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TIETEESSÄ | katsaus

Lapsen sepsis 
Epäile, tunnista elinhäiriöt ja aloita hoito
•	Sepsis	on	oireyhtymä,	jossa	infektion	laukaisema	tulehdusvaste	aiheuttaa	elinhäiriöitä.
•	Septisessä	sokissa	on	nestehoidosta	huolimatta	verenkiertovajaus	ja	tarvitaan	verenkierron	tukilääkitystä.
•	Kun	lapsella	on	infektioon	sopivia	oireita	tai	hän	on	selittämättömästi	sairas,	on	sepsis	aina	otettava	huomioon.	

Sen	systemaattista	seulontaa	ja	hoitoprotokollaa	suositellaan	lapsia	hoitaville	päivystyspoliklinikoille.
•	Ennuste	paranee,	kun	mikrobilääkehoito	aloitetaan	sepsiksessä	kolmen	tunnin	ja	sokissa	tunnin	kuluessa.
•	Septinen	lapsi	kuuluu	yksikköön,	jossa	on	mahdollisuus	tehohoitoon.

Sepsiksessä epäilty tai todettu infektio ja tuleh
dusvaste aiheuttavat eri elinjärjestelmien toimin
tahäiriöitä, elinhäiriöitä (1,2). Septisessä sokissa 
vallitsee infektion ja immuunivasteen seurauk
sena ja nestehoidosta huolimatta verenkierto
vajaus, jossa tarvitaan verenkierron tukilääki
tystä kudosten verenkierron turvaamiseksi (2).

Sepsiksen ja septisten elinhäiriöiden meka
nismeja ei tunneta kokonaan, mutta bakteeri 
tai virusinfektion laukaisemalla epätarkoituk
senmukaisella immuunivasteella on merkittävä 
osuus sepsikseen sairastumisessa ja taudin vai
keusasteessa. Infektion laukaisemaan vastee
seen vaikuttavat taudinaiheuttajan lisäksi ikä, 
sukupuoli, perussairaudet, ympäristö sekä ge
neettiset ja epigeneettiset tekijät (3,4).

Siten sepsiksessä ei ole kyse ”pahaksi pääs
seestä” infektiosta eikä aina bakteeritaudista
kaan. Sen sijaan sepsis on itsenäinen oireyhty
mä, jossa elinhäiriöihin johtava taudinkuva 
käynnistyy jo varhaisessa vaiheessa. Elinhäiriöi
den etsiminen infektiopotilaalta on välttämätön
tä sepsiksen tunnistamiseksi ja mielekästä myös 
siksi, että elinhäiriöt lisäävät kuolleisuutta (5).

Vuosittain noin 50 miljoonaa ihmistä sairas
tuu sepsikseen, ja siitä johtuu viidesosa maail
man kuolemista (6). Sairastuneista puolet on 
lapsia (6), joten sepsis on myös lastentauti. Sii
hen sairastuneen lapsen kuolemanriski on noin 
5–6 %, ja septisessä sokissa noin 10–20 % (7). 
Neljäsosalle selviytyjistä jää pysyvä vamma (8). 

Jos tehohoitoon ei ole mahdollisuutta, kuollei
suus on jopa 50 % (9).

Lähes puolella sepsikseen sairastuneista lap
sista on riskitekijöitä, kuten krooninen keuhko
sairaus, synnynnäinen sydänvika, syöpä tai li
hasheikkoutta aiheuttava sairaus (10). Siihen 
voivat kuitenkin sairastua ja kuolla myös aiem
min terveet lapset. Vastasyntyneillä sepsisriski 
on suuri. Erilaisen taudinkuvan ja hoidon jär
jestelyn vuoksi tässä katsauksessa ei kuitenkaan 
käsitellä alle 28 vrk:n ikäisen lapsen sepsistä.

Elinhäiriöt avainasemassa lapsillakin

Lasten sepsiksen määritelmää on tarkennettu 
 v. 2020 mukailemaan sepsiksen yleistä määri
telmää (2,11). Lapsella on sepsis, kun hänellä 
on todennäköinen infektio ja elinhäiriö tai elin
häiriöitä. Septisestä sokista on kyse, kun lapsel
la on sepsikseen liittyvä verenkiertovajaus ja ku
dosverenkierto on heikentynyt (kudoshypoper
fuusio) aloitetusta nestehoidosta huolimatta, 
niin että lapsi tarvitsee verenkierron tukilääki
tystä riittävän verenkierron turvaamiseksi.

Inflammaatiovastetta luokittelevia, ns. SIRS
kriteereitä (12) ei enää käytetä (2). Lapsen septi
set elinhäiriöt voidaan luokitella vuoden 2005 
kriteerien tai PELOD (Pediatric Logistic Organ 
Dysfunction) kriteerien perusteella (12,13,14) 
(taulukko 1).

Seulo systemaattisesti ja etsi elinhäiriöitä

Päivystysvastaanotoilla on paljon kuumeisia 
lapsia. Suurimmalla osalla heistä ei ole sepsistä. 
Useimmiten kyseessä on vaaraton virustauti ja 
joskus pneumonian tai pyelonefriitin kaltainen 
eiseptinen, mutta hoitoa vaativa vaikea infektio 
(15,16).
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Tavoitteena on poimia ja ohjata kiireellisem
min lääkärin arvioon potilaat, joiden sepsisriski 
on suurentunut. Valmiita seulontatyökaluja on 
julkaistu (17), mutta paikalliset mallit ovat toden
näköisesti toimivampia. Esimerkki seulonta 
algoritmista on liitteessä (liitekuvio 1).

Lapsella sepsisepäily perustuu kliiniseen tut
kimukseen, jossa infektioepäilyn yhteydessä to
detaan tai epäillään elinhäiriöitä (taulukko 1). 
Lapsipotilailta tulisi etsiä sepsistä ja septistä 
sokkia päivystyskäyntien yhteydessä mahdolli
simman systemaattisesti (2).

Jos tilanne on epäselvä, lasta seurataan klii
nistä tutkimusta tiheästi toistaen päivystyksessä 
tai vuodeosastolla. Seurannan on oltava tavoit
teellista ja painotuttava elinhäiriöiden syste

maattiseen etsintään, ei pelkkään yleisvaikutel
maan tai laboratoriotutkimuksiin.

Elintoimintojen toistettuun arvioon sopivat 
erilaiset pisteytysjärjestelmät, kuten Pediatric 
Early Warning Signs (PEWS), joihin on liitetty 
selkeät iänmukaiset viitearvot (18). Vaikka lap
sella ei olisi sepsistä, hänellä voi silti olla hoitoa 
vaativa infektio tai muu sairaus. Toistettu arvio 
ja systemaattinen lähestymistapa auttavat myös 
niiden havaitsemisessa.

Septisten elinhäiriöiden toteaminen

Sepsis ja septinen sokki ovat kliinisiä diagnoo
seja. Elinhäiriöitä etsitään systemaattisesti (tau
lukko 1) ja iänmukaisia viitearvoja hyödyntäen 
(18). Laboratoriokokeista tai kuvantamistutki

3	 Cavaillon	J,	Singer	M,	Skirecki	T.	
Sepsis	therapies:	learning	from	
30	years	of	failure	of	translational	
research	to	propose	new	leads.	
EMBO	Mol	Med	2020;12:e10128.

4	 Leligdowicz	A,	Matthay	MA.	
Heterogeneity	in	sepsis:	new	
biological	evidence	with	clinical	
applications.	Crit	Care	
2019;23:80.

5	 Shankar-Hari	M,	Phillips	GS,	Levy	
ML	ym.	Developing	a	new	
definition	and	assessing	new	
clinical	criteria	for	septic	shock:	
For	the	Third	International	
Consensus	Definitions	for	Sepsis	
and	Septic	Shock	(Sepsis-3).	
JAMA	2016;315:775–87.

6	 Rudd	KE,	Johnson	SC,	Agesa	KM	
ym.	Global,	regional,	and	national	
sepsis	incidence	and	mortality,	
1990–2017:	analysis	for	the	
Global	Burden	of	Disease	Study.	
Lancet	2020;395:200–11.

TAULUKKO 1.

Sepsikseen liittyvien elinhäiriöiden tunnistaminen lapsella
Tärkeintä	on	etsiä	viitteitä	elinhäiriöistä	toistetusti	ja	systemaattisesti	elinjärjestelmittäin.	Huomioi	iänmukaiset	viitearvot	esim.	PEWS-korttia	käyttämällä	(18,41).	Elinhäiriöiden	
kriteerit	eivät	sovellu	itsenäisinä	käytettäväksi	ensiarvioon,	mutta	assosioituvat	myös	lapsilla	kuolemanriskiin	ja	määritetään	systemaattisesti	viimeistään	teho-osastolla	(12,13,14).
 

Mitä tutkin, mitä kysyn, miten hoidan Elinhäiriön tunnistaminen

Hengitys Hengittääkö	lapsi	poikkeavasti	–	hitaammin,	nopeammin,	äänekkäästi,	vaivalloisesti?
Hengitystiheys,	saturaatio	pulssioksimetrillä
Aloita	herkästi	lisähappi

Lisähapen	tarve	>	50	%,	saturaation	pitämiseksi	≥	92	%	
tai	tarve	hengityksen	tukemiseen	päivystyksellisesti

Verenkierto Tutki	kapillaaritäyttö
Onko	lapsen	iho	sinertävä	tai	kalpea?
Mittaa	verenpaine	ja	tarkista	syke,	huomioi	iänmukaiset	viitearvot
Pienillä	lapsilla	iänmukainen	verenpainetaso	ei	takaa	normaalia	verenkiertoa.			
Jos	verenpaine	on	matala,	on	verenkiertovajaus	jo	pitkällä

Hypotensio	alkunesteytyksen	(ad	40–60	ml/kg/h)	jälkeen	
tai	yksi	seuraavista:

Metabolinen	asidoosi	ilman	muuta	syytä
Kohonnut	laktaatti
Pidentynyt	kapillaaritäyttö

Neurologia Miten	lapsi	reagoi	vanhempiin?
Onko	vanhempi	huolissaan	lapsen	yleisvoinnista,	vaikuttaako	lapsi	eri	tavoin	sairaalta	
kuin	yleensä	kuumeisena?
Onko	lapsi	itkenyt	enemmän	kuin	tavallisesti,	tai	onko	itku	erilaista	(lohduttomampaa,	
kimeää)?	“Sekava”	imeväinen	saattaa	itkeä	jatkuvasti,	eikä	tule	normaaliin	kontaktiin	
esimerkiksi	reagoimalla	lohduttamiseen
Onko	lapsi	ollut	unelias	tai	tavanomaista	väsyneempi?	Päivä-	tai	yöuniaika	ei	selitä	
heikentynyttä	tajunnantasoa

Glasgow’n	kooma-asteikko	(GCS)	≤	11	tai	nopeasti	
muuttunut	vireystila	(GCS	muutos	≥	3	pistettä	
	lähtötasosta)

Munuaiset Kysy,	onko	lapsi	virtsannut,	onko	vaippa	ollut	märkä
Seuraa	diureesia	(normaalisti	>	1	ml/kg/h)

Koholla	oleva	kreatiniini

Hematologia, maksa Onko	lapsella	petekkioita	tai	limakalvovuotoa?
Petekkiat	kuumeisella	lapsella	voivat	viitata	erityisesti	nopeasti	etenevään	meningo-
kokkisepsikseen.	Petekkian	erottaa	painamalla	ihoa	petekkian	kohdalta:	petekkiassa	
punainen	täplä	säilyy,	muissa	punoituksissa	väistyy	hetkeksi	kapillaarien	tyhjentyessä	
painamisen	vaikutuksesta
Ovatko	lapsen	silmänvalkuaiset	tai	iho	keltaiset?

Koholla	oleva	bilirubiini	tai	ALAT
Trombosyytit	<	80	E9/l	tai	selvä	lasku	aiemmasta
InR	>	2	(vastaa	TT	n.	25	%)

Muuta huomioitavaa Poissulje	ja	korjaa	hypoglykemia,	mutta	älä	käytä	glukoosinestettä	nestetäytön	antamiseen
Onko	lapsella	sepsikselle	altistavia	liitännäissairauksia,	esimerkiksi	aktiivinen	syöpähoito,	äskettäinen	leikkaus,	keskuslaskimokatetri,	diabetes,	
kortisonihoito?	Lapsen	perussairauksia	tulee	aktiivisesti	kysyä,	sillä	vanhemmat	eivät	välttämättä	osaa	arvioida	niiden	vaikutuksia	infektioiden	hoidossa
Onko	lapselta	mitattu	ruumiinlämpö	yli	38	tai	alle	36	astetta?
Arvioi	yleisvointi,	ja	luota	“vaistoon”	siitä,	että	lapsella	ei	ole	kaikki	hyvin.	Toista	systemaattinen	voinnin	arvio	elinjärjestelmittäin
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muksista voidaan saada lisäapua elinhäiriöiden 
toteamiseen sekä bakteeri ja virustaudin erot
teluun (taulukko 2). Nykyiset laboratoriotutki
mukset eivät riitä sepsiksen diagnosointiin tai 
poissulkemiseen.

Hengitysvajauksen ja happeutumishäiriön 
toteaminen ei olennaisesti poikkea niiden totea
misesta aikuispotilailta lukuun ottamatta hengi
tystiheyden iänmukaisia viitearvoja (18). Hengi
tystyön lisäksi on aina arvioitava hengitystiheyt
tä ja kaasujenvaihtoa, vähintään saturaatiotasoa 
pulssioksimetrillä. Verenkiertovajauksen ja 
 kudosverenkierron heikentymisen merkkeinä 
käytetään lapsilla pulssin ja verenpaineen tasoa, 
tajunnantasoa, virtsaneritystä ja kapillaaritäyttö
aikaa (11). Matala verenpaine on lapsella pitkäl
le edenneen verenkiertovajauksen merkki.

Tajunnantasoa seurattaessa on opeteltava 
tunnistamaan pienen lapsen sekavuus, joka il
menee usein poikkeavana itkuisuutena ja levot
tomuutena. On opittava erottamaan väsymys ja 
heikentynyt tajunnantaso toisistaan. Lapsen 

TAULUKKO 2.

laboratoriokokeet ja kuvantamistutkimukset 
lapsen sepsisdiagnoosissa
Sepsis	ja	septinen	sokki	ovat	kliinisiä	diagnooseja,	mutta	
laboratorio-	ja	kuvantamistutkimuksia	tarvitaan	hoitovasteen	
seurannassa	ja	taudinaiheuttajan	ja	fokuksen	etsinnässä.
 

Verinäytteet Lisätutkimukset

Veriviljely	 Likvor	(ensisijaisesti	solut,	
bakteerivärjäys	ja	-viljely)

Verenkuva	ja	neutrofiilit Virtsanäyte	(U-Solut,	U-Viljely)

CRP,	prokalsitoniini Muut	mahdolliset	märkänäytteet

Laktaatti

Elektrolyytit,	pH,	verensokeri Thorax-röntgen

Hyytymistekijät			
(FiDD,	TT,	fibrinogeeni)

Kreatiniini

Bilirubiini

ALAT

Infektioepäily
Riskitekijät

Infektiofokukset
Tila

Vitaaliarvot 
Systemaattinen arvio elinhäiriöistä

Septinen sokki  
Infektioepäily ja verenkiertovajaus, 

joka ei väisty nestehoidolla

Sepsis
Infektioepäily ja jokin 

elinhäiriö tai useita elinhäiriöitä

Infektio ilman sepsistä
Infektioepäily, ei todettavissa 

elinhäiriöitä

Toimi tunnissa
Laita laskimokanyyli
Ota veriviljely
Anna mikrobilääke tunnin kuluessa
Anna toistettuja nesteboluksia 
10–20 ml/kg iv ad 40–60 ml/kg
    • Kirkas, isotoninen, 
       glukoositon neste
Aloita noradrenaliinilääkitys
Siirrä lapsi tehohoitoon

Toimi 1–3 tunnin aikana 
Laita laskimokanyyli
Ota veriviljely
Anna mikrobilääke 1–3 h kuluessa
Aloita elinhäiriöiden hoito
    • Nestetäyttö 10–20 ml/kg 
       tarvittaessa 2–3 kertaa toistaen
    • Lisähappi
Toista arviota, etsi uusia elinhäiriöitä
Seuraa nestelastin merkkejä
Tarjoa lasta tehohoitoon

Tee tarvittavia lisätutkimuksia
Tarkkaile elinhäiriöiden varalta
Jos  lapsi jää seurantaan, seuraa 
tavoitteellisesti ja systemaattisesti 
elinjärjestelmittäin
Jos lapsi kotiutuu, anna selkeät 
ohjeet kotiseurannan tavoitteista 
ja siitä, milloin on hakeuduttava 
uuteen arvioon
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kuuluu reagoida herättelyyn avaamalla silmät, 
puhumalla tai noudattamalla kehotuksia ja ha
vainnoida ympäristöään väsyneenäkin.

Poikkeavan hyytymisaktivaation (tukos tai 
vuototaipumuksen) voi joskus todeta petek
kioista ja mustelmista. Laboratoriokokeista 
(taulukko 2) on hyötyä sekä poikkeavan hyyty
misaktivaation että maksan ja munuaisten toi
minnan häiriön osoittamisessa. Kreatiniini
tasolla on huono sensitiivisyys pienillä lapsilla, 
joilla on vähäinen lihasmassa. Diureesin seu
raaminen ja happoemästaseen arviointi antavat 
luotettavamman kuvan munuaistoiminnasta.

Kuume saattaa vaikeuttaa lapsen elinhäiriöi
den arviointia, sillä kuumeinen lapsi on usein 
valitteleva, takykardinen ja väsynyt. Kehon läm
pötilan nousu yhdellä asteella nostaa syketasoa 
noin 10 lyöntiä minuutissa (19). Siksi kaikille 
kuumeisille lapsille annetaan kuumetta alentava 

lääkitys päivystykseen tullessa, ja elinhäiriöiden 
arvio toistetaan kuumeen laskettua 30–60 min 
myöhemmin.

Aikuiset sepsispotilaat voidaan tunnistaa elin
häiriöiden qSOFApisteytyksellä. Siinä anne taan 
piste poikkeavasta tajunnantasosta, matalasta 
 verenpaineesta ja kohonneesta hengitysfrek
venssistä (1). Samantyyppinen työkalu saattaa 
auttaa tunnistamaan septiset lapset päivystyk
sessä (20).

Nopea hoidon aloitus parantaa ennustetta

Sepsiksen viiveetön tunnistaminen ja nopeasti 
aloitettu, oikein kohdennettu mikrobilääke ja 
nestehoito parantavat ennustetta (21). Jokainen 
tunti ennen mikrobilääkkeen aloittamista lisää 
septisen lapsen kuolleisuutta (22,23). Septisessä 
sokissa mikrobilääkitys tulisi aloittaa viimeis
tään tunnin kuluessa ja sepsiksessä kolmen 

TAULUKKO 3.

Sepsiksen yleisimmät aiheuttajat ikäryhmittäin ja mikrobilääkevalinta
Empiirinen	mikrobilääkehoito	lapsen	sepsiksessä	Suomessa.	Sepsiksessä	ja	septisessä	sokissa	ensimmäinen	mikrobilääkeannos	annetaan	kokonaisena	maksa-	tai	munuaisfunktiosta	
riippumatta.	Muun	kuin	aiemmin	terveen	lapsen	sepsiksen	aloitusantibiootista	kannattaa	konsultoida	lastenlääkäriä	tai	lasten	infektiolääkäriä,	jos	se	onnistuu	viiveettä.
 

Potilas Katettavat mikrobit Aloitusantibiootti Annos Huomioitavaa

Aiemmin terve Pneumokokki,	meningokokki,	
A-streptokokki,	Staph.	aureus,	
E.	coli

Kefuroksiimi 33	mg/kg	i.v.	8	h	välein
max	1,5	g	x	3	i.v.

Aiemmin terve,  meningiittiepäily Meningokokki,	pneumokokki,			
(Haemophilus	influenzae	tyyppi	B)

Keftriaksoni 100	mg/kg	24	h	välein	
max	2	g/annos	

Yli	20	kg	lapsilla	2	g	alkuannoksen	jälkeen	
	50	mg/kg	12	h	välein	(max	4	g/vrk)

Immuunipuutteinen 
 (sytostaattihoito, elinsiirto, jne).

Edellisten	lisäksi	pseudomonas,	useat	
muut	gramnegatiiviset	mikrobit

Piperasilliini-	
tatsobaktaami	

80	mg/kg	6	h	välein			
max	4	g	x	4	i.v.

Konsultoi!	Paikallisissa	käytännöissä	eroja,	
potilaskohtaiset	tekijät	vaikuttavat

Tiedossa resistentti mikrobi 
aiemmassa viljelynäytteessä

1.	MRSA 1.	Kefuroksiimin		lisäksi	
	MRSA-herkkyyden	
perusteella

Konsultoi!
MRSA	tulee	kattaa,	jos	infektion	
todennäköinen	aiheuttaja	on			
Staph.	aureus.	Liitetään	empiiriseen	
kefuroksiimi-hoitoon	herkkyys	määrityksen	
mukainen	lisälääke

klindamysiini	 10	mg/kg	i.v.	6	h	välein		
max	2,7	g/vrk

tai
sulfatrimetopriimi 6,7	mg/kg	i.v.	8	h	välein	

(trimetopriimi)	
tai
vankomysiini	 10	mg/kg	i.v.	6	h	välein

2.	ESBL 2.	Karbapeneemi: ESBL	tulee	kattaa,	jos	infektion	
	toden	nä	köinen	aiheuttaja	on	entero-
bakteeri		(pallean	alapuoliset	infektiot).			
Ertapeneemi	kapeakirjoisempana	
	ensisijainen.	Se	ei	kata	pseudomonas-	
	eikä	akinetobakteerilajeja

ertapeneemi 15	mg/kg	i.v.	12	h	välein			
(max	1	g/vrk),			
yli	13-vuotiaiden	annos			
1	g	i.v.	24	h	välein

tai
meropeneemi 20	mg/kg	i.v.	8	h	välein

max	2	g	x	3	i.v.

21	Evans	IVR,	Phillips	GS,	Alpern	ER	
ym.	Association	between	the	new	
York	Sepsis	Care	Mandate	and	
in-hospital	mortality	for	pediatric	
sepsis.	JAMA	2018;320:358–67.

22	Weiss	SL,	Fitzgerald	JC,	Balamuth	
F	ym.	Delayed	antimicrobial	thera-
py	increases	mortality	and	organ	
dysfunction	duration	in	pediatric	
sepsis.	Crit	Care	Med	
2014;42:2409–17.

23	Kumar	A,	Roberts	D,	Wood	KE	ym.	
Duration	of	hypotension	before	
initiation	of	effective	antimicro-
bial	therapy	is	the	critical	
determinant	of	survival	in	human	
septic	shock.	Crit	Care	Med	
2006;34:1589–96.

24	Korppi	M,	Kröger	L,	Rantala	H	ym.	
Lastentautien	päivystyskirja.	
Kustannus	Oy	Duodecim	2016.
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tunnin kuluessa päivystykseen saapumisesta. 
Tässä vaiheessa potilas on yleensä sairaala
päivystyksessä, mutta pitkien välimatkojen 
 alueilla kaikissa päivystyspisteissä tulee olla val
mius aloittaa lapsen septisen sokin hoito.

Sepsiksen hoito aloitetaan heti, kun sepsis to
detaan (kuvio 1). Laboratoriokokeiden vastauk
sia ei ole syytä odotella. Lapselle asetetaan suo
nikanyyli, josta otetaan veriviljelynäyte (tauluk
ko 2), ja mikrobilääke annostellaan heti sen jäl
keen (taulukko 3).

Jos lapsella on verenkiertovajauksen merkkejä 
(taulukko 1), hän tarvitsee nestehoitoa ja mah
dollisesti verenkierron tukilääkitystä. Näin tur
vataan riittävä kudosverenkierto ja siten hapen
tarjonta tärkeimpiin elimiin ja estetään lisävau
rioiden syntyminen. Septisessä sokissa veren
kiertovajaus aiheutuu muutoksista verisuonten 
endoteelin toiminnassa, sydämen pumppaus
funktiossa ja mikroverenkierron muutoksista. 
Kudosverenkierto voi siten olla riittämätön, 
vaikka lapsen verenpaine olisikin normaali.

Verenkiertovajauksessa lapselle annostellaan 
boluksina kirkasta, isotonista tai lähes isotonis
ta glukoositonta nestettä 10–20 ml/kg. Mie
luimmin käytetään balansoitua nestettä (esi
merkiksi Plasmalyte, Ringerin liuos). Jos infuu
siopumppua ei ole saatavilla tai se ei ole tuttu, 
pienelle lapselle on yksinkertaisinta annostella 
nesteboluksia ruiskuista (kuva 1).

Nestehoidon vastetta seurataan arvioimalla 
toistetusti sykkeen, kapillaaritäytön, ääreisosien 
lämmön ja mahdollisuuksien mukaan laktaatti
tason muutosta. Lisäksi etsitään nestelastin ke
hittymisen merkkeinä hengityksen vaikeutu
mista, kuivaa yskää ja maksan suurenemista. 
Jokaisen nesteboluksen tarve arvioidaan kriitti
sesti, sillä liiallinen nestetäyttö saattaa lisätä 
kuolleisuutta myös lapsipotilailla (9).

Mikäli nestelastista ei ole viitteitä, ensimmäi
sen tunnin aikana voidaan toistaa nesteboluksia 
(10–20 ml/kg) noin 2–3 kertaa, yhteenlasket
tuna 40–60 ml/kg määrään saakka. Jos tämä ei 
korjaa heikentyneen kudosverenkierron kliini
siä merkkejä (taulukko 1), lapsella on septinen 
sokki, ja hän tarvitsee verenkierron tukilääkitys
tä. Tukilääkitys aloitetaan aiemmin, jos kehittyy 
nestelastin merkkejä tai lapsen verenpaine on 
selvästi laskenut.

Päivystys ja ensihoitotyössä tuttu verenkier
ron tukilääke on noradrenaliini, jota voidaan 
hyvin käyttää lapsille. Lapsilla vaihtoehtona on 

Vedä neste
pussista
ruiskuun

1.

2.
Työnnä neste

ruiskusta
suoneen

G
ra

fii
kk

a:
 S

ol
e 

Lä
tt

i

Isotoninen
kristalloidi

KUVA 1.

Nesteboluksen annostelu pussista kolmitiehanan 
ja ruiskun avulla
Liitä	tippaletkuun	kolmitiehana	potilaan	puolelle.	Kiinnitä	hanaan	
50	ml:n	ruisku.	Avaa	tippaletkun	rullasulkija.	Vedä	ruiskuun	
haluamasi	määrä	nestettä	kolmitiehanan	kautta,	käännä	hanaa	ja	
työnnä	neste	suoneen.	Vaihda	uusi	steriili	ruisku	ja	toista	
tarvittaessa,	kunnes	on	saavutettu	nestebolus	10–20	ml/kg.

myös adrenaliini. Noradrenaliini ja adrenaliini 
voidaan antaa infuusiona perifeeriseen suo
neen, kunnes keskuslaskimokatetrin asettami
nen on mahdollista.

Verenkierron tukilääkkeet annostellaan in
fuusiopumpulla. Vakiolaimennoksia käytettäes
sä infuusionopeudet jäävät lapsilla pieniksi. Ta
saisen infuusion varmistamiseksi samaan lin
jaan täytyy silloin infusoida jotakin perusnestet
tä lääkeinfuusion “viejänä” (noin 3 ml/kg/h). 

25	Schlapbach	LJ,	MacLaren	G,	Festa	
M	ym.	Prediction	of	pediatric	
sepsis	mortality	within	1	h	of	
intensive	care	admission.	
Intensive	Care	Med	
2017;43:1085–96.

26	Scott	HF,	Brou	L,	Deakyne	SJ	ym.	
Lactate	clearance	and	normaliza-
tion	and	prolonged	organ	
dysfunction	in	pediatric	sepsis.	J	
Pediatr	2016;170:149–4.

27	Dierig	A,	Berger	C,	Agyeman	PKA	
ym.	Time-to-positivity	of	blood	
cultures	in	children	with	sepsis.	
Front	Pediatr	2018;6:222.

28	THL.	Veri-	ja	selkäydinnestelöy-
dökset.	https://thl.fi/fi/web/
infektiotaudit-ja-rokotukset/
seurantajarjestelmat-ja-rekisterit/
tartuntatautirekisteri/tartunta-
tautien-esiintyvyystilastot/
veri-ja-selkaydinnesteloydokset.	
Viitattu	9.8.2021.

29	Jenu	S,	Simons	L,	Pätäri-Sampo	A	
ym.	Lasten	kotisyntyiset	
invasiiviset	infektiot.	Lääketieteel-
linen	aikakauskirja	Duodecim	
2014;130:1445–51.

30	THL.	Somaattinen	erikoissairaan-
hoito	2018.	THL	tilastoraportti	51,	
2019.

31	Kaplan	SL,	Schutze	GE,	Leake	JAD	
ym.	Multicenter	surveillance	of	
invasive	meningococcal	infections	
in	children.	Pediatrics	
2006;118:979.

32	Carapetis	JR,	Jacoby	P,	Carville	K	
ym.	Effectiveness	of	clindamycin	
and	intravenous	immunoglobulin,	
and	risk	of	disease	in	contacts,	in	
invasive	group	a	streptococcal	
infections.	Clin	Infect	Dis	
2014;59:358–65.

33	Räisänen	K,	Ilmavirta	H.	
Bakteerien	mikrobilääkeresistens-
si	Suomessa.	Finres	2019.	THL	
2019.

34	Rodriguez-Rubio	M,	Pinto	nP,	
Manning	JC	ym.	Post-intensive	
care	syndrome	in	paediatrics:	
setting	our	sights	on	survivorship.	
Lancet	Child	Adolesc	Health	
2020;4:486–8.

35	Watson	RS,	Choong	K,	Colville	G	
ym.	Life	after	critical	illness	in	
children-toward	an	understanding	
of	pediatric	post-intensive	care	
syndrome.	J	Pediatr	2018;198:16–
24.

36	Herrup	EA,	Wieczorek	B,	
Kudchadkar	SR.	Characteristics	of	
postintensive	care	syndrome	in	
survivors	of	pediatric	critical	
illness:	A	systematic	review.	
World	J	Crit	Care	Med	2017;6:124–
34.

37	Abela	KM,	Wardell	D,	Rozmus	C	
ym.	Impact	of	pediatric	critical	
illness	and	injury	on	families:	an	
updated	systematic	review.	J	
Pediatr	nurs	2020;51:21–31.

38	Kissoon	n,	Uyeki	TM.	Sepsis	and	
the	global	burden	of	disease	in	
children.	JAMA	Pediatr	
2016;170:107–8.
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Perusneste on alle kouluikäisillä mieluiten 5 % 
glukoosia sisältävä, isotoninen kirkas neste, ja 
vanhemmilla lapsilla alkuvaiheessa glukoosi
ton, ellei ole todettu hypoglykemiaa.

Myös hoitovastetta seurataan elinhäiriöistä

Sepsiksen hoidon tavoitteena on kudosveren
kierron normaalistuminen siten, että elinhäi
riöiden korjautuminen voi alkaa eikä uusia 
 synny. Verenkiertovajauksen korjaantumisen 
merkkinä takykardinen syke hidastuu, kapil
laari täyttö nopeutuu, ja verenpainetaso nousee. 
Kohdeelinten verenkierron korjaantuessa myös 
diureesi ja tajunnantaso normaalistuvat. Näi
den parametrien seuranta on avainasemassa 
sepsispotilaan koko hoidon ajan (24).

Kuten aikuisilla sepsispotilailla, myös lapsilla 
suurentunut laktaattipitoisuus liittyy huonom
paan ennusteeseen (25). Yksittäinen laktaatti
arvo ei ole lapsilla sepsiksen diagnostinen kri
teeri, mutta laktaattipitoisuuden normaalistu
minen alkuhoidossa vähentää elinhäiriöiden 
kestoa (26). Laktaatin määrittäminen ja kontrol
lointi on siten tarpeen lapsillakin. Laktaatti 
määritetään mieluiten valtimoverinäytteestä.

Mikrobilääkehoito sepsiksessä

Varhain aloitettu osuva mikrobilääkehoito on 
lapsen sepsiksen tärkeimpiä ennustetekijöitä 
(17,22). Ennen mikrobilääkityksen aloittamista 
otetaan veriviljely, ellei se merkittävästi hidasta 
hoidon aloittamista. Muita mikrobiologisia näyt
teitä, kuten virtsan, aivoselkäydinnesteen ja mär
käpesäkkeiden bakteeriviljelyitä kerätään talteen 
mahdollisimman kattavasti, tarvittaessa vielä 
mikrobilääkehoidon aloittamisen jälkeenkin.

Infektiofokusta etsittäessä kliininen tutkimus 
ja esitiedot ovat tärkeimmät. Lapsi riisutaan riit
tävästi, iho tarkastetaan, kuunnellaan sydän ja 
keuhkot, tutkitaan niskajäykkyys sekä tarkiste
taan nielu ja tärykalvot. Raajojen punoitus ja ki
pu selvitetään palpoiden, ja tutkitaan suuret ni
velet. Lapsilla harvinaista nekrotisoivaa pehmyt
kudosinfektiota epäiltäessä kirurgia konsultoi
daan heti.

Lapsen aiempi terveydentila, matkustusanam
neesi, perussairaudet, resistenttien mikrobien 
kantajuus sekä aikaisemmat viljelyvastaukset 
huomioidaan antimikrobin valinnassa (tauluk
ko 3). Perusterveillä lapsilla riittää kotisyntyises
sä infektiossa kapeampikirjoinen antibiootti 
kuin lapsilla, joiden immuunipuolustus on sai

rauden tai hoidon vuoksi heikentynyt, tai joilla 
on vastikään ollut sairaala ja mikrobilääkehoi
toja (taulukko 3). Heti viljelyvastausten valmis
tuttua kohdennetaan mikrobilääke infektion 
 aiheuttajaan. Tämä on yleensä mahdollista vii
meistään 36 tunnin kuluttua hoidon alkamises
ta (27).

Sepsiksessä veriviljelyssä ei ole mikrobikas
vua noin kolmasosassa tapauksista (2), eikä veri
viljelypositiivinen infektio aina merkitse sepsis
tä. Silti THL:n veriviljelylöydöksistä saa käsitystä 
invasiivisten infektioiden bakteerietiologiasta 
Suomessa (28). Yli 1vuotiaiden lasten yleisin 
veriviljelylöydös on Staphylococcus aureus. Muita 
tyypillisiä löydöksiä tässä ikäryhmässä ovat 
Escherichia coli, Streptococcus pyogenes sekä 
Strepto coccus pneumoniae, joskin pneumokokki
rokotusten takia viimeksi mainitun esiintyvyys 
on vähentynyt. Alle vuoden ikäisillä lapsilla veri
viljelyissä tavataan lisäksi Streptococcus agalac
tiaeta, Escherichia colia sekä Enterococcus fecalista.

Mikrobilääke valitaan siten, että kaikki toden
näköiset taudinaiheuttajat tulevat katetuksi riit
tävällä varmuudella (taulukko 3). Vaikka penisil
liini kattaa tyypilliset perusterveen lapsen sep
siksen aiheuttajat (pneumokokin, Astrepto
kokin ja lisäksi meningokokin), ja vaikka se on 
monissa muissa vaikeissa infektioissa hyvä 
 ensilinjan lääke, septisen lapsen empiiriseksi 
mikrobilääkkeeksi on syytä valita kefuroksiimi. 
Se kattaa myös E. colin ja Staphylococcus aureuk
sen (29,30,31).

Keftriaksoni penetroituu hyvin keskusher
mostoon ja kattaa myös Hemofilus influenzae 
tyyppi B:n ja muita gramnegatiivisia sauvoja, 
 joten se on meningiitin empiirisenä hoitona 
 ensisijainen. Toksisessa shokkioireyhtymässä 
klindamysiinin liittäminen hoitoon vähentää 
toksiinin muodostusta (32). Mahasuolikanavas
ta lähtöisin olevissa infektioissa hoitoon liitetään 
anaerobit kattava lääke, kuten metronidatsoli (2).

Paikallista resistenssitilannetta tulee seurata 
aktiivisesti. Gramnegatiivisten sauvojen ESBL
kantojen esiintyvyys on ollut Suomessakin hi
taassa kasvussa 10 viime vuoden aikana. Alle 
20vuotiailla laajakirjoista beetalaktamaasia 
tuottavien E. coli kantojen osuus oli kuitenkin 
vain 2,8 % vuonna 2019 (33).

Varmista mahdollisuus tehohoitoon

Perusterveydenhuollossa tulee osata epäillä 
 lapsen sepsistä ja ohjata lapsi viivyttelemättä 

39	Wong	HR,	Caldwell	JT,	Cvijanovich	
nZ	ym.	Prospective	clinical	
testing	and	experimental	
validation	of	the	Pediatric	Sepsis	
Biomarker	Risk	Model.	Sci	Transl	
Med	2019;11.

40	Atreya	MR,	Wong	HR.	Precision	
medicine	in	pediatric	sepsis.	Curr	
Opin	Pediatr	2019;31:322–7.

41	Menon	K,	Schlapbach	LJ,	Akech	S	
ym.	Pediatric	sepsis	definition	–	A	
systematic	review	protocol	by	the	
pediatric	sepsis	definition	
taskforce.	Crit	Care	Explor	
2020;2:e0123.

2638 LääkäriLehti 45/2021 vsk 76



EnglISh Summary  
www.laakarilehti.fi/ 
english
Sepsis in children – 
suspect, detect organ 
dysfunction and begin 
treatment

SiDONNaiSuuDet
Heli	Salmi,	Saija	näse-Ståhlhammar,	
Elina	Wärnhjelm,	Laura	Puhakka:			
Ei	sidonnaisuuksia.

jatkohoitoon paikkaan, jossa on mahdollisuus 
tehohoitoon. Lapsen septinen sokki on tunnis
tettava kaikissa päivystyspisteissä. Jos jatkohoi
toon pääsemiseen kuluu yli tunti, sokin neste 
ja mikrobilääkehoito on yleensä aloitettava lä
hettävässä yksikössä tai siirtomatkalla.

Sairaalassa ja lastenpäivystyksessä sepsis tuli
si tunnistaa ja aloittaa mikrobilääkehoito, neste
hoito ja elinhäiriöiden tukihoidot viiveettä – 
sepsiksessä kolmen tunnin aikana ja septisessä 
sokissa tunnissa.

Septistä lasta tarjotaan hoitoon tehoosastolle. 
Lasten tehohoidon järjestelyt vaihtelevat yliopis
tosairaalapiireittäin. Kriittisesti sairaan lapsen 
siirrosta tulee konsultoida vastaanottavaa yksik
köä jo siirtoon valmistauduttaessa, jotta opti
moidaan lapsen hoito siirron ajaksi ja varmistu
taan siitä, että lapsi siirretään suoraan tarkoi
tuksenmukaisimpaan hoitopaikkaan.

Tehohoito	sepsiksessä	ja	septisessä	sokissa
Jos huono kudosperfuusio jatkuu nestetäytöstä 
ja vasopressorilääkityksestä huolimatta, teho
osastolla voidaan aloittaa inotrooppinen eli sy
dämen supistuvuutta lisäävä lääkitys (levosi
mendaani tai milrinoni, joskus adrenaliini). 
Hengitystä ja kaasujenvaihtoa tuetaan noninva
siivisesti, ellei tajunnantaso, hapenkulutus tai 
happeutumishäiriön aste edellytä invasiivista 
hengityskonehoitoa. Osalle potilaista kehittyy 
septinen munuaisvaurio (AKI, acute kidney 
 injury), jonka hoidoksi aloitetaan tarvittaessa 
munuaiskorvaushoito.

Jos septinen sokki jatkuu, vaikka nestehoito 
ja verenkierron tukilääkitys on optimoitu, voi
daan harkita kehonulkoista kaasujenvaihtoa eli 
ECMOhoitoa. Sitä on pohdittava myös sepsik
seen liittyvässä kriittisessä happeutumishäiriös
sä (PARDS, pediatric acute respiratory distress 
syndrome), jos muu hoito ei auta.

Hus Uudessa Lastensairaalassa annetaan 
 ECMOhoitoa, ja ECMOryhmä voi hakea lap
sen hoitoon EteläSuomen alueelta. Hoito ei so
vellu kaikille eikä auta enää myöhäisessä vai
heessa. Lisäksi se edellyttää paljon järjestelyjä. 
Siksi huonokuntoisen septisen lapsen hoitolin
joista kannattaa konsultoida Uuden Lastensai
raalan tehoosastoa hyvissä ajoin.

Vaikka pysyviltä elinvaurioilta vältyttäisiin, te
hohoitojakson jälkeen voi ilmetä pitkäkestoisia 
fyysisiä, psyykkisiä ja neurokognitiivisia jälkioi
reita. Pitkittyneen inflammaation, elinhäiriöi

den sekä pitkän sairaala ja tehohoitojakson lau
kaisemaa oirekokonaisuutta nimitetään lapsilla
kin tehohoidon jälkeiseksi oireyhtymäksi (PICS, 
postintensive care syndrome) (34,35). Sepsik
sestä toipuneilla lapsilla on haasteita erityisesti 
oppimisessa ja koulumenestyksessä (36). Jos 
teho hoidossa olleella lapsella ilmenee uusia 
hankalahoitoisia oireita, myös tehohoitoa anta
nutta yksikköä voi konsultoida ja miettiä yhdes
sä selvittelystrategiaa. Perhe saattaa tarvita tu
kea tehohoitovaiheen jälkeenkin (37).

Lasten sepsiksen ja 
sepsiskuolemien ehkäisy

Varhainen hoidon aloitus parantaa sepsiksen 
ennustetta, joten sepsiskuolemia voitaisiin 
mahdollisesti vähentää lisäämällä vanhempien, 
hälytyskeskusten ja neuvontapalveluiden tietoi
suutta hälyttävistä oireista (taulukko 1) sekä pa
nostamalla päivystyspoliklinikoilla sepsiksen 
varhaiseen tunnistamiseen (liitekuvio 1) (2). 
Maailmanlaajuisesti keskeisiä keinoja vähentää 
lasten sepsissairastavuutta ja kuolleisuutta ovat 
hyvä rokotekattavuus, lasten aliravitsemuksen, 
ripulitautien, HIV:n ja malarian ehkäisy (38).

Lopuksi

Parhaillaan tutkitaan mahdollisuuksia seuloa 
sepsispotilaita äkillisesti sairastuneiden lasten 
joukosta hyödyntämällä biomarkkereita. Vast
edes merkkiaineita ja algoritmeja hyödynnettä
neen myös sepsiksen ilmiasujen ja erityisen 
suuren kuolemanriskin varhaisessa tunnistami
sessa (39). Tämä mahdollistaisi hoidon oikean 
intensiteetin alusta asti (40). Kansainvälinen 
teho hoitoyhdistys pyrkii lisäksi määrittelemään 
lasten sepsiksen kriteerit tarkemmin ja anta
maan ohjeita elinhäiriöiden luokittelusta ja en
nusteesta (41).

Lasten infektiot ovat yleisiä, mutta on oleellis
ta osata epäillä sepsistä. Toistaiseksi lapsen sep
siksen diagnostiikassa on turvauduttava esitie
toihin, lapsen huolelliseen tutkimiseen ja vitaa
liarvoihin. Alkuvaiheen hoito (mikrobilääke, 
nestehoito, verenkierron tuki) annetaan kaikille 
septisille lapsille samoja periaatteita noudat
taen. ●

Kiitämme arvokkaista kommenteista osaston
ylilääkäri Paula Rautiaista, lasten infektiolääkäri 
Tea Niemistä ja lastentautien erikoislääkäri   
Anna Nikulaa.
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Sepsis in children – suspect, detect 
organ dysfunction and begin treatment
Sepsis	is	a	distinct	syndrome,	in	which	infection	triggers	an	inappropriate	immune	response	in	the	host,	leading	
to	organ	dysfunction.	In	septic	shock,	despite	fluid	resuscitation,	circulatory	failure	and	signs	of	hypoperfusion	
are	present,	necessitating	treatment	with	vasoactive	medication.

Worldwide,	25	million	children	are	estimated	to	have	sepsis	annually.	Half	of	them	do	not	have	predisposing	
factors.	When	intensive	care	is	available,	the	case	fatality	of	paediatric	sepsis	is	5–6%,	but	rises	to	10–20%	in	
septic	shock.	In	low-resource	settings,	mortality	may	reach	50%.	In	survivors,	impairment	of	either	physical,	
psychological,	cognitive	or	social	functioning	often	occurs.

In	paediatric	emergency	care,	sepsis	should	be	suspected	in	any	child	who	has	infectious	symptoms	or	is	unwell.	
It	is	crucial	to	look	for	signs	of	organ	dysfunction	and	repeatedly	evaluate	the	child	for	their	presence,	as	their	
presence	is	suggestive	of	sepsis	and	increases	mortality.	In	larger	units	offering	emergency	care	for	children,	a	
systematic	screening	tool	for	sepsis	is	recommended,	and	a	protocol	for	treatment	of	sepsis	and	septic	shock	
should	be	established.

Prompt	antimicrobial	treatment	and	fluid	resuscitation	increase	survival	in	septic	children.	Consequently,	
antimicrobial	treatment	and	fluid	resuscitation	should	be	started	within	3	hours	in	sepsis,	and	during	the	first	
hour	in	septic	shock.	If	possible,	antimicrobial	therapy	should	be	individually	tailored	to	cover	the	most	likely	
pathogen,	considering	the	child’s	medical	history,	previous	microbiological	results	and	the	plausible	focus	of	the	
infection.	Signs	of	tissue	hypoperfusion	should	be	systematically	monitored	during	treatment,	as	the	goal	of	fluid	
and	vasoactive	therapy	is	to	reverse	tissue	hypoperfusion	and,	thereby,	reverse	organ	dysfunction.	Consequently,	
children	with	sepsis	should	be	referred	to	a	centre	where	intensive	care	is	available.

EnglISh Summary

Heli Salmi
M.D.,	Ph.D.,	Specialist	in	
Paediatrics,	Anaesthesiology	
and	Intensive	Care	Medicine,	
specialist	training	in	paediatric	
anaesthesiology	and	intensive	
care
HUS	new	Children’s	Hospital

Saija NäSe-StåHlHammar
eliNa WärNHjelm
laura PuHakka
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Tulosyynä 
infektio-oire / kuume

EI etene normaaliin 
ensiarvioon

yleisvointi – onko potilas 
kriittisesti sairas?

KYLLÄ

KYLLÄ 
Arvio MET-hälytyksestä
Hälytä lääkäri

EI

Onko pulssitaso koholla?
• huom kuume nostaa 

pulssia vain 10/min/ aste 
kuumetta

KYLLÄ

Ohjaa potilas kiireellisesti 
tarkempaan kokonaistilanteen 
arvioon:

Hengitystaajuus
Syketaso
Kapillaaritäyttö
Verenpaine
Ihon väri
Tajunnantaso
Lämpö

Hälytä lääkäri 

RR ↓ 
TAI 
3 tai useampi arvo poikkeava
TAI
2 tai useampi arvo poikkeava 
korkean riskin potilaalla

EI etene normaaliin 
ensiarvioon

Arvion perusteella  
harkitse
sepsiksen hoidon aloitusta 
kiireellisesti 

Korkean riskin potilas
maligniteetti
pernan puutos tai toiminnan vajaus (esim sirppisoluanemia)
elin- tai kantasolusiirto
Keskuslaskimokatetri
Vaikea kehitysvamma / CP
Immuunipuutos (myös lääkityksen tai hoidonaiheuttama)

Ikä Syke Hengitystaajuus Systolinen verenpaine
(mmHg)

<3kk >150 >60 <60

3-12kk >150 >50 <80

1-5v >120 >40 <90

5-12v >110 >30 <90

>12v >100 >16 <100

Poikkeavat arvot Pediatric Early Warnig Signs (PEWS) mukaan

Alle 3 kk ja kuume

EI

KYLLÄ

PEWS > 8

LIITEKUVIO 1.

Sepsiksen seulonta ensiarviossa

Sepsiksen	mahdollisuutta	seulova	algoritmi	päivystykseen	saapuvalle	lapsipotilaalle			
(MET	=	medical	emergency	team,	sairaalan	sisällä	toimiva	ensihoitoryhmä).
Mukailtu	Primary	Children´s	Hospital	emergency	department	septic	shock	screening	-työkalusta	(17).
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