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Vaikea yleistynyt infektio, sepsis, on valtava haaste elimistön korjausprosesseille. Yksi juonne homeostaasin säilyttämisessä on kudosrakenteiden ylläpitäminen ja korjaaminen. Yleistyneessä infektiossa veren
hyytyminen ja tulehdusvaste ovat aktivoituneet koko elimistössä 1,
mutta tutkimuksia yleistyneen infektion vaikutuksista kudoksen uusiutumiseen on vähemmän. Voisiko sepsistä ajatella yleistyneenä haavana,
jossa hyytyminen, tulehdusvaste ja kudoksen uudismuodostus tarkoituksenmukaisesti tähtäävät elimistön rakenteen ja toiminnan säilyttämiseen? Molekyylitasolla tämän korjausprosessin toiminta vaatii puolustusjärjestelmän solujen, parenkyymisolukon, solunulkoisen matriksin ja hengästyttävän monien ja multifunktionaalisten välittäjäaineiden
ja kasvutekijöiden saumatonta yhteistyötä. Tässä väitöstutkimuksessa
keskityttiin tarkastelemaan sidekudoksen uusiutumista mittaamalla
kollageenien I ja III tuotantoa kuvaavien prokollageenin propeptidien
(PINP, PIIINP) ja kollageeni I hajoamista kuvaavan telopeptidin (ICTP), sekä matriksin metalloproteinaasien 2, 8 ja 9 pitoisuuksia verestä ja ihosta.
Lisäksi tarkasteltiin kokeellisen ihohaavan re-epitelisaatiota.
Tutkimusasetelma,
aineisto ja menetelmät
Kyseessä on prospektiivinen tapaus-verrokkitutkimus, jossa vaikeaa sepsistä sairastavia potilaita verrattiin terveisiin kontrolleihin. Seeruminäytteitä
kerättiin toistetusti kymmenen päivän ajan 44:ltä
vaikeaa sepsistä sairastavalta potilaalta. Lisäksi
heille tehtiin ensimmäisenä ja viidentenä päivänä kokeellinen imurakkulahaava. Imurakkulahaava luodaan ihoon vakiokokoisella imurakkulalaitteella, johon johdettu alipaine erottaa epidermiksen dermiksestä ja näin saadaan kivuttomasti aikaan pieni epidermaalinen haava ja rakkulanestet-

38

tä kerättäväksi. Verinäyte kerättiin ja imurakkula
tehtiin lisäksi kolme ja kuusi kuukautta sairauden
jälkeen. Kontrolleina toimi 15 tervettä verrokkia,
joilta näytteet kerättiin kerran.
Imurakkulahaavan epitelisaatiota arvioitiin seuraamalla vedenhaihtumisen muutosta haavapinnalta paranemisen edetessä. Myös verenvirtausta
haavassa mitattiin. Verinäytteistä ja imurakkulanesteestä mitattiin prokollageenien I ja III aminoterminaalisia propeptidejä (PINP, PIIINP) synteesin merkkiaineina ja seerumista lisäksi kollageenin
I poikkisidottuja telopeptidejä (ICTP) hajoamisen
merkkiaineena. Lisäksi tutkittiin kollageenia hajottavien ja monella tavoin inflammaatiota säätele-
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vien matriksin metalloproteinaasien 2, 8 ja 9 esiintymistä seerumissa ja imurakkulanesteessä.

Osatyö I
Kriittisesti sairailta seerumin kollageenien I ja III
propeptideitä on tutkittu aiemmin hengitysvajauspotilailta ja traumapotilailta. ARDS:ssa prokollageenipitoisuudet lisääntyvät jo ensimmäisen vuorokauden kuluessa ja ovat yhteydessä huonoon
ennusteeseen 2. Traumapotilaista tasot olivat korkeammat niillä, joille kehittyi monielinvaurio, ja
kaikkein korkeimmat tasot havaittiin kuolemaan
johtaneissa tapauksissa 4. Tässä tutkimuksessa havaitsimme, että vaikeassa sepsiksessä seerumin
prokollageeni III propeptidit olivat koholla prokollageeni I propeptidejä enemmän. PIIINP/PINP
suhde oli mielenkiintoisesti samaa tasoa kuin paranevan haavan granulaatiokudoksessa. Lisäksi propeptiditasot korreloivat taudin vaikeusasteeseen
ja kuolleisuuteen. Seerumin korkeat kollageeni I
poikkisidottujen telopeptidien (ICTP) tasot viittaavat lisääntyneeseen kollageenin I tyypin hajoamiseen. PINP/ICTP suhde oli matalampi sepsiksessä kuin terveillä verrokeilla, mikä antaa viitteitä
siihen suuntaan että koko kehon tasolla kollageeni tyypin I hajotus voi olla jopa voimakkaampaa
kuin synteesi. Myös ICTP korreloi taudin vaikeusasteen kanssa. Näin ollen kollageeniaineenvaihdunta on koko kehon tasolla sepsiksessä kiihtynyt
sitä enemmän mitä vaikeampi tauti on. Löydökset
vahvistavat ajatusta siitä, että sidekudoksen uusiutuminen on yksi osa vaikean sepsiksen patofysiologiaa. Kollageeniaineenvaihdunnan merkkiaineet
voivat jatkossa olla keskeinen kudoksen uusiutumista kuvaava parametri kehitettäessä taudin vaihetta, vaikeusastetta ja ennustetta kuvaavia merkkiainepaneeleja.

Osatyöt II ja III
Iho on keskeinen kulkueste mikrobeja sekä kemiallisia ja fysikaalisia elimistöä uhkaavia tekijöitä ajatellen. Vaikeassa sepsiksessä muiden elimien ohella myös iho kärsii. Siihen viittaavat mm.
huonompi haavanparaneminen ja suurempi alttius saada painehaavaumia 4–7. Tässä väitöstutkimuksessa tutkimuksen kohteeksi valittiin kudosten keskeiset solunulkoiset rakenneproteiinit kollageenit I ja III sekä kokeellisen haavan re-epitelisaatio. Tutkimuksissa todettiin, että ihon kokeellinen haava epitelisoitui hitaammin sepsiksessä kuin
terveillä verrokeilla.

FINNANEST 11, 44 (1)

Kollageenien I ja III tuotanto oli matala sepsiksen aikana vaurioitumattomassa ihossa imurakkulanesteen propeptidien pitoisuuden perusteella
arvioituna. Näin oli sekä imurakkulanesteen tilavuutta että kokonaisproteiinimäärää kohti laskettuna. Alentunut tuotanto näytti kuitenkin kiihtyvän kolmeen kuukauteen mennessä ja normalisoituvan kuuden kuukauden kohdalla. Haavanparanemisen aikana tyyppi II kollageenin tuotanto
käynnistyy aiemmin ja vasta kollageeni I tuotannon myötä haavan vetolujuus merkittävästi lisääntyy. Mielenkiintoista oli, että PIIINP/ PINP suhde
oli ihorakkulanesteessä kaksi kertaa suurempi sepsiksessä kuin kontrolleilla.
Havaitut muutokset selittävät osaksi vaikeaa
sepsistä sairastavien potilaiden ihon herkkyyttä
painehaavaumille ja haavanparanemisen häiriöille.

Osatyö IV
Tutkitut matriksin metalloproteinaasit hajottavat säikeisiä kollageeneja ja voivat olla osatekijöinä edellä mainittuihin kollageenitasojen muutoksiin. Terveiden kontrollien arvoihin verrattuna ihon imurakkulanesteen ja seerumin MMP-2
ja MMP-8 tasot olivat vaikeassa sepsiksessä koholla, kun taas MMP-9 tasot olivat matalammat. Tutkimuksessa löydettiin myös merkittäviä eroja matriksin metalloproteinaasien tasossa kuolleidenja
selvinneiden välillä sekä vaikeampaa ja lievempää
taudinkuvaa sairastavien välillä. Matriksin metalloproteinaaseilla on monia tehtäviä paitsi kudosrakenteen muokkaajina myös inflammaatiovasteen säätelijöinä. Vaikeaan sepsikseen liittyvä elimistön puolustusreaktio on monimutkainen prosessi, joka muuttuu ja kehittyy ajan funktiona. Eri
säätelijöiden tasojen kuvaaminen pidemmissä aikaikkunoissa auttaa jatkossa muodostamaan yhä
koherentimpaa kuvaa sepsiksen patofysiologiasta. Tämä on olennaista kun yritetään luoda spesifisiä inflammaation säätelyyn liittyviä terapioita ja
suunnata ne määrällisesti ja ajallisesti niin, että ne
toimivat suunnitellulla tavalla. 
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