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ff Tutkimuksen tarkoitus. Kriittiseen sairauteen liittyy laskimotukosriski, jonka vuoksi näillä potilailla
tulee käyttää laskimotukoksia
ehkäisevää lääkitystä, joka nykyään
toteutetaan yleensä pienimolekyylisillä hepariineilla (LMWH)1. Hepariinivalmisteet voivat aiheuttaa trombosyyttimäärien laskua2. Tutkimuksessa
selvitimme kahden LMWH-valmisteen, enoksapariinin ja tintsapariinin,
vaikutuksia tehohoitopotilaiden
trombosyyttimäärään.
Aineisto ja menetelmät.
Retrospektiiviseen tutkimukseen
osallistuivat Tampereen yliopistollisen keskussairaalan teho-osaston
aikuispotilaat, joille annettiin laskimotukosten estoon vähintään yksi
annos enoksapariinia (20–80 mg/
vrk) tai tintsapariinia (1250–4500 IU/
vrk) vuosina 2011 ja 2015. Potilaiden
trombosyyttiarvot kerättiin päivittäin
teho- ja sairaalahoitojakson ajalta.
Merkittävänä trombosyyttimäärien
vähenemisenä pidettiin yli 40 %:n laskua lähtötasosta 7–20 päivän kuluessa tehohoitojakson alusta. Annetut
verituotteet, verenvuodot, teho- ja
sairaalakuolleisuus rekisteröitiin.
Tulokset. Enoksapariiniryhmään
valikoitui 719 ja tintsapariiniryhmään 550 potilasta. Trombosyyttien
lähtömediaani oli enoksapariiniryhmässä 183 x 109/l (kvartiiliväli
131–248) ja tintsapariiniryhmässä
197 x 109/l (kvartiiliväli 145–257) ja 20
vrk:n kohdalla vastaavasti 336 x 109/l
(kvartiiliväli 207–457) vs. 458 x 109/l
(kvartiiliväli 299–607) (p = 0,029, p =
0,001). Enoksapariiniryhmässä trombosyyttimäärät laskivat yli 40 % 7.–20.
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hoitopäivän aikana 9,2 %:lla ja tintsapariiniryhmässä 7,5 %:lla (p = 0,383).
Verituotteiden tarve sekä teho- ja
sairaalakuolleisuus olivat suuremmat
potilasryhmässä, jossa trombosyyttien määrä laski yli 40 % verrattuna
potilaisiin, joilla trombosyyttimäärät
laskivat vähemmän tai jopa nousivat
hoitojakson aikana (77,0 % vs. 46,5 % p
< 0,001, 8,1 % vs. 1,1 % p = 0,001, 29,9
% vs. 4,3 % p < 0,001, järjestyksessä).
Johtopäätökset. Käytettäessä
enoksapariinia tai tintsapariinia tehopotilaiden laskimotukosten estoon,
ei valmisteiden välillä havaittu eroa
vaikutuksissa trombosyyttimäärän
muutokseen. Tintsapariini vaikuttaisi
siten olevan verihiutalevaikutuksiltaan yhtä turvallinen kuin enoksapariini. Trombosyyttimäärän lasku
tehohoidon aikana lisäsi verituotteiden tarvetta ja teho- ja sairaalakuolleisuutta. 
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