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MARS-hoito Suomessa
A Critical Evaluation of the MARS Treatment in Finland
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Maailmalla on käytössä monenlaisia maksan vajaatoiminnan tukihoi-
tolaitteita, joista osa on vasta kokeellisessa käytössä. 1990-luvulla ke-
hitettiin MARS (Molecular Adsorbent Recirculating System) -albumii-
nidialyysi, jota käytetään maksan vaajatoimintapotilaiden hoidossa 1, 2. 
MARS-hoito otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2001 Helsingin Kirurgi-
sessa sairaalassa. Ensimmäinen suomalainen väitöskirja MARS-hoidosta 
on nyt tarkastettu ja sen tarkoituksena oli vastata kliinisesti olennaisiin 
kysymyksiin. Keille tätä uutta ja kallista hoitoa tulisi antaa? Onko MARS-
hoidolla vaikutusta maksan toiminnan pettäessä potilaiden eloonjää-
miseen tai maksansiirtojen tarpeeseen, kun se yhdistetään parhaaseen 
mahdolliseen tehohoitoon? Lisäksi tutkittiin minkälainen vaikutus 
MARS-hoidolla on potilaiden elämänlaatuun, ja onko tämä uusi kallis 
hoito kustannusvaikuttavaa.

Maksan tukihoidot  
– miksi niitä tarvitaan?

Kun potilaan oma maksa lakkaa toimimasta, po-
tilaan eloonjäämisennuste ja maksansiirron tar-
ve riippuu pitkälti siitä, mikä tekijä vajaatoimin-
nan on aiheuttanut 3. Mikäli potilaan omalla mak-
salla ei ole kapasiteettia regeneroitua, maksansiir-
to on potilaan ainoa mahdollisuus selvitä. Kaikki 
potilaat eivät kuitenkaan kuulu maksansiirron pii-
riin ja lisäksi elinsiirrännäisiä ei ole tarjolla kaikil-
le siirtoa odottaville. Kun maksan toiminta pet-
tää äkillisesti ja tarvitaan kiireellinen maksansiir-
to, sopivan siirrännäisen odotusaika Pohjoismaissa 
vaihtelee 3–6 vuorokauden välillä 4. Pitkästä odo-
tusajasta johtuen akuutisti sairastuneita potilai-
ta kuolee edelleen maksansiirtojonossa. Mitä siis 
tehdä kun potilaan kliininen tila huononee ja kon-
servatiivisen tehohoidon kaikki keinot on käytetty, 

maksansiirto ei tule kysymykseen, tai sopivaa siir-
rännäistä ei ole vielä tarjolla? 

Maksan kehonulkoisten tukihoitojen tarkoitus 
on ylläpitää potilaan elintoimintoja ja osittain kor-
vata oman maksan toimintoja, kunnes joko sopiva 
siirrännäinen on saatavilla (siltahoito) tai potilaan 
oma maksa alkaa elpyä ja maksansiirrolta voidaan 
kokonaan välttyä. 

Maksan vajaatoimintapotilaiden hoitoon tar-
koitettuja tukihoitolaitteita on kehitetty jo 1950-lu-
vulta lähtien. Ensimmäisissä kokeiluissa potilaan 
verta perfusoitiin eläimen tai terveen vapaaehtois-
ten maksan kautta 5–7. Sittemmin maksapotilaiden 
verta on yritetty ”puhdistaa” suodattamalla sitä eri-
laisten filttereiden ja absorbenttien läpi; valitetta-
vasti hemoperfuusiosta, hemodialyysistä tai plas-
manvaihdosta ei ole kyetty osoittamaan hyötyä sel-
viytymisen kannalta vaikka hetkellistä paranemis-
ta kliinisessä tilassa on havaittu 8, 9. 

Väitöskirjauutisia
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Kokeellisissa maksan biologisissa tukihoito-
muodoissa potilaan verta kierrätetään eläviä hepa-
tosyyttejä sisältävien bioreaktoreiden läpi 10, 11. Bio-
logisten tukihoitojen käytännön ongelmina ovat 
kuitenkin tähtitieteellinen hinta, hyvänlaatuis-
ten hepatosyyttien vaikea saatavuus sekä eläinpe-
räisten sairauksien ja kasvainsolujen leviämispel-
ko. Myös hepatosyyttitransplantaatiota on kokeil-
tu maailmalla lupaavin tuloksin 12.

Mihin MARS:n vaikutus perustuu?

Maksan vajaatoiminnassa maksa ei kykene nor-
maaliin aineenvaihdunta- tai detoksifikaatiofunk-
tioonsa ja elimistöön kertyy monenlaisia myrkkyjä 
ja toksisia väliaineenvaihduntatuotteita 13. Monet 
näistä kumuloituvista aineista (esim. neurotoksiset 
aminohapot, ammoniakki ja bilirubiini) ovat tok-
sisia aivoille sekä muille elimille aiheuttaen mak-
sapotilaan tyypilliset oireet kuten hepaattisen en-
kefalopatian, munuaisten vajaatoiminnan, hyper-
dynaamisen verenkierron, heikentyneen vastus-
tuskyvyn infektioille, ja hypoglykemian. Lisäksi 
toksiinit aiheuttavat lisävauriota jäljelle jääneisiin 
maksasoluihin pahentaen vajaatoiminnan noidan-
kehää. Suuri osa kumuloituvista myrkyistä on al-
bumiiniin sitoutuneena veressä, joten niitä ei voi-
da poistaa konventionaalisen dialyysin keinoin. 
MARS-hoito perustuukin sekä vesiliukoisten et-
tä albumiiniin sitoutuneiden, alle 50kD painavien 
molekyylien, selektiiviseen poistoon puoliläpäise-
vän albumiinilla kyllästetyn MARS-kalvon läpi 1, 2.

Miten ja milloin hoitoa  
käytännössä annetaan?

MARS-hoito on aina äärimmäinen hoitokeino 
maksan toiminnan pettäessä kun muut hoidot ei-
vät riitä. MARS-hoidon kesto riippuu maksan va-
jaatoiminnan etiologiasta. Oman kokemuksemme 

mukaan kroonisten potilaiden hoidossa jo 8 tun-
nin päivittäiset hoidot ovat riittäviä, kun taas akuu-
tissa maksan vajaatoiminnassa MARS-hoito jat-
kuu yleensä keskeytyksettä, kunnes potilaan oma 
maksa elpyy, sopiva maksansiirrännäinen löytyy 
tai potilaan tehohoidosta luovutaan. Taulukossa 1. 
on esitelty tämänhetkiset MARS-indikaatiot Suo-
messa. Hoidon aloituksesta päättää tapauskohtai-
sesti aina maksatehon anestesiologi ja maksansiir-
tokirurgi yhdessä. 

Tulokset maailmalla 

MARS-hoidon tehoa ei ole pystytty kiistatta osoit-
tamaan potilaiden eloonjäämisen osalta. Riittävän 
suurien kliinisten tutkimusten tekeminen on te-
hohoitoisilla maksapotilailla hyvin haastavaa, kos-
ka varsinkin akuutti maksan vajaatoiminta on hy-
vin harvinainen sairaus (insidenssi USA:ssa n. 0,7 
potilasta / 100 000 asukasta / vuosi) 14 ja potilaiden 
satunnaistaminen ryhmiin ilman mahdollisuutta 
rescue-maksasiirtoon ei ole mahdollista eettisis-
tä syistä. Niinpä MARS-hoitoa on tutkittu lähin-
nä maksakirroosipotilailla muutamassa pienes-
sä randomoidussa ja kontrolloidussa tutkimukses-
sa, joiden rajoitteena on ollut lyhyt seuranta-aika 
ja valikoitunut potilasaines 15–20. Näissä tutkimuk-
sissa 30-päivän selviytyminen on vaihdellut 25  % 17 
ja 92  % 16 välillä ja vain neljässä tutkimuksessa 
kuudesta on MARS-hoidolla osoitettu selviyty-
mishyöty kontrolliryhmään verrattuna. Isommis-
sa kontrolloimattomissa potilassarjoissa MARS:n 
suotuisat vaikutukset surrogaattimarkkereihin ku-
ten enkefalopatiaan, hemodynamiikkaan ja veren 
toksiinipitoisuuksiin on toistetusti osoitettu useis-
sa erilaisissa potilasryhmissä 21–23.

Tulokset Suomessa

Väitöskirjan tutkimusaineisto koostui Kirurgisessa 

Taulukko1. MARS-hoidon indikaatiot Suomessa
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sairaalassa hoidetusta 195:stä aikuispotilaasta, jot-
ka saivat MARS-hoitoja vuosina 2001–2007 mak-
san toiminnan pettämisen vuoksi sekä 46 potilaan 
historiallisesta verrokkiryhmästä, jota hoidettiin 
samalla teho-osastolla vuosina 1995–2001 akuutin 
maksan vajaatoiminnan vuoksi. 

MARS-hoitoa saaneiden akuuttia maksan va-
jaatoimintaa sairastavien potilaiden 6 kuukau-
den eloonjääminen oli korkeampi (75 % vs. 61 %, 
P = 0,07) ja maksansiirtojen määrä huomattavasti 
vähäisempi (29 % vs. 57 %, P = 0,001) kuin histori-
allisilla verrokeilla. On kuitenkin huomattava, että 
viimeisen vuosikymmenen aikana akuuttiin mak-
san vajaatoimintaan johtavat syyt ovat muuttu-
neet siten, että potilaiden toipumisennuste on nyt 
lähtökohtaisestikin parempi kuin aiemmin (osa-
työ II). Myös kiireellisen maksansiirron saaneiden 
potilaiden vuoden eloonjääminen oli MARS-hoi-
detuilla potilaillamme huomattavasti korkeampi 
kuin muissa eurooppalaisissa maksansiirtokeskuk-
sissa (92 % vs. 67–81%) 24–26. Osatyössä V todettiin, 
että tärkeimmät potilaan ennusteeseen vaikuttavat 
tekijät olivat maksan vajaatoimintaan johtanut syy 
sekä akuutissa maksan vajaatoiminnassa potilai-
den tajunnan taso ja veren hyytymistekijöiden ja 
maksaentsyymien tasot ennen MARS-hoitoa. Mi-
käli potilaan ei katsota soveltuvan maksansiirtoon, 
loppuvaiheen maksakirroosia sairastavien poti-
laiden MARS-hoito ei tulostemme perusteella ole 
mielekästä erittäin huonon eloonjäämisennusteen 
vuoksi (n. 6 %).

MARS-hoito vaikuttaa poistavan tehokkaas-
ti sekä albumiiniin sitoutuneita että vesiliukoi-
sia myrkkyjä, joita kertyy potilaan elimistöön 
maksan vajaatoiminnan yhteydessä (osatyöt I,II 
ja V). Lisäksi MARS-hoidolla on suotuisa vaiku-
tus potilaan tajunnan tasoon (osatyöt I, II, IV ja 
V) ja neurotoksisten/neuroinhibitoristen amino-
happojen veripitoisuuksiin (osatyö I). Kokonai-
suutena MARS-hoito vaikuttaa suotuisasti poti-
laan yleisvointiin siten, että tämä kykenee odotta-
maan pidempään oman maksan elpymistä tai so-
pivan maksasiirrännäisen löytymistä. MARS-hoito 
on tulostemme perusteella kustannushyödyllisem-
pää kuin maksan vajaatoiminnan paras mahdolli-
nen perustehohoito (osatyö VI). Lisäksi ilmeni, et-
tä selvinneiden MARS-hoidettujen akuuttia mak-
san vajaatoimintaa sairastaneiden potilaiden elä-
mänlaatu hoidon jälkeen oli samalla tasolla kuin 
keskimääräisellä suomalaisväestöllä, mikäli mak-
sansiirrolta vältyttiin (osatyö VI).

Tulosten kliininen merkitys  
– ketä kannattaa hoitaa?

Akuutissa maksan vajaatoiminnassa MARS-hoi-
dolla näyttäisi olevan suotuisa vaikutus sekä po-
tilaiden eloonjäämiseen että surrogaattimarkke-
reihin; suurempi osa potilaista selviää nyt ilman 
maksansiirtoa kuin aiemmin. Akuuttien maksan 
vajaatoimintapotilaiden varhainen MARS-hoidon 
aloitus siis kannattaa! Toisaalta taas kroonista va-
jaatoimintaa poteville potilaille MARS:sta on apua 
lähinnä siltahoitona maksansiirtoa odotellessa se-
kä sellaisille potilaille, joiden omalla maksalla on 
vielä toivoa elpyä ilman siirtoa. Loppuvaiheen kir-
roosissa, jossa potilaan omalla maksalla ei ole re-
generaatiokapasiteettia jäljellä, MARS-hoidosta ei 
ole hyötyä mikäli potilas on maksansiirron ulko-
puolella. 

Yhteenveto

Kokonaisuutena MARS-hoito vaikuttaa tehokkaal-
ta ja turvalliselta hoitomuodolta erityisesti akuut-
tia maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilail-
la sekä valikoidulla joukolla kroonikkopotilaita. 
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