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Anestesiassa käytetyt lääkkeet ja kirurgi-
set toimenpiteet vaikuttavat munuaisiin 
ja munuaistoimintaan. Kliinisessä käytös-

sä olevat munuaistoiminnan ja -vaurion mittarit, 
kuten seerumin kreatiniini ja urea ovat epäherk-
kiä. Niitä käytettäessä vähäiset muutokset munu-
aistoiminnassa jäävät huomaamatta 1, 2. Herkkiä ja 
nopeasti reagoivia munuaistoiminnan ja -vauri-
on merkkiaineita on useita, mutta niiden käyttö-
kelpoisuus anestesian ja kirurgian aikana on sel-
vittämättä. 

Väitöskirjatyössäni mittasin munuaisten toi-
mintaa ja vauriota herkillä verenkiertoon ja virt-
saan vapautuvilla merkkiaineilla (kuva 1). Tutki-
mus toteutettiin kolmessa vaiheessa, ja siihen osal-
listui yhteensä 143 potilasta. 75 potilaalle tehtiin 
perinteinen avoleikkaus, ja 68 potilaan leikkaus 
tehtiin tähystysmenetelmällä. 

Tutkimuksessa mukana olleille potilaille ei ke-
hittynyt munuaisten vajaatoimintaa ja havaitut 
muutokset munuaisissa ja niiden toiminnassa oli-
vat lieviä ja ohimeneviä. 

Ensimmäinen vaihe

Väitöskirjan ensimmäisessä vaiheessa selvitin se-
vofluraanianestesian ja ketorolaakin yhteiskäytön 
munuaisvaikutuksia rintaleikkauspotilailla. Haih-
tuvien anestesiakaasujen, kuten sevofluraanin ja 
enfluraanin hajotessa niistä vapautuu epäorgaanis-
ta fluoridia 3, 4. Fluoridin oli aiemmin todettu ole-

van munuaisille haitallista veripitoisuudella joka 
ylittää 50 μmol l–1 (5). Leikkauskivun hoidossa käy-
tetään yleisesti laskimoon annettavia tulehduski-
pulääkkeitä, kuten ketorolaakkia. Tulehduskipu-
lääkkeiden haittavaikutuksena voi kehittyä mu-
nuaisten vajaatoiminta. Riski on suurin niillä po-
tilaille, jotka kärsivät nestehukasta ja/tai matalasta 
verenpaineesta, koska näissä tiloissa munuaisten 
verenkierto vähenee 6. Munuaisten toimintaa ja 
vauriota mitattiin herkkien biologisten merkkiai-
neiden avulla.  

Munuaisen proksimaalisen tubuluksen vauri-
on merkkinä N-asetyyli-β-D-glukosaminidaasin 
(NAG) ja glutationi transferaasi-α:n (GST-α) eri-
tys virtsaan lisääntyi sevofluraanianestesian aika-
na. Potilaille annettu ketorolaakki näytti voimista-
van proksimaalisen tubuluksen vauriota 7. Glome-
rulusten toiminta säilyi muuttumattomana, eikä 
distaalisessa tubuluksessa todettu vauriota 8. 

Toinen vaihe

Väitöskirjan toisessa vaiheessa tutkin klonidiinin 
vaikutuksia munuaisten toimintaan laparoskoop-
pisen sappileikkauksen aikana. Tähystystekniikalla 
suoritetussa sappileikkauksessa vatsaonteloon joh-
dettu hiilidioksidi ja tämän seurauksena kohonnut 
vatsaontelon sisäinen paine voivat aiheuttaa prok-
simaalisen tubuluksen vaurioita ja vähentää virt-
saneritystä 9. Verenpainelääke klonidiini lisää virt-
saneritystä leikkauksen aikana 10, tehostaa aneste-
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sia-aineiden vaikutusta 11 ja vähentää leikkauksen 
aikaisia verenpaineen ja sykkeen muutoksia 12.

Tutkimuksessani klonidiini vähensi reniinin 
eritystä ja ylläpiti virtsaneritystä sappileikkauk-
sen aikana. Klonidiinin anto vaikeutti vatsaonte-
lon paineistuksen aikana potilaille kehittyvää ohi-
menevää munuaisten proksimaalisten tubulusten 
vauriota. Vaurion merkkinä klonidiinia saaneilla 
potilailla virtsan NAG:n pitoisuus nousi enemmän 
kuin lumeryhmässä 13. 

Kolmas vaihe

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa selvitet-
tiin tupakoinnin vaikutusta enfluraanin ja sevo-
fluraanin aineenvaihdunnassa vapautuvan epäor-
gaanisen fluoridin määrään ja vapautuneen fluo-

ridin vaikutuksia munuaisiin. Tupakoinnin tiede-
tään vaikuttavan lääkkeiden aineenvaihduntaan 14. 
Tupakansavu voi joko lisätä tai vähentää anestesia-
aineista vapautuvien aineenvaihduntatuotteiden, 
kuten epäorgaanisen fluoridin määrää.  

Tässä tutkimuksessa tupakointi lisäsi enfluraa-
nin aineenvaihduntaa ja siitä vapautuvan epäor-
gaanisen fluoridin määrää. Verenkiertoon vapau-
tuneella fluoridilla ei ollut kuitenkaan haitallisia 
munuaisvaikutuksia 15. Sevofluraanin aineenvaih-
duntaan tupakoinnilla ei ollut vaikutusta, mutta 
sevofluraanianestesiassa vapautuvan epäorgaani-
sen fluoridin seerumipitoisuuden ylitettyä ar-
von 40 μmol l–1 ja seerumin fluoridipitoisuus-ai-
ka -kuvaajan alle jäävä pinta-ala (AUCF0–24) arvon 
500 μmol h l–1 glomerulusten toiminta heikkeni 
ja proksimaalisessa tubuluksessa todettiin vähäi-

Kuva	1.	Munuaisen	kuorikerroksen	nefroni.	Oheisessa	kuvassa	on	merkitty	väitöskirjas-
sa	käytetyt	munuaisten	toiminnan	ja	vaurion	biologisten	merkkiaineiden	vapautumis-
kohdat.	NAG	=	N-asetyyli-β-D-glucosaminidaasi,	S	=	Seerumi,	TATI	=	Tumor	associated	
trypsin	inhibitor,	U	=	Virtsa,	α1-MG	=	α1-mikroglobuliini,	GST-α	=	Glutationi	transfe-
raasi-α,	GST-π	=	Glutationi	transferaasi-π,	β2-MG	=	β2-mikroglobuliini,	Kystatiini	C.

Laskeva	Henlen	lingon	osa

Glomerulus:
S-kystatiini	C
S-,	U-TATI
S-β2-MG

Distaalinen	tubulus:
U-GST-π

Kokoojaputki

Proximaalinen	tubulus:
U-α1-MG
U-NAG
U-GST-α
U-β2-MG

Nouseva	paksu	Henlen	lingon	osa

Nouseva	ohut	Henlen	lingon	osa
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nen vaurio. Havaittu fluoridin seerumipitoisuuden 
munuaistoksisuuden raja-arvo 40 μmol l–1 on siis 
matalampi kuin aiemmin kirjallisuudessa julkais-
tu 50 μmol l–1 (16). 

Vaikka anestesia, kirurgia ja käytetyt lääkkeet 
aiheuttivat muutoksia sekä munuaisiin että mu-
nuaistoimintaan, havaitut muutokset olivat vähäi-
siä ja ohimeneviä. Kenellekään tutkimuksessa mu-
kana olleista 143 potilaasta ei kehittynyt kliinistä 
munuaisten vajaatoimintaa. 

Johtopäätökset

Yhteenvetona voidaan todeta, että ketorolaakki ai-
heuttaa lievän ja ohimenevän proksimaalisen tu-
buluksen vaurion jos sitä annetaan sevofluraani- 
anestesian yhteydessä. Klonidiini vähentää renii-
nin eritystä ja ylläpitää virtsaneritystä, mutta vai-
keuttaa laparoskooppisen sappileikkauksen aika-
na ilmenevää vähäistä proksimaalisen tubuluk-
sen vauriota. Tupakointi lisää enfluraanin, mutta 
ei sevofluraanin aineenvaihduntaa. Epäorgaanisen 
fluoridin glomerulustoiminnalle haitallinen seeru-
mipitoisuuden raja-arvo on 40 μmol l–1. 

Tutkimuksessa käytettyjen uusien herkkien mu-
nuaistoiminnan ja -vaurion merkkiaineiden ver-
tailuarvot on määritetty terveiltä koehenkilöiltä. 
Tässä tutkimuksessa mukana olleilla leikkauspo-
tilailla näiden herkkien merkkiaineiden vapautu-
minen virtsaan oli yleistä ja useilla potilailla arvot 
olivat korkeampia kuin koehenkilöillä mitatut kor-
keimmat pitoisuudet. Tämän takia näiden herkki-
en munuaisvaurion ja -toiminnan merkkiaineiden 
vertailuarvot tulisi määrittää myös kirurgisilla po-
tilailla.
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