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DIC-pisteytys 0 1 2 3

Trombosyytit/ x10*9/l ≥100 50–99 <50 –

P-TT/ % ≥60 30–59 <30 –

P-D-dimeeri/ mg/l ≤2,0 – 2,1–8,0 >8,0

P-Fibrinogeeni/ g/l ≥1,0 <1,0 – –

Mikäli potilaan pisteet ovat ≥5, voidaan DIC-diagnoosi asettaa.

DIC:n yhteys kuolleisuuteen 
kriittisesti sairailla potilailla

Mirka Sivula, M Tallgren ja V Pettilä

Anestesia ja tehohoito, Meilahden sairaala, HUS

DISSEMINOITUNUT INTRAVASKULAARINEN KOAGULAA-
TIO (DIC) on tiettyihin sairaustiloihin liittyvä oi-
reyhtymä, jossa veren hyytyminen, antikoagulaatio-
mekanismit sekä fibrinolyysi ovat epätasapainossa 1. 
DIC:n tiedetään liittyvän monielinvaurion kehitty-
miseen sekä aiheuttavan kriittisesti sairaille potilaille 
potilaille lisääntynyttä kuolleisuutta. Vuonna 2001 
International Society on Thrombosis and Haemos-
tasis (ISTH) määritteli DIC:lle diagnoosipisteytyk-
sen 2, jonka validiteettia ei toistaiseksi ole arvioitu 
kriittisesti sairailla potilailla.

Potilaat ja menetelmät

Kaikkiaan 494 potilaasta, jotka oli otettu Meilah-
den sairaalan teho-osastolle 1/2002–10/2003 väli-
senä aikana, kerättiin hyytymistutkimusten tulok-
set sekä APACHE II- ja SOFA-pisteet ensimmäi-
sen tehohoitoviikon ajalta. Päätetapahtumana mi-
tattiin 28 päivän kuolleisuutta. DIC-pisteytys las-
kettiin ISTH:n ehdotuksen mukaan sitä paikalliseen 
käytäntöön mukaillen (ks. taulukko).

Tulokset

Yhteensä 19 % (95/494) potilaista täytti modifioi-
dut DIC-kriteerit. DIC-potilaiden mortaliteetti oli 
yli kaksinkertainen verrattuna ei-DIC-potilaisiin (40 
vs. 15 %, p<0.001). ROC-käyräanalyysillä arvioitu-
na matalin veren trombosyyttitaso (AUC 0,910), 
korkein plasman D-dimeeri (AUC 0,846), matalin 
plasman antitrombiini-aktiivisuus (AUC 0,826) ja 
matalin tromboplastiiniaika (AUC 0,797) erotteli-
vat hyvin DIC- ja ei-DIC-potilaat, kun taas pistey-
tyksessä mukana olevalla fibrinogeenilla oli huomat-

tavasti huonompi erottelukyky (AUC 0,703). Logis-
tisen regressioanalyysin mukaan ensimmäisen hoito-
päivän SOFA-pisteet, APACHE II-pisteet, ensim-
mäinen CRP ja matalin antitrombiiniaktiivisuus 
olivat ainoat itsenäiset 28 päivän kuolleisuutta en-
nustavat tekijät.

Johtopäätökset

ISTH:n ehdotuksen mukainen, kansallisesti mo-
difioitu, DIC-pisteytys ei itsenäisesti ennusta po-
tilaan kuolleisuutta 28 päivän kohdalla. DIC-pis-
teytystä tuleekin siis edelleen kehittää sisällyttä-
mällä siihen trombosyyttimäärän, fibriiniin liit-
tyvän merkkiaineen (P-D-dimeeri) ja hyyty-
misaktiivisuusmittarin (P-TT) lisäksi plasman 
antitrombiini-aktiivisuus. Koska yhdelläkään tutkimistam-
me potilaista fibrinogeeni ei ollut alentunut alle raja-
arvon, fibrinogeenin osuus diagnostiikassa on kyseen-
alainen ja se voitaisiin siten poistaa pisteytyksestä. r
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