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Antitrombiinin perinnöllinen vajaus
Tausta
Antitrombiini (aik. antitrombiini III) on fysiologinen antikoagulantti, joka estää
hyytymän muodostumista inhiboimalla trombiinia ja aktivoituneita hyytymistekijöitä F
X, F IX ja F XI. Antitrombiinin sitoutuminen hepariiniin tehostaa huomattavasti
trombiinin inaktivointia. Tyypin I vajauksessa antitrombiinin aktiivisuus ja pitoisuus
ovat molemmat normaalia pienempiä. Tyypin II vajauksessa antitrombiinin pitoisuus on
normaali, mutta sen toiminta on laadullisesti poikkeavaa (eli aktiivisuus on alentunut).
Antitrombiinin vajaus (AT-vajaus) periytyy autosomissa vallitsevasti.
Tyypin I
vajauksen taustalla on suomalaisessa väestössä lukuisia geenivirheitä, joita ei
määritetä rutiinisti. Sen sijaan tyypin II vajaus selittyy suomalaisella valtamutaatiolla
(AT P73L) antitrombiinia koodaavassa serpinc1-geenissä lähes 90 %:ssa suvuista.
Tämä pistemutaatio vaikuttaa hepariinin sitomiskohtaan. Kyseisen mutaation
aiheuttama AT-aktiivisuuden pienentyminen vaihtelee ja aktiivisuutta mittaavien
menetelmien kyvyssä löytää mutaation kantajat on suuria eroja. Herkälläkin
menetelmällä AT-aktiivisuus saattaa olla aivan normaalialueen tuntumassa, joten
geenitutkimusta suositellaan herkästi.
AT-vajaus voidaan todeta perinnölliseksi myös ilman geenitutkimuksia, mikäli
antitrombiinin aktiivisuus on toistetusti normaalia pienempi (ilman hankinnaista syytä)
ja sama löydös todetaan myös ensimmäisen asteen sukulaisella. Hankinnainen vajaus
voi syntyä vähentyneen synteesin (esim. maksasairaus), lisääntyneen kulutuksen
(esim. tromboosi, DIC, pre-eklampsia, leukemia) tai lisääntyneen menetyksen (esim.
nefroottinen syndrooma, tulehduksellinen suolistosairaus) pohjalta. Lääkkeistä
hepariini, estrogeeni ja L-asparaginaasi vähentävät antitrombiinia.
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AT-vajauksen
esiintyvyydeksi
länsimaissa
arvioidaan 0,02-0,2 %.
Tukoksen vaara
Tunnetuista tukostaipumukselle altistavista hyytymishäiriöistä AT-vajaukseen liittyy
suurin tukosvaara. Tukosvaaran suuruus vaihtelee kuitenkin huomattavasti suvuittain
taustalla olevasta geenivirheestä riippuen. Ilmeisesti mitatulla AT-aktiivisuuden tasolla
ei kuitenkaan ole suoraa yhteyttä tukosvaaraan. Tukosvaara on merkittävä sekä tyypin
I että tyypin II AT-vajauksessa. Neonataalivaiheen jälkeen tukosvaara on pieni
murrosikään saakka. Tukokset ovat usein spontaaneja, mutta suuressa osassa taustalla
on lisäksi jokin muu perinnöllinen tai hankinnainen vaaratekijä (leikkaus, murtuma,
muu immobilisaatio, vaikea infektiosairaus, ehkäisypillereiden käyttö, raskaus,
synnytys, lapsivuode tms.). AT-vajaus lisää myös tukoksen uusiutumisvaaraa. Osa
tukoksista on ehkäistävissä profylaksilla tai välttämällä altistusta. Kaikki hoidettavissa
olevat verisuonitukosten riskitekijät tulisi hoitaa mahdollisimman hyvin. Ylipainoa tulisi
välttää, sillä se lisää tukosvaaraa mm. alaraajojen hidastuneen laskimovirtauksen
kautta. Tupakoinnin lopettamista on syytä rohkaista.

Hoito
Tukosvaara on arvioitava yksilöllisesti. Oireettoman henkilön tukosvaaraan vaikuttaa
suvun tukoshistoria ja mahdollisten muiden perinnöllisten tai hankinnaisten
vaaratekijöiden olemassaolo. Oraalinen antikoagulaatiohoito ehkäisee tukoksia
tehokkaasti. Oireettoman kantajan antikoagulaatio ei yleensä ole tarpeen.
Akuutti tromboosi hoidetaan muuten tavalliseen tapaan, mutta lisäksi voidaan joutua
nostamiseksi
antamaan
antitrombiinivalmistetta
antitrombiinipitoisuuden
normaalitasolle hepariinihoidon ajaksi. Tukoksen tavallista pitempikestoisen hoidon tai
pysyvän
antikoagulaatiohoidon
aiheellisuutta
harkitaan
tapauskohtaisesti.
Nykysuositusten perusteella laskimotukoksen kliiniset piirteet vaikuttavat hoidon
kestoon enemmän kuin pelkkä todettu AT-vajaus (ks. Laskimotukoksen ja
keuhkoembolian Käypä hoito -suositus). Sairastettu spontaani laskimotukos ja todettu
AT-vajaus voi olla peruste pitkäaikaiseen antikoagulaatiohoitoon.
Profylaksi
Riskitilanteisiin liittyvä tukosprofylaksi on tärkeä. Elektiivisiin toimenpiteisiin liittyvä
tukosprofylaksi määräytyy ennemmin toimenpiteen kuin pelkän todetun AT-vajauksen
perusteella. Leikkausten, murtumien, raskaudenkeskeytysten ja synnytysten hoito on
hyvä suunnitella yhdessä hyytymisasiantuntijan kanssa. Tavanomaisen tukosprofylaksin
lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää antitrombiinikorvausta. Pienet lyhytkestoiset
toimenpiteet, joihin ei liity immobilisaatiota, eivät yleensä vaadi tukosprofylaksia.
Raskaus ja ehkäisy
Naisille, joilla on AT-vajaus, suositellaan tukosprofylaksia raskauden ja lapsivuoteen
ajaksi. Aikaisempi tukoshistoria vaikuttaa hoitoannokseen. Antitrombiinikorvausta
voidaan harkita tapauskohtaisesti. Yhtenäisiä suosituksia antitrombiinikorvauksen
käyttämisestä ei ole.
Estrogeeniä sisältävät ehkäisypillerit ovat pääsääntöisesti vasta-aiheisia. Pelkkää
progestiinia sisältävät ns. minipillerit ja hormonikierukka eivät vaikuttaisi lisäävän
tukosvaaraa. Hormonikorvaushoidon ja AT-vajauksen yhteisvaikutuksesta ei ole
varmaa tietoa.
Sukulaisten tutkiminen
Ensimmäisen asteen sukulaisten (vanhemmat, sisarukset, lapset) tutkimista pidetään
aiheellisena. Oireettomat kantajat tunnistamalla voidaan osa tukoksista välttää
neuvonnalla ja antamalla tukosprofylaksi suuren riskin tilanteissa. Oireettomien
kantajien neuvonnassa tulee välttää turhaa sairaaksi leimaamista, sillä kuitenkin vain
osa henkilöistä, joilla on AT-vajaus, saa koskaan tukoksen.
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