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Hepariinin indusoima trombosytopenia ja
tromboosi (tyyppi II) ja antikoaguloiminen

sydänkeuhkokoneen käyttöä varten

Heikki Kropsu

Hepariini on seos erikokoisia (6-20 kD) polysul-
fatoituneita glukoosiaminoglukaaneja, jotka on
tavallisesti eristetty sian tai naudan limakalvolta.
Hepariini estää veren hyytymistä, erityisesti trom-
biinia ja aktivoitunutta hyytymistekijä X:ää an-
titrombiinin avulla (1). Pilkkomalla hepariinia
sopivasti on saatu aikaan homogeenisempia, spe-
sifisemmin hyytymistekijä X:ää estäviä pienimo-
lekyylisiä hepariineja. Alun perin Ruotsissa lääk-
keeksi kehitetty hepariini on K-vitamiiniantago-
nistien ohella tärkein laskimoveritulppien ja
keuhkoveritulppien ehkäisyyn ja hoitoon käytet-
ty lääkeaine. Lisäksi sillä voidaan estää hyytymi-
en muodostuminen erilaisiin kanyyleihin ja pi-
tää avoimina erityisesti valtimo- ja laskimokanyy-
lejä. Hepariinia käytetään joskus myös jänteiden
rasitusvammojen hoitoon (2).

Hepariinin tavallisin ja pelätyin haittavaiku-
tus on verenvuoto. Toinen kohtalaisen yleinen il-
miö on pian hoidon aloituksen jälkeen havaittava
lievä trombosytopenia (100-150 x 109/l). Se joh-
tuu ilmeisesti hepariinin suorasta reaktiosta trom-
bosyyttien kanssa ja pienten trombosyyttiaggre-
gaattien muodostuksesta. Siinä ei tapahdu trom-
bosyyttien aktivoitumista. Ilmiö ei aiheuta komp-
likaatioita, ja trombosytopenia korjaantuu, vaik-
ka hoitoa jatketaan normaalisti (hepariinin in-
dusoima trombosytopenia, HIT, tyyppi I) (3,4).

Hepariini aiheuttaa trombosytopeniaa myös
vasta-aineiden välityksellä (HIT, tyyppi II), jol-
loin trombosytopenia voi olla vaikea (<50 x 109/
l). Huolimatta vaikeasta trombosytopeniasta ti-
laan ei juuri liity vuototaipumusta vaan paradok-
saalinen tukosalttius. Tukoksia voi ilmaantua
moniin eri paikkoihin (laskimoon, valtimoon tai
epätavalliseen paikkaan, kuten maksaan, lisämu-

nuaiseen, sydämen kammioon tai ihoon), joten
niiden diagnosointi on vaikeaa. Myös sydän- ja
aivoinfarkteja on kuvattu. Varhainen diagnoosi on
välttämätön, sillä hepariinihoidon jatkaminen voi
johtaa henkeä uhkaaviin komplikaatioihin (5).
Usein käytetäänkin termiä hepariinin indusoima
trombosytopenia ja tromboosi (HITT) korosta-
maan tukoksien merkitystä kyseisessä tilassa.
Häiriön alkamisnopeus on 3-15 vuorokautta.
Mikä tahansa hepariinin muoto ja pienikin mää-
rä, kuten kanyylin huuhtelu tai hepariinipäällys-
teinen katetri, voivat saada aikaan häiriön (6).

Trombolyysi voidaan tehdä turvallisesti, vaik-
ka trombosyyttitaso on matala. Streptokinaasia,
urokinaasia ja reteplaasia on käytetty menestyk-
sekkäästi sekä systeemisesti että paikallisesti (6).

Syntymekanismi
Kyseessä on hepariinin annon aiheuttama immu-
novälitteinen reaktio. Sen syntymekanismin kaik-
kia vaiheita ei tunneta vielä täysin. Nykykäsityk-
sen mukaan syndrooman aiheuttaa hepariinin,
trombosyyttien ja vasta-aineen reagointi keske-
nään. Hepariini ja trombosyyttien jyväsistä erit-
tyvä trombosyyttitekijä 4 (PF4) muodostavat
kompleksin, joka edelleen reagoi spesifisen IgG -
vasta-aineen kanssa. Muodostuneet kompleksit
sitoutuvat kiertäviin trombosyytteihin (Fc-resep-
toreihin). Trombosyyttien aktivoitumisen seu-
rauksena tapahtuu trombosyyttien hajoamista
(trombosytopenia) tai agglutinoitumista (trom-
boosi). Lisäksi trombosyyttitekijä 4:ää erittyy
enemmän kuin hepariinia riittää neutralisoimaan
sitä. Vapaata trombosyyttitekijä 4:ää sitoutuu
endoteelin pinnalle ja tähän sitoutuu edelleen
vasta-aineita aiheuttaen endoteelivaurion. Kaiken
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tämän seurauksena syntynyt trombosytopenia
johtaa verenvuototaipumukseen sekä trombosyyt-
tien agglutinoituminen ja endoteelivaurio voivat
saada aikaan valtimo- ja laskimotrombooseja. Tyy-
pillisesti trombit ovat trombosyyttipitoisia (whi-
te clot syndrome) (6).

Diagnoosi
Vasta-ainevälitteisen hepariinitrombosytopenian
diagnoosi on kliininen (5). Diagnostisina kritee-
reinä on pidetty seuraavia seikkoja: 1) Trombo-
syyttimäärä on normaali ennen lääkitystä, 2) en-
simmäistä kertaa hepariinille altistuvalle potilaalle
kehittyy trombosytopenia (<100 x 109/l) aikai-
sintaan viiden vuorokauden kuluttua hepariini-
hoidon alusta tai uusintahoidon aikana aikaisem-
minkin, ja 3) muut trombosytopenian syyt, ku-
ten sepsis, on suljettu pois (2). Trombosytopeni-
aan ei siis tavallisesti liity vuototaipumusta vaan
monimuotoinen tukostaipumus. Häiriötä tulee
epäillä kliinisessä työssä, mikäli hepariinihoidon
aikana ilmenee tromboosi, hepariinihoidon indu-
soinut tukos etenee tai hepariini tuntuu tehoavan
huonosti.

Diagnoosi on siis kliininen ja laboratoriotut-
kimukset tukevat kliinistä diagnoosia. Suomessa
laboratoriodiagnostiikka on keskitetty Suomen
punaisen ristin laboratorioon Helsinkiin. Tutki-
mukset häiriön osoittamiseen voidaan jakaa kah-
teen eri tekniikkaan: 1) Funktionaaliset tutkimuk-
set ja 2) serologiset testit (6). Suomessa on käy-
tössä HIPAA-tutkimus (heparin induced platelet
activation assay). Se on tuotu Saksasta alkuperäi-
senä formaattina. Siinä seerumista osoitetaan vas-
ta-aineita, jotka reagoivat trombosyyttien kanssa
vain hepariinin läsnäollessa. Tutkimustuloksen
liitteenä seuraa mukana lausunto. Serologinen testi
on seulontatutkimus, josta vastauksen saa sama-
na päivänä kun näyte on tullut laboratorioon.

Hoitovaihtoehtoja
Periaatteessa on useita eri vaihtoehtoja antikoagu-
loida potilas, jolla on hepariinin aiheuttama trom-
bosytopenia tyyppi II: a) muun kuin hepariinin
käyttö antikoagulanttina, b) hepariinin käyttö
tehokkaan trombosyytti-inhibiittorin kanssa, ja
c) defibrinogenoivan lääkeaineen käyttö preope-
ratiivisesti (4).

Lepirudiini (RefludanR) on hiivasoluista eris-
tetty rekombinantti DNA-valmiste (r-hirudiini).
Pieninä määrinä luonnollista hirudiinia tuottaa

verijuotikas Hirudo medicinalis. Lepirudiini on
kehitetty 1990-luvulla hepariinin vaihtoehdoksi
antitromboosilääkkeeksi. Se on erittäin spesifinen
suora trombiininestäjä.  Sen vaikutustapa ei rii-
pu antitrombiini III:sta. Trombosyyttitekijä 4 ei
estä lepirudiinia. Yksi hirudiinimolekyyli sitou-
tuu yhteen trombiinimolekyyliin ja salpaa siten
trombiinin trombogeenisen vaikutuksen. Tulok-
sena on kaikkien trombiinista riippuvien hyyty-
misarvojen muuttuminen, esim. aPTT-aika pite-
nee annoksesta riippuvalla tavalla. Immunologi-
sesti se eroaa hepariinista. Se ei aiheuta trombo-
sytopeniaa. Tällä hetkellä lepirudiinille ei ole spe-
sifistä antidoottia. Tulokset kokeista sioilla osoit-
tivat, että von Willebrand-tekijän anto (vWF, 66
IU/kg) lyhensi merkittävästi vuotoaikaa. Lepiru-
diinia on käytetty antikoagulanttina sydänkeuh-
kokoneen käytön yhteydessä turvallisesti. Sillä
saadaan tehokas antikoagulaatio, ja sen puoliin-
tumisaika on kaksi tuntia. Lepirudiinia käytettä-
essä on postoperatiivinen verenvuoto ollut hyväk-
syttävissä rajoissa. Vaikka lepirudiinihoitoa mo-
nitoroidaan aPTT:n avulla, se ei ole optimaali-
nen menetelmä, koska aPTT:n ja plasman vapaan
lepirudiinipitoisuuden korrelaatio ei ole täydel-
linen. Näin varsinkin käytettäessä suuria annok-
sia lepirudiinia. Moderni keino monitoroida le-
pirudiinihoitoa on käyttää ECT-määritystä (eca-
rin clotting time), joka korreloi hyvin plasman
vapaan lepirudiinipitoisuuden kanssa. Koska le-
pirudiini metaboloituu ja erittyy lähes yksin-
omaan  munuaisten kautta, on potilaan munu-
aistoiminta otettava huomioon ennen lääkkeen
antoa. Hemodialyysipotilailla tai akuutissa mu-
nuaisten vajaatoiminnassa lepirudin-infuusiota
tulee välttää tai se tulee keskeyttää. Hemodialyy-
sillä lepirudiinia ei saada poistettua elimistöstä,
mutta hemofiltraatiolla selluloosa- asetaattifiltte-
rillä sitä voidaan mahdollisesti poistaa elimistös-
tä. Toistoaltistuksesta on toistaiseksi kliinisissä
tutkimuksissa saatu niin vähän tietoa, ettei sitä
koskevia suosituksia ole voitu vielä antaa. Poti-
laalle, jolla on normaali munuaisfunktio, lepiru-
diinin annostus sydänkeuhkokonetta käytettäes-
sä on: 0.25 mg/kg bolus iv., 0.2 mg/kg sydän-
keuhkokoneen priming -liuokseen, infuusio 30
mg/h. Antikoagulaatiota monitoroidaan ECT:llä:
> 2.5 mikrog/ml ennen perfuusion aloitusta ja
sen aikana 3.5-4.5 mikrog/ml. Infuusio lopete-
taan 30 minuuttia ennen perfuusion lopettamis-
ta. Esimerkiksi OYS:ssa on varastoituna lepiru-
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diinia 6 x 50 mg (amp.) = 300 mg, joka rittää
yhden aikuispotilaan antikoagulanttihoidoksi sy-
dänleikkauksessa (4,6,8,9).

Danaparoidi (OrgaranR) on glukoosiaminog-
lukaanien (heparaani, dermataani, kondroitiini-
sulfaatti) yhdistelmävalmiste. Se ei sisällä hepa-
riinia tai hepariinin fragmentteja. Se on tehokas
trombiinin muodostumisen estäjä. Se inaktivoi
trombiinia hepariini kofaktori II:n kautta pieni-
molekylaarisia hepariineja tehokkaammin. Sillä on
osoitettu olevan vähäinen (10-18%) ristireagointi
trombosyyttien aggregaatiotestissä. Se eliminoi-
daan elimistöstä maksan ja munuaisten avulla,
joten näiden vajaatoiminta on huomioitava lää-
kettä käytettäessä. Puoliintumisaika on 25 tun-
tia. Spesifistä monitorointia ei danaparoidihoidol-
le ole. Hoitoa suositellaan monitoroitavaksi anti-
Xa –aktivaation tai plasman pitoisuusmittauksen
avulla. Danaparoidia on käytetty antikoagulant-
tina sydänkeuhkokoneen käytön yhteydessä. Sen
käyttöön liittyy lisääntynyt verenvuotoriski. Dan-
aparoidille ei ole spesifistä antidoottia. Vuotokom-
plikaatioissa anti-Xa –aktiviteetti voidaan vain
osittain kumota protamiinilla. Jääplasman tai
trombosyyttien antaminen ei täysin varmista ve-
ren koaguloitumista (4,6,9).

Tirofibaani (AggrastatR) vaikuttaisi olevan pa-
rempi vaihtoehto trombosyyttien aggregaation
estossa kuin prostaglandiinit, joilla on selviä he-
modynaamisia vaikutuksia. Se inhiboi trombo-
syyttien aggregaatiota tehokkaasti. Päin vastoin
kuin absiksimabi (ReoProR) tirofibaani sitoo kom-
petetiivisesti glykoproteiini IIb-IIIa reseptoriin ja
se inhiboi lyhytaikaisemmin trombosyyttifunk-
tiota (puoliintumisaika noin kaksi tuntia). Sillä
saadaan lyhyt kontrolloitu trombosyyttien aggre-
gaation inhibitio. Se on hyvä vaihtoehto antit-
rombosyytiksi hepariinia käytettäessä varsinkin
munuaisten vajaatoimintapotilaita hoidettaessa
(10).

Iloprosti (IlomedinR) on prostasykliinianalo-
gi. Se on tehokas estämään hepariinin aiheutta-
maa trombosyyttien aktivoitumista. Sitä on käy-
tetty trombosyyttien aggregaation estoon sydän-
leikkauksissa. Se on tehokas antikoagulantti, eikä
sen käyttöön liity lisääntynyttä postoperatiivista
verenvuotoa. Ongelmana sen käytön yhteydessä
on varsin voimakas hypotensiotaipumus (4,6).

Epoprostenoli on prostaglandiini (PGI
2
). Se on

vasodilataattori, jota on käytetty pulmonaalihy-
pertension hoidossa. Se on tehokas trombosyyt-

ti-inhibiittori. Sitä on käytetty hepariinin kanssa
HIT II -potilailla antikoagulaatiota tarvittaessa
(mm. hemodialyysissä, verisuoni- ja sydänleikka-
uksissa). Epoprostenolin käyttöä hepariinin rin-
nalla on suositeltu harkittavaksi sydänleikkauk-
sessa potilaalle, jolla on munuaisten vajaatoimin-
ta ja kiireellinen leikkauksen tarve. Ongelmana
senkin käytön yhteydessä on voimakas hypoten-
sio (4,6).

Ancrod on defibrinogenoiva entsyymi. Sitä on
eristetty alun perin malaijilaisesta luolakäärme-
estä. Sitä on käytetty varsin vähän antikoagulant-
tina sydänkeuhkokoneen käytön yhteydessä. Sil-
le ei ole spesifistä antidoottia. Ennen sydänkeuh-
kokoneen käyttöä plasman fibrinogeeni tulisi las-
kea tasolle 0.5 g/l ,mikäli suunnitellaan käyttää
ancrodia. Valmistelu leikkaukseen kestää yli 12
tuntia. Ancrodia ei suositella yleisesti antikoagu-
lantiksi sydänkeuhkokonetta käytettäessä (4,6,9).

Pienimolekyylisillä hepariineilla on enemmän
vaikutusta anti-Xa -aktiviteettiin kuin hepariinilla.
Ne sitoutuvat vähemmän plasman proteiineihin,
ja antikoagulaatioon riittää pienemmät annokset.
Niillä on vähemmän interaktioita trombosyytti-
en kanssa. Neljässä raportoidussa tapauksessa sy-
dänkeuhkokoneen käytön yhteydessä pienimole-
kylaaristen hepariinien käyttöön liittyi merkittä-
västi lisääntynyttä postoperatiivista verenvuotoa.
Näissä todettiin anti-Xa -aktiivisuuden jääneen
koholle postoperatiivisessa vaiheessa. Immunolo-
ginen ristireaktio hepariinin kanssa on todettu
olevan yleinen (jopa 80 %) (6).

HITT II ja sydänleikkaus
Sydänleikkauksissa hepariinia käytetään antiko-
agulanttina sydänkeuhkokoneen käytön yhteydes-
sä. Myös lyövällä sydämellä tehtävien sydänleik-
kausten yhteydessä sitä käytetään rutiinisti. Näi-
hin  tarkoituksiin  hepariini on hyvä valmiste sen
vaikutuksen ennustettavuuden, nopean vaikutuk-
sen ja protamiinilla kumoutumisen vuoksi. Sy-
dänleikkaukseen tulevalle potilaalle hepariinin
indusoima trombosytopenia ja tromboosi tyyppi
II on harvinainen, mutta potentiaalisesti vaaralli-
nen tila. Arviot vasta-ainevälitteisen hepariinit-
rombosytopenian esiintyvyydestä sydänleikkaus-
potilailla vaihtelevat suuresti (0.12-1.9 %). Erot
voivat johtua vasta-ainetestien herkkyyseroista,
trombosytopenian määrittelystä ja vaikeuksista
diagnosoida tauti. Hepariinin käyttö tällaisessa
tilanteessa voi johtaa tromboembolioiden muo-
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dostumiseen, runsaaseen verenvuotoon ja äkilli-
seen kuolemaan. Näiden vakavien komplikaati-
oiden vuoksi tulisi olla vaihtoehtoisia keinoja an-
tikoaguloida potilas ilman hepariinia tai välttää
hepariinin aiheuttama trombosyyttien aggregaa-
tio. Lapsipotilailla vasta-ainevälitteisestä heparii-
nin aiheuttamasta trombosytopeniasta on julkai-
suja varsin vähän. Näissä on käytetty lepirudiinia
ja danaparoidia menestyksekkäästi. Aikuisille laa-
dittuja annossuosituksia voidaan käyttää apuna
annostusta arvioitaessa, mutta hoitoa on monito-
roitava tarkasti (9).

Kun potilaalla on todettu hepariinin aiheut-
tama trombosytopenia tyyppi II, on hepariinin
anto lopetettava välittömästi. Myös kanyylien
huuhtelu hepariinilla on lopetettava. Hepariini-
päällysteisten keuhkovaltimokatetrien ja perfuu-
sioletkustojen käytöstä on pidättäydyttävä. Trom-
bosyyttien anto ei ole indisoitua, koska seurauk-
sena voi olla tromboosien kehittyminen tai jo
kehittyneiden tromboosien paheneminen. Tänä
päivänä hyviä vertailevia tutkimuksia antikoagu-
laatiohoidoista ei ole käytettävissä, koska tapauk-
set ovat niin harvinaisia ettei suurissakaan kes-
kuksissa kerry riittävästi kokemuksia kyseisestä
ongelmasta.

Potilaalle, jolla on aikaisemmin diagnosoitu
vasta-ainepositiivinen hepariinin aiheuttama
trombosytopenia, mutta trombosyyttien aggre-
gaatiotesti on negatiivinen, voidaan antaa kerta-
annos hepariinia sydänkeuhkokoneen käytön yh-
teydessä. Postoperatiivisesti tällaiselle potilaalle ei
tule antaa lisäannoksia hepariinia. Mikäli vasta-
ainepositiivinen hepariinin aiheuttama trombo-
sytopenia on diagnosoitu vastikään ja trombosyyt-
tien aggregaatiotesti on vielä positiivinen, on suo-
siteltavaa siirtää leikkausta mahdollisuuksien
mukaan kunnes vasta-aineet ovat hävinneet (4).
Käytännössä on suositeltavaa siirtää leikkausta
ainakin 6-8 viikkoa (6).

HITT II ja kiireellinen sydänleikkaus
Vasta-ainevälitteinen hepariinitrombosytopenia
voi ilmetä sydänpotilaalle milloin tahansa hoidon
aikana, myös akuutissa tilanteessa. Mikäli poti-
laan tila edellyttää kiireellistä sepelvaltimoiden
ohitusleikkausta, on suositeltavaa harkita toimen-
piteen suorittamista lyövällä sydämellä. Tällöin
hepariinille vaihtoehtoisten antikoagulanttien
annos on huomattavasti matalampi verrattuna

sydänkeuhkokoneen käytön yhteydessä tarvitta-
vaan annokseen. Tämä saattaa vähentää leikkauk-
sen jälkeistä verenvuotoa (11). Mikäli potilaan tila
edellyttää akuutissa vaiheessa leikkausta ja sydän-
keuhkokoneen käyttöä, tulisi hepariinille olla
vaihtoehtoinen antikoagulantti käytettävissä. Ide-
aalitapauksessa sen tulisi olla nopeasti käytettä-
vissä ja taata turvallinen perfuusio. Leikkauksen
loputtua sen tulisi metaboloitua elimistöstä no-
peasti tai sille tulisi olla vasta-aine käytettävissä,
jotta postoperatiivinen hemostaasi onnistuisi eikä
liiallista verenvuotoa esiintyisi (4).

Lepirudiini on yleisesti hyväksytty käytettäväk-
si kyseisessä tilanteessa. Se on nykyään hyväksyt-
ty Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Euroopassa klii-
niseen käyttöön iv-lääkkeeksi (11). Munuaisten
vajaatoiminta on huomioitava hoitoa suunnitel-
taessa ja monitorointi olisi paras hoitaa ECT-mit-
tausten avulla (4,10). Myös danaparoidilla on
antikoagulaatio hoidettu menestyksellisesti kysei-
sessä tilanteessa. Ongelmina ovat pitkäkestoinen
antikoagulaatio, jota ei voi kumota ja vaikeudet
hoidon monitoroinnissa. Sitä ei suositella ensim-
mäiseksi vaihtoehdoksi antikoagulanttia valitta-
essa (11). Orgaran on FDA:n hyväksymä valmis-
te. Sen heikkouksia ovat metaboloituminen mak-
san ja munuaisten avulla, pitkä puoliintumisai-
ka, hoidon monitorointi anti-Xa –aktivaation tai
plasman pitoisuuden avulla. Tirofibaanin käyt-
töä hepariinihoidon kanssa on syytä harkita var-
sinkin munuaisten vajaatoimintapotilasta hoidet-
taessa. Viimeaikaiset tutkimustulokset ovat olleet
rohkaisevia tirofibaania käytettäessä. Ancrod ja
iloprosti ovat periaatteessa mahdollisia vaihtoeh-
toja, joskaan ne eivät ole saavuttaneet FDA:n hy-
väksyntää (4).

Lopuksi
Hepariinin indusoima trombosytopenia ja trom-
boosi tyyppi II on sydänleikkauspotilailla harvi-
nainen, mutta potentiaalisesti henkeä uhkaava
tila. Eri hoitovaihtoehtoja on harkittava tarkasti.
Ensisijaisena vaihtoehtona on siirtää leikkausta,
kunnes trombosyyttien aggregaatiotesti on nega-
tiivinen. Mikäli kiireelliseen leikkaushoitoon on
ryhdyttävä, on antikoagulaatiostrategia suunni-
teltava käytettävien mahdollisuuksien ja hoitavan
henkilökunnan kokemuksen mukaan.

Kiitokset dos. Riitta Kekomäelle puhelinkes-
kustelussa annetuista tiedoista.
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