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Alaraajaturvotus ja iho-ongelmat
Staasiekseema ja lymfedeema ovat tautitiloja,
joissa alaraajaturvotus on keskeinen oire. Staasi
ekseemassa turvotus johtuu laskimoiden vajaa
toiminnasta, kun taas lymfedeemassa häiriö on
imusuoniston kuljetusjärjestelmässä. Kummas
sakin taudissa kompressio tukisidoksin tai lää
kinnällisin sukin on ensisijainen hoito. Potilaan
huolellinen ohjaus ja neuvonta on kompressio
hoidon onnistumisen edellytys. Kompression
tukena voidaan käyttää lymfaterapiaa ja paine
puristushoitoa. Alaraajaturvotus altistaa myös
ekseemalle, jonka hoitona käytetään kortiko
steroidi- ja takrolimuusivoiteita. Tarvittaessa on
mahdollista käyttää myös kosteita kompresseja
ja sinkkioksidisalvaa sisältäviä voidesukkia. Pai
kallishoitotuotteiden valinnassa tulee huomioi
da kontaktiallergiariski erityisesti staasiekseema
potilaiden osalta.
Alaraajaturvotus voi olla oire monesta eri
tautitilasta, kuten laskimoiden tai imusuonten
vajaatoiminnasta, posttromboottisesta oire
yhtymästä, akuutista infektiosta taikka sydä
men, munuaisten tai maksan vajaatoiminnasta.
Alaraajaturvotuksen keskeinen konserva
tiivinen hoito laskimoiden vajaatoiminnassa,
posttromboottisessa oireyhtymässä ja lymfe
deemassa on tukisidosten tai lääkinnällisten
sukkien käyttö. Sitoutuminen kompressiohoi
toon on kuitenkin ollut heikkoa ulkomaisissa
tutkimuksissa, joissa jopa 40–60 % potilaista
ei toteuta määrättyä hoitoa (Raju ym. 2007,
Moffatt ym. 2009). Kliinisen kokemuksen mu
kaan hoitomyöntyvyyden parantamisessa on
työtä myös suomalaisessa terveydenhuollossa.
Sekä staasiekseemassa että lymfedeemassa
kompressio on tärkeää myös ihon siistiytymi
sen kannalta. Lisäksi onnistunut hoito ehkäi
see komplikaatioiden (esim. säärihaavat, syö
vät) syntyä.

Staasiekseeman etiologia ja
diagnostiikka
Staasiekseema on iäkkäiden keskuudessa ylei
nen tulehduksellinen ihosairaus. Sen esiin
ty
vyydeksi on arvioitu yli 50-vuotiaiden
potilaiden joukossa noin 7 % (Beauregard
ja Gilchrest 1987). Alaraajojen kohonneen
laskimopaineen on osoitettu aiheuttavan itse
näisenä etiologisena tekijänä staasiekseemaa
ja laskimovaajatoiminnan kirurgisen korjaami
sen rauhoittavan sitä (Sippel ym. 2011). Mui
ta sääri-ihottuman syitä voivat olla esimerkiksi
allerginen kontaktidermatiitti, ihon kuivu
misesta johtuva asteatoottinen ekseema sekä
atooppinen dermatiitti. Tällöin ihottumaa on
usein myös muualla vartalolla ja yläraajoissa.
Staasiekseeman diagnoosi perustuu kliini
seen kuvaan. Laskimovajaatoiminnan muut
löydökset, kuten suonikohjut ja telangiekta
siat, johdattavat usein diagnoosin jäljille.
Staasiekseema sijaitsee tyypillisesti säären
alakolmanneksen mediaalisivulla. Tavallisesti
iholla on pigmentaatiota, sinerrystä, hilseilyä
ja vetistystä. Iholla voi esiintyä myös ihonalai
sen rasvakudoksen kovettumista eli lipoder
matoskleroosia. Jalkaterässä on kuoppautuvaa
turvotusta (pitting edema) (Odom ym. 2000)
(KUVA 1).
Staasiekseema altistaa viivästyneille koske
tusallergioille (KUVA 2). Suurentuneen riskin
syynä ovat muun muassa ihon läpäisyesteen
heikkeneminen, immunologisten mekanismi
en aktivoituminen kroonisessa laskimovajaa
toiminnassa sekä runsaaseen hoitoaineiden
käyttöön liittyvä allergeenialtistus (Zmudzins
ka ym. 2006). Staasiekseemapotilaille tuleekin
tehdä herkästi epikutaani- eli lapputestit iho
tautilääkärin valvonnassa. Yleisimpiä koske
tusallergian aiheuttajia staasiekseemasta ja
laskimohaavoista kärsivillä ovat muun muas
sa hajusteet, perunpalsami, luonnonhartsi,
neomysiini sekä lanoliini (Gallenkemper ym.
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Kuva 1. Tyypillinen staasiekseema.

Kuva 2. Potilas, jolla melko vaikean staasiekseeman
lisäksi todettiin epikutaanitesteissä formaldehydi
allergia.

1998, Zmudzinska ym. 2006, Prakash ym.
2010). Potilaat ovat vaarassa herkistyä myös
kortikosteroidivoiteille (Prakash ym. 2010).
Staasiekseema luokitellaan komplisoitu
neeksi laskimoverenkierron vajaatoiminnak
si (C4) (Saarinen tässä numerossa), minkä
vuoksi potilas tulee lähettää verisuonikirurgin
arvioon, vaikka häntä hoidettaisiinkin konser
vatiivisesti (Krooninen alaraajahaava: Käypä
hoito -suositus 2007).

Turvotukseneston neuvontaan ja potilaan
motivoimiseen tulee käyttää aikaa, jottei hoi
to jää toteutumatta. Hoitomyöntyvyyttä pa
rantavat hoidon suunnittelu yhdessä potilaan
kanssa, hyvät kirjalliset ohjeet, apuvälineet,
maksusitoumus lääkinnällisiin hoitosukkiin
sekä seuranta asiaan perehtyneen hoitajan vas
taanotolla.
Alaraajaturvotuksen hoito on usein käytän
nöllistä aloittaa tukisidoksilla, koska turvotuk
sen vähentyessä säären ympärysmitat voivat
muuttua nopeasti ja merkittävästi (Krooninen
alaraajahaava: Käypä hoito -suositus 2007).
Yleisimmin käytetään niin sanottuja vähä
elastisia sidoksia, jotka voivat olla paikoillaan
useita vuorokausia. Hoidon toteuttaminen
esimerkiksi 2–3 kertaa viikossa terveysasemal
la onnistuu hyvin. Potilas voi riisua sidokset
hoitoa edeltävinä iltoina ja pitää muina öinä si
dokset paikoillaan. Tukisidosten sitominen on
tarkkaa käsityötä ja vaatii hoitajalta ammatti
taitoa ja asiaan kouluttautumista. Siten poti
laan omainen ei sovellu tukisidosten sitojaksi.

Staasiekseeman esto ja hoito
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Staasiekseemapotilaan sääriturvotuksen
asianmukainen hoito on ensiarvoisen tärkeää
sekä ihottuman parantamiseksi että säärihaa
van synnyn ehkäisemiseksi. Kun valtimo
verenkierron riittävyys on varmistettu nilkkaolkavarsipainesuhteen mittauksella (ABI yli
0,8) (Saarinen tässä numerossa), voidaan
potilaalle määrätä tukisidos- tai sukkahoito
(Krooninen alaraajahaava: Käypä hoito -suo
situs 2007).
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Turvotuksen vähentyessä on mahdollista
siirtyä lääkinnällisiin hoitosukkiin, joiden pu
kemista voidaan helpottaa apuvälineellä. Lää
kärin tehtävä on arvioida sukan puristusluokka
(I–IV) ottaen huomioon lääketieteelliset hoi
donaiheet. Laskimovajaatoiminnassa käytetään
yleisimmin puristusluokan II hoitosukkia (pu
ristuspaine 24–34 mmHg). Käytännön koke
muksen mukaan iäkkäimmille potilaille luokan
I puristusteho on sopivin hoitomyöntyvyyden
takaamiseksi (Krooninen alaraajahaava: Käypä
hoito -suositus 2007). Koska sukkien kimmoi
suus heikkenee säännöllisessä käytössä, ne tu
lee uusia vähintään kuuden kuukauden välein;
samalla säärestä otetaan uudet mitat.
Hankalissa turvotustilanteissa voidaan
kompressiohoidon ohella käyttää myös jak
soittaista painepuristus- eli pumppusaapashoi
toa. Hoidon vasta-aiheita ovat selkeä infektio,
tuore alaraajan laskimotukos, epätasapainossa
oleva sydämen vajaatoiminta ja hoitamaton
syöpä. Näyttö painepuristushoidon tehosta
on vähäinen ja sen vaikutus on väliaikainen
(Krooninen alaraajahaava: Käypä hoito -suo
situs 2007, Nelson ym. 2011).
Ihonhoidossa tärkeintä on kompression
onnistuminen. Vertailevia tutkimuksia staasi
ekseeman hoidosta paikallishoitoaineilla on
vähän. Yhdessä tutkimuksessa osoitettiin bee
tametasonin eli ryhmän III kortikosteroidivoi
teen olevan tehokas ja hyvin siedetty valmiste
neljän viikon hoitojaksolla (Weiss ym. 2005).
Käytännössä staasiekseeman hoidossa käy
tetään ryhmien II–III kortikosteroidivoiteita
2–4 viikon hoitojaksoina ihottuman vaike
uden mukaan. Hoitotaukojen aikana ylläpi
tohoito kortikosteroidivoiteella kaksi kertaa
viikossa estää staasiekseeman pahenemisvai
heita. Potilasta ohjeistetaan välttämään kuivat
tavaa saippuaa ihon pesussa, ja saippuan tilalla
on mahdollista käyttää perusvoidetta (ns. voi
depesut). Kontaktiallergiariskin vuoksi keho
tetaan käyttämään hajusteettomia tuotteita.
Perusvoidetta käytetään päivittäin hoidon tu
kena kosteuttamaan ihoa. Mikäli alkuvaihees
sa ihottumassa on vetistystä, sitä hoidetaan
kosteilla kompresseilla. Kyseeseen tulee esi
merkiksi PHMB-liuos, jota käytetään 10–15
minuutin ajan päivittäin, kunnes vetistys vähe

nee. Sinkkioksidisalvaa sisältävät voidesukat
ovat myös tehokkaita vetistyksen hoidossa.
Sukkia käytetään esimerkiksi viikon hoitojak
soina, ja niiden päälle voi sitoa tukisidokset.
Antimikrobista ainetta sisältävät kortikosteroi
divoiteet saattavat aiheuttaa kontaktiallergiaa.
Atooppisen ihottuman aktiivi- ja ylläpito
hoitoon käytetään nykyään usein kortikos
teroidivoiteen sijasta takrolimuusivoidetta
(Wollenberg ym. 2008). Käytännön koke
muksen mukaan 0,1-prosenttinen voide sovel
tuu hyvin myös staasiekseeman jatko- ja yllä
pitohoitoon esimerkiksi 1–2 viikon kortiko
steroidivoiteen käytön jälkeen. Staasiekseema
ei kuitenkaan ole voiteen virallinen käyttöaihe,
ja asiasta on hyvä mainita potilaalle.

Lymfedeema
Etiologia. Lymfedeemalla tarkoitetaan jonkin
kehonosan turpoamista paikallisen imusuoni
järjestelmän häiriön vuoksi. Yleisimmin lym
fedeemaa esiintyy alaraajoissa (noin 80 % ta
pauksista), mutta sitä voi ilmetä myös yläraa
joissa, kasvoilla, vartalolla ja sukupuolielinten
alueella. Lymfedeema voidaan jakaa primaari
seen ja sekundaariseen muotoon (Tiwari ym.
2003, Warren ym. 2007).
Primaarisessa lymfedeemassa imusuonijär
jestelmässä on synnynnäinen häiriö, joka il
menee yleisimmin naisilla ja ennen 35 vuoden
ikää. Vähäinen trauma voi altistaa imusuonis
ton häiriölle. On myös olemassa primaarisen
lymfedeeman familiaalinen muoto, Milroyn
tauti, mutta se on melko harvinainen (Tiwari
ym. 2003, Warren ym. 2007).
Sekundaarisen lymfedeeman syitä ovat
muun muassa traumat, toistuvat infektiot, ki
rurgiset toimenpiteet ja syövät. Myös syövän
hoidot saattavat aiheuttaa lymfedeemaa. Teol
listuneissa maissa syöpä on yleisin sekundaa
risen lymfedeeman syy, kun se kehittyvissä
maissa on parasiitti Wuchereria bancroftin ai
heuttama filariaasi (Tiwari ym. 2003, Warren
ym. 2007).
Kliininen kuva ja diagnostiikka. Lymfe
deeman ensimmäinen oire on useimmiten
raajan kivuton turpoaminen ja painontunne.
Alkuun esiintyy kuoppautuvaa turvotusta
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(pitting edema), mutta ajan myötä turvonnut
kudos fibrotisoituu eikä turvotus enää palau
du. Hyvä kliininen merkki lymfedeemasta on
niin sanottu Kaposi–Stemmerin merkki: ihoa
ei saada nipistetyksi poimulle II varpaan ty
ven kohdalta ihon paksuuntumisen vuoksi
(Mortimer 2000). Pitkittyneen lymfedeeman
seurauksena iho hyperpigmentoituu ja muut
tuu hyperkeratoottiseksi ja papillomatootti
seksi. Tilasta käytetään nimitystä elephantia
sis nostras verrucosa (Sisto ja Khachemoune
2008) (KUVA 3).
Pitkälle edenneessä lymfedeemassa lym
fanestettä tihkuu ihon pienistä haavaumista,
jolloin infektiot (esimerkiksi ruusu, selluliitti
ja imusuonitulehdukset) ovat yleisiä. Infektiot
puolestaan lisäävät imusuonijärjestelmän häi
riöitä, ja näin infektioista ja pahenevasta tur
votuksesta syntyy noidankehä.
Lymfedeemapotilaan hyvässä kliinisessä
tutkimuksessa selvitetään raajojen ympärysmi
tat, paino ja ABI. Kliinisen tutkimuksen lisäksi
voidaan hyödyntää kuvantamistutkimuksia.
Nykyisin kultaisena standardina pidetään iso
tooppilymfografiaa eli lymfoskintigrafiaa, jossa
radioaktiivinen aine ruiskutetaan ihoon ja kuva
us tehdään gammakameralla. Tällä menetelmäl
lä pystytään arvioimaan lymfakierron määrää
ja erottamaan lymfedeema muun tyyppisistä
turvotusta aiheuttavista tiloista, kuten laskimo
vajaatoiminnasta, posttromboottisesta oireyh
tymästä ja lipedeemasta. Lymfoskintigrafia on
valtaosin syrjäyttänyt varjoainelymfografian,
joka on invasiivinen ja enemmän aikaa vievä
tutkimus (Sharma ym. 2008). Myös tietokone
tomografiaa ja magneettikuvausta voidaan käyt
tää eri turvotustyyppien erotusdiagnostiikassa
ja syöpien tutkimisessa. Magneettikuvaus on
näistä menetelmistä herkempi. Lymfedeemassa
molemmilla kuvantamismenetelmillä havaitaan
dermiksen merkittävä paksuuntuminen sekä
tyypillinen hunajakennokuvioitus ihonalaisku
doksen ja lihaksen välissä (Sharma ym. 2008).
Konservatiivinen hoito. Lymfedeeman hoi
to kannattaa aloittaa mahdollisimman varhai
sessa vaiheessa, koska edetessään tila johtaa py
syviin ihomuutoksiin. Pitkittynyt lymfedeema
lisää myös syöpien (esim. angiosarkooman ja
Kaposin sarkooman) riskiä (Shon ym. 2011).
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Kuva 3. Elephantiasis nostras verrucosa -muutokset
potilaan sääressä. Kuva kuntohoitaja Maarit Virsulta
HYKS:n Iho- ja Allergiasairaalasta.

Lymfedeeman konservatiivisen hoidon
hoitosuositukset perustuvat asiantuntijakon
sensukseen, koska tutkimustiedon määrä on
rajallista. Hoito pohjautuu neljään ydinkoh
taan: kompressiohoitoon, dynaamisiin lihas
harjoitteisiin, ihon paikallishoidon ohjaukseen
ja lymfaterapiaan. Usein lymfedeemapotilaalla
on ylipainoa (Scheinfeld 2004, Warren ym.
2007), joten ravitsemusterapeutin konsultaa
tio ja painonpudotukseen ohjaus ovat oleelli
nen osa hoitoa. Onnistunut hoitotulos vaatii
siis moniammatillista tiimiä, johon kuuluvat
lääkäri, sairaanhoitaja, lymfaterapeutti ja ravit
semusterapeutti.
Kompressiohoidossa toteutetaan samo
ja periaatteita kuin staasiekseemassa, mutta
kompressiosidonnan rinnalla käytetään ma
nuaalista lymfaterapiaa 3–5 päivänä viikossa.
Lymfaterapian vasta-aiheet ovat samat kuin
painepuristushoidon. Lymfaterapia aktivoi
imusuoniston omaa, aktiivista pumppaustoi
mintaa, siirtää turvotusta välitilassa ja stimuloi
uusien imusuoniyhteyksien syntymistä. Kom

pressiosidokset ovat oleellinen osa lymfatera
piaa. Sidokset sidotaan välittömästi manuaali
sen lymfaterapian jälkeen ja pidetään paikoil
laan seuraavaan hoitokertaan saakka. Potilasta
ohjeistetaan myös liikunta- ja asentohoitoon,
johon kuuluu pumppaava, rytminen lihastyö.
Turvotuksen vähentyessä voidaan siirtyä lää
kinnällisiin hoitosukkiin, ja mahdollisuuksien
mukaan olisi hyvä käyttää puristusluokan III–
IV sukkia (puristuspaine noin 40–50 mmHg).
Ihonhoidon päätavoitteena on infektioiden
ja haavaumien esto. Ihonhoidossa noudate
taan samoja periaatteita kuin staasiekseema
potilailla. Lymfedeemasta kärsivien iholla on
usein hiiva- tai bakteerikolonisaatiota, jonka
hoidossa on mahdollista käyttää rikkipitoisia
kortikosteroidivoiteita. Varvasväleihin tulee
kiinnittää erityistä huomiota infektioriskin
vuoksi. Tarvittaessa varvasvälisilsa hoidetaan
esimerkiksi terbinafiinivoiteella. Usein poti
laat hyötyvät myös jalkaterapeutin konsultaa
tiosta. Mikäli hyperkeratoosi on runsasta, sitä
voidaan pehmentää salisyylihappopitoisilla
voiteilla.
Leikkaushoito. Mikäli konservatiiviset hoi
dot eivät tuota riittävää tulosta, on syytä ohja
ta potilas kirurgin konsultaatioon. Koska lym
fedeeman yhteydessä kehittyvä ylimääräinen
rasva ja sidekudos eivät poistu kompressio
hoidolla, niiden poistaminen rasvaimun avulla
voi tulla kysymykseen (Saaristo ym. 2012).
Hyvän lopputuloksen säilyttäminen vaatii kui
tenkin myös kompressiohoitoa. Fibroottisen
kudoksen poistoa ja ihonsiirtoa voidaan har
kita infektoituneissa elefantiaasitapauksissa.
Saaristo ym. (2012) ovat julkaisseet lupaavia
tuloksia imuteiden ja imusolmukkeiden siir

YDINASIAT
88 Laskimoiden tai imusuonten vajaatoiminnasta johtuvan turvotuksen hoidossa keskeistä on kompressio.
88 Ihon hoidossa käytetään kortikosteroidi- ja takrolimuusivoiteita, kosteita kompresseja sekä sinkki
oksidisalvaa sisältäviä voidesukkia.
88 Staasiekseemapotilaiden paikallishoidon suunnittelussa tulee muistaa kontaktiallergian kehittymisen riski.

rosta ja mikrokirurgisesta rekonstruktiosta
rintarauhaskirurgian yhteydessä. Näiden tek
niikoiden tuloa vaikeimpien alaraajaturvotus
ten hoitoon odotetaan.

Lopuksi
Alaraajaturvotus aiheuttaa merkittävää elä
mänlaadun heikkenemistä ja kipua. Turvotuk
sen etiologian selvittäminen on tärkeää oikean
hoidon suunnittelemiseksi. Konservatiivisen
hoidon pääperiaatteisiin kuuluu kompressio,
jossa potilaan hoitoon sitoutumisella on suu
ri merkitys. Tulevaisuudessa vanhojen hoito
keinojen rinnalle saamme toivottavasti mo
lekylaarisia menetelmiä, sillä kasvutekijöiden
VEGF-C ja -D avulla on kyetty stimuloimaan
uusien imusuonten kasvua eläinmalleissa
(Tammela ja Alitalo 2010). ■
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Summary
Skin problems in a swollen lower limb
Swollen lower limb is a diagnostic challenge for a physician. Common conditions causing swelling
of lower extremities are chronic venous insufficiency and abnormalities in lymph drainage. Stasis
dermatitis and lymphedema are manifestations of these defects. The most important therapy of
both stasis dermatitis and lymphedema is adequate compression therapy. Patient education is
important in order to achieve good compliance with compression therapy. The mainstay therapies
of skin eczema are corticosteroids and tacrolimus ointment. Patients with stasis dermatitis have
a higher risk for contact sensitization, which is important to remember when prescribing topical
treatments.
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