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Nenän sivuontelotulehduksen hoito 
pallolaajentimella

Matti Penttilä ja Jura Numminen   |  KATSAUS

Nenän sivuontelotulehdusten hoitoon on tullut 

pallolaajentimia, joiden avulla endoskooppinen 

sivuontelotoimenpide voidaan tehdä usein ilman 

tavanomaisia kudosta poistavia instrumentteja. 

Pallolaajentimella murretaan ja siirretään paineen 

avulla ohuita luuseinämiä ja limakalvoja. Poski-, 

otsa- ja kitaonteloihin johtavat kanavat ja luon-

nolliset ostiumaukot laajenevat, ja häiriintynyt 

ilmakierto ja värekarvatoiminta saavat mahdolli-

suuden normaalistua. Pallolaajennuslaitteiden on 

osoitettu olevan hyvin siedettyjä, turvallisia ja luo-

tettavia. Toimenpide ja siitä toipuminen ovat po-

tilaalle helpompia kuin tavanomaisessa leikkauk-

sessa. Pelättyjä vakavia komplikaatioita ei ole 

esiintynyt. Uusilla normaalia kudosta säästävillä 

pallolaajentimilla on saatu lupaavia hoitotuloksia, 

mutta vasta pidempiaikaiset kokemukset ja kont-

rolloidut vertailututkimukset osoittavat, minkä 

paikan ja mitkä käyttöaiheet ne saavat.

Nenän sivuontelotulehdukset ovat tavallisim
pia infektiosairauksia. Ne ovat harvoin hen
genvaarallisia mutta aiheuttavat huomattavaa 
sairastamista ja elämänlaadun heikkenemistä. 
Suomessa tehdään noin 500 000 sivuontelo
tulehduksen diagnoosia vuosittain.

Tulehdusten syyt ovat moninaiset ja myö
tävaikuttavia ja taustatekijöitä on vielä enem
män. Keskeisenä patofysiologisena tekijänä 
pidetään ostiomeataalisen yksikön (OMC) 
tukkeutumista, joka on yhteydessä sivuonte
loiden ilmankierron ja mukosiliaarisen puh
distuksen häiriintymiseen.

Tulehdusten toistuessa tai oirekuvan pitkit
tyessä konservatiivisten hoitojen lisäksi tar
vitaan joskus leikkaushoitoa. Vertaamme ny
kykäytännöksi muodostunutta, kudosta pois
tavilla instrumenteilla tähystyksessä tehtävää 
sivuonteloleikkausta uuteen pallolaajentimilla 
suoritettavaan ahtautuneiden sivuontelotie
hyiden avaukseen.

Sivuontelotulehdusten 
leikkaushoito

Sivuontelotulehdusten hoidon päälinja on 
konservatiivinen (Sivuontelotulehdus. Käypä 
hoito suositus 2006). Suomessa siihen on 
kuulunut usein myös poskiontelopunktio ja 
huuhtelu, jolla onteloon jäänyt erite saadaan 
tyhjennettyä ja tilannetta ainakin hetkeksi hel
potettua. Ellei lääkityksellä ja muilla konserva
tiivisilla hoitokeinoilla saavuteta tyydyttävää 
tulosta, joudutaan harkitsemaan leikkaushoi
toa. Tavallisimpia leikkaushoidon aiheita ovat 
usein toistuvat äkilliset sivuontelotulehdukset 
ja pitkittynyt krooninen sivuontelotulehdus, 
mutta joskus leikkaukseen joudutaan myös 
äkillisen sivuontelotulehduksen uhkaavan 
komplikaation tai kasvaimen vuoksi.

Aikaisemmin leikkaukset tehtiin yleisesti 
ulkokautta kuten poskiontelon radikaalileik
kaus etuseinän läpi (Caldwell–Luc), ulkoinen 
seulalokeroston avaus tai erilaiset ulkoiset ot
saonteloiden avaukset. 1980luvun puolivälis
tä alkaen avoleikkaukset jäivät vähitellen lähes 
kokonaan pois, kun siirryttiin tähystimillä 
nenän kautta tehtäviin toimenpiteisiin (FESS
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leikkaus). Tarkoituksena oli avata suuriin si
vuonteloihin johtavat ahtautuneet tiehyet ja 
luonnolliset ostiumaukot poistamalla luusei
nämiä ja limakalvoa, minkä jälkeen sivuonte
lot voisivat parantua itsekseen (Stammberger 
ja Posawetz 1990, Penttilä 1995, Smith ym. 
2005).

Kudoksen poisto tehtiin aluksi pelkästään 
mekaanisilla purevilla instrumenteilla, kun
nes 1990luvulla saatiin käyttöön moottoroitu 
»porakone», »nenäshaver», joka poistaa ku
dosta pyörivän terän, imun ja huuhtelun avulla 
(Setliff 1996). Suhtautuminen kudoksen pois
ton laajuuteen vaihtelee. Monet nenäkirurgit 
uskovat edelleen väljiin kanaviin ja suuriksi 
laajennettuihin ostiumaukkoihin ja pyrkivät 
poistamaan mahdollisimman tarkkaan kaik
ki »sairaat» luuväliseinämät. Minimaalisen 
invasiivisen suunnan kannattajat tekevät niin 
vähän kuin mahdollista ja avaavat vain pahi
ten tukossa olevat alueet. Vaikka sivuontelot 
leikattaisiin kuinka radikaalisti tahansa, ei po
tilaalle voida luvata sivuontelotulehdusten lo
pullista paranemista, ja seurauksena nenän lii
allisesta väljentämisestä voi olla niin kutsuttu 
tyhjän nenän syndrooma. Lisäksi aina voidaan 
avata lisää vaivojen vaatiessa, mutta liian väljää 
nenää on vaikea korjata.

Endoskooppisen sivuontelokirurgian käyt
töönotto merkitsi huomattavaa parannusta 
potilaiden toipumiseen leikkauksesta avoleik
kauksiin verrattuna. Leikkaukset tehdään ny
kyisin valtaosin päiväkirurgiana, ja FESS on 
nyt yleisimpiä korva, nenä ja kurkkutautien 
alan leikkauksista. Leikkaukset tehdään nykyi
sin valtaosin päiväkirurgiana, ja FESS on nyt 
yleisimpiä korva, nenä, ja kurkkutautien alan 
leikkauksista. Kaksikymmentä vuotta sitten 
nenän sivuonteloihin kohdistuneita leikkauk
sia tehtiin meillä keskimäärin 600 potilaalle 
vuodessa, kun tällä vuosituhannella niitä on 
tehty noin 2 400 potilaalle vuosittain. Sinuiit
tipotilaan leikkauksesta johtuva keskimääräi
nen sairaalahoito on samassa ajassa lyhentynyt 
4,3 päivästä 1,2 päivään (Stakes 2008). Endo
skooppisen sivuontelokirurgian (FESS kudos
ta poistavilla instrumenteilla) tehokkuutta on 
tutkittu laajalti ja leikkaustulokset ovat olleet 
hyviä 75–95 %:lla potilaista, joilla on ollut ne

näpolypoosiin liittyvä tai muunlainen pitkit
tynyt sivuontelotulehdus (Levine 1990, Ken
nedy 1992, Schaitkin ym. 1993, Jakobsen ja 
Svendstrup 2000). Uusintaleikkauksien tarve 
on noin 7–10 % kolmen vuoden seurannassa. 
Vakavien komplikaatioiden määrä FESSleik
kauksissa on noin 0,5 %. Avoleikkauksissa se 
oli 0,25–1,6 % (Fokkens ym. 2007). Vakavi
na leikkauskomplikaatioina pidetään lähinnä 
toimenpiteeseen menehtymistä, erilaisia sil
mävaurioita, kallosisäisiä vaurioita ja isoja ve
renvuotoja. Lisäksi esiintyy pienempiä komp
likaatioita, kuten vähäisempiä verenvuotoja, 
tulehduksia, emfyseemaa ja verenpurkaumaa 
silmän ympärillä, sekä kiinnikkeitä. Niiden 
esiintyvyys on 5,4 %(May ym. 1994, Rom
bout ym. 2001).

Nenän sivuontelokanavien 
pallolaajennus

Kardiologiassa angioplastialla on pystytty kor
vaamaan ohitusleikkauksia, ja pallolaajennusta 
käytetään myös mm. urologiassa ja gastroente
rologiassa. Vuonna 2002 Kaliforniassa alettiin 
suunnitella pallolaajentimien käyttöä nenän 
sivuonteloiden tiehyiden laajentamisessa. 
Ensimmäiset laitteet saatiin käyttöön kolme 
vuotta sitten, ja tähän mennessä pallolaajen
nuksia on tehty 43 000 potilaalle yli 130 000 
sivuonteloon. Tutkimukset osoittavat pallo
laajennuksen olevan tehokas ja turvallinen 
hoito. Hoitotulokset ovat olleet yhtä hyviä 

Kuva 1. Eri sivuonteloihin tarkoitettuja 0–110 as-
teen kulmilla varustettuja ohjainputkia. Ohut putki 
on tarkoitettu ahtaisiin anatomisiin olosuhteisiin.
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kuin FESSleikkauksella kudosta poistavia 
instrumentteja käyttäen, eikä pallolaajentimi
en käytöstä ole raportoitu aiheutuneen vaka
via komplikaatioita (Bolger ja Vaughan 2006, 
Brown ja Bolger 2006, Vaughan 2008). Ny
kyisin käytössä on jo toisen polven laitteita. 

Kuvissa 1–3 on sinusten pallolaajennuksessa 
käytettäviä työkaluja.

Yhdysvalloissa valtaosa nenän sivuontelo
leikkauksista tehdään yleisanestesiassa, meillä 
paikallispuudutuksessa ja suonensisäisessä se
daatiossa. Kirjoittaja (MP) teki 70 ensimmäi
sestä pallolaajennuksestaan 44 paikallispuudu
tuksessa ja viimeisimmät 27 valoläpivalaisua 
käyttäen. 

Tähystimiä ja ksenonvaloa tai röntgenläpi
valaisua (nk. Ckaari) käyttäen hoidettavaan 
onteloon viedään ohut taipuisa pehmeä
kärkinen ohjainvaijeri ohjainputken kautta 
(Kuva 4). Pallolaajennuskatetri työnnetään 
ohjainvaijeria pitkin sivuontelokanavaan. 
Pallo täytetään ruiskun avulla laimennetulla 
vesiliukoisella röntgenvarjoaineella 8–10 baa
rin paineeseen, joka saa aikaan kontrolloitu
ja murtumia sivuontelotiehyitä ympäröiviin 
ohuisiin luuseinämiin. Potilas kuulee usein 
tällöin pientä rutinaa. Tiehyet laajennetaan 
koko matkaltaan. Onteloiden tyhjentämiseen 
eritteistä voidaan käyttää erityistä pyörivää 
huuhtelukatetria, joka viedään ohjainvaije
ria pitkin onteloon. Katetrilla voidaan antaa 
myös lääkettä onteloon. Kanavien avoimuus 
tarkistetaan tähystimellä katetrin poistamisen 
jälkeen (Kuva 5). Pallolaajennuksen jälkeen ei 
nenäonteloa tarvitse tamponoida kuten tavan
omaisen leikkauksen yhteydessä. Potilas on 
myös pelkän pallolaajennuksen jälkeen työky
kyinen useimmiten jo seuraavana päivänä; ta
vanomaisen FESSleikkauksen jälkeinen toipi
lasaika on 1–2 viikkoa. Pallolaajennus voidaan 
tehdä myös samanaikaisesti kudosta poistavan 

Kuva 2. Erikokoisia pallokatetreja paksuudet 3,5 mm, 
5 mm, 6 mm ja 7 mm ja pituudet 12, 16 ja 24 mm.

Kuva 3. Painemittarilla varustettu täyttöruisku.

Kuva 4.  Tähystimiä ja röntgenläpivalaisimia (nk. 
C-kaari) käyttäen hoidettavaan onteloon viedään 
ohut taipuisa pehmeäkärkinen ohjainvaijeri ohjain-
putken kautta.

Nenän sivuontelotulehduksen hoito pallolaajentimella

Kuva 5. Avoin poskiontelotiehyt heti pallolaajennuk-
sen jälkeen.
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FESSleikkauksen kanssa nk. hybriditoimen
piteenä, esimerkiksi poistamalla nenäpolyypit 
tavanomaiseen tapaan shaverilla ja avaamalla 
tiehyet pallolaajentimella.

Altistuminen röntgensäteilylle

Sivuontelotulehduspotilaat altistuvat röntgen
säteilylle jo sivuonteloiden tietokonetomogra
fiakuvia otettaessa. Vaikka kirurgin kokemus 
katetroinnissa ja tähystimien käyttö pallolaa
jennuksessa vähentävät röntgenläpivalaisuai
koja, sekä potilas että hoitohenkilökunta al
tistuvat röntgensäteilylle (Ketola 2008). Sekä 
kirurgin että potilaan altistuminen röntgen
säteilylle on vähäistä. Kirurgi voisi tehdä pal

lolaajennuksen 6 000 sivuonteloon vuodessa 
ennen kuin ammattialtistumiselle säädetty raja 
ylittyisi (Boggs 2008). Potilaalle kaihin kehit
tyminen on merkittävin röntgenläpivalaisun 
riski. Linssisamentuman kynnys on 500 mGy, 
joten yli 29 minuutin läpivalaisu aiheuttaa 
kaihiriskin (Chandra 2007). Bolgerin ym. 
(2007) monikeskustutkimuksessa fluorosko
piaajan mediaani oli 0,81 minuuttia sinusta 
kohti ja alle viisi minuuttia molemminpuoli
sessa kaikkien sinusten pallolaajennuksessa. 
Potilas ja lääkäri suojataan kilpirauhassuojilla 
ja lyijyesiliinoilla. Röntgenläpivalaisu voidaan 
myös korvata käyttämällä kylmävaloläpivalai
sua varten suunniteltuja Lumaohjainvaijereita 
ja ksenonvalolähdettä.

Kuva 6. Kaavio pallolaajennuksesta. a) 90 asteen ohjausputken kärki on viety nenätähystinkontrollissa oi-
keaan infundibulumkanavaan. Taipuisa pehmeäkärkinen ohjainvaijeri on viety ohjainputken läpi poskionte-
loon. B) Pallokatetri on viety ohjainvaijeria pitkin poskiontelon ulosvirtauskanavaan ja täytetty röntgenvarjo-
aineella 10 baarin paineeseen. C) Avoin poskionteloon johtava kanava pallolaajennuksen ja poskionteloerit-
teen tyhjennyksen jälkeen.
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TauluKKo 1. Pallolaajennuksella hoidettujen sivuontelo-ostiumien avoimuus kuuden kuukauden kuluttua 
tehdyssä nenän tähystyksessä (Bolger ym. 2007).

Ostium Poskiontelo n (%) Kitaontelo n (%) Otsaontelo n (%)

124 66 114

Avoin 113 (91) 40 (61) 94 (82)

Tukossa 1 (1) 0 1 (1)

Ei arvioitavissa 10 (8) 26 (39) 19 (17)

TauluKKo 2. Poskiontelotulehduksen oireiden parantuminen (Bolger ym. 2007).

Oireettomia

Aika leikkauksesta Pallolaajennus + muu FESS-leikkaus (%) Pelkkä pallolaajennus (%)

1 viikko 45/56 (80) 41/48 (85)

3 kk 46/49 (94) 41/42 (98)

6 kk 45/51 (88) 35/44 (80)

Pallolaajennuksesta tehdyt 
tutkimukset

Ensimmäiset tutkimukset tehtiin vainajilla. 
Pallolaajentimella onnistuttiin laajentamaan 
31 sivuontelon ostiumia ilman epätoivottuja 
murtumia silmäkuoppaan tai kallonpohjaan 
(Bolger ja Vaughan 2006). Ensimmäisessä po
tilastutkimuksessa onnistuivat kaikki suunni
tellut kymmenen poskiontelon, viisi kitaonte
lon ja kolme otsaontelon ostiumin laajennusta 
kymmenellä potilaalla. Haittavaikutuksia ei 
havaittu, ja kirurgi totesi, että laitteet olivat 
helppokäyttöisiä ja hyvin siedettyjä (Bolger ja 
Vaughan 2006).

Ensimmäisessä monikeskustutkimuksessa 
(prospektiivinen, satunnaistamaton) kymme
nen kokenutta rinologia teki pallolaajennuk
sen 115:lle kroonista sinuiittia sairastavalle po
tilaalle, jotka eivät olleet parantuneet muulla 
hoidolla ja tarvitsivat FESSleikkauksen (Bol
ger ym. 2007). Potilaita, joilla oli laajaalainen 
nenäpolypoosi, aikaisempi laaja FESSleik
kaus tai laaja luun uudismuodostus, ei otettu 
aineistoon, mutta vaikeaoireisia potilaita ei 
suljettu tutkimuksen ulkopuolelle. Yhdistetty 
FESSleikkaus pallolaajentimilla ja tavanomai
silla työkaluilla tehtiin 59 potilaalle ja pelkkä 
pallolaajennus 56 potilaalle. 109 potilaan 358 

ostiumia yritettiin laajentaa, ja se onnistui 
97 %:ssa ostiumeista. Keskimäärin avattiin 3,1 
sivuonteloa potilasta kohti. Seurantaaika oli 
puoli vuotta, ja poski ja otsaontelot pysyivät 
hyvin auki (tauluKKO 1). Niiden kitaonteloi
den suuri määrä (39 %), joiden avoimuutta ei 
pystytty arvioimaan johtunee nenän takaosan 
tähystyksen epämukavuudesta potilaalle. Uu
sintaleikkausta tarvitsi vain kolme sivuonteloa 
(1 %) kolmella potilaalla (2,8 %). Poskionte
lotulehduksen oireet paranivat hyvin sekä hy
bridiryhmässä että pelkän pallolaajennuksen 
ryhmässä (tauluKKO 2). Pallolaajentimet to
dettiin hyvin siedetyiksi ja tehokkaiksi puolen 
vuoden päästä arvioituna. Saman tutkimuksen 
vuoden ja kahden vuoden seurantatulokset 
julkaistiin tänä syksynä ja ovat samansuuntai
set (Kuhn ym. 2008, Weiss ym. 2008).

Sen jälkeen on julkaistu muutamia pie
nempiä hoitotutkimuksia. Wynn ja Vaughan 
(2006) vertasivat prospektiivisesti 21 potilaan 
toipumista sivuonteloiden pallolaajennuksesta 
ja FESSleikkauksesta toipumista. Sinusplas
tiaryhmän potilailla oli vähemmän kipuja ja 
kipulääkityksen tarvetta. Verenvuoto oli vä
häisempänä, ja potilaat palasivat nopeammin 
työhön. Jälkipuhdistuksia ei tarvittu, ja poti
lailla esiintyi myös vähemmän päänsärkyä ja 
unihäiriöitä.

Nenän sivuontelotulehduksen hoito pallolaajentimella
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Church ym. (2006) tekivät sadalle peräk
käiselle potilaalle kyselyn heidän pallolaajen
nuksensa tuloksesta, ja positiivisen vastauk
sen antoi 95 % potilaista kolmen kuukauden 
ja 91 % kuuden kuukauden kuluttua. Puolen 
vuoden kuluttua pallolaajennuksesta 81 % oli
si valinnut uudelleen saman toimenpiteen ja 
92 % suosittelisi sitä toisille.

Friedman ym. (2008) retrospektiivisessa 
tutkimuksessa selvitettiin sinusplastian siedet
tävyyttä, potilaiden tyytyväisyyttä ja kustan
nuksia 100 potilaalla, joille tehtiin pallolaajen
nus joko leikkaussalissa tai vastaanottotoimen
piteenä. Osalle potilaista pallolaajennus voitiin 
tehdä vastaanotolla paikallispuudutuksessa 
ilman komplikaatioita.

Seurantatutkimuksessa, jossa pyrittiin laa
jentamaan 136 otsaontelotiehyttä, se oli on
nistunut 91 %:ssa tapauksista. Puolen vuoden 
kuluttua 92 % otsaonteloista tutkittiin ja 19 
otsaontelotiehyeen ei saatu näkyvyyttä tähys
tyksessä. Lopuista 95 ontelosta vain yksi oli 
tukkeutunut, ja siihen jouduttiin tekemään 
uusintaleikkaus. Haittavaikutuksia ei havaittu 
(Rehl ja Vaughan 2007).

Toisessa tutkimuksessa 20 potilaalle tehtiin 
pallolaajennus 40 otsaontelotiehyeen. Neljään 
näistä ei onnistuttu pääsemään. Viiden kuu
kauden seurannassa ei ilmennyt haittavaiku
tuksia ja otsaonteloiden tietokonetomografia
kuvissa nähtiin paranemista (Payne ja Catala
no 2007).

Tänä keväänä julkaistiin 1 036 aikuispoti
laan seurantatutkimusaineisto, jossa pallolaa
jentimia oli käytetty FESSleikkauksen yhte
ydessä 27 yhdysvaltalaisessa korvalääkäriprak
tiikassa (Levine ym. 2008). Tutkimus tehtiin 
18 kuukauden aikana joulukuusta 2005 alkaen 
leikatuille perättäisille potilaille. Pallolaajennus 
oli tehty yhteensä 3 276 sivuonteloon, keski
määrin 3,2 sivuonteloon potilasta kohden. Pal
lolaajentimien käytöstä ei aiheutunut yhtään 
merkittävää komplikaatiota. Sivuonteloista 
1,3 %:ssa tarvitsi 40 viikon seurannan aikana 
uusintaleikkauksen. Poskiontelotulehduksen 
oireet paranivat 95,2 %:lla potilaista, pysyivät 
ennallaan 3,8 %:lla ja pahenivat 1 %:lla poti
laista. Leikkauksen jälkeen sivuontelotuleh
dukset olivat merkitsevästi harvinaisempia 
ja vähemmän vaikeita verrattuna infektioihin 
ennen leikkausta. Tulokset olivat samanlaiset 
pelkissä pallolaajennuksissa, hybridileikkauk
sissa ja uusintaleikkauksissa.

Pallolaajennuksen kritiikkiä

Kun pallolaajennus tuotiin yhdysvaltalaiseen 
tapaan mediavyörytyksellä julkisuuteen, se 
herätti paljon kuumaa keskustelua ja epäilyjä 
siitä, onko menetelmä vielä valmis ja riittä
västi tutkittu. Eräs suurimmista kriitikoista 
oli parikymmentä vuotta sitten itse kokenut 
samantapaista vastustusta tuodessaan ajatuk
set FESSleikkauksesta Uudelle mantereelle 
(Lanza ja Kennedy 2006). Kroonisessa nenän 
sivuontelotulehduksessa ei ole kyse pelkäs
tään tukosongelmasta niin kuin angioplastias
sa. Halutaan myös poistaa kroonisesti tuleh
tunutta kudosta sivuonteloista. On osoitettu, 
että tulehdus leviää luun läpi, ja arvellaan, että 
ostiumit ahtautuvat helpommin uudelleen, 
ellei tulehtunutta kudosta ja luuväliseinämiä 
poisteta. Arvostelua herätti myös se, että poti
las saattoi itse etsiä Internetin kautta pallolaa
jennuksia tekevän lääkärin. Nykyisin ilmapiiri 
on jo rauhoittunut ja mm. American Rhino
logic Society (ARS) ja American Academy 
of Otolaryngology – Head and Neck Surgery 
(AAOHNS) ovat ottaneet puoltavan kannan 
menetelmään (Setzen 2007).

YDINASIAT

	 Pallolaajentimilla	 onnistutaan	 katetroimaan	 ja	
avaamaan	 nenän	 sivuonteloiden	 ahtautuneet	 tie-
hyet.

Menetelmä	vaikuttaa	lupaavalta	varsinkin	otsaon-
telotulehdusten	kirurgisessa	hoidossa.

Toipuminen	 on	 nopeampaa	 kuin	 tavanomaisen	
FESS-leikkauksen	jälkeen.

Sivuontelokirurgiassa	 pallolaajentimet	 yksinään	
sopivat	 valikoitujen	 potilaiden	 hoitoon,	 mutta	 ta-
vanomainen	FESS-leikkaus	on	edelleen	tarpeen.	
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Seurantaajat eri tutkimuksissa ovat olleet 
vielä lyhyitä. On myös esitetty epäilyjä, että 
tutkimuspotilaiden poskiontelotulehdukset 
olisivat olleet suhteellisen lieviä. Varsinaisia 
satunnaistettuja vertailututkimuksia muihin 
leikkausmenetelmiin nähden ei ole vielä jul
kaistu. Pallolaajentimet ovat kertakäyttöisiä 
ja kalliita, mutta samaa pallokatetria voidaan 
käyttää saman potilaan kaikkiin kuuteen si
vuonteloon. Osa pallolaajennuksista voidaan 
tehdä vastaanotolla valoläpivalaisussa, mikä 
vähentää leikkaussalin tarvetta sinuiittipotilail
la. Tutkimukset toimenpiteen kustannusvai
kuttavuudesta puuttuvat vielä lähes kokonaan.

On myös esitetty epäilyjä myöhemmästä 
mukoseelen eli limarakkulan riskistä ja väitet
ty, että sinuskirurgia yritetään muuttaa pelkäk
si laajentamiseksi.

Suomen tilanne

Nenälääkäreiden koulutus pallolaajentimien 
käyttöön aloitettiin meillä Tampereella hel
mikuussa tänä vuonna. Tähän mennessä kol
mella pienryhmäkurssilla on ollut 26 kollegaa 
harjoittelemassa pallolaajennusta vainajillla. 
Kirjoittajan (MP) ensimmäisen kymmenen 
kuukauden aikana saamat kokemukset 70 po
tilaan pallolaajennuksista ovat olleet myön
teisiä. Menetelmä vaatii opettelua, mutta op
pimiskäyrä ei vaikuta kovin loivalta (Penttilä 
2007).

Lopuksi

Viime vuosien aikana FESSleikkauksessa on 
ryhdytty säästämään mahdollisimman paljon 
normaaleja kudoksia ja saatu käyttöön uusia 
työkaluja auttamaan ongelmatapauksissa. Pal
lokatetrilaitteet tulevat ehkä merkitsemään 
selvää muutosta FESSleikkauksessa.

Käytettävissä oleva tieto kertoo hyvistä hoi
totuloksista. Seurantaajat tutkimuksissa ovat 
kuitenkin toistaiseksi olleet lyhyitä eikä pros
pektiivisia satunnaistettuja vertailuja eri leik
kausmenetelmien välillä ole käytettävissä.

Pallolaajennus näyttäisi olevan sivuonte
loissakin poskiontelopunktion jälkeen vähiten 
invasiivinen toimenpide, ja se löytänee oman 
paikkansa. Seulalokeroiden tukoksien avaami
seen ei pallolaajentimia ole kehitetty. Leikkaus
ta pelkääviä potilaita saattaa rauhoittaa tieto, 
ettei pallolaajentimilla ole aiheutettu yhtään 
vakavaa leikkauskomplikaatiota.

Jatkuvasti kehitetään uusia laitteita ja sovel
luksia, joilla pyritään antamaan potilaille pa
rempaa hoitoa. Uusiin hoitoihin ja laitteisiin 
liittyy haasteita, huolia ja kritiikkiä, ja kirurgien 
pitää testata ja parantaa niitä.  ■

Matti PENttilÄ, dosentti, lt, erikoislääkäri
JuRa NuMMiNEN, lt, erikoislääkäri
TAYS, silmä-, korva- ja suusairauksien vastuualue
PL 2000, 33521 Tampere

SiDoNNaiSuuDeT:
MaTTi PeNTTilÄ; Osa-omistajana perheyrityksessä (Otoplug Oy, tampere), joka maahantuo 
ja markkinoi lääketieteellisiä laitteita mm. sinuskirurgiavälineitä ja pallolaajentimia. Osallistuu 
laitteiden käyttökoulutukseen.

JuRa NuMMiNeN; luennoinut ylähengityssairauksista ja niiden hoidosta seuraavien 
lääketeollisuuden edustajien tilaisuuksissa. alK-abello, GsK, MsD ja schering-Plough. 
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