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Keskeiset kysymykset

Kenelle?

Koska?



Kenelle?

Munuaisten korvaushoidon vasta-aiheet 
kansainvälisesti

• Erittäin huono ennuste
• Palliatiivinen hoito
• Potilas ei olisi kroonikkodialyysin piirissä

Bagshaw and Wald, KI 2017



Kenelle?

-2000-2002 HYKS:ssä 
hoidetut 
akuuttidialyysipotilaat 
(80% tehohoidossa)
-5-v seuranta (n=410)

Laukkanen et al. ICM 2012



Elossa 3v kohdalla
•FINNAKI teholla RRT-hoitoa saaneet potilaat: 

49% (145/296)

Huom! tehohoidossa munuaisvaurio harvoin ainoa 
elinhäiriö

•FINNAKI akuuttidialyysiyksiköissä hoidetut: 
55% (40/73) (Eskola et al. AAS 2018)
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Akuuttidialyysiä saaneiden 
ennuste Suomessa



”The optimal timing of dialysis for AKI is not defined.” 

Koska - onko näyttöä?

Kidney International Supplements (2012) 2

RRT; renal replacement therapy



Päivystysindikaatiot AKI:ssa
Tyyppi Määritelmä
Metaboliset

Uremia Urea >36mmol/l

Ureemiset komplikaatiot Enkefalopatia, perikardiitti, vuoto

Hyperkalemia K >6mmol/l ja/tai EKG-muutoksia

Hypermagnesemia Mg >4mmol/l ja/tai puuttuvat jänneheijasteet

Asidoosi pH <7.15

Oliguria/Anuria Diureesi alle 200ml/12h tai anuria

Nestelasti Diureettihoidolle resistentti nestelasti ja 

elinturvotus (keuhkoödeema)

Bagshaw et al. Crit Care 2009 

Gibney et al. CJASN 2008



Jos päivystysindikaatioita ei ole?
•FINNAKI v. 2011-2012

105/239 (43.9%) potilaalla ei ollut 
päivystysindikaatiota kun hoito aloitettiin 

•Kanada v. 2007-2008 
Noin 25%:lla ei päivystysindikaatiota 
(Bagshaw et al. J Crit Care 2012)



Mitä aikaisemmin, sen parempi?

Varhaisempi 
puuttuminen 
kehittyviin AKI:n
komplikaatiohin

Akuutin sairauden 
vaikeusaste jäisi 
lievemmäksi

Parempi 
selviytyminen?

Hyödyllisten 
aineiden 
poistuminen
-antibiootit!

Kustannukset
Dialytrauma
-> munuaisten 
toipuminen?

Turha hoito?
- Primum non nocere



”Varhainen” hoito
• Kirjallisuudessa ei selvää määritelmää
• Käytetty
• Aika tunteina tehoadmissiosta
• AKI:n vaikeusasteen suhteen/ tunteja vaikean AKI:n

kriteerien täyttymisestä
• Krea/Urea –rajat
• Ennen vs. jälkeen päivystysindikaatioiden ilmentymisen 
• Indikaatioiden kehittymistä vaikea ennustaa

• Nestelastin määrä



Satunnaistetut tutkimukset

Wang et al. 2016



• 31 keskusta Ranskassa, 620 potilasta
• Sisäänottokriteerit

• mekaaninen ventilaatio ja/tai vasoaktiivi-infuusio
• KDIGO luokka 3 AKI

• Poissulkukriteerit (ja RRT-aloituskriteerit myöhäisemmässä ryhmässä)
• Urea > 40mmol/l
• K > 6.0mmol/l (tai 5.5 hoidosta huolimatta)
• pH <7.15 (metabolinen asidoosi)
• Nestelasti ja keuhkopöhö 
• Edeltävä krooninen munuaisten vajaatoiminta (GFR <30ml/min/1.73m2)

• Randomisaatio 5h KDIGO 3-luokan täyttymisestä 
-> varhaisessa ryhmässä RRT:n aloitus tunnin sisällä





Tulokset
•Varhainen ryhmä:

-RRT:n aloitus 2h randomisaatiosta, 6 
potilasta ei lopulta saanut RRT

-IHD ensimmäinen hoitomuoto 56%:lla

•Myöhäinen ryhmä
-RRT aloitettiin 157:lle (51%:lle) keskimäärin 

57h randomisaatiosta
- IHD 55%:lla



150/311, 48.5% 
(95% CI; 42.6-53.8%)

153/308, 49.7% 
(95% CI; 43.8-55.0%)
- RRT: 157 61.8%  
- Ei RRT: 37.1%

-RRT-potilaat sairaampia, 
adjustoiden ero hävisi

60-päivän kuolleisuus



Muut loppumuuttujat
•28-päivän kohdalla ei eroja 
•kuolleisuus
•päivät ilman ventilaattorihoitoa
•päivät ilman vasoaktiivihoitoa
• tehohoidon tai sairaalahoidon kesto
•munuaisten korvaushoidon tarve 28 tai 60 päivän 

kohdalla
•Korvaushoidon kesto lyhyempi ja katetri-

infektioiden määrä pienempi myöhäisessä ryhmässä



Kommentteja
•Hypoteesina, että myöhäinen hoitostrategia johtaisi 

15 prosenttiyksikköä pienempään kuolleisuuteen
•Perustui valikoituihin aiempiin töihin
•Vähemmän katetri-infektioita?
•Epärealistinen

•Yli puolet sai intermittoivaa hoitoa, vaikka 
vasoaktiiveja tarvittiin 85%:lla
•Merkittävä osa myöhäisen ryhmän potilaista ei 

koskaan tarvinnut korvaushoitoa



• 1 keskus Saksassa, 231 potilasta
• Sisäänottokriteerit:

• KDIGO luokka 2 AKI
• Plasman NGAL > 150ng/ml
• Vaikea sepsis/vasoaktiiveja/nestelasti/nouseva SOFA

• Poissulkukriteerit:
• Krooninen munuaisten vajaatoiminta (GFR<30ml/min/1.73m2)
• Munuaisperäinen AKI:n syy (glomerulonefriitti tms.)

• Randomisaatio (Stratifioitu SOFA:n ja oligurian mukaan):
• varhainen: 8h AKI-2 diagnoosista
• myöhäinen: 12h AKI-3 diagnoosista tai jos kehittyi päivystysindikaatioita

• Molemmissa ryhmissä aloitettiin jatkuva RRT (CVVHDF)



Tulokset
•Potilaiden ominaisuuksia
•SOFA n.16
•Kaikki kirurgisia potilaita

•Kaikki varhaisessa ryhmässä saivat korvaushoitoa
•Myöhäisessä ryhmässä 108/119 (90.8%)
•18 potilaalle (15.1%) kehittyi 

päivystysindikaatioita
•Korvaushoidon aloitus varhaisessa ryhmässä 21h 

aikaisemmin



44/112; 39.3%
• 95% CI 30.3-48.3%  

65/119; 54.7% 
• 95% CI 45.7-63.6%)

Jos 3 potilaan päätemuuttuja olisi ollut vastakkainen jommassa
kummassa ryhmässä, ero ei olisi merkitsevä

Hazard ratio 0.66 
• 95% CI 0.45-0.97



Varhainen hoito: meta-analyysit

Viite Tutkimukset Tulos -kuolleisuus Tulos
-kr. dialyysi

Wiersta Crit Care 

2016

7 RCT, 10 PO, 19 RO 

(ei ELAIN, AKIKI)

OR 0.67 (0.38-1.15) 

(n=9/1042 pt)

NA

Xu Clin Exp

Nephrol 2016

6 RCT (sis. ELAIN, 

AKIKI)

RR 0.93 (0.68 to 

1.26)

(n=1257) 

RR 0.88 (0.48 to 
0.62)

Wang Nephrology

2016

10 RCT, 41 muuta RR 0.75 (0.69 to 
0.82)

RR 0.76 (0.64 to 
0.93)

Yang BMC 

Nephrology 2017

9 RCT RR 0.98 (0.78 to 

1.23)

RR 0.76 (0.42 to 

1.37) 



SISÄÄNOTTOKRITEERIT
* Munuaisvaurio

-P-krea >100umol/l (naiset)/ >130 umol/l
(miehet)

* Vaikea AKI (vähintään yksi a-c)
a) krea-nousu 200%
b) krea >354 ja akuutti 27 umol/l nousu
c) oliguria UO <6ml/kg >12h

Standard versus Accelerated initiation of Renal Replacement therapy
in Acute Kidney Injury
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SISÄÄNOTTOKRITEERIT
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a) krea-nousu 200%
b) krea >354 ja akuutti 27 umol/l nousu
c) oliguria UO <6ml/kg >12h

STANDARD

RRT-aloitus jos AKI jatkuu (Krea ei ole laskenut väh. 50% 
tutkimuksen alusta) JA joku seuraavista:
1. K >6.0 mmol/l
2. pH <7.20 tai HCO3 <12mmol/l
3. Hengitysvajaus P/F <200 + nestelasti
4. Vaikea AKI jatkuu > 72 h randomisaatiosta

ACCELERATED

RRT-aloitus ASAP 12h sisällä 
tutkimukseen otosta

POISSULKUKRITEERIT
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Tulokset – pilottitutkimus 
(Wald et al. Kidney Int 2015)

• Tutkimuksen toteuttaminen mahdollista ja turvallista
• Hoidon aloitusajankohtien välillä n. 25h eri ryhmissä

• Standardiryhmässä 63% sai RRT

• 90-päivän kuolleisuudessa tai kroonisen dialyysihoidon 
tarpeessa ei eroja
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• Tavoitteena satunnaistaa 2866 potilasta kaikilta mantereilta
• Hypoteesina 5% pienempi kuolleisuus varhaisessa ryhmässä

• Nyt n. 2100 satunnaistettua potilasta
• 90-päivän kuolleisuus
• Lisäksi selvitetään mm. dialyysiriippuvuus, elinhäiriöt, 

elämänlaatu, kustannukset
• Tuloksia arviolta v. 2020



Satunnaistetut tutkimukset

KDIGO 2 KDIGO 3

STARRT-AKI
varhainen
- huom. kliinikon arvio

ELAIN myöhäinen (>12h)

KOMPLI-
KAATIOT

ELAIN varhainen (<8h)
EI
KOMPLI-
KAATIOITA

STARRT-AKI 
tavanomainen
- huom. kliinikon arvio

AKIKI varhainen (<6h)

AKIKI myöhäinen

IDEAL-ICU varhainen

IDEAL-ICU myöhäinen



Koska korvaushoito tulisi aloittaa?

Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) consensus
statement 1.1: 

”Acute RRT should be considered when metabolic
and fluid demands exceed total kidney capasity.”

[Ostermann et al. Blood Purif 2016]



• Dynaaminen
• Akuutin sairauden ja neste-ja elektrolyyttitasapainon aiheuttamat 

vaatimukset vaihtelevat akuuttitilanteessa nopeasti
• Tulisi arvioida tiheään ja huomioida muutoksen suunta ja 

kulmakerroin
• Potilaan selviytymiseen epäsuotuisasti vaikuttavan vajeen suuruus ja 

kesto ovat määrittämättä
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Kapasiteettivaje

[Ostermann et al. Blood Purif 2016]



www.adqi.org



Munuaiskapasiteetti vs. 
vaatimukset
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Krooniset sairaudet

Akuutti sairaus

Neste- ja kuona-
ainelasti

www.adqi.org



Yhteenveto
• Jos potilaalla on vaikea AKI ja päivystysindikaatioita 

eikä tilanne korjaannu muilla hoitokeinoilla riittävästi
• Älä viivyttele mikäli potilas muuten aktiivisen 

hoidon piirissä

• Jos päivystysindikaatioita ei ole:
•Malttia
• Varhainen hoito tuskin haitallista, mutta osalle 

turhaa
• Huomioi akuutin sairauden ja AKI:n

kehittymisnopeus ja –suunta sekä potilaan 
perustilanne (”Mind the gap”)
• Lisää tutkimusnäyttöä tulossa 2020


