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Trombosyyttisiirrot verenvuotojen ehkäisyssä
Trombosyyttivalmisteiden kulutus on Suomessa poikkeuksellisen runsasta. Valtaosa trombosyyteistä
siirretään vuodon ehkäisemiseksi trombosytopeenisille potilaille ennen toimenpiteitä. Suurin osa pientoimenpiteistä, kuten keskuslaskimokatetrin laittamisen, pleurapunktion ja maha-suolikanavan tähystykset, voisi kuitenkin tehdä totuttua pienemmillä veren trombosyyttimäärillä tai jopa kokonaan ilman
trombosyyttisiirtoja. Sydänkirurgiassa trombosyyttejä käytetään puolestaan trombosyyttien estäjiin
liittyvän vuototaipumuksen vuoksi ehkäisemään erityisesti leikkauksenjälkeistä vuotoa. Trombosyyttien
estäjät sitoutuvat kuitenkin myös siirrettyihin trombosyytteihin, joten profylaktisia trombosyyttisiirtoja
järkevämpää olisikin pidättäytyä tehottomista trombosyyttisiirroista, kunnes trombosyyttiestäjien
vaikutus on poistunut. Trombosyyttien profylaktisesta käytöstä hematologisilla ja sydänkirurgisilla potilailla sekä maksakirroosin yhteydessä on julkaistu tuoreita kansainvälisiä hoitosuosituksia.

S

uomessa käytetään muuhun Eurooppaan
verrattuna paljon trombosyyttivalmistei
ta, ja kulutus lisääntyy edelleen. Tilastot
eivät kuitenkaan viittaa siihen, että verenvuoto
ja olisi Suomessa enemmän, koska punasolujen
kulutus on sama kuin Euroopassa keskimäärin
(Ihalainen ym. tässä numerossa). Valtaosa trom
bosyyttivalmisteista siirretään profylaktisesti eli
vuodon ehkäisemiseksi erityisesti toimenpitei
den yhteydessä. Trombosyyttisiirtoihin liittyy
hyötyjen lisäksi merkittäviä haittoja, ja trombo
syyttivalmisteiden saatavuuteen liittyy ajoittain
ongelmia niiden lyhyen käyttöiän vuoksi. Trom
bosyyttivalmisteiden profylaktisen käytön tu
lisikin siksi olla harkittua ja perustua hoitosuosi
tuksiin. Vaikka hoitosuositukset puoltavat varsin
matalia siirtorajoja, kliinikot sitoutuvat noudat
tamaan niitä huonosti – tuntuu turvallisemmal
ta toimia ”varman päälle” ja antaa profylaktinen
trombosyyttisiirto suosituksia suuremmilla
trombosyyttiarvoilla tai pyrkiä ennen toimenpi
teitä tarpeettoman suuriin trombosyyttilukuihin
(1). Tällainen käytäntö johtaa huomattavaan
trombosyyttien liikakäyttöön, haittojen lisään
tymiseen ja merkittäviin kustannuksiin.
Eniten trombosyyttivalmisteita käytetään he
matologisten sairauksien hoidossa (KUVA) (2).
Toimitus suosittelee erityisesti opiskelijoille

Hematologisiin sairauksiin käytettyjen solun
salpaajien aiheuttamien trombosytopenioiden
vuoksi profylaktisiin trombosyyttisiirtoihin
turvaudutaan sekä spontaanien verenvuotojen
estämiseksi että ennen toimenpiteitä. Myös
maksakirroosiin liittyvä trombosytopenia on
totunnaisesti korjattu trombosyyttisiirroin
ennen toimenpiteitä. Lisäksi trombosyytti
valmisteita kuluu erittäin paljon hoidettaessa
sydänkirurgisia potilaita, joilla puolestaan on
usein veren normaalista trombosyyttimäärästä
huolimatta monen eri tekijän aiheuttama trom
bosyyttien toimintahäiriö.
Esittelemme näiden potilasryhmien pro
fylaktisiin trombosyyttisiirtoihin liittyviä eri
tyispiirteitä. Tutkimusnäyttö profylaktisten
trombosyyttisiirtojen hyödyistä on vähäistä ja
ristiriitaista, ja esitetyt hoitolinjat perustuvat
kin tuoreisiin kansainvälisiin aikuispotilaiden
hoitosuosituksiin.

Trombosytopenia ja vuototaipumus
Vaikka trombosyyttien toiminnan mittaami
seen on tarjolla useita kaupallisia testejä, mi
kään laboratoriotesti ei toistaiseksi pysty ennus
tamaan trombosytopeenisen potilaan vuoto

1041

Duodecim 2016;132:1041–9

KATSAUS

Muut
16 %

Syöpäkeskus,
hematologia
26 %

Vatsakeskus
5%
Akuutti
(päivystysalue)
7%

Syöpäkeskus,
kiinteät kasvaimet
4%

Teho- ja
kivunhoito
7%

Sydän- ja
keuhkokeskus
16 %

Lasten ja nuorten
sairaudet
19 %

KUVA. Trombosyyttivalmisteiden käyttö HUS:n eri yksiköissä vuonna 2015. Lasten ja nuorten sairaudet ‑ryh
mässä 54 % trombosyyteista tilattiin kantasolusiirto-osastolle. Teho- ja kivunhoitoryhmässä 78 % trombo
syyteista tilattiin tehohoitolinjalle (22 % anestesia-perioperatiiviselle linjalle).

alttiutta (3). Mikäli veren hyytymisen muut
osatekijät ovat kunnossa eikä kyse ole akuutista
verenvuodosta, näyttäisi niinkin pieni trombo
syyttimäärä kuin 5–7 x 109/l riittävän pitämään
hemostaasia yllä ja estämään kliinisesti merkit
täviä spontaaneja vuotoja (3,4). Automaatti
analysaattoreiden huono tarkkuus, kun trombo
syyttimäärät ovat hyvin pienet, on toistaiseksi
ollut esteenä pienimpien (alle 10 x 109/l) kyn
nysarvojen käyttöön.
Trombosytopeenisen potilaan vuotoherk
kyyteen vaikuttaa moni muukin tekijä kuin
trombosyyttimäärä, joten tärkeämpää kuin
trombosyyttiarvon tuijottaminen on kliinisen
tilanteen ja siihen liittyvän vuotoherkkyyden
tarkka arviointi. Potilaan vuotohistoria kertoo
yksilöllisestä vuotoherkkyydestä. Tiettyihin
trombosytopeniaa aiheuttaviin sairauksiin, esi
merkiksi akuuttiin promyelosyyttileukemiaan,
liittyy erityisen voimakas vuototaipumus, ja
toisaalta joissakin sairauksissa spontaaneja vuo
toja ei esiinny, vaikka veren trombosyyttimää
rät olisivat hyvinkin pienet. Anemia ja uremia
aiheuttavat trombosyyttien toimintahäiriön ja
hypoalbuminemia ja pieni fibrinogeenipitoi
suus lisäävät vuototaipumusta. Lääkeaineista
trombosyyttien estäjät ja hyytymisenestolääki
tys (antikoagulaatio) lisäävät vuototaipumus
M. Ilmakunnas ym.

ta merkittävästi. Myös muut trombosyyttien
toimintaan vaikuttavat lääkeaineet, kuten tu
lehduskipu- ja masennuslääkkeet, statiinit, kal
siuminestäjät, beetasalpaajat ja beetalaktaami
antibiootit voivat lisätä vuototaipumusta. Mik
robilääkkeistä rifampisiini, sulfa-trimetopriimi
ja vankomysiini aiheuttavat tyypillisesti trom
bosytopeniaa. Infektioon ja kuumeeseen liittyy
puolestaan lisääntynyt trombosyyttien kulutus
(3,5).

Hematologisen ja onkologisen
potilaan trombosytopenia
Trombosyyttisiirtojen yleisin aihe hemato
logisten ja onkologisten potilaiden hoidossa
on trombosytopeniaan johtava luuydinlama
(hypoproliferatiivinen trombosytopenia), joka
liittyy luuytimen sairaudesta johtuvaan vähen
tyneeseen verisolujen tuotantoon, luuytimeen
infiltroiviin tauteihin, luuytimen toimintaa
lamaavaan hoitoon tai kantasolusiirtohoitoi
hin. Kroonista trombosytopeniaa hoidettaessa
trombosyyttisiirtoja ei tule käyttää profylakti
sesti vaan ainoastaan vuotojen hoidossa. Sen
sijaan solunsalpaajahoidoista johtuvan tilapäi
sen trombosytopenian yhteydessä käytetään
profylaktisia trombosyyttisiirtoja, joiden teho
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TAULUKKO 1. Trombosyyttien profylaktiset siirtorajat hematologisten ja onkologisten potilaiden hoidossa.
Käyttöaihe

Raja

Spontaanin vuodon ehkäisy solunsalpaajahoidosta johtuvassa trombosytopeniassa

10 x 109/l

Suositus/viite
AABB, ASCO, BCSH

Poikkeustilanteet
Akuutti promyelosyyttileukemia

20 x 109/l

BCSH

Virtsarakkokasvain, gynekologinen syöpä tai muu herkästi vuotava syöpäkasvain

20 x 109/l

ASCO

20 x 109/l

(5)

Kuume, sepsis tai mikrobilääkehoito
Hyytymisenestolääkitys (antikoagulaatio)1

20–50 x 109/l

(5,39)

Tukosprofylaksi

10–20 x 109/l

(39)

1 Tarvittaessa annoksen pienentäminen
AABB = American Association of Blood Banks (2015) (6), ASCO = American Society of Clinical Oncology (2001) (24),
BCSH = British Committee for Standards in Haematology (2003) (10)

spontaanien vuotojen ehkäisyssä hoidettaes
sa pahanlaatuisia hematologisia sairauksia on
osoitettu satunnaistetuissa tutkimuksissa (TAULUKKO 1) (6,7,8).
Millä kynnysarvolla profylaktinen trombo
syyttisiirto sitten on aiheellinen? Aiemmin
trombosyyttisiirron katsottiin olevan aiheelli
nen, kun veren trombosyyttimäärä on pienem
pi kuin 20 x 109/l, mutta määrän vaihdellessa
välillä 10–80 x 109/l ei spontaanin vuodon
todennäköisyys vähene trombosyyttimäärän
lisääntyessä (4). Siirtorajan 10 x 109/l otta
minen käyttöön 2000-luvulla onkin johtanut
trombosyyttisiirtojen vähenemiseen runsaalla
20 %:lla samalla, kun haittavaikutukset ovat vä
hentyneet. Merkittävät verenvuodotkaan eivät
ole lisääntyneet (6,7,8,9).
Trombosyyttien hajoamiseen liittyvissä ti
lanteissa (ITP eli immunologinen trombosy
topenia, TTP eli tromboottinen trombosyto
peeninen purppura, HIT eli hepariinin aiheut
tama trombosytopenia) trombosyyttisiirtoja ei
yleensä pidä käyttää, sillä ne ovat paitsi tehotto
mia myös aktivoivat perustautia ja aiheuttavat
komplikaatioita (7,10,11).

estävissä järjestelmissä, ja hemostaasi on tasa
painossa trombosytopeniasta huolimatta (12).
Tämän vuoksi profylaktisia trombosyyttisiirtoja
ei tule antaa spontaanin vuodon ehkäisemiseksi
vaikeastakaan trombosytopeniasta huolimatta.
Vaikka vuotoriski toimenpiteiden yhteydes
sä näyttää suurenevan, kun veren trombosyyt
timäärä on alle 50 x 109/l, ei trombosyytti
siirtojen ole yksiselitteisesti osoitettu olevan
hyödyksi toimenpiteiden yhteydessä (13,14).
Vaste trombosyyttisiirtoihin voi olla huono,
kun siirretyt trombosyytit jäävät suurentunee
seen pernaan, ja trombosyyttisiirron aiheutta
ma verenkierron tilavuuskuormitus voi päin
vastoin lisätä vuototaipumusta etenkin vatsan
alueen toimenpiteiden yhteydessä (12). Mikäli
hemostaasi on kokoveren hyytymistä kuvaavan
tromboelastometrian perusteella tasapainos
sa, toimenpiteet vaikuttavat turvallisilta ilman
profylaktisia trombosyyttisiirtoja, vaikka veren
trombosyyttimäärä olisi pieni (alle 50 x 109/l)
(15).

Maksakirroosiin liittyvä
trombosytopenia

Valtaosa sydänkirurgisista potilaista ei saa hoi
tojaksonsa aikana lainkaan trombosyyttisiirto
ja, vaan siirtoja tarvitaan yleensä vain kiireelli
sissä leikkauksissa akuuttien sydäntapahtumien
yhteydessä. Tällöin trombosyyttisiirron aihe
on todettu tai oletettu trombosyyttien toimin
tahäiriö, joka johtuu akuutin sydäntapahtuman
yhteydessä annetusta trombosyyttien aggregaa
tiota estävästä lääkityksestä (6).

Maksakirroosiin liittyvä trombosytopenia joh
tuu ensisijaisesti portahypertension seuraukse
na kehittyneestä hypersplenismistä ja maksan
heikentyneestä trombopoietiinin (TPO) tuo
tannosta (12). Maksakirroosiin liittyy paljon
häiriöitä sekä hyytymistä edistävissä että sitä

Sydänkirurgia ja trombosyyttien
toimintahäiriö
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Yleisimmin käytetty trombosyyttien estäjä
on asetyylisalisyylihappo, jonka ei tuoreessa
tutkimuksessa todettu lisäävän leikkausvuotoa,
vaikka hoito jatkui suunniteltuun leikkaukseen
asti (16). Uudempien ja huomattavan tehokkai
den trombosyyttien estäjien prasugreelin ja ti
kagrelorin käyttö akuuttien sydäntapahtumien
yhteydessä perustuu kansainvälisiin ja kansal
lisiin hoitosuosituksiin. Laajat satunnaistetut
tutkimukset ovat osoittaneet näiden lääkkeiden
vähentävän kuolleisuutta akuuttien sydänta
pahtumien yhteydessä, huolimatta lisäänty
neistä vuotokomplikaatioista lääkevaikutuksen
aikana leikatuilla potilailla (17). Prasugreelin ja
tikagrelorin farmakokinetiikka ja teho poikkea
vat huomattavasti klopidogreelista, jonka vai
kuttava metaboliitti poistuu plasmasta nopeasti
ja jonka vaikutukset voidaan tarvittaessa kumo
ta trombosyyttisiirrolla. Prasugreelin ja tika
grelorin aiheuttama aggregaation esto on noin
kaksinkertainen klopidogreeliin verrattuna, ja
vaikuttavaa lääkeainetta esiintyy plasmassa pit
kään erityisesti akuutin sydäntapahtuman yh
teydessä annetun latausannoksen jälkeen (18).
Jos sydänleikkaus tehdään prasugreelin tai
tikagrelorin vaikutuksen aikana, on hyvin to
dennäköistä, ettei trombosyyttisiirroilla saa
vuteta lainkaan hemostaattista vastetta. Mikäli
hyvää hemostaasia ei saavuteta, trombosyytti
siirtoja järkevämpi hoitovaihtoehto olisikin
jättää rintakehä auki ja pidättäytyä tehottomista
trombosyyttisiirroista, kunnes trombosyyttien
estäjien vaikutus on poistunut. Mikäli suoneen
annettavan ja lyhytvaikutteisen trombosyytti
en estäjän kangrelorin käyttö akuuttien sydän
tapahtumien hoidossa yleistyy, helpottuu myös
kiireellisesti leikattavien potilaiden hoito.
Trombosyyttisiirrot ovat yleisiä myös uusin
taleikkausten ja sydän-keuhkokoneen pitkitty
neen käytön yhteydessä. Uusintaleikkauksissa
syntyvät laajat arpiset raakapinnat altistavat
tihkuvuodolle, joka ilmenee usein vasta leik
kauksen jälkeen ja johtaa rintakehän uudelleen
avaamiseen. Trombosyyttisiirroilla pyritään
kohentamaan hyytymistä ja ehkäisemään jälki
vuotoja.
Sydän-keuhkokoneen käyttö aiheuttaa aina
hyytymisen käynnistymisen ja trombosyyttien
aktivoitumisen hepariinin käyttämisestä ja hyy
M. Ilmakunnas ym.

tymistekijöiden laimenemisesta huolimatta.
Lyhytkestoinen sydän-keuhkokoneen käyttö
tavallisessa sydänleikkauksessa ei aiheuta mer
kittävää hemostaasin häiriötä, mutta pitkittynyt
3–5 tunnin käyttö johtaa yleensä jonkinastei
seen hyytymishäiriöön, jonka korjaamiseen
saatetaan tarvita trombosyyttisiirtoja (19).
Tällöin toimintahäiriö on monitahoinen: trom
bosyyttien lukumäärä on vähentynyt laimene
misen ja aktivoitumisen takia, ja lisäksi niiden
tarttumista välittävät kookkaat von Willebrand
‑tekijät ovat osittain pilkkoutuneet pienemmik
si. Myös hepariinin vaikutuksen kumoamiseen
käytetyn protamiinin liiallinen ja kaavamainen
annostelu heikentää trombosyyttien toimintaa.

Mikä on riittävä
trombosyyttiannos
profylaktisessa siirrossa?
Trombosyyttisiirrossa annettavien trombosyyt
tien määrä voidaan jakaa kolmeen annosko
koon: pieneen (150–300 x 109 trombosyyttiä),
standardi- (300–600 x 109) ja suureen annok
seen (> 600 x 109). Suuren annoksen käyttöön
ei liity mitään etuja, sen sijaan pieni ja stan
dardiannos ovat vertailukelpoisia spontaanien
verenvuotojen ehkäisyssä (6). Pientä annosta
voidaan hyvin käyttää profylaksissa, mutta sen
aiheuttama veren trombosyyttimäärän suure
neminen on pienempi, ja trombosyyttisiirtoja
tarvitaan useammin kuin standardiannosta käy
tettäessä. Pieneen annokseen näyttää kuitenkin
liittyvän vähemmän haittavaikutuksia kuin suu
rempiin annoksiin (20).
Veripalvelun yhdessä trombosyyttiyksikössä
(neljän luovuttajan trombosyytit) on keski
määrin 232 x 109 trombosyyttiä eli pieni annos
(21). Suomessa on toistaiseksi ollut yleisesti
tapana antaa profylaksissa kaksi trombosyytti
yksikköä eli edellä mainittu standardiannos.
Tutkimusnäytön perusteella tätä käytäntöä on
kuitenkin syytä tarkistaa.
Toimenpiteiden yhteydessä profylaktisen
trombosyyttisiirron tulisi suurentaa veren
trombosyyttimäärä suunnitellun toimenpiteen
mukaiseen arvoon (TAULUKKO 2). Yksi trombo
syyttiyksikkö (neljän luovuttajan trombosyy
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TAULUKKO 2. Eri toimenpiteisiin suositellut veren trombosyyttiarvot.
Toimenpide

Raja

Luuydinbiopsia

Suositus

Ei alarajaa

Lannepisto
Spinaalipuudutus
Epiduraalipuudutus
Keskuslaskimokatetrin asettaminen

ASCO

50 x 109/l

AABB, BCSH

50 x 109/l

JPAC

50–80 x 109/l

SSAI

80 x 109/l

JPAC

80–100 x 109/l

SSAI

20 x 109/l

AABB

40–50 x 109/l

ASCO

50 x 109/l
Valtimopunktio (radiologia)
Keuhkoputkien tähystys

JPAC

50 x 109/l

CIRSE

BAL

20 x 109/l

ASCO, BTS

TBB

50 x 109/l

JPAC

50 x 109/l

CIRSE

Pleurapunktio ja dreneeraus1

50–100 x 109/l
Maha-suolikanavan tähystys

AABB, ASCO

20 x 109/l

BTS

Ei biopsiaa

20 x 109/l

ASGE

Biopsia

50 x 109/l

ASGE, JPAC

ERCP

50–80 x 109/l

Askitespunktio ja dreneeraus1

Ei selkeää alarajaa
50 x 109/l

Maksabiopsia

Ei selkeää alarajaa

Munuaisbiopsia
Leikkaus

EASL, AASLD
CIRSE
AASLD

50 x 109/l

ASCO, CIRSE, JPAC

60 x 109/l

BSG

50 x 109/l

CIRSE, JPAC

40–50 x 109/l
50 x 109/l

Neurokirurgia, silmän takaosan kirurgia

BSG

100 x 109/l

ASCO
AABB, JPAC
JPAC

1Ohut dreeni
Lyhenteet kuten taulukossa 1 sekä AASLD = American Association for the Study of Liver Diseases (2009) (13,31),
ASGE = American Society for Gastrointestinal Endoscopy (2012) (29), BSG = British Society of Gastroenterology (2004,
2008) (40,41), BTS = British Thoracic Society (2010, 2013) (42,43), CIRSE = Cardiovascular and Interventional Radiological
Society of Europe (2012) (44), EASL = European Association for the Study of Liver (2010) (14), JPAC = Joint United Kingdom
(UK) Blood Transfusion and Tissue Transplantation Services Professional Advisory Committee (2013) (45), SSAI = Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (2010) (46)
BAL = bronkoalveolaarinen huuhtelu, TBB = transbronkiaalinen biopsia, ERCP = endoskooppinen retrogradinen kolangiopankreatografia

tit) suurentaa veren trombosyyttimäärää noin
20–25 x 109/l lähtöarvosta (TAULUKKO 3) (21).
Hyödyn maksimoimiseksi trombosyyttisiirto
tulee antaa siten, että se loppuu juuri ennen
toimenpidettä. Veren trombosyyttimäärän la
boratoriomääritystä siirtovasteen arvioimiseksi
ei kannata jäädä odottamaan.

Tavoiteltava trombosyyttimäärä
toimenpiteiden yhteydessä
Tutkimusnäyttö veren turvallisista trombo
syyttiarvoista erilaisten toimenpiteiden yhtey
dessä on hyvin heikkoa ja ristiriitaista (6). Ha
vainnoivissa tutkimuksissa ei ole saatu näyttöä
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TAULUKKO 3. Profylaktinen trombosyyttisiirto ennen toimenpidettä.
Arvioi muut hemostaasiin vaikuttavat tekijät
Potilaan aiempi vuotoanamneesi
Anemia
Hyytymistekijäpitoisuudet (APTT, TT/INR)
Hypoalbuminemia
Kuume, infektio
Uremia
Veren hyytymiseen ja trombosyyttien toimintaan vaikuttavat lääkitykset
Mikä on toimenpiteeseen suositeltu veren trombosyytti
määrä?
Yksi trombosyyttiyksikkö sisältää neljän luovuttajan
trombosyytit.
Yksi trombosyyttiyksikkö suurentaa veren trombosyyttimäärää noin 20–25 x 109/l.
Toimenpide tulisi tehdä jo trombosyyttisiirron loppuvaiheessa tai välittömästi sen jälkeen.
Laboratoriotutkimusten aiheuttaman viiveen vuoksi siirtovastetta ei kannata arvioida ennen toimenpidettä.
Mikäli siirtovaste halutaan arvioida, toimenpide tulee
kuitenkin tehdä ennen laboratoriovastauksia. Jos siirtovaste on ollut huono, voidaan toimenpiteen jälkeen antaa uusi trombosyyttisiirto hemostaasin varmistamiseksi.
APTT = aktivoitu osittainen tromboplastiiniaika,
TT = tromboplastiiniaika

siitäkään, että trombosyyttisiirrolla voitaisiin
estää merkittävä verenvuoto erilaisten punk
tioiden tai kirurgisten toimenpiteiden yhtey
dessä tai että vuotoja olisi vähemmän, kun
trombosyyttiarvot ovat suuremmat (7,22).
Kirjallisuudessa esitetyt viitteelliset trombo
syyttirajat perustuvatkin lähinnä asiantuntija
näkemyksiin, ja erityisesti pientoimenpiteisiin
annetut rajat vaihtelevat eri suosituksissa (TAULUKKO 2).
Lannepisto. Yleisin suositeltu trombosyytti
raja on 50 x 109/l (TAULUKKO 2), mutta lanne
pisto vaikuttaa olevan turvallinen myös, kun
trombosyyttiarvot ovat tätä pienemmät (23).
Yhdysvaltalainen suositus pitääkin lannepiston
trombosyyttirajana arvoa 20 x 109/l (24).
Keskuslaskimokatetrin asettaminen. Tuo
re yhdysvaltalainen suositus katsoo veren trom
bosyyttimäärän 20 x 109/l riittävän keskus
laskimokatetrin asetukseen aiemmin suosi
tellun arvon 50 x 109/l sijaan (TAULUKKO 2)
(6). Vuotokomplikaatioita voidaan vähentää
M. Ilmakunnas ym.

kaikukuvausohjatulla punktiolla, ja tekniikkaa
tulisikin käyttää aina keskuslaskimokatetria
asetettaessa (25). Potilaskohtaisen riskiarvion
perusteella keskuslaskimokatetrin poistami
sen kynnysarvoksi on ehdotettu niinkin pientä
trombosyyttimäärää kuin 10–15 x 109/l, mikäli
potilaalla ei ole infektiota tai minkäänlaista
vuoto-oiretta (5,26).
Pleurapunktio. Kaikukuvausohjattu pleura
punktio näyttää olevan turvallinen myös, kun
trombosyyttiarvot ovat suositeltua määrää
50 x 109/l pienemmät, eikä arvon korjaami
sesta ennen pleurapunktiota ole voitu osoittaa
olevan hyötyä (TAULUKKO 2) (27).
Tähystystutkimukset. Kudosnäytteen otta
mista ja pienen polyypin poistoa varten veren
trombosyyttimääräksi tähystystutkimuksiin
suositellaan yleisesti arvoa 50 x 109/l (TAULUKKO 2) (28). Pelkän maha-suolikanavan tä
hystyksen voi tehdä turvallisesti, kun arvo on
20 x 109/l, joskin myös kudosnäytteen otto
tällä arvolla lienee turvallista ja mahdolliset
limakalvovuodot voidaan tähystyksen aikana
helposti hoitaa (29,30).
Askitespunktio. Verenvuoto on harvinai
nen askitespunktion komplikaatio, eikä tutki
musnäyttö puolla trombosyyttiarvon korjausta
ennen maksakirroosipotilaan askitespunktio
ta, oli lähtöarvo mikä tahansa (13,14). Muis
sa potilasryhmissä veren trombosyyttimäärä
50 x 109/l lienee riittävä (TAULUKKO 2).
Maksabiopsiaan suositellaan yleisesti trom
bosyyttiarvoa 50 x 109/l, mutta maksakirroosi
potilaiden vuotokomplikaatiot näyttävät lisään
tyvän merkitsevästi (0,5 % vs 5 %) jo silloin,
kun trombosyyttimäärä on pienempi kuin
60 x 109/l (TAULUKKO 2) (31,32).

Trombosyyttisiirtojen haitat
Trombosyyttisiirtoihin liittyy selkeitä riskejä,
kuten yliherkkyys- ja kuumereaktiot, hemolyyt
tiset reaktiot, virusinfektioiden välittyminen ja
verituotteiden siirtoon liittyvä keuhkovaurio
(21). Koska trombosyyttivalmisteet säilytetään
20–24 °C:n lämpötilassa, bakteerikontaminaa
tion ja siten sepsiksen riski on suurempi kuin
muita verituotteita käytettäessä (21). Trombo
syyttisiirtoihin näyttää liittyvän ainakin tietyis
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sä potilasryhmissä lisääntynyt kuolleisuus ko
honneen valtimo- ja laskimotukosriskin vuoksi
(11). Trombosyyttisiirtojen on myös esitetty
lisäävän immunomodulaation seurauksena syö
päkasvaimien uusiutumista ja etäpesäkkeiden
ilmaantumista (33).
Kliinisesti merkittävin haitta on myöhem
miltä siirroilta tehoa vievä alloimmunisaatio,
jossa HL-antigeenien (HLA, human leukocy
te antigen) tai HP-antigeenien (HPA, human
platelet antigen) vasta-aineet aiheuttavat siir
rettyjen trombosyyttien nopean tuhoutumisen.
Allovasta-aineiden kehittymistä voidaan vähen
tää ABO-veriryhmän mukaisilla (identtisillä)
trombosyyttisiirroilla (34). Jos trombosyytti
siirrolle ei saada odotettua vastetta, tulee arvioi
da, johtuuko refraktorisuus allovasta-aineiden
kehittymisestä vai muista syistä, esimerkiksi
mikrobilääkkeistä (34). Päinvastoin kuin tilan
teissa, joissa huono siirtovaste ei ole immuno
logista, immunisoituneiden potilaiden hoi
dossa tulee luopua tehottomista päivittäisistä
trombosyyttisiirroista (22). Immunisoituneita
potilaita hoidettaessa on tapana pyrkiä parem
paan siirtovasteeseen HLA- tai HPA-sopivilla
trombosyyteillä tai ristiin testatuilla (crossmatched) trombosyyttiyksiköillä, vaikka näyttö
näiden kliinisestä tehosta on ristiriitaista (34).

Mitä trombosyyttisiirtojen tilalle?
Trombopoietiini (TPO) kiihdyttää trom
bosyyttien tuotantoa luuytimessä. Sekä re
kombinantti humanisoitu TPO (rhTPO) että
TPO-reseptoriagonistit eltrombopagi ja romi
plostiimi vähentävät mutta eivät täysin poista
trombosyyttisiirtojen tarvetta hypoprolife
ratiivisen trombosytopenian hoidossa (35).
TPO-reseptoriagonisteja on käytetty myös
maksakirroosiin liittyvässä trombosytopenias
sa, mutta tässä potilasryhmässä TPO-reseptori
agonistit näyttävät lisäävän porttilaskimotukok
sia, eikä niiden käyttöä trombosyyttimäärän
suurentamiseen ennen toimenpiteitä voi tois
taiseksi suositella varauksetta (36).
Traneksaamihappoa käytetään trombosyto
peenisten hematologisten potilaiden spontaa
nien vuotojen ehkäisyssä, mutta sen tehosta ei
ole selkeää näyttöä (37).

Ydinasiat
88 Valtaosa trombosyyteistä siirretään profylaktisesti ennen erilaisia toimenpiteitä.
88 Eniten profylaktisia trombosyyttisiirtoja
annetaan hematologisille ja sydänkirurgisille potilaille.
88 Vuotoalttiuteen vaikuttavat trombosyyttimäärän lisäksi perustauti, anemia sekä
trombosyyttien toimintaan ja veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys.
88 Trombosyyttisiirrot tai veren korkeat trombosyyttiarvot eivät estä merkittäviä verenvuotoja toimenpiteiden yhteydessä.
88 Suositettuihin trombosyyttirajoihin sitoutuminen vähentää trombosyyttisiirtoja ja
kustannuksia ilman, että vuodot lisääntyisivät.

Lopuksi
Turhista trombosyyttisiirroista on pidättäydyt
tävä niihin liittyvien haittojen välttämiseksi,
kustannusten vähentämiseksi ja trombosyyt
tien saatavuuden turvaamiseksi. Veripalvelun
tuoreet tilastot antavat kuitenkin olettaa, että
Suomessa annetaan turhia trombosyyttisiirtoja
varsin paljon (Ihalainen ym. tässä numerossa).
Turhien trombosyyttisiirtojen määrää voidaan
tutkitusti vähentää sitoutumalla noudattamaan
kansainvälisiä suosituksia profylaktisista trom
bosyyttisiirroista ja siirtymällä käyttämään pro
fylaksissa myös yhtä trombosyyttiyksikköä to
tutun kahden sijaan (38). Lisäksi trombosyytti
siirron tarvetta arvioitaessa on hyvä muistaa,
että yksittäistä trombosyyttiarvoa tärkeämpää
vuotoriskin arvioinnissa on huomioida trom
bosytopenian aiheuttanut perustauti ja muut
vuotoriskiä lisäävät tekijät, kuten anemia ja ve
ren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet.
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SUMMARY

Prophylactic platelet transfusions
The consumption of platelet products in Finland is exceptionally high. For the most part, platelets are transfused pre
operatively to thrombocytopenic patients in order to prevent hemorrhage. Most of the minor procedures could, however, be
conducted even if the patients’ p
 latelet levels would be lower than usual. In cardiac surgery, platelets are used because of the
hemorrhagic diathesis associated with platelet inhibitors. Platelet inhibitors will, however, also bind to transfused platelets,
whereby instead of prophylactic platelet transfusions it would be more sensible to leave the thorax open and not carry out
ineffective platelet transfusions until the effect of the inhibitors has run out. We outline the prophylactic use of platelets
based on recent international clinical practice guidelines.
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