmenellä potilaalla. Neljä tämän ryhmän potilaista menehtyi 

eikä heidän kohdallaan ollut tehtynä varsinaista arviointia edellytyksistä 

korjausleikkaukseen. Potilaan menehtyminen oli korjaamatta jättämisen suurin 

yksittäinen syy. Ryhmää, joilla leikkaamattomuuden syy oli kuolema, yhdisti se että 

heillä kaikilla tyrä oli syntynyt suunniteltuna tyränä. Kolmen potilaan kohdalla tyrä ei 

aiheuttanut merkittävää haittaa tai potilas arvioi leikkauksen rasituksen suuremmaksi 

kuin tyrän aiheuttaman haitan. Kahdessa tapauksessa leikkausriski arvioitiin niin 

suureksi, että leikkaukseen ei voitu edetä. Yhden potilaan kohdalla potilasasiakirjoista ei 

ilmennyt syytä korjausleikkauksesta pidättäytymiselle ja jäi epäselväksi, oliko 

korjausleikkauksen mahdollisuutta arvioitu.   

 

Korjausleikattujen ja leikkaamatta jätettyjen potilaiden välillä ilmeni eroja. 

Potilasryhmässä, jossa päädyttiin tyrän korjaamiseen, oli keskimäärin 2,7 diagnosoitua 

perussairautta/potilas, kun korjaamatta jätetyssä ryhmässä keskiarvo oli 3,6. Korjattujen 

ryhmä oli keski-iältään 60,4-vuotta, kun korjaamattomien ryhmässä keski-ikä oli 65,4-

vuotta. Sen sijaan body mass index oli molemmissa ryhmissä lähes sama ollen 28,7 

korjatuilla ja 28,2 korjaamattomilla. Myös aiempia vatsanalueen leikkauksia oli yhtä 

paljon (50% molemmissa ryhmissä). 

 

5.4 Tutkimuksen ulkopuolelle rajatut avomahapotilaat 
 

Tutkimusta tehdessä kartoitettiin myös tietoja niistä avoimena vatsaontelona hoidetuista 

potilaista, joille ei muodostunut tyrää. Tässä kohortissa oli kaikkiaan 104 potilasta. 

Potilaille joilla ei kehittynyt vatsanpeitteentyrää oli keski-ikä 61,6-vuotta eli ryhmä oli 

hieman nuorempi kuin tyrän kehittäneiden kohortti. Kaikilla paitsi yhdellä 104 potilaasta 

oli käytetty avoimen vatsaontelon tilapäiseen sulkuun alipaineimuhoitoa yhdistettynä 

faskiaan liitettyyn verkkoon. Hoitoaika avoimena vatsaontelona eli aika laparostomiasta 

faskian sulkuun oli keskimäärin 9,5 vrk. Enteroatmosfäärinen fisteli kehittyi 

avomahahoidon aikana 8,7% potilaista. Sairaalahoitoaika oli keskimäärin 34,4vrk ennen 

kotiutumista tai siirtymistä jatkohoitoon. 
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6 Pohdintaa 
 

6.1 Tulosten analyysi 
 
Nykyisen tutkimustiedon valossa avomahan väliaikaisen sulun menetelmistä 

alipaineimuhoito yhdistettynä faskiaan kiinnitettyyn verkkoon johtaa korkeimpaan 

faskian sulun onnistumiseen. Oman aineistoni perusteella voidaan todeta, että kyseinen 

hoitomuoto on käytännössä standardi valinta vatsan tilapäiseen sulkuun HYKS:ssa. 

Kaikilla paitsi yhdellä potilaalla 154 potilaasta, oli ainakin yhtenä menetelmänä käytetty 

vatsan tilapäiseen sulkuun verkkoavusteisia alipainesidoksia. Vanhempien tekniikoiden 

kuten Bogota bagin käyttö oli aineistossa vähäistä ja käytetty sulkumenetelmä 

tyypillisesti vaihdettiin ensimmäisen vaihdon jälkeen verkkoavusteiseen 

alipaineimusulkuun. Muiden menetelmien käyttö painottui tutkimuksen alku vuosiin ja 

esimerkiksi vuonna 2017 ainoastaan yhdellä potilaalla 36:sta käytettiin 

sulkumenetelmänä bogota bagia.  

 

Tutkielman tehtävänä oli karakterisoida potilaat, joille muodostui vatsanpeitteen tyrä 

avomahahoidon jälkeen. Tarkasteltavaksi joukoksi muodostui 20 potilaan kohortti, joka 

kooltaan on herkkä sattuman vaikutukselle, mutta antaa kuitenkin näkökulmaa millaiselle 

potilasjoukolle tyrä syntyy. Keski-iältään tyräpotilaat olivat 63,0-vuotta ja muut 

avoimena vatsaontelona hoidetut olivat keskimäärin 1,4-vuotta nuorempia. 80% tyristä 

ilmeni miehillä, mutta tulos vastaa hyvin kaikkien tutkimuksessa olleiden potilaiden 

sukupuolijakaumaa, sillä kaikista 154 potilaasta 72,0% oli miehiä.  

 

Potilasryhmä, jolla päädytään hoitomuotona avoimeen vatsaonteloon, kuvataan tilaltaan 

kriittisesti sairaiksi. Tämän tutkimuksen tulokset puoltavat hyvin kyseistä väitettä. 

Kaikista avoimena vatsaontelona hoidetuista potilaista 19,4% menehtyi jo varsinaisen 

hoitojakson aikana. Edelleen alkuperäisestä hoitojaksosta selvinneistä tyräpotilaista 20% 

kuoli seurannan aikana. Sairaalahoitoaika oli myös huomattavan pitkä ollen tyräpotilailla 

keskimäärin 50,7vrk ja muilla avoimena vatsaontelona hoidetuilla 34,4vrk. Potilaat 

tarvitsevat pitkäkestoisesti sairaalahoitoa. Omassa tutkimuksessa ei kartoitettu hoitoaikaa 

yliopistosairaalaa matalamman tason sairaanhoitoyksiköissä, joten todellinen aika hoidon 

alusta kotiutumiseen olisi kyseisiä lukuja suurempi, mikäli seuranta olisi ulotettu muihin 

yksiköihin. Tyräpotilaiden kohortissa 85%:lla potilaista oli diagnosoituna jokin 
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perussairaus ja 70%:lla niitä oli useampia. Suurin osa perussairauksista oli 

kardiovaskulaarisia, joilla on merkitystä pohdittaessa potilaiden edellytyksiä 

mahdolliseen korjausleikkaukseen. Vatsanpeitteen rekonstruktio on haastava ja suuri 

toimenpide erityisesti tyrädefektin ollessa kookas. Huomioitaessa hyvin raskas 

sairaalahoitojakso yhdistettynä moniin perussairauksiin, ei ole yllättävää, että 

korjausleikkaukseen edettiin vain puolella potilasryhmästä. Korjausleikkauksissa 

jouduttiin 80%:lla potilaista käyttämään avointa leikkaustekniikkaa, joka vaatii 

lähtökohtaisesti pidemmän toipumisajan kuin laparoskooppinen korjausleikkaus vaatisi. 

 

Komplikaatioita tyräpotilailla esiintyi myös melko runsaasti. Enteroatmosfäärinen fisteli 

todettiin peräti 30%:lla tyräpotilaista, kun muilla potilailla esiintyvyys oli 8,7%. Puolelle 

potilaista oli tehty ainakin yksi edeltävä vatsanalueen leikkaus ja keskimäärin edeltäviä 

leikkauksia oli takana 2,5 kappaletta. Edeltävät vatsanalueen leikkaukset saattavat johtaa 

vatsaontelon kiinnikkeisyyteen ja vaikeuttaa kirurgista hoitoa. Myös haavan sulun 

yhteydessä 35%:lla potilaista ilmeni ongelmia, joka pitkittää leikkaushaavan 

parantumista. 

 

   

 

6.2 Tulosten vertailu muihin aihetta käsitteleviin tutkimuksiin 
 

 

Tarkasteltavan aineiston potilaista 16,1%:lle kehittyi vatsanpeitteiden tyrä joko 

hoitostrategiana tai myöhempänä komplikaationa. Tyrien ilmaantuvuutta avomahahoidon 

jälkeen on tutkittu muutamissa viime vuosikymmenellä julkaistuissa artikkeleissa. Näissä 

tutkimuksissa (8,20-23) tyräinsidenssi asettui 12,5%-39,1% välille, kun tarkasteltavaksi 

joukoksi asetettiin sairaalahoidosta selvinneet. Tuloksia vertaillessani ja analysoidessani 

käytin samoja kriteereitä kuin omassa potilasjoukossani tulosten vertailtavuuden vuoksi. 

 

Avomahahoitoa tarkastelevissa tutkimuksissa tutkimusjoukon pieni potilasmäärä on 

yleisesti esiintyvä haaste. Suurin aineisto oli 2013 tehdyssä Brandlin tutkimuksessa (20), 

jossa oli 209 potilasta. Tutkimuksessa ilmeni 39 vatsanpeitteiden tyrää ja 15 suunniteltua 

tyrää. Sairaalahoidon aikana menehtyi 44 potilasta. Kokonais tyräinsidenssi 

eloonjääneillä oli 32,7%. 2016 julkaistussa Wilmmsin tutkimuksessa (21) 55 potilaan 
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joukosta 12:lle kehittyi vatsanpeitteen tyrä ja kuudella potilaalla päädyttiin suunniteltuun 

tyrään. Sairaalahoidonaikana kuoli 9 potilasta. Kokonais tyräinsidenssi eloonjääneillä oli 

siten 39,1%. Edellä mainituissa tutkimuksissa potilasaineisto oli siltä osin samanlainen 

kuin omassa tutkimuksessani, että tutkimuksissa ei ollut rajattu avomahapotilaita hoidon 

syyn perusteella. Molemmissa tutkimuksissa tyräinsidenssi on huomattavasti korkeampi 

kuin omassa tutkimuksessani, mutta samoin niiden seuranta-aika on pidempi. Brandlin 

tutkimuksessa seuranta oli vähintään 12kk mediaanin ollessa 26kk, Wilmmsin 

tutkimuksessa seuranta oli vähintään 12kk mediaanin ollessa 48kk. On oletettavaa, että 

oman tutkimukseni tyräinsidenssi olisi kasvanut, mikäli seuranta-aika olisi ollut pidempi. 

Lyhimmillään seuranta jäi 7kk mittaiseksi ja pisimmillään se oli 24kk. Edelleen, Brandlin 

tutkimuksessa todettiin vatsanpeitteiden tyrien keskimäärin ilmaantuneen 11kk 

leikkauksen jälkeen. Tämä tulos vahvistaa käsitystä liian lyhyestä seuranta-ajasta. 

Suunniteltujen tyrien suhteen tulokset kuitenkin ovat vertailukelpoisia. Brandlin 

tutkimuksessa 7.5%:lle potilaista kehittyi suunniteltu tyrä ja Wilmmsin tutkimuksessa 

13.0%:lle. Oman tutkimukseni tulos 8.1% osuu näiden tutkimusten väliin. Voidaan 

todeta, että nykyisellä alipaineimuun ja verkkoon perustuvalla tilapäisen sulun 

menetelmällä faskian sulun onnistuminen on positiivisen korkea ja linjassa muun 

ajankohtaisen tutkimuksen kanssa.  

 

Käserin (22) tutkimuksessa oli leikkausteknisesti kiinnostava ero omaan tutkimukseeni. 

Siinä tarkasteltiin avomahana hoidettuja potilaita ja vatsanpeitteiden tyrien ilmaantumista 

hoidon jälkeen. Aineisto oli rajattu pelkästään sepsiksen vuoksi hoidettuihin 

avomahapotilaisiin. 57 potilaan aineistossa vatsaontelon tilapäiseen sulkuun oli käytetty 

alipaineimusidoksia tai verkkoavusteisia alipaineimusidoksia. Tutkimuksessa potilaille, 

joilla tilapäisen sulun menetelmänä oli verkkoavusteinen alipaineimusidos, käytettiin 

verkon materiaalina vatsaontelon pintaan tarttumatonta polyvinyylifluoridiverkkoa. 

Faskian sulun yhteydessä verkko tavanomaisesti poistettiin, mutta mikäli hoidon 

päätteeksi faskian sulku ei ollut mahdollinen, jätettiin verkko paikalleen ja suljettiin 

pelkkä iho. Tällöin vältyttiin suunnitellulta tyrältä verkon paikatessa faskiapuutoksen. 

Tutkimuksessa kaksi vuotta leikkauksen jälkeen 22 potilasta oli hengissä ja 27% näistä 

oli muodostunut vatsanpeitteen tyrä. Potilasryhmässä, jossa faskiaa ei saatu suljettua, 

mutta väliaikaisen sulun verkko oli jätetty paikalleen, muodostui 20% tyrä. Ryhmässä, 

jossa faskiaa ei saatu suljettua eikä verkkoa käytetty olivat kaikki potilaat menehtyneet 

seurannan aikana. Tutkimuksessa ei ilmoitettu kuinka moni selvisi alkuperäisestä 
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sairaalajaksosta hengissä, joten tuloksia ei voi samoin kriteerein verrata omaan 

tutkimukseeni. 

 

Hyvin saman tyyppinen asetelma oli Villalobosin 2019(23) sekä Peterssonin 2018(8) 

julkaisemissa tutkimuksissa. Tekniikkana oli käyttää tilapäiseen vatsaontelon sulkuun 

alipaineimusidoksia yhdistettynä faskiaan kiinnitettyyn tarttumattomaan 

polyvinyylifluoridi verkkoon.  Tämän jälkeen hoito eteni tavanomaisesti pyrkien faskian 

sulkuun. Riippumatta faskian sulun onnistumisesta verkko jätettiin kaikilla potilailla 

paikoilleen tyräprofylaksiana. Villalobosin tutkimuksessa 10 potilaasta kaksi kuoli 

alkuperäisen hoitojakson aikana ja yhdelle potilaalle muodostui seuranta-ajan (keskiarvo 

27kk) päätteeksi vatsanpeitteen tyrä (tyräinsidenssi 12,5%). Peterssonin tutkimuksessa 

oli 11 potilasta, joista 2 potilaalle muodostui vatsanpeitteen tyrä seurannan aikana 

(mediaani 467vrk) tyräinsidenssin täten ollessa 18,2%.  Molemmissa tutkimuksissa 

aineisto oli pieni, joka tuo epävarmuutta tuloksiin. Tästä huolimatta tulokset ovat 

mielenkiintoisia omaan tutkimukseeni verraten. Suunnitellut tyräpotilaat (planned hernia) 

muodostivat merkittävän määrän kaikista tutkimukseni tyräpotilaista. Tällä 

potilasryhmällä vain 40%:lla pystyttiin myöhemmin suorittamaan tyrän korjausleikkaus. 

Tämän perusteella edellisten tutkimusten hoitomenetelmä sisältäen faskiatasoon jätetyn 

verkon voisi parantaa erityisesti kyseisen potilasryhmän tilannetta. Parhaimmillaan 

tekniikalla saataisiin estettyä tyrän aiheuttama haitta potilailta, jotka eivät 

terveydentilaltaan soveltuisi raskaaseen korjausleikkaukseen. 

 

Tyrien korjauksia oli kartoitettu Brandlin ja Wilmmsin tutkimuksissa. Tyräkorjauksien 

suhteen molemmissa oli tarkasteltu pelkästään myöhemmän vatsanpeitteen arpityrän 

kehittäneiden joukkoa. Leikkaustekniikoita ei tutkimuksissa ilmoitettu. Brandlin 

tutkimuksessa 57% tyristä korjattiin ja Wilmmsin tutkimuksessa 42%. Omassa 

tutkimuksessani korjattiin 60% myöhemmistä vatsanpeitteiden tyristä. Voidaan todeta, 

että hyvin merkittävällä osalla potilaista tyräkorjaukseen ei pystytä etenemään. Kaikille 

potilaista ei tyrästä ole suurta haittaa, mutta osalle kyseessä on vaikea elämänlaatua 

laskeva haitta. Tyrien ennaltaehkäisy on siten hyvin merkittävää huomioiden, että korjaus 

ei usean potilaan kohdalla ole vaihtoehto.  
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 Tutkimusten potilasjoukon kuvaus. 

 Petterson et 

al * 

Brandl et 

al * 

Käser et al Villalobos 

et al * 

Wilmms et 

al 

Ikä 69,0 66 63 68,8 53,6 

Mies sukupuoli 82% 67% 63% 100% - 

BMI 29,0 26,0 - 28,1 - 

Avomahahoidon 

kesto (vrk) 

11,7 4 - - 23,6 

Kokonais 

sairaalahoidon 

kesto (vrk) 

- 33 - 36,2 - 

Wilmmsin ja Brandlin tuloksissa käsitelty pelkästään tyräpotilaita. Muiden tutkimusten tulokset 

käsittävät kaikki tutkimukseen sisällytetyt avoimena vatsaontelona hoidetut. 

*Tulokset mediaaniarvoja 

 

 

Edellä olevan taulukon tutkimuksiin verrattuna oman aineistoni tyräpotilaiden iässä 

(63,0) ei ollut suuria poikkeamia verrattuna muihin tutkimuksiin. Suurin ero oli 

Wilmmsin tutkimukseen, jossa potilaat olivat keskimäärin 9.4-vuotta nuorempia kuin 

omassa tutkimuksessani. Avoimena vatsaontelona hoidetut potilaat ovat iäkkäitä, mutta 

keski-ikä jää kaikissa tutkimuksissa alle 70 ikävuoden. Keskimäärin vanhemmat potilaat 

luultavasti eivät enää soveltuisi näin raskaaseen ja usein tehovalvontaa vaativaan hoitoon. 

Sukupuolijakauma oli kaikissa tutkimuksissa miesvoittoinen kuten myös omassani. Tämä 

viittaa siihen, että miehillä on suurempi riski kehittää vatsanalueen hätätila, joka vaatii 

avomahahoidon. Oman tutkimukseni keskimääräinen BMI (28,5) oli hyvin 

samansuuntainen muissa tutkimuksissa määritettyyn BMI arvoon. Kaikissa tutkimuksissa 

BMI oli lievän ylipainon alueella (BMI 25,0£30,0). Avomahahoidon pituudessa sen 

sijaan oli enemmän vaihtelua tutkimusten välillä.  Brandlin tutkimuksessa tulos oli hyvin 

eri suuntainen kuin omani, ja kyseisen tutkimuksen potilailla on päästy nopeaan 

vatsaontelon sulkuun hoidon mediaanin ollessa 4 vrk sekä tyräpotilailla että myös muilla 

avoimena vatsaontelona hoidetuilla.  Tutkimuksen potilasryhmä tai käytetyt 

hoitomenetelmät eivät suoraan selitä, miten näin nopea avomahan sulku saavutettiin.  
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Samassa tutkimuksessa sairaalahoidon kesto tyräpotilailla on ollut 33vrk, joten myös 

potilaiden hoitoaika on ollut lyhyempi kuin oman aineistoni tyräpotilailla (50,7vrk). 

Huolimatta nopeasta vatsaontelon sulusta 23,6%:lle kehittyi vatsanpeitteen tyrä. On 

mielenkiintoista, että tässä tutkimuksessa molemmilla potilasryhmillä sairaalahoitoajan 

mediaani oli yhtä pitkä, kun vastaavasti omassa tutkimuksessani tyräpotilaiden ryhmää 

yhdisti pidempi hoitoaika avoimena vatsaontelona muihin potilaisiin verrattua. Yleisesti 

aikaista vatsaontelon sulkua tavoitellaan hoidossa komplikaatioiden välttämiseksi, mutta 

kyseisessä tutkimuksessa tällä ei vaikuttanut olleen suurta merkitystä. Wilmmsin 

tutkimuksessa tyräpotilaiden hoito avoimena vatsaontelona kesti 23.6vrk, kun se 

tutkimuksen muilla avomahapotilailla kesti 8.4vrk. Avomahahoidon kesto tyräpotilailla 

on siis kyseisessä tutkimuksessa ollut liki kaksinkertainen verrattuna omaan aineistooni 

(12vrk). Tutkimuksen tulokset noudattivat kuitenkin siltä osin samaa suuntausta, että 

tyräpotilaita yhdisti pidempi hoitoaika avoimena vatsaontelona kuin muilla 

avomahapotilailla. Pettersonin tutkimuksessa avomahahoidon kesto oli keskimäärin 

11,7vrk ollen lähimpänä oman tutkimukseni tuloksia. Potilasaineisto oli kuitenkin pieni 

eikä tyräpotilaiden hoitoa ollut analysoitu omana kokonaisuutenaan, vaan kyseessä on 

kaikkien potilaiden hoidon keskiarvo. On mielenkiintoista, että tutkimuksissa, joissa 

menetelmät ja potilaat ovat melko samanlaisia toisiinsa verrattuna, ilmaantuu näinkin 

suuria eroja tuloksissa. Mahdollisesti käytännöt ja kriteerit vatsaontelon sulkemisesta 

vaihtelevat hoitoyksiköiden välillä, vaikka käytetty hoitotekniikka avoimen vatsaontelon 

hoitoon onkin sama. Eroja voi myös selittää erilaiset kriteerit avomahahoidon 

aloittamiselle.  
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7. Johtopäätökset 
 

Tutkimuksen heikkoudeksi osoittautui aineiston suhteellisen lyhyt seuranta-aika. Täten 

tutkimuksen perusteella ei voi suoraan vetää johtopäätöstä vatsanpeitteen arpityrien 

ilmaantuvuudesta. Tutkittu potilasryhmä edusti monisairaita potilaita, joiden 

sairaalahoitoajat ovat pitkiä. Avomahahoidon syynä oli valtaosalla vatsanalueen ei-

traumaattinen hätätilanne. Aiemmat vatsanalueen leikkaukset ovat potilailla tyypillisiä ja 

ennen kaikkea tyrien korjaaminen avomahahoidon jälkeen osoittautui haastavaksi; vain 

50% potilasjoukosta soveltui leikkaukseen. Kuolleisuus alkuperäisen hoitojakson jälkeen 

osoittautui myös korkeaksi, kuten olikin syytä odottaa kirjallisuuden perusteella. 

 

Vatsaontelon tilapäinen sulku alipaineimupeitolla yhdistettynä faskiaan kiinnitettyyn 

verkkoon on muodostunut koko keskuksen käyttämäksi standardiksi.  Muiden tapojen 

käyttö on selkeästi satunnaista ja hoitojakson aikana käytännössä aina siirryttiin 

käyttämään vatsanontelon verkkoavusteista alipaineimuhoitoa.    

 

Tutkimuksessa kartoitettiin paljon terveydellisiä tietoja potilaista, joille syntyi tyrä. 

Tyräpotilailla ilmeni paljon perussairauksia, aiempia vatsanalueen leikkauksia sekä 

potilaiden keski-ikä oli melko korkea. Hoito avoimena vatsaontelona kesti tyräpotilailla 

pidempään kuin potilailla, joille ei syntynyt tyrää. Erityisesti potilailla, joilla päädyttiin 

suunniteltuun tyrään oli hoitojakso avoimena vatsaontelon kaikista pitkäkestoisin. 

Samoin myös enteroatmosfääristen fistelien esiintyvyys oli kyseisessä ryhmässä 

huomattavan korkea verrattuna muihin avomahapotilaisiin. Luultavasti juuri kyseiset 

haasteet hoitojakson aikana ovat vaikuttaneet päätökseen luopua faskian sulun yrityksestä 

ja päättää avomahahoito epäoptimaaliseen hoitotulokseen.  

 

Kaikkien avomahahoidettujen potilaiden tarkempi kartoitus ja pidempi seuranta-aika olisi 

tarpeellinen, jotta voitaisiin arvioida kyseisten havaintojen merkitystä juuri tyräriskin 

suhteen. Tämä vaatisi laajempaa perusaineiston analysointia. 
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