
Iho

1) Ihon tehtävät
2) Ihon kerrokset
3) Ihon rauhaset
4) Karvat ja kynnet
5) Iho suojana

© Topi Turunen

Soveltuvin osin 
muokannut 

Helena Hohtari



1) Ihon tehtävät
1) suoja

– fysikaalinen
– kemiallinen
– biologinen

2) aistinelin

3) lämmönsäätelijä
– hikoilu
– rasvakudos eristeenä

4) verivarasto

5) rasvavarasto

6) D3-vitamiinin valmistaja

7) erityselin



2) Ihon kerrokset
1) orvaskesi eli epidermi 0,05 – 0,2 mm

– epiteeli

2) verinahka eli korium 0,5 – 1,5 mm
– sidekudosta
– sisältää mm. verisuonia

3) ihonalaiskudos eli subkutis 2 mm – useita senttejä

– side- ja rasvakudosta



Ihon kerrokset –
orvaskesi eli epidermi

kerrostunutta keratinisoitunutta levyepiteeliä
– ei verisuonia

voidaan jakaa kerroksiin:
1) marraskesi – kuolleita keratinosyyttejä
2) kirkassolukerros – keratinosyyttejä
3) jyväiskerros – keratinosyyttejä
4) okasolukerros – keratinosyyttejä
5) tyvisolukerros – kantasolut, melanosyytit, alla tyvikalvo

kemiallinen/fysikaalinen/biologinen suojakerros



Ihon solut
keratinosyytit
– ihon yleisin solutyyppi
– syntyvät tyvisolukerroksessa, siirtyvät pintaan ja muodostavat 

kuoltuaan marraskesin. Ikä n. 1 kk.
– tuottavat keratiinia: välikokoiset säikeet, kerrostuvat tiiviiksi 

kerrokseksi

melanosyytit
– tyvikerroksessa
– peräisin ektodermistä hermostopienasta
– tuottavat melaniini-väriainetta, joka päätyy keratinosyyttien ja 

ihokarvojen sisään suojaa UV-säteiltä



Langerhansin solut
– antigeenin esittelijäsoluja

kantasolut
– tuottavat uusia keratinosyyttejä



Ihon kerrokset –
verinahka eli korium

rakenteeltaan sidekudosta (kollageeni, 
kimmosyyt)

– pinnalla löyhää
– alla tiivistä järjestäytymätöntä

sisältää runsaasti verisuonia
– huoltaa ylempänä sijaitsevaa orvaskettä

antaa iholle mekaanista kestävyyttä



Ihon kerrokset –
ihonalaiskerros eli subcutis

rakenteeltaan löyhää sidekudosta + 
rasvakudosta

rasvavarasto
– paksuus vaihtelee

muodostaa yli 10% kehon massasta



3) Ihon rauhaset
pienet hikirauhaset – ”tavallinen” hiki
suuret hikirauhaset – voimakashajuinen erite
talirauhaset – ihon voitelu ja rasvaisuus
maitorauhaset 
korvavaharauhaset

sijaitsevat verinahassa, avautuvat ihon pintaan

maito- ja korvavaharauhaset kehittyneet suurista 
hikirauhasista



Rauhaset kehittyvät epiteelistä
erilaistuvat pintaepiteelien paksunnoksista

– solut erikoistuneet eritystehtävään
– ulkoeritysrauhanen = yhteys epiteelin pintaan säilyy 

rauhastiehyenä
– sisäeritysrauhanen = ei rauhastiehyttä, eritys verenkiertoon

ihon rauhaset ovat ulkoeritysrauhasia!



Rauhastyypit

merokriiniset
– solu erittää normaalisti eksosytoosilla
– suurin osa elimistön rauhasista

apokriiniset
– solu erittää eritepisaran ympärille hieman solukalvoa 
– esim. maitorauhasen rasvan eritys

holokriiniset
– soluun kertyy eritettävää ainetta niin paljon, että koko solu 

hajoaa ja vapauttaa sisältönsä
– esim. talirauhaset



osa soluista erittää pieniä molekyylejä kuljetusproteiinien
avulla
– esim. maharauhasten katesolut ja H+

lipidiliukoiset eritettävät aineet erittyvät ympäristöön 
diffuusiolla
– esim. lisämunuaiskuoren solut ja kortikosteroidit



Ihon rauhaset – hikirauhaset

pienet hikirauhaset
– sijaitsevat kaikkialla iholla
– erite laimeaa (99 % vettä), myös Na+, Cl-

– osallistuvat lämmönsäätelyyn

suuret hikirauhaset
– kasvoissa, kainaloissa, peräaukon ja sukuelinten ympärillä
– erite paksua; voi alkaa haista bakteeritoiminnan tuloksena
– osallistuvat ominaishajun tuottamiseen



Ihon rauhaset –
suurista hikirauhasista kehittyneet

maitorauhaset
– kehittyvät vars. murrosiässä estrogeenien vaikutuksesta
– erittävät aikuisiällä maitoa

korvavaharauhaset
– erittävät korvakäytävään korvavahaa eli ”vaikkua”
– vaha suojaa, voitelee ja pitää hyönteiset ym. poissa.



Ihon rauhaset – talirauhaset

sijaitsevat verinahassa
– avautuvat karvatuppiin
– esiintyvät kaikkialla missä karvatkin
– rauhasia erityisesti selässä ja kasvoissa
– eritystoiminta lisääntyy murrosiässä hormonien vaikutuksesta
– talirauhasen tulehdus = ”finni”

erittävät talia
– muodostuu kuolleista rauhassoluista
– ”voitelee” ihon notkeaksi ja vettä hylkiväksi, suojaa kuivumiselta



4) Karvat ja kynnet
rakentuvat orvaskeden kuolleiden solujen jäänteistä

– eläviä soluja vain karvan tai kynnen tyvessä

sisältävät paljon keratiinia



Karvat

kasvavat verinahassa olevasta karvasipulista, jota 
ympäröi juurituppi

muita karvatupen yhteydessä olevia rakenteita:
– karvankohottajalihakset
– suuret hikirauhaset
– talirauhaset
– myös verisuonia ja hermoja

esiintyvät kaikkialla iholla kämmeniä ja jalkapohjia 
lukuun ottamatta



Kynnet

sormista ja varpaista kasvavia keratiinilevyjä
– sormenkynnet kasvavat nopeammin kuin varpaiden
– kasvavat kasvualueeltaan ihon sisältä

sidekudoksen välityksellä kiinni sormen/varpaan 
kärkijäsenen luussa



5) Iho suojana

kemialliset

fysikaaliset

biologiset haittatekijät



Iho suojana -
kemialliset haittatekijät

ihon monta solukerrosta ja tali muodostavat 
hydrofobisen suojakerroksen

– vesiliukoiset aineet eivät pääse läpi 
– rasvaliukoiset myrkyt ja lääkkeet pääsevät



Iho suojana -
fysikaaliset haittatekijät

verinahka kestää mekaanista rasitusta (kollageeni)
– orvaskesi paksuuntuu reaktiona rasitukseen – känsät

melaniini absorboi UV-säteilyä
– tumma iho on parempi suoja, toisaalta vaaleassa ihossa 

valmistuu tehokkaammin D-vitamiinia
– ruskettuminen (erit. UV-B:n absorptio) lisää ihon 

melaniinimäärää

myös valo-, lämpösäteily



Melanooma eli melanosyyttisolusyöpä

orvaskeden tyvikerroksen melanosyyteistä syntyvä syöpä
voi syntyä aiemmin vakaaseen luomeen tai aiemmin terveeseen 
ihoon

syynä esimerkiksi liiallinen UV-altistus  vauriot DNA:ssa
varottava ihon palamista (myös solarium)

kasvaimet usein pahanlaatuisia, voivat levitä muualle elimistöön
pahanlaatuisiksi epäillyt luomet on poistettava (hiljattain kasvanut, 
tummentunut, verta tai visvaa vuotanut luomi, epäilyttäviä myös 
tummat, epätasaisesti pigmentoituneet, epäsymmetriset ja 
epätarkkarajaiset luomet)  patologin lausunto  mahdolliset 
jatkotoimenpiteet



Säteilytyypit

ionisoiva säteily
– hiukkassäteily ( -, -, protonit)
– suurienerginen sähkömagneettinen säteily ( -, röntgen-)

ionisoimaton säteily
– sähkömagneettinen säteily (UV-säteily, näkyvä valo jne.)



Säteilyn vaikutukset kudokseen –
ionisoiva säteily
1. Fysikaaliset vaikutukset

- ja -säteily: suora ionisaatio (usein H2O:n)
-säteily: valosähköinen ilmiö, Compton, parinmuodostus; 

epäsuora ionisaatio

2. Kemialliset vaikutukset
– vapaiden radikaalien muodostuminen

3. Biologiset vaikutukset
– makromolekyylien vaurioituminen

solukuolema, mutaatiot, syöpä



Säteilyn vaikutukset kudokseen –
UV-säteily

ei ionisoivaa, mutta aiheuttaa silti biologisia muutoksia
– molekyylien virittyminen lämpö, fotokemialliset reaktiot
– konjugoituneet kaksoissidokset erityisen alttiita muutoksille

UV-säteilyn luokittelu:
– UV-A 315 - 400 nm
– UV-B 280 - 315 nm
– UV-C 100 – 280 nm

säteily pysähtyy esim. ihoon tai sarveiskalvoon
– voi kuitenkin aiheuttaa muutoksia näissä kudoksissa



iho (lähinnä UV-B-vaikutus)
– kolekalsiferolin (D3-vit.) muodostus
– melaniinituotannon lisääntyminen rusketus
– pintaverisuonten laajeneminen eryteema eli punoitus
– suora DNA-vaurio:

palautuva ”auringossa palaminen”
korjaamaton ihosyövät, esim. melanooma

silmä
– sarveiskalvo: epiteelin vaurio, heikentynyt näkökyky
– mykiö: sameneminen (harmaakaihi)



Iho ja lämmönsäätely

karvat pitävät lämpimän ilmakerroksen paikallaan
– tosin ihmisen karvapeite harva…
– sympaattinen hermosto aktivoi karvankohottajalihakset

rasvakudos toimii lämmöneristeenä

verenkierrolla vaikutetaan lämmön poistumiseen
– suonten laajeneminen suurempi konvektio ympäristöön
– suonten supistuminen lämmönsäästö

hikoilu viilentää ihoa haihtumisen kautta.



Iho suojana -
biologiset haittatekijät
Ehyt iho on tehokas este mikrobeja vastaan:

mekaaninen raja – solut ja lipidimassa

happamuus (pH 3–6)

normaalifloora – ”hyviä” bakteereja
– ihon liiallinen peseminen voi olla haitallista

Langerhansin solut – hankitun 
immuniteetin reaktioiden käynnistäminen


