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Akuutti munuaisten vajaatoiminta 
tehohoitopotilailla – ennusteen arvioiminen

Annika Åhlström 

Akuutti munuaisten vajaatoiminta on saira-
us, joka aiheuttaa häiriöitä elektrolyytti- ja 
happo-emästasapainossa, nesteen ja typen 

aineenvaihdunnan lopputuotteiden kertymistä eli-
mistöön sekä usein oligurian tai anurian. Akuut-
ti munuaisten vajaatoiminta on yleinen ongelma; 
sen esiintyvyys sairaalahoidossa olevilla potilailla 
on n. 5  % ja tehohoitopotilailla 5–25  %. Sairauteen 
liittyy korkea mortaliteetti ja morbiditeetti. Akuu-
tin munuaisten vajaatoiminnan on osoitettu ole-
van itsenäinen riskitekijä teho-osasto- ja sairaala-
mortaliteetille 1. Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin 
akuuttia munuaisten vajaatoimintaa sairastavien 
tehohoitopotilaiden ennustetta sekä ennusteeseen 
ja taudin kehittymiseen liittyviä tekijöitä.

Määritelmä

Akuutille munuaisten vajaatoiminnalle ei edelleen-
kään ole olemassa kansainvälisesti yleisesti hyväk-
syttyä määritelmää. Kirjallisuudesta löytyy n. 30 
erilaista määritelmää. Yleisimmin käytössä olleita 
määritelmiä ovat: plasman kreatiniinin nousu yli 
44 µmol/l tai yli 50  % lähtötasosta, yli 50  %:n las-
ku kreatiniinin puhdistumassa ja munuaisten kor-
vaushoidon tarve. 

Etiologia ja patofysiologia

Akuutin munuaisten vajaatoiminnan etiologia on 
useimmiten multifaktoriaalinen. Yleisin syy on 
heikentynyt munuaisten perfuusio ja munuaisten 
iskemia, josta aiheutuu iskemia-reperfuusiovau-
rio 2. Muita tavallisia syitä ovat sepsis, nefrotoksi-
set lääkkeet, rabdomyolyysi, interstitielli nefriitti, 
glomerulonefriitti ja tukos virtsateissä. Tulehduk-
sen välittäjäaineilla ja inflammaatiokaskadin akti-

voitumisella on keskeinen rooli akuutin munuais-
ten vajaatoiminnan kehittymisessä, varsinkin sai-
rauden liittyessä sepsikseen tai iskemiaan. Myös 
mm. useiden eri sytokiinien kohonneet plasmapi-
toisuudet akuutissa munuaisten vajaatoiminnassa 
ja leukosyyttien kertyminen munuaisten medul-
lan ulompaan osaan iskemia-reperfuusiovauriossa 
heikentävät munuaisten toimintaa 2. Perinteisesti 
on uskottu iskemiaan ja sepsikseen liittyvän tubu-
lusnekroosin aiheuttavan akuuttia munuaisten va-
jaatoimintaa. Viime vuosina on kuitenkin herän-
nyt epäily, että sepsikseen liittyvässä akuutissa mu-
nuaisten vajaatoiminnassa nekroosia hallitsevam-
pi solukuoleman tapa saattaisikin olla apoptoosi.

Nefrotoksiset lääkkeet aiheuttavat akuuttia mu-
nuaisten vajaatoimintaa useilla eri mekanismeilla. 
Yleisimmin akuuttia munuaisten vajaatoimintaa 
aiheuttavat nonsteroidaaliset anti-inflammatoriset 
(NSAID) lääkkeet, monet antibiootit ja röntgen-
varjoaineet. Rabdomyolyysissä vaurioituneista li-
hasssoluista valuu ulos myoglobiinia, joka on tok-
sista tubulussoluille 3. Lisäksi rabdomyolyysi aihe-
uttaa vaurioituneiden lihasten turpoamisen, mikä 
hoitamattomana aiheuttaa hypovolemiaa ja edel-
leen munuaisten perfuusion huononemista. Mo-
net lääkkeet, autoimmuunisairaudet sekä erilaiset 
bakteeri- ja virusinfektiot voivat aiheuttaa akuuttia 
munuaisten vajaatoimintaa interstitiellin nefriitin 
mekanismilla. Akuutit glomerulonefriitit johtuvat 
useimmiten vaskuliiteista. 

Diagnostiikka ja hoito

Akuutin munuaisten vajaatoiminnan kliininen 
diagnostiikka perustuu glomerulusfiltraation epä-
suoraan arviointiin, käytännössä plasman kreati-
niini- ja ureapitoisuuksien mittaamiseen. Viime 
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vuosina kliiniseen käyttöön on tullut uusi munu-
aisten toiminnan merkkiaine, seerumin kystatiini 
C. Teoreettisesti kystatiini C:n pitäisi olla tarkempi 
munuaisten vajaatoiminnan mittari kuin plasman 
kreatiniini tai urea, koska sitä tuottavat kaikki eli-
mistön tumalliset solut, se eliminoituu ainostaan 
glomerulusfiltraation kautta, eikä se erity tai reab-
sorboidu munuaistubuluksissa. Sen onkin lukui-
sissa tutkimuksissa osoitettu olevan herkempi ha-
vaitsemaan alkavaa kroonista vajaatoimintaa kuin 
plasman kreatiniini 4, 5. Akuutissa munuaisten va-
jaatoiminnassa kystatiini C:tä ei paljoa tutkittu.

Akuutin munuaisten vajaatoiminnan ehkäisyä 
ja hoitoa koskevia tutkimuksia on runsaasti. Ai-
noat hoitomenetelmät, joita tällä hetkellä pide-
tään tehokkaina akuutin munuaisten vajaatoimin-
nan ehkäisyssä, ovat nesteytys, adekvaatin perfuu-
siopaineen ylläpito sekä nefrotoksisen lääkityksen 
välttäminen. Tavallisia indikaatioita munuaisten 
korvaushoidon aloittamiselle ovat nestekuorma, 
hyperkalemia, metabolinen asidoosi ja uremia. Te-
hohoitopotilailla munuaisten korvaushoidon mo-
daliteetin vaikutusta ennusteeseen on tutkittu pal-
jon, mutta selvää eroa jatkuvien ja intermittoivi-
en hoitomuotojen välillä ei ole havaittu. Annetun 
munuaisten korvaushoidon annoksen riitävyydel-
lä ja ajoissa aloitetulla hoidolla näyttää olevan en-
nustetta parantava vaikutus 6, 7. 

Ennuste

Akuuttia munuaisten vajaatoimintaa sairastavien 
potilaiden ennuste on heikko. Useissa aikaisem-
missa tutkimuksissa akuutin munuaisten vajaa-
toiminnan on todettu olevan itsenäinen riskiteki-
jä mortaliteetille. Teho-osasto- ja sairaalahoidon 
aikana raportoidut mortaliteettiluvut vaihtelevat 
37  %:n ja 88  %:n välillä 8–10. Suurin kuolleisuus liit-
tyy septiseen akuuttiin munuaisten vajaatoimin-
taan. Akuuttiin munuaisten vajaatoimintaan liit-
tyvän mortaliteetin riskitekijöiksi on yleisim-
min raportoitu potilaan ikä, kardiovaskulaariset 
sairaudet, sepsis, oliguria, sairauden vaikeusaste 
Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 
(APACHE) II-pisteillä mitattuna, monielinhäiriö, 
miessukupuoli, hepatorenaalinen syndrooma ja 
mekaanisen ventilaation tarve. Tähän liittyen on 
kehitetty useita akuutin munuaisten vajaatoimin-
nan sairauden vaikeusasteen mittareita, joilla on 
pyritty ennustamaan mortaliteettia. Yhdenkään 
mittarin ennustamiskyky ei kuitenkaan ole pri-
maarivaiheen jälkeen tehdyissä monikeskustutki-
muksissa osoittautunut hyväksi.

Sairaalahoidon jälkeistä pitkäaikaisennustetta 
on aikaisemmin tutkittu varsin vähän. 6–12 kk:n 
kuolleisuus on n. 50–60  % ja viiden vuoden kuol-
leisuus n. 50–65  %. Hoidon jälkeistä elämänlaatua 
koskevissa tutkimuksissa potilaiden suurimmat 
ongelmat ovat yleisimmin liittyneet heidän ener-
gisyyteensä ja liikkumiskykyynsä 11–12.

Väitöskirjatyön menetelmät

Väitöskirjatyön tavoitteena oli selvittää akuuttia 
munuaisten vajaatoimintaa sairastavien tehohoi-
topotilaiden ennusteeseen ja taudin kehittymiseen 
liittyviä tekijöitä. Työssä oli mukana 1662 potilas-
ta kahdelta tehohoito-osastolta ja akuutin dialyy-
sin yksiköstä Meilahden sairaalasta.

Osatyössä I akuutin munuaisten vajaatoimin-
nan esiintyvyys määritettiin kahdella akuutin mu-
nuaisten vajaatoiminnan vaikeusasteen mitta-
rilla 13; RIFLE-määritelmällä 14 ja Bellomon sekä 
kumppaneiden v. 2001 julkaisemalla määritelmäl-
lä 15. RIFLE-määritelmä jaottelee akuutin munu-
aisten vajaatoiminnan viiteen eri vaikeusasteeseen 
(”Risk”, ”Injury”, ”Failure”, ”Loss of renal function” 
ja ”End-stage renal disease”) ja Bellomo-luokitus 
kolmeen (”Acute Renal Injury”, ”Acute Renal Fai-
lure Syndrome” ja ”severe ARFS”). Näiden määri-
telmien kykyä ennustaa mortaliteettia tehohoito-
potilailla vertailtiin toisiinsa ja Sequential Organ 
Failure Assessment (SOFA)- ja APACHE II-mitta-
reiden kykyyn ennustaa tehohoitopotilaiden mor-
taliteettia.

Osatyössä II tutkittiin monosyyttien HLA-DR-
expression ja interleukiinien 6, 8 ja 10 pitoisuuksia 
akuutissa munuaisten vajaatoiminnassa ja näiden 
kykyä ennustaa akuuttia munuaisten vajaatoimin-
taa sairastavien systemic inflammatory response 
syndrome (SIRS)-potilaiden mortaliteettia 16. 

Osatyössä III tutkittiin seerumin kystatiini C-
pitoisuuksia akuutissa munuaisten vajaatoimin-
nassa ja niiden kykyä ennustaa akuuttia munuais-
ten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden morta-
liteettia 17. 

Osatyössä IV rabdomyolyysia sairastavat poti-
laat randomisoitiin kahteen ryhmään. Tutkimuk-
sessa vertailtiin intermittoivan hemodiafiltraation 
(HDF) ja forseeratun alkalisoidun diureesin vai-
kutusta plasman myoglobiinitasoihin 18. 

Osatyössä V selvitettiin akuutisti munuaisten 
korvaushoitoa saaneiden potilaiden pitkäaikaisen-
nustetta ja terveyteen liittyvää elämänlaatua hoi-
don jälkeen 19.
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Tulokset 

Heterogeenisessä tehohoitomateriaalissa akuutin 
munuaisten vajaatoiminnan esiintyvyys oli 15  % 
(95  % CI 13–17  %, 128/857 potilasta). SIRS-po-
tilailla akuuttia munuaisten vajaatoimintaa esiin-
tyi 35  %:lla (95  % CI 26–45  %, 36/103 potilasta). 
Interleukiinien plasmapitoisuudet olivat akuut-
tia munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla kor-
keampia kuin muilla SIRS-potilailla. Vastaavasti 
monosyyttien HLA-DR-expressio oli matalampi. 
Sekä tutkittujen interleukiinien pitoisuuksien että 
monosyyttien HLA-DR-expression kyky ennustaa 
akuutin munuaisten vajaatoiminnan kehittymistä 
oli heikko. 

Seerumin kystatiini C-pitoisuudet olivat kor-
keampia akuuttia munuaisten vajaatoimintaa sai-
rastavilla kuin muilla tehohoitopotilailla. Seeru-
min kystatiini C-pitoisuudet korreloivat merkitse-
västi sekä plasman kreatiniini- että ureapitoisuuk-
siin. Akuutissa munuaisten vajaatoiminnassa sekä 
plasman kreatiniini- että seerumin kystatiini C-ar-
vot kohosivat viitearvojen yläpuolelle yhtä nopeas-
ti, keskimäärin kolmantena hoitopäivänä. 

HDF-hoidolla saavutettiin suurempi prosentu-
aalinen plasman myoglobiinitasojen puhdistuma 
kuin forseeratulla alkalisoidulla diureesilla vaikeaa 
rabdomyolyysia sairastavilla potilailla. Neljän tun-
nin hoidon aikana ero oli keskimäärin 6085 µmol/l 
(95  % CI 343–11828 µmol/l). Tutkimuksessa to-
dettiin myös, että sekä diureesin tehostaminen et-
tä alkalisointi olivat käytännössä vaikeita toteut-
taa; vain yhdellä potilaalla 16:sta sekä alkalisointi 
että tehostaminen onnistuivat moitteettomasti.

Heterogeenisessä tehohoitomateriaalissa sairaa-
lakuolleisuus akuuttia munuaisten vajaatoimintaa 
sairastavilla potilailla oli 34  % (43/128 potilasta). 
Akuuttia munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla 
SIRS-potilailla 28 vrk:n kuolleisuus oli 22  % (8/36 
potilasta). Kaiken kaikkiaan sairaala- tai 28 vrk:n 
kuolleisuus näillä potilailla oli 31  % (51/164 poti-
lasta). Niillä tehohoitopotilailla, joille ei kehittynyt 
akuuttia munuaisten vajaatoimintaa, kuolleisuus 
oli merkittävästi matalampi (13  %, 101/808 poti-
lasta). Sairaalakuolleisuus lisääntyi akuutin mu-
nuaisten vajaatoiminnan vaikeusasteen kasvaes-
sa. Pitkäaikaiskuolleisuus munuaisten korvaushoi-
toa saaneilla potilailla oli 57  % (387/681 potilasta) 
vuoden kohdalla ja 70  % (120/172 potilasta) vii-
den vuoden kohdalla.

Itsenäisiä riskitekijöitä lyhyen aikavälin kuol-
leisuudelle olivat kolmen ensimmäisen tehohoi-
topäivän vaikein munuaisten vajaatoiminnan as-

te mitattuna RIFLE-luokalla, ensimmäisen vuo-
rokauden yleinen sairauden vaikeusaste mitattuna 
SOFA- ja APACHE II-pisteillä sekä ensimmäisen 
vuorokauden plasman interleukiini 8- ja krea-
tiniinipitoisuudet. Koko aineistossa parhaat en-
nustearvot kuolleisuuden suhteen olivat SOFA- ja 
APACHE II-pisteillä. 

Akuuttia munuaisten vajaatoimintaa sairasta-
neiden potilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu 
keskimäärin 2,4 vuotta hoidon jälkeen oli merkit-
tävästi huonompi kuin ikä- ja sukupuolivakioidun 
suomalaisen verrokkiväestön. Visual analog scale 
-mittarilla mitattuna potilaat olivat kuitenkin yh-
tä tyytyväisiä omaan elämänlaatuunsa kuin ver-
rokkiväestö. Potilaiden laatupainotteinen elinikä 
(quality-adjusted life years, QALY) oli lyhyt; vain 
15 vuotta  /  100 potilasta. Sairaalahoidon kustan-
nukset olivat korkeat, keskimäärin 28  000  € / poti-
las ja 222  000  € / QALY.

Yhteenveto

Akuuttia munuaisten vajaatoimintaa sairastavien 
potilaiden sekä lyhyen että pitkän aikavälin kuol-
leisuus on korkea. Sairaalakuolleisuus lisääntyy 
akuutin munuaisten vajaatoiminnan pahentues-
sa. Sairaalamortaliteetin ennustamisessa akuutil-
le munuaisten vajaatoiminnalle spesifit taudin vai-
keuasteen mittarit toimivat vain kohtalaisesti. In-
terleukiinitasojen, monosyyttien HLA-DR-ex-
pression tai seerumin kystatiini C-arvojen avulla 
akuuttia munuaisten vajaatoimintaa sairastavien 
potilaiden kuolleisuutta ei voi ennustaa. Eloon-
jääneiden terveyteen liittyvä elämänlaatu on huo-
nompi kuin verrokkiväestön. Potilaat ovat kuiten-
kin yhtä tyytyväisiä elämänlaatuunsa.

Interleukiinien 6, 8 ja 10 plasmapitoisuudet ovat 
korkeampia ja monosyyttien HLA-DR-expressio 
matalampi akuuttia munuaisten vajaatoimintaa 
sairastavilla kuin muilla SIRS-potilailla. Seerumin 
kystatiini C-pitoisuudet ovat merkittävästi korke-
ampia akuuttia munuaisten vajaatoimintaa sairas-
tavilla kuin muilla tehohoitopotilailla. Seerumin 
kystatiini C on yhtä nopea kuin plasman kreati-
niini havaitsemaan akuutin munuaisten vajaatoi-
minnan. HDF-hoidolla voidaan poistaa myoglo-
biinia plasmasta, mikä saattaa estää akuutin mu-
nuaisten vajaatoiminnan syntymistä.          
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