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ANEMIA 

• Veren hemoglobiini- tai punasoluarvojen 
pieneneminen alle viitealueen 

• WHO:n luokitus 1968 
– naiset Hb alle 120 g/l 
– miehet Hb alle 130 g/l   

• Suomalaiset viitealueet 
– naiset Hb 117 - 155 g/l 
– miehet Hb 134 - 167g/l 

                       Kairisto et al. Suom Lääkäril 2003 



Nutritional Anaemias: Report of the WHO Scientific Group. 

Geneva, Switzerland: World Health Organization, 1968  



Miesten hemoglobiinipitoisuus 

Kairisto SLL 2003 



Naisten hemoglobiinipitoisuus 

Kairisto SLL 2003 



KROONISEN TAUDIN ANEMIA 

• Kroonisen taudin anemia on anemia, joka 
liittyy tiettyyn sairaustilaan, ja sille on 
ominaista matala seerumin rautapitoisuus 
huolimatta runsaista rautavarastoista 

• Aiempi termi sekundaarianemia 
 

 
 



KROONISEN TAUDIN ANEMIA 

• Krooniset infektiot 
• Autoimmuunisairaudet 
• Tulehdukselliset suolistosairaudet 
• Syöpätautiin liittyvä anemia 
• Renaalinen anemia ja maksasairauksiin liittyvä 

anemia poikkeuksia 
• Verenpainetauti, diabetes, sydämen 

vajaatoiminta 
 



KROONISEN TAUDIN ANEMIA 

• Anaemia of chronic inflammation/disease 
(tulehdusanemia) 

• Kriteerit: autoimmuunisairaus tai krooninen 
infektio tai äskettäinen akuutti infektio 
– Merchant & Roy, Brit J Haematol, 2011 
– Artz & Thirman, J Gerontol A Biol Med Sci, 2011 
– Price et al, Blood Cells Molec Diseases, 2011  

 



KROONISEN TAUDIN ANEMIA 

• UAE = Unexplained anaemia of the elderly 
• UA = Unexplained anaemia 

 
• Tulehdusanemiassa ja epäselvässä anemiassa 

seerumin rautapitoisuus voi olla matala, crp ja 
lasko suurentuneet  
 



Anemian vaikutukset iäkkäillä 

• Anemia lisää kuolleisuutta  
– tutkittu sydäninfarktipotilailla, sydämen ja 

munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla 

• Anemia lisää sairastavuutta 
• Anemia heikentää elämän laatua 
• Anemia heikentää toimintakykyä 
• Anemia huonontaa kognitiivisia toimintoja 

 
 



Anemian vaikutukset iäkkäillä 

• Anemia liittyy  
– Lisääntyneeseen haurauteen 
– Toistuviin kaatumisiin 
– Alentuneeseen luun tiheyteen 
– Alentuneeseen lihasmassaan 
– Deliriumriskin lisääntymiseen sairaalapotilailla 

 
 



Impact of anemia on hospitalization and mortality in 
older adults  

(Culleton et al Blood 2006)  

• Väestötutkimus, n=17030 yli 65 vuotiasta 
kotona asuvaa 

• Seuranta-aika 3,2 v, 52468 henkilövuotta 
• Hb < 110 g/l 4,2 % 
• Kuolleisuus aneemisilla viisinkertainen 
• Sairaalahoitoon joutumisen riski 

kaksinkertainen  



Culleton et al Blood 2006 



Culleton et al Blood 2006 





Gaskell et al, BMC Geriatrics 2008 



Anemian vallitsevuus 

 

Guralnink et al, Blood 2004 



Anemian vallitsevuus 

• Sairaalapotilailla anemiaa 24-75 %:lla 
• Varsinais-Suomessa kotona asuvilla terveillä              

65-99 vuotiailla 1-2 %:lla  ja laitosasukkailla 1-
5 %:lla anemia, n=769. (Rajala  1991) 

• TUVA3-tutkimuksessa 85-vuotiaiden 
turkulaisten kohortissa anemian vallitsevuus 
kotona asuvilla naisilla 9,5% ja miehillä  36,5 
%.   

 
 



Anemian  ilmaantuvuus 

Ania et al JAGS 1997 



Hankitut anemiat 



Anemian syyt iäkkäillä 

• USA:n NHANES III väestöpohjaisessa 
tutkimuksessa n. 2 800 000 yli 65-vuotiasta 
anemiapotilasta:  
– 1/3 osalla puutosanemia  

• (rauta, B12-vitamiini,  foolihappo) 

– 1/3 osalla kroonisen taudin anemia ja/tai 
renaalinen anemia 

– 1/3 anemian syy epäselvä 

Guralnink et al, Blood 2004 





Price et al, Blood Cells Molec Diseases, 2011 



Price et al, Blood Cells Molec Diseases, 2011 





Artz & Thirman, J Gerontol A Biol Med Sci, 2011 



Artz & Thirman, J Gerontol A Biol Med Sci, 2011 



Punasolutuotanto iäkkäillä 

• Luuytimen kantasolujen määrä, punasolujen 
elinikä tai raudan kinetiikka eivät muutu 
vanhuksilla 

• Iäkkäillä luuytimen toiminnallinen reservi 
heikkenee ja anemia korjaantuu hitaammin 

• Paljon avoimia kysymyksiä 
 



Kroonisen taudin anemian mekanismit 

• Lyhentynyt punasolujen elinikä  
– Dyserytropoieesi 
– Punasoluvaurio 
– Erytrofagosytoosi  

• Heikentynyt erytropoietiinituotanto  
– IL-1, TNF-α ja  TGF-β vähentävät munuaisten 

erytropoietiinin tuotantoa 
 

Kushner, Hematology, 2006, Muños et al, 
World J Gastroenterol, 2009 



Kroonisen taudin anemian mekanismit 

• Heikentynyt erytropoietiinivaste erytropoieesiin  
– IFN-γ, TNF-α ja IL-1 vähentävät punasolujen 

tuotantoa luuytimessä 

• Punasolujen esiasteiden jakautumisen ja 
erilaistumisen inhibitio 

• Hepsidiinin aiheuttama raudanpuutteinen 
hematopoieesi 

 
 Kushner, Hematology, 2006, Muños et al, 

World J Gastroenterol, 2009 



Hepsidiini 

• Keskeinen raudan homeostaasin säätelijä 
• Maksan syntetisoima 25 aminohappoa 

sisältävä veressä kiertävä peptidihormoni, 
erittyy virtsaan 

• Hepsidiini sitoutuu enterosyyttien, 
makrofagien, hepatosyyttien ja istukan 
raudankuljetus-proteiiniin ferroportiiniin => 
raudan vapautuminen verenkiertoon estyy => 
punasolujen tuotanto hidastuu toiminnallisen 
raudanpuutteen vuoksi 
 
 



Hepsidiini 

• Hepsidiinin tuotantoa lisäävät 
– Dietaarinen rauta 
– Tulehduksen välittäjäaine IL-6 

• Hepsidiinin tuotantoa vähentävät 
– Anemia 
– Hypoksia 



Nemeth, Hematology 2006 



Kushner, Hematology, 2006 

 



Babitt & Lin, Am J Kidney Dis 2010 



Testosteroni ja anemia 

 

Ferrucci et al, Arch Intern Med, 2006  



Grossman & Zajac, Asian Journal of Andrology 2012 



Anemian diagnostiikka 

 Vanhuspotilaan muut sairaudet ja yleistila on 
otettava huomioon tutkimussuunnitelmaa 
tehtäessä 
 Eri sairaudet voivat johtaa 

laboratoriotutkimusten tulkintaongelmiin ja 
voivat peittää toistensa vaikutukset.  
 Vanhuksen anemian diagnostiikassa tarvitaan 

usein tavanomaista kattavampia tutkimuksia. 
 
 
 
 



Anemian diagnostiikka 

 Kliininen tutkimus  
 Peruslaboratoriotutkimukset iäkkäällä 

anemiapotilaalla: 
PVK, valkosolujen erittelylaskenta, retikulosyytit,                                             
lasko, crp, TfR, ferritiini, S-B12-TC2 (S-B12), Fe-
folaatti, TSH, Krea, Alat. Perifeerisen veren 
sivelytutkimus                                                             

 
 



Anemian diagnostiikka 

 Kroonisen taudin anemian diagnoosi on 
poissulkudiagnoosi 
 Hepsidiini-määritys on saatavilla, mutta sen 

kliininen merkitys rajallinen 
 
 
 
 



Anemian diagnostiikka 

• MILLOIN JATKOTUTKIMUKSIA? 
– Perustutkimusten jälkeen epäselväksi jäänyt 

anemia 
– Yleisoireet tai erityiset löydökset 
– Muut verenkuvan poikkeavuudet 
– Epäily pahanlaatuisesta taudista 

 



Anemian hoito 

• Anemian hoito vanhuksilla ei poikkea periaatteiltaan 
nuorempien aikuisten hoidosta.    

• Kroonisen taudin anemian tärkein hoito on 
perussyyn hyvä hoito, mikäli mahdollista 

• Renaalisen anemian hoidossa epo-valmisteet ovat 
mahdollisia 



Anemian hoito 

• Kroonisen taudin anemia on vanhuksillakin yleensä 
lievä tai kohtalainen.  

• Harkitsematonta rautahoitoa tulee välttää, ainakin 
hoitovaste on arvioitava  

• Verensiirtoihin joudutaan turvautumaan harvoin, 
esimerkkinä sydänoireiden pahentuminen 
merkittävän anemian yhteydessä 
 



Kiitos! 
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