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Alaraajojen pintalaskimoiden kajoava hoito

Pintalaskimoiden vajaatoiminnan nykyaikainen kajoava hoito perustuu pääosin laskimonsisäisten 
 menetelmien käyttöön kaikukuvausohjatusti. Ensisijainen hoitomuoto on termoablaatio, jossa vajaa-
toimintainen pinnallinen päärunko, tyypillisesti vena saphena magna tai parva, kutistetaan laser- tai 
 radiotaajuusenergialla kaikukuvausohjatusti. Toimenpide onnistuu lähes aina paikallispuudutuksessa ja 
voidaan toteuttaa polikliinisesti. Näkyvät sivuhaarakohjut voidaan tarvittaessa hoitaa vaahtosklerotera-
pialla tai poistaa kirurgisesti. Oheislääkityksen tai pidemmän seurannan tarve on vähäistä ja toipuminen 
nopeaa. Potilaat voivat mobilisoitua heti, ja sairauslomaa tarvitaan yleensä vain muutamia päiviä. 

L askimoiden vajaatoiminnan kajoava 
hoito on kehittynyt merkittävästi viime 
vuosina. Spinaalipuudutuksessa tai yleis-

anestesiassa tehtävien avoleikkausten osuus 
on nykyisin vähäinen, ja painopiste on kaiku-
kuvausohjatuissa laskimonsisäisissä hoidoissa. 
Kajoavan hoidon suunnittelu ja toteutus edel-
lyttävät kaikukuvauksen hallintaa ja laskimon-
sisäisten hoitomenetelmien osaamista (1). Me-
netelmiä on vertailtu TAULUKOSSA.

Valtaosa laskimokirurgiasta on toteutetta-
vissa poliliinisesti tai ylipäänsä tavanomaista 
leikkaustoimintaa kevyemmin resurssein (2,3). 
Pintarungon termoablaatio (lämpökatetrihoito 
laser- tai radiotaajuuskatetrilla) onnistuu yleen-
sä paikallispuudutuksessa, samoin kuin näkyvi-
en suonikohjujen poisto. Hoito on kestoltaan 
merkittävästi avoleikkausta lyhyempi, ja kivun-
hoidon ja sedaation tarve on vähäinen. Omis-
ta potilaistani melko pieni osa, noin 10–20 %, 
hoidetaan pelkällä vaahtoskleroterapialla, joka 
hoitotapahtumana on vielä selvästi termoablaa-
tiota kevyempi. Termoablaatio ja vaahtosklero-
terapia eivät kuitenkaan ole pitkäaikaistulok-
siltaan rinnastettavia, kun kyse on kookkaiden 
runkosuonien hoidosta. Termoablaation pitkä-
aikaistulokset ovat selvästi parempia (4,5,6). 
Avoleikkaus edellyttää leikkaussaliolosuhteita 

ja yleensä anestesiaa (spinaalipuudutus, yleis-
anestesia). Avoleikkauksessa suljetaan pää-
rungon yhtymäkohta syvään laskimoon (sa-
feenofemoraali- tai safeenopopliteaaliliitos) ja 
poistetaan päärunko ”strippaamalla”. Lisäksi 
sivuhaarat poistetaan kirurgisesti. Avoleikkaus 
on pitkäaikaistuloksiltaan rinnastettavissa ter-
moablaatioon (1). Viiden vuoden seurannoissa 
yli 85 % potilaista saavuttaa yleensä hyvän pit-
käaikaistuloksen avokirurgian ja termoablaa-
tion jälkeen, kun taas päärungon vaahtosklero-
terapian jälkeen vain 25 % (5).

Paikallispuudutuksessa tehtävä termoablaa-
tio on nykyisin kustannusvaikuttavuudeltaan 
paras vaihtoehto (7,8). Resurssien käytön kan-
nalta lyhyt toimenpideaika, lyhyt jälkiseuranta 
ja avokirurgiaa suppeampi henkilöstötarve ovat 
olennaisia etuja. Komplikaatioriskit ovat pie-
nimmät termoablaation jälkeen (9). Polikliini-
nen kajoava hoito edellyttää toimenpidelääkä-
riltä hieman toisentyyppistä orientoitumista 
kuin työskentely potilaan ollessa spinaalipuu-
dutuksessa tai yleisanestesiassa. Tarvittavat 
puudutukset tehdään toimenpiteen kuluessa 
vaiheittain, ja hyvä vuorovaikutus lääkärin ja 
potilaan välillä on tarpeen. Kattava etukäteisin-
formaatio, hoitajan osaaminen toimenpiteen 
valmistelussa, toteutuksessa ja jälkiseurannassa 
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sekä potilaan yhteistyökyky ovat tärkeitä teki-
jöitä, jotta hoitotapahtuma onnistuu.

Hoidon suunnittelu

Arviokäynnillä tehtävässä kaikukuvauksessa 
arvioidaan kohdelaskimoiden soveltuvuus ter-
moablaatioon, vaahtoskleroterapiaan ja paikal-
lisiin poistoihin. Mikäli kohteena oleva pinnal-
linen päärunko (vena saphena magna tai parva 
eli iso- tai pikkusafeena) tai uusiutumarunko 
on suora ja läpimitaltaan keskimäärin yli 4 mm, 
on termoablaatio yleensä helppo toteuttaa. 
Kohdelaskimon mutkaisuus saattaa edellyttää 
useita punktioita, ja pienikokoinen suoni voi 
olla vaikeampi punktoida. Pintalaskimotukok-
sen jäljiltä laskimo voi olla arpeutunut, ja toisi-
naan se estää termoablaatiossa käytettävän kui-
dun viemisen kohteeseen (1). Kohdelaskimon 
soveltuvuuden arviointi perustuu kokemuk-
seen. Kohdelaskimon suuri koko (läpimitta yli 
10 mm) ei ole termoablaation este. Toimenpi-
teen yhteydessä käytettävän tumesenssipuudu-
tuksen avulla laskimo kyetään painamaan täy-
sin kasaan termoablaatiota varten (1).

Pinnallisen päärungon lisäksi alaraajassa on 
vaihteleva määrä näkyviä sivuhaarakohjuja. 
Nykytiedon valossa sivuhaarakohjuihin puuttu-
mista pitäisi yleensä ainakin harkita (1,10,11). 
Täsmällistä tietoa siitä, milloin pelkkä päärun-
gon käsittely termoablaatiolla riittää, ei ole. 

Mikäli näkyvä kohjusto ei ole kovin laajaa, ja se 
on suoraan yhteydessä termoablaatiolla käsitel-
tävään päärunkoon, pelkkä päärungon ablaatio 
voi tulla kyseeseen. Arviokäynnillä tulee tehdä 
suunnitelma siitä, hoidetaanko myös sivuhaa-
rat vai keskitytäänkö vain päärungon hoitoon. 
Samalla täytyy päättää, hoidetaanko näkyvät 
kohjut vaahtoskleroterapialla vai poistetaanko 
ne kirurgisesti. Mikäli alaraajassa on merkittä-
viä laskimoperäisiä ihomuutoksia, kuten pig-
mentaatiota ja ihonalaiskudoksen kovettumaa 
tai säärihaava, saattaa laskimonsisäinen hoito 
olla sivuhaarojenkin osalta kevyin ja turvallisin 
vaihtoehto (12). Vertailevaa tutkimustietoa si-
vuhaarojen hoitomodaliteetin valinnasta ei ole, 
joten ratkaisut täytyy tehdä tapauskohtaisesti.

Mikäli kohdelaskimon anatomia ei sovellu 
termoablaatioon, voidaan suunnitella pelkän 
vaahtoskleroterapian toteuttamista. Tätä hoito-
muotoa varten potilaan tulee olla omatoimises-
ti liikkuva, jotta mobilisaatio onnistuu heti hoi-
don jälkeen. Etukäteisinformaation merkitystä 
ei voida liikaa korostaa. Potilasta on informoi-
tava siitä, että valtaosalle hoidetuista kehittyy 
vaahtoskleroterapian jälkeen kohdelaskimoi-
den kovettumia ja aristusta sekä ihon tummen-
tumaa. Nämä muutokset säilyvät alaraajassa 
useiden kuukausien ajan ja häviävät vähitellen. 
Vaahtoskleroterapia täytyy suunnitella siten, 
että saavutetaan riittävä vaikutus haluttuihin 
kohdesuoniin. Usein tämä edellyttää laskimo-

TAULUKKO. Näkökohtia pintalaskimoiden kajoavan hoidon menetelmistä.

Hoitomene-
telmä

Hoidon kohde Rajoitukset ja  
riskitekijät

Olosuhteet ja  
anestesia

Muuta

Termo ablaatio Päärungon hoito

Suorat uusiutumarungot

Mutkaiset päärungot

Kohdelaskimon  ahtauma 
tai tukos

Poliklinikka tai leikkaus-
sali

Tumesenssipuudutus

Perioperatiivinen kaiku-
kuvaus

Hyvä pitkäaikaistulos

Kustannusvaikuttavin

Vaahto sklero
terapia

Uusiutumakohjut

Sivuhaarojen hoito pää-
rungon termoablaation 
yhteydessä

Tromboemboliset riskit: 
tukostaipumus, avoin 
soikea ikkuna, heikko 
liikkumiskyky

Poliklinikka

Ei puudutusta

Perioperatiivinen kaiku-
kuvaus

Isoissa rungoissa heik-
ko pitkäaikaistulos

Paraneminen voi 
pitkittyä

Avoleikkaus Hyvin kookkaat 
(> 20 mm) päärungot

Suonensisäinen hoito ei 
onnistu

Laajat sivuhaarat

Avoleikkaukseen liitty-
vät riskit kuten haava-
komplikaatiot

Anestesiaan liittyvät 
riskit

Leikkaussali

Spinaalipuudutus tai 
yleisanestesia

Pitkä toipumisaika

Hyvä pitkäaikaistulos
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verkoston punktoimista useasta kohdasta (13).
Vaahtoskleroterapiaan liittyy useita suhteel-

lisia ja ehdottomia vasta-aiheita. Jos tiedossa 
on, että potilaalla on aiemmin ollut syvä laski-
motukos, keuhkoembolia tai perinnöllinen tai 
hankinnainen tukostaipumus, tulee useimmi-
ten harkita muita menetelmiä. Hoitomuotoa ei 
pidä käyttää, jos potilas on raskaana, imettää tai 
jos hänellä on tiedossa oleva avoin soikea ikku-
na (1).

Avoleikkaus voi tulla kyseeseen erillistapauk-
sissa. Tällöin tarvitaan leikkaussaliolosuhteet. 
Aneurysmaattiset muutokset safeenofemoraa-
li- tai safeenopopliteaaliliitoksen tuntumassa 
saattavat edellyttää päärungon kirurgista sul-
kemista. Joskus kookkaiden näkyvien kohjujen 
kirurginen poisto voi tulla kyseeseen. Erillista-
pauksissa kookas ja leveäkantainen yhdyslaski-
mo voi olla aiheellista sulkea avoimesti. Vaah-
toskleroterapia ei ole hyvä vaihtoehto leveän 
yhdyslaskimon hoidossa, ja termoablaatiossa 
käytettävän kuidun asemoiminen hyvin lähelle 
syvää laskimoa on hankalaa. Laaja-alainen avo-
kirurgia lienee järkevintä toteuttaa spinaalipuu-
dutuksessa tai yleisanestesiassa (1,13).

Polikliiniset toimenpiteet

Valmistelu. Esilääkityksenä ennen termo-
ablaatiota voidaan käyttää parasetamolia ja 
tarvittaessa sedaatioon esimerkiksi diatsepaa-
mia. Lähes kaikki potilaat pärjäävät pelkällä 
parasetamolilla. Pelkkä vaahtoskleroterapia ei 
edellytä esilääkitystä. Suoniyhteyttä ei tarvita 
termoablaatiossa rutiinimaisesti. Jos jo etukä-
teen on saatu vahva vaikutelma siitä, että poti-
las on kipuherkkä tai neulakammoinen, kanyyli 
kannattaa asettaa ennen toimenpiteen aloitusta 
sedaatiota varten. Jos toimenpide tehdään ko-
konaan laskimonsisäisesti (ei kirurgisia poistoja 
sivuhaaroihin), antikoagulaatiota tai antitrom-
boottista lääkitystä ei tauoteta. Varfariinin käyt-
täjien INR-arvo tarkistetaan ennen toimenpi-
dettä. Hoitotasolla oleva INR (2,0–3,0) ei ole 
termoablaation eikä vaahtoskleroterapian este. 
Rutiinimaista mikrobilääkeprofylaksia ei tarvi-
ta. Mikäli jalassa on haava tai potilaalla on in-
fektioriskiä suurentava perussairaus, harkitaan 
profylaksiksi kerta-annosta kefuroksiimia.

Ennen toimenpidettä kaikukuvataan hoidet-
tavan alaraajan laskimot ja varmistetaan hoito-
strategia. Samalla tehdään tarvittavat tussimer-
kinnät jalkaan ja ohjeistetaan avustavia hoitajia 
(KUVA 1). Vena saphena magnan termoablaa-
tiossa potilas on selällään ja reiden ja säären 
alueelle tehdään niin sanottu luukkupesu eli 
pestään vain kohdelaskimon ympäristö ja ase-
tetaan peitteet. Vena saphena parvan osalta toi-
menpide tehdään vatsa-asennossa ja kohdealue 
valmistellaan vastaavasti (KUVA 2). Olennaista 
peittelyssä on se, että kaikukuvaukselle säilyy 
riittävästi tilaa. Esimerkiksi nivusen alueella 
on välttämätöntä, että kaikukuvauksella saavu-
tetaan hyvä näkymä reisilaskimoon (vena fe-
moralis communis) safeenofemoraaliliitoksen 
yläpuolelle. Vastaavasti kaikukuvauksen avulla 
seurataan polvitaipeessa virtaus- ja seinämäti-
lannetta polvitaivelaskimossa (v. poplitea) ja 
lihaslaskimoiden alueella.

Termoablaatio

Laitteisto ja tavoitteet. Laserablaatioon käy-
tän radiaalista laseria, jonka aallonpituus on 
1 470 nm ja tyyppiteho 7–10 W. Kertakäyttöi-
nen välinepakkaus sisältää sisäänvientivälineis-
tön (punktioneula, ohjainvaijeri ja sisäänviejä). 
Päärunko pyritään hoitamaan mahdollisim-

KUVA 1. Piirros ennen leikkausta vena saphena mag-
nan laser- ja sivuhaarojen vaahtohoitoa varten.

Alaraajojen pintalaskimoiden kajoava hoito
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man kattavasti, mikä tyypillisesti tarkoittaa 
vena saphena magnan osalta keskimäärin 
30–40 cm:n ja vena saphena parvan osalta 15–
20 cm:n hoitomatkaa.

Valmistelu. Toimenpiteen alussa potilas 
on makuuasennossa alaraajat alaspäin, jolloin 
laskimot täyttyvät paremmin. Paikallispuu-
dutuksen jälkeen punktoidaan kohdelaskimo 
kaikukuvausohjatusti ja viedään ohjainvaijerin 
avulla sisäänviejä paikoilleen. Ohjainvaijerin 
poiston jälkeen viedään sisäänviejän kautta 
laserkuitu laskimoon ja asemoidaan kuidun 

kärki 1–2 cm:n päähän safeenofemoraali- tai 
safeenopopliteaaliliitoksesta. Ennen laserointia 
kohdelaskimon ympärille laitetaan tumesens-
sipuudutus (KUVA 3). Tumensessiliuoksena 
käytän keittosuola-lidokaiini-adrenaliiniliuosta 
(450 ml natriumkloridia ja 50 ml 1 %:n vah-
vuista lidokaiini-adrenaliiniseosta), joka leviää 
suonen ympärille painepumpun avulla kaiku-
kuvausohjatusti. Tavanomainen puudutemäärä 
on 10 ml/cm. Keskeistä onnistuneessa ja mah-
dollisimman kivuttomassa puudutuksessa ovat 
puudutteen ruiskuttaminen suoraan pinnalli-
sen ja syvän lihaskalvon väliseen anatomiseen 
tilaan, jalan kohoasento sekä 30–40 mmHg:n 
paine. Näin puuduteliuos leviää nopeasti ja 
ruiskekohtien väli voi olla jopa 10 cm. Tume-
senssipuudutus aiheuttaa potilaalle kipua, ja 
lisäksi puudutteen sisältämä adrenaliini saattaa 
ohimenevästi tihentää syketaajuutta. Jo tume-
senssipuudutuksen alkuvaiheessa on tärkeää 
informoida potilasta tapahtumasta. Jos potilas 
kokee puuduttamisen kivuliaaksi, on syytä har-
kita kipulääkitystä kanyylin kautta. Kiireinen 
ilmapiiri ja potilaan kokeman kivun vähättely 
eivät edistä toimenpidettä.

Toteutus. Ennen laserointia kaikukuvataan 
kohdelaskimo ja arvioidaan tumesenssipuu-
dutuksen kattavuus. Keskeinen kriteeri on las-
kimon täydellinen supistuminen laserkuidun 
ympärille. Mikäli suonen supistumisessa on 
puutteita, lisätään tumesenssiliuosta kyseisiin 
kohtiin. Laseroinnissa sopiva energiamäärä on 
yleensä noin 70 J/cm. Laseroinnin aikana seu-
rataan kertyvää energiamäärää ja säädetään kui-
dun ulosvetämisnopeutta sen mukaan. Samalla 
seurataan kaikukuvauksen avulla suonessa ta-
pahtuvaa reaktiota (KUVA 4). Kun kohdelaski-
mo on laseroitu, suoni kaikukuvataan vielä ker-
ran ja varmistutaan aiheutetun kutistusreaktion 
asianmukaisuudesta. Lisäksi kaikukuvataan 
safeenofemoraali- tai safeenopopliteaaliliitos ja 
arvioidaan siihen liittyvän syvän laskimon (rei-
si- tai polvitaivelaskimo) tilanne. Lopuksi laser-
laitteisto poistetaan ja välineistö tarkistetaan.

Lisätoimet. Jos termoablaation yhteydessä 
käytetään vaahtoskleroterapiaa, sivuhaaroihin 
asetettavat neulat kannattaa laittaa paikoilleen 
ennen tumesenssipuudutusta. Kokemukse-
ni mukaan sivuhaarakohjut saattavat supistua 

KUVA 2. Pesu ja peittely ennen vena saphena parvan 
laserointia. Potilas vatsa-asennossa, taustalla laseryk-
sikkö ja painepumppu.

KUVA 3. Tumesenssipuudutus kaikukuvausohjauk-
sessa vena saphena magnan ympärille ennen lase-
rointia.
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erittäin voimakkaasti tumesenssipuudutuksen 
ja jalan kohoasennon myötä. Tällöin sivuhaa-
rojen punktointi siipineulan tai kanyylin avulla 
voi olla hyvin hankalaa. Mikäli neulat asetetaan 
paikoilleen ennen tumesenssipuudutusta, niitä 
kannattaa huuhtoa keittosuolalla muutaman 
minuutin välein, koska ne tukkeutuvat helposti. 
Termoablaation yhteydessä käytän pieniä vaah-
tomääriä ja laimeaa kovetetta. Tyypillisesti käy-
tän sekoitussuhdetta 1:3 eli yksi osa kovetetta 
ja kolme osaa ilmaa (kovetteena lauromakro-
golia 10 mg/ml). Termoablaation yhteydessä 
vaahdon määrä on harvoin suurempi kuin 5 ml 
alaraajaa kohden. Täsmällistä tietoa vaahtoskle-
roterapian määristä ja pitoisuuksista ei nykykir-
jallisuudessa ole.

Termoablaation yhteydessä voidaan näky-
vät sivuhaarakohjut poistaa kirurgisestikin. 
Sivuhaarojen poistossa käytetään paikallis- ja 
tumesenssipuudutuksen yhdistelmää. Iho puu-
dutetaan sivuhaaran kohdalta puudutteella, 
jossa ei ole adrenaliinia. Pistoavauksesta laski-
mokoukkua tai moskiittopihtejä käyttäen nos-
tan kohdelaskimon esiin. Kun laskimo on saatu 
otteeseen, laitan painepumpulla tumesenssi-
liuosta poistettavan suonikohjun ympäristöön. 
Tämän jälkeen poistan kohjun vähitellen vetä-
mällä. Tumesenssiliuoksen käyttäminen vähen-
tää poistosta aiheutuvaa vuotoa ja helpottaa 
laskimon poistamista. Tumesenssipuudute ai-
heuttaa ihonalaiskudoksessa niin sanottua hyd-
rodissektiota, jolloin kohdelaskimo irtoaa hel-
pommin ympäristöstään. Lopuksi avauskohdat 
teipataan.

Pelkkä vaahtoskleroterapia

Vaahtoskleroterapia on erillisenä hoitomuotona 
hyvin kevyt potilaan kannalta eikä vaadi erityi-
siä etukäteisvalmisteluja. Kohdelaskimot kaiku-
kuvataan potilaan seistessä, kuten ennen termo-
ablaatiotakin, ja varmistutaan hoitostrategiasta. 
Tarvittavat kohdealueet merkitään tussilla.

Onnistuneen vaahtoskleroterapian keskeiset 
tekijät ovat punktiotekniikan osaaminen sekä 
hoidon tuloksen arvioiminen kaikukuvauk-
sella. Toimenpiteen aikana potilas on makuu-
asennossa alaraajat alaspäin. Kun tarvittavat 
punktiot on tehty ja neulojen sijainti kohde-

KUVA 4. Vena saphena magnan laserointi kaikuku-
vausohjatusti.

laskimoissa varmistettu, alaraajat nostetaan 
kohoasentoon. Tyhjissä pintalaskimoissa vaah-
don vaikutus laskimon sisäkalvoon tehostuu. 
Yleensä pyritään asettamaan 2–3 siipineulaa tai 
kanyylia sen mukaan, miten laajalti hoidettavia 
laskimoita alaraajan alueella on. Nykykirjalli-
suudessa ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka ti-
hein välein vaahtoa tulee ruiskuttaa. Käytännöt 
ovatkin todennäköisesti hyvin vaihtelevia.

Alaraajan pelkässä vaahtoskleroterapiassa 
(ilman termoablaatiota tai kirurgisia toimen-
piteitä) käytän suurempia vaahtomääriä kuin 
käyttäessäni vaahtohoitoa muun hoidon lisä-
nä. Käyttämäni lauromakrogolin konsentraatio 
on joko 10 mg/ml tai 30 mg/ml ja kovetteen 
ja ilman sekoitussuhde 1:3. Käytännössä tyy-
pillinen vaahtomäärä yhdessä alaraajassa on 
5–8 ml, ehdottomasti enintään 10 ml. Jos ky-
seessä on molempien jalkojen vaahtosklerote-
rapia ja jos laajojen kohjujen takia tulisi harkita 
vahvempaa (30 mg/ml) konsentraatiota, py-
rin hoitamaan vain yhden alaraajan kerrallaan. 
Laimeampaa konsentraatiota käytettäessä mo-
lempien alaraajojen hoito voi tulla kyseeseen 
samalla hoitokerralla. Hoitotuloksen kannalta 
ratkaisevaa on, saadaanko vaahdolla haluttu 
supistumisvaste kohdelaskimoihin kattavasti. 
Potilaiden reaktiot ovat varsin erilaisia, ja hoi-
tovastetta tulee koko ajan tarkasti arvioida kai-
kukuvauksen avulla. Vaahtoskleroterapian yh-
teydessä syvät laskimot täytyy aina kaikukuvata 
vaahdotuksen jälkeen, ja niiden avoimuudesta 
tulee varmistua.

Alaraajojen pintalaskimoiden kajoava hoito
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Seuranta ja jälkihoito

Polikliinisen vaahtoskleroterapian jälkeen po-
tilas voidaan kotiuttaa käytännössä heti. Kes-
keistä jälkihoidossa on välitön mobilisaatio ja 
hoitosukan käyttö laskimotukosriskin vähen-
tämiseksi. Jälkihoitoon suositellaan painepuris-
tusluokan II hoitosukkaa joko reisipituisena tai 

polvipituisena sen mukaan, mille alueille vaah-
toskleroterapia on kohdentunut. Näyttöä pitkä-
kestoisen kompressiohoidon hyödyistä ei ole, 
joten jälkihoidon suositeltu pituus on 3–7 vrk. 
Koska aristavien kovettumien ja tummentumi-
en ilmaantuminen vähitellen 1–2 viikon kulu-
essa hoidosta on tyypillistä vaahtosklerotera-
pialle, potilaat usein haluavat pitää hoitosukkaa 
pidempään. Kovettumia ja ihon värimuutoksia 
esiintyy alaraajan alueella pitkään, jopa kuukau-
sien ajan. Potilaiden informointi vaahtohoidon 
jälkitilasta on hyvin tärkeää (KUVA 5). Sairaus-
loman tarve on yleensä vähäinen, mutta työn 
luonne tulee ottaa huomioon.

Polikliinisen termoablaation jälkeen tarvi-
taan yleensä lyhyt 30–60 minuutin seuranta, 
jonka jälkeen potilas voidaan kotiuttaa. Sivu-
haarojen kirurgisen poiston jälkeen saattaa 
esiintyä verenvuotoa poistokohdista, joten hie-
man pidempi seuranta voi olla yksilökohtaises-
ti tarpeen. Kun hoitoon liittyy vaahtosklerote-
rapia, kannattaa potilas heti mobilisoida. Myös 
termoablaatio voi aiheuttaa arkuutta kohde-
laskimon alueella, tyypillisesti 1–2 viikon ku-
luessa toimenpiteestä. Reisi- tai polvipituisen 
hoitosukan käyttöä suositellaan 3–7 vrk:n ajan. 
Tromboosiprofylaksia käytetään tapauskoh-
taisesti. Mikäli potilaalla on tukostaipumus 
tai aikaisemmin sairastettu tromboembolia, 
pienimolekyylisen hepariinin käyttö leikkauk-
sen jälkeen voi tulla kyseeseen. Tromboottiset 
komplikaatiot termoablaation yhteydessä ovat 
erittäin harvinaisia, joten rutiinimaista kaiku-
kuvausseurantaa ei tarvita. Leikkauksenjälkei-
seksi kivunhoidoksi riittää lähes poikkeuksetta 
tulehduskipulääkkeet.

Jälkitarkastusten osalta tarkkaa tieteellis-
tä taustatietoa ei ole. Rutiinimainen seuranta 
pelkän termoablaation jälkeen ei ole tarpeen, 
mikäli toimenpide on sujunut ilman teknisiä 
ongelmia. Jos sivuhaaroihin on tehty paikallis-
poistot ja toimenpidekokonaisuus on vaikut-
tanut kattavalta, ei jälkitarkastusta tarvita. Jos 
vaahtohoitoa on käytetty, potilaat on pyritty 
jälkitarkastamaan ja tarvittaessa vaahdotettu 
uudelleen 1–2 kuukauden kuluttua. Toisinaan 
seurantakäynti on tarpeen myös päärungon 
termoablaation jälkeen, jos halutaan arvioida 
näkyvien kohjujen myöhempää hoitotarvetta.

Ydinasiat
 8 Polikliiniset ja laskimonsisäiset hoitomuo-

dot soveltuvat valtaosalle potilaista.

 8 Kaikukuvauksen osaaminen on sekä diag-
nostiikan että hoidon perusedellytys.

 8 Termoablaation pitkäaikaistulokset ovat 
selvästi vaahtoskleroterapiaa paremmat.

KUVA 5. Pohkeen sisäpinnan kovettumaa 
ja pigmentaatiota leikkauksen jälkeen. Po-
tilaalle on kaksi kuukautta aiemmin tehty 
vena saphena magnan laserointi ja poh-
keen sivuhaarojen vaahtoskleroterapia.
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SUMMARY
Invasive treatment of superficial veins of the lower extremities
Modern invasive treatment of superficial venous insufficiency of the lower extremities is largely based on the use of 
intravenous procedures under ultrasound guidance. The first-line treatment is thermoablation, in which the insufficient 
superficial vein, typically vena saphena magna or parva, is constricted by using laser or radio frequency energy under 
ultrasound guidance. The procedure is nearly always successful under local anesthesia and can be performed as an 
outpatient operation. When necessary, visible collateral varices can be treated with foam sclerotherapy or by surgical 
excision. The need for associated medication or longer follow-up is limited and recovery is fast. The patients can be 
mobilized immediately, and only a couple of days of sick leave are usually required. 

Lopuksi

Termoablaation käyttö pintalaskimoiden vajaa-
toiminnan hoidossa on vakiintunutta ja tulok-
set hyviä. Vaahtoskleroterapian ominaisuuksis-
ta on myös varsin selkeä käsitys. Laskimoiden 
vajaatoiminnan ennusteessa, uusiutumisessa ja 
kajoavien hoitojen kustannusvaikuttavuudessa 
riittää kuitenkin edelleen tutkittavaa. Uusim-
missa hoitomuodoissa (liima-ablaatio, höyry-
ablaatio, mekanokemiallinen ablaatio) pinnal-
lisen päärungon käsittely toteutuu ilman tume-

senssipuudutusta, mikä keventää toimenpiteitä 
entisestään. Näiden hoitomuotojen käyttö on 
kuitenkin vasta alkuvaiheessa, ja tutkimustu-
loksia on saatu vasta lyhyen aikavälin seuran-
noista (1). ■
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