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Kun leikkaushaava ei parane

Lyhytkirurgia on johtanut leikkauspotilaiden nopeaan kotiutumiseen sairaalasta. Haavaongelmat, jotka 
aikaisemmin havaittiin kirurgisella vuodeosastolla, voivat nykyään syntyä kotona ja johtaa potilaan ha-
keutumiseen lähimpään päivystykseen. Tyypillisiä leikkaushaavan komplikaatioita ovat infektio, akuutti 
verenpurkauma, haavan aukeaminen ja haavaontelon serooma. Leikkaushaavan normaalin paranemis-
prosessin tunteminen ja komplikaatioiden tunnistaminen ovat haaste perusterveydenhuollon lääkärille. 
Turhia mikrobilääkekuureja tulee välttää, mutta infektion oikea-aikainen hoito voi onnistuessaan vähen-
tää huomattavasti potilaan inhimillistä kärsimystä ja kustannuksia sekä parhaimmillaan pelastaa koko 
leikkaustuloksen tai jopa potilaan hengen. Keskeistä on leikkaavan sairaalan ja perusterveydenhuollon 
välinen hyvä yhteistyö sekä matalan kynnyksen konsultaatiomahdollisuus.

L eikkauspotilaiden sairaalahoitoajat ovat 
lyhentyneet kaikilla kirurgian erikois-
aloilla (1–3). Leikkauksen jälkeen sai-

raalasta kotiutunut potilas joutuu siksi joskus 
turvautumaan lähimpään päivystykseen. Leik-
kaushaavan paranemiseen liittyvien ongel mien 
tunnistaminen ja ensihoito kuuluvat myös 
perusterveydenhuollon lääkärin perustaitoi-
hin. Käytännön lääkärin tulee tehdä tilanteen 
vaatima diagnoosi ja arvioida, milloin kompli-
kaation voi hoitaa itse ja milloin potilas tulee 
lähettää hänet leikanneeseen sairaalaan. Artik-
kelimme ohjeet soveltuvat yleispätevästi kai-
kentyyppisiin leikkaushaavoihin.

Mitä käytännön lääkärin tulee tietää 
haavan paranemisen biologiasta?

Haavan paraneminen on hyvin säädelty ja mo-
nimutkainen tapahtumaketju (4). Aseptisissa 
olosuhteissa kiinni ommeltu puhdas leikkaus-
haava paranee useimmiten suoraan, kun taas 
auki jätetty haava paranee epäsuorasti. Haavan 
paranemisessa on neljä osittain päällekkäisesti 
etenevää vaihetta: hemostaasi, tulehdus, proli-
feraatio ja maturaatio (5).

Tulehdusvaihe kestää muutamia päiviä. Tu-
lehduksella voidaan tarkoittaa sekä infektiota 
että inflammaatiota, normaalisti paranevan haa-

van tulehdusvaiheessa on kyse jälkimmäisestä. 
Tällöin leikkaushaava voi normaalisti punoit-
taa, mutta kyseessä ei ole bakteeri-infektio eikä 
potilas hyödy mikrobilääkekuurista. Kroonisen 
haavan tulehdusvaihe taas on pitkittynyt (6).

Proliferaatio- eli korjausvaiheessa haavaan 
alkaa muodostua fibroblastien tuottamaa kolla-
geenia. Tämä vaihe alkaa noin kolmen vuoro-
kauden kuluttua haavan synnystä ja kestää muu-
tamia viikkoja. Kollageeni antaa haavalle vetolu-
juuden (7). Kollageenisynteesi on  huipussaan 
jo ompeleiden poiston aikaan, mutta tällöin 
haavan vetolujuus on vielä heikoimmillaan ja 
auki repeämisen riski suurimmillaan. Repeämis-
riski on suuri varsinkin niillä kehon alueilla, joil-
la haava-alueelle kohdistuu ihon venytystä tai 
jännitystä, esimerkiksi selässä tai sääressä. Tämä 
havaitaan pienimmissäkin luomenpoistoleik-
kaushaavoissa, kun haava voi pettää ompeleiden 
poiston jälkeen. Tämän estämiseksi haavaan voi-
daan poistettavien iho-ompeleiden lisäksi laittaa 
sulavasta langasta ihonsisäisiä tukiompeleita. 

Potilaan on hyvä välttää urheilemista ainakin 
kaksi viikkoa ompeleiden poiston jälkeen, ja 
haavaa voidaan ompeleiden poiston jälkeen tu-
kea haavateipillä. Riskialueiden tai -potilaiden 
teippausta voidaan tarvittaessa jatkaa kolme 
kuukautta eteenpäin, mikä on hyödyksi myös 
arven liikakasvun hoidossa (8).
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Haavan viimeinen paranemisvaihe on matu-
raatio- eli kypsymisvaihe. Se alkaa, kun haava 
on umpeutunut. Tässä pitkään kestävässä vai-
heessa sidekudoksen kollageenin rakenne vah-
vistuu, ja noin 3–5 kuukaudessa arpi saavuttaa 
lopullisen vetolujuutensa, joka on parhaimmil-

laan 70–80 % normaalin ihon vetolujuudesta 
(9). Tässä vaiheessa jännitteisillä kehon alueilla 
arpi usein venyy ja leviää hyvistä arpihoidoista 
huolimatta. 

Huolellisestikin ommellun haavan loppu-
tuloksena voi olla leveä ja potilaan mielestä 
kosmeettisesti epätyydyttävä arpi. Arpi voi olla 
myös pitkään punoittava ja paksu. Lopullinen 
kypsyminen kestää muutamasta kuukaudesta 
noin vuoteen. Arven kosmeettinen haitta ja sen 
korjausmahdollisuus kannattaa arvioida vasta 
kypsymisvaiheen jälkeen.

Miksi haava ei parane?

Viivästynyt haavan paraneminen voi johtua 
erillisistä tai yhtaikaisista systeemisistä ja pai-
kallisista syistä (TAULUKKO). Haavan parane-
miskykyä heikentävät systeemiset syyt voivat 
johtua yleissairauksista, vajaaravitsemuksesta 
ja puutostiloista tai lääkehoidoista (10). Ta-
vallisimmat paikalliset haavan paranemisen 
viivästymisen syyt ovat infektio, hematooma, 
serooma, vierasesine, lymfedeema tai eri syistä 
johtuva kudoksen paikallinen hypoksia.

Iäkkyys on fysiologinen haavan paranemis-
ta hidastava tekijä. Varsinkin vanhuspotilaan 
leikkausta suunniteltaessa on arvioitava ravit-
semustila, yleissairaudet, henkinen kapasiteetti 
ja yleinen hauraus. Tupakointi haittaa haavan 
paranemista monella eri mekanismilla, eikä 
tupakoivaa potilasta joissakin tapauksissa edes 
kannata leikata (11). Huomattava lihavuus hi-
dastaa haavan paranemista ja altistaa kompli-
kaatioille (12). Alkoholistien haavaongelmat 
ovat yleisiä liitännäissairauksien, aliravitsemuk-
sen, vitamiinipuutosten ja heikon hoitoon si-
toutumisen vuoksi.

Haavainfektio

Leikkausalueen infektio on kirurgian tärkein 
komplikaatio kaikentyyppisten leikkauksien 
yhteydessä (13). Leikkausalueen infektion 
ilmaantuvuus on keskimäärin 2–5 % (14). 
THL:n sairaalainfektio-ohjelmaan (SIRO) 
rekisteröityjen leikkausalueen infektioiden 
ilmaantuvuus Suomessa oli vuonna 2017 kes-
kimäärin 1,9 % (15). Tiettyihin leikkauksiin, 

TAULUKKO. Haavan paranemista estävät tekijät.

Systeemiset tekijät

Sairaudet

Diabetes

Sydän- ja verisuonitaudit

Anemia

Krooninen keuhkosairaus

Syöpä

Maksasairaudet

Munuaisten vajaatoiminta

Reumataudit

Aliravitsemus ja puutostilat

Energiansaanti

Proteiininsaanti

A-, B-, C- ja E-vitamiinit

Hivenaineet: rauta, sinkki, seleeni, kalsium

Lääkitys

Glukokortikoidit

Antikoagulantit

Solunsalpaajat

Reumalääkkeet

Potilaskohtaiset tekijät

Vanhuus ja hauraus

Tupakointi

Lihavuus

Päihteiden käyttö

Paikalliset tekijät

Haavan koko ja syvyys

Haavan sijainti

Heikko verenkierto ja kudoksen hypoksia

Leikkauksen kontaminaatioaste

Infektio

Kuollut kudos haavassa

Vierasesine, implantti

Turvotus

Hematooma

Serooma

Maseraatio (liiallinen kosteus)

Neuropatia ja tuntohäiriöt

Virheasennot ja haavaan kohdistuva paine

Inkontinenssi
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esimerkiksi tulehtuneen umpilisäkkeen poisto-
leikkaukseen, voi jo pohjimmiltaan liittyä suu-
rempi tulehdusriski. Infektio voi tuhota koko 
leikkaustuloksen. Jos leikkauksessa on käytetty 
vierasmateriaalia, kuten ortopedisiä implant-
teja, verisuoniproteeseja, rintaimplantteja tai 
tyräverkkoa, on potilas haavainfektiota epäil-
täessä lähetettävä kiireellisesti leikanneeseen 
yksikköön arvioitavaksi.

Haavainfektion oikea-aikainen diagnoosi 
perustuu kliiniseen arvioon, joka vaatii ymmär-
rystä haavan normaalista paranemisprosessis-
ta (16). Haavainfektion klassisia oireita ovat 
ihon laajeneva punoitus ja turvotus, kuumotus, 
kipu, märkäinen erite sekä sahaava kuume. La-
boratoriotutkimusten löydökset voivat tukea 
diagnoosia. Itse leikkaus suurentaa normaalisti 
seerumin CRP-arvoa, mutta 3–4 vuorokaut-
ta leikkauksen jälkeen uudelleen suurentunut 
CRP-arvo viittaa infektioon (17). 

Haavaeritteen bakteeriviljely voi osoittaa 
bakteerikolonisaation, mutta viljelytulos ilman 
kliinisiä löydöksiä ei riitä infektion diagnoo-
siin. Bakteeriviljelyn ottaminen vain varmuu-
den vuoksi kosteasta tai lievästi punoittavasta 
haavasta voi johtaa ylidiagnosointiin ja turhaan 
lääkehoitoon. Lievä haavatulehdus ei vaadi 
mikrobilääkitystä (18). Tämä koskee myös pin-
nallisia ommelfisteleitä, joiden hoitona on fiste-
löivän ompeleen poisto (KUVA 1).

Useimmissa tapauksissa haavainfektion tär-
kein hoito on haavan oikea-aikainen avaaminen 
kokonaan tai osittain ja märkäeritteen kana-
vointi eli dreneeraus. Vain pienen ja pinnalli-
sen haavan voi avata terveyskeskuksessa. Sai-
raalassa leikattu potilas lähetetään aina häntä 
hoitaneeseen erikoissairaanhoidon yksikköön. 
Haavainfektion tavallisin aiheuttajamikrobi on 
potilaan omalla iholla kasvava Staphylococcus 
aureus (19). Jos infektio on kliinisen kuvan pe-
rusteella ilmeinen ja mikrobilääkitys katsotaan 
aiheelliseksi, voidaan aloittaa kefaleksiini tai 
klindamysiini.

On tärkeää arvioida, onko kyse pinnallises-
ta vai syvästä leikkausalueen infektiosta. Syvää 
infektiota tulee epäillä tekonivelleikkauksen 
jälkeen, jos haavan eritys on poikkeavan run-
sasta ja pitkittyy, vaikka haava muuten näyttäisi 
rauhalliselta. Mikrobilääkitystä ei pidä aloittaa 

perusterveydenhuollossa, vaan tekonivelpoti-
las lähetetään leikanneeseen sairaalaan. Myös 
punktionäytteet jätetään erikoissairaanhoidon 
tehtäväksi. 

Pahimmillaan, onneksi harvoin, potilaalle 
voi kehittyä septinen yleisinfektio, johon voi 
liittyä vaikea monielinvaurio ja kuolemanriski. 
Vaarana on diagnoosin viivästyminen, koska 
sepsiksen oireet voivat olla epämääräiset: ete-
nevä huonovointisuus, heikentyvä yleistila, 
gastroenteriitin oireet tai sekavuus. Kuume voi 
olla horkkamainen tai potilas alilämpöinen. 
Huonon ääreisverenkierron vuoksi raajat voivat 
olla hyvin viileät. Potilas saattaa olla takykardi-
nen ja verenpaine matala tai mittaamattomissa. 
Yleisinfektion yhteydessä potilaalle on aloitet-
tava parenteraalinen nestehoito ja lähettää hä-
net kiireellisesti ambulanssilla sairaalaan.

Verenpurkaumaa ei kannata 
punktoida

Haavaonteloon kertyvä akuutti verenpurkauma 
eli hematooma aiheuttaa haavan pingotuksen 
ja kivun. Perusterveydenhuollon päivystäjä voi 
kohdata tilanteen, kun päiväkirurginen poti-
las on kotiutettu leikkauksen jälkeen samana 

KUVA 1. Ihonsisäinen sulava monofilamentti leik
kaushaavassa. Pieni ommelfisteli hoidetaan ompeleen 
poistolla, ei mikrobilääkekuurilla.



päivänä. Verenpurkauma voi kehittyä nopeasti 
kotiutuksen jälkeen lähituntien aikana. Vuoto-
komplikaatioille altistavat verenohennuslääk-
keet, joita ei aina tauoteta ennen leikkausta.

Tuoreen leikkaushematooman tyhjentä-
minen punktoimalla ei yleensä onnistu. Jos 
leikkausalue tuntuu pehmeältä ja hematooma 
pienehköltä, se voi parantua itsekseen. Tällöin 
sairaalaan ei tarvitse lähteä ainakaan yöllä. Jos 
hematooma on suuri, pingottava ja kivulias, 
potilas on lähetettävä hänet leikanneeseen sai-
raalaan viiveettä. Hemoglobiinipitoisuuden 
mittaaminen on suositeltavaa, jos tilanteeseen 
liittyy suuremman verenvuodon riski esimer-
kiksi verisuonikirurgisen tai vatsaontelon leik-
kauksen jälkeen.

Terveyskeskuksessa tehdyn toimenpiteen jäl-
keen kehittynyt pieni mutta kivulias hematoo-
ma hoidetaan avaamalla haava ja tyhjentämällä 
hematooma. Haava voidaan sulkea uudestaan, ja 
uuden hematooman estämiseksi sen päälle voi-
daan laittaa napakka painoside. Jos hematoomaa 
ei poisteta, se muuttuu kudoksessa kiinteäs tä 
hyytymästä juoksevaksi kudosnestekertymäksi 

eli seroomaksi parissa viikossa, jolloin sitä voi-
daan tarvittaessa tyhjentää punktoimalla.

Haavadreenin ongelmat

Lyhytkirurgiassa potilas kotiutuu usein haava-
dreenin kanssa. Potilaalle opetetaan sairaalassa 
dreenin säiliön tyhjentäminen ja annetaan ohje 
ajankohdasta dreenin poistamiseksi omassa 
terveyskeskuksessa. Dreeniä pidetään tavalli-
sesti 2–10 vuorokautta, ja leikkaava yksikkö 
määrää aikarajat dreenin poistolle. Jo ennen 
dreenin poistoa saattaa esiintyä ongelmia. Jos 
dreenistä ei tule mitään ulos, siihen voi olla kol-
me syytä: dreenissä ei ole kunnon imua, dreeni 
on tukossa tai haava ei enää eritä. Jos potilaalle 
kehittyy haavadreenin aikana akuutti leikkaus-
hematooma, toimitaan edellisessä kappaleessa 
kuvatulla tavalla. Jos kaikki näyttää olevan hy-
vin, dreenin voi vielä jättää paikalleen tai pois-
taa, jos se näyttää hoitaneen tehtävänsä. 

Dreeni poistetaan katkaisemalla sitä kiinni 
pitävä ommel, minkä jälkeen dreeni tulee ulos 
kevyesti vetämällä. Jos dreeni ei irtoa, vetoa 
voidaan varovaisesti lisätä, mutta liikaa voimaa 
ei tule käyttää. Jos dreeni ei irtoa lainkaan, on 
otettava yhteyttä leikanneeseen yksikköön.

Leikkausserooma hoidetaan 
punktiolla

Dreenin poiston jälkeen haavaonteloon voi ke-
hittyä serooma. Serooma on tavallinen seu raus 
eräiden leikkausten, esimerkiksi kainalo- ja ni-
vusimusolmukkeiden evakuaation tai rinnan 
poiston jälkeen. Ser ooman oireena on leikkaus-
alueen kivuton fluktuoiva pullotus. Serooma ei 
nosta kuumetta, ellei se ole infektoitunut.

Pullottava serooma hoidetaan tyhjentämällä 
se punktiolla. Leikkaava yksikkö antaa ohjeen 
siitä, missä punktio tehdään. Potilas lähete-
tään sairaalaan, jos serooman lähistöllä sijaitsee 
implantti tai muu vierasesine. Punktio tehdään 
hyvää aseptiikkaa noudattaen verineulalla ja 
ruiskulla ilman puudutusta (KUVA 2). Aspiroi-
tu seroomaneste voi olla vanhan veren sekais-
ta tai kellertävää mutta kirkasta ja hajutonta. 
Bakteeriviljelyä tai mikrobilääkekuuria ei tar-
vita. Serooma punktoidaan 1–3 kertaa viikossa, 

NÄIN HOIDAN

I. Koskivuo ym.

KUVA 2. Ihonalaisen haavaserooman punktio. Kaksi 
viikkoa leikkauksen jälkeen seroomaneste on vielä ve
rensekaista, mutta puhdasta. Seroomaontelo sijaitsee 
ihon ja kylkiluiden välissä.



mieluummin usein kuin liian harvoin, kunnes 
eritys loppuu. 

Hoitamaton serooma voi infektoitua. Tällöin 
päällepäin mitättömän näköiseen seroomaan 
voi liittyä yleisoireita ja kipua, ja siksi anamnee-
si ja kliininen tutkimus ovat tärkeitä (KUVA 3). 
Jos syntyy epäily serooman infektiosta, potilas 
lähetetään hänet leikanneeseen sairaalaan. Jos 
seroomaa ei ole tyhjennetty ja se pääsee liian 
pingottavaksi, haava saattaa revetä auki nesteen 
aiheuttaman paineen vuoksi.

Serooma voi joskus pitkittyä toistetuista 
punktioista huolimatta. Kroonistunut serooma 
voi joskus vaatia uusintaleikkauksen.

Auennut leikkaushaava – 
ompelenko takaisin kiinni?

Auki revenneen haavan eli haavaruptuuran 
hoito ja sen kiireellisyys riippuvat monesta sei-
kasta, kuten haavan iästä, puhtaudesta, koosta, 
repeämän laajuudesta ja potilaan sairauksista. 
Ompeleiden poiston yhteydessä tai nopeasti 
sen jälkeen tapahtuvan repeämän taustalla on 
usein jokin altistava syy, kuten hematooma, 
huono verenkierto, infektio, paine, hankaus tai 
potilaan aliravitsemus (KUVA 4). 

Auennut leikkaushaava on aina infektioport-
ti. Potilas pitää lähettää leikanneeseen yksik-
köön viiveettä varsinkin, jos leikkauskohteena 
on ollut vatsaontelo tai nivel tai jos leikkaus-

kohteeseen on jätetty vierasesine, kuten verk-
ko, implantti tai kiinnitysmateriaalia. Haavan 
repeämän hoidossa on mietittävä, tarvitaan-
ko uusintaleikkausta haavan sulkemiseksi vai 
annetaanko haavan parantua sekundaarisesti 
paikallishoitotuotteiden avulla. Aina uudel-
leenompelu ei edes tule kyseeseen, vaan kirur-
gisen haavan hoito muuttuu kroonisen haavan 
hoidoksi (KUVA 5).

Perusterveydenhuollossa tehdyn luomen tai 
patin poiston jälkeen auki repeytyneen haavan 
pikainen uudelleenompelu on usein parempi 
vaihtoehto kuin sen jättäminen avoimeksi para-
nemaan epäsuorasti arpeutumalla, sillä arpi jää 
helposti leveäksi ja rumaksi. Haavan uudelleen 
kiinni ompeleminen edellyttää yleensä haavan 
reunojen leikkaamista, jolloin vanha haava teh-
dään kirurgisesti tuoreeksi ja puhtaaksi leik-
kaushaavaksi.

Selittämättömälle haavan aukeamiselle voi 
joskus olla harvinaisia syitä, kuten pyoderma 
gangraenosum tai Münchhausen-oireyhtymä.

Lopuksi

Leikatulle potilaalle voi aina tulla komplikaa-
tio. Osa komplikaatioista voi olla ennustetta-
vissa riskinarvion perusteella, mutta joskus 
komplikaatio voi syntyä odottamatta täysin 
perusterveelle potilaalle tavallisen puhtaan ru-
tiinileikkauksen jälkeen. Se ei saa koskaan tulla 
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KUVA 4. Auki repeytynyt leikkaushaava selässä. Po
tilas oli ennen leikkausta laihduttanut puolet painos
taan. Laihduttajan aliravitsemus voi olla tärkeä osate
kijä komplikaation synnyssä. Haava ommeltiin uudes
taan kiinni leikkaussalissa.

KUVA 3. Kaksi viikkoa leikkauksen jälkeen potilaalle 
nousi korkea sahaava kuume ja seerumin CRParvo oli 
134  mg/l. Kuvassa näkyvästä pienestä aukosta purs
kahti runsaasti purulenttia nestettä. Kyseessä oli in
fektoitunut haavaserooma. Potilas otettiin sairaalaan.



Ydinasiat
 8 Leikkauspotilaiden hoitoaikojen lyhenty-

misen myötä osa haavakomplikaatioista 
syntyy kotiutuksen jälkeen.

 8 Yleisimmät haavakomplikaatiot ovat in-
fektio, akuutti verenpurkauma, haavan 
aukeaminen ja haavaontelon serooma.

 8 Tärkein komplikaatio on haava-alueen in-
fektio, joka ilmaantuu 2–5 %:lle leikkaus-
potilaista.

 8 Haavainfektion arvioinnissa tulee välttää 
ylidiagnostiikkaa ja turhia mikrobilääke-
kuureja mutta tunnistaa välitöntä sairaa-
lahoitoa vaativat infektiot.

 8 Leikkaavan yksikön on tarjottava sekä 
leikkauspotilaalle että terveyskeskukselle 
helppo yhteydenottomahdollisuus.

Vastuu leikkauksesta toipuvan potilaan hoi-
dosta on aina leikkauksen tehneellä taholla. 
Potilaalla on oltava suora puhelinnumero hänet 
leikanneeseen yksikköön, ja potilaan vointia 
voidaan seurata myös nykyaikaisella mobiili-
teknologialla. Potilaan ongelma ei läheskään 
aina vaadi erityistä hoitoa, vaan asiantuntevaa 
neuvontaa. ■
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KUVA 5. Auki repeytynyt ja infektoitunut diabeeti
kon varvasamputaatiohaava. Tätä haavaa ei kannata 
ommella heti uudestaan kiinni.

täydellisenä yllätyksenä. Perusterveydenhuol-
lon päivystäjän tulee ymmärtää monipuolisesti 
leikkaushaavan normaalia paranemisprosessia 
ja välttää turhia mikrobilääkekuureja mutta 
tunnistaa vakavat sairaalahoitoa vaativat infek-
tiot. Leikkaavan sairaalan on tarjottava sekä 
potilaalle että terveyskeskukselle helppo yhtey-
denottomahdollisuus ongelmien varalta. 
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SUMMARY
Management of unhealed surgical wounds
Fast-track surgery has led to reduced hospital stay. Wound complications, which were detected and treated at surgical ward 
in the past, are nowadays occurring at home and will result in consultation at a local health care centre. Wound complications 
may include infection, haematoma, wound rupture, or seroma. Knowledge of the normal healing process of surgical wound 
and its complications is challenging for a primary health care clinician. Inflammation is not an indication for antibiotics. 
However, a well-timed diagnosis of infection can minimize patient suffering and costs, and in some cases, even salvage the 
outcome of surgery or save the patient´s life. Smooth co-operation and communication between primary health care and 
surgical unit is of great importance.
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