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Dialyysiväki vanhenee
Hoidossa olevat dialyysipotilaat ikäryhmittäin ja ennuste

Munuaistautirekisterin vuosiraportti 2014



Dialyysiä vai ei?

 Hyötyykö (iäkäs) potilas dialyysistä vai ei?

 Dialyysihoidon tavoite: lisätä elinaikaa JA 
elämänlaatua

 Miinusmerkkisenä elämänlaadun ja usein 
toimintakyvyn heikkeneminen, 
dialyysihoitoon liittyvä ja sen aiheuttama 
monenlainen kuormitus

 Hoitolinjauksesta päätetään kun eGFR alle 
20 -15 ml/min (siirto predialyysipoliklinikalle)

 Miten tunnistaa potilaat, jotka eivät hyödy 
dialyysistä vaan konservatiivisesta 
hoidosta?



Mitä on konservatiivinen hoito?
Supportive care, palliative care

 Eliniän odote

 Kroonisen munuaissairauden nefroprotektio ja komplikaatioiden hoito ------

saattohoito

Martola&Wuorela. Kirjasta Palliativiinen hoito



Munuaistautia sairastavilla iäkkäillä

 Yleensä useita liitännäissairauksia

 Toimintakyky heikentynyt

 Enemmän sairaala- tai laitoshoitoa

 Invasiivisia toimenpiteitä – paraneeko elämän laatu? Paraneeko toimintakyky?

 Dialyysihoitoon liittyy ongelmia

 Hoidon aikainen verenpaineen lasku

 Infektiot

 Huono ravitsemustila

 Verenvuodot

 Heikotus ja huonous dialyysin

jälkeen

Wong, Arch Intern Med 2012



Ennustaminen on vaikeaa

 Huonoon ennusteeseen vaikuttavat 
tekijät

 Sairauden odotettava kulku

 Surprise question Olisinko yllättynyt 
jos potilaani kuolisi vuoden (6 kk) 
sisällä?

 Toimintakykymittarit esim. ADL 

 Avuntarve syömisessä, 
pukeutumisessa, WC, henk koht
hygienia, kävely, tuolista seisomaan 
nousu, asennonvaihto sängyssä

 Riskilaskurit esim. REIN

European Renal Best Practice –suositus 2017



Munuaistautia sairastavan potilaan 

huonoon ennusteeseen vaikuttavia 

tekijöitä

 Korkea ikä

 Liitännäissairaudet, määrä ja vaikeusaste

 Iskeeminen sydänsairaus, sydämen vajaatoiminta, ääreisverisuonisairaus, 
diabetes, muu krooninen sairaus

 Huono toimintakyky

 Runsas avun tarve, laitoshoidon tarve

 Huono ravitsemustila, gerastenia

 Myöhäinen tulo nefrologiseen arvioon

 Akuutti, suunnittelematon dialyysin aloitus

mm. H. Saha SLL 2008



Eloonjäämistodennäköisyys 

diagnoosiryhmittäin

Munuaistautirekisterin vuosiraportti 2018



Eloonjäämistodennäköisyys ikäryhmittäin

Munuaistautirekisterin vuosiraportti 2018



Eloonjäämisennuste dialyysihoito vs. 

konservatiivinen hoitolinja (Hussain et al. Palliat Med 2013)

 Ei etua ennusteeseen yli 
80-vuotiailla tai jos WHO ≥ 
3 tai CCI* korkea

 Sairaalahoitoa enemmän 

dialyysi > kons. hoito

 Sairaalakuolemia 

enemmän dialyysi > kons. 

hoito

 Palliatiivista hoitoa 

enemmän kons. 

hoitoryhmässä (76%:lle), 

dialyysiryhmässä (0%)

*Charlson Comorbidity Index



A clinical score to predict 6-month prognosis in 
elderly patients starting dialysis for end-stage renal
disease – REIN score

 Ranskalainen rekisteritutkimus, 2500 > 75-v 
aloittamassa dialyysin

 Mortaliteetti 19% (8% - 70%)

 täysin avun varassa (3)

 BMI < 18,5 (2)

 perif. vaskulaaritauti (2)

 NYHA III/IV (2)

 käytöshäiriö (2)

 akuutti HD aloitus (2) 

 aktiivi maligniteetti (1)

 dm (1)

 rytmihäiriöt (2)

 Ei voi käyttää dialyysin epäämiseen, mutta 
keskustelun pohjana

Couchoud ym. NDT 2009

8% 8-10%   14-17%   21-26%    33-35%  50-51%  62-70%



REIN score -riskilaskuri

≥ 75-v dialyysin aloittavien 6 kk ennuste

Martola&Wuorela Duodecim 2015 



Etenkin iäkkäillä munuaistauti voi edetä hitaasti ja 

toimintakyky säilyä pitkään

Kuoleman lähestyessä toimintakyky laskee ja oireet 

lisääntyvät nopeasti

Wuorela, Martola. Duodecim 2015 Gill ym. NEJM 2010





Elämänlaatu laitospotilaalla (nursing home 
residents) dialyysin aloituksen jälkeen

 Yhdysvaltalainen rekisteritutkimus, 3700 
henkilöä

 Ikä km. 73 v, 60% naisia

 Dialyysin aloituksen jälkeen 

 3 kk kuluttua 61% kuollut tai ADL 
huonompi

 12 kk kuluttua 87%

 Vain 13 %:n toimintakyky säilyi 
ennallaan

 Ennustekijöinä huonoon toimintakykyyn ikä, 
aivoverisuonisairaus, dementia, 
sairaalahoito dialyysin aloituksen aikaan, 
matala albumiinitaso

Tamura ym. NEJM 2009



 UK: 192 HD:n aloittavaa ja 89 
kons. hoidon valinnutta potilasta

 Ikä 75 v vs 82 v

 6 kk seuranta: QoL HD-pot ei 
kohentunut, kons. potilailla hiukan 
huononi

 HD-potilailla hospitalisaatio 50 
%:lla, kons. potilailla 24 %:lla

 Yli 80-vuotiailla survival
HD=kons.hoidossa olevat 

 40 % kuolleista jättäytyi pois 
dialyysistä BMJ Nephrology 2019



Yhteenvetoa

 Dialyysihoito ei paranna eliniänennustetta monista perussairauksista kärsivällä 
toimintakyvyltään heikolla olevalla potilaalla

 Dialyysillä ei yleensä voida vaikuttaa oireisiin (esim. uupumus, univaikeudet), ei 

etenkään huonoon toimintakykyyn

 Dialyysihoidon aloitukseen liittyy iäkkäillä toimintakyvyn merkittävän 
heikkenemisen riski

 Konservatiivisen hoidon valitsevalla toimintakyky todennäköisesti säilyy aika lailla 
ennallaan lukuun ottamatta viimeisiä kuukausia 

 Konservatiivisen hoidon potilailla on vähemmän sairaalahoidon tarvetta

 Dialyysikokeilu – sovitaan kuinka pitkään jatketaan ja arvioidaan tilanne 

 Palliatiivisen hoidon tarve kummassakin ryhmässä



Dialyysihoidosta pidättäytymistä tukevat

 Lyhyt elinaikaennuste muun sairauden takia

 Sairaus, joka tekee toteuttamisen vaikeaksi (dementia, matala RR)

 Yli 75 v ikä, jos aliravitsemustila, paljon perussairauksia ja heikko toimintakyky

 Yli 80-vuotiailla hyötyä ei ole osoitettu – huom. yksilöllinen harkinta

 Kuolemanriski arvioidaan 6-12 kk aikana suureksi

 Kun suorituskyky heikkenee jatkuvasti, esiintyy progressiivista painon laskua, 
kaatuilua (hauraus-raihnaus eli gerastenia)

 Kaksi tai useampia suunnittelemattomia sairaalahoitojaksoja vuoden 
aikana, eikä yleistilan heikkenemistä ja toimintakykyä enää saada 
hoitotoimilla palautetuksi.

 Jos ei hallitsematonta nesteen kertymistä



Dialyysihoito



Elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelma

(Advance Care Planning, ACP) 

- Keskustelua elämän loppuvaiheen kysymyksistä

 Potilas, läheinen, lääkäri, hoitaja 
yhdessä

 Varhain alkavaa keskustelua mitä 
potilas hoidolta ja elämän 

loppuvaiheelta odottaa

 Mitkä ovat potilaan tavoitteet 
loppuelämälle (arvot ja prioriteetit)

 Lääkärin arvio ennusteesta ja 
hoitomuotojen kuormitus ja edut 

 Tilanteet joissa potilas ei halua 
dialyysihoitoon tai luopua 

dialyysihoidosta



Elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelma
(Advance Care Planning, ACP) 

 Paremmat mahdollisuudet predialyysipkl:lla (kuin muiden kuulleen dialyysin 
aikana tai vuodeosastolla)

 Pitää tarkastella uudelleen: dialyysin aloituksen jälkeen alle puolet iäkkäistä piti 
dialyysihoitoa "acceptable" (Stringer&Bahrani Int Urol Nephrol 2012) 

 Hoitosuunnitelma 

 Vähentää sairaalahoitoa, turhia tutkimuksia ja ylihoitoa loppuvaiheessa 

 Keskustelu lisää potilaan itseluottamusta, vähentää pelkoa, ja 
epävarmuutta, lisää luottamusta ja toivoa (Davison&Simpson. BMJ 2006)

 Lisää palliatiivisen ja saattohoidon käyttöä

 Sallii arvokkaan kuoleman  



Käypä hoito –suositus Palliatiivinen hoito



Lopuksi

 Ikä ei ole keskeisin kriteeri hoitolinjausta mietittäessä, muttei ”pelkkä 

numero”

 Jos liitännäissairauksia, huono toimintakyky, konservatiivinen hoito on hyvä 

vaihtoehto

 Nefrologin konsultaatio/tarvittaessa lähete ajoissa predialöyysiarvioon, jos 

epäselvä tilanne

 ”Informoitu päätös”

 Konservatiivisen hoidon optimointi ja seuranta

 Tavoitteena inhimillinen loppuelämä; toimintakyvyn säilyminen, oireiden 

hoito, elämän laadun ylläpitäminen, kotona pärjäämisen tukeminen, 

sairaalahoidon välttäminen



Kiitos!


