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 ` Vaikea sepsis on yleinen akuutin 
munuaisvaurion taustatekijä tehohoi-
toisilla potilailla. Vaikeaan sepsikseen 
liittyy akuutti munuaisvaurio jopa 
52-73 %:lla potilaista (1,2). Septisen 
akuutin munuaisvaurion patofysiolo-
gia on monimuotoinen sisältäen mm. 
voimakkaan inflammaatioreaktion, 
sytokiinimyrskyn, apoptosin ja oksi-
datiivisen stressin sekä glomerulus-
ten suodatuspaineen ja munuaisten 
mikroverenkierron häiriintymisen ja 
myös mahdollisen intrarenaalisen 
shuntin (3). Matala verenpainetaso 
näyttää liittyvän akuutin munuais-
vaurion kehittymiseen sepsispoti-
lailla (4,5). Munuaiskorvaushoidon 
aloitus perustuu yleisimmin arvioon 
potilaiden kokonaistilanteesta 
enemmän kuin yksittäisiin laboratori-
okoearvoihin. Septisen munuaisvau-
rion kehittäneet potilaat ovat yleensä 
iäkkäämpiä ja kroonisesti että 
akuutisti sairaampia kuin ne septiset 
potilaat, jotka eivät munuaisvauri-
otta. Akuutti munuaisvaurio lisää 
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paitsi sepsispotilaiden, myös kaikkien 
tehohoitoisten potilaiden sairaala- 
että pitkäaikaiskuolleisuutta. 

Tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
vaikeaan sepsikseen liittyvän akuutin 
munuaisvaurion esiintyvyys Suomen 
teho-osastoilla ja 90:n vuorokauden 
kuolleisuus tässä potilasryhmässä 
sekä arvioida keskiverenpaineen 
vaikutusta munuaisvaurion kehit-
tymiseen vaikeassa sepsiksessä ja 
selvittää munuaiskorvaushoidon 
esiintyvyys septisillä shokkipotilailla. 
Lisäksi kehitettiin ennustemalli yhden 
vuoden kuolleisuudelle tehohoidossa 

oleville akuuttia munuaisvauriota 
sairastaville potilaille. Potilaat kuului-
vat prospektiiviseen, havainnoivaan 
FINNAKI- tutkimukseen, joka toteutet-
tiin 17:llä suomalaisella teho-osastolla 
viiden kuukauden aikana 2011–2012.

Potilaat ja menetelmät 
Vaikean sepsiksen kriteerit täyt-
tyivät 918:lla tutkimuspotilaalla. 
Ensimmäisessä osatyössä selvitettiin 
munuaisvaurion esiintyminen ja 
90 vuorokauden kuolleisuus tässä 
potilasryhmässä. Samassa osatyössä 
vaikean sepsiksen esiintymisen 
selvittämiseksi tarkistettiin takautu-
vasti sepsiskriteerien täyttyminen 
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Potilaat kuuluivat prospektiiviseen, 
havainnoivaan FINNAKI-
tutkimukseen, joka toteutettiin 17 
suomalaisella teho-osastolla viiden 
kuukauden aikana 2011–2012.
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FINNAKI-tutkimuksesta poissuljetuil-
la re-admissiopotilailla, jotka olivat 
saaneet munuaiskorvaushoitoa 
aiemman tehohoitojakson aikana ja 
tehohoitoisilla pitkäaikaisdialyysipoti-
lailla (yhteensä 73 potilasta).

Toisessa osatyössä arvioitiin var-
haisen tehohoidon aikaisen (ensim-
mäiset 24 tuntia) keskiverenpaineen 
vaikutusta akuutin munuaisvaurion 
kehittymiseen viiden ensimmäisen 
tehohoitovuorokauden aikana vai-
keaa sepsistä sairastavilla potilaalla 
13 teho-osastolla. Neljä teho-osastoa 
jouduttiin poissulkemaan tästä 
osatyöstä epätäydellisen hemodyna-
miikkatiedon vuoksi.

Osatyössä kolme tarkasteltiin 
munuaiskorvaushoidon esiintyvyyttä 
septisillä sokkipotilailla. FINNAKI-tut-
kimukseen osallistuneet 17 te-
ho-osastoa jaettiin kahteen ryhmään 
munuaiskorvaushoitoa (RRT) saanei-
den potilaiden osuuden (RRT-hoide-
tut septiset shokkipotilaat/shokkiset 
sepsispotilaat) mukaan: low-RRT ja 
high-RRT teho-osastot.

Osatyössä neljä kehitettiin pitkä-
aikaiskuolleisuuden (yhden vuoden 
kuolleisuus) ennustemalli varhaista 
munuaisvaurioita (munuaisvaurio-
kriteerit täyttyivät 24 tunnin kuluessa 
tehoadmissiosta) sairastavalla 
774 potilaalla kahdessa eri aika-
pisteessä (tehoadmissio ja kolmas 
tehohoitopäivä) tehohoidon aikana. 

Tulokset
Akuutti munuaisvaurio esiintyi 53 % 
vaikeaa sepsistä sairastavista poti-
laista vastaten aikaisempia tutkimus-
tuloksia. Munuaisvaurion kehittäneet 
potilaat olivat iäkkäämpiä, heillä oli 
enemmän pitkäaikaissairauksia ja 
säännöllisiä lääkityksiä kuin potilailla 
ilman munuaisvauriota. Munuais-
vauriopotilaat olivat myös akuutisti 
vakavammin sairaita (korkeammat 
SAPS- ja SOFA-pisteet) ja he saivat 

useammin elintoimintojen tukihoi-
toja. Akuuttia munuaisvauriota 
sairastavien sepsispotilaiden 90 
vuorokauden kuolleisuus (38 %) oli 
merkittävästi korkeampi verrattuna 
sepsispotilaisiin munuaisvauriotta 
(24 %), P<0,001. Kuolleisuus lisääntyi 
munuaisvaurion vaikeutuessa: KDIGO 
stage 1 31 %, KDIGO stage 2 46 % 
ja KDIGO stage 3 46 %. Vaikein AKI 
aste (KDIGO stage 3) oli 90 päivän 
kuolleisuuden itsenäinen riskitekijä 

septisillä potilailla (OR 1,9).
Viimeaikaiset tutkimukset ovat 

raportoineet sepsiksen esiintyvyy-
den lisääntyneen. (6,7) Samansuun-
taisesti FINNAKI-tutkimuksessa 
vaikean sepsiksen väestöön suh-
teutettu esiintyvyys oli 1,5-kertainen 
(0,60/1 000 aikuista/vuosi) verrattuna 
FINNSEPSIS-tutkimukseen vuonna 
2005 (0,39/1 000 aikuista/vuosi), 
P<0,001. 

Osatyössä kaksi akuutti munuais-
vaurio kehittyi 36 %:lle (153/423) vai-
keaa sepsistä sairastavalla potilaalla. 
Sepsispotilaat, joille munuaisvaurio 

kehittyi, olivat useammin sokkisia ja 
saivat korkeampia noradrenaliinian-
noksia kuin potilaat, joilla munuais-
vauriota ei kehittynyt. Aikapainotettu 
keskiverenpaine ensimmäisenä teho-
hoitovuorokautena oli matalampi (74 
mmHg) sepsispotilailla, joilla akuutti 
munuaisvaurio kehittyi verrattuna 
sepsispotilaisiin ilman munuaisvauri-
on kehittymistä (79 mmHg). Keskive-
renpainetaso alle 73 mmHg oli paras 
kynnysarvo akuutin munuaisvaurion 
kehittymiselle. Lisäksi krooninen 
munuaisten vajaatoiminta, tehohoi-
don aikana käytetty furosemidiannos 
ja laktaattipitoisuus olivat akuuttin 
munuaisvaurion kehittymisen riskite-
kijöitä vaikeaa sepsistä sairastavilla 
potilailla. 90:n vuorokauden kuollei-
suus oli korkeampi sepsispotilailla, 
joilla munuaisvaurio kehittyi verrat-
tuna potilaisiin ilman munuaisvaurion 
kehittymistä (33 % vs. 19 %, P=0,001). 

Munuaiskorvaushoidettujen 
potilaiden osuus septistä sokkia 
sairastavista potilaista vaihteli 
3-35 % tutkimukseen osallistuneilla 
teho-osastoilla. Tämä vaihtelu selittyi 
eroilla potilasaineistossa ja elinhäi-
riöiden vaikeusasteissa teho-osas-
toryhmien välillä. Korvaushoidon 
aloitusindikaatioissa, modaliteeteissa 
ja 90:n vuorokauden kuolleisuudessa 
ei ollut eroa tutkimusryhmien (high- 
ja low RRT teho-osastot) välillä. 

Tehohoidon kolmannen päivän 
tietoihin perustuva yhden vuoden 
kuolleisuuden ennustemalli toimi 
paremmin kuin tehoadmissiotietoihin 
pohjautuva malli. Korkea ikä, kroonis-
ten sairauksien lukumäärä, korkeat 
SAPS II -pisteet, hengityskonehoito, 
matalin emäsvajearvo kolmantena 
tehohoitopäivänä ja korkein bilirubii-
nipitoisuus kolmanteen tehohoitopäi-
vään mennessä olivat yhden vuoden 
kuolemaa ennustavia tekijöitä. 
Akuutti munuaisvaurio tai vaikea 

Ainoastaan vaikein 
munuaisvaurion 

aste oli itsenäinen 
90:n vuorokauden 

kuolleisuuteen 
vaikuttava tekijä.
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sepsis eivät olleet yhden vuoden 
kuolleisuuden ennustetekijöitä. 

Yhteenveto 
Akuutti munuaisvaurio on yleinen 
vaikeaa sepsistä komplisoiva elin-
häiriö. Yli puolelle vaikeaa sepsistä 
sairastavalle potilaalle kehittyi akuut-
ti munuaisvaurio. Akuutti munuais-
vaurio lisää sepsispotilaiden kuol-
leisuutta, mutta ainoastaan vaikein 
munuaisvaurion aste oli itsenäinen 
90:n vuorokauden kuolleisuuteen 
vaikuttava tekijä. Vaikeaa sepsistä 
sairastavilla potilailla hypotension 
välttäminen (MAP < 73 mmHg) 
näyttää olevan hyödyllistä munuais-
vaurion kehittymisen estämiseksi. 
Huolimatta suuresta variaatiosta mu-
nuaiskorvaushoidettujen potilaiden 
osuudessa septistä shokkia sairasta-
villa potilailla suomalaisilla teho-osas-
toilla ei 90 vuorokauden kuolleisuu-
dessa ollut eroa tutkimusryhmien 
välillä. Akuuttia munuaisvauriota 
sairastavien tehopotilaiden yhden 
vuoden kuolleisuuden ennustemallin 
toimivuus parani mallin perustuessa 
kolmantena tehohoitopäivänä oleviin 
tietoihin. Ennustaminen on vaikeaa 
ja toimiakseen luotettavasti ennus-
temalli vaatii validointia erilaisissa 
potilasryhmissä. 
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