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Kuolleisuus vaikeaan sepsikseen on vähentynyt
Sepsis, vaikea sepsis ja septinen sokki määri-

teltiin vuonna 1992 (1). Sepsis on infektio, johon liittyy elimistön yleistynyt tulehdusreaktio. Vaikeaan sepsikseen liittyy uusi, infektion
aiheuttama elinhäiriö. Septinen sokki on vaikea sepsis, jossa elinhäiriönä on nestehoidolle
reagoimaton hypotensio. Epidemiologisissa
tutkimuksissa vaikean sepsiksen vuosittaisesta
ilmaantuvuudesta on määritelmästä riippuen
esitetty 3,5-kertaisia eroja (300/100 000–
1 064/100 000) ja ilmaantuvuus on lisääntynyt ajan myötä (2). Vaikea sepsis onkin yleisin
kuolemaan johtava sairaus tehohoitopotilailla.
Sen lisäksi ”septikemian” hoito on kallein yksittäisen sairauden hoidoista Yhdysvalloissa.
Kuolleisuus vaikeaan sepsikseen ja erityisesti septiseen sokkiin on 25–60 % (3, 4, 5, 6, 7).
Vaikean sepsiksen ennusteen parantamiseen
on kiinnitetty maailmanlaajuisesti huomiota.
Euroopan tehohoitoyhdistyksen (ESICM) ja
Society of Critical Care Medicine (SCCM)
ovat yhdessä julkaisseet jo vuonna 2002 Surviving Sepsis Campaign ‑ohjelman, jonka tavoitteena on ollut vähentää kahdessa vuodessa
vaikean sepsiksen suhteellista kuolleisuutta
25 %:lla (8). Päämäärän toteuttamiseksi kampanja on pyrkinyt muun muassa lisäämään
tietoa vaikeasta sepsiksestä, parantamaan sen
tunnistamista ja diagnostiikkaa, lisäämään tehokkaiden hoitointerventioiden käyttöä sekä
jalkauttamaan näyttöön perustuvaa hoitoa
kliinikoiden päivittäiseen työhön.
Vaikean sepsiksen ennusteen parantamiseksi on myös tehty lukuisia satunnaistettuja
tutkimuksia. Tulokset olivat 2000-luvun alku
puolella lupaavia varhaisen tavoiteohjatun
hoidon, aktivoituneen proteiini C:n ja hydrokortisonin osalta (3, 4, 9). Myöhemmissä
tutkimuksissa aktivoitu proteiini C, intensiivinen veren glukoosipitoisuuden kontrollointi,
hydrokortisoni ja varhainen protokollalla ohjattu hoito eivät kuitenkaan ole osoittautuneet

lumelääkettä tai kontrolliryhmää paremmiksi
(5, 7, 10, 11).
Silti vaikean sepsiksen ennuste on 2000-luvun alkupuolelta kuitenkin parantunut. Tuoreessa Critical Care Medicinessä julkaistussa
meta-analyysissä arvioitiin vuosina 1991–
2009 julkaistut satunnaistetut tutkimukset
vaikeasta sepsiksestä (12). Kontrolliryhmän
kuolleisuus oli 46,9 % vuosina 1991–1995 ja
pieneni 29 %:iin vuosina 2006–2009 tehdyissä tutkimuksissa. Kuolleisuus vaikeaan sepsikseen pieneni 3 %:n vuosivauhtia.
Australiassa ja Uudessa-Seelannissa tehtiin
kahden väestön kattava tutkimus vuosien 2000
ja 2012 välillä (13). Yli 100 000 tehohoitoisen,
vaikeaa sepsistä sairastavan potilaan otoksessa
kuolleisuus pieneni 35 %:sta 18,4 %:iin. Pieneneminen oli havaittavissa kaikissa vaikean
sepsiksen alaryhmissä (vaikea sepsis, septinen
sokki, kirurgiset potilaat, sisätautipotilaat, liitännäissairauksia sairastavilla, eri ikäryhmät,
eri sairauden vaikeusasteet, hengitysvajauspotilaat, akuutin munuaisvaurion saaneet).
Nuorilla vaikeaa sepsistä sairastavilla potilailla, joilla ei ollut liitännäissairauksia, kuolleisuus vaikeaan sepsikseen vuonna 2012 oli
4,6 %. Vakiointi sairauden vaikeusasteen tai
hoitavan teho-osaston mukaan ei muuttanut
tuloksia. Väheneminen oli samanlaista kaikilla
sairaanhoidon tasoilla (yliopistosairaala, keskussairaala, aluesairaala ja yksityinen sairaala).
Vaikean sepsiksen epidemiologiaa on tutkittu myös Suomessa. FINNSEPSIS-tutkimuk
sessa (neljän kuukauden jakso, 11/2004–
2/2005) tehohoitoisten vaikeaa sepsistä sairastavien potilaiden sairaalakuolleisuus oli
28,3 % ja yhden vuoden kuolleisuus 40,9 %
(6). FINNAKI-tutkimuksessa (viiden kuukauden jakso, 9/2011–1/2012) vaikeaa sepsistä sairastavien potilaiden sairaalakuolleisuus
ja 90 päivän kuolleisuus oli 24,1 % ja 32,3 %
(14).
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Kuolleisuuden vähentyminen yhdistettynä
negatiivisiin satunnaistettuihin tutkimuksiin
saa ihmettelemään parantuvan ennusteen syitä. Tehohoitoon tulevien potilaiden sairauden
vaikeusaste on vähentynyt vuosien kuluessa,
mutta systemaattinen kuolleisuuden pieneneminen on ollut osoitettavissa myös kaikkein
vaikeimmin sairailla (13). Kliinikoiden lisääntynyt tietoisuus vaikeasta sepsiksestä lienee
johtanut potilaiden varhaisempaan tunnistamiseen. Varhainen tunnistaminen mahdollistaa hoidon aloittamisen elinhäiriöiden ollessa
vasta kehittymässä, mikä saattaa estää myöhemmän monielinvaurion. Varhaisen tunnistamisen ja hoidon aloituksen puolesta puhuu
myös kaikkien muidenkin tehohoitoa tarvitsevien potilaiden vähentynyt kuolleisuus (13).
Kuolleisuuden vähentyessä eloonjääneiden
potilaiden elämänlaadun merkitys korostuu.
Australiassa ja Uudessa-Seelannissa vaikeaa
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sepsistä sairastavien potilaiden kuolleisuuden
vähentyessä kotiutuvien potilaiden osuus suureni. Samalla myös kuntoutukseen ja pitkä
aikaishoitoon siirtyvien potilaiden osuudet
lisääntyivät merkitsevästi (13). Suomessa
FINNSEPSIS-tutkimuksessa on todettu elämänlaadun heikentyneen vaikean sepsiksen
sairastaneilla potilailla (15).
Vaikea sepsis on merkittävä sairastavuutta,
kuolleisuutta ja kustannuksia aiheuttava sairaus. Panostus tämän potilasryhmän hoitoon
näyttää olleen kannattavaa, sillä kuolleisuus
vaikeaan sepsikseen pieneneen noin prosentin
vuosivauhdilla maissa, joissa on kehittyneet
sairaanhoitopalvelut. Potilaiden selviytyessä
yhä useammin tästä henkeä uhkaavasta tilanteesta, hoidonjälkeiseen kuntouttamiseen ja
elämänlaadun parantamiseen tulee kiinnittää
riittävästi huomiota.
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