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ffTUTKIMUKSEN TARKOITUS. Peri
operatiivinen akuutti munuaisten
vajaatoiminta (acute kidney injury,
AKI) lisää sekä sairastavuutta että
kuolleisuutta.1 AKI:n ilmaantuvuus
vaihtelee keskimäärin välillä 1,9–27 %
riippuen tutkittavasta potilasjoukosta, leikkauksen tyypistä ja käytössä
olleesta diagnoosimenetelmästä.2
Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää
AKI:n ilmaantuvuus, riskitekijöitä ja
vaikutus leikkauksen lopputulokseen
lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa.
AINEISTO JA MENETELMÄT. Retros-

pektiivisessä rekisteritutkimuksessa
analysoimme 1001 Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2016–2017
leikattujen primaarien lonkka- ja
polvitekonivelleikkauspotilaiden
pre-, intra-, ja postoperatiivisia
muuttujia. AKI:n määrittämiseksi
käytimme KDIGO-kriteeristöä, joka
huomioi sekä plasman kreatiniinin
nousun että vähentyneen diureesin. 3
Epätäydellisten vuodeosaston post

operatiivisten diureesitietojen vuoksi
potilaan diureesin tuli tutkimuksessamme olla vähintään 48 tunnin ajan
alle vaaditun 0,5 ml/kg/h.

ja antibioottihoitoja. AKI:n suhde
jatkohoitopaikkaan ja kuolleisuuteen
on esitetty taulukossa (taulukko 1).
JOHTOPÄÄTÖKSET. AKI lisää sairas-

TULOKSET. Potilaista 42 eli 4,2 % täytti

AKI:n kriteerit. Heistä 25 määritettiin nousseen plasman kreatiniinin
mukaan ja 17 vähintään 48 tuntia
kestäneen vähentyneen diureesin
mukaan. Suurin osa AKI:n saaneista
oli lonkkaleikkauspotilaita (35/42)
ja suurin osa päivystysleikkauksia
(24/42). Tilastollisesti merkittävästi
yliedustettuina AKI-potilailla oli
huonompi preoperatiivinen munuaisfunktio, korkeampi ikä, korkeampi
ASA-luokka, enemmän verenpaine
lääkkeitä käytössä ja he olivat entuudestaan sairaampia. Intraoperatiivisesti AKI-potilaiden keskiverenpaine
oli matalampi, he saivat enemmän
diureetteja ja vasoaktiiveja, leikkauksen aikainen diureesi oli matalampi ja
heräämöseuranta pidempi. Postoperatiivisesti heillä oli enemmän vaihtelua verenpaineen tasossa, kuumetta

tavuutta ja kuolleisuutta myös tällä
potilasryhmällä. AKI:n riskitekijät
olivat pitkälti samoja kuin aikaisemmin kirjallisuudessa kuvatut riskitekijät. Postoperatiivinen vuodeosaston
diureesin vähyys näyttäisi olevan
myös käyttökelpoinen AKI:n diagnostiikassa. 
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Taulukko 1. Perioperatiivisen akuutin munuaisten vajaatoiminnan (AKI) vaikutus lonkka- ja polvitekonivelleikkauspotilaan jatkohoitopaikkaan ja kuolleisuuteen.
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