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Stunning

• Miksi minä puhun siitä? 

• Olen tehnyt väitöskirjani Kongestion todentamisesta ja hoitamisesta 
keuhkojen- ja sydämen UÄ:n kombinaatiota hyväksi käyttäen

• Meillä käynnistynyt nyt intra-dialyyttisesta hemodynamiikka-
romahduksista kärsivien ”CRASHERS” Echo-rekisteri - 10 ptl tähän asti 

• Näyttäisi so far jakautuvan 50/50 2 ryhm: 1) Hyvä residualifunkt
(intravask. kuivia) tai 2) vaikea (low output) sydänsairaus, ei molempia

• 8/10:stä diagnosoitu MCC

• 30 % Korkea pulssipaine (>100mmhg ero)-altistaa diastoliselle hypotensiolle, moni pitkään dialyysissa ja 
korkea Ca*Pi-tulo/PTH-”Posliini valtimot”



Liikehäiriöinen myokardium-segmentti 
iskemian johdosta->3 vaiht.ehtoa
• 1) Stunning

– ”Ihmeissään”, normaali perfuusio levossa

• 2) Hibernaatio-”Uinuu”-Alentunut perfuusio levossa vai toistuva 
stunning? MIBI-normaali levossa/alent. Rasit., PET – alentunut 
O2/FDG, Painevaijeri?

• 3) Infarkti-Irreversiibeli?- MRI raja 20-40 % palautuvuudelle ”trans-
muraliteetin” suhteen

Päällekkäisiä ilmiöitä!





Stunning ja dialyysi

• Dialyysinaik. stunning ollut yleistä (40-50 %) ja assosioitunut m.m
intra-dialyyttiseen hypotensioon, korkeampaan ikään etc ja sen on 
pelätty jopa assiosoituvan myös krooniseen dysfunktioon (Burton et al,CJASN

2009) ->Observaatiodataa!

• Liittyynee ripeään ultrafiltraation ja/tai diffuusion aih. Alentuneeseen 
sepelvalt.virtaukseen yhdistettynä alentuneeseen kompensaatio-
reserviin->Supply/Demand mismatch (tyypin 2 MI)

• Isolla pulssipaineella kalkkisilla potilailla lienee merkitystä 
altistaessaan diastoliselle hypotensiolle (sepelvalt diastolinen täyttö)



Munuaisstunning

• Kaikki tiedätte että diureesi tuppaa haihtumaan HD:ssa kun taas 
PD:ssä säilyy

• Syyksi on esitetty ”munuaisstunning” toistuvien aggressiivisempien 
nesteen/molekyli-poistojen myötä

• Ongelmana etenkin potilaat joilta vedetään 4000ml x 3/vko 4 tuntiin, 
usein nämä myös osmolaarisesti ”loudattuja” potilaita
• ->Näillä sydän, munuaiset, aivot ja monet muut elimet näyttäisivät olevan 

ihmeissään



Dialyysin aikainen 
hypotensio/”romahtaminen”
• Esiintyvyys 5-30 %/ dialyysisessio, näillä ptl huono ennuste (Reilly et al. 

CJASN 2014)

• Aiheutuu yhtälailla diffuusiosta kuin UF:stä Bergström et al. 1976 

• Ajallisesti 2-huippuinen (Diffuusio aiemmin, UF loppua kohden)
Dinescg K et al. AmJKidnDis 2011; Reeves PB et al. CJASN 2018; Singh At et al.Semin Dial 2018; Dheenan S et al. 
Kidn intr 2001.

• Siksi alku-dialyyttiselle hypotensiolle altistaa HD>HF>UF samalla UF:llä
• Moodi: CRRT:ssä Urea cl. 17 ml/min vs. 160 ml/min CAVHD:ssä, PD kuten CRRT

• Toki myös dialysaatin koostumus (Ca-pit, lämpötila, Na-pit, sokeripit, Mg-pit ym) voi vaikuttaa-
näillä voi kikkailla

• Harvinaisena etiologiana allergiset interaktiot membraanin kanssa (yleensä muita merkkejä 
allergisesta reakt samalla)-voi kokeilla vaihtoa



Intra-dialyyttisen hypotension määritelmä?

• “An observational study examined the association between various 
definitions of intradialytic hypotension and mortality and found only 
the intradialytic hypotension definition of a nadir intradialytic systolic 
blood pressure <90 mmHg in 30 percent of treatments to associate 
with higher mortality” (Flythe et al.JASN 2015)

• KDIGO: syst RR 20mmHg/MAP 10 mmhg lasku

• Meillä se on oireet + syst RR < 90/MAP <65 dialyysin aikana

• Oireet tyyp: Huimaus, oksentelu, ripulointi, hengahd, rintakipu



Intra-dialyyttinen hypotensio ja sydämen 
vaikea vajaatoiminta
• Vaikea sydämen vajaatoiminta lisää voimakkaasti riskiä ultrafiltraatiosta

itsenäiselle intra-dialyyttiselle hypotensiolle - kompensaatio-reservi 
vähäisempi (Nette et al. Clin Nehrol 2005)

• Alentunut LV-täyttö edeltänyt hemodyn. romahdusta harvoissa Echo-
tutkimuksissa (Rufmann et al.Neprol Dial Transpl 1990, Puncengruber C.klin
W.Schr 1989,Shutov Klin med 1990)

• Meillä BVM-käyrä romahtanut kaikilla pot ennen episodia

• ELI: Yhtälailla systeeminen alitäyttö (intravask. Volymidepletio) kuin 
sepelvaltimoiden alitäyttö (diastolinen hypotensio) voinee laukaista 
romahduksen-mekanismit samankaltaisia poikkeuksenä pulssipaine



Missä kohtaa menossa?

Frank Starling



Dialyysi-romantikot

• More Frequent?

• More efficient?



More is better?

Time to first
Vascular problem

Jotain hyvää.. Jotain pahaa..

RIIPPUNEE POTILASRYHMÄSTÄ!

N Engl J Med 2010; 363:2287-2300



-Isompi Kt/V jopa haitallinen 
miehille alaryhmäanal..

N Engl J Med 2002; 347:2010-2019



Mitä sitten tehdä?

• Ei hyvää RCT-dataa!! Omia kokemuksia..

• Nestelasti + vaikea sydänsairaus: Tiheämmät pidemmät dialyysit, enemmän 
konvektiota/isol.UF, diffuusiota vain pakollinen määrä, Diureetit+Na/H2O

• -> TYÖLÄSTÄ!,  komplianssi?

• Kuiva: Inkrementaalista dialyysia, kuivapainon nosto, Alku-diffuusion 
vähentämistä, hyperglykemian hoito

• PD kun mahd!

• Harvinaiset syyt: Kortisoni, Dial membraanin vaihto, Dial.nesteen modulaatio etc.

• Meidän rekisterissä ollaan saatu kaikki kuivuma-pot olemaan romahduksitta (2:lla 
lopetettiin dial), vaikeat sydänsairaus-pot romahdukset helpottaneet tai siirretty 
saattohoitoon-Echo ja hoidon räätälöinti kannattanee! 
• Kahdelle aloitettu kortisoni ja kahdelle vaihdettu membraania
• Tarv lisää randomoitua dataa!



• Kiitos!


