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KIVESTEN POISTOLEIKKAUS ELI ORKIEKTOMIA
Kivesten poistoleikkaus tehdään yleensä joko kivessyövän vuoksi tai eturauhassyövän
vuoksi. Kivessyövän hoitona on yleensä kiveksen poisto, lisäksi käytetään säde- ja
solunsalpaajahoitoa sekä imusolmukkeiden poistoa tarpeen mukaan. Mikäli kivekset
poistetaan osana eturauhassyövän hoitoa, poiston tarkoituksena on lopettaa
mieshormonien vaikutus sekä pysäyttää tai hidastaa taudin etenemistä.

Leikkaus
Leikkauksessa poistetaan joko toinen tai molemmat kivekset. Toimenpide tehdään
selkäydinpuudutuksessa. Leikkauksen yhteydessä voidaan asettaa silikoninen
kivesproteesi, joka muistuttaa oikeaa kivestä. Lääkäri keskustelee kanssasi
kivesproteesin asettamisesta ennen leikkausta. Leikkauksen jälkeen vointiasi
tarkkaillaan heräämössä parin tunnin ajan, jonka jälkeen siirryt vuodeosastolle.

Hormonitoiminnan muutokset
Kivesten poiston suotuisa vaikutus eturauhassyöpään alkaa muutamassa päivässä.
Joillekin saattaa toimenpiteen jälkeen ilmaantua kiusallista kohtauksittaista hikoilua eli
"kuumia aaltoja", jotka vähenevät vähitellen vuoden kuluessa. Kun hormonitoiminta
loppuu, häviää myös useimmilta halu ja kyky yhdyntään. Molempien kivesten poiston
jälkeen miesten testosteronin lasku voi aiheuttaa myös osteoporoosia.

Seksuaalisuus
Seksuaalisuudessa tapahtuviin muutoksiin sopeutuminen vaatii aikaa ja voimavaroja.
Jos omat voimat eivät riitä, puhu puolison tai läheisen kanssa. Voit aina kääntyä
hoitavan lääkärin ja hoitajan puoleen kaikissa syöpään liittyvissä asioissa. Heidän
kauttaan saat myös tarvittaessa yhteyttä muihin asiantuntijoihin.

Haavan hoito
Kivespussissa on haava, josta ompeleet sulavat pois 7-14 päivän kuluessa. Pidä haava
puhtaana suorittamalla alapesu päivittäin pelkällä vedellä sekä vaihtamalla pesun
jälkeen puhtaat alushousut. Saunaan voit mennä, kun ompeleet haavalta ovat
sulaneet. Jos haavalla on kotiin lähtiessä haavateippi, anna sen olla siinä muutaman
päivän ajan.
Kotiin pääsyn jälkeen leikkaushaavan sekä mahdollisen kivesproteesin tarkkailu on
tärkeää Jos kiveshaava erittää verta tai märkää, poista mahdollinen haavateippi ja
suihkuta haavaa ainakin 2-3 kertaa päivässä esimerkiksi alapesusuihkulla tai pese
lämpimällä vedellä. Laita haavan päälle sidetaitos tai vaikka terveysside. Jos eritys
haavalta jatkuu tai haavan paranemisessa on ongelmia, ota yhteys lähimpään
terveyskeskukseen tai osastolle 10, puhelin 06 826 4310.
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Kontrolli
Jälkitarkastus on urologian poliklinikalla. Jälkitarkastusajan
laboratoriotutkimusten ajat ja ohjeet saat kotiutuessasi.
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