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•  Hemostaasijärjestelmä 

•  Hyytymisnäytteiden preanalytiikka 

•  Laboratoriotukimukset ja niiden kliininen 
käyttö  
 



Hemostaasijärjestelmä 

•  pysäyttää verenvuodon 
•  rajoittaa muodostuneen hyytymän paikalliseksi 

veren solut 
ja proteiinit  

veren virtaus 

verisuonen 
seinämä 



Hemostaasijärjestelmä   
PRIMAARI HEMOSTAASI 
Verihiutaleet 
Von Willebrand -tekijä 
Verisuonen seinämä 

HYYTYMINEN 
Veren 
hyytymistekijät 

FIBRINOLYYSI 

fibrin 

kollageeni 
endoteeli 

protrombiini Trombiini 

fibrinogen 

FIX 
FVIII 

FVa 

Plasmino-
geeni 



Preanalytiikka:  
laboratorion huolehtimat toiminnot ja  

potilaasta riippuvat kliiniset tekijät 

potilas- 
riippuvaiset 

tekijät 
näytteen  
kuljetus & 
säilytys 

näytteen  
käsittely 

Hoitoyksikkö Laboratorio 

näytteenotto 

 PREANALYTIIKKA 

testi- 
pyyntö 



Näytteenotto 

Näytteen ennenaikainen  
hyytyminen on estettävä  

  
Ø  Hyytymistekijöiden aktivoituminen  
Ø  Trombosyyttien aktivoituminen 
Ø  Hyytymistekijöiden kuluminen in vitro 

– Oikea näyttenottotekniikka 
– Atraumaattinen pisto 
– Hyytymisen esto (antikoagulaatio) 
– Näytteen riittävä sekoitus 

 

 Kansainväliset ja paikalliset ohjeet: 
- CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) 2008.  
-  Sample tube coding system (ISO 6710),  WHO 



Näytteenotto:  
tarvikkeet, tekniikka, antikoagulantti, täyttöaste 

Oikeilla näyttenottovälineillä ja –tekniikalla 
 estetään 
Ø  kudostekijän kontaminaatio 
Ø  hyytyminen, trombosyyttiaktivaatio 
Ø  hepariinikontaminaatio 
    

   - Neulakoko: 19-22 G 
   - Putket, ruiskut, katetrit 
   - Puristusside 
 
3.2 % (109 mM) natrium-sitraatti  

Ø  Sitoo plasman Ca++:ia 
Ø  Riittävä sekoittuminen! 

Veri : antikoagulantti = 9:1 
Hyväksyttävä täyttöaste + 10% 
 
 
Adcock et al, CLSI, 2008.  
Lippi et al, J Thromb Haemost 2005. HUSLAB, WHO ja CLSI 2008 



•  Hemostaasijärjestelmä 

•  Hyytymisnäytteiden preanalytiikka 

•  Laboratoriotukimukset ja niiden kliininen 
käyttö  
– Verenvuoto 

• trombosyyttitutkimukset 
– Tukos 
– Lääkevasteen arviointi 



Verenvuotopotilas klinikassa  

•  Kliiniset tilanteet:  
– äkillisiä, päivystyksellisiä 
– elektiivisiä 

•  Monialaisuus 
•  Preanalyyttiset tekijät 



VERENVUOTO – akuutti tilanne 
-  24h / 7vrk 
-  B-PVKT (Trom, Hb, Hkr) 
-  P-TT, P-APTT 
-  P-FiDD 
-  INR, AntiFXa, Trombai 
-  FVIII, FIX, vWFRCo, FXIII 

  
8665 P –Hyyttek (HUSLAB)  

P -TT 
P -APTT 
P -Trombai 
P -AT3 
P -Fibr 
P -FVIII  
P -FiDD 



P -TT 

Hyytymisjärjestelmän seulontatutkimukset 

P -APTT 



Tromboplastiiniaika, TT  
(PT, prothrombine time) 

INR 

Proteiini C 
   Proteiini S 

PT [patient] 

PT [normal] ( ) 
ISI 

INR =   



TT = tromboplastiiniaika 
INR 

•  tulos ilmoitetaan prosentteina normaalista (TT%), viitearvot 70-130% 
•  mittaa maksan syntetisoimien, K-vitamiinista riippuvien hyytymistekijöiden 

FII, FVII ja FX yhteisvaikutusta 
•  tulos on lähes sama kuin matalimman em. hyytymistekijän aktiivisuus 
•  jos hyytymisjärjestelmän toiminta normaalista alentunutta, TT%-arvo 

normaalia matalampi 

•  TT - käyttö: vuototaipumuksen selvittely, maksan toiminnan arviointi 
•  INR – käyttö:  varfariinihoidon seurannassa 

•  TT% alentunut /INR pidentynyt: 
–  Varfariini-hoito (Marevan) 
–  K-vitamiinin puutos 
–  Maksan vajaatoiminta 
–  Yksittäisen hyytymistekijän vajaus 



APTT 
= aktivoitunut partiaalinen tromboplastiiniaika 

•  mittaa sisäisen hyytymisreitin tekijöiden (XII, XI, IX, VIII, X, V, II ja I) 
yhteisvaikutusta (esim. HUSLABin viitearvot 23-33 s) 

•  seulontatutkimuksena yksinään epäspesifinen ja epäherkkä 
•  käytetään yhdessä TT-tutkimuksen kanssa hyytymishäiriöiden 

seulonnassa 

•  APTT pidentynyt 
–  Hyytymistekijäpuutos (esim. FVIII) 
–  Vaikea maksan vajaatoiminta 
–  Lupusantikoagulantti 
–  DIK 
–  Hepariinihoito (UFH), (näytteenoton hepariinikontaminaatio) 
–  Trombiinin estäjä 

•  Menetelmän standardointi vaikeaa (reagenssit, laitteet, preanalyyttiset 
tekijät) 



Hemostaasin seulontakokeiden  
tulkinta vuotohäiriöissä 

TT% alentunut, APTT normaali 
   - maksan vajaatoiminta 
   - hyytymistekijän vajaus: II, VII tai X 
   - K-vitamiinin puutos 

   - varfariinihoito 
    

APTT pidentynyt, TT% normaali 
   - hyytymistekijän vajaus:  
      V, VIII, IX, XI tai XII 
   - vaikea VWD (VIII alentunut) 

   - hepariini, trombiinin estäjä 
   - lupusantikoagulantti 

TT% alentunut, APTT pidentynyt 

   - vaikea maksan vajaatoiminta 
   - yleistynyt vaikea hyytymishäiriö 
      (esim. DIK) 
   - akuutti massiivinen verenvuoto 
   - hyytymistekijävajaus (Fibrinog), NOAK 

TT% normaali, APTT normaali 
   - FXIII vajaus 
   - von Willebrandin tauti 
   - trombosytopenia 
   - trombosyyttien toimintahäiriö 



Traumaan / massiiviseen vuotoon 
liittyvä koagulopatia 

Verisuonivaurio 
Kudostrauma: 

  - trombosyyttien kulutus 
      - hyyt.tekijöiden kulutus (Fibr, FXIII) 

                   -hyperfibrinolyysi 
Altistavat tekijät: 

Hankinnaiset, perinnölliset 

VERENVUOTO 

hypotermia, 
asidoosi, 

hypokalsemia 
Hardy et al, Vox Sang 2005;  Kozek-Langenecker, 2007. 

Nesteytys: 
diluutio 



Vuototaipumuksen selvittely 
3355 P–Vuotot 

P -TT 
P -APTT 
P -Trombai 
P -Fibr  
P -FV 
P -FVII 
P -FVIII 
P -FIX 
P -FXIII 
P -vWFRCo 
P -vWF-Ag 
 

Indikaatio: kroonisen vuototaudin / 
yleistyneen vuototaipumuksen selvittely  

•  HUSLAB tarv: P -FII, P –FX, P-FXI, P-FXII 

•  Jos normaali:  
•  Primaarihemostaasin tutkimukset 
•  Muut vuodolle altistavat tekijät 

 

⇒ Poikkeava tulos on kontrolloitava 
⇒ Jatkotutkimukset 



VERENVUOTOTAIPUMUS 

 
•  Perinnölliset verenvuototaudit 

–  von Willebrandin tauti  
–  trombosyyttidefektit 
–  hemofiliat, muut hyytymistekijävajeet 

•  Hankitut tilat 
–  Sairaudet: maksa- tai munuaissairaus, infektio, 

hematologinen sairaus, anemia, DIK, syöpä, 
autoimmuunitauti, verisuoniperäinen tauti… 

–  Lääkkeet:  
•  varfariini, hepariini, dabigatraani, rivaroksabaani... 
•  ASA, klopidogreeli, prasugreeli... 
• NSAID, SSRI, omega-3... 



Miten trombosyyttejä voidaan tutkia? 

Adheesio 
Aggregaatio: 

Funktiotutkimukset 
(toimintahäiriöt / lääkkeet)   

aktivaatio 

sekreetio 

Tuotto: Luuydin 

Koko 

Morfologia: sivelyvalmiste 

Määrä: B-Tromb 

Reseptorit: 
Ekspressio 

signalointi 



Trombosyyttien funktiotutkimus kokoveressä 

PFA-100® verisuonivaurio 

kollageeni 

agonisti 

virtaus 

   trombosyyttitulppa 

PFA-100® platelet function analyzer  
In vitro vuotoaika 
Kollageeni/adrenaliini (KO/EPI): 82-150 s 
Kollageeni/ADP (KO/ADP): 62-100 s 
Poikkeava tulos: Tromb <50 x 109/l, Hkr <30% 

  



D-dimeeri (P-FiDD) 

•  Laskimotukoksen tai keuhkoembolian poissulku 

•  hyytymisaktivaatio ja fibrinolyysi 
•  Koholla mm. seuraavissa tiloissa:  

–  laskimotukos, laaja-alainen valtimotukos 
–  vaikea infektio/inflammaatio 
–  syöpäsairaus  
–  eräät mikroangiopatiat (kuten DIK) 
–  raskaus, pre-eklampsia 
–  trauma, leikkaus, merkittävä verenvuoto 

•  tukospotilaiden hoitovasteen seurannassa ja tukoksen 
uusiutumisriskin arvioinnissa 



Tromboositaipumuksen selvittely 
- koska laboratoriotutkimuksia? 

  
–  tukos epätavallisessa paikassa 
–  toistuvat tukokset 
–  spontaanitukos (ei edeltävää leikkausta, 

immobilisaatiota, raskautta, syöpää...) 
– nuori potilas (< 50-v.) 
–  toistuvia keskenmenoja  
–  sekä valtimo- että laskimotukoksia tai 

valtimotukos ilman verisuonitautia 
–  lähisuvussa poikkeava tukostaipumus 

 



Tromboositaipumuksen selvittely 
4025 P –Trombot 

Osatutkimuksia: 
P –APCres  
B -FV-D   
B -FII-D   
P -PC 
P -AT3 
P -PS-AgV  
P -LupusAK 
P -B2GPAbG 
P –KardAbG 
P –FVIII 

 
Lausunto ja potilasohjaus: 

Trombofilia: poikkeavat kontrolloitava (paitsi geenilöydökset) 
Ohje potilaalle ja hoitohenkilökunnalle,  
huomioitava hankinnaiset tilat 
 



PRIMAARIHEMOSTAASI PLASMAN 
HYYTYMIS-

JÄRJESTELMÄ 

FIBRINOLYYSI 

fibrin 

kollageeni 
endoteeli 

protrombiini trombiini 

fibrinogeeni 

FIX 
FVIII 

FVa 

Plasmino-
geeni 

Hyytymisjärjestelmä 

fibriini 



Keinoja vaikuttaa hyytymiseen 

 
 

fibrin 

kollageeni 
endoteeli 

protrombiini trombiini 

fibrinogeeni 

FIX 
FVIII 

FVa 

plasminogeeni 
 

ASA 
klopidogreeli 

GPIIbIIIa-antagonistit 
dipyridamoli 

varfariini 

UFH 
LMWH 

danaparoidi 
fondaparinuuksi 
rivaroksabaani 

apiksabaani 

tPA 
streptokinaasi 

lepirudiini 
bivalirudiini 

(argatrobaani) 
dabigatraani 

AT 
PC 

trombosyytit 
punasolut 

desmopressiini 
VWF 

jääplasma 
PCC 

K-vitamiini 

FVIII 
FIX 

Feiba 
FVIIa 

 

traneksaamihappo 

FXIII 



VARFARIINI :  P-INR 

HEPARIINIT:  P-APTT, P-AntiFXa 
  

UUDET ANTITROMBOOTTISET LÄÄKKEET:   
 P-TT 
 P-APTT 
 P-Trombai 

P-Dabi-Ta 
P-Anti-FXa –pohjaiset menetelmät: P-aFXaRiv 
(Trombosyyttiestäjät) 

LÄÄKEMONITOROINTI 



•  laboratoriomonitorointia ei tarvita rutiinisti 
•  erityistilanteiden varalle tulee olla keinoja 

•  TT-INR ja APTT voivat auttaa, mutta herkkyys ja 
informaatio rajallisia, laboratoriokohtaisia eroja. 

•  Dabigatraani: Trombiiniaika (Trombai) on erityisen herkkä. 
Vakioitua trombiiniaikaa (P -Dabi-Ta) voidaan käyttää 
pitoisuuden määrittämiseen erityistilanteissa.  

•  Rivaroksabaani: erikseen vakioitu menetelmä (aFXaRiv) 
•  Apiksabaani: ei vielä menetelmää 

•  Yliannostuksen tai alihoidon rajat sekä hemostaasille 
turvalliset pitoisuudet ovat vakiintumatta.  

•  Kliininen tilanne ja näytteenoton ajoitus vaikuttavat 
merkittävästi tulosten tulkintaan. 

NOAK ja laboratorio 



Yhteenveto 

•  Hyytymisnäytteiden preanalytiikka on perusta 
luotettavalle analytiikalle ja tulosten tulkinnalle 

•  Hemostaasin peruskokeet PVKT, TT/INR,  
APTT ja FiDD ovat keskeisiä, mutta eivät aina 
riittäviä tai tarpeeksi nopeita 

•  Vuototautipotilaiden akuutteja tilanteita varten 
tarvitaan erikoistutkimuksia (FVIII, FIX, VWF) 

•  Yleistynyttä vuototaipumusta tai poikkevaa 
tukostaipumusta voidaan selvittää 
laboratoriokokein (stabiilissa vaiheessa) 



Laboratoriotukimukset ja niiden kliininen käyttö:  
 

Laboratorion ohjekirja 
www.huslab.fi/ohjekirja/ 
Preanalytiikan käsikirja 

 

KIITOS! 


