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Syventävän opinnon kirjallisuusosassa perehdyin ISSVA:n (the International Society for 
the Study of Vascular Anomalies) verisuonianomalioiden luokittelujärjestelmään ja 
käytin aineistona myös Pubmed-tietokantaa ja muuta alan kirjallisuutta.   

Vuonna 2014 päivitetyn ISSVA:n luokittelujärjestelmän mukaan verisuonianomaliat 
jaetaan kahteen pääryhmään: verisuoniepämuodostumiin (eli vaskulaarisiin 
malformaatioihin) ja proliferatiivisiin vaskulaarisiin muutoksiin, eli verisuoniperäisiin 
kasvaimiin (vascular tumor). Verisuoniepämuodostumiin kuuluvat kapillaariset, 
laskimoperäiset epämuodostumat, valtimo-laskimolähtöiset, imutie-epämuodostumat 
sekä eri muotojen yhdistelmät. Termiä hemangiooma käytetään yhä usein 
verisuoniperäisistä kasvaimista tai verisuoniepämuodostumista, eikä WHO (the World 
Health Organization) myöskään luokittelussaan erottele verisuoniepämuodostumia ja 
verisuoniperäisiä kasvaimia käytettäessä hemangiooma-termiä.  

Tutkielmaosassa poimin HUSLAB:n tietokannasta Qpati-ohjelman avulla suuontelon ja 
leukaluun alueella diagnosoidut hemangioomat ja verisuoniepämuodostumat 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta aikavälillä 1.1.2002-16.5.2019. 
Tietokannasta löytyi 269 diagnoosia, joista 54 % oli hemangioomia ja 46 % oli 
verisuoniepämuodostumia. Muutoksista 52 % (140 kpl) oli naisilla, joilla esiintyvyys oli 
suurinta 50-60 vuoden iässä; miehillä 60-70 vuotiaana. Yleisimmin, 91,8 % (247 kpl), 
muutoksia esiintyi suun limakalvoilla ja vain 8,2 % (22kpl) diagnosoitiin leukaluista. 
Infantiili hemangioomia löytyi 12 tytöltä ja 4 pojalta. Myös kirjallisuudessa infantiili 
hemangiooman on todettu olevan yleisempää tytöillä. En löytänyt tietokannasta 
vastaavia suuontelon tai leukaluun alueelta tehtyjä analyysejä verisuonianomalioiden 
esiintyvyydestä, joten en pystynyt vertailemaan omia tutkimustuloksia muiden 
löydöksiin.  
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1 Johdanto 

1.1 Verenkiertojärjestelmä 

Verenkiertojärjestelmä koostuu sydämestä, valtimoista, kapillaareista sekä laskimoista. 

Valtimot kuljettavat verta pois sydämestä. Ne haarautuvat suurista suonista yhä 

pienemmiksi pikkuvaltimoiksi eli arterioleiksi ja lopulta kapilaarisuoniksi. 

Kapillaarisuonissa tapahtuu kaasujen, eli hapen ja hiilidioksidin, sekä ravinteiden ja 

jäteaineiden vaihto veren ja kudosten välillä. Kapillaarisuonista muodostuu ensin 

pieniä laskimoita eli venuleita, jotka yhtyvät yhä suuremmiksi laskimosuoniksi. 

Laskimot kuljettavat verta takaisin sydämeen. (Mescher, 2016) 

Imusuonisto palauttaa ylimääräisen kudosvälitiloissa olevan nesteen takaisin 

verenkiertoon. Se koostuu pienistä imusuonista, jotka muodostavat yhä suurempia 

imusuonia, kunnes ne yhtyvät verenkiertojärjestelmän kanssa lähellä vena jugularis 

internan ja vena subclavian liitoskohtaa. (Mescher, 2016) 

Sekä veri- että imusuonten sisäpintaa rajaa kerros litteää epiteeliä, nimeltään 

endoteeli. Endoteelisolut ovat litteitä ja monikulmaisia. Ne ovat valikoivasti läpäiseviä, 

ja ne säätelevät muun muassa aineenvaihduntatuotteiden vaihtoa sekä valkosolujen 

liikettä veren ja kudosten välillä. Lisäksi endoteelisolut säätelevät veren hyytymistä, 

verisuonten tonusta ja veren virtausta sekä immuunivastetta. Ne myös erittävät 

tarvittaessa erilaisia kasvutekijöitä, kuten VEGF:ää (vascular endothelial growth factor).  

(Mescher, 2016) 

Verisuonten seinämät, lukuunottamatta kapillaareja,  koostuvat kolmesta 

samankeskisestä kerroksesta: Sisin kerros, tunica intima, koostuu endoteelista ja 

ohuesta endoteelin alaisesta kerroksesta. Keskikerros, tunica media, sisältää 

pääasiassa helikaalisesti järjestäytyneitä sileälihassolukerroksia. Ulompi kerros, tunica 

externa, koostuu tyypin I kollageenista ja elastisista säikeistä. (Mescher, 2016) 

Suuret valtimot koostuvat paksusta tunica mediasta, jossa on vaihteleva määrä 

elastisia lamelleja sileälihassäiekerrosten välissä. Tunica media voi sisältää jopa 40 

sileälihaskerrosta. Intima on hyvin kehittynyt, ja endoteelikerroksen alla  on 

sileälihassoluja. Adventitia on paljon ohuempi kuin media. Suuret valtimot haarautuvat 
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pienemmiksi valtimoiksi, ja pienimmissä valtimoissa on vain 1-2 sileälihaskerrosta. 

Arteriolit ovat yleensä alle 0,1mm halkaisijaltaan. Endoteelin alaisesta kerroksesta 

elastiset kerrokset puuttuvat, media koostuu sileälihassoluista ja tunica adventitia on 

ohut. (Mescher, 2016) 

Kapillaarit ovat halkisijaltaan 4-10 mikrometriä ja koostuvat yksittäisestä kerroksesta 

endoteelisoluja sekä tyvikalvosta. Kapillaarit jaetaan kolmeen tyyppiin: 1) Jatkuvat 

kapillaarit, joissa endoteelisolut ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Tämä on yleisin 

kapillaarityyppi. 2) Fenestroituneilla kapillaareilla on siivilämäinen rakenne, joka sallii 

tehokkaamman molekyylien vaihdon endoteelin läpi. Näillä kapillaareilla 

endoteelisoluja läpäisevät lukuisat pienet aukot, fenestraatiot. 3) Epäjatkuvissa 

kapillaareissa eli sinusoideissa tapahtuu maksimaalinen makromolekyylien vaihdos, 

sekä solujen tehokkaampi liike kudosten ja veren välillä. Sinusoideja löytyy muun 

muassa maksasta, pernasta sekä luuytimestä. (Mescher, 2016) 

Kapillaarien jälkeiset pikkulaskimot ovat samanlaisia rakenteeltaan kuin kapillaarit, 

mutta halkaisijaltaan 15-20 mikrometriä. Nämä pikkulaskimot yhtyvät suuremmiksi 

laskimoiksi, joilla on enemmän supistuvia soluja. Koon suuretessa, laskimoita alkaa 

ympäröidä selkeämpi tunica media, jossa on 2-3 sileälihaskerrosta. Kaikissa 

pikkulaskimoissa on hyvin suuri halkaisija verrattuna seinämän paksuuteen. (Mescher, 

2016) 

Laskimoiden tunica intimasta ulottuu läppiä, jotka estävät veren takaisinvirtausta. 

Intimalla on usein ohut endoteelin alainen kerros, ja media koostuu pienistä kimpuista 

sileälihassoluja. Suurilla laskimoilla on hyvin kehittynyt intima, media on suhteellisen 

ohut ja siinä on vaihtelevia kerroksia sileälihasta ja sidekudosta. Tunica adventitia on 

paksumpi kuin media suurissa laskimoissa ja usein sisältää pitkittäisiä kimppuja 

sileälihasta. (Mescher, 2016) 

Suurten imusuonten rakenne muistuttaa laskimoiden rakennetta, mutta niissä on 

ohuemmat seinämät eivätkä kerrokset erotu selkeästi. Pienimmät imusuonet 

koostuvat yksittäisestä kerroksesta ohuita endoteelisoluja epätäydellisen tyvikalvon 

päällä. Imusuonissa on imunesteen takaisinvirtausta estäviä läppiä. (Mescher, 2016) 
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1.2 Verisuonianomaliat 

Verisuonianomaliat voivat esiintyä harmittomina syntymämerkkeinä tai ne voivat olla 

hengenvaarallisia. Ne voivat ilmetä eri kehon osissa hyvin usealla eri tavalla ja missä 

iässä tahansa. Pääasiassa niitä esiintyy vauvoilla, lapsilla ja nuorilla aikuisilla. (Wassef 

2015)  Yrityksistä huolimatta niitä ei ole pystytty luokittelemaan tarkoin. 

Luokittelukriteereinä on yritetty käyttää muun muassa suonityyppiä, 

virtausdynamiikkaa, kliinisiä piirteitä, histologiaa, radiologiaa, genetiikkaa, 

patogeneesiä ja sijaintia. (Persky 2015) Epätarkka terminologia ja väärät diagnoosit 

ovat edelleen merkittävä ongelma niin terveydenalan ammattilaisille kuin myös 

potilaille. Termiä ”hemangiooma” on käytetty nimetessä sekä eri tyyppisiä 

verisuoniperäisiä kasvaimia että myös verisuoniepämuodostumia, vaikka näillä on 

erilainen alkuperä, evoluutio ja hoitotapa. Myöskään WHO (the World Health 

Organization) ei pehmytkudoskasvainten luokittelussaan erottele 

verisuoniepämuodostumaa ja verisuoniperäistä kasvainta käyttäessään samaa termiä. 

Tarkka diagnoosi olisi toisinaan tärkeää sekä sairauden arviointia että asianmukaista 

hoitoa varten. (Wassef 2015) 

Useiden verisuonianomalioiden geneettinen tausta on selvitetty ja on tunnistettu uusia 

sairauksia, joiden oirekuvaan ne kuuluvat. Tiedon lisääntymisen myötä 

luokittelukriteerit päivittyvät. ISSVA (the International Society for the Study of Vascular 

Anomalies) julkaisi uusimman luokittelujärjestelmän vuonna 2014, alkuperäinen on 

vuodelta 1996. ISSVA:n luokitusjärjestelmä jakaa verisuonianomaliat karkeasti kahteen 

ryhmään: vaskulaariset malformaatiot eli verisuoniepämuodostumat sekä 

verisuoniperäiset kasvaimet. (Wassef 2015) Suonityyppiin ja virtausominaisuuksiin 

perustuva Hamburgin klassifikaatio vuodelta 1988 on myös merkittävä järjestelmä, 

jota on täydennetty edelleen (Persky 2015).  
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2 Syventävien opintojen tavoitteet 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää Pubmedin avulla erilaisten 

verisuonianomalioiden ominaisuuksia sekä perehtyä niiden luokitteluun, erityisesti 

uuteen ISSVA:n  vuoden 2014 luokittelujärjestelmään. Mukaan on otettu ne 

muutokset, jotka on mainittu nimeltä. Tutkimusosiossa on kerätty tietoa HUSLAB:n 

tietokannasta hemangioomista ja verisuoniepämuodostumista suuontelon ja 

leukaluiden alueella Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä 1.1.2002-16.5.2019.   

 

 

3 Verisuoniperäiset kasvaimet 

Verisuoniperäisillä kasvaimilla tarkoitetaan muutoksia, joilla on lisäkasvua aiheuttava, 

proliferatiivinen komponentti. Ne jaetaan hyvänlaatuisiin, paikallisesti aggressiivisiin ja 

rajallisiin sekä pahanlaatuisiin. Muutosta ei ole aina helppo tunnistaa reaktiiviseksi tai 

kasvaimeksi. Tämä koskee esimerkiksi pyogeenistä granuloomaa, epitelioidista 

hemangioomaa ja sukkulasoluista hemangioomaa, joiden lokerointi tiettyyn 

anomalioiden alaluokkaan on ollut kiistanalaista. (Wassef 2015)  Seuraavaksi käydään 

läpi verisuoniperäiset kasvaimet alla olevan taulukon 1 mukaisesti.  
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3.01 Infantiili hemangiooma (IH) 

Yleisin vauvoilla esiintyvä kasvain on infantiili hemangiooma (IH), jonka 

insidenssi on 4-10 % (Wassef 2015). Se on verisuonten hyvänlaatuinen 

kasvain, joka esiintyy rajallisella alueella (kuva 1). Kasvain on yleisempi 

naissukupuolisilla, keskosilla, erityisesti alle 1500 g painavilla sekä 

vaaleaihoisilla. Yleisin esiintymispaikka on pään ja kaulan alue joko 

yhdessä tai useassa eri kohdassa. (Persky 2015) 

IH jaetaan kolmeen vaiheeseen: initiaali-, proliferatiivinen- ja 

involuutiofaasi (taantumisfaasi). Initiaalifaasissa IH ilmenee hyvin rajoittuneena, 

punoittavana, mahdollisesti telangiektaattisena täplänä. Proliferatiivisessa faasissa IH 

Kuva 1: Kliininen kuva IH:sta 
(Vivas-Colmenares 2016) 

Verisuoniperäiset 
kasvaimet

Benignit

Infantiili 
hemangioo

ma
Kongenitaali 

hemangiooma
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involutoivat

Noninvolutoivat
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Tauluko 1: Hierarkkinen esitys verisuoniperäisten kasvainten 
luokitteluperiaatteista pääpiirteittäin ISSVA:n mukaan. (Wassef 2015) 

 



  

 

6 

kasvaa punoittavaksi kasvaimeksi. Involuutiofaasissa ei ole kliinistä kasvainta enää tai 

jäänteenä on arpi, telangiektasia eli hiussuonten laajeneminen 

sekä ylimääräistä ihoa. (Persky 2015)  

IH:t voivat esiintyä jo syntymässä tai kehittyä syntymän 

jälkeen, tyypillisesti kahden viikon iässä. Ne ovat yksittäisiä 

ihomuutoksia, jotka suurenevat kuukausissa ja sitten ne 

asteittaisesti pienenevät (Wassef 2015). Maksimikoko 

saavutetaan 3-6 kuukauden jälkeen. Proliferatiivinen faasi 

päättyy 9 kuukauden ikään mennessä. Involuutio tapahtuu 

vasta 5-10 vuotiaana, jonka jälkeen muutoksen surkastuma 

korvautuu side- ja rasvakudoksesta koostuvalla jäänteellä. 

(Persky 2015)  

IH:t koostuvat pääasiassa jakautuvista endoteelisoluista ja 

perisyyteistä (Wassef 2015). Proliferatiivisessa faasissa IH:t 

koostuvat pienistä lohkoista tiiviitä kapillaareja, jotka ovat 

pulleiden, mitoottisesti aktiivisten endoteelisolujen rajaamia 

(kuvat 2 ja 3). Endoteelisolujen välissä on sidekudosta, jossa 

on muun muassa fibroblasteja, perisyyttejä ja syöttösoluja. 

Involuution alussa mitoottinen aktiivisuus laskee ja syöttösolujen määrä nousee. Tästä 

seuraa endoteelisolujen apoptoosi, mikä johtaa litteämpään solujen ulkoasuun. 

Suonten määrä laskee, ja jäljelle jäävät suonet korvautuvat side- ja rasvakudoksella 

(fibro-fatty residuum). Syöttösolujen sekä pienten lohkojen määrä laskee. (Persky 

2015) 

Suurin haaste IH:ien hoidossa on hoitotarpeen arviointi. Yleisimmin ne vaativat vain 

aktiivista seurantaa. Tyypillistä komplikaatiota, haavauman muodostumista, tulisi 

hoitaa, jotta vähennettäisiin arpeutumista, kipua ja sekundaarisen infektion 

mahdollisuutta. Paikalliset antibiootit, suojaava peittäminen, kipulääkitys ja/tai suun 

kautta otettavat antibiootit voivat tulla kyseeseen. Toisinaan pulssivärilaser voi auttaa 

kipuun ja nopeuttaa paranemista, mutta se saattaa myös aiheuttaa haavaumien 

muodostumista. Proliferoituville, pienille, yksipesäkkeisille IH:ille paikallinen timololi ja 

Kuva 2 ja 3: Histologiset leikkeet IH:sta H&E 
värjäyksellä. Kuvissa lukuisia lohkoja tiiviitä 
kapillaareja, joita reunustaa suuri määrä 
mitoottisesti aktiivisia endoteelisoluja. 
(Persky 2015) 
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muutoksen sisäinen kortikosteroidihoito voivat olla hyödyllisiä. Myös 

triamsinoloniasetonidi voi tulla kyseeseen proliferatiivisen faasin aikana. (Liang 2014) 

Ensisijaisena systeemisenä hoitona on suun kautta otettava propranololi. 

Vaihtoehtona propranololille ovat kortikosteroidit, interferoni ja vinkristiini. 

Muutokset, jotka aiheuttavat toiminnallista haittaa, esimerkiksi yläluomen tai 

hengitysteiden hemangioomat, voidaan poistaa proliferatiivisen faasin aikana, jos 

lääkkeellistä hoitoa ei voida käyttää tai siitä ei ole hyötyä. Poistoa voidaan myös tarvita 

involuutiofaasissa, jos pysyviä ihomuutoksia on tapahtunut, esimerkiksi arpeutuvissa 

tai leveäkantaisissa IH:issa. Involuutiofaasissa pulssivärilaserhoidosta on apua 

telangiektasiaan ja punoitukseen. Fraktionoitua laseria voidaan käyttää parantamaan 

pinnan muutoksia. (Liang 2014) 

 

3.02 Kongenitaali hemangiooma (CH) 

Kongenitaalit eli synnynnäiset hemangioomat (congenital hemangioma, CH), kasvavat 

sikiön ollessa kohdussa, ja ne esiintyvät jo syntymässä täysikokoisina kasvaimina 

(Persky 2015). Kyseessä ovat jakautuvien endoteelisolujen hyvänlaatuiset synnynnäiset 

kasvaimet, joissa kapillaarien määrä on suurentunut (Regezi 2017). CH:t eivät ole yhtä 

yleisiä kuin IH:t (Persky 2015). CH:t usein surkastuvat jo ennen ensimmäistä ikävuotta, 

mutta voivat säilyä myös stabiileina tai osittain surkastuneina. Tämän perusteella CH:t 

jaetaan kolmeen luokkaan: nopeasti involutoivat (RICH), ei-involutoivat (NICH) ja 

osittain involutoivat  (Wassef 2015). Mikroskooppisen tyypin mukaan CH:t jaetaan 

kapillaarisiin ja onteloisiin (cavernous) (Regezi 2017). Näiden muutosten 

ilmentymiseen ei vaikuta sukupuoli. Yleisimmin ne esiintyvät pään ja raajojen alueella 

lähellä niveliä (Persky 2015). Suun alueella ne useimmiten sijaitsevat huulessa, kielessä 

sekä posken limakalvolla (Regezi 2017).  
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Kliinisesti RICH:t esiintyvät infiltroivina violetteina 

plakkeina tai kiinteinä violetteina telangiektaattisina 

pieninä kyhmyinä (noduleina) ja niitä ympäröi vaalea kehä 

ja suuret perifeeriset suonet. Muutoksilla voi olla myös 

keskellä painauma, arpi tai haava. Ultraäänen avulla 

muutos on havaittu jopa raskauden 12. viikolla, ja ne 

tyypillisesti häviävät spontaanisti 14. kuukauden ikään 

mennessä. (Persky 2015) 

Muutoksen syntymekanismia ei vieläkään tunneta 

kunnolla. Histologisesti RICH:lla (kuva 4) on yleensä 

pienemmät lohkot (lobulit) kuin IH:lla ja NICH:lla. 

Endoteelisolut ovat kohtuullisesti suurentuneet ja 

toisinaan niillä voi olla sytoplasmisia endoteliaalisia 

sulkeutumia (inkluusioita). (Persky 2015) 

NICH muistuttaa kliinisesti RICH:aa. NICH:t ovat karkeita, 

prominentteja, alla on telangiektasiaa ja seassa vaaleita 

alueita sekä vaalea perifeerinen kehä. Palpaatiossa ne 

tuntuvat lämpimiltä, ovat vain hieman koholla ja niiden 

väri vaihtelee heterogeenisesti pinkistä violettiin. 

Kasvaimia esiintyy hieman useammin poikavauvoilla ja ne 

kasvavat lapsen kasvun mukana. Histologisesti havaitaan suuria lohkoja, jotka 

koostuvat pienistä ohutseinäisistä suonista, joilla on kaarevat kerrokset (laminat) ja 

suuri, usein tähtimäinen, keskussuoni. Laaja sidekudostuminen (fibroosi) erottaa 

lohkot toisistaan. Hajanaisesti kudoksessa esiintyy myös rautaa ilmeisesti vapaana sekä 

siderofageissa. Lisäksi ominaista on esktramedullaarisen eli luuytimen ulkoisen 

hematopoieesin ilmeneminen. (Persky 2015)  

CH hoito perustuu kasvaimen kokoon, sijaintiin ja komplikaatioiden esiintymiseen. 

RICH muutoksia seurataan, ja lopulta hoito saattaa vaatia kirurgista korjausta. 

Pulssivärilaser voi olla hyödyllistä pinnallisen telangiektasian pienentämisessä. Suurin 

osa NICH muutoksista ei vaadi hoitoa, mutta joskus ne ovat epämuodostuneita,  

Kuva 4: RICH:n kliininen ja histologinen 
näkymä. (a) Tyypillinen violetti muutos, joka 
nopeasti osittain parantunut  2 viikon (b) ja 4 
viikon (c) ikäisenä. Taantuvia muutoksia 
laajentuneissa laskimoissa ja kapeissa kanavissa 
säikeisen sidekudoksen kapillaarikasaumien 
välissä (d). Kapillaarikasaumia (e) ympäröi 
laajentunut keskuslaskimo. GLUT1-värjäys 
negatiivinen (f), mikä auttaa erottamaan ne 
histologisesti IH:sta. (Persky 2015) 
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epäsäännöllisiä tai kivuliaita. Pulssivärilaser voi auttaa pinnallisen värjäytymän 

vähentämisessä. Paksummat tai oireilevat muutokset hoidetaan kirurgisesti. (Liang 

2014) 

 

3.03 Tufted angiooma (TA) 

Tufted angiooma (TA) on harvinainen hyvänlaatuinen kasvain (Prasuna 2015). Se 

ilmenee punoittavana läiskänä lapsilla ja nuorilla aikuisilla (Wassef 2015). 

Ensimmäiseksi havaitaan pieni portviinitahraa muistuttava ”täplä”, joka kehittyy 

syväksi, kooltaan 2-10 cm olevaksi suonikasvaimeksi (Silva 2017). Se voi olla 

havaittavissa jo syntymässä, mutta usein se kuitenkin kehittyy lapsuus- tai 

nuoruusiässä. Noin 25 % tapauksista on synnynnäisiä ja 50 % ilmenee elämän 

ensimmäisen vuoden aikana. Sukupuolella tai rodulla ei ole todettu olevan vaikutusta 

esiintyvyyteen. Yleisimpiä esiintymispaikkoja ovat kaula, hartiaseutu ja toisinaan 

raajojen proksimaaliset alueet. Myös suun limakalvoilla ja kasvojen alueella on 

raportoitu TA:a. Hankittua TA:a on myös esiintynyt aikuisilla, joilla on heikentynyt 

immuniteetti. (Prasuna 2015) 

Yleensä TA:t ovat oireettomia. Mahdollisia oireita ovat kipu ja arkuus muutoksen 

alueella. Hyperhidroosia eli liikahikoilua ja hypertrikoosia eli liikakarvaisuutta voi 

esiintyä. (Silva 2017) Yleensä spontaani surkastuminen tapahtuu ennen 6 kk ikää 

ilmenevissä tapauksissa. Jos TA ilmenee myöhäisemmässä iässä, osittainen 

surkastuminen voi tapahtua, mutta täydellinen muutoksen häviäminen on erittäin 

epätodennäköistä. (Prasuna 2015) 

Muutoksen nimitys tulee siitä, että histologisesti se koostuu pienten 

kapillaarikasaumien muodostamista lohkoista. Lohkoja ympäröi sirppimäinen suoni 

säikeisessä dermiksessä ja ihonalaiskudoksessa ”kanuuna-pallomaisesti”. (Wassef 

2015) 

Kliinisesti TA voi esiintyä kolmella eri tavalla: komplisoitumaton TA; TA ilman 

verihiutaleiden vajausta, mutta yhdessä kroonisen hyytymishäiriön kanssa sekä TA, 
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jossa komplikaatioita aiheuttaa Kasabach-Merrit syndrooma sekä verihiutaleiden 

vajaus. Ensimmäinen TA tyyppi on yleisin. (Silva 2017) 

Hoitovaihtoehtoihin kuuluu kirurginen poisto, kylmähoito, laserhoito, paikalliset tai 

systeemiset kortikosteroidit sekä kemoterapia. (Silva 2017) Ainoastaan pienemmille 

muutoksille sopii täydellinen kirurginen poisto. (Prasuna 2015) 

 

3.04 Sukkulasoluinen hemangiooma (SCH) 

Sukkulasoluinen hemangiooma (spindle cell hemangioma, SCH) on harvinainen 

hyvänlaatuinen kasvain, joka pääasiassa esiintyy distaaliosissa raajojen dermiksessä tai 

ihonalaiskudoksessa, ja se on tyypillisesti kooltaan alle 2 cm. Pään ja kaulan alueella on 

raportoitu vain muutamia tapauksia. SCH voi olla yksittäinen tai multippeli. Muutoksen 

alueella ei yleensä tapahdu ihon värimuutoksia. (Globahan 2015) 

SCH on usein oireeton aikaisessa vaiheessa, mutta myöhemmin se kuitenkin aiheuttaa 

kosmeettista haittaa, mikä on yleinen indikaatio kirurgiselle hoidolle. Muutoksen 

syntymekanismia ei tunneta kunnolla: on ehdotettu, että kyseessä olisi reaktiivinen 

muutos tai hyvänlaatuinen kasvain. Myös verisuonitukosta ja sitä seuraavaa jo 

olemassa olevan verisuonimuutoksen uudelleen kanavoitumista (recanalization) on 

ehdotettu mahdolliseksi aiheuttajaksi. (Globahan 2015) 

Histologisesti SCH muistuttaa Kaposin sarkoomaa. Kuitenkin kavernoottiset eli 

onteloiset tilat ja epiteliaaliset vakuoloidut solut eivät ole Kaposin sarkoomalle 

tunnusomainen piirre, ja tämä erottaakin nämä sairaudet toisistaan. (Globahan 2015) 

SCH:ssa on vaihtelevaa solukkuutta ja jossain määrin lobulaarisia eli lohkomaisia 

rakenteita. On suuria, elastisia verisuonitiloja, joita rajaa litteät endoteelisolut. 

Onteloiset tilat voivat sisältää kalkkeutuneita hyytymätulppia, flebiittejä. 

Laajentuneiden verisuonitilojen välissä on sukkulasolujen kasvustoja, jotka koostuvat 

endoteelisolusta, perisyyteistä ja fibroblasteista. Endoteelisoluissa tapahtuu 

huomattavaa soluliman solurakkuloiden muodostumista (vakuolisaatiota). Mitoottinen 

aktiivisuus on matalaa. (Murakami 2018) 
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Standardihoitona SCH:lle on kirurginen poisto, jolla on hyvä ennuste. Yli puolelle 

potilaista saattaa kehittyä uusia muutoksia samaan anatomiseen alueeseen muutaman 

vuoden jälkeen, mutta näitä ei pidetä uusiutumisena, vaan jatkuvana 

monipesäkkeisenä verisuonten sisäisenä kasvuna. Postoperatiivisen sädehoidon ja 

matala-annoksisen interferonin alfa-2b ja rekombinantin interleukiinin-2 on myös 

raportoitu olevan tehokkaita ulottumattomissa oleville muutoksille. SCH voi myös 

spontaanisti hävitä. (Murakami 2018) 

 

3.05 Epitelioidinen hemangiooma (EH) 

EH on harvinainen hyvänlaatuinen verisuonikasvain, joka yleensä esiintyy miehillä pään 

ja kaulan alueella. Sille on ominaista pienten ja keskikokoisten verisuonten 

liuskamainen (lobulaarinen) lisääntyminen. Verisuonikanavia rajaa suurentuneet 

endoteelisolut yhdessä ympäröivän tulehdussoluinfiltraatin kanssa. Soluinfiltraatti 

koostuu pääasiassa lymfosyyteistä ja eosinofiileistä. (Devi 2014) Endoteelisolut, jotka 

ulottuvat verisuonionteloon, luovat ominaisen ”mukulakivi” olemuksen.  Suurimmalla 

osalla muutoksista on epätyypillinen kyhmymäinen (nodulaarinen) olemus ja usein on 

sekundaarisia muutoksia, kuten ihon vaurioitumista sekä verenvuotoa. Yleistä on myös 

muutoksien monilukuisuus. (Roh 2014) 

EH:n mikroskooppinen kuva vaihtelee riippuen verisuoni- ja tulehdusperäisten 

solukomponenttien koostumuksesta ja jakautumisesta. Kirjallisuudessa EH:ta on 

kuvattu tulehduksellisena verisuoniperäisenä kyhmynä, tai epätyypillisenä tai 

pseudopyogeenisenä granuloomana, kun erilaisten tulehduksellisten solujen 

infiltraatio on vallitsevaa. Histiosytoidiksi hemangioomaksi sitä on myös kutsuttu 

johtuen siitä, että ”mukulakivimäiset” endoteelisolut ovat huomiota herättäviä. Osa EH 

tapauksista koostuu yhtenäisistä peitteistä epitelioidisia ja sukkulaisia soluja ilman 

täysin kanavoituneita verisuonirakenteita. EH:n kiinteää muotoa voi olla vaikea 

diagnosoida ja usein se diagnosoidaan väärin pahanlaatuiseksi verisuonikasvaimeksi. 

(Roh 2014) 
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EH:n patogeneesi on edelleen epäselvä. On ehdotettu että EH on kasvain, joka kehittyy 

endoteelisoluista. Toinen teoria on, että se on sekundaarinen tulehdukselliselle 

verisuoniperäiselle reaktiolle, joka taas on sekundaarinen monimutkaisille 

immunologisille mekanismeille. Muita hypoteeseja ovat ympäristötekijät, kuten 

hyönteisen purema, trauma ja infektiot. Osa tutkijoista pitää valtimo-laskimosunttia 

(yhdystietä) pääasiallisena etiopatogeenisenä mekanismina. T-lymfosyyttien 

vallitsevuus ja T-solu-reseptorien uudelleenjärjestäytyminen osassa tapauksista on 

saanut osan tutkijoista ajattelemaan, että EH olisi matala-asteinen neoplastinen 

sairaus, joka on sekundaarinen erilaisille ärsykkeille. (Devi 2014) 

Hoidoksi on yritetty kylmähoitoa, muutoksen sisäisiä kostikosteroideja ja interferonia, 

laseria, mutta jopa kolmannes kaikista hoidetuista tapauksista uusiutuu johtuen 

syvemmistä verisuonikomponenteista. Täydellisen kirurgisen poiston jälkeen 

uusiutuminen on ollut vähäisempää. (Devi 2014) 

 

3.06 Pyogeeninen granulooma (PG)  

Pyogeeninen granuloma (PG) tarkoittaa kyhmymäistä sidekudoskasvainta, joka 

aiheutuu tietystä ärsykkeestä tai vauriosta (kuva 5). Se ilmenee 

punaisena massana koostuen pääasiassa hyperplastisesta 

granulaatiokudoksesta, jossa kapillaarit ovat huomattavia. 

(Regezi 2017) Nämä muutokset esiintyvät tyypillisesti yksittäisinä 

kyhmyinä, joissa on pehmeä tai liuskamainen pinta. Kooltaan ne 

voivat olla muutaman millimetrin tai useamman senttimetrin. 

Muutos kehittyy tyypillisesti hitaasti ja oireettomasti, samalla 

suonikkuus laskee ja se muuttuu säikeisemmäksi ja vaaleammaksi. 

Se usein alkaa vuotamaan altistuessaan traumalle, esimerkiksi puraisusta tai 

painautuessaan proteesia vasten. (K A K 2013) 

Molekulaarisella tasolla angiogeneesiä edistäviä tekijöitä, kuten VEGF (vascular 

endothelial growth factor), bFGF (the basic fibroblast growth factor), tuotetaan liikaa. 

Samalla angiostatiinin, trombospondiini-1:en sekä estrogeenireseptoreiden määrä 

Kuva 5: PG ikenellä (Regezi 2017) 
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laskee, ja tämä johtaa PG:n muodostumiseen. Raskauden aikana PG ilmenee tavallista 

yleisemmin, ja se voi johtua estrogeeni- ja progesteronitason noususta. (K A K 2013)  

PG:n etiopatogeneesin taustalle on ehdotettu useita eri tekijöitä, mutta tarkkaa 

aiheuttajaa ei tiedetä vielä. Ehdotetuissa mekanismeissa korostuu pro-angiogeenisten 

ja anti-angiogeenisten tekijöiden epätasapaino, mikä johtaa nopeaan kapillaarien 

lisääntymiseen. Reaktiivinen granulaatiokudos pienestä traumasta voi olla 

myötävaikuttajana. Tutkimusten mukaan enintään 7 % näistä muutoksista johtuu 

kuitenkaan traumasta. Muita altistavia tekijöitä voivat olla infektiot tai edeltävät 

verisuoniepämuodostumat, joita hoidetaan laser- tai kylmähoidolla. Arvellaan myös, 

että estrogeenit ja muut sukupuolihormonit voimistavat tulehduksellisia vasteita 

ienkudoksissa, erityisesti raskauden aikana. Tietyt PG:n variantit voivat myös liittyä 

lääkkeiden käyttöön: suun PG:ia on havaittu potilailla, jotka käyttävät siklosporiinia ja 

takrolimuusia kantasolusiirron jälkeen. (Sarwal 2021) 

Yleisin ilmenemisikä on elämän toisella vuosikymmenellä. Ne sijaitsevat useimmiten 

kiinnittyneellä ikenellä (75 %), jonne niitä pääasiassa aiheuttaa huono suuhygienia, 

plakki, hammaskivi tai vieras materiaali ientaskussa. Seuraavaksi yleisimpiä sijainteja 

PG:lle ovat kieli, alahuuli ja posken limakalvo. (Regezi 2017) Ikenen ulkopuolisilla 

alueilla, kuten alahuulessa, kielessä, suulaessa ja posken limakalvolla toistuva trauma 

altistaa PG:lle. (K A K 2013)  

Bett ym. tutkivat suun limakalvosairauksien esiintyvyyttä raskauden aikana. 

Tutkimukseen osallistuneita oli 5935 henkilöä. Ilmeni että limakalvosairauksien 

kokonaisesiintyvyys oli 11,8 %, josta PG:n osuus oli 3 %. (Bett 2019). Cawson ym. 

mukaan suun alueen PG on varsin yleinen. Se edustaa 0,5 % lasten ihon kyhmyistä. 

Lisäksi PG esiintyy jopa 5 %:lla raskaana olevista. (Kamal 2012).  
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Histologisesti PG on verisuoniperäinen kasvain, joka muistuttaa granulaatiokudosta 

(kuva 6). Muodostuu lukuisia pieniä ja suurempia 

endoteelin rajaamia kanavia, jonne pakkautuu 

punasoluja. Nämä pienet verisuonet toisinaan 

järjestäytyvät liuskamaisiksi (lobulaarisiksi) kasaumiksi. 

Pinta, joka usein vuotaa, korvautuu paksulla 

fibrinopurulentilla (paljon fibriiniä sisältävällä, 

märkäisellä) kalvolla. Havaittavissa on myös 

neutrofiileistä, plasmasoluista ja lymfosyyteistä 

koostuvaa tulehdussoluinfiltraattia. Neutrofiilit 

sijaitsevat tyypillisesti lähellä vuotoisaa pintaa; 

krooniset tulehdussolut taas syvemmällä. Vanhemmissa muutoksissa on säikeisempiä 

alueita. (K A K 2013)  

PG:t tulisi poistaa kirurgisesti. Muutoksen uusiutuminen on yleistä, ja sen uskotaan 

johtuvan epätäydellisestä poistosta, epäonnistumisesta etiologisten tekijöiden 

poistossa, tai alueen vaurioitumisesta uudelleen. Myös raskauden ja imetyksen 

loppuminen usein johtaa merkittävään raskauteen liittyvien PG:ien surkastumiseen, 

mutta residuaali- eli jäännösmuutokset saattavat tarvita poistoa. (Regezi 2017) 

 

3.07 Kaposiforminen hemangioendoteliooma (KHE) 

KHE on harvinainen verisuoniperäinen kasvain, joka esiintyy vauvoilla ja nuorilla 

lapsilla. Vaikka se on hyvänlaatuinen, siihen voi liittyä aggressiivinen paikallinen kasvu 

ja/tai hengenvaarallinen Kasabach-Merrit ilmiö (KMP), johon liittyy verihiutaleiden 

vajaus (trombosytopenia) ja hyytymishäiriö eli koagulopatia. KHE esiintyy infiltroivasti 

kasvavana punoittavana tai purppuramaisena pehmytkudosmassana. Kasvaimet voivat 

sijaita ihossa pinnallisesti tai syvemmällä raajoissa, päässä, kaulalla, vartalossa, 

retroperitoneumissa, mediastinumissa, luussa tai muissa elimissä. Myös 

multifokaalisuutta eli monipesäekkeisyyttä on kuvattu. 

Kuva 6: histologinen näyte pyogeenisesta 
granuloomasta (Regezi 2017) 
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Retrospektiivisessä tutkimuksessa, johon osallistui 231 KHE:tä sairastavaa lasta, 

osoitettiin että pienemmillä lapsilla on suurempi riski saada KMP. Lisäksi lähes kaikilla 

lapsilla, joilla kasvain sijaitsi retroperitoneumissa tai oli monipesäkkeinen, oli KMP. 

Myös kasvaimen suuri koko lisäsi KMP:n esiintyvyyttä. (Schmid 2018) 

Vaikka KHE on hyvänlaatuinen, kasvaimiin liittyy vakava sairaalloisuus ja kuolleisuus. 

Johtuen kapillaaristen endoteelisolujen epänormaalista kasvusta, jopa 70 % potilaista 

kärsii KMP:ta. KHE:aan liittyy hyytymishäiriöstä johtuva 30 % kuolleisuus. KMP on 

sekundaarinen ainoastaan KHE:lle tai TA:lle, muttei infantiili hemangioomille. (Schmid 

2018) KMP usein myös johtaa vakavaan anemiaan johtuen muutoksen sisäisestä 

verenvuodosta (Yi 2018). 

KHE surkastuu harvoin spontaanisti, ja jopa tehokkaassa hoidossa kasvaimet eivät 

koskaan täysin häviä. Koska KHE on mahdollisesti hengenvaarallinen, ja ilman hoitoa 

on kasvaimen kehityksen mahdollisuus, aikainen interventio on välttämätöntä. Koska 

KHE on hyvin harvinainen, eikä tietoa ole riittävästi, sille ei vielä ole yksiselitteistä 

hoitoa. Tärkeimpiä hoitovaihtoehtoja ovat steroidit, vinkristiini, interferoni alfa ja 

sirolimuusi. Näistä sirolimuusi todettiin tehokkaimmaksi, ja se voisi olla mahdollisesti 

ensilinjan hoitona potilaille, joilla on ei-resekoitavissa olevia ja progressiivisia 

tuumoreita yhdessä tai ilman KMP:tä. Paras hoito on kuitenkin täydellinen poisto, jos 

mahdollista. (Schmid 2018) 

 

3.08 Retiforminen hemangioendoteliooma (RH) 

RH on harvinainen verisuonikasvain, jolla on korkea paikallinen uusiutumistaipumus, 

mutta matala riski etäpesäkkeiden muodostumiselle. Termi ”hemangioendoteliooma” 

tarkoittaa ryhmää verisuoniperäisiä kasvaimia, jotka ovat käytökseltään 

hyvänlaatuisten hemangioomien ja pahanlaatuisten angiosarkoomien välimaastossa. 

Tähän ryhmään kuuluu papillaarinen intralymfaattinen angioendoteliooma eli Dabska 

tuumori, retiforminen hemangioendoteliooma, kaposiforminen 

hemangioendoteliooma, epitelioidinen hemangioendoteliooma, yhdistetty 
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(composite) hemangioendoteliooma ja pseudomyogeeninen hemangioendoteliooma. 

(Arriola 2017) 

RH on ihon ja ihonalaiskudoksen kasvain (Tamhankar 2015). Usein se havaitaan 

nuorilla aikuisilla raajoissa, mutta esiintymisikä voi vaihdella lapsuudesta 

vanhuusvuosiin (Arriola 2017). Naisilla sitä esiintyy useammin. Se ilmenee ihon 

läiskänä tai ihonalaisena kyhmynä, joka on joko oireeton tai oireilee paikallisesti. Sen 

kasvuaika voi vaihdella muutamasta kuukaudesta useaan vuoteen. (Tamhankar 2015) 

RH:ssa havaitaan hitaasti kasvavia, punaisia, halkaisijaltaan alle 3 cm olevia läiskiä, 

jotka ovat usein oireettomia ja esiintyvät yksittäisinä. (Tan 2017) 

RH on kuvattu ensimmäistä kertaa vuonna 1994, ja kirjallisuudessa on vuoteen 2017 

mennessä raportoitu vain alle 40 tapausta, eli kyseessä on hyvin harvinainen muutos 

(Tamhankar 2015). Paikallinen poisto on tärkein hoitotapa RH:lle. Kuitenkin johtuen 

RH:n uusiutuvuudesta suositellaan, että poistoalue alkaa 3 cm päästä muutoksen 

reuna-alueilta. Sädehoito ja kemoterapia ovat mahdollisia hoitovaihtoehtoja, jos 

kasvain on liian suuri poistettavaksi. Koska RH harvoin lähettää etäpesäkkeitä, 

imusolmukkeiden ultraäänitutkimus on yleensä hyödyllisempää kuin 

vartijaimusolmukkeiden biopsia. (Tan 2017) 

 

3.09 Dabska tuumori 

Kyseessä on papillaarinen intralymfaattinen angioendoteliooma, joka on hyvin 

harvinainen imusuonistosta peräisin oleva kasvain. Tapauksia on kirjallisuudessa 

todettu vain kymmeniä. Yleensä se esiintyy hitaasti kasvavana yksittäisenä, 

oireettomana violettina läiskänä tai kyhmynä, joka on lähtöisin aiemmasta imusuoni- 

tai verisuoniperäisestä muutoksesta. Kehittyessään se voi vallata syvempiä 

pehmytkudoksia tai luuta. (Kugler 2016) 

Dabska tuumori esiintyy pään, kaulan, vartalon tai raajojen ihossa tai pinnallisessa 

pehmytkudoksessa, mutta sitä on myös esiintynyt kielessä, pernassa, luussa, lihaksessa 

sekä kiveksissä. Tyypillisesti se ilmenee lapsilla ja nuorilla aikuisilla, mutta se voi ilmetä 
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myös vanhoilla ihmisillä. Muutoksen koko vaihtelee halkaisijaltaan 1-40 cm, tyypillisesti 

se on 2-3 cm. (Kugler 2016) 

Muutoksen mikroskooppisia piirteitä ovat epäsäännölliset laajentuneet ihon 

vaskulaariset kanavat, joita rajaavat endoteelisolut, joilla on niukka solulima. 

Soluatypia on minimaalinen ja mitoottiset kuviot ovat harvoja. Dabska tuumoria 

pidetään rajallisena kokonaisuutena, jolla on matala todennäköisyys paikalliselle 

uusiutuvuudelle ja etäpesäkkeiden lähettämiselle. (Kugler 2016) 

Hoitona on täydellinen poisto yhdessä tai ilman paikallista sädehoitoa, sekä 

säännöllinen seuranta, mukaan lukien paikallisten imusolmukkeiden tutkiminen. Jos 

sairaus on paikallisesti päässyt kehittymään, voidaan hoitona käyttää sytostaatteja. 

(Kugler 2016) 

 

3.10 Composite hemangioendoteliooma (CHE) 

CHE on erittäin harvinainen verisuonikasvain, joka on matala-asteisesti 

pahanlaatuinen. Se voi esiintyä missä tahansa iässä ja sen koko vaihtelee 0,7-30 cm. 

Esiintyvyys on suurempaa naisilla. Yleensä CHE esiintyy dermiksessä tai 

ihonalaiskudoksissa. (Rokni 2017) CHE:t ovat heikosti rajautuvia muutoksia, jotka ovat 

usein yksittäisiä ja harvemmin multippeleita. Ulkoasultaan ne ovat näppylöitä, kyhmyjä 

tai määrittelemättömiä turpoamia, ja väriltään ne voivat olla punaisia, violetteja tai 

mustia muutoksia, jotka voivat olla hilseileviä tai vuotoisia. Pääasiallinen muutoksen 

esiintymispaikka on raajat, ja toiseksi yleisin paikka on pään ja kaulan alue. Noin 15 % 

muutoksista lähettää etäpesäkkeitä, yleisimmin paikallisiin imusolmukkeisiin. (Leen 

2015) 

CHE on rakenteellisesti heterogeeninen, ja koostuu eri komponenteista. Joka 

komponentin ominaisuudet, niiden suhde ja levinneisyys ovat joka muutoksessa 

erilaisia. (Rokni 2017) Komponentit voivat olla histologisesti hyvänlaatuisia, matala-

asteisesti pahanlaatuisia tai täysin pahanlaatuisia (Leen 2015). Yleisin histologinen 

CHE:n komponentti on RH, jossa on haarautuvat verisuonet ohuine ja anastomoivine 

seinineen. Muita vallitsevia komponentteja ovat epitelioidinen hemangioendoteliooma 
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ja SCH. Papillaarisia rakenteita, kuten papillaarista intralymfaattista 

angioendotelioomaa, voi myös esiintyä. (Rokni 2017) 

CHE:llä voi myös olla valtimo-laskimoepämuodostuman (arteriovenöösin 

malformaation) ja onteloisen (kavernoottisen) hemangiooman ominaisuuksia. Noin 

puolessa tapauksista on myös angiosarkooman kaltaisia alueita, mutta korkea-asteinen 

angiosarkooma on harvinainen. (Rokni 2017)  

CHE hoidetaan tavallisimmin kirurgisesti. Hoitona on myös käytetty interferonia ja 

elektronisuihkua, mutta kirurgisella poistolla on todettu olevan parempi ennuste ja 

matalammat uusiutumisasteet. Muutokset uusiutuvat noin puolessa tapauksista, 

mutta eivät johda potilaan kuolemaan. (Rokni 2017) CHE voi uusiutua jopa kymmenen 

vuoden jälkeen ensimmäisestä kirurgisesta poistosta, joten pitkäaikainen seuranta on 

tärkeää (Leen 2015). 

 

3.11 Kaposin sarkooma (KS)  

KS on yleisin HIV potilailla esiintyvä verisuoniperäinen 

kasvain (kuva 7). Kuitenkin kuka tahansa, jolla on 

heikentynyt immuniteetti ja HHV8 (human herpesvirus 8)- 

infektio, on altis sairastumiselle: vanhukset, lapset HHV8:n 

endeemisillä alueilla sekä elinsiirteen saaneet. Diagnoosi 

perustuu virusproteiini LANA:n (latency-associated nuclear 

antigen) tunnistamiseen. Kaikki KS tapaukset eivät ole 

samanlaisia eivätkä tuota vastetta samalle hoidolle. 

Kliininen ilmeneminen vaihtelee sijainnin (imusolmuke, 

sisäinen, iho), taudin asteen (läiskä, kyhmy) sekä 

epidemiologisen luokituksen perusteella. (Schneider 2017) 

Epidemiologisesti KS luokitellaan 4 tyyppiin: 1) klassinen KS vanhoilla miehillä, 2) 

afrikkalainen (endeeminen) KS nuoremmilla afrikkalaisilla miehillä ja lapsilla Keski-

Afrikasta, 3) iatrogeeninen KS (pääasiassa elinsiirrepotilailla, mutta myös johtuen 

Kuva 7: Kliininen kuva KS:sta 
https://www.msdmanuals.com/professional
/dermatologic-disorders/cancers-of-the-
skin/kaposi-sarcoma 

Katsottu 3.7.2020 
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kemoterapiasta tai muusta immunosuppressiivisesta hoidosta) sekä 4) epideeminen 

HIV:iin/AIDS:iin liittyvä KS. (Schneider 2017) 

Klassinen KS ilmenee pääasiassa iäkkäämmillä miehillä, joilla on krooninen jalan 

ödeema, diabetes mellitus tai jotka käyttävät kortikosteroideja. Muutokset esiintyvät 

yksittäisinä tai multippeleinä hitaasti kasvavina punavioletteina läiskinä tai kyhmyinä, 

harvemmin yhdessä lymfedeeman eli imunestekierron häiriön kanssa. Harvoin sitä 

esiintyy myös ruuansulatuselimistössä ja imusolmukkeissa. Se etenee kliinisesti 

kivuttomasti, ja vain 2 % potilaista kuolee sairauden levittyä laajasti. (Requena 2018)  

Endeemiseen KS:aan kuuluu kyhmyinen kivuton muoto, sekä aggressiivinen variantti, 

jossa on suuria invasiivisia ihon kasvaimia, jotka voivat ulottua alla olevaan 

pehmytkudokseen ja luuhun. Lisäksi on endeemis-pediatrinen variantti, joka esiintyy  

imusolmukesairautena (lymfadenopatiana) nuorilla lapsilla. (Schneider 2017) 

Endeemistä KS:aa on havaittu Afrikassa päiväntasaajan alueella. Aikuisilla se on kivuton 

tai etenee aggressiivisesti, jolloin se etenee jopa luuhun. Lapsilla taas on aggressiivista 

muotoa, jossa on se usein imusolmukkeissa ja sisäelimissä, mutta ihon muutokset 

puuttuvat tai ovat vähäisempiä. (Requena 2018) 

Iatrogeeninen KS esiintyy potilailla, jotka käyttävät immunosuppressantteja sekä 

elinsiirtopotilailla. Näillä ihmisillä riski saada KS on arviolta 150-200 kertaa suurempi 

kuin normaaliväestöllä. (Requena 2018)   

Suurin osa epideemisestä HIV:iin liittyvästä KS:ssa esiintyy homomiehillä. Sitä kuitenkin 

ilmenee myös naisilla, lapsilla, suonensisäisiä huumeita käyttävillä 

sekä elinsiirteen saaneilla. (Schneider 2017) Ennen HAART (highly 

active antiretroviral therapy) aikakautta, jopa 25 % HIV-

positiivisista homomiehistä sai KS:n, mutta määrä on laskenut 

jatkuvasti. Näillä potilailla sairaus voi levitä ihoon, limakalvoille, 

imusolmukkeisiin, mahasuolikanavaan, keuhkoihin, pernaan ja 

maksaan. (Requena 2018) 

Histologisesti KS:ssa (kuva 8) on sukkulamaisia soluja, 

epäsäännöllisten aukkomaisten (slit-like form) suonten 

Kuva 8: Histologinen näyte H&E 
värjäyksellä KS:sta 

https://librepathology.org/wiki/Kaposi
_sarcoma 

Luettu 3.7.2020 
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proliferaatiota, punasolujen purkautumista suonten ulkopuolelle sekä leukosyytti-

infiltraattia, jossa on plasmasoluja sekä solunsisäisiä ja -ulkoisia hyaliiniglobuliineja 

pitkin dermistä. (Requena 2018) 

Vaikka KS ei todennäköisesti ole yhtenäinen sairaus, kaikkia tapauksia hoidetaan 

samalla tavalla: kirurgia/kylmäterapia pinnallisille ihon muutoksille ja liposomaali 

doksorubisiini ensilinjan hoitona systeemisille ja laajemmille KS muodoille. Myös 

paklitakselilla on tehoa KS:aan. Molempiin lääkeaineisiin liittyy kuitenkin merkittävä 

toksisuus. (Schneider 2017)  

Kaikkien KS varianttien taustalla on HHV8, jota on 13 eri varianttia. HHV8 tarttuu 

enimmäkseen horisontaalisesti syljen kautta, mutta tarttuminen vaatii toistuvaa 

kontaktia, kuten tapahtuu äidin ja lapsen välillä. Lisäksi se myös tarttuu seksin 

välityksellä. Aikuisilla heteroseksin välityksellä tapahtuvaa HHV8 tartuntaa ei pidetä 

merkittävänä, mutta miesten välisen seksin kautta tapahtuvat tartunnat selittävät 

kohonnutta prevalenssia populaatiossa. On myös raportoitu erillisiä tapauksia, joissa 

tartunta on tapahtunut elinsiirteen kautta. (Schneider 2017)  

 

3.12 Angiosarkooma 

Angiosarkooma on harvinainen ja aggressiivinen imu- tai verisuonistosta peräisin oleva 

endoteelisolukasvain, jolla on taipumus uusiutua paikallisesti ja lähettää etäpesäkkeitä. 

Lisäksi sillä on yleensä huono ennuste, ellei sitä diagnosoida ajoissa. (Gaballah 2017)  

Kasvain on peräisin atyyppisistä endoteelisoluista, jotka voivat kasvaa pitkin olemassa 

olevia verisuonikanavia, sinusoidaali- tai ontelotiloja. Ne voivat myös muodostaa 

heikosti järjestäytyneitä suonia, kiinteitä massoja tai kyhmyjä. Matala-asteinen 

angiosarkooma esiintyy pienenä kiinteänä muutoksena, jolla on matala-asteinen 

sytologia ja huomattavan avoimet verisuoniontelot. Korkea-asteisessa muutokset ovat 

solurikkaita ja niissä on mitooseja sekä atyyppisiä soluja on paljon. Korkean asteen 

kasvaimilla on vaihteleva määrä verisuonionteloita. (Gaballah 2017) 

Koska angiosarkooma on peräisin endoteelisoluista, se voi kehittyä minne tahansa 

kehon osaan. Se voi myös ilmetä missä iässä tahansa. Kuitenkin vanhemmilla ihmisillä 
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se on yleisempi. Raportoitu mediaani-ikä on 60-71 vuotta. Noin puolet kasvaimista on 

iholla, yleisimmin pään ja kauan alueella. Vain 10 % angiosarkoomista on syvissä 

pehmytkudoksissa, ja loput esiintyvät parenkymaalielimissä, kuten rinnassa, luussa, 

pernassa ja maksassa. (Gaballah 2017) 

Angiosarkooma leviää ensisijaisesti hematogeenisesti. Metastaasien yleisin paikka on 

keuhkot, mutta ne leviävät myös maksaan, luihin, pehmytkudoksiin ja 

imusolmukkeisiin. (Gaballah 2017) 

Angiosarkooman etiologiaa ei tunneta hyvin, mutta on löydetty joitakin riskitekijöitä, 

kuten krooninen imunesteturvotus ja aiempi sädehoito. Muihin riskitekijöihin kuuluvat 

ympäristön karsinogeenit (vinyylikloridi, toriumdioksidi ja arsenikki), vierasaineet kuten 

synteettiset väriaineet sekä tietyt syndroomat (neurofibromatoosi tyyppi-1, Mafuccin 

oireyhtymä, bilateraali retinoblastooma, von Recklinghausenin tauti ja Klippel-

Trenaunayn oireyhtymä). (Gaballah 2017) 

Hoitovaihtoehtoihin kuuluu kirurgia, sädehoito ja kemoterapia, mutta lopputulokset 

vaihtelevat laajasti ja niihin vaikuttaa alue, koko, resekoitavuus ja kasvaintyyppi. 

Päänahan angiosarkoomilla on erityisen huono ennuste verrattuna muihin alueisiin. 

(Gaballah 2017) 

 

3.13 Epitelioidinen hemangioendoteliooma (EHE) 

EHE on erittäin harvinainen pahanlaatuinen verisuonikasvain, joka kehittyy 

verisuonten endoteeli- tai pre-endoteelisoluista. Prevalenssi on yksi miljoonasta. 

Sairauden spektri vaihtelee suuresti: se voi olla indolentti eli kivuton tai aggressiivinen 

sairaus, joka lähettää laajasti metastaaseja. Nimi tulee siitä, että sillä on sekä 

hemangiooman että angiosarkooman ominaisuuksia. (Rosenberg 2018) 

Yleensä EHE esiintyy keski-ikäisillä. Mediaani-ikä on 36 vuotta, mutta se voi esiintyä 

myös lapsilla ja vanhuksilla. Naisilla esiintyvyys on suurempaa. EHE voi esiintyä missä 

tahansa kehon alueella. Yleisiä esiintymispaikkoja ovat maksa, keuhkot ja luusto. 

Useimmiten potilaat diagnosoidaan sattumalta, kun thorax-kuvassa havaitaan jotain 

poikkeavaa, kuten kyhmyjä keuhkoissa (pulmonary nodulus), joita ilmenee jopa 76 
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%:lla diagnosoiduista. Vaihtoehtoisesti potilailla voi esiintyä hengitysoireita, kuten 

pleuriittista rintakipua, nesteen kertymistä keuhkoihin (effuusiota) tai veriysköstä. 

Potilaan oireet voivat vaihdella luukivuista neurologisiin oireisiin, tai turvotukseen, 

riippuen sairauden sijainnista. Toisinaan potilailla voi esiintyä systeemisiä oireita, kuten 

painonlaskua ja anemiaa. Potilailla, jotka ovat oireisia tai joilla on etäpesäkkeitä 

muodostunut, on huonompi ennuste. Etäpesäkkeet luissa ovat yleisiä ja useimmiten 

kliinisesti vakavimpia. EHE:llä on erityistä taipumusta kohdistua kortikaaliluuhun, mikä 

johtaa selkäytimen kompressioon aiheuttaen kuolleisuutta. (Rosenberg 2018) 

EHE:n diagnoosi perustuu ainutlaatuisiin histologisiin, immunohistokemiallisiin ja 

molekulaarisiin ominaisuuksiin. Erotusdiagnostiikka EHE:lle on laaja, ja siihen kuuluu 

muun muassa autoimmuunisairaudet, kuten granulomatoottiset sairaudet ja infektiot, 

kuten sarkoidoosi ja polyangiitti yhdessä granulomatoosin kanssa.  Lisäksi sen kliininen 

kuva vaihtelee suuresti, joten diagnosointi on vaikeaa. Kuitenkin viime aikoina 

geneettisten toistojaksojen, kuten WWTR1-CAMTA1 ja vähemmän yleisen YAP1-TFE3, 

löytyminen on suuresti helpottanut EHE:n diagnosointia ja luokittelua. (Rosenberg 

2018)  

Hoitomuodot voivat vaihdella seurannasta kirurgiseen poistoon oireettoman tai 

paikallisen sairauden kohdalla, kun taas etäpesäkkeitä muodostavaa muotoa 

hoidetaan systeemisesti. (Rosenberg 2018)  

 

4 Verisuoniepämuodostumat 

Verisuoniepämuodostumat (vaskulaariset malformaatiot) jaetaan neljään ryhmään: 1) 

yksinkertaiset epämuodostumat, 2) yhdistyneet (kombinoituneet) epämuodostumat, 

3) suurten nimettyjen suonten epämuodostumat sekä 4) epämuodostumat, jotka 

liittyvät muihin anomalioihin. (Wassef 2015) Ne johtuvat geneettisistä mutaatioista, 

jotka aiheuttavat virheitä verisuonten kehityksessä (McCuaig 2017). 

Suurin osa yksinkertaisista epämuodostumista koostuu pääasiassa vain 

yhdentyyppisestä suonesta (kapillaarit, imusuonet tai laskimot). Poikkeuksena on 



  

 

23 

kuitenkin valtimo-laskimo (arteriovenöösi, AV) epämuodostuma, joka sisältää 

valtimoita, laskimoita ja kapillaareja. (Wassef 2015) 

Yhdistyneet verisuoniepämuodostumat koostuvat kahdesta tai useammasta 

epämuodostumasta. Nämä voivat olla yksinkertaisia epämuodostumia, suurten 

nimettyjen suonten epämuodostumia tai molempien tyyppien yhdistelmiä. (Wassef 

2015) 

Suurten nimettyjen suonten epämuodostumat vaikuttavat suuren mittakaavan 

laskimoihin, valtimoihin tai imusuoniin. Usein nämä ovat aksiaalisia tai konduktoivia 

suonia. (Wassef 2015) Anomaliat voivat ilmetä alkuperässä, reitissä, määrässä, 

pituudessa, halkaisijassa tai ne voivat sijaita läpissä.  Tähän epämuodostumien 

ryhmään kuuluvat myös aplasia, hypoplasia, ektasia, aneurysmat ja sikiökautisten 

suonten säilyminen. (McCuaig 2017) 

Verisuoniepämuodostumat voivat liittyä myös muihin anomalioihin, jotka ovat usein 

pehmytkudoksen ja/tai luun liikakasvua, harvemmin alikasvua. Suurin osa näistä on 

henkilöiden nimen mukaan nimettyjä, eponyymeja oireyhtymiä. (Wassef 2015) 



  

 

24 

 

 

 

 

4.1 Yksinkertaiset verisuoniepämuodostumat 

Yksinkertaisiin vaskulaarisiin malformaatioihin kuuluvat kapillaariepämuodostumat 

(capillary malformation, CM), imusuoniepämuodostumat (lymphatic malformation, 

LM), laskimoepämuodostumat (venous malformation, VM), valtimo-

laskimoepämuodostumat (arteriovenous malformation, AVM) sekä valtimo-

laskimofistelit (arteriovenous fistula, AVF). (Wassef 2015) 

 

Vaskulaariset 
malformaatiot

Yksinkertaiset

Kapillaariepämuod
ostumat (CM)

Imusuoniepämuod
ostumat (LM)

Laskimo 
epämuodostumat 

(VM)

Vasltimo-laskimo 
epämuodostumat (AVM)

Valtimo-laskimo 
fistelit (AVF)

Yhdistetyt

CM+VM

CM+LM

CM+AVM

LM+VM

CM+LM+VM

CM+LM+AV
M

CM+VM+AV
M

CM+LM+VM
+AVM

Suurten nimettyjen 
suonten 

malformaatiot

Imusuonet

Laskimot

Valtimot

Muihin anomalioihin 
liittyvät

Taulukko 2: Hierarkkinen esitys vaskulaaristen malformaatioiden 
luokitteluperiaatteista pääpiirteittäin ISSVA:n mukaan. (Wassef 2015) 
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4.11 Kapillaariepämuodostumat (CM) 

CM:t koostuvat laajentuneista kapillaareista ja pikkulaskimoista. Näihin kuuluvat muun 

muassa port-wine stain, nevus simplex, cutis marmorata telangiectatica congenita sekä 

telangiektasia. (Wassef 2015) Sen sijaan Rozas-Munoz et al. jakavat 

kapillaariepämuodostumat seitsemään ryhmään: 1) nevus-simplex, 2) port-wine stain, 

3) retikuloitunut kapillaarinen malformaatio, 4) karttamainen (geografinen) 

kapillaariepämuodostuma 5) CM - AVM, 6) cutis marmorata telangiectatica congenita 

ja 7) telangiektasia (McCuaig 2017). Seuraavaksi keskitytään kuitenkin ISSVA:n 

luokittelemiin kapillaariepämuodostumien alaryhmiin.  

 

4.111 Port-wine stain (PWS) 

PWS esiintyy 3-5:llä tuhannesta elävinä syntyneistä. 

Kyseessä on hyvin rajoittunut muutos. (McCuaig 2017) Nämä 

ovat toiseksi yleisimpiä kapillaariepämuodostumia, joita 

havaitaan varhaislapsuudessa. (Rozas-Munoz 2016) Ne 

esiintyvät pääasiassa iholla ja limakalvolla. Ulkomuodoltaan 

ne ovat makuloita eli tarkkarajaisia kohoamattomia ihon 

alueita, jotka voivat vaihdella väriltään pinkistä punaiseen 

(kuva 9). (Wassef 2015) Lisäksi koko ja muoto voivat 

vaihdella, ja niitä voi esiintyä missä tahansa kehon osassa. 

Muutokset voivat esimerkiksi esiintyä suurina 

toispuoleisina läiskinä, joilla on segmentaalinen sijainti sekä rajautuminen 

keskiviivassa. Vaihtoehtoisesti ne voivat myös esiintyä pieninä läiskinä. (Rozas-Munoz 

2016) 

PWS esiintyy jo syntymässä ja säilyy koko elämän ajan. Se voi paksuuntua ja tummeta 

ajallaan. (Wassef 2015) Muutoksen sijainnin perusteella voidaan ennustaa sen kliininen 

käyttäytyminen ja liitännäisanomalioiden riski. Raajojen ja vartalon alueella se on 

tyypillisesti stabiili, ja joissain tapauksissa se voikin vaalentua. Sen sijaan kasvojen 

Kuva 9: Kliininen kuva PWS:sta 
https://www.medicinenet.com/image-
collection/port_wine_stain_picture/picture.htm 

Katsottu 3.7.2020 



  

 

26 

alueella esiintyvä PWS voi tummentua tai muuttua violetiksi ajallaan, mistä tulee 

tyypillinen portviinin väri. (Rozas-Munoz 2016) 

Osa muutoksista, erityisesti ne, jotka sijaitsevat V2 dermatomin alueella, voivat 

kehittyä PG:ksi tai muiksi epiteliaalisiksi tai mesenkymaalisiksi hamartoomiksi. Joissakin 

tapauksissa kehittyy pehmytkudosten ja alla olevien luiden asteittainen hypertrofia. 

(Rozas-Munoz 2016) 

  

4.112 Nevus simplex (NS)  

Nevus simplex on hyvin yleinen kapillaariepämuodostuma, joka 

esiintyy pään keskiviivan alueella, kuten otsassa, silmäluomissa, 

otsakolmiossa (glabellassa) tai niskassa (kuva 10). Se usein 

vaalenee ja katoaa ajallaan, yleensä ennen viiden vuoden ikää. 

(Wassef 2015, McCuaig 2017) Kuitenkin pienellä osalla potilaista 

se persistoi, erityisesti kun se esiintyy niskassa ja vähemmissä 

määrin otsakolmiossa. Muutokset tulevat näkyvämmäksi 

fyysisessä rasituksessa sekä lämpötilan muuttuessa. Joskus 

kehittyy ihottumaa (ekseemaa) muutosten päälle. (Rozas-Munoz 

2016) Tämä epämuodostuma esiintyy jopa 82 %:lla 

vastasyntyneistä vaaleanpunaisena ja heikkorajaisena. (McCuaig 2017) 

Otsakolmiossa ja otsassa esiintyvät muutokset ovat usein V-kirjaimen muotoisia. Välillä 

sitä on vaikea erottaa PWS:stä, mutta PWS on yleensä rajallisempi ja se sijaitsee 

useimmiten lateraalisemmin kasvoja lukuunottamatta. (Rozas-Munoz 2016) 

Vaikka suurin osa NS potilaista on muuten terveitä, NS ilmeneminen voi liittyä erilaisiin 

geneettisiin oireyhtymiin, kuten Beckwith-Wiedemann syndroomaan, Nova 

syndroomaan, odontodysplasiaan, makrokefalia-kapillaarinen malformaatio 

syndroomaan ja Roberts-SC syndroomaan. (Rozas-Munoz 2016) 

 

 

Kuva 10: kliininen kuva NS:sta 
https://www.sciencedirect.com/science
/article/pii/S0190962209021112#fig2 

Katsottu 3.7.2020 
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4.113 Cutis marmorata telangiectatica congenita (CMTC) 

CMTC:lle on ominaista synnynnäinen verkkomainen 

punoitus (eryteema). Se on kuvioltaan verkkomainen ja 

sinipunainen. Kliinisesti havaitaan sinisiä tai violetteja 

verkkomaisia marmorimaisia vyöhykkeitä (kuva 11). Ne 

voivat olla paikallisia tai levinneitä, ja usein ovat 

toispuoleisia. Verkkomaisiin alueisiin voi liittyä punoitusta ja 

telangiektasiaa (hiussuonten laajenemista). Muutoksen 

peittämässä ihossa voidaan havaita paikallista atrofiaa tai 

harvemmin haavautumista. (Rozas-Munoz 2016) 

Yleisimmin muutokset esiintyvät alaraajoissa, muita alueita 

ovat torso, yläraajat ja kasvot. Yleistä on myös se, että 

muutos leviää alaraajoista vatsan alueelle. Potilailla ennuste on hyvä: lapsen kasvaessa 

muutokset voivat hävitä kokonaan tai osittain, mutta atrofia usein persistoi koko 

elämän ajan. (Rozas-Munoz 2016) 

 

4.114 Telangiektasia  

Telangiektasialle ominaista ovat laajentuneet kapillaarisuonet, jotka kalpenevat 

paineen vaikutuksesta, eikä niitä hoideta yksityiskohtaisesti. Niitä voi ilmetä muun 

muassa hereditaarisessa benignissä telangiektasiassa, hereditaarisessa hemorragisessa 

telangiektasiassa sekä ataksia telangiektasiassa. (McCuaig 2017) 

Kuva 11: kliininen kuva CMTC:stä 
https://www.dermatologyadvisor.com/home/
decision-support-in-
medicine/dermatology/cutis-marmorata-
telangiectatica-congenita/ 

Katsottu 3.7.2020 
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Laajentuneet kapillaarisuonet ovat päältäpäin pilkukkaita ja punaisia, ja muodoltaan ne 

ovat säteittäisiä tai hämähäkkimäisiä. Muutokset voivat olla 

yksittäisiä tai multippeleita. Yksittäiset telangiektasiat ovat yleisiä, 

ja näihin kuuluu esimerkiksi hämähäkkiluomet. Multippeleita 

telangiektasioita voi olla vaikeampi diagnosoida. Niistä on kuvattu 

kolme merkittävintä kliinistä muotoa, joita ilmenee lapsuudessa: 

unilateraali nevoidi telangiektasia (UNT), hereditäärinen benigni 

telangiektasia (HBT) ja hereditäärinen hemorraginen 

telangiektasia (HHT), sekä lisäksi Rendu-Osler-Weber syndrooma. 

HBT:llä ja UNT:llä on hyvä ennuste, eivätkä ne liity muihin 

poikkeavuuskiin tai verisuoniperäisiin muutoksiin. (Rozas-Munoz 

2016) Useiden toisten lähteiden mukaan HHT ja Rendu-Osler 

Weber syndrooma olisi kuitenkin sama sairaus. 

HBT:ssä kyseessä on autosomaalinen dominantti sairaus, joka 

esiintyy multippeileina eri kokoisina ja muotoisina, laajalti 

levittäytyneinä muutoksina (kuva 12). Muutokset alkavat ilmentyä 

varhain, usein kasvoilla hitaasti leviten muualle kehoon 

nuoruusikään mennessä. (Rozas-Munoz 2016) 

HHT esiintyy erilaisina kliinisinä muutoksina (kuva 13). Niillä 

on suurempi keskellä oleva makula tai papula, ja usein niiltä 

puuttuvat hämähäkkimäisen muodon tuottavat säteittäiset 

haarat, jotka havaitaan HBT:ssä. Muutoksia esiintyy kasvoilla, huulissa ja käsissä. 

Potilailla esiintyy uusiutuvia jaksoja nenäverenvuotoja, limakalvomuutoksia ja sisäisiä 

verenvuotoja johtuen keuhkoissa ja ruuansulatuskanavassa sijaitsevista valtimo-

laskimoepämudostumista (AVM). (Rozas-Munoz 2016)  

 

4.12 Imusuoniepämuodostumat (LM) 

Imusuoniepämuodostumat (LM) koostuvat eri tavoin laajentuneista imusuonikanavista 

tai kystista. Niitä rajaa imusuonten fenotyyppiä olevat endoteelisolut. 

Kuva 13: Hereditäärinen hemorraginen 
telangiektasia. 
https://www.msdmanuals.com/professional/
multimedia/image/v972836                      
Luettu 3.7.2020 

Kuva 12: Hereditäärinen benigni 
telangiektasia. 
https://dermnetnz.org/topics/heredita
ry-benign-telangiectasia/              
Luettu 3.7.2020 
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Epämuodostumat luokitellaan kolmeen alatyyppiin: 1) mikrokystiset, 2) 

makrokystiset (kuva 14) sekä 3) näiden sekoitus. Alatyypit eivät ole 

kuitenkaan selkeärajaisia. Tärkeämpää on se, voiko kystaa 

aspiroida/sklerosoida, ja siten saada epämuodostuman koko 

pienentymään. Pienemmät kystat ovat haastavampia. (Wassef 2015) 

LM:ia voi esiintyä jo syntymässä tai ne kehittyvät myöhemmällä iällä. 

Tyypillisesti epämuodostuma esiintyy pään, kaulan sekä kainalon 

alueella sileänä massana, mutta se voi suurentua nopeasti ja muuttua 

siniseksi sisäisen verenvuodon tai infektion vuoksi. Tyypillisiä kliinisiä 

komplikaatioita ovat kipu, turvotus sekä selluliitti. (McCuaig 2017) 

Monipesäkkeinen LM (multifokaalinen lymfaattinen malformaatio) 

on yleistynyt imusuonianomalia, joka esiintyy iholla, 

ihonalaiskudoksessa, sisäelimissä sekä luussa. Imunestettä voi 

kerääntyä perikardiumiin, pleuraan tai peritoneumiin. Sen sijaan 

Gorham-Stoutin sairaus on samanlainen, mutta lisäksi tapahtuu 

myös asteittaista luun osteolyysiä (kuva 15). Molemmat voivat aiheuttaa patologisia 

luunmurtumia. (McCuaig 2017) 

Primaarinen lymfedeema eli 

imunesteturvotus on LM:n alatyyppi, jossa 

esiintyy imusuoniverkoston aplasiaa tai 

hypoplasiaa. Täytyy poissulkea traumasta, 

kirurgiasta sekä elefanttitaudista johtuva 

sekundaarinen lymfedeema. Syntymässä tai 

pian sen jälkeen esiintyvä imunesteturvotus 

saattaa olla Milroyn tauti, joka johtuu VEGF 

(vascular endothelial growth factor) reseptori 

3 mutaatioista. Myöhäisempi esiintyminen, 

kuten Meigen taudissa, johtuu mutaatioista GJC2:ssa, vaskulaarinen endoteeli 

kasvutekijä C:ssä tai konneksiini 47:ssa tai monimutkaisemmasta oireyhtymästä. 

(McCuaig 2017) 

Kuva 14: Makrokystinen 
lymfaattinen malformaatio kaulalla. 

http://www.sickkids.ca/PlasticSurge
ry/What-we-do/Vascular-
Anomalies-Clinic/Vascular-
Malformations/Lympathic%20Malfo
rmations/index.html 

Luettu 3.7.2020 

Kuva 15: Gorham-Stoutin sairaus: vasemmalla puolella corpus 
ja ramus mandibulariksessa havaittavissa laaja-alaista luun 
resorptiota.  

https://www.spandidos-
publications.com/10.3892/etm.2012.793 

Katsottu 3.7.2020 
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4.13 Laskimoepämuodostumat (VM) 

VM koostuvat ohutseinäisistä laskimoista, joissa on niukasti sileälihassoluja. 

Vaikutuskohteena voi olla mikä tahansa kudos tai elin. (McCuaig 2017) VM:t ilmenevät 

iholla sinisinä pinnallisina värimuutoksina. Ne voivat myös ilmetä pehmeinä 

ihonalaisina massoina. Vaikutuskohteena voi olla mikä tahansa kudos tai sisäelin. 

Yleensä VM:t ovat pehmeitä ja kompressoituvia. Niillä on taipumus suurentua 

laskimopaineen noustessa, kuten Valsalvan testissä tai venytyksessä ja rasituksessa. 

Koska virtaus on heikkoa epämuodostuneiden suonien läpi, seurauksena voi olla 

tromboosi. Tämä taas johtaa kipuun sekä fleboliittien eli kalkkeutuneiden hyytymien 

muodostumiseen. Fleboliitit voivat olla palpoitavissa tai näkyvissä kuvissa. (Wassef 

2015) 

Rakenteellisesti VM:t voivat olla yksi- tai monipesäkkeisiä tai diffuuseja, jossa 

vaikutuskohteena on tyypillisesti koko lihas tai raaja. VM:t ovat tavallisimmin 

sporadisia eli hajanaisia. Niitä voi esiintyä jo syntymässä, mutta esiintyessään lihaksissa 

ne kehittyvät usein myöhäisemmässä iässä, ja kova fyysinen aktiivisuus aiheuttaa 

kipua. (Wassef 2015) Muutosten kasvua stimuloivat hormonit murrosiässä sekä myös 

raskauden aikana. (McCuaig 2017) 

Familiaaliset eli sukuun liittyvät VM:t esiintyvät tyypillisesti pieninä multippeleina 

muutoksina iholla ja limakalvolla. Näiden aiheuttajina ovat ituradan autosomaalit 

dominantit mutaatiot tyrosiinikinaasissa, jossa on immunoglobuliinin kaltainen ja EGF 

kaltainen domeeni 2 (Tie2) geeni. Osan sporadisista VM:sta aiheuttaa mutaatiot 

samassa Tie2 geenissä. (Wassef 2015) 

Sekä yleiset että familiaaliset VM:t koostuvat verkostoista ohutseinäisiä laskimoita, 

jotka ovat puutteellisia sileälihassoluympäristöltään ja dissekoivat isäntäkudosta. Blue 

rubber bleb syndroomassa potilailla esiintyy multippeleita VM:ia iholla ja 

pehmytkudoksessa. Niitä voi esiintyä myös ruoansulatuskanavassa, mikä voi johtaa 

krooniseen verenvuotoon ja anemiaan. (Wassef 2015) 
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Jotkut ihon VM:sta, erityisesti jalkapohjissa ja kämmenissä, ovat pieniä, tummia ja 

pyöreitä hyperkeratoottisia rakkulamaisia muutoksia. (Wassef 2015) 

Glomuvenöösit eli kerämäiset muutokset muodostavat kyhmymäisiä muutoksia iholle 

tai harvemmin limakalvolle. Ne ovat tummansinisiä tai violetteja ja vähemmän 

kompressoituvissa verrattuna sinertävään pehmeään yleiseen VM:ään sekä ovat usein 

palpaatiossa kivuliaita. Glomuvenöösit epämuodostumat liittyvät inaktivoivaan 

mutaatioon glomuliinigeenissä. (Wassef 2015) 

Serebraaliset kavernoottiset malformaatiot (CCM) ovat solitäärejä tai multippeleita 

kyhmyisiä keräymiä ohutseinäisiä, pyöreitä, lähekkäin pakkautuneita laskimoita, jotka 

proggressiivisesti ilmenee aivoissa. Toisin kuin muut VM:t, normaalit kudosrakenteet 

eivät sulkeudu muutoksen sisään epänormaalien laskimoiden ympärille. CCM liittyvät 

mutaatioihin useissa eri geeneissä. (Wassef 2015) 

VM:t voivat liittyä myös muihin verisuoni- tai ei-verisuoniperäisiin anomalioihin. 

(Wassef 2015) 

 

4.14 Valtimo-laskimoepämuodostumat (AVM) 

AVM on mahdollisesti aggressiivisempi muihin verrattuna. AVM:t koostuvat 

epämuodostuneista valtimoista, laskimoista ja kapillaareista, ja niillä on suoria valtimo-

laskimoyhteyksiä, mikä johtaa valtimo-laskimosuntteihin. (Wassef 2015) AVM voi 

esiintyä suurenevana, sini-punaisena, lämpimänä massana. Muutosta voi komplisoida 

kipu, haavautuminen sekä verenvuoto. Sydämen ylikuormitus on riski sekä 

mahdollisesti henkeä uhkaava tila. (McCuaig 2017) 

AVM ja valtimo-laskimofistelit (AVF) voivat liittyä muihin verisuoni- tai ei-

verisuoniperäisiin anomalioihin (Wassef 2015). 
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4.2 Yhdistetyt epämuodostumat  

Yhdessä muutoksessa yhdistyy vähintään kaksi eri verisuoniepämuodostumaa. Erilliset 

epämuodostumat voivat olla yksinkertaisia epämuodostumia, suurten nimettyjen 

suonten epämuodostumia tai molempien tyyppien yhdistelmiä. (Wassef 2015) 

 

4.3 Suurten nimettyjen suonten epämuodostumat 

Vaikutuskohteena on suuren mittakaavan laskimot, valtimot tai imusuonet. Usein 

kyseeseen tulee aksiaalit tai konduktoivat suonet. Nämä epämuodostumat koostuvat 

anomalioista suonen alkuperässä, reitissä, pituudessa, halkaisijassa tai läpässä. 

Anomaliaa voi olla myös lukumäärässä. (Wassef 2015) Aplasia, hypoplasia, ektasia, 

aneurysmat sekä embryonisten suonten persistenssi kuuluu myös tähän luokkaan. 

(McCuaig 2017) 

 

4.4 Verisuoniepämuodostumat, jotka liittyvät muihin anomalioihin 

Verisuoniepämuodostumat voivat myös liittyä luun, pehmytkudoksen tai sisäelinten 

anomalioihin. Usein ei-verisuoniperäiset anomaliat ovat liikakasvua, harvemmin 

alikasvua. Suurin osa näistä assosiaatioista ovat eponyymejä oireyhtymiä. Esimerkkejä 

näistä ovat muun muassa Klippel-Trenaunay syndrooma, Sturge-Weber syndrooma 

sekä Parkes-Weber syndrooma. (Wassef 2015) Geenitesteillä on tunnistettu 

somaattisia mutaatioita, jotka liittyvät näihin oireyhtymiin (McCuaig 2017).  
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5 Tutkimusaineisto ja menetelmät 

Verisuoniepämuodostumien ja hemangioomien esiintyvyyttä suuontelon ja leukaluun 

alueella tutkin vakiopoiminnan avulla HUSLAB:in tietokannasta Qpati-ohjelmalla 

(valmistaja Tietoevry, Espoo, Suomi). Vakiopoiminta toteutettiin 16.5.2019. 

Hakusanoina käytin termejä: hemangioma, malformatio vascularis; maxilla, mandibula 

ja suu. Vakiopoiminnan aikaraja oli 1.1.2002-16.5.2019. Tapauksista, eli pad lähetteistä 

ja vastauksista kirjasin histologisen diagnoosin, muutoksien sijainnin, potilaan 

sukupuolen ja iän. Tulosten keräämiseen ja tilastolliseen käsittelyyn käytin Excel-

ohjelmaa (valmistaja Microsoft corporation, Redmond, Yhdysvallat). Tutkimuksella on 

Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin, HUS 

Diagnostiikkakeskuksen hallinnon 

tutkimuslupa HUS/151/2022. Myös 

salassapito- ja tietoturvasitoumus on 

allekirjoitettu.  

 

6 Tulokset  

Poiminnassa todettiin noin 16,5 vuoden 

aikana yhteensä 269 hemangioomaa tai 

verisuoniepämuodostumaa suuontelon 

ja leukaluun alueella. Hemangioomat 

olivat yleisemmät (54 %) kuin 

verisuoniepämuodostumat (46 %). 

Suurin osa (92 %) anomalioista sijaitsi 

suun limakalvon alueella. Ylä- ja 

alaleuassa esiintyi yhtä paljon muutoksia 

(4 %).  
Histogrammit tutkimustuloksista: verisuonianomalioiden ja 
hemangioomien esiintyvyys naisilla ja miehillä eri iässä. Vaaka-
akselilla ovat iät kymmenen vuoden tarkkuudella. 
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Naisilla esiintyvyys oli suurinta 50-60 vuoden iässä, miehillä taas 60-70 vuoden iässä. 

Alle 10 vuoden iässä esiintyvyys oli yli kolme kertaa suurempaa naisilla.  

 

 

 

7 Pohdinta  

Kirjallisuuskatsausosuudessa tutustuin ISSVA:n vuonna 2014 päivitettyyn 

luokittelujärjestelmään ja kävin läpi yhteensä lähes 30 verisuoniperäistä muutosta, 

joista hyvin harvat esiintyvät suussa. Osa muutoksista oli niin harvinaisia, että 

kirjallisuudessa on raportoitu vain muutamia kymmeniä tapauksia. Tiedon saatavuus 

näiden muutosten osalta oli rajallista.  

Verisuoniepämuodostumia on useita erilaisia, ja verisuoniperäisten kasvainten 

alaluokkaan kuuluu lukuisia eri hemangioomatyyppejä. Tämän vuoksi termit 

”hemangiooma” ja ”vaskulaarinen malformaatio” ovat itsessään liian suppeita 

muutoksen diagnoosiksi. Yhteiset selkeämmät diagnostiset kriteerit tuottaisivat 

enemmän täsmällisempiä diagnooseja ja vaikuttaisivat siten suotuisasti hoidon 

laatuun.  

Tutkimusosuudessa löysin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta 

yhteensä 269 verisuoniepämuodostuman tai hemangiooman diagnoosia suuontelon ja 

leukaluiden alueelta, joista valtaosa (92 %) sijaitsi suun limakalvolla. Esiintyvyys oli 

naisilla hieman suurempaa kuin miehillä, ja naisilla niitä esiintyi useimmin 50-60 ja 

4 %4 %

92 %

Sijainti n=269
Maxilla 11

Mandibula 11

Suun
limakalvo 247

46 %54 %

Tyyppi n=269

VM 125

Hemangiooma
144
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miehillä 60-70 vuotiaana. Johtuen epätarkoista luokittelukriteereistä tämä ei kerro 

luotettavasti näiden esiintymistä erikseen. 

Kirjallisuudesta ei löytynyt suuontelon tai leukaluun alueelta tehtyjä analyysejä 

verisuonianomalioiden esiintyvyydestä, joten en voinut vertailla muutosten sukupuoli- 

tai ikäjakaumaa muihin vastaaviin tutkimuksiin. Tähän tutkimukseeni olisi voinut 

sisällyttää myös varsin yleisinä suussa esiintyvät PG:t, jotka nekin luokitellaan 

kuuluvaksi osaksi verisuoniperäisiä kasvaimia ISSVA:n vuonna 2014 päivitetyn 

järjestelmän mukaan (Wassef 2014). Jatkotutkimuksissa voisi hemangioomien ja 

verisuoniepämuodostumien lisäksi selvittää myös kaikkien muiden verisuonikasvainten 

esiintyvyyttä suuontelon ja leukaluun alueella Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirissä HUSLAB:n tietokannasta.  

Verisuonianomalioiden esiintyvyys on kirjallisuuden mukaan yleisintä vauvoilla, lapsilla 

ja nuorilla aikuisilla (Wassef 2015). Tutkimuksessani verisuonianomalioiden ja 

hemangioomien esiintyvyys oli yli kolme kertaa suurempaa tytöillä kuin pojilla 0-10 

vuotiaiden keskuudessa, mikä vastaa myös kirjallisuudessa esitettyä 

sukupuolivaihtelua; IH:n on raportoitu olevan yleisempi tyttövauvoilla (Persky 2015).  

Verisuonianomalioiden diagnoosi perustuu anamneesiin, kliiniseen, histologiseen sekä 

tarvittaessa radiologiseen tutkimukseen. Hammaslääkärin kliiniseen työhön kuuluu 

huolellinen suuontelon sekä leukaluiden tutkiminen, ja jos limakalvoilla esiintyy 

sinipunaisia kohoumia, nk. kellolasikoe voi viitata verisuoniperäiseen muutokseen.  

Poikkeavan näköisistä limakalvomuutoksista tulee ottaa koepala ja lähettää 

suupatologian ja yleispatologian erikoislääkärille tutkittavaksi. Lisäksi 

verisuoniperäisten muutosten tapauksessa täytyy aina huolellisesti arvioida niiden 

aiheuttama verenvuotoriski, erityisesti suunniteltaessa muutoksen poiston 

toteuttamista.  
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