KATSAUS
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Polycythaemia vera ja essentiaalinen
trombosytemia
Polycythaemia vera ja essentiaalinen trombosytemia ovat klonaalisia luuytimen sairauksia, joihin liittyy
luuytimen ja veren liiallinen solukkuus sekä lisääntynyt valtimo- ja laskimotromboosien riski. Komplikaatioina voivat ilmaantua myös myelofibroosi solupuutoksineen tai akuutti leukemia. Parantavaa hoitoa ei
ole, ja nykyhoidolla pyritäänkin vähentämään tromboosiriskiä.

P

olycythaemia veran taudinkuva tunnettiin jo 1800-luvun lopulla. Polycythaemia vera ja essentiaalinen trombosytemia sekä idiopaattinen myelofibroosi (PMF)
ovat osa myeloproliferatiivista tautikirjoa.
Uusia polycythaemia veran ja essentiaalisen
trombosytemian tautitapauksia on arvioitu
ilmaantuvan 2/100 000 vuosittain, mutta pienennetyn trombosyyttirajan ja tehostuneen
geenidiagnostiikan myötä essentiaalisen trombosytemian ilmaantuvuus tuntuu lisääntyvän (1,2). Vanha ilmiö sai uudet kasvot, kun
JAK-STAT-signaalireitin yliaktiivisuuden merkitys tautien synnyssä selvitettiin vuonna 2005.
JAK2 V617F ‑mutaatio löytyy yli 95 %:lta
polycythaemia vera ‑potilaista ja 50–60 %:lta
essentiaalista trombosytemiaa ja idiopaattista
myelofibroosia sairastavista potilaista. Diagnostiset kriteerit ovat hiljattain muuttuneet.
WHO:n kriteereihin sisältyy olennaisena osana
luuydinbiopsian löydös, mutta ilmeisen polycythaemia veran yhteydessä luuydinnäyte ei
ole aina välttämätön. Taudin riskiluokitus ohjaa
hoitoa, ja siinä huomioidaan myös sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä.

Oireet, taudinkulku ja riskiluokitus
Nykyisin suurin osa polysytemian ja essentiaalisen trombosytemian diagnooseista tehdään
oireettomassa tai vähäoireisessa taudin varhaisessa vaiheessa sattumalöydöksen myötä.
Duodecim 2017;133:1398–404

Tavallisimpia polysytemian aiheuttamia oireita ovat ihon ja silmien punoitus, ihon kutina, päänsärky sekä tromboosien aiheuttamat
oireet. Essentiaalinen trombosytemia on vielä
pidempään oireeton, kunnes tromboosit tai
vuodot aiheuttavat vaivaa.
Polycythaemia vera ‑diagnoosi tehdään keskimäärin 61 vuoden iässä, ja sen jälkeen potilas
elää keskimäärin 14 vuotta (3). Elinajan odote
riippuu diagnoosi-iästä, tromboosien ilmaantumisesta sekä leukosytoosista. Potilaista 3 %
sairastuu akuuttiin leukemiaan, ja tauti muuttuu
myelofibroosiksi 9 %:lla. Valtimotrombooseja
esiintyy 12 %:lla ja laskimotrombooseja 9 %:lla
potilaista. Essentiaalista trombosytemiaa sai
rastavien potilaiden elinajan odotteesta ei ole
tarkkaa tietoa, mutta sairausvuosien karttuessa
leukemian ja myelofibroosin kehittymisen riski
ja samalla näihin tauteihin liittyvä kuolleisuus
selvästi lisääntyvät.
Aikaisempien tutkimuksien perusteella
potilaan tromboosiriskin on katsottu olevan
suuri, jos hänellä on ollut aiemmin tromboosi tai jos hän on täyttänyt 60 vuotta (TAULUKKO 1) (4). Essentiaalisessa trombosytemiassa
JAK2 V617F ‑kantajuus näyttää selvästi lisäävän tromboosiriskiä (5). Veren suuri hematokriittiarvo lisää tromboosiriskiä, mutta mitään
yksiselitteisen turvallista hematokriittiarvoa ei
ole voitu osoittaa. Nykyisin tavoitteena on sekä
miehille että naisille alle 45 %:n lukema (6).
Trombosyyttilukema taas ei suoraan korreloi

1398

Toimitus suosittelee erityisesti opiskelijoille

TAULUKKO 1. Elinajanodote ja tromboosiriskin arviointi.
Polycythaemia vera ‑potilaan elinajan odote (3)

Essentiaalisen trombosytemian IPSET-tromboosiriskipisteytys
(5)

Potilaan ikä 57–66 vuotta

= 2 pistettä

Potilaan ikä yli 60 vuotta

= 1 piste

Potilaan ikä yli 66 vuotta

= 3 pistettä
= 1 piste

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät
(tupakointi tai verenpainetauti tai diabetes)

= 1 piste

Leukosytoosi > 15 x 10⁹/l
Aiempi laskimotromboosi

= 1 piste

Aiempi tromboosi

= 2 pistettä

JAK2 V617F ‑kantajuus

= 2 pistettä

Yhteensä

Yhteensä (tromboosiriski/potilasvuotta)

0 pistettä (pieni riski)

27,8 vuotta

0–1 pistettä

1,03 %

1–2 pistettä (keskisuuri riski)

18,9 vuotta

2 pistettä

2,35 %

> 2 pistettä (suuri riski)

10,9 vuotta

3–6 pistettä

3,56 %

Sekä polycythaemia veran että essentiaalisen trombosytemian yhteydessä potilaan riskin katsotaan olevan suurentunut, jos
hänellä on ollut aiemmin tromboosi tai jos hän on yli 60-vuotias. Hoitovalintojen kannalta muut ovat pienen riskin potilaita
(4).

tromboosiriskin kanssa. Sen sijaan hyvin runsas
trombosyyttimassa (> 1 500 x 109/l) voi sitoa
itseensä plasman von Willebrand ‑multimeereja ja aiheuttaa paradoksaalisen vuotoalttiuden
(7). Voimakkaan trombosytoosin yhteydessä
onkin turvallisempaa välttää antitromboottista
lääkitystä. Ainakin polysytemiaan joskus liittyvä leukosytoosi suurentaa myös tromboosiriskiä (8). ”Solutulvan” (soluproliferaatio) lisäksi
punasolujen, verihiutaleiden ja neutrofiilienkin
laadussa esiintyy poikkeavuuksia, jotka edistävät veren hyytymistä. Aktivoituneet veren solut
aiheuttavat samansuuntaisia muutoksia myös
suonten endoteelisoluihin ja plasman hyytymistekijöihin (9).
Myeloproliferatiivisten tautien hoito klorambusiililla tai radiofosforilla lisää akuutin
leukemian kehittymisen riskiä. Leukemiariskin
lisääntymistä hydroksiureahoidon yhteydessä
ei ole voitu osoittaa. Polysytemiasta tai essen
tiaalisesta trombosytemiasta kehittynyt leukemia on huonoennusteinen (3).

Diagnostiikka
WHO:n uudet kriteerit. Polycythaemia veran
ja essentiaalisen trombosytemian diagnostiikassa WHO:n vuoden 2016 tautiluokitus yhdistelee kliinistä ja geneettistä sekä luuytimen
morfologista tietoa (TAULUKOT 2 ja 3) (10).
Polysytemian osalta hemoglobiinipitoisuuden rajaa on pienennetty, ja rinnalle on lisätty

hematokriittiraja. Muutos on tehty piilevien
tautitapausten tunnistamiseksi. Esimerkiksi
raudanpuute estää hemoglobiinipitoisuuden
tai hematokriittiarvon suurenemista, vaikka
erytrosytoosi olisi runsastakin. Potilaan oireita diagnoosikriteeristö ei huomioi (10,11).
WHO:n uudet kriteerit tulee omaksua myös
suomalaiseen käytäntöön, jotta tautiepäily heräisi herkemmin. Yhä useammin on syytä tutkia kudosnäyte luuytimen imunäytteen sijasta
tai sen lisäksi.
Polycythaemia vera. Vaikka luuytimen
lisääntynyt solukkuus kuuluukin uusiin pääkriteereihin, ei luuytimen kudosnäytteen tutkiminen ole aina tarpeen. Jos veressä on liikaa
puna- ja valkosoluja sekä verihiutaleita ja pieni
erytropoietiinipitoisuus ja jos verestä löytyy
JAK2 V617F ‑mutaatio, on diagnoosi selvä.
Muissa tapauksissa luuytimen kudosnäytteen
(yleensä aspiraatti ja biopsia) tutkiminen on
tarpeen. Luuytimen kudosnäyte on yleensä
syytä ottaa viimeistään ennen sytoreduktiivisen
hoidon aloitusta. Polysytemian yhteydessä luuytimen solukkuus on ikään nähden lisääntynyt,
ja erytrosytopoieesin lisäksi esiintyy runsaasti
granulosytopoieesia sekä kooltaan vaihtelevia
mutta kypsiä megakaryosyytteja. Kudosnäytteestä arvioidaan myös luuytimen fibroosin
aste.
JAK2 V617F ‑mutaatio löytyy 95 %:lta polycythaemia vera ‑potilaista. Tämä hankinnainen
pistemutaatio esiintyy luuytimen kantasoluissa
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TAULUKKO 2. Polycythaemia veran diagnostiset kriteerit
(WHO 2016) (10).
Pääkriteerit
1. Hemoglobiinipitoisuus > 165 g/l miehillä ja
> 160 g/l naisilla
  tai
   hematokriittiarvo > 49 % miehillä ja > 48 % naisilla
  tai
  lisääntynyt punasolumassa 1
2. Luuydinbiopsiassa ikään nähden kolmilinjaisesti
lisääntynyt solukkuus, johon sisältyvät korostuva
erytrooinen, granulosyyttinen ja megakaryosyyttien
proliferaatio sekä pleomorfiset kypsät megakaryosyytit (koossa vaihtelua)
3. JAK2 V617F ‑mutaatio tai JAK2:n eksonin 12 mutaatio
Sivukriteeri
Normaalia vähäisempi erytropoietiinin aktiivisuus
1

Ylittää normaalin odotusarvon yli 25 %:lla

Polycythaemia veran diagnoosi edellyttää kaikkien kolmen
pääkriteerin tai kahden ensimmäisen pääkriteerin ja sivukriteerin täyttymistä. Luuydinbiopsia ei ole välttämätön
potilaalle, jolla on pysyvä absoluuttinen erytrosytoosi,
ja kun miespotilaan hemoglobiinipitoisuus on > 185 g/l
(hematokriittiarvo > 55,5 %) tai naispotilaan hemoglobiinipitoisuus > 165 g/l (hematokriittiarvo > 49,5 %), jos
mutaatiokriteeri ja sivukriteeri täyttyvät. Alkuvaiheen myelofibroosin (jopa 20 %:lla näistä potilaista) voi kuitenkin
löytää vain luuydinbiopsialla, ja tämä yhdistelmä voi ennustaa nopeampaa etenemistä ilmeiseen myelofibroosiin
(polycythaemia veran jälkeinen myelofibroosi).

TAULUKKO 3. Essentiaalisen trombosytemian diagnostiset kriteerit (WHO 2016) (10).
Pääkriteerit
1. Trombosytoosi yli 450 x 10⁹/l
2. Luuydintutkimuksessa pääasiassa megakaryosyyttilinjan proliferaatio sekä kypsien megakaryosyyttien,
joiden tumat erittäin liuskoittuneet, määrän lisääntyminen. Ei merkittävästi lisääntynyttä tai vasempaan
siirtynyttä neutrofiilistä granulosytopoieesia tai erytro
sytopoieesia, ja vain harvoin vähäistä (ensimmäisen
asteen) retikuliinisäikeiden lisääntymistä.
3. Ei täytä BCR-ABL-positiivisen kroonisen myelooisen
leukemian, polycythaemia veran, idiopaattisen myelofibroosin, myelodysplastisten oireyhtymien tai muiden
myelooisten neoplasioiden WHO-kriteereitä
4. JAK2-, CALR- tai MPL-mutaatio osoitettavissa
Sivukriteeri
Muu klonaalisuutta osoittava tekijä TAI ei reaktiivisen
trombosytoosin aiheuttajaa
Essentiaalisen trombosytemian diagnoosi edellyttää kaikkien pääkriteerien tai kolmen ensimmäisen pääkriteerin ja
sivukriteerin täyttymistä
T. Pirttinen ja M. Sinisalo

ja välittyy solutuotannossa punasolujen esiasteisiin ja myös veren valkosoluihin. Se ai
heuttaa erytropoietiinireseptorin alayksikköön
ra
kennemuutoksen, joka kääntää normaalin
aktivoitumista estävän vaikutuksen sitä kiihdyttäväksi, ja seurauksena reseptori aktivoi
STAT-signaalireitin ja muuttaa geenien luentaa
sekä proteiinisynteesiä ilman erytropoietiinin
sitoutumista. Niiltä polycythaemia vera ‑potilailta, joilta tyyppimutaatiota ei löydy, voidaan
yleensä osoittaa saman geenin eksonin 12 mutaatioita.
Essentiaalista trombosytemiaa sairastavista JAK2 V617F ‑mutaatio löytyy noin 60 %:lta.
Hankinnaiset kalretikuliinigeenin (CALR) pituusmutaatiot estävät kalretikuliinin normaalin
toiminnan proteiinien muokkauksessa. Mutantti CALR pystyy aktivoimaan trombopoietiinireseptorin pysyvästi. CALR-mutaatio löytyy 20–25 %:lta essentiaalista trombosytemiaa
sairastavista. Trombopoietiinireseptorigeenin
(MPL) aktivoiva pistemutaatio löytyy 5 %:lta,
ja 10–15 % essentiaalista trombosytemiaa sairastavista on vielä näiden tunnettujen mutaa
tioiden osalta kolmoisnegatiivisia (12).
Essentiaalista trombosytemiaa voidaan pitää
poissulkudiagnoosina, sillä muun myelooisen
taudin diagnoosi sulkee sen pois. Trombosytoosin rajaksi on määritelty vain niukasti viitealueen ylärajaa suurempi lukema 450 x 10⁹/l.
Luuytimen kudosnäyte (aspiraatti ja biopsia)
kuuluu essentiaalisen trombosytemian diagnostiikkaan. Luuydinbiopsiassa solukkuus ei ole
kokonaisuutena lisääntynyt. Biopsiassa granulo- tai erytrosytopoieesi ei saa olla lisääntynyt,
mutta kookkaiden kypsien megakaryosyyttien,
joiden tumat ovat erittäin liuskoittuneet, määrän tulee olla lisääntynyt. Retikuliinisäiemäärä
ei yleensä ole lisääntynyt, mutta vähäinen (ensimmäisen asteen) fibroosi voidaan hyväksyä.
Potilaalta tulee etsiä JAK2 V617F ‑mutaatiota.
Jos sitä ei löydy, on haettava CALR-mutaatiota.
Senkin puuttuessa voidaan klonaalisuus vielä
pyrkiä osoittamaan MPL-mutaatiolla, mutta
tutkimus ei ole vielä saatavilla suomalaisissa laboratorioissa.
Trombosytoosi, sopiva luuydinlöydös ja
mutaatio vahvistavat essentiaalisen trombosytemian diagnoosin, jos löydökset eivät sovi po-
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lycythaemia veraan, krooniseen myelooiseen
leukemiaan tai muuhun myelooiseen tautiin.
Jos potilaalta ei löydy mainittuja mutaatioita, riittää diagnoosin vahvistamiseen muiden
pääkriteerien täyttymisen lisäksi muu klonaalisuutta osoittava löydös tai sekin, ettei reaktiivisen trombosytoosin aiheuttajia löydy. Niinpä
potilasta voidaan joskus joutua seuraamaan pitkäänkin ennen diagnoosin asettamista.
Uusi WHO-luokitus pitää tärkeänä essentiaalisen trombosytemian ja varhaisen, prefibroottisen idiopaattisen myelofibroosin (prePMF) erottamista. Pre-PMF-potilailla esiintyy
useimmiten trombosytoosia, mutta tavallisesti
myös leukosytoosia ja lievää anemiaakin. Näiden tautien mutaatioprofiili on lähes yhtenevä.
Varhaisen PMF:n luuydinbiopsiassa kokonaissolukkuus korostuu, ja epätyypillisten megakaryosyyttien määrän lisäksi myös granulosytopoieesi on lisääntynyt. Varsinainen fibroosi
on vielä vähäistä. Erottelun syynä on varhaisen
myelofibroosin huonompi ennuste sekä suurempi leukemisoitumisen ja kypsäksi primaariseksi myelofibroosiksi muuttumisen riski.

Erotusdiagnostiikka
Suuri hemoglobiinipitoisuus ei ole aina polycythaemia veraa, eikä trombosytoosi aina essen
tiaalista. Elimistö pyrkii sopeutumaan pysyvään
tai toistuvaan hypoksemiaan lisäämällä hapen
kuljettajan eli hemoglobiinin pitoisuutta veressä. Vaikeat sydän- tai keuhkosairaudet voivat
johtaa suurentuneen erytropoietiiniaktiivisuuden välityksellä sekundaariseen erytrosytoosiin.
Syynä voivat olla myös uniapnea, tupakointi tai
methemoglobinemia. Jotkin maksan ja munuaisten kasvaimet erittävät ylimäärin erytropoietiinia. Toisaalta kudosten hypoksiaa voi
aiheuttaa synnynnäisesti voimakkaammin happea sitova hemoglobiinin poikkeava rakenne
(esimerkiksi hemoglobiini Helsinki). Valitettavan yleinen sekundaarisen polysytemian syy on
testosteronihoito ja muu anabolisten steroidien
käyttö. Erytropoietiinireseptorin geenissä on
kuvattu myös periytyviä mutaatioita, jotka ai
heuttavat familiaalista erytrosytoosia (11).
Sattumalta havaituista trombosytooseista ehdottomasti suurin osa on erilaisia ohimeneviä

reaktiivisia tilanteita. Trombosytoosin on oltava pitkäkestoista (yli 6 kk ajan yli 450 x 109/l)
tai poikkeuksellisen runsasta ennen kuin sitä
kannattaa tutkia tarkemmin. Pysyvää trombosytoosia esiintyy essentiaalisen trombosyte
mian lisäksi muissakin veritaudeissa, erityisesti
polycythaemia verassa, primaarisessa myelofibroosissa, kroonisessa myelooisessa leukemiassa
ja joissakin myelodysplastisissa oireyhtymissä.
Pitkäaikainen reaktiivinen trombosytoosi liittyy
usein tupakointiin, krooniseen verenvuotoon ja
raudanpuuteanemiaan sekä palovammoihin,
kroonisiin infektioihin ja tulehdukseen. Pernan
puuttuminen tai sen toiminnan loppuminen voi
aiheuttaa saman poikkeavuuden. Myös familiaalista trombosytoosia on kuvattu, ja sen taustalta on löytynyt periytyviä trombopoietiinin ja
sen reseptorin geenien mutaatioita (13).

Hoito
Hyväennusteista polysytemiaa tai essentiaalista trombosytemiaa ei pidetä luuytimen kantasolujensiirron aiheina. Parantavaa hoitoa ei
siten ole tarjolla, eikä leukemian tai myelofibroosin kehittymisen riskiä voida nykyhoidoilla
vähentää. Niinpä hoidon tavoitteena on tromboottisten tapahtumien ehkäisy (TAULUKKO 4)
muun muassa antitromboottisella lääkityksellä
sekä veren solumäärien pienentämisellä verta
poistamalla tai lääkkeellisesti. On tärkeää arvioida ja korjata valtimonkovettumisen yleiset
riskitekijät.
Interferonihoidolla on saavutettu väliaikaisia
hematologisia remissioita (verenkuva normaali
ilman lääkettäkin) ja tautikloonin alleelikuorman ( JAK2/CALR) vähentymistä, harvoin
jopa molekulaarisia remissioita (mutaatiokloonin häviäminen). Myös hydroksiurealla on
kuvattu saavutetun joitakin molekulaarisia remissioita, samoin ruksolitinibilla ( JAK1/2:n
estäjä), joka onkin muun muassa Yhdysvalloissa saanut hyväksynnän polycythaemia veran
toisen linjan hoidoksi. Uusia lääkeaineryhmiä
tutkitaan (14–16).
Polycythaemia verassa pieniannoksinen asetyylisalisyylihappohoito on osoittanut tehonsa lisäämättä merkittävästi vuotojen määrää
(17). Asetyylisalisyylihappohoito aloitetaan
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TAULUKKO 4. Polycythaemia veran ja essentiaalisen
trombosytemian hoito.
Asetyylisalisyylihappo 100 mg/vrk
Kaikille polycythaemia vera ‑potilaille
Ainakin niille essentiaalista trombosytemiaa sairastaville, joilla JAK2 V617F ‑mutaatio
Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden
muokkaus
Venesektioiden toisto, tavoitteena veren hematokriittiarvo alle 45 %
Sytoreduktiivinen lääkehoito, jos potilaalla suuri riski,
voimakas trombosytoosi tai jos venesektiot eivät riitä tai
sovi hoidoksi
Hydroksiurea tai alfainterferoni (18,19)
Alle 40-vuotiaille ensisijaisesti alfainterferoni
Yli 60-vuotiaille ensisijaisesti hydroksiurea
Anagrelidi vain trombosytoosin hoitoon, jos hydroksi
urea tai interferoni ei riitä tai sovi
Radiofosfori tai busulfaani, jos muu hoito ei potilaalle
sovi (leukemiariski lisääntyy)

diagnoosivaiheessa, ja sitä jatketaan pysyvästi,
elleivät haittavaikutukset pakota lopettamaan
eivätkä tromboosit edellytä vaihtamista antiko
agulanttihoitoon. Asetyylisalisyylihappohoito
on tullut tavaksi aloittaa myös essentiaalisen
trombosytemian diagnoosin vahvistuttua. Kun
huomioidaan JAK2 V617F ‑mutaation itsenäinen tromboosiriskiä kohottava vaikutus, voi
asetyylisalisyylihappohoidon jättää aloittamattakin potilaalle, jonka riski on pieni, mikäli taudin aiheuttaa kalretikuliinimutaatio (18).
Monella polycythaemia vera ‑potilaalla todetaan jo diagnoosivaiheessa raudanpuute ja
verenkuvassa erytrosytoosin lisäksi epätavallisen pienet punasolut. Mikrosytoosi vähentää
punasolutulvan viskositeettia lisäävää vaikutusta, mitä hyödynnetään hoidossa. Pienen riskin
polysytemiapotilaalle voivat pitkäänkin riittää
hoidoksi toistetut venesektiot asetyylisalisyylihapon kera (tavoitteena alle 45 %:n hematokriittiarvo). Venesektiopotilaan on syytä välttää
rautavalmisteiden käyttöä, sillä rautalisä kiihdyttää polycythaemia vera ‑potilaan punasolukasvua nopeasti.
Venesektioilla voidaan tehokkaasti hallita
veren punasolumassaa, mutta verihiutaleiden
ja valkosolujen liikakasvuun vastaavaa tehoa ei
saada, ja trombosytoosi voi venesektioiden seuT. Pirttinen ja M. Sinisalo

rauksena lisääntyäkin. Leukosytoosin ja trombosytoosin lisäksi ongelmaksi voi tulla se, ettei
potilas siedä riittävää määrää venesektioita, ja
solumääriä voidaan joutua pienentämään lääkehoidolla. Tämä on aiheellista myös, jos potilas
siirtyy suuren riskin ryhmään joko ikääntyessään tai kun hänellä on ollut aiempi tromboosi.
Tavallisesti käytetyistä sytoreduktiivisista hoidoista hydroksiurea, alfainterferoni ja radiofosfori vähentävät kaikkien solujen muodostusta,
mutta anagrelidi pienentää vain trombosyyttien
määrää. Lääkehoidon rinnalla voidaan jatkaa
venesektioita tarvittaessa (18–20).
Helppokäyttöinen hydroksiurea on yleensä
hyvin siedetty, ja sitä voidaan yhä pitää ensisijaisena solumääriä pienentävänä lääkityksenä.
Tarvittava lääkeannos on hyvin yksilöllinen, ja
väliaikaisesti voidaan käyttää suuriakin annoksia hoitovasteen saamisen nopeuttamiseksi.
Yleisimpiä hoidon tauottamisen syitä ovat erilaiset ihon haavat, joiden parantumista hydroksiurea hidastaa. Muita haittavaikutuksia ovat
muun muassa kuume, ihottuma ja suun limakalvojen tulehdus.
Alfainterferonia annetaan ruiskeina ihon alle
tavallisesti 2–3 kertaa viikossa. Hoidon yleistymistä rajoittaa ruiskeita seuraava flunssamainen vilutus ja kolotus. Haittavaikutuksena voi
esiintyä myös autoimmuunihäiriöitä ja mielialaongelmia. Interferonia voidaan käyttää myös
raskauden ja imetyksen aikana.
Yksittäinen radiofosforiruiske voi tuottaa
hyvän vasteen verenkuvaan jopa vuosiksi, mutta paras vaste saavutetaan yleensä puolen vuoden kuluessa. Sen jälkeen solumäärät kasvavat
hitaammin tai nopeammin. Hoito voidaan toistaa, ja se sopii potilaalle, joka ei halua tai voi sitoutua säännölliseen lääkehoitoon. Leukemian
riski suurenee varsinkin, jos potilas on saanut
myös solunsalpaajia. Niinpä radiofosfori on
lähinnä elämän loppuvuosien hoitovalinta. Joillekin iäkkäämmille potilaille voi hoidoksi sopia
myös viikoittainen annos busulfaania.
Anagrelidi sopii hoidoksi, jos verenkuva on
vain trombosytoosin vääristämä. Lääke on lyhytvaikutteinen ja vaatii 2–4 annosta päivittäin.
Hoito on haittavaikutuksien välttämiseksi aloitettava annosta hitaasti lisäämällä, ja suurempien annoksien käyttämistä rajoittaa lääkkeen
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taipumus aiheuttaa päänsärkyä, ripulia ja sydämentykytystä.
Paremman siedettävyyden ja tehon saavuttamiseksi lääkkeitä voidaan käyttää rinnakkainkin. Koska trombosyyttien määrä ei suoraan liity tromboosiriskiin, on syytä hyväksyä
mieluummin kohtalainen trombosytoosi kuin
lääkehoidon aiheuttama anemia. Leukosytoosi näyttäisi korreloivan tromboosiriskiin
essentiaalisen trombosytemiankin yhteydessä,
ja hoidon tavoitteeksi onkin ehdotettu leukosytoosin korjaantumista (18). Jos potilaalla
hoidosta huolimatta todetaan veritulppa, on
harkittava verenkiertolääkityksen, solumääriä
vähentävän hoidon tai molempien tehostusta.
Kun potilaalla todetaan polycythaemia vera
tai essentiaalinen trombosytemia, hänen pitää
lopettaa tupakointi. Hyperglykemia sekä kohonnut verenpaine ja suurentunut kolesterolipitoisuus on myös korjattava tehokkaasti veritulppariskin vähentämiseksi. Laihduttaminen
pienentää lihavien potilaiden tromboosiriskiä.
Polycythaemia veraan tai essentiaaliseen
trombosytemiaan liittyvä kutina on usein hankalahoitoinen ja saattaa vaatia sytoreduktiivisen
hoidon käynnistämistä. Osalle potilaista hoidoksi riittää asetyylisalisyylihappo. Erityisen
tehokkaalta vaikuttaa alfainterferoni. Pernan
kasvua taas ehkäisevät tehokkaimmin hydroksiurea ja ruksolitinibi. Pernan poiston aiheena
on useammin pernaan liittyvä verenvuoto kuin
sen liikakasvu.

Lopuksi
Jälleen kerran perustutkimus on tuottanut
potilastyöhön välineitä, joilla on merkittävä
vaikutus sekä diagnostiikkaan että hoitoon.
Halutessaan yleislääkärikin voi osoittaa klonaalisen verenmuodostuksen JAK2-mutaatiotutkimuksella (noin 100 €:n kustannuksella). Pienempien hemoglobiinipitoisuusrajojen vuoksi
yhä useammalla potilaalla tullaan epäilemään
polycythaemia veraa. Pelkällä mutaatiotutkimuksella ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois
polycythaemia veraa tai essentiaalista trombosytemiaa. Tautiepäilyn herättyä on syytä tarkastella sekundaaristen häiriöiden mahdollisuutta. Jos ilmeistä aiheuttajaa ei näy, jää tautien

Ydinasiat
88 Polycythaemia vera ja essentiaalinen
trombosytemia ovat veren liiallista solukkuutta ja tromboositaipumusta aiheuttavia klonaalisia tauteja.
88 Uusien diagnoosikriteerien myötä tauti
epäily voi herätä entistä vähäisempien
verenkuvan poikkeavuuksien perusteella.
88 Polycythaemia veran ja essentiaalisen
trombosytemian hoito tähtää tromboosiriskin hallintaan.
88 Valtimosairauksien riskitekijöihin puuttuminen on tärkeä osa hoitoa.

diagnoosin ja hoitolinjauksen vahvistaminen
kuitenkin erikoissairaanhoitoon. Perusterveydenhuolto voi vastata potilaan seurannasta, jos
sytoreduktiivista lääkehoitoa ei tarvita. Hoitava
yleislääkäri on oikeutettu joustavaan konsultaatiotukeen ongelmatilanteissa. Jokainen hoitava
lääkäri voi vaikuttaa potilaan valtimosairauksiin
liittyvään tromboosiriskiin.
Hoitoa valittaessa on syytä arvioida yksilöllisesti kunkin potilaan tilanne, jotta hoidoilla
ei aiheuteta suurempaa haittaa kuin itse tauti
aiheuttaa. Toistaiseksi lääkehoidolla ei voida
vaikuttaa polysytemian tai essentiaalisen trombosytemian luonnolliseen kulkuun. Leukemian
tai myelofibroosin ilmaantumista ei voida estää.
Lähemmäksi parantavaa tai taudin pysäyttävää
hoitoa päästään, kunhan saadaan käyttöön
JAK2-mutatoituneeseen klooniin selektiivisesti
vaikuttavia JAK:n estäjiä ja paremmin siedettäviä pegyloituja interferonivalmisteita.
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SUMMARY

Polycythemia vera and essential thrombocythemia
Polycythemia vera and essential thrombocythemia are clonal bone marrow diseases involving excessive cellularity of
the bone marrow and blood, as well as an increased risk of arterial and venous thromboses. Myelofibrosis with cellular
defects, or acute leukemia may also appear as complications. While there is no curative treatment, current treatment aims
at reducing the risk of thrombosis.
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