
0.2

0.4

0.6

0.8

1

Ri
sk
 S
co
re

Timmar före klinisk misstanke om sepsis

Sepsis
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Slutsatser
Vår maskininlärningsbaserade algoritm som kombinerar högfrekvent
vitalparameterdata med demografiska faktorer har en hög prediktiv
förmåga att upptäcka sepsis hos barn vårdade på neonatala
intensivvårdsavdelningar 24 timmar före klinisk misstanke. Kliniska
beslutsstödssystem kan bidra till en individualiserad vård och minska
morbiditet och mortalitet samt förbättra allokering av sjukvårdensmorbiditet och mortalitet samt förbättra allokering av sjukvårdens
resurser.

Introduktion
Diagnostik av infektioner på neonatala intensivvårdsavdelningar är 
svårt samtidigt som risken för barnen att drabbas av infektioner är hög.
Biomarkörer och blododling kan vägleda, men dynamiken är långsam. 
Maskininlärningbaserade analysmodeller möjliggör snabb analys av 
stora mängder data på kort tid och skulle kunna användas för att
utvärdera barns kliniska tillstånd baserat på vitalparametrar -utvärdera barns kliniska tillstånd baserat på vitalparametrar -
en fysiomarkör.

Framtiden
Maskininlärningsmodellen behöver vidareutvecklas i en större kohort 
för att öka precisionen samt studeras prospektivt för att utvärdera
effekten på kliniska beslut, behandling och patientöverlevnad.
Se även abstract 4009-A-2124.

Metod
I en retrospektiv kohort av 325 barn vårdade på Karolinska
Univeristetssjukhuset Solna och Huddinge (totalt 2866 vårddagar)
identifierades 27 fall av sepsis. Sepsis definerades som kliniskt identifierades 27 fall av sepsis. Sepsis definerades som kliniskt 
bedömd sepsis och antibiotikabehandling i minst 5 dagar. Tidpunkten 
för blododling användes om tidpunkt för klinisk misstanke om sepsis.  
De klinska händelseförloppen kartlades utifrån journaler och
jämfördess med vitalparameterdata i en Gaussian Mixture Model-
algoritm. 3 kombinationer av vitalparameterdata användes;
Feature set 1: Heart Rate Characteristics (HRC)
Feature set 2: HRC, max/min, medelvärde, standardavvikelse förFeature set 2: HRC, max/min, medelvärde, standardavvikelse för
andningsfrekvens och perifer saturation (SpO2)
Feature set 3: HRC, max/min, medelvärde, standardavvikelse för
andningsfrekvens och SpO2,
samt med eller utan födelsevikt, postnatal ålder och kön.
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Tecken på sepsis kan identifieras 1 dygn tidigare
Med maskininlärningsbaserad analys av vitalparametrar ses en förhöjd 
risk för sepsis 1 dygn före klinisk misstanke.

Andningsrelaterade data förbättrar modellen
Genom att inkludera andningsrelaterade data (feature set 2 och 3)
förbättrades modellen signifikant, jämfört med den enbart
hjärtfrekvensbaserade modellan (som utvärderats i tidigare studier). 
AUROC; area under receiver operating characteristics.

Prediktionsförmågan är hög både 24 och 6 timmar 
före sepsis
Receiver operating chracteristics-kurvor vid 24 och 6 timmar före
klinisk misstanke om sepsis före feature set 1-3. AUC; area under curve.
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Timmar före klinisk misstanke om sepsis

Demografin
påverkar
När hänsyn tas till barnets 
kön, födelsevikt och
postanala ålder ökar
prediktionsförmågan för prediktionsförmågan för 
sepsis.
AUROC; area under
receiver operating
characteristics. 

Sepsis hos barn med mycket låg födelsevikt
I gruppen med barn med en mycket låg födeslevikt (<1500g) ses vital-
parameterrelaterade tecken till sepsis upp till 40 timmar före klinisk 
misstanke. q3; tredje kvartilen
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