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Mitä voimme oppia sian sepsiksestä? 
Jyrki Tenhunen

Sepsiksen	eli	verenmyrkytyksen	ilmaantuvuus	länsimaissa	vaihtelee	
prospektiivisten	tutkimusten	tasosta	0,38–0,77/1000	aikuista/vuosi	1–3	
aina	yksittäisen	retrospektiivisen	tutkimuksen	ilmaantuvuuteen	3/1000	
aikuista/vuosi	4.	Sepsikseen	sairastuneiden	potilaiden	kuolleisuus	on	
edelleen	korkea	(30–50		%)	potilasaineistosta	riippuen	1–4.	

Vuosikymmenien tutkimustyö solutason 
välittäjämekanismitutkimuksista pienten 
koe-eläinten kautta kliiniseen tutkimuk-

seen on tuonut valitettavan vähän uutta tietoa tai 
vaikuttavia hoitoja tehohoitoon ylipäätään ja vai-
kean sepsiksen hoitoon erityisesti. Selkeästi kuol-
leisuuteen vaikuttavia tekijöitä on löytynyt lähin-
nä, kun on tunnistettu iatrogeneesi esimerkik-
si hallitsemattoman hengityslaitehoidon toteutta-
misen kautta 5. Yksittäisten välittäjäaineiden va-
pautumiseen tai sitoutumiseen vaikuttavat hoidot 
ovat olleet pettymyksiä 6, 7. Kliinisten tutkimusten 
”helppojen” interventioiden (sokerikontrolli, sep-
sis-steroidi) vaikuttavuuskin on vain joltistaankin 
todennettu 8, 9. Ehkä aktivoitunut proteiini-C -hoi-
to poikkeuksena 10 tuntuisi siltä, tuntuisi siltä, et-
tä monimuuttujaisen kriittisen sairauden hoitoon 
pystytään vaikuttamaan tehokkaimmin varhaisella 
sairauden tunnistamisella ja täysin banaaleilla ve-
renkierron tukihoidoilla oikein ajoitettuna 11. Klii-
nikolle jää jäljelle omaksi ongelmaksi lähinnä va-
kava skepsis ja skeptinen sokki: kuinka voimme 
parantaa tappavan taudin ennustetta? 

Koe-eläinmallien ongelmia 

Viime vuosina on julkaistu katsausartikkeleja, 
joissa on voimakkaastikin kommentoitu, että koe-
eläintyöt voivat johtaa harhaan tutkijan ja kliini-
kon 12–14. Kommentti on aiheellinen: Mitä yhteis-
tä on nuorella hiirellä, jolle kerta-annoksena ruis-
kutetaan suonensisäisesti yhden bakteerin yh-
tä seinämärakenteen osaa (LPS), 74-vuotiaalla 

COPD:ta sairastavalla alkoholistinaisella, joka sai-
rastuu pneumoniaan ja nuorella miehellä, jonka 
suoliperforaatio korjataan neljä vuorokautta aiem-
min tapahtuneen monivamman jäljiltä? Perusta-
vaa laatua olevan fysiologian lisäksi: Ei mitään!? 
Kuinka voimme olettaa, että parhaassa tapaukses-
sa kokeellisella interventiolla etukäteen hoidettu 
(pretreatment) eläin ilman kontrolloituja olosuh-
teita (ravitsemus, ventilaatiotuki, verenkierron vo-
lyymistatus, sokerikontrolli jne.) voisi vastata ns. 
kontrolloituja tehohoidon olosuhteita, jossa todel-
lisuudessa asiallinen hoito saatetaan aloittaa vasta 
tunteja insultin jälkeen 1? 

Hyvin harva tutkimusryhmä 15 pystyy kontrol-
loimaan tutkimusolosuhteita pieneläintöissä (hii-
ri, rotta) siten, että tilanne muistuttaisi ihmisille 
toteutettavaa tehohoitoa. Tämän vuoksi erityises-
ti Yhdysvalloissa tehty ns. translationaalinen tut-
kimus on huonossa maineessa, eikä tuloksia voi-
da soveltaa kliiniseen käytäntöön. Suurikokois-
ten koe-eläinten käyttö (sika, vuohi, koira, kädel-
liset) mahdollistaa paremmin kliinistä tilannetta 
vastaavat olosuhteet makroskooppisen verenkier-
ron monitoroinnin, nestehoidon, hengityslaite-
hoidon ja muiden oheishoitojen suhteen. Sepsis-
tutkimuksessa kädellisten tutkimuseläinten ja koi-
rien käyttö on maailmanlaajuisesti vähäistä eettis-
tenkin kysymysten vuoksi. Yhdysvalloissa suurten 
koe-eläinten käyttö on kaiken kaikkiaan vähäistä. 
Euroopassa on joitain tutkimusryhmiä, jotka käyt-
tävät sikaa, vuohta tai koiraa koe-eläimenä. Erityi-
sesti sian elimistön anatomian ja fysiologian aja-
tellaan muistuttavan pitkälle ihmisen rakennetta 
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ja toimintaa 16. Joka tapauksessa näyttää siltä, että 
sepsikseen liittyvää koe-eläintyötä tehdään maail-
malla yhä enenevässä määrin. Sikaa koe-eläimenä 
käyttäviä sepsistutkimuksia julkaistaan rajoitettu 
määrä vuosittain (Kuva 1.). 

Kuopion koe-eläinkeskus 
sepsistutkimuksessa 

Kuopion yliopiston yhteydessä toimii Valtakun-
nallinen koe-eläinkeskus, jonka tiloissa on kehi-
tetty kriittisen sairauden tutkimukseen tarkoitet-
tu tila, tehohoitopiste suomalaiselle maatiaissialle. 
Kokeellisessa ympäristössä pystytään vakioimaan 
koe-eläimenä käytettävän sedatoidun tai nukute-
tun eläimen elimistön toiminnat täysin samalla ta-
valla kuin potilastyössä. Verenkierron tilaa ja hen-
gitysfunktiota valvotaan ja hoidetaan samoilla kei-
noilla kuin teho-osastoilla. Kokeen kesto voidaan 
venyttää vuorokausiksi, jolloin aletaan lähestyä 
kliinistä relevanssia, riippuen kysymyksen asette-
lusta ja sepsismallista 17–20. 

Parhaimmillaan suuren koe-eläimen käyttö tut-
kimustyössä mahdollistaa sellaisiin kysymyksiin 
vastaamisen, joihin ei kliinisessä tutkimukses-
sa voida menetelmien invasiivisuuden tai puut-
tumisen vuoksi vastata. Esimerkiksi dopeksamii-
nin käyttö kliinisessä tutkimuksessa ohitusleikka-
uksen jälkeen aiheutti ristiriitaisen löydöksen ko-
ko suoliston alueen ja mahalaukun verenkierron 
välillä 21. Tällaiseen tutkimuksen herättämään li-
säkysymykseen voitiin hakea vastaus koko elimis-
tön inflammaatiomallilla tai paremminkin sep-
sismallilla (endotoksiini-infuusio). Dopeksamii-
ni-infuusio palautti erityisesti paksusuolen veren-
kiertoa hypodynaamisessa endotoksiinisokissa, ja 
samaan aikaan mahalaukun seinämän verenkier-
to huononi 22. 

Verenkierron muutoksia voidaan tarkastella 
myös erityisen tarkasti ajallisesti suhteessa toisiin-

sa eri verenkierron osa-alueilla. Hyperakuutti vas-
te endotoksiinille on mahdollista kuvata minuut-
ti minuutilta koko aortan verenvirtauksen muu-
toksena ja samanaikaisina virtausmuutoksina ke-
liakusrungossa, ylemmässä suolivaltimossa ja toi-
saalta keliakusrungon haarassa maksavaltimossa 
(Kuva 2). Ylemmän suolivaltimon vastussuonet 
reagoivat endotoksiini-infuusion aloittamiseen 
eri tavoin kuin keliakusrungon vastussuonet. Li-
säksi maksavaltimo näyttäisi käyttäytyvän nope-
asti endotoksiinin annon jälkeen keliakusrungon 
sisällä itsenäisenä verenkierron yksikkönä. Tällai-
sen patofysiologisen tapahtuman dynaaminen ku-
vaaminen ja raportointi kliinisessä ympäristössä 
vaikuttaa perin vaikealta. Löydös voi kuvata mak-
san verenkierron erityistä alttiutta hetkelliseen hy-
poksiaan maksavaltimokierron kautta (julkaise-
maton havainto). Verenkierron fysiologia ja pato-
fysiologiset muutokset lienevät niin fundamentaa-
linen osa nisäkkäiden toimintaa, että muutokset 
voidaan heijastaa kuvaamaan nesteresuskitoidun 
potilaan tilannetta. Samoin voimme perustellusti 

Kuva	 1.	 Pubmed	 tietokannasta	 haetut	 julkaisut	 vuosit-
tain	 hakusanoilla	 ”sepsis	 ja	 therapy”	 rajoituksella	 ”animal”	
(mustat	pylväät)	ja	lisärajoituksella	”pig”	(valkoiset	pylväät).	
Kokonaismääränä	koe-eläintöiden	määrä	kasvaa,	mutta	si-
kaa	 koe-eläimenä	 käyttäneiden	 ryhmien	 julkaisuja	 on	 va-
kaasti	keskimäärin	33/vuosi.	

Kuva	2.	A.	Ylemmän	suolivaltimon	verenvirtaus	(x-akseli)	alkaa	pienentyä	endotoksiini-infuusion	aloitta-
misen	jälkeen	(harmaa	ympyrä)	samassa	suhteessa	kuin	aortan	verenvirtaus	(y-akseli).	B.	Keliakusrungon	
verenvirtaus	(x-akseli)	pienenee	ennen	kuin	aortan	verenvirtaus	vähenee	(y-akseli).	C.	Maksavaltimon	ve-
renvirtaus	lähes	pysähtyy	äkillisesti	(x-akseli)	samalla	kun	aortan	verenvirtaus	vielä	muuttuu	(y-akseli).	D.	
Maksavaltimon	verenvirtaus	käyttäytyy	erillisenä	(x-akseli)	yksikkönä	keliakusrungon	sisälläkin	(y-akseli).	
Eri	verisuonialueet	eivät	käyttäydy	siis	samaan	tapaan	suhteessa	toisiinsa	endotoksiini-infuusion	aloitta-
misen	jälkeen.	
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olettaa, että vasopressiinin haitalliset vaikutukset 
verrattuna noradrenaliiniin ovat siirrettävissä ku-
vaamaan tapahtumia potilaassa. 

Vaikka verenkierron fysiologiset tapahtumat 
ovatkin mahdollisesti siirrettävissä koe-eläinmal-
lista kuvaamaan tapahtumia ihmisessä, tulee taas 
muistaa, että useimmiten käytetyt koe-eläimet ovat 
samasta kasvuympäristöstä, eivät ole saavuttaneet 
sukukypsyyttä (hormonaalinen tila), usein pe- 
diatrisia potilaita vastaavia, muutoin terveitä eläi-
miä. Mikäli kokeen tulokset haluttaisiin turvalli-
semmin siirtää kuvaamaan kliinistä tilannetta, tu-
lisi tutkimuksissa käyttää iäkkäitä, hiukan yleisti-
laltaan vaihtelevia, sairastelevia yksilöitä. Tällaisen 
eläinmallin pystyttäminen edellyttäisi merkittäviä 
taloudellisia resursseja. 

Suurten koe-eläinten, erityisesti sian, käyt-
töä sepsistutkimuksessa voidaan siis perustel-
la kliinisiä olosuhteita muistuttavalla kokonai-
suudella. Sepsismallin valinta kuitenkin vaikut-
taa oleellisesti tilan tulkintaan ja yleistettävyy-
teen. Kokeen kesto: lyhyt hypodynaaminen malli 
vai pidempi kaksivaiheinen koe, joka johtaa hy-
perdynaamiseen matalavastuksiseen, kliinistä sep-
sistä muistuttavaan tilaan? Altistus: endotoksiini-
altistuksella saadaan kliinistäkin tilaa muistutta-
va keuhkovaurio, kaasujenvaihtohäiriö ja inflam-
matorinen responssi. Fekaaliperitoniitti, baktee-
ri-infuusio tai keuhkokuumemalli saattaisivat 
edelleen tuoda lisää kliinistä arvoa koe-eläintöil-
le. Näiden mallien käyttö perusfysiologisten vas-
teiden testaamiseen ja uusien lääkeaineiden vai-
kutusten kuvaamiseen ovat varmasti tulevaisuu-
dessakin tärkeä osa moniportaista perustutki-
muksen ja kliinisen tutkimuksen välimaastoa 23. 
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