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Trombosytopenia on yleinen l yd s lapsilla.
Lapsen i st riippumatta trombosyyttiarvo alle
150 109/l katsotaan pienentyneeksi ja syv st
trombosytopeniasta puhutaan, kun trombosyyttiarvo on alle 20 30 109/l. Usein lapsen trombosytopenia on suhteellisen vaaraton ja ohimenev , mutta taustalla voi olla my s jatkoselvittelyj tai seurantaa vaativa vakava sairaus.
Trombosytopenia voi johtua trombosyyttien
lis ntyneest kulutuksesta, v hentyneest tuotannosta tai verihiutaleiden siirtymisest v r n tilaan (sekvestraatio). Ilmeisin sen aiheut-
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Lapsilla yleisin on immunologinen trombodXeX^\d\ekXe[flkZfd\j%G\[
sytopenia (ITP). Trombosytopenia voi johtua
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Idiopaattinen tai immunologinen trombosyto?X\dXkfcf^pKXjb=fiZ\%
penia (ITP) on autoimmuunitauti, jossa elimis>l‘[\c‘e\j]fik_\‘em\jk‘^Xk‘fe
Xe[dXeX^\d\ekf]‘[‘fgXk_‘Z
t muodostaa omia trombosyyttej tuhoavia auk_ifdYfZpkfg\e‘ZgligliX‘e
X[lckj#Z_‘c[i\eXe[‘egi\^eXeZp% tovasta-aineita ja trombosyytit v henev t alle ta9iA?X\dXkfc)’’*2()’1,.+¯0-%
son 100 10 9/l (1). ITP:n ilmaantuvuus alle
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15-vuotiailla on 4,8/100 000 (2). Tyypillinen potilas on alle kouluik inen lapsi, mutta tautia
esiintyy my s vanhemmilla lapsilla ja aikuisilla
(2,3). Oireet ilmaantuvat yleens alle kahdessa
viikossa, usein infektion tai rokotuksen j lkeen

(4,5). Kliiniseen taudinkuvaan kuuluvat petekiat, purppura, mustelmat ja vuotoalttiuden lis ntyminen muutoin terveell lapsella (3,6
10). Diagnosointivaiheessa trombosyyttitaso on
usein alle 10 109/l (3).
Aiemmin immunologinen trombosytopenia
luokiteltiin keston mukaan akuuttiin ja krooniseen: akuutti muuttui krooniseksi kestetty n
yli 6 kuukautta. Vuonna 2009 luokittelu muuttui: alle 3 kuukautta diagnoosista on uusi ITP,
3 12 kuukautta diagnoosista persistoiva ITP ja
taudin kestetty yli 12 kuukautta krooninen ITP
(11). Useimmilla lapsilla trombosyyttitaso on
normaali jo 3 kuukauden kuluttua diagnoosista.
Lapsipotilaista 15 20 %:lla ITP jatkuu persistoivaksi ja vain 1 2 %:lla se kroonistuu (11,12).
ITP on poissulkudiagnoosi. T rkeit tietoja
ovat sukuhistoria, oireet, viimeaikaiset infektiot
ja rokotukset sek l kitys. Huomiota tulee
kiinnitt my s dysmorfisiin piirteisiin, jotka
saattavat viitata trombosytopeniaoireyhtymiin
(taulukko 1) tai luuytimen perinn llisiin toimintah iri ihin. Perusverenkuvan lis ksi tulee
tutkia ainakin valkosolujen erittelylaskenta ja
perifeerisen veren morfologia. ITP:ssa verihiutaleet ovat usein normaalia kookkaampia, mutta selv sti pienempi kuin er ille trombosytopeniaoireyhtymille tyypilliset j ttitrombosyytit
(13). Lis ksi suositeltavaa on tutkia Coombsin
koe, virusetiologia (VZV, EBV, parvovirus B19,
CMV ja mahdollisesti muitakin viruksia), immunoglobuliinitasot, ANA- ja anti-DNA-vastaaineet ja hyytymistutkimukset (TT ja APTT).
Erotusdiagnostiikassa on hyv muistaa my s
pseudotrombosytopenia, jossa EDTA aiheuttaa
verihiutaleiden aggregoitumisen. Trombosyytit
voidaan laskea luotettavasti sitraattiputkeen otetusta n ytteest .
Luuydintutkimusta ei ole v ltt m t nt tehd
tyypilliselle ITP-potilaalle. Luuydin on tutkittava
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ihonalaisen verenvuodon vaikeusaste (0 4) (taulukko 2).
Vaikeusasteen 1 2 vuotoja pystyt n usein
hallitsemaan paikallishoidolla, kuten kompressiolla. Vaikeusasteen 2 3 vuotojen hoitoon tarvitaan usein immuunivastetta muuntavia l kkeit , useimmiten kortikosteroidia tai immunoglobuliini-infuusio. Prednisolonia annetaan
joko 4 mg/kg/vrk 3 4 p iv n ajan tai 1 2 mg/
kg/vrk kahden viikon ajan ja immunoglobuliinia 0,8 1,0 g/kg kerta-annoksena (1). Immunoglobuliiniin saadaan nopeampi vaste, mutta se
on kalliimpi ja hoito on vaikeampi antaa. Vaikeissa vuodoissa tarvitaan joskus my s punasoluinfuusioita. Trombosyyttisiirtoja annetaan
vain harkiten, koska siirretyt trombosyytit tuhoutuvat ja vaikutus on lyhytkestoinen. Kontrolloimattomassa 4 5 asteen vuodossa tarvitaan
eri hoitojen yhdist mist ja mahdollisesti pernan poisto. Nyky n sek Yhdysvalloissa ett
Euroopassa on hyv ksytty suun kautta annettava trombopoietiinireseptorin agonisti eltrombopagi hoidoksi yli 1-vuotiaille lapsille, joilla on
persistoiva ITP ja muilla hoidoilla saavutettu
vaste on riitt m t n tai olematon.

ITP-potilaan vuoto-oireiden arviointi Buchananin ja Adixin asteikolla (14).
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Lapsen liikkumista ja koulunk ynti rajoitetaan mahdollisimman v h n. H nen tulee kuitenkin v ltt harrastuksia, joissa voi saada suurienergiaisia vammoja, kuten ratsastusta ja laskettelua. Lis ksi v ltet n trombosyyttifunktiota
heikent vi l kkeit , kuten tulehduskipul kkeit .

MXjkXjpekpe\\e kifdYfjpkfg\e‘X

Ennenaikaisilla vauvoilla heti syntym n j lkeen
havaittu trombosytopenia johtuu useimmiten
antenataalisista syist , kuten asfyksiasta, is-

tukan vajaatoiminnasta tai kongenitaalisesta
i nfektiosta (esim. CMV, toksoplasma tai
coxsackievirus), ja se korjaantuu yleens itsest n (15). Pienipainoisena syntyneill ilmenee
trombosytopeniaa, joka noin 90 %:lla osoittautuu ohimenev ksi ja etiologia j ep selv ksi
(16). Neonataalinen alloimmuunitrombosytopenia (NAIT) aiheuttaa vastasyntyneelle vakavien vuotojen riskin, joten se on otettava huomioon jo diagnostiikan alkuvaiheessa varsinkin
t ysiaikaisilla ja vuoto-oireisilla vauvoilla. Trombosytopenia voi olla my s vakavan bakteeri-
infektion tai keskosilla nekrotisoivan enterokoliitin aiheuttama. Jos vastasyntyneen trombosytopeniaan ei l ydy syyt ja se pitkittyy yli kuukauden kest v ksi, on aktiivisesti etsitt v perinn llisi trombosytopeniaoireyhtymi .
NAIT syntyy, kun idiss kehittyy raskauden
aikana vasta-aineita siki n is lt perimi trombosyyttispesi si antigeeneja kohtaan (human
platelet antigen, HPA). Vasta-aineet l p isev t
istukan ja aiheuttavat siki lle trombosytopenian,
joka jatkuu, kunnes vasta-aineet ovat poistuneet
elimist st . Yleisimm t trombosyyttiantigeenit
ovat HPA-1, -2, -3, -4, -5, -6 ja -15, joista jokaisella on a- ja/tai b-alleeli joko homo- tai heterotsygoottisena. Tavallisin on anti-HPA-1a (75 80 %)
ja toiseksi yleisin anti-HPA-5b (10 15 %)
(17,18). V est st 1,6 4,6 % on negatiivisia
HPA-1a:n suhteen, mutta vain 10 %:lle heist
kehittyy anti-HPA-1a-vasta-aineita. Yleens antiHPA-1a-immunisaatio aiheuttaa vaikeamman
taudin kuin anti-HPA-5b-immunisaatio.
Useimmiten NAIT on taudinkuvaltaan liev ,
mutta toisaalta se on yleisin t ysiaikaisen vastasyntyneen aivoverenvuodon aiheuttaja. Kallonsis isen verenvuodon saa 7 26 % NAIT-vauvoista (19), ja 80 % aivoverenvuodoista tapahtuu
jo kohdussa, noin puolet jo ennen raskausviikkoa 30. Aivoverenvuoto voi johtaa vammautumiseen ja kuolleisuus on 1 10 % (20). Toisin
kuin punasoluista johtuva alloimmunisaatio,
NAIT voi ilmet jo ensimm isess raskaudessa.
Uusimisriski seuraavissa raskauksissa on suuri
ja yleens taudinkuva vaikeampi. NAIT:n
e siintyvyys vaihtelee kirjallisuudessa v lill
1/350 5 000 el v n syntynytt .
˜idin ITP:ssa trombosyyttivasta-aineita p tyy
istukan kautta vauvaan, ja ne aiheuttavat my s
vastasyntyneelle trombosytopenian (15). My s
idin systeeminen lupus erythematosus voi aiheuttaa vastasyntyneen trombosytopeniaa. Niin-
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p jos vauvalla ep ill n olevan NAIT, idin ITP
>Ipd%;il^$‘e[lZ\[k_ifdYfZp$
kfg\e‘X‘eZ_‘c[i\e%G\[‘Xki9cff[ ja muut autoimmuunisairaudet on huolellisesti
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idin anti-HPA-vasta-aineet. Vanhempien ja
8YXiZXC@pd%8Zlk\k_ifdYfZp
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vastasyntyneen
HPA-antigeenit genotyypitek_\^clZlife‘[\Zfeal^Xk\f]
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t n. Vuoto-oireiselle vastasyntyneelle annetaan
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trombosyyttej riippumatta trombosyyttitasosta
).:fi\pJA#D‘e[\eD;#9XiY\i;C#
BXekXia‘Xe?#NXe^A:#JZ_‘dd\i ja tarvittaessa jo ennen kuin tyypitettyj trombo8;%Dp\cf[pjgcXjk‘Z
syyttej on tarjolla. My hemmin on parasta anjpe[ifd\j1k_\Zfdgc\o‘kpf]
jk\d$Z\cc[‘j\Xj\j%EXkI\m
taa HPA-tyypitettyj trombosyyttej . Ehk isev
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trombosyyttisiirto on tarpeellinen, jos trombo-
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syyttitaso on alle 30 109/l. P n kaikukuvaus
MXi[‘dXeAN%Nfic[?\Xck_
on syyt toistaa varhain, mik li trombosyyttitaso
Fi^Xe‘qXk‘fe:cXjj‘]‘ZXk‘fef]
Kldflij1GXk_fcf^pXe[>\e\k‘Zj pysyy alle 50 109/l. My s immunoglobuliinif]Kldflijf]?X\dXkfgf‘\k‘Z
infuusioon saadaan vastetta, mutta usein hiXe[Cpdg_f‘[K‘jjl\j%Cpfe1
@8I:Gi\jj)’’/%
taammin kuin ITP:a hoidettaessa (15). H t )09X^Yp>:#D\p\ij>%9fe\
tilanteessa immunoglobuliini-infuusion voi andXiifn]X‘cli\XjXi‘jb]XZkfi]fi
ZcfeXc\mfclk‘fe1gifjg\Zkj]fi
taa ennen tyypitt m tt mi trombosyyttej .
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idille voidaan antaa ehk isev sti imXe\d‘XXjXeXck\ieXk‘m\
ki\Xkd\ek]fiYfe\dXiifn
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kun l ke on poistunut elimist st . Miltei mik
l ke tahansa voi aiheuttaa trombosytopeniaa,
mutta tyypillisimmin aiheuttajana on hepariini
tai antibiootti (24,25). Lapsilla on kuvattu my s
tulehduskipul kkeiden ja parasetamolin aiheuttamia trombosytopenioita (26).
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Myelodysplastinen oireyhtym (MDS) on hematopoieettisten kantasolujen klonaalinen h iri ,
joka johtaa luuytimen toimintah iri n ja aiheuttaa merkitt v n riskin leukemian kehittymiseen (27,28). Lapsilla se ilmenee yleens
trombosytopeniana, neutropeniana ja anemiana. Se voi my s johtua perinn llisest luuytimen toimintah iri ist (esim. Fanconin anemia, dyskeratosis congenita ja GATA2-haploinsuf sienssi) tai kehitty solunsalpaaja- tai s dehoidon j lkivaikutuksena (29). Etenev myelodysplastinen oireyhtym on allogeenisen kantasolusiirron aihe.

8gcXjk‘e\e Xe\d‘X

Vaikea aplastinen anemia (SAA) on harvinainen autoimmuuniprosessi, jossa kohteena ovat
varhaisvaiheen multipotentit hematopoieettiset
solut. T m johtaa vaikeaan pansytopeniaan
(trombosytopenia, leukopenia ja anemia) ja luuytimen aplasiaan.
Hoito aloitetaan immunosuppressiivisella
l kityksell (30). Yleens potilaat tarvitsevat
toistuvia trombosyytti- ja punasolusiirtoja. Mik li luuydin ei toivu, tehd n allogeeninen luuytimen kantasolusiirto.
Synnynn isell trombosytopenialla tarkoitetaan yleens perinn llist vikaa trombosyyttien
tuotannossa. Geenitutkimus on mullistanut
perinn llisten trombosytopenioiden diagnostiikan: aikaisemmin kuvatut sairaudet on m ritelty ja ryhmitelty geneettisin perustein ja kokonaan uusia trombosytopeniasairauksia on
kuvattu.
Perinn llinen trombosytopenia on harvinainen, ja sen aiheuttajamutaatioiden joukko on
varsin laaja. Joskus trombosyyttien koko, dysmor set piirteet, muut elinmanifestaatiot ja periytymistapa johtavat oikean diagnoosin j ljille
(taulukko 1), mutta usein eteenp in p st n
vain geenipaneelitutkimuksilla. Nykyisin tunnetaan ainakin 22 perinn llisen trombosytopenian
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geenitausta (13), mutta edelleen noin puolet ilmeist perinn llist trombosytopeniaa sairastavista j ilman geneettist diagnoosia. Toisaalta
vaikuttaa silt , ett hankalimmat hoitoa tai seurantaa vaativat geenimutaatiot sis ltyv t valtaosin jo nyt k yt ss oleviin geenipaneeleihin.
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Yleisin perinn llinen trombosytopenia on
MYH9: n liittyv sairaus (MYH9-RD) (31,32).
Se periytyy autosomissa vallitsevasti ja johtuu
MYH9-geenin (myosin heavy chain 9) mutaatiosta.
Sairauden tyypillinen piirre ovat valtavan
kookkaat, harvalukuiset trombosyytit (kuva 1).
Trombosyyttiluku on syntym st asti ja vakaasti
poikkeavan pieni, mutta vaihtelee jopa samaa
mutaatiota kantavilla potilailla v lill 10 150
109/l. Vuototaipumus on yleens liev , mutta
kaikkein matalimpiin trombosyyttitasoihin liittyy merkitt vien vuotojen riski.
Kaikilla potilailla on trombosytopenia, mutta
sen lis ksi tautiin liittyy muita manifestaatioi-
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MYH9: n liittyv sairautta potevan potilaan perifeerisen veren sivelyvalmiste,
May Gr nwald Giemsa-v rj ys. Trombosyytit ovat eritt in kookkaita (mustat
nuolet) ja neutro ilisiss valkosoluissa on n ht viss inkluusiokappaleita
(D hle-like bodies) (punaiset nuolet).

ta. Noin 60 %:lle kehittyy yleens kuulolaitetta
edellytt v , molemminpuolinen sensorineuraalinen kuulonalenema ja noin 30 %:lle munuaisten vajaatoiminta, joka vaatii usein dialyysihoitoa. Lis ksi 10 16 % potilaista saa kaihin.
Potilailla esiintyy my s poikkeavan suuria
maksan transaminaasiarvoja, mutta oireyhtym n liittyvi maksan toimintah iri it ei ole
kuvattu.
MYH9: n liittyv sairaus diagnosoidaan
osoittamalla immunov rj yksell veren neutroileist myosiiniaggregaatteja (non-muscle myosin heavy chain II) tai tutkimalla MYH9-geenin mutaatio. Kun mutaatio tunnetaan, eri elinmanifestaatioiden riski voidaan arvioida varsin
luotettavasti (33).
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Bernard Soulierin oireyhtym n (BSS) aiheuttaa
vika von Willebrandin tekij n reseptorissa (34),
joko reseptorin puuttuminen solun pinnalta tai
reseptorin viallinen toiminta. Tauti periytyy
yleens autosomissa resessiivisesti. Trombosyytit ovat normaalia selv sti kookkaampia. Vaikka
trombosytopenia on suhteellisen liev (keskim r inen trombosyyttim r on 60 109/l),
von Willebrandin tekij n reseptorivian vuoksi
potilailla on keskivaikea vuototaipumus.
Oireyhtym on kansainv lisesti harvinainen
sairaus (n. 1 potilas miljoonaa synnytyst kohden), mutta Suomessa se on jonkin verran yleisempi. Resessiivisess muodossa trombosyyttien aggregaatiotutkimuksessa ristosetiinivaste
puuttuu. Diagnoosi varmistetaan virtaussytometrisesti tai geenitestill .
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Wiskott Aldrichin oireyhtym n (WAS) ja sen
lievemm n muodon, X-kromosomiin liittyv n
trombosytopenian (X-linked thrombocytopenia,
XLT) aiheuttaa X-kromosomissa sijaitsevan
WAS-geenin mutaatio (35). Potilailla on miltei
aina trombosytopenia, mutta sen vaikeusaste
vaihtelee runsaasti ja vuototaipumus merkitt v st hyvin liev n. Trombosyytit ovat pienikokoisia.
Wiskott Aldrichin oireyhtym aiheuttaa my s
ekseemaa ja vakavan immuunivajeen. Immuunivajeen vuoksi se on aihe luuytimen kantasolusiirrolle (36). X-kromosomiin liittyv trombosytopenia on huomattavasti lievempi sairaus, jota
voidaan yleens turvallisesti vain seurata.
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