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Sepsis, septinen sokki ja näiden pohjalta ke-
hittyvä monielinvaurio muodostavat yhden 
keskeisimmistä nykyaikaisen tehohoidon 

haasteista. Sepsis on edelleen merkittävin tehohoi-
don pitkittymiseen johtava sairaus, ja hoidon ke-
hittymisestä huolimatta kuolleisuus sepsikseen on 
pysynyt varsin korkeana. Vaikka sepsiskuolleisuus 
on viime vuosina laskenut, sepsispotilaista meneh-
tyy edelleen 30–55 % saman sairaalahoitojakson 
aikana. Väestön ikääntymisen seurauksena sepsik-
sen esiintyvyys on kasvussa.

Yleistynyt tulehdusreaktio (systemic inflamma-
tory response syndrome, SIRS) on keskeinen eli-
mistön käynnistämä puolustusreaktio, jonka teh-
tävänä on ylläpitää tehokasta immuunijärjestel-
män toimintaa vakavien infektioiden yhteydes-
sä. Pääsääntöisesti yleistynyt tulehdusvaste on eli-
mistöä suojaava hyödyllinen puolustusmekanismi, 
mutta tietyissä olosuhteissa tämä tulehdusvaste 
saattaa muodostua epätarkoituksellisen voimak-
kaaksi, ja pitkittyessään yliaktiivinen tulehdusre-
aktio voi johtaa elinjärjestelmien toiminnan heik-
kenemiseen sekä altistaa kriittisesti sairaan poti-
laan monielinvaurion kehittymiselle. Keskeisim-
mät tulehdusreaktiota ylläpitävät tekijät ovat val-
kosolujen erittämät proinflammatoriset sytokiinit. 
Näiden sytokiinien plasmapitoisuuksien on todet-
tu korreloivan sepsiksen vaikeusasteeseen, ja eten-
kin korkeina pysyvät proinflammatoriset sytokii-
nipitoisuudet ennustavat vaikean monielinvaurion 
kehittymistä ja ovat yhteydessä potilaiden lisään-
tyneeseen kuolleisuuteen.

Proinflammatorisen tulehdusreaktion lisäksi 
sepsiksessä käynnistyy myös anti-inflammatori-
nen tulehdusreaktio, jonka pääasiallisena tehtävä-
nä on vaimentaa ja rajoittaa tulehdusprosessin voi-
makkuutta. Keskeisimmät tulehdusreaktion hillit-
semiseen osallistuvat mekanismit ovat tulehdus-
solujen erittämät spesifiset anti-inflammatoriset 
sytokiinit (IL-4, IL-10 ja IL1-ra). Anti-inflamma-
toristen sytokiinien lisäksi endogeenisen kortiso-
lituotannon lisääntyminen toimii tärkeänä tuleh-
dusreaktiota hillitsevänä tekijänä sepsiksen yhtey-
dessä. Näiden anti-inflammatorisen reaktioiden 
aktivaatio saattaa olla merkittävä elimistöä suo-
jaava mekanismi, joka estää monielinvaurion ke-
hittymistä, mutta toistaiseksi anti-inflammatori-
sen tulehdusreaktion merkitystä ei ole täysin ym-
märretty. Osassa tutkimuksista voimakas anti-in-
flammatorinen reaktio on selvästi ollut yhteydessä 
liialliseen immunosupression kehittymiseen ja li-
sääntyneeseen kuolleisuuteen, osassa tutkimuksis-
ta yhteyttä anti-inflammatorisen reaktion voimak-
kuuden ja potilaiden taudinkulun välillä ei ole pys-
tytty osoittamaan, ja osassa tutkimuksista riittävän 
voimakas anti-inflammatorinen reaktio on näyttä-
nyt estävän elinvaurioiden kehittymistä. 

Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena 
oli selvittää tulehdusreaktiota hillitsevien anti-in-
flammatoristen mekanismien merkitystä vaikeas-
sa sepsiksessä ja septisessä sokissa. Tutkimuksessa 
pyrittiin etenkin selvittämään endogeenisen korti-
solierityksen merkitystä monielinvaurion taudin-
kulussa (osatyö I), tutkimaan anti-inflammatoris-
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ten sytokiinien merkitystä vaikean monielinvauri-
on kehittymisessä (osatyö II), selvittämään riittä-
mättömän kortisolierityksen diagnostiikkaan liit-
tyviä ongelmia kriittisesti sairailla potilailla (osatyö 
III), ja tutkimaan hydrokortisonihoidon toteutta-
mistavan vaikutuksia septisten sokkipotilaiden so-
keriaineenvaihdunnan muutoksiin ja verenkierto-
vajauksen korjaantumiseen (osatyö IV). 

Väitöskirjatutkimus koostuu prospektiivi-
sista kliinisistä tutkimuksista, jotka toteutettiin 
Tampereen ja Kuopion yliopistollisissa sairaalois-
sa sekä Päijät-Hämeen keskussairaalan ja Etelä-
Karjalan keskussairaalan teho-osastoilla. Yhteensä 
tutkimuksen otettiin mukaan 173 kriittisesti sai-
rasta potilasta. Näistä 120 potilaalla oli septinen 
sokki, 33 potilaalla vaikea sepsis, ja 20 ei-septistä 
tehohoitopotilasta muodostivat kontrolliryhmän 
kolmanteen osatyöhön. Kolme ensimmäistä osa-
työtä olivat prospektiivisia seurantatutkimuksia, ja 
neljäs osatyö prospektiivinen satunnaistettu tutki-
mus. 

Ensimmäisessä osatyössä 41:lle vaikeaa sepsis-
tä sairastavalle potilaalle tehtiin ACTH-rasituskoe 
vuorokauden kuluessa sepsisdiagnoosista. Tutki-
muksessa seurattiin potilaiden elinjärjestelmien 
vajaatoiminnan kehittymistä SOFA-pisteytysjär-
jestelmän avulla päivittäin tehohoitojakson ajan, 
ja lisäksi tutkimuksessa seurattiin veren kortiso-
litasojen muutoksia tehohoidon aikana. Relatiivi-
nen lisämunuaisten vajaatoiminta ACTH-rasitus-
kokeessa todettiin kuudella potilaalla. Näiden po-
tilaiden toipuminen monielinvauriosta tapahtui 
selvästi hitaammin kuin niiden potilaiden, joiden 
kortisolituotanto oli moitteetonta. Myös hengitys-
laitehoitoaika ja tehohoidon kesto pitkittyivät niil-
lä potilailla, joilla todettiin relatiivinen kortisoliva-
je. 

Osatyö II oli prospektiivinen seurantatutkimus, 
jossa selvitettiin pro- ja anti-inflammatoristen sy-
tokiinien keskinäisiä suhteita sepsiksen aiheutta-
massa yleisessä tulehdusreaktiossa ja monielin-
vaurion kehittymisessä. Anti-inflammatoristen 
sytokiinivasteiden absoluuttiset suuruudet (IL-10 
ja IL-1ra) eivät sepsiksen alkuvaiheessa eronneet 
monielinvauriopotilaiden ja elintoimintahäiriöt-
tömien potilaiden välillä. Kun anti-inflammatori-
sen tulehdusvasteen suuruutta verrattiin inflam-
matorisen vasteen voimakkuuteen, havaittiin, et-
tä IL-6/IL-10 -suhde oli huomattavasti suurempi 
sepsiksen alkuvaiheessa niillä potilailla, joille ke-
hittyi vaikea monielinvaurio. Onkin mahdollista, 
että monielinvaurion taudinkulussa riittämätön 
IL-10 -vaste voi toimia ainakin merkittävänä myö-

tävaikuttavana tekijänä, joka pahentaa elinjärjes-
telmien vajaatoimintaa.

Osatyö III:ssa tutkittiin ACTH-rasituskokeen 
kliinistä käyttökelpoisuutta lisämunuaisten toi-
mintahäiriön diagnostiikassa sepsistä (n=20) ja 
septistä sokkia (n=20) sairastavilla potilailla. Tä-
män tutkimuksen kontrolliryhmänä oli 20 muu-
ta kriittisesti sairasta tehohoitopotilasta, joilla ei 
kuitenkaan ollut sepsistä. Tutkimuksessa potilail-
le tehtiin ACTH-rasituskoe sepsiksen tai septisen 
sokin alkuvaiheessa, ja tutkimus toistettiin vuo-
rokauden kuluttua. Todettiin, että ACTH-rasitus-
kokeen tulosten toistettavuus oli varsin hyvä ei-
septisillä tehohoitopotilailla, mutta septistä sok-
kia sairastavilla potilailla tulosten toistettavuus oli 
huono, eikä ACTH-koe pystynyt identifioimaan 
lisämunuaisten toimintahäiriöistä kärsiviä sokki-
potilaita riittävän luotettavasti.

Neljännessä osatyössä vertailtiin hydrokorti-
sonihoidon annostelutavan vaikutuksia tiukan so-
keritasapainon ylläpidon onnistumiseen ja veren-
kiertovajauksen korjaantumiseen 48:lla septistä 
sokkia sairastavalla tehopotilaalla. Havaittiin, että 
jatkuvana infuusiona annetun hydrokortisonihoi-
don aikana tiukka verensokeritasojen kontrollointi 
onnistui paremmin kuin tavanomaista hydrokorti-
sonin bolusannostelua käytettäessä. Lisäksi infuu-
sioryhmässä intensiivisen insuliinihoidon toteut-
taminen vaati vähemmän insuliiniannoksen muu-
toksia, ja tämä hoitotapa vaati siten vähemmän 
henkilökuntaresursseja. Absoluuttiset erot ryh-
mien välillä olivat kuitenkin melko pienet ja mo-
lemmilla annostelutavoilla päästiin hyvään tulok-
seen. Huomionarvoinen havainto oli myös se, että 
hypoglykemiaepisodien riski oli selvästi pienem-
pi kuin mitä aiemmissa tutkimuksissa oli esitetty. 
Tutkimusaineistossa vakavia hypoglykemiajakso-
ja (alle 2,2 mmol/l) ei viiden vuorokauden korti-
sonihoidon aikana esiintynyt lainkaan. Tämä joh-
tui ilmeisesti hieman sallivammista veren sokerin 
tavoitearvoista (4–7 mmol/l) verrattuna perintei-
seen IIT-hoitoon (4,4–6,1 mmol/l). Verenkierto-
vajauksen korjaantumisessa hoitoryhmien välillä 
ei ollut eroa. Septiseen sokkiin liittyvän verenkier-
tovajauksen korjaantumisen suhteen kortisonin 
annostelutavalla ei näyttänyt olevan vaikutusta.

Tutkimuksen johtopäätöksinä todettiin, et-
tä käytettäessä nykyisiä diagnostisia kriteerejä re-
latiivinen lisämunaisten toiminnanvajaus on ver-
rattain yleinen ilmiö sepsiksessä. Tässä tutkimuk-
sessa riittämätön kortisolivaste todettiin vaikeas-
sa sepsiksessä 22 % potilaista, ja septisessä sokissa 
ACTH-rasituskokeen vaste oli huono 40 % poti-
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laista. Endogeenisilla anti-inflammatorisilla reak-
tioilla näyttää olevan merkittävä elimistöä suojaa-
va rooli monielinvaurion taudinkulussa. Sekä riit-
tämätön kortisolituotanto että suhteellisesti alen-
tunut IL-10 -tuotanto näyttävät olevan yhteydessä 
vaikean monielinvaurion kehittymiseen ja elinjär-
jestelmien hitaaseen toipumiseen. Huomionar-
voista kuitenkin oli, että etenkin septisessä sokissa 
lisämunuaisten kuorikerroksen toimintaan näyt-
tää liittyvän erittäin nopeasti tapahtuvia muutok-
sia, ja yksittäinen ACTH-rasituskoe ei pysty tun-
nistamaan luotettavasti relatiivisista lisämunuais-
ten toimintahäiriöistä kärsiviä potilaita. Tutki-
muksen tulokset kyseenalaistavat omalta osaltaan 
koko ACTH-rasituskokeen käytön septisen sokin 

yhteydessä. Jatkuvana infuusiona annettu hydro-
kortisonihoito näyttää mahdollistavan tiukan ve-
rensokeritasojen kontrolloinnin septisessä sokis-
sa paremmin kuin perinteinen bolusannostelu. 
Väitöskirjan osatyöt
I. Loisa P, Rinne T, Kaukinen S. Adrenocortical function and multi-

ple organ failure in severe sepsis. Acta Anaesthesiol Scand 2002; 
46: 145–151

II. Loisa P, Rinne T, Laine S, Hurme M, Kaukinen S. Anti-inflammatory 
cytokine response and the development of multiple organ fail-
ure in severe sepsis. Acta Anaesthesiol Scand 2003; 47:319–325

III. Loisa P, Uusaro A, Ruokonen E. A single adrenocorticotropic hor-
mone stimulation test does not reveal adrenal insufficiency in 
septic shock. Anesth Analg 2005; 101: 1792–1798

IV. Loisa P, Parviainen I, Tenhunen J, Hovilehto S, Ruokonen E. Effect 
of mode of hydrocortisone administration on glycemic control 
in patients with septic shock: a prospective randomized trial. Crit 
Care 2007; 11: R21

Jo
ha

nn
a T

uu
kk

an
en




