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Dialyysi on yksinkertainen fysikaaliskemiallinen ilmiö, joka noudattaa tunnettuja luonnonlakeja. 
Sen terapeuttinen vaikutus perustuu pääasiassa haitallisten aineitten poistumiseen.  
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Michaelsin yhtälö

Puhdistuman määritelmä 
E = K * C,  K = E / C
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Poistumisnopeus on suoraan verrannollinen pitoisuuteen. Kerrointa K nimitetään puhdistumaksi. 
Michaelsin yhtälö kuvaa puhdistuman riippuvuutta dialysaattorin ominaisuuksista (K0A) ja veren ja 
dialysaatin virtauksesta (Qb, Qd).  
 
Hoitotulokset riippuvat mm haitallisten aineitten poiston tehokkuudesta. Urea on yleisesti käytetty 
merkkiaine. Suosittu mitta on Kt/Vurea. Se perustuu ureakineettiseen malliin (UKM), jossa 
syöttöarvoina ovat Kd, Kr, UF, td, ti ja kaksi tai kolme veren ureapitoisuutta, tuloksina V ja G, joista 
voidaan laskea Kt/V ja nPCR. Urean kinetiikka on yksinkertaisempaa kuin useimpien ureemisten 
toksiinien.  
 
E = poistumisnopeus   C = pitoisuus veressä 
K = puhdistuma   t, td = hoitoaika 
Kd = dialysaattoripuhdistuma  ti = väliaika 
Kr = munuaispuhdistuma   UF = ultrafiltraatio 
G = tuotantonopeus   V = jakautumistilavuus 
 
Qb = verenvirtaus   
Qd = dialysaatin virtaus 
K0A = dialysaattorin teoreettinen maksimipuhdistuma 
e = luonnollisen logaritmin kantaluku 2.718.... 
nPCR = normalized protein catabolic rate (≈ nPNA) 
URR = urea reduction ratio 
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Guidelines: equilibrated or single pool Kt/V ?

KDOQI 2015EBPG 2007
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Amerikkalaiset suositukset (spKt/V) perustuvat yksiallasmalliin, joka yliarvioi annoksen lyhyessä 
tehokkaassa hoidossa. Eurooppalaisten suositusten eKt/V on yksiallasmallilla laskettu Kt/V, jossa 
on käytetty ureapitoisuutta puoli tuntia hoidon päättymisen jälkeen, jolloin altaat ovat 
tasoittuneet. 3x/viikko-hoitokaaviossa tavoite on eKt/V 1.2 ja spKt/V 1.4 eli suunnilleen sama kuin 
HEMO-tutkimuksen (v 2002) alempi annos. Viime vuosina julkaistuissa tutkimuksissa on käytetty 
suurempia annoksia.  
 
Muinoin laskettiin toteutunut Kt/V (delivered dose) verinäytteistä, verrattiin tavoitteeseen ja jos oli 
eroa, muutettiin seuraavilla kerroilla dialyysikoneen säätöjä arviolta tai diagrammin perusteella. 
Qb, Qd, UF ja t sisältyivät hoitomääräykseen, jonka tekeminen kuului lääkärille.  
 
Nykyisin ei toteutuneen annoksen (delivered dose) arvioimisessa tarvita verinäytteitä. Jos 
hoitomääräyksessä on määritelty Kt/V (prescribed dose), hoidon toteuttajan tehtäväksi jää säätää 
dialyysikone niin, että se saavutetaan. Se on helppoa, kun dialyysikoneet monitoroivat Kt/V:ta 
hoidon aikana.  
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Kaksi allasta (American Journal of Kidney Diseases, Vol 40, 
No 6, 2002: pp 1211-1218)
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Kt/V-suositukset perustuvat matemaattiseen malliin, joka kuvaa veren ureapitoisuutta ajan 
funktiona. Kaksiallasmalli kuvaa ureapitoisuutta tyydyttävästi. Sen avulla hemodialyysia voidaan 
simuloida. Altaat eivät ole anatomisia, vaan laskennallisia. ”Ekstrasellulaarinen”  allas (perfused 
compartment, dialysoitava allas) edustaa verta, ekstrasellulaaritilaa ja hyvin perfusoituja kudoksia. 
Sen osuus on noin 1/3. Dialyysi kohdistuu ensisijaisesti siihen. Dialyysin aikana ja jälkeen altaiden 
pitoisuudet pyrkivät tasoittumaan.  
 
Koneiden annosmittarit monitoroivat spKt/V:ta, mutta voivat näyttää myös eKt/V:n arvioituna 
spKt/V:sta ja hoitoajasta (Daugirdas rate equation). Simuloinnissa on käytettävä varsinaista 
kaksiallasmallia.  
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Guidelines: continuous-equivalent clearance
KDOQI 2015EBPG 2007
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Kt/V kuvaa yhden dialyysi-istunnon annosta. Suositukset koskevat 3 x/viikko hoitokaaviota. Kt/V:ta 
ei voi käyttää vertailuun, jos hoitotiheys muuttuu tai vaihtelee. Silloin on käytettävä 
viikkoannoksia.  
 
Amerikkalaiset suositukset määrittelevät stdK/V-tavoitteen. Eurooppalaisissa mainittu SRI on 
huonosti määritelty suure, jota ei ole käytetty hoitotutkimuksissa.  
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Continuous-equivalent clearance
viikkopuhdistuma

EKR/V = G / TAC / V

stdK/V = G / PAC / V 

G = urea generation rate
V = urea distribution volume
TAC = time-averaged concentration
PAC = peak average concentration

6

 

 

Ureakineettisella kaksiallasmallilla laskettuina EKR/V ja stdK/V ottavat huomioon RRF:n ja 
hoitotiheyden. Tasapainotilassa poistumisnopeus = tuotantonopeus (G). EKR/V perustuu koko 
viikon keskipitoisuuteen (TAC), stdK/V keskipitoisuuteen ennen dialyysia (PAC). EKR/V:ta ei ole juuri 
käytetty hoitotutkimuksissa. Omassa 51 potilaan aineistossa stdK/V:lla ei ollut tilastollisesti 
merkitsevää yhteyttä kuolleisuuteen, mutta EKR/V:lla oli (Vartia A, Huhtala H, Mustonen J. 
Association of continuous-equivalent urea clearances with death risk in intermittent hemodialysis. 
Advances in Nephrology, Volume 2016. http://dx.doi.org/10.1155/2016/9342853).  
 
PAC ja stdK/V liittyvät huippupitoisuushypoteesiin, jonka mukaan lyhytaikaiset korkeat pitoisuudet 
ovat erityisen haitallisia. Sitä ei ole todistettu.  
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Weekly clearances and average concentrations

V = 39 L, G = 200 μmol/min, Kr = 0 mL/min, wUF = 6.0 L, weekly Kt/V = 4.5
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Yksinkertaisin viikkopuhdistuman mitta on viikon Kt/V-summa (wKt/V). Se kuvaa resurssien 
kulutusta suhteutettuna potilaan kokoon. Siitä ei ole suosituksia.  
 
Uremiassa kertyvien aineitten haittavaikutukset riippuvat niiden pitoisuuksista. Ureapitoisuudet 
eivät ole suorassa suhteessa wKt/V-lukemaan, vaan riippuvat myös hoitoajasta ja -tiheydestä. 
EKR/V ja stdK/V kuvaavat (käänteisesti) pitoisuuksia.  
 
 
 

  



Dia 8 

 

min max

treatment frequency /week 2 7

treatment time min 240 300

dialysate flow mL/min 300 800

blood flow mL/min 50 a287

EKR/V /week b3.20 corresponding to eKt/V 1.20  (3.00 – 3. 36)

stdK/V /week b2.19 corresponding to eKt/V 1.20  (2.00 – 2.35)

Limits and targets 1: EKR/V and stdK/V

a ja b ovat aineiston keskiarvoja; ne määritettiin yksilöllisesti joka istunnossa.
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Referenssityössä laskettiin simuloimalla 205 dialyysi-istunnossa eKt/V-arvoa 1.2 vastaavat 
viikkopuhdistumat EKR/V ja stdK/V 3 x 4 h/viikko hoitokaaviossa:  
 
EKR/V   3.2/viikko 
stdK/V  2.2/viikko 
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fr /wk 3.0 Hoitotiheys

td min 240 Hoitoaika

Qb mL/min 235 Verenvirtaus

Qd mL/min 500 Dialysaatin virtaus

K0A mL/min 800 Dialysaattorin kapasiteetti

Kd mL/min 191 Puhdistuma

UF L 4.1 Nesteenpoisto

spKt/V /wk 1.4 Annos (single-pool)

eKt/V /wk 1.2 Annos (equilibrated)

EKR/V /wk 3.5 Equivalent Renal Clearance

stdK/V /wk 2.4 Standard Clearance

PAC mmol/L 33.7 Peak Average Concentration

TAC mmol/L 23.4 Time-Averaged Concentration

Kelvollinen dialyysi?  Suositusten kaikki tavoitteet saavutettu.

9

 

 

Todellisen potilaan simuloitu hoito. Laskennassa tarvittavat G ja V on määritetty ureakineettisella 
mallilla verinäytteistä.  
 
K0A on dialysaattorin teoreettinen maksimipuhdistuma. Kun tunnetaan Qb, Qd ja Kd, K0A voidaan 
ratkaista Michaelsin yhtälöstä ja käyttää simulaatioissa. Kd voidaan mitata OCM-laitteella.  
 
Tässä simulaatiossa kaikki suosituksissa määritellyt tavoitteet on saavutettu. Hyvä hoito? 
Häiritseekö jokin?  
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Age y 52.4

Height cm 184

Weight kg 79.1

BSA m2 2.02

BMI kg/m2 23.4

Kr mL/min 0.0

V L 32.6

G μmol/min 282

nPCR g/kg/day 1.48

Patient Nr 363 (25.07.2006)
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Normaali dialyysipotilas? 
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min max

treatment frequency /week 2 7

treatment time min 240 300

dialysate flow mL/min 300 800

blood flow mL/min 50 a287

EKR/V /week b3.20 corresponding to eKt/V 1.20  (3.00 – 3. 36)

stdK/V /week b2.19 corresponding to eKt/V 1.20  (2.00 – 2.35)

TAC mmol/L 20.0

PAC mmol/L 30.0

Limits and targets 2: + TAC and PAC
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Ureapitoisuus heijastaa valkuaisaineiden saantia ravinnosta (DPI), valkuaisen hajoamisnopeutta 
(PCR) ja urean tuotantoa (G). Dialyysipotilailla korkea ureapitoisuus liittyy hyvään ennusteeseen. 
Toisaalta ureemisten toksiinien ja urean tuotantonopeudet korreloivat keskenään. Hyvin syövät 
hyvin menestyvät potilaat, joilla ureapitoisuus on korkea, menestyisivät ehkä vielä paremmin, jos 
urean ja toksiinien pitoisuutta alennettaisiin tavallista tehokkaammalla dialyysilla. Gotch ja Sargent 
suosittelivat sitä 1985. Näyttöä ei ole. Onko se oikein? Pitääkö ureapitoisuudesta välittää?  
 
Tietokoneella voidaan luoda hoitomääräys, joka täyttää taulukon kaikki 12 kriteeriä. Viimeisenä 
keinona lisätään hoitotiheyttä.  
 
Dialyysihoitomääräyksen tekemiseen tarvitaan potilaan V, G, Kr ja viikon nesteenpoistotarve ja 
dialysaattorin in vivo-K0A. V ja G määritetään ureakineettisellä mallilla verinäytteistä käyttäen 
laskennassa dialyysikoneen hoidon aikana mittaamaa dialysaattoripuhdistumaa (Kd). Kr:n 
määrittämiseen tarvitaan virtsankeräys. K0A voidaan ratkaista Michaelsin yhtälöstä, kun tunnetaan 
Kd, Qb ja Qd. Yhden mittadialyysin tulokset (V ja G) eivät välttämättä ole edustavia.  
 
Optimointialgoritmi: 
Aloita matalimmalla Qb:lla, Qd:lla, td:lla ja fr:lla 
Lisää verenvirtausta Qb  
Lisää dialysaatin virtaus Qd keskitasolle 
Lisää hoitoaikaa td 
Lisää dialysaatin virtaus Qd maksimiin 
Lisää hoitotiheyttä fr (2 – 3 – 3.5 – 4 – 5 – 6 – 7 x/viikko) 
 
Simuloinneissa voidaan muunnella tavoitteita (EKR/V, stdK/V, TAC ja PAC), hoitoaikaa, hoitotiheyttä 
ja virtauksia. Optimointiohjelma nettisivulla http://www.verkkomunuainen.net/optimize.html.  
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Actual Simulated Optimized

fr /wk 3.5 3.0 3.0

td min 275 240 258

Qb mL/min 294 235 300

Qd mL/min 519 500 800

K0A mL/min 440 800 800

Kd mL/min 190 191 228

UF L 3.5 4.1 4.1

spKt/V /wk 1.6 1.4 1.8

eKt/V /wk 1.4 1.2 1.6

EKR/V /wk 4.5 3.5 4.2

stdK/V /wk 3.0 2.4 2.7

PAC mmol/L 27.1 33.7 30.0

TAC mmol/L 18.0 23.4 19.5

Patient Nr 363. Actual (25.07.2006) and simulated dialysis sessions

Optimized: max PAC 30 mmol/L, max TAC 20 mmol/L
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Simuloidut luvut on laskettu 10 vuotta hoidon jälkeen silloin määritetyistä V:sta ja G:sta. Potilasta 
ei hoidettu aivan nykyisten suositusten mukaan, vaan tavoitteet ylitettiin, vaikka dialysaattori oli 
vaatimaton. Simulaatioissa on käytetty tehokkaampaa, in vivo-K0A 800 mL/min, mutta nykyisin on 
tehokkaampiakin. Aikaa, tarvikkeita, dialysaattia ja taksikyytejä kului enemmän kuin simuloidussa 
hoidossa.  
 
Tälle potilaalle riittää kolme hoitokertaa viikossa, vaikka urean tuotantonopeus on tavallista 
suurempi ja on asetettu pitoisuusrajat (Optimized). Määräävä kriteeri on PAC.  
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Actual Simulated Optimized NxStage

fr /wk 3.5 3.0 3.0 3.5

td min 275 240 258 256

Qb mL/min 294 235 300 300

Qd mL/min 519 500 800 200

K0A mL/min 440 800 800 800

Kd mL/min 190 191 228 178

UF L 3.5 4.1 4.1 3.5

spKt/V /wk 1.6 1.4 1.8 1.4

eKt/V /wk 1.4 1.2 1.6 1.2

EKR/V /wk 4.5 3.5 4.2 4.0

stdK/V /wk 3.0 2.4 2.7 2.8

PAC mmol/L 27.1 33.7 30.0 29.1

TAC mmol/L 18.0 23.4 19.5 20.0

Patient Nr 363. Actual (25.07.2006) and simulated dialysis sessions

Optimized: max PAC 30 mmol/L, max TAC 20 mmol/L
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NxStagen ero tavalliseen dialyysikoneeseen verrattuna on pieni Qd, maksimi 200 mL/min. 
NxStagella pitää hoitaa joka toinen päivä. Määrääväksi kriteeriksi tulee TAC.  
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Actual Simulated Optimized NxStage Daily Nx Nightly Nx Tassin

fr /wk 3.5 3.0 3.0 3.5 5.0 3.5 3.0

td min 275 240 258 256 172 480 480

Qb mL/min 294 235 300 300 300 200 250

Qd mL/min 519 500 800 200 200 125 500

K0A mL/min 440 800 800 800 800 800 400

Kd mL/min 190 191 228 178 178 120 167

UF L 3.5 4.1 4.1 3.5 2.5 3.5 4.1

spKt/V /wk 1.6 1.4 1.8 1.4 0.9 1.8 2.5

eKt/V /wk 1.4 1.2 1.6 1.2 0.8 1.7 2.3

EKR/V /wk 4.5 3.5 4.2 4.0 4.1 5.2 5.4

stdK/V /wk 3.0 2.4 2.7 2.8 3.1 3.3 3.2

PAC mmol/L 27.1 33.7 30.0 29.1 26.5 24.3 25.2

TAC mmol/L 18.0 23.4 19.5 20.0 20.0 15.7 14.9

Patient Nr 363. Actual (25.07.2006) and simulated dialysis sessions

Optimized: max PAC 30 mmol/L, max TAC 20 mmol/L                                                           (normal P-Urea 2.6 – 8.1 mmol/L)
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Tassin-klinikassa Ranskassa oli viime vuosituhannella maailman parhaat hoitotulokset. NxStagen 
PureFlow-säiliö (60 L) riittää 5 tunniksi Qd:lla 200 mL/min. Pitkässä yöhoidossa Qd:ta pitää 
pienentää. Tällöin ei suuresta Qb:stakaan ole paljon hyötyä. NxStagessa on toki mahdollista 
käyttää myös pusseja, ja S-mallissa maksimi-Qd on 300 mL/min.  
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Simulated

Qd 300-800 mL/min

Optimized

Qd 300-800 mL/min

Optimized

Qd 200 mL/min

fr N % Cum % N % Cum % N % Cum %

2 29 14.1 14.1 26 12.7 12.7 3 1.5 1.5

3 173 84.4 98.5 172 83.9 96.6 172 83.9 85.4

3.5 3 1.5 100.0 6 2.9 99.5 27 13.2 98.5

4 0 0.0 100.0 1 0.5 100.0 2 1.0 99.5

5 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0 1 0.5 100.0

Required treatment frequency in 205 sessions 
of 33 patients

Dialyzer K0A 800 mL/min, max td 300 min, max Qb 300 mL/min
Optimized: max PAC 30 mmol/L, max TAC 20 mmol/L
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Riittääkö kolme eDialyysia viikossa? Edellä käytettiin esimerkkinä yhtä ”mallipotilasta”, jolla oli 
tavallista korkeampi urean tuotanto. Tässä kuvataan koko aineistoa vuosilta 2004 - 2006.  
 
Näissä simulaatioissa maksimihoitoaika on 5 tuntia. Ellei dialysaattoria voida vaihtaa 
tehokkaammaksi tai virtauksia nostaa, täytyy lisätä frekvenssiä. Tässä aineistossa tavallisella 
dialyysikoneella tarvitaan kolmessa tapauksessa enemmän kuin kolme hoitokertaa viikossa, kun 
tavoitteena on suositusten mukaista ureapuhdistumaa (eKt/V 1.2 x 3/viikko) vastaavat 
viikkopuhdistumat.  
 
Seitsemässä tapauksessa ei saavuteta kaikkia tavoitteita 3x/viikko hoidolla tavallisella 
dialyysikoneella, kun myös pitoisuusrajat on asetettu.  
 
NxStagella 30 tapauksessa (15%) kaikkien tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan enemmän kuin 
kolme 5 tunnin hoitokertaa viikossa.  
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fr N Kr V Weight BSA BMI nPCR EKR/V stdK/V

2 3 3.2 25.3 72.8 1.69 31.9 1.21 3.40 2.42

3 172 0.9 31.5 77.3 1.87 27.0 1.06 3.50 2.45

3.5 27 0.4 39.6 98.1 2.13 31.9 1.21 3.73 2.64

4 2 2.6 41.7 127.3 2.37 42.1 1.68 4.67 3.31

5 1 1.1 35.2 115.9 2.18 43.1 1.86 5.20 3.69

Who needs more than three dialysis sessions per week to 
achieve the targets with Qd 200 mL/min?
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Millaisia ovat potilaat, joille kolme NxStage-dialyysia viikossa ei riitä? Suurikokoisia (suuri V), korkea 
BMI ja nPCR – hyvän ruoan ystäviä. Kaksi hoitokertaa riittää pienikokoisille potilaille, joilla on 
munuaistoimintaa jäljellä.  
 
Entä jos tavoitteet ovat korkeammat? 
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Increasing time or frequency lowers B2M concentration

Effect of time
with constant frequency (3 x/wk)

Effect of frequency
with constant weekly treatment time (12 h)
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β2-mikrogobuliini edustaa huonosti dialysoituvia ureemisia toksiineja. Sen kinetiikka poikkeaa 
urean kinetiikasta. Kuvissa verenvirtaus on säädetty niin, että TACurea on 17.0 mmol/L ja EKR/Vurea 
4.56 /viikko. β2M:n osalta simulaatio perustuu karkeaan malliin. Kuviteltu esimerkkipotilas.  
 
Vasemmassa kuvassa frekvenssi on vakio (3 x/wk); viikon hoitoaika kasvaa 9 -> 24 h kertahoitoajan 
pidentyessä 3 –> 8 h. Tämä kuvaa long nightly-hoitokaavion mahdollisuuksia. Pitkä hoito 
mahdollistaa suuren annoksen ja nesteenpoiston. Oikeanpuoleisessa kuvassa viikon hoitoaika on 
pilkottu 2-7 hoitokertaan. Tämä kuvaa short daily-hoitokaavion vaikutusta. Kun urean pitoisuus 
pidetään vakiona, sekä ajan että tiheyden lisääminen alentaa β2M:n pitoisuutta.  
 
Päivittäisessä hoidossa esiintyy enemmän veritiekomplikaatioita ja kuluu enemmän tarvikkeita. 
Yöhoito ei sovi kaikille. Kolmas keino huonosti dialysoituvien ureemisten toksiinien poiston 
tehostamiseen on konvektio (HDF). Konvektio voi lisätä myös urean Kt/V:ta jopa 20 %. HDF-
tutkimuksissa tuloksia ei aina ole vakioitu Kt/Vurea:n suhteen.  
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Mutta…

• Pitävätkö simulaatiot paikkansa käytännössä? 

• Matemaattiset mallit – totta vai tarua? 

• Urea ei ole merkittävä ureeminen toksiini

• Urean jakautumistilavuus ei ole optimaalinen skaalausperuste

• Ovatko suositukset hyviä? HEMO? Hyöty/kustannukset?

• Annoksen merkitys? 

• Hoidon haittavaikutusten merkitys?
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Noudattaako dialyysi puhdistuman määritelmää (Addis 1916, van Slyke 1926), Michaelsin yhtälöä 
(1966, 1997) ja SoluteSolver-kaksiallasmallia (Daugirdas et al, Am J Kidney Dis 2009)? Omien 
havaintojen mukaan saman dialysaattorimallin Michaelsin yhtälöllä ionidialysanssista lasketut KoA-
lukemat vaihtelevat laajasti.  
 
Esitetyissä simuloinneissa on symmetrinen hoitokaavio; epäsymmetrinen on huonompi. Kahden 
päivän väli on vaarallinen. Maanantaisin ja tiistaisin dialyysipotilaita kuolee enemmän kuin muina 
viikonpäivinä.  
 
Urea ei ole merkittävä ureeminen toksiini, mutta sen käyttäytyminen kuvaa dialyysimenetelmän 
intensiteettiä.  
 
V skaalausperusteena: naiset kärsivät. 
 
HEMO: kritiikkiä.  
 
Nykyiset annokset ovat annos/survival-käyrän laakealla osalla. Muilla tekijöillä ja hoidon 
haittavaikutuksilla on suurempi merkitys.  
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Yhteenveto

• Urean puhdistuma heijastaa dialyysin intensiteettiä (ei kvaliteettia)

• Annossuositukset perustuvat ureakineettiseen malliin 

• Kt/V ja eKt/V ovat yhden dialyysi-istunnon mittoja 

• EKR/V ja stdK/V ovat vertailukelpoisia annosmittoja, jotka ottavat 
huomioon hoitotiheyden ja munuaisten toiminnan 

• Urean dialysoitumista voidaan kuvata ja simuloida yhtälöillä 

• Simulointi perustuu puhdistuman määritelmään, Michaelsin yhtälöön 
ja ureakineettiseen kaksiallasmalliin 

• 5 h x 3/viikko tavallisella dialyysikoneella ei riitä kaikille

• NxStage riittää lyhyessä päivittäisessä ja pitkässä 3x/wk (yö)hoidossa 
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Kiitos mielenkiinnosta!

 

 

 

 


