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1 Abstract (English) 
Background: Venous malformations (VM) are rare vascular malformations. They grow 

progressively with the patient and don’t regress spontaneously. Several high specialized 

centres, which often treat these, recommend multidisciplinary approaches, but there is no 

recognized consensus on the treatment of these lesions.  

Goal: Shed light on VM with emphasis on the head and neck region and what treatment is 

being given.  

Method: A systematic literature search was conducted. To get a synopsis of available 

information a search was conducted in UpToDate using the term: “Vascular anomalies” and 

“Venous malformations”. The main extensive search was conducted in PubMed using the 

terms: “Venous malformations”, “Head and neck” and “Vascular surgical procedures”. Based 

on title and abstract relevant articles reviewing VM were included. Articles reviewing 

vascular malformations were also included, those reviewing extracranial were excluded. The 

search was saved and updated 28.01.2020 to ensure that the latest articles were included.  

Results: No randomized clinical trials were found. Most articles are based on retrospective 

studies. Standard treatment for VM is primarily sclerotherapy, often in combination with 

surgery, surgery alone, laser treatment, compression garment and/or conservative observation. 

Some studies have suggested algorithms for the management of these lesions, but there is still 

no recognized consensus. 

Conclusion: There is a need for randomized clinical trials assessing the different treatment 

modalities. So far, drug treatment has proven to be safe and effective for a small patient 

population; possibly this will be the future standard treatment. 
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2 Innledning 
2.1 Formål og hensikt 
Alle medisinstudenter ved UiO skal etter nye studieplanen innført i 2014 skrive en 

prosjektoppgave der hensikten er å fordype seg i et medisinsk fagfelt, få erfaring med 

innsamling og lære å vurdere vitenskapelige data og få innsikt i vitenskapelig metode. 

Undertegnede ønsket å skrive om en oppgave innen plastikkirurgi grunnet interesse for 

rekonstruktiv kirurgi med vektlegging av funksjonalitet og estetikk. Flere problemstillinger 

ble diskutert med veileder, før vi omsider landet på temaet venøse malformasjoner (VM). 

Prosjektoppgaven skal belyse VM etter mest mulig ny kunnskap basert på artikler.  

2.2 Metode litteraturstudie 
Artiklene brukt i prosjektoppgaven er basert på fire søk, hvorav siste søk var det som i 

hovedsak ble brukt for oppgaven. 

 

Søk 1: Det ble først foretatt et søk på «vascular anomalies» og «venous malformations» på 

UpToDate for å få oversikt over emnet.  

 

Søk 2: Følgende søkestrategi ble brukt datert 07.01.19 for å få oversikt.  

#1: Venouos malformations     (43904) 

#2: Head      (599805) 

#3: Neck      (315881) 

#4: Intracranial     (54479) 

#5: #1 AND #2 AND #3 AND #3 NOT #4  (516) 

Begrenset søket til artikler kun publisert etter 2015 (133)  

Kun «review» artikler ble valgt (oversiktsartikler) (29) 

MeSH inkluderte disse begrepene: congenital abnormalities; neck; veins; head 

Subheading: abnormalities.  

Originalartiklene ble så søkt opp på PubMed.   

 

Søk 3: Det ble så gjort et søk på «Venous AND head AND neck NOT intracranial» på 

PubMed, med filter på artikler kun publisert etter 01.01.15 og kun review. Dette ga 29 

artikler, og relevante artikler for vaskulære anomalier og venøse malformasjoner ble valgt ut 

for en oversikt over hva de nyeste artiklene tar for seg.  
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Søk 4: Deretter ble det gjort et nytt søk, med hjelp av bibliotekar, i PubMed: Venous 

malformations OR ((vein OR veins) AND (malformation* OR abnormalit* OR anomal*)) 

AND (head OR neck OR facial) AND (Vascular Surgical Procedures OR surgery[ti] OR 

surgical[ti] OR surgically[ti]), filter med artikler kun siste 10 år og ga et resultat på 198 

artikler. Med språkbegrensning til engelsk ble det 177 artikler. Det ble så valgt ut relevante 

artikler som la vekt på venøse malformasjoner. I tillegg ble enkelte artikler som tok for seg 

vaskulære anomalier (dette inkluderte enkelte oversiktsartikler) valgt ut.  

Inklusjonskriterier:  

• Vaskulære malformasjoner. 

• Venøse malformasjoner. 

• Venøse malformasjoner i hode- og halsregioner. 

Eksklusjonskriterier:  

• Annet språk enn engelsk. 

• Artikler publisert over 10 år siden.  

• Intrakranielle malformasjoner. 

• Ikke-humane studier.  

Dette ga 18 enkeltstudier og 7 oversiktsartikler publisert før 22.01.19. Litteraturreferansene til 

de enkelte artiklene ble også brukt, men der ble det ikke tatt hensyn til eksklusjonskriteriene. 

Søket ble lagret slik at nye artikler som falt under samme søk ble sendt automatisk til 

undertegnedes e-post. Sist oppdatert: 28.01.2020. I tillegg til dette ble enkelte artikler anbefalt 

av veileder som også ble inkludert.  
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3 Vaskulære anomalier 
Den mest kjente inndelingen av vaskulære anomalier er ISSVA-klassifiseringen som ble 

introdusert i 1996, senere revidert i 2018 (1-4). De deles inn i vaskulære svulster og 

vaskulære malformasjoner. De affiserte kar er arterier, vener, kapillærer, lymfatiske kar eller 

kombinasjoner av disse. 

De vanligste vaskulære svulstene er infantile hemangiomer. Som navnet tilsier finnes 

de hos barn. Disse svulstene er godartede og kjennetegnes av celleproliferasjon, og går oftest i 

full eller delvis regress (5, 6). Svulstene kan være lokalisert til huden og vil da gi symptomer 

som kutane fargeforandringer, men de kan også ligge dypere og vil da gi sparsomme 

symptomer før evt. affeksjon av nærliggende strukturer (1).      

Vaskulære malformasjoner kjennetegnes derimot av dysplastisk karvegg, men ikke 

unormal celleproliferasjon (2). Disse malformasjonene er medfødte, vokser med alderen til 

pasienten og går ikke spontant i regress (3).  

3.1 Klassifisering av vaskulære anomalier 
Etter ISSVA klassifiseringen deles de vaskulære malformasjonene inn i high-flow og low-

flow, avhengig om det er en arteriell komponent tilstede. Under high-flow er arteriovenøse 

malformasjoner (AVM) den viktigste gruppen, men det finnes også arteriovenøse fistler og 

arteriell malformasjon. Under low-flow (også kjent som slow-flow) finnes gruppene lymfatisk 

malformasjon (LM), kapillær malformasjon (CM) og venøs malformasjon (VM) (4, 5).  

Denne prosjektoppgaven skal belyse VM i hode- og halsregionen. De andre 

malformasjonene og vaskulære tumores vektlegges lite, men inkluderes for oversiktens skyld.   

Flow chart: hentet fra ISSVA sin 2018-utgave av klassifiseringen som viser vaskulære 

tumores og de ulike malformasjonene (6).  

 

 

Tabell	1	

C=kapillær,	V=venøs,	L=lymfatisk,	A=arteriell,	M=malformasjon.	Eksempelvis	blir	
CLAVM	en	malformasjon	med	kapillær,	lymfatisk,	arteriell	og	venøs	komponent.	
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3.1.1 High-flow  
Arteriovenøse malformasjoner: AVM har en unormal direkte kobling mellom arterier og 

vener; De sentrale dilaterte venekanalene kalles for nidus (7, 8). Diffus AVM er når flere 

arterier forsyner en nidus. Fokal AVM har definert nidus og forsynes av en enkelt arterie. 

Schobinger (9) introduserte i 1981 inndeling av AVM inn i fire grupper etter grad og klinikk i 

1971.  

• 1: kutan rødme og varme med AV-shunt sett på Doppler. 

• 2: mørkere farge, pulsasjon og spenning.  

• 3: distal ischemi, smerter, ulcerasjon, bløtvevs- og beinvevsforandringer.  

• 4: belastning på hjertet med evt. hjertesvikt (9).  

Klinisk kan en forvente funn som varm lesjon, pulsasjon evt. lesjon med høy «spenning» 

(høyt trykk). Diagnosen baseres på bildediagnostikk med MR/CT-angio og tradisjonell 

angiografi.  Behandlingen består av enten embolisering på arteriesiden, evt. sklerosering på 

venesiden eller kirurgi, evt. i kombinasjon. Ved ukomplett reseksjon er det oftere sett residiv; 

Selv om lesjoner postopr. er negative på angiografi, vil tilbakefall likevel være mulig. Dette 

forekommer relativt hyppigere blant den pediatriske populasjonen (10, 11).  

 

3.1.2 Low-flow 
Lymfatiske malformasjoner: LM deles inn i makrocystiske (>1cm i diameter), 

mikrocystiske (<1 cm i diameter) eller kombinerte lesjoner (12, 13). Tidligere var 

makrocystiske lesjoner definert som > 2 cm i diameter. Selv om de inndeles etter størrelse, er 

det vel å bemerke at det ikke er noen histologisk forskjell mellom disse. LM er ofte lokalisert 

til hode- og halsregionen, aksille, bryst og perineum (1). 67-90% av lesjonene debuterer <2 

års alder (14, 15). Klinisk presentasjon av de makrocystiske er typisk myke, væskefylte 

hevelser med og uten hudfargeforandringer. Blålig misfarging kan tyde på venøs komponent, 

altså lymfatisk-venøs malformasjon. Klinisk presentasjon av de mikrocystiske er ikke-

komprimerbare lesjoner, pasienten kan i tillegg ha vesikler på huden eller i slimhinnen (16). 

En viktig karakteristikk er at lesjonene endrer størrelse ved tilstedeværelse av lokal infeksjon 

eller betennelse. Lesjoner på halsen kan ved en slik forverring true frie luftveier (17).  

 Behandling av LM er sklerosering, kirurgi og ved overfladiske lesjoner også 

laserbehandling. De makrocystiske egner seg ofte godt til tapping og sklerosering, og de 

mikrocystiske til kirurgi. En retrospektiv studie ved Eliasson et al. viste at makrocystiske LM 

hadde signifikant bedre resultat enn de mikrocystiske (p<0.05) (14). Lesjoner lokalisert på 
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slimhinner og hud behandles ofte med laser, men dette alene er sjeldent tilstrekkelig for å 

fjerne hele lesjonen (4, 16). Rapportert residivrate er ca. 20-50%. Partiell reseksjon, grunnet 

nær tilgrensning til vitale strukturer, og suprahyoid lokalisasjon er assosiert med høyere 

residivrate (18-20). 

Kapillære malformasjoner: CM (tidligere kalt Port-wine stains, men dette begrepet er på vei 

ut) presenterer seg som rødfiolette lesjoner med irregulær avgrensning i hud og slimhinner (6, 

16). Fargespekteret korrelerer med kapillærdiameteren, hvor lysere farge er assosiert med 

mindre kapillærdiamenter og vica versa (21). CM utvikler seg med alderen og forsvinner ikke 

spontant. CM kan oppstå hvor som helst, men oftest i ansiktet langs forløpet til 

trigeminusnervene (22). Lesjoner lokalisert til CN5.1 og CN5.2 er assosiert med syndromet 

Sturge-Weber der glaukom og piaangiomer ofte forekommer på samme side som lesjonen. 

Dersom lesjonen kun er lokalisert til CN5.3, er det ikke sett assosiasjon til okulær eller CNS 

manifestasjon. (23-25). Behandlingen for de fleste CM er laser-fotokoagulasjon, sjeldne 

ganger kirurgi (4, 26).           

En undergruppe av CM er Nevus simplex, (ofte kalt fødselsmerke/storkebitt på 

folkemunne, men dette begrepet er også på vei ut). De er ofte lokalisert i pannen, i nakken, på 

øyelokk og på nesen og oksipitalt. Den rapportere insidensen varierer veldig, men er anslått til 

å være ca. 40-60% (27). Det som skiller disse lesjonene fra andre vaskulære malformasjoner 

er at de som regel forsvinner av seg selv, så det diskuteres hvorvidt disse egentlig er 

vaskulære malformasjoner (24). I sjeldne tilfeller er noen av disse assosiert med syndromer, 

som for eksempel Beckwith-Wiedemann syndrom. Lesjonene er da ofte unifokale lesjoner på 

atypiske steder (27). 

Venøse malformasjoner: Belyses nærmere i neste del av oppgaven under «Venøse 

malformasjoner». 
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4 Venøse malformasjoner 
 

4.1 Innledning 
VM er den vanligste vaskulære malformasjonen i/på kroppen og 3. vanligste i hode- og 

halsregionen. Estimert prevalens ca. 1% og det er rapportert insidensrater mellom 1/2000 og 

1/10000 (28-30). Selv om det er relativ høy forekomst av lesjonene, er ikke tilstanden kjent 

for mange leger. (31).   

 Nasjonal tjeneste for utredning og behandling av vaskulære malformasjoner og store 

hemangiomer er lagt til Rikshospitalet. 

Behandlingen er medikamentell, 

radiologisk intervensjon eller kirurgisk 

intervensjon, evt. kombinasjoner av 

disse. Mange pasienter har behov for 

høyspesialisert tverrfaglig kompetanse, 

med mange medisinske spesialiteter 

involvert. Behandlingen av disse 

pasientene er sentralisert til avdeling 

for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi ved 

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet 

(32). 90% av de vaskulære malformasjonene som behandles ved OUS Rikshospitalet er VM 

(4, 32).  

 

VM kan forekomme hvor som helst på i kroppen. De kan være overfladiske eller dype, evt. 

begge deler ved multifokale VM. 40% av VM forekommer i hode- og halsregionen (33), 40% 

i ekstremitetene og 20% på/i trunkus (34). De fleste VM er unifokale. Multifokale VM er ofte 

assosiert med de arvelige formene for VM (35, 36).  

Tyngdekraft og trykkøkning på venesiden, for eksempel ved valsalva manøver, 

frembringer en utbuling av malformasjonen. I tillegg kan lesjonene forverres ved hormonelle 

forandringer, som menstruasjon og graviditet, grunnet tilstedeværelse av 

progesteronreseptorer i lesjonen (37, 38).  

 Ettersom det er snakk om low-flow malformasjon, er det ikke uvanlig med 

trombosedannelse. Dersom det oppstår kalsifisering kan det føre til dannelse av flebolitter, 

som sees ved ca. 20% av tilfellene (39). Enkelte ganger kan dette palperes, men kan med økt 

https://kirurgen.no/fagstoff/plastikkirurgi/vaskulaere-
anomalier-en-oversikt/,	hentet	02.01.19 
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sikkerhet sees ved hjelp av ultralyd, CT eller MR (40, 41). Det er observert alternerende 

trombose og trombolyse i ca. 50% av rapporterte VM, noe som gir lokal intravaskulær 

koagulopati (LIC) (42). Palpabel flebolitt øker risikoen betydelig for LIC (43). LIC 

karakteriseres ved elevert D-dimer og redusert fibrinogen. De med doblet D-dimer, i tillegg til 

redusert fibrinogennivå, har økt risiko for disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) ved 

kirurgi og bør forbehandles med lavmolekylært heparin (44-47).  

 

4.2 Inndeling 
VM deles inn i flere grupper. Inndelingen under er hentet fra ISSVA sin 2018-utgave og viser 

inndelingen av VM under gruppen simple vaskulære malformasjoner (6). Noen av disse 

typene forklares nærmere i teksten videre. Til høyre er det listet opp hvilke gener som er 

assosiert med de forskjellige typene av VM, og vil bli forklart nærmere under del 4.3 etiologi 

og del 4.4 histopatologi og patofysiologi.   

 

 

«Common» (sporadisk) VM er den vanligste gruppen av VM og utgjør ca. 94%. Hereditære 

og non-hereditære glomovenøse malformasjoner (GVM) utgjør 5% og hereditære 

kutanomukøse venøse malformasjoner (CMVM) utgjør ca. 1% Både hereditære GVM og 

CMVM følger autosomalt dominant arvemønster. I tillegg til dette finnes andre sjeldnere 

former, deriblant blue rubber syndrome (6, 48). 

En annen generell inndeling er om malformasjonene er fokale eller diffuse. De fokale 

involverer ofte enten muskler, hud eller slimhinner og drenerer ofte til små og normale 

venekanaler. De diffuse malformasjonene har tendens til å involvere flere vevslag (muskler, 

hud og slimhinner) og har oftere direkte forbindelse til større venekanaler (42).   

Tabell	2	
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En studie utført av Goyal et. al i 2006 foreslo en inndeling basert på størrelse og 

avgrensning på MR-bilder slik beskrevet under. Studien konkluderte med en sterk assosiasjon 

mellom gruppe/grad 1-3 og resultatet av behandlingen med sklerosering (49).   

• Grad 1: velavgrenset og <5 cm 

• Grad 2A: velavgrenset og >5 cm 

• Grad 2B: uregelmessig avgrensning og <5 cm 

• Grad 3: uregelmessig avgrensning og > 5 cm.  

 

4.3 Etiologi 
Årsaken til de fleste VM er ukjent, men skyldes trolig en defekt i vaskulogenesen og 

angiogenesen (50). 

 

Boon et al. (51) undersøkte en familie med hereditær form for multiple CMVM og fant en 

genetisk assosiasjon med lokus på den korte armen av 9p21. I 1996 viste Vikkula et. al (52) at 

CMVM hadde en assosiasjon med mutasjon på TIE2 på TEK genet, som nettopp har lokus på 

9p21.2. Mutasjonen beskrevet da var en R849W (arginin-til-tryptofan substitusjon på posisjon 

849) (53). En studie gjort i 2012 viste samme assosiasjon i en kinesisk familie, da det i de 

tidligere studiene kun var observert hos kaukasiere (54). De vanligste mutasjonene en finner 

blant CMVM er «germline» R849W og Y897S. Mutasjonen Y897S ble funnet i en studie 

gjort av Calvert et al. i 1999. Ettersom dette nedarves, er denne mutasjonen av «germline» 

type og ikke somatisk. (55, 56). CMVM følger en autosomal dominant arvegang med noe 

redusert penetrans. I en pasientgruppe med mutasjonen ble det rapportert fravær av 

fenotypiske trekk hos 10% av pasientene (57). Enkelte studier beskriver i tillegg 

paradominant arvegang ved denne sykdommen. Dette er en hypotese om tilstedeværelse av 

mutasjon i kjønnsceller, i tillegg til somatisk mutasjon. Det forklarer enkelte hereditære 

former ved ellers sporadiske sykdommer, som for eksempel Klippel-Trenaunay syndrom (58).

         

En studie av Limaye et al. (59) påviste en somatisk mutasjon i tillegg til «germline» 

mutasjonen hos en pasient med CMVM. Samme studie fant en assosiasjon mellom somatiske 

mutasjoner i det samme genet og den sporadiske formen for VM. Studien rapporterte 49.1% 

somatiske TIE2-mutasjoner blant sporadiske VM. Denne studien tok ikke for seg mutasjoner 

relatert til PI3K. En annen studie rapporterte tall på 56.7% av CMVM med TIE2 mutasjon 

(60).  
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Limaye et al. (36) rapporterte at L914F mutasjonen var til stede i 85% av de sporadiske VM. 

Denne mutasjonen er ikke blitt rapportert blant de CMVM. En mulig forklaring på dette er at 

disse mutasjonene i embryogenesen ikke er forenelig med liv.    

 Blant de sporadiske VM uten mutasjon i TEK-genet, er det funnet mutasjon i Pk3ca 

(del av PI3K) i 23-54% av tilfellene (61). 

 

Brouilland et al. viste i 2002 (62) at GVM skyldes mutasjoner på genet glomulin på 

kromosom 1p21-22. Denne nedarves etter autosomal dominant arvegang med redusert 

penetrans og variabel ekspressivitet. Studien fant 14 forskjellige germline mutasjoner, og en 

pasient som hadde somatisk mutasjon i tillegg til germline mutasjonen. 13 av disse 

mutasjonene førte til tidlig stoppkodon. Derfor tenker en at mutasjonen trolig fører til tap av 

funksjon. I tillegg fant en at glomulin genekspresjonen er «ubiquitous», altså til stede i alle 

celler (62, 63). De 4 vanligste mutasjonene utgjør ca. 2/3 av alle GVM. Disse er 

157delAAGA (48.8%), 108C->A (11.8%), 554delA+556delCCT (4.7%) og 1179delCAA 

(4.7%). Studien fant ingen assosiasjon mellom posisjon av mutasjonen og det kliniske bildet. I 

tillegg var det 22 bærere blant de familiene som ble studert. Studien foreslår paradominant 

arvegang som mulig forklaring på dette, ettersom det tidligere også har blitt funnet en pasient 

med somatisk mutasjon i tillegg. Dette kan være forklaringen på hvorfor en germline 

mutasjonen gir multifokale lesjoner og ikke affiserer alle vener (64).  

 

4.4 Histopatologi og patofysiologi 
GVM kjennetegnes histopatologisk ved runde eller kantete glomusceller som omgir de venøse 

kanalene. Disse cellene ligner på glatte muskelceller og farges positiv på glatt muskel alfa-

aktin og vimentin, men negativ på desmin og von Willebrand faktor. GVM har tidligere blitt 

kalt for glomangiom og multiple glomus tumor (65, 66).    

 CMVM kjennetegnes histopatologisk ved dilaterte venøse kanaler med tynne vegger. 

Muskellaget i veggen er desorganisert med en lavere glatt muskelcelle til endotelcelle ratio. 

Sporadiske VM er histopatologisk veldig like CMVM (52). 

 

TEK genet, som koder for TIE2, er en endotelcellespesifikk tyrosinkinasereseptor. Reseptoren 

er regulert av liganden angiopoetin. Dette påvirker bla. utviklingen og remodelleringen av det 

vaskulære nettverket. Angiopoetin-1 fungerer som agonist og induserer endotelcelle 
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overlevelse og antiapoptose. Angiopoetin-2 antas å fungere som en antagonist, men ved 

spesielle eksperimentelle forhold har det blitt vist en assosiasjon mellom angiopoetin-2 og 

endotelcelleoverlevelse og –migrasjon. Denne effekten hadde en sammenheng med 

konsentrasjonen av angiopoetin-2. TIE1, den andre reseptoren i TIE-familien, 

heterodimeriserer med TIE2. Etter binding av angiopoetin-1 og -2 vil disse kløyves og 

modulere TIE2-signalering. TIE2 vil så dimeriseres etterfulgt av fosforylering der ligander 

kan binde seg og føre til aktivering av signalkaskader (67-70). Mutasjonene beskrevet ved 

CMVM (R849W og Y897S) er assosiert med ligand-uavhengig hyperfosforylering av 

reseptoren, med andre ord økt aktivitet av reseptoren (55). 

 I tillegg interagerer TIE2 med PI3K (phosphatidylinositol-3-kinase). Dette aktiverer 

PI3K-AKT veien som bla. hemmer frigjøring av Smac fra mitokondriene. Smac er viktig for 

cytokrom c-avhengig kaspaseaktivering og initierer apoptose. I tillegg øker det ekspresjon av 

survivin som fører til økt overlevelse av cellene (71, 72). 

 En studie av Morris et al. (73) sammenlignet funksjonen av TIE2 i normal genvariant 

og ved mutasjonen R849W i dyrkede humane endotelceller. Resultatet var at mutant TIE2 ble 

kontinuerlig autofosforylert, altså aktivert. Det førte til overaktivering av kinasen AKT, som 

har en anti-apoptose funksjon. Ved migrasjon av glatte muskelceller ble det ikke funnet store 

forskjeller mellom de to typene. Dette kan tyde på at R849W «kun» fører til økt overlevelse 

av cellene og ikke direkte dysmorfe kar. Se tabell 2 på side 8 for oversikt over hvilke gener 

som er assosiert med de forskjellige type VM hentet fra ISSVA sin 2018-utgave for VM (6). 

 

4.5 Symptomer 
Boon et al. (74) studerte 1685 pasienter 

med VM. 138 var arvelige (33 CMVM og 

105 GVM) og 1547 sporadiske. 

Diagnosene var basert på genmutasjon i 

TIE2 eller Glomulin, eller histopatologisk. 

Funnene for de arvelige malformasjonene 

(n=138) ble oppsummert i 8 punkter, her 

presentert som tabell på neste side (selve 

tabellen er selvprodusert og ikke hentet fra 

artikkelen). 

GVM	hentet	fra	Colleti	et.	Al.	2017	
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Av de gjenstående 1547 sporadiske malformasjonene, var 30 GVM og 1517 VM. Sporadiske 

VM fikk sin diagnose bekreftet etter histopatologiske likheter med arvelige CMVM og 

sporadiske GVM med de arvelige GVM. Disse viste også mange av de typiske trekkene slik 

nevnt ovenfor. Forskjellene var at alle de sporadiske hadde fått diagnosen ved fødselen og var 

ofte unifokale. De sporadiske/non-hereditære GVM var hyppigere cervicofaciale, 

sammenlignet med den arvelige gruppen av VM.  

Hein et. Al. (46) studerte 176 pasienter med lesjon i skjelettmuskulatur (etter 

eksklusjon av CMVM og andre typer malformasjoner enn VM) og fant at 68% hadde debut 

ved fødsel, hvorav 47% var lokalisert til cervicofaciale områder. 37% av pasientene anga 

smerter i hvile eller en spesifikk stilling, 20% etter anstrengelse og 13% om morgenen. 17% 

hadde flebolitter ved palpasjon, -kun én pasient hadde dokumentert LIC. 

Palpasjon av flebolitter og at lesjonen er komprimerbar er viktige karakteristika for å 

skille VM fra LM; -flebolitter er nærmest patognomonisk (46, 50, 75).  

Dompmartin et al. (76) studerte 280 pasienter der 195 hadde VM. I gruppen med VM 

var det 42.6% sensitivitet og 96.5% spesifisitet for elevert D- dimer (>0.5 mikrogram/mL). 

VM med stor overflate og involvering av dypere vevslag var assosiert med «alvorliger LIC» 

(lave fibrinogennivåer i tillegg til elevert D-dimer). I tillegg er menstruasjon, graviditet, 

traume, kirurgi og sklerosering assosiert med konversjon av LIC til DIC. Dette presenterte seg 

klinisk med symptomene: smerte, økt blødningsrisiko grunnet koagulasjonsfaktorer som ble 

oppbrukt og trombedannelse (76, 77).        

 Oppsummerende er noen av symptomene som går igjen i flere studier: fokale lesjoner, 

 CMVM n=33 GVM n=105 

Farge Varianter av blå Rosa hos spedbarn, varianter av lilla hos barn og 

voksne.  

Dybde/vev Hud, oral mukosa og skjelettmuskulatur.  Hud og subkutis, ikke observert i muskler.  

Lokalisasjon 50.3% cervicofaciale og 37.1% ekstremitetene 78% ekstremitetene. 

Morfologi Halvkuleaktig.  Brosteinaktig, hevet over huden. 5/105 var 

plakkaktige. 

Keratose Ikke observert.  Lett hyperkeratose.  

Kompresjon Komprimerbar og blir tømt for blod ved 

palpasjon.  

Ikke komprimerbar ved palpasjon.  

Traume Ikke noe erkjent traume blant pasientene.  17% erkjenner traume før debut av malformasjon.  

Smerte og 

graviditet 

44.8 % smerter etter aktivitet eller 

temperaturendringer.  

2/7 pasienter anga forverring ved graviditet.  

54.9 % smerter ved ekstern kompresjon/palpasjon.  

2/30 pasienter anga forverring ved graviditet.  

Tabell	3	
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blålig misfarging, komprimerbare lesjoner og forverring/hevelse ved høyere venøst trykk (30, 

41, 46, 74, 76). VM involverer ofte muskellaget, opp mot 98.7% har blitt rapportert (41). 

 

4.6 Diagnose 
Den kliniske presentasjonen beskrevet ovenfor, sammen med blodprøver, bildediagnostikk og 

evt. biopsi vil være til hjelp for å stille diagnosen. MR undersøkelse og UL doppler er 

viktigst.  

 

Ultralyd er velegnet for overfladiske lesjoner. Disse viser typisk hypoekkoiske tubulære 

kanaler som lar seg komprimere og er som regel heterogene (3, 39, 78, 79). Allikevel kan VM 

være iso- eller hyperekkoiske, 20% av lesjonene kan være iso- eller hyperekkoiske (80, 81). 

Flebolitter, runde definerte kalsifiserte lesjoner, vil være hyperekkoiske med 

tilhørende skygge, hvis til stede. Dette er trolig patognomonisk og er rapportert i omlag 20% 

av VM (9).  

Doppler vil vise monofasisk low-flow i 78-85% av tilfellene eller ikke noe flow i 16% 

av tilfellene (80-82). På den andre siden vil AVM og hemangiomer ha flere høy-flow kanaler. 

VM er i tillegg heterogene med flere kanaler, i motsetning til makrocystiske LM. 

Mikrocystiske LM gir et ganske likt bilde, men kan skilles fra VM på basis av low-flow eller 

evt. flebolitter (82). 

 

To	pasienter	med	VM	hentet	fra	Fowel	et.	Al.	2016		
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MR er viktig for å vise utbredelse, kartlegge inflow/outflow og evt. involvering av andre 

nærliggende strukturer (13). MR viser isointense lesjoner på T1 og hyperintense på T2 (83-

85). Lee et al. (86) viste at MR hadde 98.9% sensitivitet og 90% spesifisitet for diagnostikk 

av VM. Lesjonene vil forsterkes med kontrast. Typisk for VM er venøse «pools» og 

flebolitter. AVM viser «strømningshulrom» og ved bruk av kontrast vil kun områder av 

lesjonen vise kontrastoppladning. LM vil akkumulere kontrast i septa, i motsetning til VM 

som akkumulerer kontrasten i selve blodløpet av lesjonen (78, 86, 87).  

 

Park et al. (41) benyttet MR ved 82.9% og ultralyd ved 81.1% av pasientene sine. CT ble 

brukt når lesjonens beliggenhet skulles vurderes i forhold til nærliggende strukturer og 16.2% 

av pasientene fikk utført CT. 78.4% av pasientene ble diagnostisert med minst 2 modaliteter 

som inkluderte bildediagnostikk og biopsi. Biopsi tar utgangspunkt i de histopatologiske 

forskjellene som er beskrevet tidligere i oppgaven.  CT er generelt lite brukt, men er godt 

egnet dersom en skal fremstille VM i nær relasjon til benvev, da VM fremtrer «hyperdense» i 

forhold til benet. Forøvrig vil hele lesjonen bli forsterket etter kontrast. 

 

Tabellen til høyre oppsummerer 

typiske funn ved UL, CT og MR for 

VM, LM og AVM hentet fra 

Steinklein et al. 2018 (40).  

 

Eleverte D-dimer nivåer finner hos 42-

50% av pasientene med VM (43, 44, 

76). Elevert D-dimer sammen med 

lave fibrinogen nivåer, gir høyere 

risiko for blødning (43). Som tidligere 

nevnt viste en studie derimot høy 

spesifisitet for økte nivåer av D-dimer 

og betegner det som nærmest 

patognomonisk for VM (76). Eleverte 

D-dimer nivåer er ikke typisk for 

andre vaskulære malformasjoner, som 

LM eller AVM. 

 

Tabell	4	
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4.7 Behandling 
4.7.1 Tilnærming 
Før behandling må det nødvendigvis vurderes hvorvidt lesjonen kan og bør behandles. Lee et 

al. (88) foreslår at VM burde behandles ved følgende indikasjoner:  

• Tilstedeværelse av minst 1 «absolutt indikasjon»: 

o Blødning 

o Komplikasjoner grunnet kronisk venøs hypertensjon 

o Lesjoner som kan true luftveiene eller ledd.  

o Lesjoner som kan true vitale funksjoner som synet, hørsel, inntak av føde, 

puste. 

• Eller tilstedevære av minst 2 «relative indikasjoner»:  

o Invalidiserende smerter eller ubehag av progressiv natur.  

o Funksjonstap eller innvirkning på daglige aktivitet og livskvalitet.  

o Kosmetisk alvorlig deformitet med innvirkning på fysisk eller psykisk helse og 

livskvalitet.  

o Vascular bone syndrome med rask utvikling av avvikende lange knokler med 

signifikant pelvic tilt eller kompensatorisk skoliose.  

o Lesjoner lokalisert til områder med høy risiko for komplikasjoner som DVT 

eller hemartrose.  

o Lesjoner med residiverende infeksjoner og sepsis.  

Glade et al. (89) foreslår følgende algoritme ved cervicofaciale VM etter deres retrospektive 

studie på 19 pasienter:  

• Laserterapi som førstelinjebehandling ved overfladiske VM begrenset til hud eller 

mukøse symptomatiske VM. 

• Kirurgisk eksisjon hvis laserterapi feiler, eller små VM lokalisert «dypere». 

• Skleroterapi som primærbehandling eller adjuvant terapi før kirurgi ved diffuse 

lesjoner. 

Park et al. (41) utførte en retrospektiv studie på 82 pasienter med cervicofaciale sporadiske 

VM. Det ble observert 77.1% forbedring (excellent eller good) blant behandlede pasienter. 

93.2% var unifokale, 60.8% var <5 cm, 55.4% var velavgrensende. Algoritmen forfatterne 

fulgte var:  

• Dersom resektabel 

o Blødningsrisiko lav à kirurgi 
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o Blødningsrisiko høy à preoperativ embolisering + kirurgi 

• Dersom ikke resektabel 

o Skleroterapi  

Tabellene under viser resultatene studien rapporterte. Resultatene ble kategorisert som poor, 

good, excellent eller lost to follow up. 65.9% av pasientene hadde excellent eller good som 

resultat. 14.6% ble ikke/kunne ikke følges opp (følgelig er resultatet til disse pasientene 

ukjent). Selve inndelingen i tabell 2 kolonne 1 følger foreslått klassifisering av Goyal et al. 

(49). 8 pasienter hadde kun ultralydundersøkelse og er derfor ekskludert i tabell 6 da 

klassifiseringen er basert på MR/CT. 

  

 

 

Inndeling etter behandling uavhengig av 

klassifisering n=82 

Resultat etter behandling uavhengig av 

klassifisering 

Kun sklerosering: 48.8% Excellent eller good 67.5% (17.5% ukjent) 

Kun kirurgi: 17.1% Excellent eller good 64.3% (21.4% ukjent) 

Sklerosering + kirurgi (reseksjon eller 

«debulking»): 31.7% 

Excellent eller good 61.5% (7.7% ukjent) 

Konservativ: 2.4% Excellent eller good 100% 

Inndeling etter klassifisering n=74. Resultat etter klassifisering 

Grad 1(velavgrenset <5cm) n=30 

• Skleroterapi: 50% 

• Kirurgi: 20% 

• Skleroterapi + kirurgi: 30% 

• Ingen behandlet konservativ. 

Excellent eller good: 66.7% 

• Skleroterapi: 73.3% (20% ukjent) 

• Kirurgi: 66.7% (33.3% ukjent) 

• Skleroterapi + kirurgi: 55.6% (0% ukjent) 

 

Grad 2A (velavgrenset >5cm) n=11 

• Skleroterapi: 54.5% 

• Kirurgi: 27.3% 

• Skleroterapi + kirurgi: 18.2% 

• Ingen behandlet konseravtiv. 

Excellent eller good: 81.8% 

• Skleroterapi: 83.3% (0% ukjent) 

• Kirurgi: 100% 

• Skleroterapi + kirurgi: 50% (0% ukjent) 

Grad 2B (diffus avgresning <5 cm) n=15 

• Skleroterapi: 26.7% 

Excellent eller good: 60% 

• Skleroterapi: 50% (50% ukjent) 

Tabell	5	

Tabell	6	
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Ettersom VM vokser med pasientens alder og spontan regresjon ikke forekommer, vil de 

fleste VM kunne bli behandlingstrengende. Det krever tverrfaglig tilnærming, hvor de 

vanligste behandlingsformene er konservativ behandling, skleroterapi, laser, kirurgi og 

medikamentelt. Flere studier har vist at tidlig diagnose er viktig for resultatet, ettersom 

lesjonen vokser med individet og mindre lesjoner «lettere» behandles ￼(41, 49, 90) 

Tilbakefall ved infiltrative lesjoner er vanlig uansett hvilken type behandling som tilbys (16).  

 

4.7.2 Konservativ  
Kompresjonsstrømper brukes dersom lesjonen(e) er lokalisert til ekstremitetene for å dempe 

evt. hevelse og smerte. Hvis lesjonen sitter i hode- og halsregionen anbefales det å sove med 

hodet hevet da dette reduserer hevelse grunnet hydrostatisk trykk. Det er vist at 

kompresjonsansiktsmasker bedrer forløpet ved større VM, og kan brukes om natten og/eller 

postopr. (91, 92).  

 

4.7.3 Sklerosering  
Morgen et al. (29) har gitt en systematisk oversikt, der én systematisk oversikt, flere 

prospektive studier og retrospektive studier støtter bruk av sklerosering som behandling for 

VM. Vanligste brukte skleroseringsmidler er alkoholbaserte midler, sodium tetradecyl sulfate 

(STD), bleomycin og etanolamin oleate. Til tross for at sklerosering ikke fører til komplett 

resolusjon av lesjonene, støtter litteraturen likevel bruk av denne behandlingsmodaliteten. 

Ulike situasjoner der sklerosering er beskrevet som egnet: når kirurgisk intervensjon ikke er 

mulig, som preoperativ adjuvant før kirurgi, som palliativ behandling og som 

primærbehandling. 

• Kirurgi: 26.7% 

• Skleroterapi + kirurgi: 40% 

• Konservativ: 6.7% 

• Kirurgi: 50% (25% ukjent) 

• Skleroterapi + kirurgi: 66.7% (33.3% ukjent) 

• Konservativ: 100% 

Grad 3 (diffus avgresning >5cm) n=18 

• Skleroterapi: 50% 

• Kirurgi: 5.6% 

• Skleroterapi + kirurgi: 38.9% 

• Konservativ: 5.6% 

Excellent eller good: 61.1% 

• Skleroterapi: 66.7% (0% ukjent) 

• Kirurgi: 0% (0% ukjent) 

• Skleroterapi + kirurgi: 57.1% (0% ukjent) 

• 100% 
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 En retrospektiv studie identifiserte følgende uavhengige prediktorer for «good 

respons» (93): 

• Definerte lesjoner på MR. 

• Visualisering av manglede eller forsinket drenasje fra lesjonen til det venøse systemet. 

• Kvinner.  

Per nå finnes det ingen randomiserte studier som sammenligner sklerosering med andre 

behandlingsmodaliteter og heller ingen randomiserte studier som sammenligner forskjellige 

typer skleroseringsmidler. En oversiktsartikkel ved De Maria et al. (94) studerte 37 studier 

med 2067 pasienter med VM i hode- og halsregionen behandlet med skleroterapi. De angir 

64.7% pasienter med «overall cure rate» og 91.0% av pasientene som var tilfredse med 

behandlingen. Det ble brukt forskjellige typer skleroseringsmidler i de ulike studiene.  

 

Metode 

Skleroseringsmidler injiseres direkte inn i lesjonen under generell anestesi, som regel med 

samtids-fluoroskopi og ultrasonografi. Skleroseringsmidler forårsaker nekrose av endotelet, 

som igjen kan medføre inflammasjon, celleadhesjon, koagulasjon og fibrose (95). Typisk for 

low-flow lesjoner er at midlene forblir noe lenger i lesjonen (96, 97). Effekten til en 

skleroseringssesjon avhenger av konsentrasjon av skleroseringsmiddelet og kontakttid med 

endotelet (98, 99). Kontakttiden kan økes ved å komprimere drenerende vener ut av lesjonen 

eller midlertidig «klampe» disse venene. Dette er spesielt viktig ved orbitale- eller 

midtansiktsvener grunnet mulig lekkasje til retinale eller intrakranielle vener. En annen 

mulighet er å bruke skum-skleroseringsmidler som øker kontakttiden med endotelet 

ytterligere grunnet endret viskositet (100). Gjennomsnittlig består skleroseringsbehandling av 

2 sesjoner (101, 102).  

Sklerosering av GVM er mindre effektiv enn sklerosering av sporadiske VM. Ved 

sklerosering av de førstnevnte lesjonene er hensikten som regel adjuvant presklerosering før 

kirurgisk intervensjon (74). Preoperativ sklerosering gjør VM mer definert, koagulert og 

lettere palpabel. Dette gjør operasjonen noe lettere å gjennomføre i tillegg til at 

blødningsrisiko reduseres (99). 

Vanlige bivirkninger er hevelse og smerter. Andre sjeldnere bivirkninger er 

nerveskade, dyp venetrombose (DVT) og muskel kontrakturer (103). Skleroseringsmiddelet 

kan i noen tilfeller lekke til det systemiske kretsløpet, men små doser tolereres godt (106) 

Barranco-Pons et al. (106) viste at ved sklerosering med sotradecol (STS), etanol eller begge 

forekom hemoglobinuri og oliguri henholdsvis etter 34% og 57% av sesjonene. Etter 
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symptomdebut ble for øvrig tilstandene behandlet med væskeinfusjon, diuretikum eller 

alkalisering. Tilstandene ble da normalisert. Luftveislesjoner kan behandles med direkte 

transmukøs-punksjons sklerosering via direkte rigid laryngoskop. Gjennomførbarheten av 

dette er avhengig av risiko for luftveisobstruksjon grunnet postoperativt ødem; Ved 

dyptsittende hode- og hals VM er risikoen for at skleroseringen vil kompromittere luftveiene 

stor. Ved behov må pasienten intuberes eller profylaktisk trakeotomeres (97, 104). For øvrig 

er bleomycin det sikreste skleroseringsmiddelet relatert til postopr. ødem (105). Det er også 

rapportert, riktignok sjeldent, hjerteinfarkt og hjerneslag assosiert med skumskleroterapi 

grunnet emboli og bobler (106). 

 

Bleomycin 

Bleomycin er mest kjent som cytostatikum da det virker cytotoksisk ved å indusere 

kjedebrudd i DNA (107). En annen side ved bleomycin er at det også har vist seg å ha 

spesifikke skleroseringsegenskaper på endotel med effekt på VM (108).  

Hage et al. angir «overall» respons hos 70-100% av pasientene og absolutt respons hos 

20-57% av pasientene. Kok et al. (109) undersøkte effekten av bleomycin på vaskulære 

malformasjoner hos 51 pasienter (30 VM, 11 lymfatikovenøse, 8 LM og 2 kapillære-

lymfatiske malformasjoner) der 23 var i hode- og halsregionen, 17 i underekstremitetene, 7 i 

overekstremitetene og 4 i truncus. Rapportert suksessrate var på 88%. Systemiske 

komplikasjoner og bivirkninger affiserte lungene og nyrene, mens rapporterte lokale 

komplikasjoner og bivirkninger var hudblemmer, hudnekrose, smerter og nerveskade (110). 

Shigematsu et al. (111) undersøke retrospektivt effekten av bleomycinsklerosering på 

øyelokks VM der ca. 40% hadde >80% reduksjon i størrelse, ca. 45% hadde 50-80% 

reduksjon og ca. 10% hadde 30-50 reduksjon.	Én pasient hadde tilbakefall og ble behandlet på 

nytt, da uten rapportert tilbakefall. 

Azene et al. (112) viste at skum bleomycin er tryggere og like effektivt rel. til etanol 

for luftveis VM. Det var ingen signifikant forskjell i klinisk respons, men 87% av pasientene 

som ble behandlet med etanol opplevde signifikant hevelse i luftveiene, i motsetning til ingen 

rapportert signifikant hevelse blant de som ble behandlet med bleomycin. 

 

Etanol 

Etanol er det mest potente skleroseringsmiddelet med «overall» respons (bedring av 

symptomer eller reduksjon av lesjon) 74% og «absolutt respons» (symptomfri eller ikke 

påvisbar lesjon på MR) 27-68%» etter en oversiktsartikkel av Hage et al. (113). Van der 
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Vleuten et al. (114) vurderte flere enkeltstudier og kom frem til suksessraterange på 27-100% 

med 74% som gjennomsnitt. Andre studier rapporterer remisjonsrater mellom 75-96% (96, 

97, 115-117). En gelaktig form av etanol er forsøkt i enkelte studier og har vist seg der å være 

noe mer sikkert grunnet tykkere viskositet og følgelig lavere doser (109). Lee et al. (117) 

fulgte opp 71 malformasjoner/pasienter med flere behandlingssesjoner i minimum i 24 

måneder og rapporterte ingen tilbakefall. 

Ulempen med etanol som skleroseringsmiddel er hyppige komplikasjoner som 

blemmer, hudnekrose og nerveskade. Dette er rapportert hos 12-30% av pasientene. Både 

etanol og bleomycin har høy risiko for lunge- og nyresvikt (117-119). Insidensen av hud-, 

muskel- og nerveskade er høyere for etanol enn andre skleroseringsmidler (120). Orlando et 

al. (116) studerte 51 pasienter med VM i hode- og halsregionen og rapporterte at lavdose 

etanol (1-5mL etanol) ga partiell eller komplett størrelsesreduksjon hos 100% av pasientene 

med små VM (<3cm), partiell eller komplett størrelsesreduksjon hos 95.2% av pasienten med 

mediumstore VM (3-15cm) og partiell eller komplett størrelsesreduksjon hos 77.8% av 

pasienten med store VM (>15cm). Når det gjelder symptomer rapporterte studien komplett 

remisjon av symptomer hos 33.3% av pasientene, bedring av symptomer hos 60.8% av 

pasientene og komplikasjoner som involverte hudulcerasjon, hudhyperpigmentering eller 

nervelammelse hos 17.6% av pasientene. 

Fryktede alvorlige komplikasjoner ved bruk av etanol som skleroseringsmiddel er 

lungemboli, lungearteriespamser og lungehypertensjon grunnet etanols raske flow til 

lungesirkulasjonen. I tillegg er nyresvikt rapportert i flere studier (103, 117, 121, 122).  

 

Andre 

STD, har tidligere vært mye gitt som ren væskeform, men brukes mest nå i gelform da det 

øker endotelkontakttiden (123). Allergi, nyresvikt og hemoglobinuri er rapporterte systemiske 

komplikasjoner (124). Nerveskader forekommer sjeldent med STD (97). Det som skiller STD 

fra etanol blant annet er at det ikke nødvendigvis krever generell anestesi (125). 

 

4.7.4 Kirurgi  
Colletti et al. (31) beskriver fire situasjoner der kirurgi er egnet som behandling av VM: 

• Kirurgisk ligering eller bruk av klemme på efferente kar fra malformasjonen, ofte som 

adjuvant behandling med sklerosering som primærbehandling.  
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• Når sklerosering er kontraindisert, som for eksempel VM som har direkte kontakt med 

intrakranielle vener.  

• Fjerne rest av VM etter sklerosering for å gi et bedre kosmetisk resultat.  

• Når konservativ behandling, sklerosering eler laser ikke har tilfredsstillende effekt. 

Det må tas hensyn til nærliggende vitale strukturer, nerver, blødningsrisiko, estetisk og 

funksjonelt resultat, dvs. Cost/benefit vurderinger. Mindre og avgrensede er ofte 

lettere å håndtere.  

 

Større lesjoner er ofte infiltrerende (126). Dersom disse involverer nerver vil sklerosering 

være kontraindisert. Større VM i parotisregionen har direkte og/eller indirekte koblinger til v. 

jugularis interna og dura-drenasjesystemet. I tillegg kan venene ligge rundt grener av n. 

facialis, som gir risiko for nerveskade ved sklerosering; Vaskulære lesjoner i parotisregionen 

er også assosiert med høyere kirurgisk morbiditet (126, 127). Det anbefales ofte preoperativ 

sklerosering ved større infiltrative lesjoner for å redusere volum av lesjonen. Dette reduserer 

risikoen for blødning og tilbakefall (128). I midlertidig, rapporterte Sohail et al. (129) 

henholdsvis 60% og 40% inadekvat reduksjon eller ingen reduksjon ved adjuvant sklerosering 

i en pasientgruppe på 10 med VM i lepperegionen.  

Som tidligere nevnt er en fryktet komplikasjon innsnevring av luftveiene grunnet ødem 

eller blødning etter at lesjonen er sklerosert eller operert. Behandling ved en slik situasjon er 

profylaktisk trakeostomi eller intubasjon av pasienten. Intubasjon ved en nyoppstått blødning 

eller hevelse kan være vanskelig å gjennomføre. Derfor er de nødvendig med kompetent 

personale til stede som kan trakeotomere (128).  

Hontanilla et al. (130) vurderte 17 pasienter, alle med VM >3 cm i nedre region av 

ansiktet, som hadde inadekvat respons på tidligere behandling med laser eller skleroterapi, 

men ikke kirurgi. Alle hadde tidligere behandling med skleroterapi, syv av disse pasientene 

hadde gjennomgått laserbehandling i tillegg. Disse ble så behandlet kirurgisk med godt 

resultat, 100% kosmetisk bedring, 82% funksjonell bedring, 100% lindring av hevelse og 

67% med lindring av smerter. Med 23-65 måneders oppfølgning var det ingen tilbakefall 

observert på MR kontroll. Studien konkludert med at tidlig kirurgisk intervensjon kan være 

fordel for de pasientene som ikke responderer på konservativ behandling.  

Kwon et al. (131) vurderte 10 pasienter med VM i m. Masseter som ble behandlet med 

total kirurgisk reseksjon. Ultralyd viste kun VM, men MR viste videre at 2 av disse var en 

kombinert lymfovenøs malformasjon. 80% av lesjonene hadde flebolitt. Pasientene ble fulgt 

opp i10-27 måneder, uten rapportert tilbakefall. Kirurgene dissekerte forsiktig mellom 
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muskelfibrene til m. masseter langs longitudinalaksen, blottla malformasjon og eksiderte den 

og noe av omgivende muskelvev for å hindre blødning. Det ble ikke observert noe innsøkk 

postopr.; forfatterne antar at regionen ble fylt med fibrotisk vev, noe MR-kontroller bekreftet. 

Én pasient hadde forbigående facialisnerve paralyse i 2 måneder.  

Velavgrensede og overfladiske lesjoner er lettere å behandle kirurgisk grunnet mindre 

risiko for skade av nærliggende strukturer og blødning. I tillegg må det vurderes hvorvidt 

affisert hud eller mukosa også skal eksideres sammen med lesjonen. Lesjoner i parotis- og 

masseterområdene har nær relasjon til nerver, spes. n. facialis og ductus parotideus (3). 

Bipolar diatermi, trombindekket Gelfoam og bruk av sterile kompresser dynket i trombin er 

gunstig når en skal beskytte nærliggende strukturer og forhindre blødning (3). Ved små 

lesjoner i hode- og halsregionen er det rapportert gode resultater ved kirurgisk reseksjon 

(132). Zhong et al. (133) rapporterte ingen tilbakefall etter gjennomsnittlig 41.2 måneders 

oppfølgning av en pasientpopulasjon på 10 som ble operert kirurgisk for solitære VM i 

midtkinnsområdet. Alle lesjonene var <5 cm, 1 pasient møtte ikke til kontroll. 

Partiell reseksjon gir som kjent tilbakefall. Ved enkelte anatomiske regioner, som 

parafaryngeal område og intratemporal fossa, er det sjeldent blitt rapportert om 

symptomatiske tilbakefall til tross for partiell reseksjon (89). 

 

4.7.5 Laser 
1064-nm NdYAG laser er effektiv ved overfladiske mukøse VM i luftveiene eller i spiserøret 

og forårsaker færrest komplikasjoner (134-137). Relativ nye studier rapporterer at også andre 

bølgelengder er effektive. Noen av disse er 755 nm med kombinert alexandrite, 595 nm 

pulsed dye laser og 532 nm potassium titanyl phospate (KTP) (141, 142).  

Lesjonen blir mer synlig ved å sette pasienten i trendelburg stilling. Laserstrålene 

skytes i ikke-overlappende «snømønster» for å hindre nekrose grunnet dyp og bred 

penetrasjon, samt. redusere risikoen for arrdannelse og blødning Laseren fører til at proteiner 

denaturerer og følgelig skader karene, noe som gir okklusjon og fibrosedannelse (3). Samme 

teknikk kan også brukes ved orale lesjoner. 

 

4.7.6 Medikamentell behandling 
Lavmolekylært heparin og platehemmere reduserer risikoen for LIC og trombosedannelse 

(45, 46). Lavmolekylært heparin gis også ved smerter grunnet LIC, ved uttalt LIC alene og for 

dempe risiko for DIC ved operasjon (43). Andre studier tilsier at det er ingen indikasjon for å 
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behandle asymptomatiske LIC der fibrinogen nivåene er normale, selv om D-dimer er høy 

(138).  

 

Sirolimus (rapamycin) er en allosterisk hemmer av mTOR kompleks 1 og mTOR kompleks 2. 

Boscolo et al. (139). viste at sirolimus reduserte VM forårsaket av TIE2 mutasjoner hos mus. 

Proliferasjon av endotelcellene ble redusert og AKT overaktivaktiveringen ble redusert. 

Samme studie fulgte opp 6 pasienter med lesjoner som ikke responderte på standard 

behandling og ble gitt rapamycin. Resultatet var reduksjon i smerter, blødning, størrelse av 

lesjonen, intravaskulær koagulopati, samt. funksjonell og estetisk bedring. Alvorlige 

komplikasjoner var basalcellecarcinom og grad 4 mukositt.    

 Hammer et al. (140).  gjennomførte en prospektiv studie på 19 pasienter som ble 

vurdert etter 1 års behandling med sirolimus mot low-flow lesjoner, inkl. VM. De rapporterte 

reduksjon av smerter etter VAS eller FPRS (Faces pain rating scale), bedret funksjon og økt 

opplevelse av livskvalitet. D-dimer nivåer og størrelse etter MR ble signifikant redusert 

(P<0.05) etter 12 måneder. 6 av pasientene hadde VM, 2 av disse fortsatte ikke behandling på 

grunn av bivirkninger og 1 avbrøt behandlingen selv. De gjenstående tre hadde bedring av 

score på quality of life (QoL), bedring av symptomer som ble rapportert av dem med smerte 

som vanligste, ingen hadde signifikant reduksjon av lesjonen (definert av studien som >20%). 

Resultatene for de andre lesjonene var noe bedre og studien konkluderte med at sirolimus er 

effektiv og trygg for pasienter med low-flow lesjoner som ikke responderer på 

standardbehandling. I tillegg erkjenner de, og andre studier, at sirolimus ikke er en kurativ 

behandling for vaskulære anomalier, men mulig at sirolimus kan være langvarig behandling 

for dette (140-143). En studie ved Triana et al. (144) vurderte effekten av sirolimus som 

behandling for vaskulære anomalier hos 41 pasienter retrospektivt som ikke hadde respondert 

på standardbehandling. 85% av pasientene hadde vaskulære malformasjoner hvorav 9.8% var 

VM. 80.4% av pasientene responderte med partiell respons, altså bedring av symptomer og 

størrelsesreduksjon av lesjonen; dette inkl. alle de fire VM. Ingen pasienter hadde komplett 

bedring av symptomer eller fullstendig resolusjon av lesjonen. 

 En prospektiv klinisk studie «Phase III multicentric study evaluating the efficiacy and 

safety of sirolimus in Vascular Anomalies that are refractory to standard care» er i gang med 

vaskulære anomalier som ikke responderer på standard behandling, som også inkl. hode- og 

halsregionen, med estimert deltakere på 250 pasienter og studieslutt i 2025 (EudraCT 2015-

001703-32, NTC02638389).	
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5 Diskusjon og konklusjon 
Det systematiske litteratursøket viste mangel på randomiserte kliniske studier og 

kontrollgrupper, noe som medførte lavere kvalitet av studiene inkludert i prosjektoppgaven. I 

tillegg er det variabelt hvor mye hver studie har inkludert av informasjon relatert til lesjoner, 

for eksempel overfladisk/dyp, størrelse, om størrelsen er basert på MR eller målt overfladisk 

på huden osv. Dette vanskeliggjør vurdering av effekten til de ulike behandlingsmodalitetene. 

I tillegg til dette er det ingen standardisert veileder for hvilken behandlingsmodalitet som 

anbefales eller hva slags type skleroseringsmiddel. To studier inkludert i oppgaven foreslår 

ulike behandlingsalgoritmer, mens én studie omtaler indikasjoner for behandling (41, 88, 89). 

Så langt har oppgaven belyst vaskulære malformasjoner og ulike aspekter ved VM. Videre vil 

undertegnede diskutere ulike sider ved behandling av VM, med fokus på skleroterapi og 

kirurgi.  

 

Grunnet mangel på randomiserte kliniske studier er det vanskelig å vurdere om skleroterapi er 

bedre egnet enn kirurgi som behandling av pasienter med VM. Allikevel er skleroterapi ofte 

førstevalg ved velavgrensede lesjoner, spesielt om det er forsinket eller manglede drenasje fra 

lesjonen til det venøse systemet (94). Når det gjelder risiko for komplikasjoner ved generell 

anestesi, er det vanskelig å vurdere risikoforskjeller da det er mangelfull rapportering i 

studiene om varigheten av behandlingssesjonene.      

 Det er observert god effekt av sklerosering som behandling av definerte og små 

lesjoner. Studier som rapporterte tilbakefall, observerte effekt av rebehandling og anga ingen 

tilbakefall ved neste kontroll. Mulig årsak kan være for kort oppfølgingstid av pasientene. 

Ved tilbakefall av lesjonen kan pasienten være symptomfri, da behandlingen kan ha 

symptomlindrende effekt uten at lesjonene nødvendigvis blir mindre (145).  

 Etanol er det mest potente skleroserinsmiddelet, men gir hyppig bivirkninger. I tillegg 

utføres etanol skleroseringsbehandling ofte i generell anestesi. Grunnet mangelfull 

rapportering om varighet av skleroseringssesjonene, er det vanskelig å sammenligne risikoen 

relatert til generell anestesi ved sklerosering og kirurgi. Komplikasjoner relatert til generell 

anestesi kan unngås ved bruk av STD, da det kan utføres uten anestesi. STD har noe lavere 

effekt enn etanol og kan derfor medføre flere sesjoner/lengre behandlingstid. Risiko for 

komplikasjoner ved generell anestesi vurderes opp mot lavere effekt ved behandling med 

STD (125). Spredning til det systemiske kretsløpet kan ha uheldige bivirkninger som nevnt 



	25	

tidligere i oppgaven. Noe av dette kan unngås ved bruk av skumskleroseringsmidler og ved 

midlertidig «klamping» av drenerende vener.  

 QoL er en viktig parameter som tar for seg hvordan behandlingen påvirker pasientens 

livskvalitet. Wohlgemuth et al. (145) rapporterer, basert på 31 pasienter med VM behandlet 

med etanolgel, at Physical component summary (PCS), Bodily pain (BP) og General health 

(GH) domenene økte signifikant postopr. Physical summary score (PHS) og Psychosocial 

summary score (PSS) domenene økte signifikant hos pediatriske pasienter. En studie ved 

Bianchini et al. (146) vurderte effekten av skleroterapi hos 81 pasienter med intramuskulære 

VM i ekstremitetene. MR viste minimale endringer av lesjonene postopr. hos 83.9% av 

pasientene. Derimot hadde 76.5% av pasientene forbedring i QoL score. Subjektiv bedring ble 

altså observert til tross for minimale endringer i lesjonsstørrelsen. Dette indikerer at objektiv 

måling ikke nødvendigvis stemmer overens med subjektiv opplevelse av symptomer og andre 

domener ved QoL av pasientene. MR er viktig for å vurdere effekt av behandlingen ved 

kontroll av lesjonsstørrelse. Bedring av symptomer og QoL er parametre som burde 

inkluderes i vurderingen, da dette ofte er noen av indikasjonsfaktorene for behandling (42). 

 Selv om sklerosering er førstevalget ved behandling av VM blir det ofte en rest 

postopr. som kan virke kosmetisk skjemmende for pasienten. Lesjonen blir ikke nødvendigvis 

borte selv om den krymper. Adjuvant presklerosering kan også brukes som tilleggsbehandling 

før kirurgisk intervensjon. Presklerosering gjør lesjonen mer definert og dermed lettere å 

resektere under operasjon. Sklerosering fører til dannelse av arrvev, som reduserer risikoen 

for blødning. Om kirurgi er førstevalget, vil likevel sklerosering være en viktig del av 

behandlingen.   

 

Laurian et al. (147) studerte 35 pasienter med VM i kneregionen behandlet med kirurgi (10 av 

disse pasientene hadde tidligere blitt behandlet, uten adekvat effekt). Studien viste signifikant 

reduksjon av smerte score og signifikant bedring av leddmobilitet score for pasientene preopr. 

Begrenset leddmobilitet (begge med p-verdi<0.01). Preopr. rapporterte 37% av pasientene 

smerter ved vanlig aktivitet, 37% ved uvanlig aktivitet, 15% opplevde alvorlige smerter ved 

vanlig aktivitet og 12% hadde konstante smerter. Ved siste kontroll postopr. rapporterte 77% 

av pasientene ingen smerter, mens 23% opplevde smerter ved uvanlig aktivitet. Fordeling av 

mobilitetsscore blant pasientene preopr. var 49% normal mobilitet, 23% intermitterende red. 

mobilitet, 17% permanent red. mobilitet og 12% konstant red. mobilitet med 

fleksjonskontraktur. Fordelingen postopr. var 91% normal mobilitet, 6% konstant red. 
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mobilitet og 1% perm. red. mobilitet med fleksjonskontraktur. Score for sportsaktiviteter økte, 

ingen endring ble observert ved score rel. til akademiske eller profesjonsrelaterte aktiviteter.  

 

Berger et al. (148) vurderte preopr. QoL i en pasientgruppe med ekstrakranielle vaskulære 

malformasjoner (n=111, 86.5% av pasientene med VM), henvist til Rikshospitalet i perioden 

september 2011 til desember 2012 (alle >14 års alder). Resultatene, basert på SF-36 skjema, 

ble sammenlignet med QoL i den generelle norske befolkningen (n=2107) (149). Både ved 

univariat analyse og multivariat analyse, der det ble tatt hensyn til alder og kjønn, ble det 

observert signifikant reduksjon (p<0.05) i flere domener. Det ble påvist signifikant 

assosiasjon mellom lesjoner som involverte muskelvev og redusert score i domenene for 

«smerte» og «rollebegrensning–fysisk». Ut ifra dette er det klart at QoL er redusert hos 

pasienter med vaskulære malformasjoner, noe som underbygger argumentet for at disse 

lesjonene burde behandles. Det ville vært interessant å undersøke endring i QoL postopr. for 

disse pasientene. Per nå finnes det ingen publiserte data om dette.    

 

VM er en sjelden vaskulær malformasjon. Lesjonene fører ofte til redusert QoL, blant annet 

fordi de kan være kosmetisk skjemmende. Flere behandlingsmodaliteter er rapportert å ha god 

effekt hos pasienter med VM. Ettersom det ikke finnes en standardisert veileder for 

behandling av VM og heller ingen randomiserte kliniske studier, er det vanskelig å 

konkludere hvilken behandlingsstrategi som er best egnet til behandling av VM. 

Behandlingsalgoritmer og indikasjoner for behandling er foreslått av enkelte studier, men 

disse er kun erfaringsbaserte. Flere av metodene brukes i praksis, men grunnet mangelfull 

metodikk, som i tillegg ikke er evidensbasert, er det vanskelig å vurdere 

behandlingsmodalitetene opp mot hverandre. Det er behov for store randomiserte kliniske 

studier som både sammenligner ulike behandlingsmodaliteter og vurderer de ulike 

behandlingsmidlene innad hver modalitet. Grunnet residivproblematikk er det ofte behov for 

langvarig behandling. Langvarig medikamentell behandling er lettere gjennomførbar og kan 

muligens erstatte dagens standardbehandling. Rapamycin har vist seg å være både trygg og 

effektiv behandling for vaskulære malformasjoner som ikke responderer på 

standardbehandling. Det ville derfor vært interessant å se om dette er like trygt og effektivt 

hos pasienter med «vanlige» VM.  
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