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Trombosytopeeninen potilas
Marjut Kauppila

Veressä olevien trombosyyttien pienentynyt pitoisuus on tavallisin syy lisään-
tyneeseen vuototaipumukseen. Trombosyyttitason mataluus voi johtua luu-
ydinperäisestä syystä (tuotantohäriö), lisääntyneestä perifeerisestä kulutuksesta 
(tavallisin idiopaattinen trombosytopeeninen purppura [ITP]) tai trombosyyt-
tien uudelleen jakaantumisesta (esim. iso perna). Toimenpiteiden yhteydessä 
on tärkeää varmistua ja huolehtia riittävän korkeasta trombosyyttitasosta, jotta 
potilaan vuotoriski ei tämän vuoksi lisäänny. Väärin valitulla kipulääkkeellä saa-
daan korkeankin trombosyyttitason omaava potilas vuotamaan trombosyytti-
funktion romahtaessa. Erityisesti ITP:n yhteydessä on muistettava, että trombo-
syyttisiirtovaste on selvästi tavallista huonompi. Elektiivisten toimenpiteiden 
yhteydessä etukäteissuunnitellulla ja hoidolla voidaan toimenpiteen aikana 
ylläpitää riittävä trombosyyttitaso. Artikkelissa esitetään myös äkillisen vuodon 
hoitolinjoja ITP potilaalla. 

Veren normaali trombosyyttipitoisuus on 
välillä 150–400 × 109/l. Trombosyytin nor-
maali elinikä on noin 8–10 vuorokautta eli 

ne ovat lyhytikäisiä. Vanhat solut hävitetään reti-
kuloendoteliaalisysteemissä, erityisesti pernassa. 
Normaalia matalampaa trombosyyttitasoa kutsu-
taan trombosytopeniaksi. Jos trombosyyttitaso on 
yli 100 × 109/l, niin potilaan vuotoriski on pieni ja 
lähes kaikki toimenpiteet voidaan tehdä turvalli-
sesti. Jos trombosyyttitaso on alle 100 × 109/l, niin 
on mietittävä sen vaikutus vuotoriskiin ja lääkkei-
den käyttöön. Vuotoriskiin vaikuttaa paitsi trom-
bosyyttien määrä myös trombosyyttifunktio. 

Trombosytopenian syy on luuydinperäinen tai 
perifeerinen. Luuytimen tuotantohäiriöt kosketta-
vat yleensä useampaa solulinjaa. Puhdas trombo-
syyttituotannon puuttuminen tai vähentyminen 
on erittäin harvinaista. Luuydinperäisiä syitä ovat 
mm. myelodysplastinen oireyhtymä, alkoholin tai 
lääkkeiden aiheuttama luuydinlama, B12-vitamii-
nin tai foolihapon puutos sekä monet virusinfek-
tiot. Jos maligniteetti täyttää luuytimen, niin ter-
ve solunmuodostus syrjäytyy ja hemoglobiini- ja 
trombosyyttitasot ovat matalat ja valkosolutaso 

voi olla matala tai korkea. Tällainen tilanne voi ol-
la esim. hoitoa vaativan akuutin leukemian, kroo-
nisen lymfaattisen leukemian tai multippelin mye-
looman yhteydessä. 

Lisääntyneen perifeerisen kulutuksen tavallisin 
syy on idiopaattinen trombosytopeeninen purp-
pura eli idiopaattinen trombosytopenia (ITP). 
Jos laukaiseva tekijä tiedetään, esim. lääke tai vi-
rus, niin tilannetta kutsutaan immunologiseksi 
trombosytopeniaksi. Käytännön työssä ITP ja im-
munologinen trombosytopenia tarkoittavat yleen-
sä samaa asiaa. DIC, HELLP, TTP, HUS tai HIT 
ovat kaikki ITP:tä paljon harvinaisempia trombo-
sytopenian aiheuttajia ja kliininen kuva on toisen-
lainen. 

Suuri perna voi kerätä ja varastoida trombo-
syyttejä, jolloin niiden jakaantuminen elimistössä 
muuttuu ja veripitoisuus laskee. 

Putkitrombosytopenia (pseudotrombosytopen-
ia) on puhdas koeputki-ilmiö. Koeputken EDTA 
sakkaa trombosyyttejä ja muodostuu aggregaat-
teja, jotka solulaskuri tunnistaa yhdeksi soluksi. 
Näille potilaille on tyypillistä erittäin vaihtelevat 
trombosyyttitasot mittausten yhteydessä. Aggre-
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gaatit näkyvät perifeerisen veren sivelyssä. Epäilyn 
herätessä otetaan ns. tuorenäyte. Verinäyte otetaan 
tavalliseen EDTA-putkeen, mutta tutkitaan välit-
tömästi, jolloin aggregaatteja ei ole ehtinyt muo-
dostua. Laboratorio pystyy myös erikseen selvittä-
mään millaiseen putkeen (EDTA versus sitraatti) 
näyte on edullisinta ottaa, jotta saataisiin mahdol-
lisimman luotettava tulos. Suurimmalla osalla po-
tilaista riittää kuitenkin tavallinen tuorenäytetut-
kimus. 

Potilaan vuotoriski on aina monen asian sum-
ma. Eräs tavallisimpia syitä trombosytopeenisen 
potilaan vuotoon on kipulääkitys. Hyvinkin nor-
maalin tason omaava potilas voi saada vuodon, jos 
alkaa esim. flunssan yhteydessä käyttää asetyyli-
salisyylihappoa sisältävää särkylääkettä (taulukko 
1). Kaikkia trombosyyttifunktioon vaikuttavia ki-
pulääkkeitä on näillä potilailla syytä välttää. 

Idiopaattinen  
trombosytopeeninen purppura

Idiopaattisessa trombosytopeenisessa purppuras-
sa potilaalle on syntynyt tuntemattomasta syys-
tä trombosyyttivasta-aineita. Luuydin toimii nor-
maalisti tai lähes normaalisti. Vasta-aineet pääl-
lystävät trombosyytit ja perna tunnistaa trombo-
syyttivasta-ainekompleksit vieraiksi. Perna pyr-
kii hävittämään kompleksit ja tämän seurauksena 
trombosyyttien elinaika verenkierrossa lyhenee ja 
veren trombosyyttitaso alenee. Nykyään tiedetään, 
että myös sytotoksiset T-solut tuhoavat trombo-
syyttejä. Vasta-ainemuodostus voi käynnistyä tai 
lisääntyä infektioiden yhteydessä tai lääkkeiden 
seurauksena. Jos laukaiseva tekijä tiedetään, ti-
lanteesta voidaan käyttää nimeä immunologinen 
trombosytopenia. Trombosyyttivasta-ainetaso-
ja ei kannata tutkia. Tason korkeus tai mataluus ei 
korreloi veren trombosyyttitason tai hoitovasteen 
kanssa. 

Hoidon tavoite on pitää trombosyyttitaso po-
tilaalle turvallisella tasolla eli tasolla, jolla poti-
las ei vuoda. Jos trombosyytit ovat spontaanisti yli 
30 × 109/l, niin oireettomalla potilaalla ei mennä 
toistuviin pitkäaikaisiin hoitoihin 1, 2. Erittäin mo-
nessa tutkimuksessa on selkeästi osoitettu, että yli-
hoidosta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Kor-
tikosteroidien sivuvaikutukset korostuvat pitkissä 
hoidoissa.

Perushoito ovat kortikosteroidikuurit. Hoito te-
hoaa yli 70 %:lla potilaista. Jos lääkeannoksen las-
kiessa aina myös trombosyytit laskevat, niin seu-
raavana hoitona harkitaan pernan poistoa. Pernan 

poistossa trombosyyttien tärkein tuhoutumispaik-
ka poistetaan, mutta taipumus vasta-ainemuodos-
tukseen jää elimistöön. Pernan poisto auttaa noin 
70–80 %:a potilaista 1, 2. Ennen poistoa ei voi en-
nustaa, kuka saa toimenpiteestä avun. Rituksima-
bihoidosta on menossa useita tutkimuksia ja saat-
taa olla, että lääke on jatkossa nousemassa toisen 
linjan hoidoksi ohitse pernan poiston 3. 

Suurin osa toimenpiteistä voidaan tehdä tur-
vallisesti, jos trombosyyttitaso on yli 40–50 × 109/l 
(taulukko 2). Elektiivisten toimenpiteiden yhtey-
dessä kannattaa ennakoivasti suunnitella, mille ta-
solle trombosyytit halutaan. Jos tehdään esim. sy-
dänleikkaus, nivelproteesileikkaus tai suuren vuo-
toriskin toimenpide, kannattaa pyrkiä minimita-
soa korkeammalle. Tällöin on hyvä konsultoida 
hematologia tai sisätautilääkäriä riittävän ajoissa. 
Tavallisin hoito on suoneen annettava immuno-
globuliini. Annos on 1 g/kg kahtena perättäisenä 
päivänä tai 0,4 g/kg viitenä perättäisenä päivänä. 
Tällä hoidolla trombosyyttitaso nousee suurim-
malla osalla potilaista noin 7–10 päivän kuluessa 
yli sadan tasolle ja pysyy siellä 2–3 viikkoa, jonka 
jälkeen se laskee hoitoa edeltävälle tasolle. Mikä-
li taso lähtee liian aikaisin laskuun, voidaan antaa 
lisäannoksia immunoglobuliinia ja siten pitkittää 
hoitovastetta. Trombosyyttituotantoa kiihdyttävät 
eltrombopag ja AMG 531 ovat faasi II:n tutkimuk-
sissa ja saattavat olla lähivuosina rutiinihoito esim. 
ITP-potilailla ennen elektiivistä leikkausta. 

Taulukko 1. Sallitut kipulääkkeet, jos trombosyyttitaso 
on madaltunut tai niiden funktio on huonontunut. 
Lihakseen annettavia pistoksia on vältettävä.

Parasetamoli

Parasetamoli + kodeiini

Tramadoli

Dekstroproproksifeeni

Opiaatit

Taulukko 2. Suositeltavia trombosyyttitasoja 
normaalin trombosyyttifunktion omaavilla potilailla 
toimenpiteiden yhteydessä.

> 150 neurokirurgia •	

> 100 yleensä ei ongelmia toimenpiteiden yhteydessä•	

> 80 karkeaneulabiopsia (esim. maksa, munuainen ja •	
keuhkot), epiduraalipuudutus

> 40 hammaslääkärin toimenpiteet, tähystykset •	
ja koepalojen otto, keskuslaskimokanyylin laitto, 
selkäydinnestenäytteen otto, suurin osa leikkauksista

HUOM! Jos alle sadan trombosyyttitasolla käytetään 
trombosyyttien toimintaa huonontavia kipulääkkeitä, niin 
potilas alkaa herkästi vuotaa.
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Akuutissa vuodossa ei ole hoitokeinoa, joka saa 
nopeasti potilaan omien trombosyyttien elinajan 
pidentymään ja tätä kautta trombosyyttitason nou-
semaan. Kaikissa hoitomuodoissa vasteen tulo kes-
tää yleensä useamman vuorokauden. Tämä on eri-
tyisen tärkeä huomioida, jos trombosyyttien läh-
tötaso on hyvin matala (alle 10–20 × 109/l) ja vuo-
to on runsas. Vuodon yhteydessä pitää toimia ri-
peästi ja trombosyyttisiirto aloitetaan välittömästi. 
Koska vasta-aineet peittävät myös siirretyt trom-
bosyytit johtaen niiden tuhoutumiseen, on varau-
duttava tavallista suurempaan siirtoon. Potilaalle 
voidaan antaa heti alkuun esimerkiksi 16 luovut-
tajan trombosyytit ja vastetta seurataan tiheään 4. 
Samanaikaisesti kannattaa antaa immunoglobulii-
nia. Tämä saattaa suojata annettavia trombosyyt-
tejä, jolloin niiden elinikä verenkierrossa pidentyy 
(kirjallisuusnäyttö tästä on heikko, mutta käyte-
tään paljon kliinisessä työssä). Immunoglobuliini-
annos 1 g/kg/vrk kahtena perättäisenä päivänä ai-
heuttaa kohtuullisen nestekuorman potilaalle, jo-
ta muutenkin nesteytetään. Potilaan kannalta voi 
olla parempi vaihtoehto aloittaa hoito annoksel-
la 0,4 g/kg/vrk ja jatkaa tätä viisi vuorokautta, jol-
loin päädytään samaan loppuannokseen. Kirjalli-
suudessa on lukuisia artikkeleita hitaasta trombo-
syyttisiirrosta eli siirrosta, jossa annetaan alkuan-
noksen jälkeen 1–2 luovuttajan trombosyytit tun-
nissa jatkuvana infuusiona. Allekirjoittanut on itse 
yleensä käyttänyt jatkohoidossakin normaalia ti-
putusnopeutta (10 min/yhden luovuttajan trom-
bosyytit, eli tunnissa noin 6–8 luovuttajan trom-
bosyytit). Traneksaamihappoa voi antaa, mikäli ei 
ole verivirtsaisuutta.

Vaikeissa vuototilanteissa annetaan harkinnan 
mukaan rekombinantti hyytymistekijä VIIa (No-
voseven®). Kortikosteroidihoito aloitetaan annok-
sella 1–1,5 mg/kg 1–2 kertaa/vrk ja vatsansuoja-
lääkitys laitetaan rinnalle. Potilaalta tarkistetaan 
vähintään P-INR ja P-AP-TT, ja arvioidaan, ovat-
ko muut hyytymiseen vaikuttavat tekijät hallin-
nassa ja saattaisiko potilas tarvita esim. jääplas-
maa. Hemoglobiini korjataan riittävän korkealle 
tasolle (taulukko 3). Potilaan muu lääkitys tarkis-
tetaan ja suunnitellaan mahdollisimman vuotoys-
tävälliseksi.

Raskaus ja idiopaattinen 
trombosytopeeninen purppura

Raskauden aikana noin viidellä prosentilla terveis-
tä äideistä kehittyy loppuraskaudessa lievä trombo-
sytopenia, jonka syy ei ole tiedossa. Tämä on vaa-

raton ja korjaantuu synnytyksen jälkeen itsestään. 
Trombosyyttitaso laskee harvoin alle 60–70 × 109/l. 
Tätä on kliinisen kuvan perusteella mahdoton 
erottaa ITP:stä. Jos ennen raskautta on kuitenkin 
ollut joskus ITP, niin se on todennäköisin vaihto-
ehto. ITP on myös tavallisempi. Raskauden aikana 
on erotusdiagnostiikassa erityisesti loppuraskau-
dessa muistettava HELLP, DIC ja TTP.

Oireettomilla ITP potilailla hoitorajana pide-
tään myös raskauden aikana trombosyyttitasoa 
30 × 109/l. Raskauden aikana suositeltavat hoito-
vaihtoehdot ovat kortikosteroidit ja immunog-
lobuliini 5. Yli 50 × 109/l tasolla katsotaan alaties-
ynnytys mahdolliseksi. Keisarinleikkauksen voi 
tehdä 50 × 109/l tasolla, mutta epiduraalipuudu-
tus vaatii tason yli 80 × 109/l 1, 2. Jos nuoren naisen 
ITP on hoitoresistentti ja trombosyyttitaso on ko-
ko ajan 10 × 109/l tasolla, niin kirjallisuus suositte-
lee suurta harkintaa raskausluvan kanssa.

Syntyvän lapsen trombosyyttitasoa ei tiedetä 
etukäteen eikä äidin trombosyyttitaso kuvasta si-
kiön tasoa. Lapsen trombosyyttitaso on kuitenkin 
yleisimmin yli 20 × 109/l. Syntymän jälkeen taso 
on tutkittava. Jos äidillä on ollut aikaisempia syn-
nytyksiä, syntyvän lapsen trombosyyttitaso korre-
loi yleensä aikaisempien kertojen kanssa. Synny-
tyksen yhteydessä kannattaa varautua äidin pu-
nasolu- ja trombosyyttisiirtoihin. Raskaus ja syn-
nytys ovat yhteistyötä hematologin, gynekologin, 
anestesiologin ja lastenlääkärin kanssa. 

Taulukko 3. Idiopaattinen trombosytopeeninen 
purppura (ITP) ja akuutti vuoto

Konsultoi tarvittaessa hematologia tai sisätautilääkäriä•	

Trombosyyttisiirto: 12–16–24 luovuttajan trombosyytit •	
tilanteesta ja vasteesta riippuen

Immunoglobuliini, esim. 20–30 g i.v. saattaa suojata •	
trombosyyttejä siirron aikana

Traneksaamihappo 1 g × 3 i.v. harkinnan mukaan, ei •	
hematuriassa

Hyytymistekijä rekombinantti VIIa (Novoseven®) hyvin •	
harkiten ongelmatilanteissa

Kortikosteroidi, esim. metyyliprednisoloni 1–1,5 mg/kg •	
i.v. 1–2 × vrk

Vatsansuojalääkitys •	

Muut hyytymiseen vaikuttavat tekijät on pyrittävä •	
pitämään hallinnassa, esim. arvioitava jääplasman ja/
tai mahdollisten muiden hyytymistekijöiden tarve. 
Hemoglobiini pidettävä yli 100–110 g/l tasolla.

Akuutti vuoto ITP potilaalla vaatii selvästi 
normaalia suuremmat trombosyyttisiirtomäärät. 
Trombosyyttisiirtovastetta on seurattava tiheään. 
Kipulääkitys on valittava huolella.
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Yhteenveto

Matalaan, tiedossa olevaan trombosyyttitasoon 
tulee reagoida ajoissa ennen leikkausta tai toimen-
pidettä. Useimmilla potilailla taso pystytään hoi-
dolla nostamaan riittävän korkealle, jotta leikka-
us voidaan turvallisesti suorittaa. Jos potilas vuo-
taa leikkauksen yhteydessä tai sen jälkeen ja to-
detaan ei-aikaisemmin tiedossa oleva madaltunut 
trombosyyttitaso, niin tavallisia etiologisia vaihto-
ehtoja ovat ITP, suuri kulutus, jota luuydin ei pys-
ty kompensoimaan ja DIC. Matalan trombosyyt-
titason hoito on riittävän suuri trombosyyttisiir-
to vastetta ja potilaan kliinistä taudinkuvaa seu-
raten. ITP:lle on lähes diagnostista että normaa-
liannoksinen trombosyyttisiirto ei juurikaan nosta 
tasoa eli siirtovaste puuttuu. Massiivissa vuodos-
sa tai DIC:ssä siirtovaste huonontuu runsaan kulu-
tuksen vuoksi, mutta kliininen taudinkuvakin on 
tällöin yleensä erilainen. DIC:n yhteydessä trom-
bosyyttisiirtoja suositellaan erityisen harkinnan 
jälkeen, jotta öljyä ei valettaisi tuleen. Pienimole-
kulaarisen hepariinin ja muiden hyytymiseen vai-
kuttavien lääkkeiden käyttö ja annostelu on suun-

niteltava yksilöllisesti, jos trombosyyttitaso on alle 
100 × 109/l. Ongelmatilanteet ovat anestesiologien, 
kirurgien ja hematologien yhteistyötä. Lasten ITP 
on erilainen kuin aikuisten ja tässä annetut suosi-
tukset eivät ole suoraan sovellettavissa lapsiin. 
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