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Toiminnalliset muutokset 

• Vähenee 
– Verenvirtaus 
– GFR 
– Virtsan laimentamis- ja konsentrointikyky 
– Suolojen- ja haponerityskyky 

 
• Lisääntyy 

– Permeabiliteetti: mikroalbumiuria, proteinuria 
 
 





”Ren sanus in corpore sano” 

Lindeman. JAGS 1985; 33:278.  



Munuaisten vajaatoiminta 
• Osana systeemisairautta? 

– Perustaudin hoito 
• Primaarinen munuaistauti? 

 
• Vaikeusaste? 
• Etenevä vai stabiili? 

 
• Onko vajaatoimintaa aiheuttavia / pahentavia 

tilapäisiä tekijöitä? 
– Tuleeko virtsaa, virtsan liuskatestien tulos 
– Lääkitys; pahentavat tai kumuloituvat lääkkeet 
 

 





Vajaatoiminnan syy / pahenemisen aiheuttaja? 

• Prerenaalinen 
• Renaalinen 
• Postrenaalinen 

Abuelo, NEJM 2007;357:797-805. 
 



O´Hare. JASN 2007;18:2758-65. 

Vajaatoimintapotilaan riskit 



Vajaatoiminnan seuraukset 

• Kuona-aineiden kertyminen 
• Asidoosi 
• Neste- ja elektrolyyttitasapainon häiriöt 
• Anemia 
• Luuston heikentyminen 
• Verisuonten kalkkiutuminen 
• Malnutritio, inflammaatio, ateroskleroosi 

 



Vajaatoimintapotilaan hoito 

• Vajaatoiminnan  
– Etenemisen estäminen 

• Perustaudin hoito, verenpaine, proteinuria 
– Aiheuttamien oireiden ja löydösten 

seuraaminen ja hoito 
– Sydän- ja verisuonitautien preventio 

• Pahentavien tekijöiden kartoitus 
– Virtsan kulku, lääkitykset, nefrotoksiset aineet 

• Iäkkään akuutin munuaisvaurion ennuste huono 

 



AKI:n kustannukset 

Laukkanen. Int Care Med 2013; 39:406-13. 



Munuaisten vajaatoiminta ja 
kardiovaskulaarikuolleisuus 

Sarnak, Circulation 2003;108:2154-69. 



Munuaisten vajaatoimintapotilaan 
verenpainetauti 

• Valtimoiden kesikerroksen kalkkiutuminen: 
– Jäykät valtimot 
– Systolinen hypertensio 
– Huono sydänlihaksen perfuusio 
– Sydämen vajaatoiminta, jossa säilynyt 

ejektiofraktio 

Shanahan CM. Nat Rev Nephrol 9:661-670 



Verenpainetavoite: Iäkkäät 

• Eurooppalainen suositus 2013: 
– Hypertensiivisillä iäkkäillä systolinen 

verenpaine suositellaan laskemaan ≥160-
tasolta 140-150 tasolle 

– Hyväkuntoinen <80-vuotias:  ≥140-tasolta 
<140, jos hoito hyvin siedetty 

– Hyväkuntoinen >80-vuotias: ≥160-tasolta 140-
150 tasolle 

– HRO: Hoitavan lääkärin harkinnan mukaan 
 

Mancia. J Hypertens. 2013 Oct;31(10):1925-38. 



Verenpainetavoite: CKD 

• KDIGO 2012: 
– Ei MAU tai proteinuria: ≤ 140/90mmHg 
– MAU tai proteinuria: ≤130/80mmHg 

 
• Kuolleisuus pienin iäkkäällä munuaisten 

vajaatoimintapotilaalla, jos  
– RR 130 -159 / 70 - 89mmHg 
– Diastolinen < 70mmHg  lisää kuolleisuutta 

 
KDIGO Blood Pressure Work Group. Kidney Int 2012; 2(Suppl): 337–414.  
Kovesdy. Ann Intern Med 2013;159:232-42.  



Verenpainelääkkeet 

• Perustaudin mukaan 
 

• Proteinuria: ACE:n estäjät/sartaanit 
• Turvotukset: diureetti 
• Virtsankulkuvaikeus: pratsosiini 

 
• Ortostatisimi 
• Yöllä korkea RR 

 



Sydän- ja verisuonisairaudet 

• Munuaisten vajaatoiminta ja proteinuria 
lisäävät valtimotautitapahtumien riskiä 

  
• Tupakoinnin lopettaminen 
• Statiinit: LDL < 2,6 mml/l 
• ASA: Kokonaisriski ratkaisee 

www.kidney.org/professionals/kdoqi/guidelines.cfm;  
Palmer. Cochrane Database Syst Rev. 2013;2:CD008834. 
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Kalkki siirtyy luista verisuoniin 



Luusto: CKD-MBD 

• Optimaaliset hoitotavoitteet epäselvät 
– Mahdollisimman normaalit Ca-ion, Pi, PTH 

• Ensin: 
– Ruokavalion fosfaattirajoitus, tarvittaessa 

fosfaatinsitoja  
– D-vitamiini, jos 25(OH)D < 30 

• Jos PTH edelleen koholla 6 kk:n kuluttua 
eikä hyperkalsemiaa tai hyperfosfatemiaa, 
aloitetaan aktiivi D-vitamiini 
 



Asidoosi 

• Lievänäkin lisää proteiini- ja lihaskatoa ja 
haurastuttaa luuta 

• Hoitaminen saattaa hidastaa 
vajaatoiminnan etenemistä 
– Tavoitteena HCO3 23-29 mevk/l 

 
• Hedelmä- ja kasvispitoinen ruokavalio 

– Sic! hyperkalemia 
• Natriumvetykarbonaatti 

 
Goraya. Curr Opin Nephrol Hypertens 2013;22:193-7 



Ravitsemus 

• Riskinä energia- ja proteiinimalnutritio 
• Fosfaattirajoitus:  

– Maitotuotteet, täysjyväviljatuotteet; liha lihana, 
ei lihajalosteita, joissa lisättyä fosfaattia 

• Kaliumrajoitus:  
– Hedelmät valikoiden, perunan ja juuresten 

keittäminen väljässä vedessä paloiteltuna 
ilman kuoria 



Luusto: Murtumariski korkea 

• Luustotauti (CKD-MBD), vähäinen 
liikkuminen, sarkopenia, D-vitamiinin 
puute, huono ravitsemus, iso kaatumisriski 
 

• Mahdollinen osteoporoosi 
 
– DXA epäluotettava, jos GFR < 30 ml/min 
– Murtumariski n.  2 x FRAX, jos CKD 3b-5 

 
 
 



CKD: Osteoporoosin hoito 

• eGFR 30 - 60 ml/min: 
– Pi, PTH normaalit: osteoporoosin hoito 
– Pi, PTH koholla: hoida ensin nämä, sitten 

osteoporoosin hoito 
• Adynaaminen luustotauti? 

– Ca-ion koholla 
– PTH < 100 
– Luustoperäinen AFOS matala ≤7 
 



CKD: Osteoporoosin hoito 
 
•eGFR 15 - 30 ml/min  

– Pi, PTH, AFOS normaalit, ei epäilyä 
adynaamisesta luustotaudista: osteoporoosin 
hoito 

• 800 IU D-vitamiinia, 1200mg Ca, josta ≤ 500mg 
tablettina 

• Oraalinen bisfosfonaatti tai denosumabi 
– CKD-MBD: Näyttö osteoporoosin hoidon 

tehosta puuttuu 
 

Miller. Bone. 2011 Jul;49(1):77-81. Hartie. Am J Kidney Dis. 2012 May;59(5):636-44.  



Suolat 

• Natrium:  
– Suolan saannin vähentäminen, jos 

turvotuksia, hypertonia 
• Kalium:  

– Tavoite < 5,5 mmol/l 
– Ruokavalio 
– Tarvittaessa kationinvaihtohartsi  

• Resonium®, Sorbisterit® 
– Asidoosin korjaaminen! 



Anemia 
• Korjataan hoidettavat anemian syyt: 

– Raudan puute: TSAT <20%/30%, Ferrit <100 / 
500 

– B12-vitamiinin puute 
– Folaatin puute 

• Suljetaan pois hemolyysi 
 

• EPO-hoito, jos Hb < 100 ja TSAT >30% 
eikä muuta korjattavaa syytä anemialle 
 

KDIGO clinical practice guidelines for anemia in chronic kidney disease.  
Kidney Int Suppl 2012; 2:288. 



• Kipu 
– Ei NSAID 
– Neuropatia? 

• Mieliala, uni 
• Kutina  

– Perusvoiteet, antihistamiinit, antidepressiivit, 
antikonvulsiivit, valohoito, opioidiantagonistit… 

• Ummetus, pahoinvointi 
– Oireenmukainen hoito 

• Rokotukset 

KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of 
 Chronic Kidney Disease Kidney Int Suppl. 2013;3:5 
 



Hoivakotipotilaat ja dialyysin aloitus 

Kurella. N Engl J Med 2009;361:1539-47.  



Dialyysin aloitus ≥ 80-vuotiaana 

Jassal. NEJM 2009; 361:1612-3. 



Prognostinen 6 kk riskinarvio ≥75-vuotiaille 
dialyysin aloittaville 

Couchoud. NDT 2009;24:1553-61. 



Cohen. CJASN 2010;5:72-9. 



Toimintakyky ilman dialyysiä 

Murtagh. JAGS 2011; 59:304-8. 



CJASN 2012;7:1033-8. 

Toimintakyky ennen kuolemaa 



Oireet viimeisen elinkuukauden aikana 

Murtagh. J Pain Symptom Manage 2010;40:342-52. 
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