
312  Finnanest

  Sepsis on vaikea yleisinfektio, 
johon hoitomenetelmien kehitty-
misestä huolimatta edelleen liittyy 
korkea, jopa yli 20 % sairaalakuollei-
suus (1). Nykyään sepsiksen määri-
telmään kuuluu infektio, johon liittyy 
elintoiminnan häiriö (2). Sepsiksen 
ennusteen kannalta taudin nopea 
tunnistaminen ja viiveetön antibioot-
tihoidon aloittaminen ovat tärkeitä 
(3). C-reaktiivinen proteiini (CRP) ja 
prokalsitoniini (PCT) ovat käytetyim-
piä tulehdusmerkkiaineita teho-osas-
tolla, mutta kliinisen epäilyn lisäksi 
ei toistaiseksi ole laboratoriomene-
telmää, joka luotettavasti erottaisi 
sepsistä sairastavat niistä kriittisesti 
sairaista, joilla ei ole infektiota (4). 
Valkosolut aktivoituvat elimistön 
eri tulehdustiloissa ja valkosolujen 
pintamolekyylien käyttökelpoisuutta 
infektiomerkkiaineena on tutkittu 
jonkin verran (5).

Tutkimuskysymys ja metodit
Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin, 
voiko valkosolujen pintamolekyy-
liekspressiota käyttää sepsiksen 
merkkiaineena kriittisesti sairailla 
potilailla ja verrattiin pintamolekyy-
lien diagnostista osuvuutta CRP ja 
PCT-arvoihin. Mielenkiinnon kohteina 
olivat neutrofiilien CD11b ja CD64, 
monosyyttien CD11b, CD14, CD40, 
CD64, CD80 ja HLA-DR, sekä lym-
fosyyttien CD69 (erikseen CD4+ ja 
CD8+ T-soluilla, NK-soluilla ja 
B-soluilla). Väitöskirja koostui neljästä 
osatyöstä, joista ensimmäisessä osa-
työssä pohdittiin virtaussytometriaa 
menetelmänä ja etsittiin optimaaliset 
olosuhteet kvantitatiiviseen virtaus-
sytometriaan määrittämällä näytteen 
käsittely- ja säilytyslämpötilan, säily-
tysajan sekä näyteputken antikoagu-
lantin vaikutuksia tuloksiin.
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Toisessa ja kolmannessa osatyös-
sä tutkittiin valkosolujen pintamo-
lekyylien kinetiikkaa eri potilasryh-
missä ja pintamolekyyliekspression 
kykyä erottaa sepsispotilaat muista 
ryhmistä. Potilasaineiston kolmessa 
viimeisessä osatyössä muodostivat 
teho-osastolla hoidetut sepsispo-
tilaat, lyövän sydämen tekniikalla 
hoidetut ohitusleikkauspotilaat sekä 
teho-osaston potilaat, joilla ei ollut 
yleistynyttä tulehdusvastetta hoidon 
alkaessa. Verinäytteitä otettiin 
kolmena peräkkäisenä hoitopäivänä. 
Kaksi jälkimmäistä ryhmää yhdistet-
tiin yhdeksi kontrolliryhmäksi, kun 
tutkittiin merkkiaineiden diagnos-
tista osuvuutta. Lisäksi mukana oli 
terveitä vapaaehtoisia erillisenä 
kontrolliryhmänä. 

Väitöskirjatutkimuksen viimeise-
nä vaiheena verrattiin neutrofiilien 
CD64:n ja yleisesti käytössä olevien 
CRP:n ja PCT:n diagnostista osuvuut-
ta sepsiksen merkkiaineena. Lisäksi 
tutkittiin diagnostista osuvuutta 
usean merkkiaineen mallilla.

Tulokset
Ensimmäisessä osatyössä havaittiin, 
että pintamolekyyliekspressio voi 
muuttua merkittävästi huoneen-
lämmössä tapahtuvan säilytyksen 
myötä. Erityisen herkkiä näytteiden 
käsittely- ja säilytyslämpötilan sekä 
säilytysajan vaikutuksille olivat 
CD11b, CD14 ja HLA-DR. Merkittävää 
eroa eri antikoagulanttien välillä ei 
todettu. 

Toisessa ja kolmannessa osatyös-
sä todettiin, että valkosolujen pinta-
molekyyliekspressio on sepsispoti-
lailla korkeimmillaan hoidon alussa ja 
laskee seuraavina päivinä. Valkosolu-
jen pintamolekyyleistä neutrofiilien 
CD11b ja CD64, monosyyttien CD11b 
ja CD40 sekä CD4+ T-solujen ja  
NK-solujen CD69 erottivat sepsispoti-
laat muista tutkituista ryhmistä. Suu-
rin käyrän alle jäävä pinta-ala (AUC) 
oli neutrofiilien CD64:llä (0,99). 

Neljännessä osatyössä todettiin, 
että neutrofiilien CD64 oli parempi 
sepsiksen merkkiaine kuin teho-osas-
toilla yleisesti käytetyt PCT ja CRP. 
Kun huomioitiin yhtäaikaisesti otetut 

CD64, CRP ja PCT, diagnostinen 
osuvuus parani ja todennäköisyys 
sepsikselle oli 0,98, jos kaikki kolme 
ovat positiivisia, ja vastaavasti toden-
näköisyys sepsikselle oli alle 0,001, 
jos kaikki kolme ovat negatiivisia.

Tutkimuksessa monosyyttien ja 
neutrofiilien CD11b oli korkeampi niil-
lä sepsispotilailla, jotka menehtyivät 
viikon kuluessa tehohoidon alkami-
sesta. Lisäksi monosyyttien CD40 ja 
NK-solujen CD69 olivat korkeammat 
sepsispotilailla, joilla todettiin positii-
vinen veren bakteeriviljelylöydös.

Pohdintaa
Virtaussytometria-analyyseissä näyt-
teen säilytys- ja käsittelyolosuhteilla 
on merkitystä tulosten kannalta, ja 
standardisoitu, kvantitatiivinen vir-
taussytometria voisi tehdä pintamo-
lekyylituloksista vertailukelpoisia eri 
laboratorioiden kesken. Eri menetel-
mien käyttö voi jopa selittää joitakin 
ristiriitoja aikaisemmissa tutkimuk-
sissa. Valkosolujen pintamolekyylien 
käyttö diagnostisena apuvälineenä 
voisi parantaa sepsiksen tunnista-
mista kriittisesti sairailla. Tutkimuk-
sessa paras sepsiksen merkkiaine oli 
neutrofiilien CD64. PCT oli toiseksi 

paras, mutta pintamolekyyleistä 
CD11b, CD40 ja CD69 olivat diagnos-
tiselta osuvuudeltaan parempia kuin 
CRP. Valkosolujen pintamolekyylit 
paransivat myös varhaisen kuollei-
suuden ja veriviljelypositiivisuuden 
ennustamista. Neutrofiilien CD64:n, 
PCT:n ja CRP:n yhdistelmä paransi 
entisestään sepsiksen diagnostiikkaa 
teho-osastolla. 
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