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Samanaikaisesti on myös esitetty uusia näkö-
kulmia antitromboottisten hoitojen vaikut-
tavuudesta ja niiden potilaille aikaansaamis-

ta hyödyistä. Perioperatiivisen vuotoriskin vasta-
painoksi asetetaan yhä useammin hoitojen kes-
keyttämisestä seuraavat riskit: tromboottiset em-
bolisaatiot, infarktit ja aivotapahtumat. Nämä ovat 
pahimmillaan hengenvaarallisia tai potilaan lop-
puelämän laadun romahduttavia. Kysymys kuu-
luukin: otetaanko riski, edes pieni, näiden kompli-
kaatioiden suuntaan, jotta varmistetaan leikkauk-
sen täysin häiriötön kulku? Ja toiseksi: onko tilan-
ne edes näin mustavalkoinen ja antitromboottisten 
hoitojen vaikutus aina haitallinen leikkaushoidos-
sa olevalle potilaalle?

Kirurgia ja inflammaatio

Sydänkirurgia muodostaa melko yhtenäisen poti-
lasmateriaalin, jossa pre-, peri- ja postoperatiivi-
set lääkitykset ja leikkauksiin liittyvät toimintata-
vat ovat kansainvälisestikin melko yhdenmukaisia. 
Koska lähes jokaisella sydänpotilaalla on jonkin-
lainen antitromboottinen hoito meneillään leik-
kaukseen tullessaan, on näiden lääkkeiden vai-
kutuksista leikkauksen peri- ja postoperatiiviseen 
kulkuun karttunut runsaasti tietoa. Muun kirur- 
gian ja antitromboottisten lääkitysten suhteen tut-
kimustietoa taasen on hyvin niukasti. Yleiskirur-
gian alueella sen sijaan on paljon tutkittu trom-

boosiprofylaksian vaikuttavuutta ja siihen liit-
tyviä ongelmia, ja näitä tietoja voidaan tietenkin 
epäsuorasti vertailla nykyisten antitromboottisten 
lääkkeiden vaikutuksiin. 

Sydänleikatuilla potilailla on lukuisissa tutki-
muksissa todettu leikkauksiin liittyen voimakas 
inflammatoristen ja immunologisten järjestelmi-
en aktivoituminen. Järjestelmät ovat monitasoisia 
ja osittain toisiinsa liittyneitä käsittäen humoraa-
lisen (komplementtireitti) ja soluvälitteisen (mo-
nosyytit/makrofagit) reitin johtaen mm. lukuis-
ten inflammatoristen välittäjäaineiden aktivoitu-
miseen. 

1 Hyytymisjärjestelmä muodostaa osan 
humoraalista immunologista kaskadia. Sen ydin-
molekyyli on trombiini, jonka aktivoitumista pi-
detään eräänä voimakkaimmista inflammatorisen 
ja immunologisen järjestelmien aktivaattoreista. 2 
Hyytymiskaskadin tarpeeton aktivoituminen joh-
taa hyytymistekijöiden kulutukseen, joka voi vai-
kuttaa vuototaipumuksen lisäksi myös postopera-
tiiviseen toipumiseen ja tromboosialttiuteen. Mm. 
antitrombiini-III:n pitoisuuden postoperatiivisesti 
on havaittu korreloivan käänteisesti potilaan välit-
tömään komplikaatioalttiuteen. 3

Sydänkirurgian on todettu aiheuttavan hyy-
tymiskaskadin yliaktivoitumisen, mahdollises-
ti trombiinin aktivoitumisen seurauksena. (Ku-
va 1.) Tämä johtaa hyperkoagulatiiviseen tilaan, 
jonka huippu sijoittuu FIDD-määritysten perus-
teella 3.–4. päivään leikkauksen jälkeen 2. Komp-
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likaatioalttius on tietenkin vielä suurempi, jos an-
titrombiini-III -taso on leikkauksen aikana laske-
nut. Alun perin ajateltiin tilan johtuvan perfuusio-
konehoidon aikaansaamasta SIRS-tyyppisestä vas-
teesta elimistössä, mutta sittemmin samanlainen 
vaste on todettu myös ilman perfuusiota leikatuil-
la sydänkirurgisilla potilailla. Ja toisaalta, inflam-
maatiota hillitsevillä strategioilla (mm. aprotinii-
nin käyttö, imujen välttäminen, veri-muovi- ja ve-
ri-ilma -kontaktien eliminoiminen, imuveren pe-
surin käyttö) on SIRS-vastetta pystytty vähentä-
mään sekä perfuusio- että ei-perfuusioleikatuilla 
sydänpotilailla. 4 Johtopäätöksenä onkin, että rat-
kaisevaa on kirurgian laajuus, eikä niinkään käy-
tetty menetelmä. Postoperatiivisesta hyperkoagu-
laatiosta on vahvaa näyttöä (?) myös yleiskirurgian 
ja etenkin ortopedian alueen tutkimuksissa. 5 On 
siis loogista olettaa, että kaikki muukin kirurginen 
interventio, laajuudesta riippuen, aiheuttaa (?) eli-
mistössä haitallisen inflammatorisen ja immuno-
logisen myrskyn. 

Antitromboottiset hoidot 

Antitromboottinen vaikutus voidaan kohdis-
taa hyytymisketjussa lähes mihin kohtaan tahan-
sa. Koska ketjun täydellinen katkaiseminen johtai-
si hallitsemattomaan tilaan, tarkoittaa antitrom-
boottinen hoito käytännössä hyytymiskaskadin 
hallittua heikentämistä tai yliaktiivisuuden pois-
tamista. Yhdistelmähoidoilla vaikutetaan kaska-
dissa eri kohteisiin ja siten niiden summavaikutus 
sanelee lopullisen antitromboottisen tehon. Valti-
mo- ja laskimopuolen hoidot painottuvat jossain 
määrin eri tavoin suonten seinämärakenteen, lu-
menin koon ja veren virtausnopeuden perusteel-
la. Yleisimmin vaikutuskohteena on trombosyyt-
ti (ASA, GP-estäjät, ADP-estäjät), tai varsinaisen 
kaskadin faktorit (varfariini, hepariini johdannai-
sineen). (Kuvat 2. ja 3.) 

On todennäköistä, että lähes kaikki antitrom-
boottiset lääkkeet estävät ainakin jossain mää-
rin hyytymiskaskadin aktivoitumista kirurgian ai-
kana. 2 Tämä suotuisa vaikutus välittyy ilmeisesti 
trombiinin aktivoitumisen ja hyytymistekijöiden 
yliaktiivisen konsumption eston kautta. Sydänki-
rurgiassa potilas antikoaguloidaan perfuusioon 
liittyen yleensä hepariinilla. Tämän päämääränä 
on estää, paitsi perfuusiovaiheen tekniset häiri-
öt (hyytymät, tukkeumat), niin myös trombosyyt-
tien ja trombiinin aktivoituminen ja faktorikon-
sumption käynnistyminen. Hepariini ei viimeksi 
mainitussa suhteessa ole ideaalimolekyyli, ja use-

alla muulla lääkkeellä (mm. varfariini, tirofibaa-
ni, bivalirudiini, ASA) on todettu samansuuntais-
ta vaikutusta, joillakin jopa hepariinia tehokkam-
pana. Hintansa ja helpon kumottavuutensa vuoksi 
hepariini on kuitenkin edelleen säilyttänyt johta-

Kuva	3.	Antitromboottisten	lääkkeiden	vaikutuskohtia.

Kuva	2.	Antitromboottisten	lääkkeiden	vaikutuskohtia.

Kuva	1.	Trombiinin	aktivoitumisesta	käynnistyvä	
hyytymiskaskadin	yliaktivoituminen.
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van asemansa. Koska inflammaatiovaste sekä per-
fuusio- että ei-perfuusioleikkauksissa on saman-
lainen, heparinisoidaan myös jälkimmäisen leik- 
kausmetodin potilaat nykyään kirurgisen inter-
vention ajaksi. 

On selviä viitteitä, että muun antitrombootti-
sen lääkityksen jatkaminen perioperatiivisen vai-
heen yli on hyytymisjärjestelmän säilymisen kan-
nalta hyödyllistä. Näyttöä on ainakin varfariinin, 
tirofibaanin ja ASA:n suhteen. Tilaa kuvastaa hy-
vin ns. ”platelet anaesthesia”-käsite (Kuva 4.), jolla 
tarkoitetaan eri tavoin tapahtuvaa trombosyyttien 
tarpeettoman aktivoitumisen ja aggregaatiotaipu-
muksen estoa, joka tähtää ennen kaikkea inflam-
maatiovasteen estoon ja siten potilaan parempaan 
postoperatiiviseen hyvinvointiin.

Yleisimmin käytetyt lääkkeet 

Glykoproteiinireseptorin (GP) estäjät vaikutta-
vat sitoutumalla trombosyytin pinnalla olevaan 
GPIIb/IIIa-reseptoriin, jolloin trombosyytin ag-
gregaatiokyky estyy. Pienimolekyylisten tirofi-
baanin (Aggrastat®) ja eptifibatidin (Integrillin®) 
puoliintumisaika on 2–4 h ja eliminaatio tapah-
tuu munuaisten kautta. Reseptori-inhibitio on an-
nosriippuvainen ja reversiibeli. Yliannostus johtaa 
helposti vuototaipumukseen, mutta väistyy mel-
ko nopeasti annostelun keskeytyksen tai hidasta-
misen myötä. Käytössä vain akuuttiin koronaa-
risyndroomaan liittyen. Näyttöä trombosyyttejä 
suojaavasta vaikutuksesta on olemassa ja siksi on 
hyödyllistä jatkaa lääkitystä (sydän)leikkaukseen 
saakka (puoliintumisajasta johtuen kliininen vai-
kutus häviää sopivasti noin neljätuntisen operaa-
tion kuluessa). 6, 7

ADP-reseptorin antagonistit aikaansaavat 
ADP:n stimuloiman fibrinogeeni-GPIIb/IIIa 
kompleksin inhibition. Vaikutus on irreversii-
beli ja kestää siis trombosyytin koko elinkaaren 
ajan. Markkinoilla oleva valmiste on klopidogree-
li (Plavix®), jonka latausannos on 300 mg po, jol-
loin huippuvaikutus saavutetaan noin tunnin ku-
luttua. Tällöin myös vuotoriskit ovat suurimmil-
laan. Ylläpitoannoksen 75 mg/vrk on arvioitu ai-
kaansaavan noin 40–60  %:n inhibitiovaikutuksen 
ja tällöin vuotoriskit ovat edelleen olemassa, mut-
ta oleellisesti pienempinä. Indikaatioita ovat ylei-
simmin sepelvaltimoiden stentit ja ASA-yliherkil-
le ASA:n vaihtoehto. Vähintään 5 vrk:n tauotusta 
suositellaan ennen kirurgista toimenpidettä. Mi-
käli tätä ei pystytä toteuttamaan ja vuototaipumus-
ta ilmenee, on trombosyyttisiirto tehokkain vas-

talääke. Jos metallistentin asettamisesta sepelval-
timoon on alle 2–4 viikoa tai lääkestentin asetta-
misesta alle 4 viikkoa–3 kk, ei klopidogreelihoitoa 
tule stenttitromboosiriskin vuoksi keskeyttää. Pi-
tempää varoaikaa noudatetaan, jos stentin sijainti 
on kriittinen, esim. vasen päärunko tai jokin pää-
haaroista. 

LMW-hepariinit vaikuttavat anti-IIa:n ja anti-
Xa:n välityksellä suhteessa 1:4. Subkutaanisesti an-
nettuna huippupitoisuus seuraa 3–4 tunnin kulut-
tua. 12 tunnin kuluessa pitoisuus on laskenut noin 
puoleen. Munuaisten vajaatoiminta pidentää vai-
kutusta jopa nelinkertaiseksi. Protamiini kumoaa 
vain anti-IIa -vaikutuksen, mutta ei anti-Xa -vai-
kutusta. ACT ja APTT eivät myöskään havaitse 
anti-Xa -aktiivisuutta. LMWH:sta johtuvaa vuoto-
taipumusta onkin varsin ongelmallista hoitaa. 8 Li-
säksi pitkäkestoinen (yli 5 vrk) suuriannoksinen 
hoito kuluttaa merkittävästi antitrombiini-III:a, 
jonka matala arvo inhiboi hepariinin vaikutuksen 
välittymistä ja lisää leikkauksen jälkeistä komp-
likaatioriskiä. LMWH:n käyttö siltahoitona leik- 
kauksiin liittyen (lähinnä varfariinin korvaajana) 
perustuu 90-luvun alun tutkimustietoihin eikä ny-
kytiedon valossa ehkä ole enää kaikilta osin perus-
teltua.

Varfariini estää annosvasteisesti K-vitamiinista 
riippuvaisten faktoreiden II, VII, IX ja X synteesiä. 
Se on yleisin pitkäaikaiskäytössä oleva antikoagu- 
lantti, jonka valta-asema ei näytä olevan tuoreen-
kaan tutkimustiedon perusteella vähenemässä. Ta-
vallisimmat indikaatiot ovat eteisvärinä, läppä-
proteesit tai -vuodot ja tromboositaipumus. Se es-
tää pelkkää hepariinia paremmin trombiinin akti-
voitumisen. Varfariinilla on hyvä antikoagulaatio-
teho, ja se suojaa ilmeisesti myös trombosyyttejä 
kirurgisen responssin aiheuttamalta dysfunktiol-
ta. Vaikutusta voidaan säätää K-vitamiinilla (1–

Kuva	4.	”Platelet	anaesthesia”.	
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3 mg iv, hidas- ja pitkävaikutteinen!), jääplasmal-
la tai Cofact®:lla. 90-luvulla tehtyjen tutkimusten 
mukaan varfariinilääkityksellä, kun INR on hoito-
alueella, ja leikkausvuotojen välille ei ole osoitet-
tu olevan korrelaatiota. 9 Varfariinia on suositeltu 
korkean tromboosiriskin potilaille myös leikkauk-
sen aikaiseksi tromboosiprofylaksiaksi. 10

ASA on pieniannoksisena heikko trombosyyt-
tiaggregaation estäjä, jonka vaikutus perustuu 
prostaglandiinisynteesiin osallistuvan syklo-oksi-
genaasin toimintaan, etenkin tromboksaani-A2:n 
synteesin estoon. Vaikutus on irreversiibeli kestä-
en trombosyytin koko elinkaaren ajan. Yksilöllisiä 
vaste-eroja lähinnä resistenssin muodossa on ole-
massa. Haittavaikutuksia ovat pääasiassa suolisto-
vuodot ja allergia. Se on valtimopuolen tromboot-
tisten tapahtumien eston peruslääke. Vain vähän 
lisääntyneen leikkausvuotoriskin vuoksi lukuisat 
viimeaikaiset katsaukset ja editoriaalit suosittele-
vat pieniannoksisen ASA-lääkityksen jatkamista 
keskeytyksettä leikkausvaiheen yli. 11

Taulukossa 1. on esitetty TAYS:n sydänkeskuk-
sen nykyinen antitromboottisten hoitojen ja sy-

dänkirurgian protokolla, jota on noudatettu syk-
systä 2005 alkaen.

Antitromboottiset hoidot ja 
yleiskirurgia 

Kontrolloituja tutkimuksia antitromboottisten 
hoitojen vaikutuksista komplikaatioiden (vuodot, 
trombootiset tapahtumat) esiintyvyyteen yleiski-
rurgiassa ei liene tehty. Sen sijaan tromboosipro-
fylaksiasta on runsaasti tutkimuksia, katsausar-
tikkeleita ja kansallisia suosituksia. Käytetyt lää-
kevalmisteet ovat molemmissa hoitostrategioissa 
osin samoja, joten näyttöä hoitojen turvallisuudes-
ta ja hyödyistä on näiltä osin olemassa. Myös hoi-
tojen päämäärä on sama, peri- ja postoperatiivis-
ten tromboottisten tapahtumien esto. Mm. Chest 
julkaisi 2001 sikäläisen kansallisen konsensusko-
kouksen (ACCP) linjaukset 10, jonka perusperiaat-
teet ovat: 
1. Määritä potilaan tromboosiriski.
2. Aloita profylaksia ennen operaatiota. 
3. Valitse profylaksia/annos riskin mukaan (LMW-

Taulukko 1. Toimintamalli, TAYS:n sydänkeskus

ASA Siirryttäneen	keskeytyksettömään	hoitoon	v.	2007

Tirofibaani,	Eptifibatidi Lopetetaan	saliin	tuotaessa,	Caprilon/Trasylol

Klopidogreeli,	Ticlopidiini Pyritään	tauottamaan	1	viikko,	Trasylol,	trombosyytit	jos	vuotaa

Absiksimabi Pyritään	tauottamaan	1	viikko,	trombosyytit	jos	vuotaa

LMWH Ei	alle	12	h,	tarvittaessa	AT-III,	jääplasma

Varfariini Ei	kumota,	jos	INR	<	2,5–3,0,	tarvittaessa	Cofact,	jääplasma,	ei	K-vitamiinia

Kahden	tai	useamman	anti-
aggregaattorin	yhteisvaikutus

Trasylol

Taulukko 2. Riskiluokitukset

Keuhkoemboliariski	ilman	profylaksiaa		%

Matala riski
Pieni	toimenpide,	ikä	<	40	v

0,2

Kohtalainen riski 
Pieni	toimenpide,	ikä	40–60	v

Pieni	toimenpide	+	muita	riskitekijöitä

Suuri	toimenpide,	ikä	<	40	v

1–2

Korkea riski
Ei-vähäinen	toimenpide,	ikä	>	60	v	tai	muita	riskitekijöitä

Suuri	toimenpide,	ikä	>	40v,	tai	muita	riskitekijöitä

2–4

Korkein riski
Suuri	toimenpide,	ikä	>	40	v	+	aiempi	tromboembolia

Syöpä,	lonkan	tai	polven	artroplastia,	lonkkamurtuman	
korjausleikkaus,	suurempi	vammaleikkaus

4–10
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Taulukko 3. Potilaskohtaiset riskitekijät tromboottisille 
tapahtumille 

•	 Indikaatio	antikoagulaatiolle

•	 Tromboosianamneesi

•	 Aivohalvausanamneesi

•	 Korkea	ikä

•	 Alentunut	liikuntakyky

•	 Maligniteetti

•	 Obesiteetti

•	 Raskaus

•	 Suuri	kirurginen	toimenpide	

hepariini, fraktioimaton hepariini tai varfarii-
ni).

4. Hyväksy vuotoriskit, jos tromboottiset riskit 
ovat huomattavia. 
Potilaan tromboosiriskiä voidaan arvioida eri 

leikkaustyyppien riskivaikutuksilla (Taulukko 2). 
Anamnestisilla tiedoilla voidaan lisäksi kartoit-
taa potilaskohtaiset riskitekijät (Taulukko 3.) ja 
näin suunnitella tromboosiprofylaksian tarvetta 
tai antitromboottisen lääkityksen jatkamisen ris-
kejä ja hyötyjä. Mitä enemmän riskejä, sitä suosi-
teltavampaa on hyödyntää keskeytyksettä potilaal-
le riskiprofiilin mukaisesti suunnatut hoidot ja si-
tä varovaisemmin olisi suhtauduttava peruslääki-
tysten purkamiseen. Lääkityksen totaalinen lopet-
taminen on huonoin vaihtoehto ja vaihto toiseen 
on harkittava tapauskohtaisesti. Yhä lisääntyvä se-
pelvaltimostenttien käyttö ja niihin liittyvät välttä-
mättömät lääkehoidot asettavat erityisen vaativan 
haasteen muulle invasiivisille toiminnalle. Merkit-
tävin lääkityksen vaihtoa tai keventämistä (esim. 
INR:n alentaminen) ohjaava tekijä ei niinkään ole 
itse lääkitys, vaan leikkaustyyppi. Jos toimenpitee-
seen sinänsä liittyy poikkeuksellisen korkea vuo-
toriski tai kyseessä on suljettu toimenpide (neuro-
kirurgia, tietyt skopiat), tulee lääkkeiden aiheut-
tamat vuotoriskit minimoida. Myös regionaalisen 
anestesian vaatimukset ja turvallisuusnäkökohdat 
tulee edelleen huomioida kansallisten hoitosuosi-
tusten mukaisesti. 

On mahdollista, että hemostaasin teko näil-
le potilaille tulee vaatimaan kirurgilta jonkin ver-
ran suurempaa panostusta, mutta jos lopputu-
loksena on parempi potilaan hyvinvointi, niin 
se lienee sen arvoista. Kenenkään ei tulisi aina-
kaan sairastaa infarktia tai halvaantua vain, jot-
ta kirurginen toimenpide saataisiin mahdolli-
simman vaivattomasti läpivietyä.                

Kuvat:	Juhani	Pajula
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