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MAAHANMUUTTAJAN 
HEMATOLOGIAA
- fokuksessa talassemia ja sirppisoluanemia



MAAHANMUUTTAJAN ANEMIAN SYITÄ

25.9.20213

❑ Alkuperäisväestöstä eroamattomat syyt 

❑ Imeytymisongelmat erityisesti tuoreilla maahantulijoilla (loiset, 

Helico etc.)

❑ Entsyymipuutokset, kuten glukoosi-6-

fosfaattidehydrogenaasipuutos

❑ Hemoglobiinipoikkeavuudet



EPIDEMIOLOGIAA

25.9.20214



25.9.20215

TILANNE SUOMESSA

❑ Suomessa asuu noin 100 000 henkilöä, jotka olivat peräisin maista, joissa 

perinnölliset hemoglobiinipoikkeavuudet, ovat yleisiä 

❑ Suomessa on useita satoja periytyvän hemoglobiinipoikkeavuutensa vuoksi 

seurantaa ja hoitoa tarvitsevaa potilasta. 

❑ Suurin osa taudeista perustilanteessaan lieviä. 

❑ Raskaus, vaikeat tulehdukset usein vaikeuttaa tautien oireisuutta 

(talassemiat: hetkellisesti? sirppisolutaudit: pysyvämmin) 



25.9.2021
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PERINNÖLLISET HEMOGLOBIINIPOIKKEAVUUDET OVAT 
HARVINAISSAIRAUKSIA 

❑Haasteena  

❑potilaiden ja terveydenhuollon edustajien väliset kulttuuri- ja 

kielierot 

❑puuttuva tieto siitä, että taudinkulkuun voidaan vaikuttaa 

(potilaat ja ammattihenkilöstö)

❑ Hoitamattoman hemoglobiinipoikkeavuuden aiheuttamat 

kudosvauriot ovat osalla potilaista eteneviä ja komplikaatiot 

kalliita hoitaa 
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HbA= 
α2β2

HbF =
α2γ2

HbA2 = 
α2δ2

95% 1-2% <3%













TERVEEN (HEMO)GLOBIINIT





ζ -> α-globiini (kromosomissa 16, 2 geenikopiota, 4 alleelia)

ε -> γ ->  δ -> β-globiini (kromosomissa 11, 1 geeni, 2 alleelia)

NORMAALI HEMOGLOBIINI



HEMOGLOBINOPATIA

• rakenteellinen vika β-

globiinissa

TAI

• globiinien tuotannon 

väheneminen 

Hb-variantit

(HbS, HbC, HbE…) 

Talassemiat

(yleisimmin α- tai β)





HbF HbA2









TALASSEMIA: EPÄTASAPAINO GLOBIINEISSA



 





  



TALASSEMIAONGELMAT
1. Anemia 

• TDT ja NTDT

• Sic! Raskaudet

• Inefektiivinen hematopoieesi -> kivut, luustomuutokset, ekstramedullaariset

hematopoieesifokuset

2.   Hepatosplenomegalia ja sappikivet

3.   Rautalasti ja sen seuraukset

• Maksa, sydän, keuhkot, munuaiset…

• Endokrinopatiat, infertiliteetti

• Tromboosit

• Anemian syveneminen
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HbF HbA2









TALASSEMIA: EPÄTASAPAINO GLOBIINEISSA



 





  

MINOR INTERMEDIA MAJOR

NTDT TDT



TALASSEMIAONGELMAT (MAJOR JA 
INTERMEDIA -MUODOT)

❑ Inefektiivinen erytropoieesi

❑ anemia

❑ hypokseemiset vauriot (esim. sydän, aivot, munuainen)

❑ Lisääntynyt raudan imeytyminen (intermedia, major-muodot)

❑ Maksa, sydän, keuhkot, munuaiset…

❑ Endokrinopatiat, infertiliteetti

❑ Tromboosit

❑ Anemian syveneminen

❑ Hepatosplenomegalia

❑ muut sytopeniat

❑ Sappiongelmat

❑ Luusto/ kasvuongelmat (inefektiivinen erytropoieesi)
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POTILASTAPAUS

14

Ensikäynti 2016

Thaimaalainen potilas.

”Perusterve”

Kiireellinen lähete hematologille Töölön 

tapaturma-asemalta sattumalöydösten 

(mikrosytäärinen anemia,  jättiperna ja –

maksa, tuumorisuspisiot rintaontelossa) 

vuoksi. 



POTILASTAPAUS
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❑ Pienikokoinen mies, 52kg, lihasmassa olematon, vatsa 
pullottaa, kasvoissa ”talassemiapiirteitä”

❑ Ikteeriset sidekalvot
❑ Hampaat huonossa kunnossa
❑ Iholla haavaumia/vanhoja jälkiä
❑ Normotensio
❑ Sydämestä pansyst. sä, keuhkoausk. normaali
❑ Kilpirauhanen normaali
❑ Maksa ja perna yli kämmenleveydet kk:sta distaalisesti

B -Leuk 8.9 * E9/l   3.4-8.2/17V- TOTAS 
B -Eryt 3.95 * E12/l   4.25-5.7/MIEHET 17V- TOTAS 

B -Hb 79 * g/l   134-167/MIEHET 16V- TOTAS 
B -HKR 24 * %   39-50/MIEHET 17V- TOTAS 

E -MCV 60 * fl 82-98/16V- TOTAS 
E -RDW 28 * %   <14/Miehet TOTAS 
E -MCH 20 * pg 27-33/17V- TOTAS  
E -MCHC 336 g/l   320-355/17V- TOTAS 
B -Trom 172 E9/l   150-360/17V-

Ferrit 3639



EKSTRAMERDULLAARINEN 
HEMATOPOIEESI JA RAUTALASTI
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Hb:n isoelektrisessä fokusoinnissa (IEF) todetaan poikkeava löydös: normaali HbAo puuttuu kokonaan ja pääkomponenttina on 
HbE-variantin tavoin liikkuva ylimääräinen vyöhyke. Lisäksi HbF visualisoituu voimakkaana. Löydös vahvistuu HPLC-
tutkimuksessa, jossa HbE-variantin osuudeksi saadaan n. 49%, HbF:n osuus 34%, HbA2:n osuus 4,2% ja HbAo 1%. Hb-fraktioiden 
osuuksien perusteella löydös viittaa kombinoituun HbE/beta0 -talassemiaan



POTILASTAPAUS
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❑ Ekstramedullaarisen hematopoieesin aiheuttamien 

tuumoreiden vuoksi aloitetaan säännölliset punasolusiirrot 

(fenotyypitetyt punasolut)

❑ Aloitetaan rautakelaatiolääkitys

❑ Potilaalla on lisäksi epäselvä tuumorimainen muutos 

maksassa.  

❑ Kehittyy nopeasti punasoluvasta-aineita eikä potilaalle 

sopivia punasoluja enää löydy -> em-

hematopoieesifokusten sädehoito, seuranta



TALASSEMIAEPÄILY

❑ Etniset juureet ”endeemisillä” alueilla

❑ PVK, Ferrit (sic! Ei TfR!) 

❑ Mikrosyyttinen anemia (varsinkin, jos yhdistyneenä 

erytrosytoosiin) ilman raudanpuutosta (P-Ferrit on normaali tai 

suurentunut)

25.9.202118



TALASSEMIAEPÄILY

❑ Etniset juureet ”endeemisillä” alueilla

❑ B-PVK, P-Ferrit (sic! Ei TfR!) 

❑ B-HbFraktiot

25.9.202119



TALASSEMIAEPÄILY

❑ Etniset juureet ”endeemisillä” alueilla

❑ B-PVK, P-Ferrit (sic! Ei TfR!) 

❑ B-HbFraktiot

25.9.202120

Lopullinen diagnoosi vaatii geneettisiä tutkimuksia (alfa- ja betaglobiinigeenien sekvensointi)

Jahnukainen et al, SLL 2016



OSA ONGELMISTA ON EHKÄISTÄVISSÄ

ERIKOISSAIRAANHOIDON INDIKAATIOT:

Verikokeissa epäily talassemiasta +

- Hb <95-90 g/l   ja/tai

- oireinen splenomegalia

- Ferrit (ei rautakuurien seurauksena) >400 

Jahnukainen et al, SLL 2016



LEIKKAUKSET

• RAUTASTATUS: 

• jos raudanpuutos, korjaus ennen toimenpidettä 

(anemian provosoitumisen vähentäminen)

• jos ferritiini koholla (yli 400-800), diagnoosin 

varmentaminen, T2* -kuvantamiset; kelaatiotarve; 

riskit (tulehdus, tromboosit)

• ANEMIA: 

• Punasolujen fenotyypitys, jos potilaan 

lähtöhemoglobiini on noin 100g/l  

• SEURANTA/HOITO TOIMENPITEEN JÄLKEEN
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HbS HbF HbA2

• Pistemutaatio β-hemoglobiinissa -> ”HbS” 

• HbSS, HbSC, HbSbeta…









SIRPPISOLUTAUTI (SCD)











  



SIRPPISOLUTAUDIN PATOFYSIOLOGIA

Wartiovaara-Kautto ja Jahnukainen, Duodecim 2017



KROONINEN HEMOLYYSI
(INFLAMMAATIO, HYYTYMISAKTIIVISUUS)

Leimahdus: 

Sirppisolukriisi



❑LUUSTO (kipukriisi)
❑ Voi edetä sydän-keuhkokriisiksi

❑AIVOT (vuoto tai tukos)
❑ Nopeasti henkeä uhkaava

❑SYDÄN-KEUHKOT (Acute Chest Syndrome) 

❑ Voi edetä monielinvaurioksi (MOF)

❑HEMATOLOGINEN
❑ Voimakas hemolyysi

❑ Sekvesteraatio



KROONISET ELINVAURIOT

immuunivaje

toimintakyky 

heikentynyt -> 

kognitiiviset kyvyt, 

psyk.sos.-ongelmat

etenevä munuaisen

vajaatoiminta

pulmonaalihypertensio

tromboosit

kardiomyopatia

MCC

sappikivet

luustoinfarktit

osteomyeiitit

osteonekroosit
priapismi

BRAIN!



VAARALLISIMPIA OVAT 
AIVOKOMPLIKAATIOT

DeBaun_Blood_2016

50% on sairastanut

aivotapahtuman ennen

30 ikävuotta

Kiihtynyt aivosuonten 
Verenvirtau: TCD mittaa tätä!

Sydän ja verisuonitautien riskit

SuonimuutoksetAkuutti anemian paheneminen

Akuutti happiosapaineen lasku



SIRPPISOLUANEMIA KRIISIÄ PROVOSOIVAT 
TEKIJÄT

• Kuivuma

• Kuume/ infektiot

• Stressi

• Lämpötilavaihtelut

• Raskaus

• Huonosti hoidettu tauti/ lähtötilanne 

25.9.202129

TOIMENPITEET



ENNALTAEHKÄISY ESIM. ELEKTIIVISIÄ 
TOIMENPITEITÄ ENNEN OLENNAISTA!

• Kuivuma

• Kuume/ infektiot

• Stressi

• Lämpötilavaihtelut

• Raskaus

• Huonosti hoidettu tauti/ lähtötilanne 

25.9.202130

KRIISIEN ESTO-

LÄÄKITYS

affisioituneiden elinten tilanteen

varmistaminen ennen tp
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AKUUTIN SIRPPIKRIISIN HOITO

• Kipulääkitys tärkein! Kipu on iskemiakipua

• Nesteytys

• Kuumeen alentaminen

• Lisähappi

• Bakteeritaudin, embolian poissulku ja hoito

• PUNASOLUSIIRTOJA PITÄÄ YRITTÄÄ VÄLTTÄÄ; 

punasoluvaihto hematologin harkinnan mukaan
• Akuutissa rintaoireyhtymässä 

• Aivo-oireisessa sirppikriisissä

• Muulle hoidolle resistentissä kipukriisissä

• Huom tavoite ei ole anemian hoito!

• Muista immunisoitumisriski 

→ käytä fenotyypitettyjä punasoluja

→ Immunisoitumisriski↑
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Duodecim 2017;133(22):2161-7 

TARKKOJA OHJEITA KRIISIN HOITAMISEEN



POTILASTAPAUS
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• Angolasta kotoisin, nyt 18-v mies

• Suomessa 2007 ->

• DG varhaislapsuudessa Angolassa (ei hoitoa tuolloin) 

• ”1.5-vuoden iässä Garcialla alkoi olla käsien ja jalkaterien kipu + turvottelukohtauksia.

Sittemmin hänellä on ollut nivelkipuepisodeja, jossa erityisesti polvi- ja kyynärnivelet ovat

hyvin kipeät ja turvonneet, näitä muutama kerta vuodessa, niiden kesto muutaman päivän.

Lisäksi Garcialla on alkanut olla vatsakipuepisodeja, jotka kestävät n. vuorokauden.

Vatsakipu tuntuu erityisesti vasemmassa kyljessä ja on hyvin kipeä. Menneet Kymenlaakson
keskussairaalaan näiden yhteydessä, joskus hoituneet kotona. ”



POTILASTAPAUS
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• Aloitettiin Hydrea, foolihappolisä ja D-vitamiini ja V-pen

• Pernanpoistorokotteet

• Osastohoitoja noin kerran parissa vuodessa 2007-2017.

• 2010 oikean olkavarren osteomyeliitti

B -Leuk 13.9 * E9/l   4.5-13.5/ 7-12V
B -Eryt 3.24 * E12/l   4.-5.2/ 6-11V
B -Hb 80 * g/l   116-154(8-11V
B -HKR 23 * %   35-45/ 6-11V
E -MCV 86   fl 75-90/ 8-11V
E -MCH 25 * pg 25-33/ 6-11V
E -MCHC 345 g/l   310-370/ 2-16V
B -Trom 433 E9/l   200-4505/ 1kk-16V

S-Ferrit 180ug/l (8-100/ Lapset)

15.8.2007: Hb:n isoelektrisessä fokusoinnissa
(IEF) todetaan poikkeava löydös: normaali HbA0
puuttuu kokonaan ja pääkomponenttina näkyy
ylimääräinen vyöhyke, jonka liikkuvuus sopii HbS-
varianttiin. Löydös vahvistuu HPLC-
tutkimuksessa, jossa HbS:n osuudeksi tulee 87%
kokonaishemoglobiinista. HbA2:n osuus on 5.0%
(koholla), HbF:n osuus on 5.8% ( koholla). Löydös
sopii sirppisolutautiin.



POTILASTAPAUS

35

❑ Transitiossa komplianssihaasteita, HbF liian matala (noin 10%)

❑ 22.3.17 potilas kovien selkä- ja raajakipujen vuoksi MEPPKL-> osastolle

❑ Erittäin kivulias. Happisaturaatio huoneilmalla 93 %, hengitystaajuus 30, lämpö 

37.3. 

❑ Thx norm, CRP matala, Hb 92. 

❑ -> HOITO: HAPPILISÄ, KIPULÄÄKE, ANTIBIOOTTI, NESTEYTYS, RAUHOITTEILU (ei 

punasoluja)

❑ Osastolla alkuun erittäin kivulias. Iv MO vain hetkellinen apu.

❑ Hengittäminen pinnallista ja ilman lisähappea saturaatiot tasoa alle 90. Ei 

kuitenkaan sydän- tai keuhkoalueen kipuoireita. 



PV +2
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❑ Lähes kaikissa nikamakorpuksissa vaikutelma 

vanhoista nikamainfarkteista.

❑ Molemmin puolin femurin caputin AVN, missä 

vasemmalla vaikutelma tuoreemmasta 

komponentista.

❑ Lonkkaniveleten lievä hydrops

❑ Femurin distaaliosassa osteonekroosi. Oikealla 

suoliluussa keski - anterioripainotteisesti reilu 

hohkaluun turvotus



PV +5
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❑ CRP yli 300, Hb 76, kivut +++, hf ++, happilisän 

tarve, kuume

❑ Vas. basaalisesti on uutta, tulehdukselliseksi 

sopivaa infiltraattia. Myös oikeassa basaalisesti

vähäisempää vastaavantyyppistä infiltraattia. 

❑ ->  KEUHKOKRIISI (hapetuksen lasku, infiltraatti, 

luustokriisi alla)

❑ Punasoluvaihto indisoitu (alkuun ”add on”, 

jatkoon vaihtona; Hb-tavoite 100g/l)
❑ Tilanne laukeaa vaihdon jälkeen

1/18: Lonkissa ja rangan nikamissa luhistumavaara. I.m.-D-vitamiinisubstitio. 

Komplianssi edelleen vaihteleva – yritetään saada syömään lääkkeitä ja 

ortopedin vastaanotolle…



POTILAIDEN TUNNISTAMINEN 
ENSISIJAISTA!

KAIKKI SIRPPISOLUANEMIAPOTILAAT

KUULUVAT ESH-SEURANTAAN JA 
HOITOON

OSA ONGELMISTA ON EHKÄISTÄVISSÄ

LAB ONNISTUU AVOHOIDOSSA 

• B-PVKT (2,40€)
• P-Ferrit (7,50 €)

• B-HbFr(aktiot)(150 €)

Jahnukainen et al, SLL 2016

Lopullinen diagnoosi vaatii 
geneettistä tutkimusta



▪ Spesifi kriisien estolääkitys/ punasoluvaihtohoidot/ 

kantasolusiirto (lapset)

▪ Elämäntapaohjaus

▪ Toimenpiteiden suunnittelu

▪ Hyvä kivun hoito

▪ Rokotteet

▪ Aktiivinen infektioiden hoito

OSA ONGELMISTA ON EHKÄISTÄVISSÄ



HEMOGLOBIINIPOIKKEAVUUSPOTILAIDEN 
HOIDON TAVOITTEET

❑ Tarkka dg -> perinnöllisyysneuvonta

❑ Asiantuntevan moniammatillisen hoitotiimin hyödyntäminen

❑ Oireettomuus

❑ Ei akuutteja sairaalahoitojaksoja

❑ Mahdollisuus kantasolusiirtoon (mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa ennen merkittävien kroonisten elinhäiriöiden 

ilmenemistä)

Erikoistilanteiden ennakoiminen ja 
mahdollisimman vähäiset komplikaatioriskit 



• HUS: HYKS HEMHARV-klinikka (Syöpäkeskus, hematologian pkl)

• MUU MAA: hematologit (vaikeissa tilanteissa HUS HEMHARV)

• Ennen konsultaatiota: 

• pvkt

• ferrit

• HbFr-vastaukset (ellei potilas ole jo diagnosoitu)

• jos lievä talassemia (Hb yli 100g/L, ei rautalastia; konsultaatio ei yleensä ole tarpeen)

• jos sirppisoluanemia, konsultaatio on AINA tarpeen

25.9.202141

MISTÄ APUA?


