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Syvä laskimotukos tai keuhkoembolia 
– mitä taustalta löytyy?
Lähtökohdat Keuhkoembolian ja syvän laskimotukoksen taustalta löytyy riskitekijöitä, jotka eivät aina ole 
tiedossa potilaan tullessa sairaalaan. 

MeneteLMät OYS:ssa ensimmäisen keuhkoembolian tai syvän laskimotukoksen takia 1.1.–30.6.2010 tai 
1.1.–30.6.2015 hoidettujen yli 16-vuotiaiden potilaiden sairauskertomuksia seurattiin lokakuulle 2017 asti.

tuLokset Vuoden 2010 potilasaineistossa syöpiä löytyi sairaalahoidon aikana 7 %:lta ja seuranta-aikana 
5 %:lta, vuoden 2015 aineistossa vastaavasti 5 %:lta ja 6 %:lta. Suurin osa näistä löytyi vuoden kuluessa trom-
boosista. Vuoden 2010 aineistossa trombofilia löytyi vain 4 %:lta ja 2015 aineistossa 2 %:lta. Erityisesti 
 antikoagulanttihoidon loputtua uusiutumisriski on merkittävä.

PääteLMät Ilman selvää altistetta syntyneen keuhkoembolian tai syvän laskimotukoksen taustalla piilevät  
syyt kannattaa ainakin kertaalleen selvittää.

Keuhkoemboliat ja syvät laskimotukokset ovat 
tyypillisiä päivystysongelmia. Tunnettuja altista-
via riskitekijöitä ovat pitkä immobilisaatio, vai-
kea infektio, sydämen vajaatoiminta, aiemmin 
sairastettu laskimotukos tai keuhkoembolia, yli-
paino, leikkaus, raskaus tai estrogeenihoito, yh-
distelmäehkäisypillerit, syöpä sekä perinnölliset 
tai hankinnaiset trombofiliat tai suvun poikkea-
va tukosalttius (1). 

Keuhkoembolia tai syvä laskimotukos voi olla 
syöpätaudin tai trombofilian ensimmäinen il-
mentymä. Tavallisimpia perinnöllisiä trombofi-
lioita ovat hyytymistekijä V:n pistemutaatio (FV 
Leiden-mutaatio), protrombiinigeenin pistemu-
taatio (FII G20120A-mutaatio) sekä antitrombii-
nin ja proteiini C:n ja S:n vajaukset (2). Trom-
bofilian selvittelyihin kuuluu tavallisesti myös 
fosfolipidivasta-aineiden tutkiminen. 

Käypä hoito -suosituksen mukaan trombofi-
lioiden mahdollisuus on tarpeen selvittää, kun 
idiopaattinen tukos ilmenee nuorella, alle 
50-vuotiaalla potilaalla tai kun yli 50-vuotiaalla 
potilaalla on toistuvia idiopaattisia tukoksia, hä-
nen lähisukulaisellaan on todettu tukoksia tai 

hänellä on ollut lisäksi valtimotukoksia, toistu-
via keskenmenoja tai sikiökuolemia tai kun tu-
kos ilmenee epätyypillisessä paikassa (aivo-, 
maksa-, perna-, portti-, mesenteriaali- tai mu-
nuaislaskimossa) (1).

Ruotsalaisessa aineistossa syöpä löydettiin 
13 %:lta syvään laskimotukokseen tai keuh-
koemboliaan sairastuneista seurannan aikana 
(keskimäärin 8,1 v). Eniten syöpiä löytyi ensim-
mäisen seurantavuoden aikana, 3,4 %:lta (3). 
Uudemmassa kanadalaisessa aineistossa syö-
vän ilmaantuvuus oli samaa luokkaa, noin 
3,9 % ensimmäisen vuoden aikana (4). 

Tuoreita suomalaisaineistoja aiheesta ei ole 
kuvattu, ja siksi halusimme kerätä tietoa siitä, 
kuinka usein keuhkoembolian tai syvän laski-
motukoksen taustalta löytyy syöpä tai trombofi-
lia. Halusimme myös verrata tukosten uusiutu-
misriskiä vuonna 2010 (pääsääntöisesti varfarii-
nilla hoidettuja) ja vuonna 2015 (mukana myös 
uudempia antikoagulantteja) sekä tutkia vuoto-
komplikaatioita hoidon aikana.

Aineisto ja menetelmät

Keräsimme sairauskertomuksista tiedot kaikis-
ta yli 16-vuotiaista 1.1.–30.6.2010 ja 1.1.–
30.6.2015 OYS:ssa hoidetuista potilaista, jotka 
ovat sairastaneet ensimmäisen keuhkoembo-
lian tai syvän laskimotukoksen ja jotka asuvat 
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Keuhkoembolia tai syvä laskimotukos 
voi olla syöpätaudin tai trombofilian 
ensimmäinen ilmentymä. 
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la. Sairauskertomuksia seurattiin lokakuuhun 
2017, jotta voitiin tilastoida tukosten uusiutu-
miset ja seuranta-aikana ilmaantuneet syövät. 
Seuranta-ajat olivat tällöin 7,2–7,8 vuotta (vuo-
den 2010 aineisto) sekä 3,2–3,8 vuotta (vuoden 
2015 aineisto). Potilaisiin ei oltu yhteydessä 
henkilökohtaisesti. 

Selvitimme, kuinka monelta keuhkoembolia- 
tai laskimotukospotilaalta on löytynyt joko sai-
raalahoidon aikana tai sen jälkeisessä seuran-
nassa syöpä tai trombofilia (periytyvä trombofi-
lia tai fosfolipidivasta-aineita). Tukokselle altis-
taneiden tekijöiden selvittelyä ei ollut tuolloin 
erikseen sairaalassa ohjeistettu, vaan lääkäreillä 
oli omat käytäntönsä. 

Saimme aineistoa kerätessämme tietoa myös 
siitä, minkälaisia antikoagulanttihoitoja potilail-
le oli aloitettu vuonna 2010 ja miten tämä lääke-
käytäntö oli muuttunut vuonna 2015, kun varfa-
riinin ja pienimolekyylisten hepariinien rinnal-
le oli saatu uusia antikoagulantteja. 

Aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmistolla.

Tulokset

Kahdelta ajanjaksolta kerätyt aineistot (taulukko 
1) ovat ikä- ja sukupuolijakaumiltaan sekä riski-

tekijäprofiililtaan melko samankaltaiset ja hyvin 
vertailtavissa. Vuoden 2010 aineistossa keski-
ikä oli 61,9 vuotta (vaihteluväli 18,8–92,4 v) ja 
vuoden 2015 aineistossa 66,5 vuotta (26,25–
89,42). Miehiä oli vuoden 2010 aineistossa 47 % 
ja vuoden 2015 aineistossa 56 % potilaista.

Tärkeimmiksi riskitekijöiksi nousivat edeltä-
vä leikkaus tai akuutti sairaus (pneumonia, pye-
lonefriitti sekä akuutit sydäntapahtumat). Vuo-
den 2010 aineistossa suurempi osa potilaista oli 
ollut vuodeosastohoidossa ennen keuhkoembo-
lian tai syvän laskimotukoksen diagnoosia 
(16 % vs. 6 %). Molemmissa aineistoissa näkyy 
myös trauman aiheuttaman immobilisaation ai-
heuttama tukosriskin lisääntyminen. 

Oireista tärkeimpiä olivat hengenahdistus, ja-
lan turvotus, kipu (myös rintakipu) ja kuume. 
Tyypillisenä keuhkoembolian oireena pidetty 
veriyskä ei ollut tässä aineistossa yleinen.

Syöpiä haettiin keuhkoembolia- ja laskimotu-
kospotilailta aktiivisemmin vuoden 2015 aineistos-
sa, ja ehkä siksi niitä myös löytyi hieman enem-
män seuranta-aikana (taulukko 2). Mediaani aika 
syöpätaudin löytymiseen keuhkoembolian tai sy-
vän laskimotukoksen jälkeen potilailla, joiden syö-
pä ei löytynyt sairaalahoitojaksolla, oli vuoden 
2010 aineistossa 19 kuukautta ja vuoden 2015 ai-
neistossa 5 kuukautta. Yleisimpiä olivat keuhko-
syöpä, ruoansulatuskanavan syöpä, aivokasvain, 
munuaissyöpä sekä gynekologiset syövät. 

   taulukko 1. 

aineistojen kuvaus

2010 
(n = 96)

n (%)

2015 
(n = 82)

n (%)

aktiivinen syöpä diagnoosivaiheessa 10 (10) 21 (26)

tiedossa oleva syöpä (aktiivinen tai hoidettu) 23 (24) 29 (35)

keuhkoembolia 60 (63) 68 (83)

syvä laskimotukos 57 (59) 36 (44)
   yläraaja 1 (1) 0 
   pohje 27 (28) 14 (17)
   reisi 20 (21) 17 (21)
   lantio 9 (9) 5 (6)

riskitekijät
   suvussa laskimotukos 5 (5) 6 (7)
   yhdistelmäehkäisypillerit 5 (5) 1 (1)
   raskaus 1 (1) 0
   synnytys 1 (1) 0
   hormonikorvaushoito 2 (2) 2 (2)
   leikkaus 11 (12) 21 (26)
   vuodeosastohoito 15 (16) 5 (6)
   akuutti sairaus 29 (30) 33 (40)
   trauma 8 (8) 7 (9)
   tunnettu periytyvä trombofilia 1 (1) 0

taulukko 2. 

Löydetyt syövät ja tutkimukset syöpää 
epäiltäessä

2010 
(n = 96)

n (%)

2015
(n = 82)

n (%)

Löytyi sairaalassaoloaikana 7 (7) 4 (5)

Löytyi seuranta-aikana 5 (5) 5 (6)

Mediaaniviive syövän löytymi-
seen (vaihteluväli), kk

19 (1–79) 5 (3–12)

tutkimukset
   mammografia 5 (5) 17 (21)
   thorax-TT 60 (63) 72 (88)
   vatsan TT 22 (23) 30 (37)
   vatsan magneettikuvaus 0 5 (6)
   thoraxröntgen 55 (57) 36 (44)
   vatsan kaikututkimus 41 (43) 45 (55)
   PSA 20 (21) 18 (22)
   gastroskopia 2 (2) 8 (10)
   kolonoskopia 2 (2) 7 (9)
   gynekologinen tutkimus 2 (2) 5 (6)
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mus ja miehiltä prostataspesifisen antigeenin 
testaus (taulukko 2). 

Trombofilioita oli diagnoosihetkellä tiedossa 
hyvin vähän, koska aineistoon otettiin ensim-
mäiseen syvään laskimotukokseen tai keuh-
koemboliaan sairastuneet potilaat. Trombofi-
lioita testattiin noin kolmannekselta aineiston 
potilaista. Vuoden 2010 aineistossa perinnölli-
nen trombofilia löytyi 4 %:lta ja 2015 aineistos-
sa 2 %:lta potilaista (taulukko 3). 

Sairaalahoitoajat olivat 2015 aineistossa kes-
kimäärin kaksi päivää lyhemmät kuin vuonna 
2010. Sairaalahoitoon jäi 2010 potilaista 75 % ja 
2015 potilaista 88 %. Päivystyspoliklinikalta ko-
tiutettiin vastaavasti 17 % potilaista vuonna 
2010 mutta vain 5 % vuonna 2015. Osa oli hoi-
dossa terveyskeskusten vuodeosastoilla. 

Suurimman eron hoitoon aiheuttivat suun 
kautta annettavien suorien antikoagulanttien 
käytön yleistyminen ja varfariinin käytön vä-
hentyminen vuoden 2015 aineistossa (taulukko 
4). Vuotoja antikoagulanttihoidon aikana oli 
2015 hieman vähemmän. Tromboosit uusivat 
antikoagulanttihoidon jälkeen molemmissa ai-
neistoissa melko usein (16 % ja 11 %) eli tähän 
lääkityksen muutos ei vaikuttanut. Mediaaniai-
ka tukoksen uusimiseen oli vuoden 2010 ai-
neistossa 34 kuukautta ja vuoden 2015 aineis-
tossa 8 kuukautta. 

Pohdinta
Kliinikoille tärkein löydös tutkimuksessamme 
on, että potilaan saadessa ensimmäisen keuh-
koembolian tai syvän laskimotukoksen syöpää 
kannattaa etsiä aktiivisemmin kuin trombofi-
liaa. Vuoden 2010 aineistossa syöpiä löytyi 3 
kertaa niin paljon kuin trombofilioita ja vuoden 
2015 aineistossa 4,5-kertainen määrä, kun las-
ketaan yhteen sairaalassa ja seuranta-aikana to-
detut syövät. Syöpäpotilaiden suurentunut 
tromboosiriski on myös syytä muistaa, etenkin 
jos potilas joutuu vuodeosastohoitoon. 

Perinnöllisten trombofilioiden etsiminen ei 
tutkimuksemme valossa ole ensilinjan tutki-
mus kaikille potilaille eikä varsinkaan potilaille, 
joilla on selvä altistava tekijä tiedossa. Tämä to-
detaan niin Käypä hoito -suosituksessa (1) kuin 
kansainvälisissä katsausartikkeleissakin (4). Mi-
käli muuta altistetta ei löydy, potilas on nuori 
tai suvussa on tukoksia, yleisimmät tukosalttiu-
det on syytä sulkea pois Käypä hoito -suosituk-
sen mukaisesti. 

taulukko 3. 

trombofilioiden testaus ja niiden löytyminen 
aineistoissa

2010 
(n = 96)

n (%)

2015
(n = 82)

n (%)

trombofilia tiedossa 1 (1) 0

Fii- ja FV-mutaatiot testattiin 30 (31) 23 (28)

tromboositaipumuspaketti 
tutkittiin

16 (17) 11 (13)

trombofilia löytyi 4 (4) 2 (2)
FV-mutaatio 3 1
FII-mutaatio – 1
pieni C-aktiivisuus ja fosfolipidi-
vasta-aineita

1

taulukko 4. 

hoito ja sen tulokset

2010 
(n = 96)

n (%)

2015 
(n = 82) 

n (%)

Varfariini 77 (80) 51 (62)

Pitkäkestoinen hoito pienimo-
lekyylisellä hepariinilla

19 (20) 26 (32)

suora antikoagulantti 0 6 (7)

Lääkitys vaihdettiin 6 (6) 11 (13)
   varfariiniin 0 2 (2)
   pienimolekyyliseen hepariiniin 5 (5) 4 (5)
   suoraan antikoagulanttiin 1 (1) 5 (6)
   tromboosin edettyä 1 1 
   vuodon takia 3 2 
   maligniteetin takia 2 3 
   ei sopinut 1 4 

Vuoto antikoagulanttihoidon 
aikana 

6 (6) 2 (2)

tromboosi uusi 
   antikoagulanttihoidon aikana 3 (3) 5 (6)
   antikoagulanttihoidon loputtua 15 (16) 9 (11)

Mediaaniaika uusimiseen 
(vaihteluväli), kk

34 (8–78) 8 (3–24)

 

Tiedossa oleva syöpäsairaus oli 2010 aineis-
tossa 24 %:lla ja 2015 aineistossa 35 %:lla. Yh-
teensä 4 iäkkäältä ja huonokuntoiselta potilaalta 
syöpää ei etsitty millään tutkimuksella, ja 12 po-
tilaalla oli selvä altistava tekijä eikä syöpää sen 
takia haettu. Tärkeimpiä tutkimusmenetelmiä 
syöpää etsittäessä olivat thoraxin ja vatsan TT, 
thoraxin röntgentutkimus, vatsan kaikututki-
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Aineistossamme idiopaattisen tukoksen sai-
rastaneilta löytyi syöpiä enemmän kuin Käypä 
hoito -suosituksen mukaan oli odotettavissa (4–
5 %). Suositus pohjautuu suurimmaksi osaksi 
ulkomaisiin lähteisiin (3,4). Vuoden 2010 ai-
neistossa syöpä löytyi sairaalassa ollessa kolmel-
ta potilaalta, joilla ei ollut mitään riskitekijöitä 
(9 % idiopaattisen tukoksen sairastaneista), ja 
kahdelta löytyi syöpä seuranta-aikana (6 % idio-
paattisen tukoksen sairastaneista). Vuoden 
2015 aineistossa yhdeltäkään idiopaattisen tu-
koksen sairastaneelta ei löydetty syöpää sairaa-
lahoitoaikana, mutta seuranta-aikana syöpä löy-
tyi kahdelta (8 % idiopaattisen tukoksen sairas-
taneista). Kummassakin aineistossa täysin idio-
paattisten tukosten määrä jäi varsin pieneksi; 
suurimmalla osalla oli jokin riskitekijä – aktiivi-
nen syöpäkin 11 %:lla ja 26 %:lla. 

Vuoden 2010 aineistossa kolmella potilaalla, 
joilta löytyi uusi syöpä, tukokset uusiutuivat ja 
vuoden 2015 aineistossa neljällä. Käypä hoito 
-suosituksen mukaan potilaista, joilla idiopaatti-
nen tukos uusiutuu, 15 %:lta löytyy syöpä vuo-
den kuluessa. Tukos, etenkin uusiutuessaan, 
voi siis kertoa, että  tiedossa oleva syöpätauti on 
aktivoitunut, tai täysin uudesta syöpätaudista.

Lepäntalon katsausartikkelissa (6) todetaan, 
että verisuonitukokset ovat syöpäpotilaan toi-
seksi yleisin kuolemansyy, syövän jälkeen. Nor-
maaliväestöön verrattuna laskimotukoksen riski 
on syöpäpotilailla nelinkertainen ja suurenee 
edelleen solunsalpaajahoitojen vuoksi. 

Joka viides syöpäpotilas sairastaa laskimotu-
koksen (6), ja tämä näkyi myös meidän aineis-
tossamme syöpäpotilaiden suurena määränä. 
Laskimotukoksen sairastaminen lisää syöpäpo-
tilaan kuolemanvaaraa. Lisäksi joka viidennellä 
laskimotukoksen sairastaneella todetaan syöpä 
seurannassa, kuten myös tässä aineistossa. Le-
päntalo suosittelee artikkelissaan, että ainakin 
antikoagulaatiohoidon lopettamista pohdittaes-
sa idiopaattisen tukoksen sairastaneille tulisi 

Leikkauksenjälkeisessä tromboosi-
profylaksiassa voi olla parannettavaa.
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Deep venous thrombosis and pulmonary embolism – what’s behind them?

tämä tiedettiin

• Syöpäpotilailla on 
lisääntynyt tukosalttius.

• keuhkoembolioiden ja 
syvien laskimotukosten 
taustalta voi löytyä 
syöpä tai perinnöllinen 
tukostaipumus.

tutkimuS opetti

• ilman selvää 
altistetta syntyneen 
keuhkoembolian tai syvän 
laskimotukoksen taustalla 
piilevät syyt kannattaa 
ainakin kertaalleen 
selvittää.
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harkita anamneesin ja statuksen perusteella 
suunnattuja lisätutkimuksia. Tätä näkemystä 
vahvistavat myös tutkimuksemme havainnot. 

Syvät laskimotukokset ja keuhkoemboliat uu-
sivat Käypä hoito -suosituksen mukaan noin 
5 %:lla vuoden kuluessa antikoagulaatiohoidon 
lopettamisesta. Aineistoissamme tromboosi uu-
si ensimmäisen seurantavuoden aikana 3 %:lla 
ja 6 %:lla. Syöpäpotilaiden tukoksen vuosittai-
seksi uusiutumisriskiksi on arvioitu 15–20 % 
(6), siis selvästi enemmän kuin ilman syöpää. 
Toisaalta on syytä muistaa, että syöpäpotilaiden 
antikoagulaatiohoitoon liittyy suurentunut vuo-
toriski (6).

Väestössä 10–15 %:lla on piilevä hankinnai-
nen tai perinnöllinen trombofilia (1). Vuoden 
2010 aineistossa trombofiliaa löytyi 4 %:lta ja 
vuoden 2015 aineistossa 2 %:lta. Periytyvien 
trombofilioiden testaamista ohjaa Käypä hoito 
-suositus, ja sen mukaisesti OYS:ssakin testit 
tehtiin noin kolmasosalle. Useimmiten tukok-
sen kehittymiseen tarvitaan trombofilian lisäksi 
jokin lisäaltiste (1). Laboratoriotutkimuksissa 
löydetään vain noin 60 % suvussa periytyvän tu-
kostaipumuksen syistä (1), joten vahvaan suku-
anamneesiin pitää suhtautua kuten trombofi-
liaan, vaikka testeissä ei löytyisi poikkeavaa. 

Ilmeisesti vuodeosastohoidossa olevien poti-
laiden tromboosiprofylaksia on parantunut, sil-
lä vuodeosastohoidossa olleiden potilaiden 
trombooseja oli vähemmän vuoden 2015 aineis-
tossa. Leikkauksenjälkeisessä tromboosiprofy-
laksiassa voi olla parannettavaa, sillä 26 % vuo-
den 2015 aineiston potilaista oli ollut leikkauk-
sessa ennen sairaalahoitoon johtanutta keuh-
koemboliaa tai syvää laskimotukosta. 

Tutkimuksen vahvuuksia ovat pitkä seuranta-
aika ja selkeästi rajattu potilasaineisto. Tutki-
mukseen otettiin mukaan vain OYS:n alueen 
potilaita, joten tietoa saatiin koko seuranta-ajal-
ta. Heikkouksia ovat potilasaineiston pienuus ja 
se, että terveyskeskuksessa potilaille on voitu 
tehdä tutkimuksia, joista erikoissairaanhoidon 
sairauskertomuksissa ei ole tietoja. Oikeiden ja 
riittävien jatkotutkimusten tekemiseen ohjaavat 
Käypä hoito -suositus sekä hyvä anamneesi ja 
kliininen tutkimus. ●
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EnglISh Summary

Deep venous thrombosis and pulmonary 
embolism – what’s behind them?
Background There are many known risk factors for pulmonary embolism (PE) and deep venous thrombosis 
(DVT). In this study, we focused on cancers and genetic thrombophilia. These conditions may not be known 
before the patient comes to the hospital for the treatment of PE or DVT. We wanted to find out how widespread 
they are as underlying factors in the northern Finnish patient material. 

Methods The study was carried out by going through the records of all more than 16-year-old patients suffering 
from their first PE/DVT and treated in Oulu University hospital during the periods 1.1.2010 - 30.6.2010 and 
1.1.2015 - 30.6.2015. The patients were followed up on the basis of their medical files up to October 2017. Patients 
were not contacted in person.  

resuLts In the 2010 patient material (n = 96), 7% of the PE/DVT patients had new cancer diagnosed during 
their hospital care and 5% had a new cancer diagnosis during the follow up period. In the 2015 patient material 
(n = 82), new cancers were found during hospital care in 5% of the PE/DVT patients and 6% had a cancer 
diagnosis during the follow up period. Most of the cancers were diagnosed within a year from their PE/DVT 
diagnosis. Genetic thrombophilia was found in only 4% of the 2010 patients and 2% of the 2015 patients. During 
anticoagulation treatment a new thrombosis occurred in 3% of the 2010 patients and 6% of the 2015 patients. 
A new thrombosis after anticoagulation treatment occurred in 16% of the 2010 patients and 11% of the 2015 
patients. During anticoagulation treatment 6% of the 2010 patients and 2% of the 2015 patients had a bleeding 
episode that needed hospital care. 

concLusions When a patient is diagnosed with their first pulmonary embolism or deep vein thrombosis, 
the possibility of underlying cancer should be considered. In the light of our research, testing for genetic 
thrombophilia is not the first-line study for all patients. 
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