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Terveydenhuollon ammattilaisille 

Koulutusmateriaali peritoniitin riskitekijöistä ja estosta peritoneaali-
dialyysipotilailla 
 
Tämä koulutusmateriaali sisältää hyödyllistä tietoa peritoniitin riskitekijöistä ja estosta 
peritoneaalidialyysipotilailla (PD). Materiaali ei ole tarkoitettu korvaamaan sevelameerin valmiste-
yhteenvetoa. 
 
Sevelameerin valmisteyhteenveto sisältää seuraavat tiedot peritoniitista: “Dialyysipotilailla on riski 
saada tiettyjä infektioita, jotka liittyvät tähän dialyysihoitomuotoon. Peritoneaalidialyysipotilailla 
peritoniitti on tunnettu komplikaatio. Sevelameerihydrokloridilla tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa 
peritoniittitapauksia raportoitiin useammin sevelameeriryhmässä kuin verrokkiryhmässä. 
Peritoneaalidialyysipotilaita on tarkkailtava huolellisesti tarvittavan aseptisen tekniikan 
varmistamiseksi sekä peritoniitin merkkien ja oireiden havaitsemiseksi ja hoitamiseksi nopeasti.” 
 
Alla olevat tiedot perustuvat kansainvälisen peritoneaalidialyysiliiton (ISPD) antamiin ohjeisiin / 
suosituksiin.1-3 Lisätietoa saat tutustumalla näihin ohjeisiin / suosituksiin tai voimassa oleviin 
paikallisiin ohjeisiin. 
 
Peritoniitti PD-potilailla 
Yksi tärkeimmistä peritoneaalidialyysiin liittyvistä komplikaatioista on peritoniitti. Se on pääsyy 
siihen, että potilas lopettaa peritoneaalidialyysihoidon. Peritoniitti tarkoittaa vatsakalvonontelon 
tulehdusta. Antibioottihoidon aloittaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta 
mahdollisten vaikeiden komplikaatioiden riski vähenee. Näitä komplikaatioita voivat olla relapsi, 
katetrin poisto, potilaan pysyvä siirtyminen hemodialyysiin ja kuolema. 
 
Peritoniitin oireet PD-potilailla 
Tyypillisiä peritoniitin oireita PD-potilailla ovat samea dialyysineste ja vatsakipu. Peritoniitin 
pitäisi kuitenkin aina kuulua vatsakivusta kärsivän PD-potilaan erotusdiagnoosiin, vaikka 
dialyysineste olisi kirkasta. Muut syyt, kuten ummetus, munuais- tai sappikoliikki, ulkustauti, 
haimatulehdus ja akuutti suolen perforaatio on myös otettava huomioon tutkittaessa vatsakivusta 
kärsivää PD-potilasta, jonka dialyysineste on kirkasta. Vaikka peritoniittipotilailla useimmiten 
esiintyy voimakasta kipua, joissakin tapauksissa kipu voi olla lievää tai sitä ei esiinny lainkaan. 
 
Peritoniitin syyt PD-potilailla 
Peritoniitin syitä PD-potilailla ovat seuraavat: 
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 Kontaminaatio kosketuksen välityksellä  
a. Kontaminaatio dialyysin kytkentäajankohtana 
b. Letkujen aiheuttama kontaminaatio 
c. Reikä vaihdettavassa dialyysiletkussa tai katetrissa 
d. Letkun päässä oleva suojakorkki irronnut tai vuotavan letkun sulkeminen sulkijalla 

epäonnistunut 
e. Tuotevirheet 

 Katetriin liittyvät syyt 
a. Biofilmi katetrin sisäosassa (uusiutuva peritoniitti) 
b. Katetrin ulostulokohdan ja läpivientiaukon infektiot 

 Suolistoperäiset organismit  
a. Divertikuliitti 
b. Kolekystiitti 
c. Iskeeminen suoli 
d. Koliitti 
e. Vatsan tai suolen perforaatio 
f. Koloskopia, etenkin kun siihen liittyy polyypinpoisto 
g. Ummetus, johon liittyy organismien tunkeutuminen suolen seinämän lävitse 

vatsakalvoon 
 Bakteremia (usein Streptococcus- tai Staphylococcus-suvun bakteerit) 

a. ohimenevästi hammastoimenpiteiden jälkeen 
b. suonensisäisen laitteen infektoituminen 

 Gynekologisperäinen syy 
a. Vatsaonteloon kulkeutunut emättimen erite 
b. Alatiesynnytys 
c. Hysteroskopia 

 
Peritoniitin kehittymisen riskitekijät PD-potilailla 
Mahdollisia peritoniitin kehittymisen riskitekijöitä ovat seuraavat:  
1 Hypoalbuminemia 
2 D-vitamiinin puute 
3 Masennus 
4 Dialyysin kytkentämenetelmät 
5 Väärä tekniikka 
6 Hypokalemia 
7 Pitkään jatkunut antibioottihoito 
8 Lääketieteelliset toimenpiteet 
9 Ummetus 
10 Katetrin ulostulokohdan kolonisaatio ja infektoituminen 
11 Altistuminen lemmikkieläimille 
 
Peritoniitin esto PD-potilailla 
1 Peritoniitin estotoimet katetrin asetusvaiheessa 

a. Profylaktinen antibioottihoito katetrin asettamisen yhteydessä 
2 Koulutusohjelma 

a. PD-hoitajille / ammattihenkilökunnalle on annettava ISPD:n ohjeiden / suositusten 
mukaista koulutusta  
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b. Jokaisessa PD-koulutusohjelmassa on tutustuttava näihin ohjeisiin / suosituksiin, kun 
perehdytetään toimenpidettä harjoittelevia henkilöitä ja halutaan luoda tarkoitukseen 
soveltuva koulutusohjelma. 

3 Kytkentämenetelmät 
a. "Huuhtele ennen täyttöä" (Flush before fill) -käytäntöä tulisi soveltaa 

4 Katetrin ulostulokohdan hoito  
a. Antibioottien paikalliskäyttö katetrin ulostulokohdassa tai intranasaalisesti (tai 

molemmissa) 
5 Suolistoperäisten infektioiden esto 

a. Ummetuksen ja ripulin välittäminen 
b. Hypokalemian välttäminen (ja hoito) 
c. Suonensisäisen profylaktisen antibiootin käyttö potilailla, joille tehdään invasiivisia 

gastrointestinaalisia toimenpiteitä 
6 Bakteeri-infektioiden esto 

a. Amoksisilliinin profylaktinen käyttö ennen hammastoimenpiteitä  
7 Gynekologisperäisen infektion esto 

a. Ei suosituksia 
8 Sieniperitoniitin esto  

a. Harkitse profylaktisen sienilääkityksen käyttöä antibioottihoidon aikana 
9 PD-katetrin vaihto, jos peritoniitti uusiutuu  
 
 
Lähteet 
1. Li PK, Szeto CC, Piraino B, Bernardini J, Figueiredo AE, Gupta A, Johnson DW, Kuijper 

EJ, Lye WC, Salzer W, Schaefer F, and Struijk DG. Peritoneal dialysis-related infections 
recommendations: 2010 update. Perit. Dial. Int. 2010; 30: 393-423 

2. NfN Richtlijn 2012. Peritoneale dialyse gerelateerde infecties: preventie, diagnostiek en 
behandeling.2012;  

3. Piraino B, Bernardini J, Brown E, Figueiredo A, Johnson DW, Lye WC, Price V, 
Ramalakshmi S, and Szeto CC. ISPD position statement on reducing the risks of peritoneal 
dialysis-related infections. Perit. Dial. Int. 2011; 31: 614-630 
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Terveydenhuollon ammattilaisille 

Koulutusmateriaali arteriovenoosisen (AV) fistelialueen komplikaati-
oiden riskitekijöistä ja niiden estosta hemodialyysipotilailla  
 
Tämä koulutusmateriaali sisältää hyödyllistä tietoa valtimo-laskimoavanteen eli arteriovenoosisen 
(AV) fistelialueen komplikaatioiden riskitekijöistä ja estosta hemodialyysipotilailla. 
 
Hemodialyysi 
Hemodialyysi tarkoittaa tiettyjen elementtien poistamista verestä, ja se perustuu näiden elementtien 
diffuusionopeuden eroihin, kun ne siirtyvät puoliläpäisevän kalvon läpi. Hemodialyysiin sisältyy 
kaksi erillistä prosessia: diffuusio ja ultrafiltraatio.1 
Hemodialyysin välittömät tavoitteet ovat elektrolyytti- ja neste-epätasapainon korjaaminen ja 
myrkyllisten aineiden poistaminen. Pitkän aikavälin tavoitteina munuaisten vajaatoiminnasta 
kärsivien potilaiden hoidossa ovat potilaan toimintakyvyn, verenpaineen ja potilasmukavuuden 
optimoiminen, uremian ja siihen liittyvien komplikaatioiden esto ja potilaan elossaoloajan 
pidentäminen.4 
 
Mikä on AV-fisteli? 
Hemodialyysi suoritetaan yleensä kirurgisesti rakennetun AV-fistelin kautta, jossa valtimo 
yhdistetään laskimoon. Näin muodostuva veritie mahdollistaa hemodialyysin.1,4 AV-fistelin avulla 
veren virtaus kiihtyy laskimosuonissa.6 
Kirurgisessa toimenpiteessä yhdistetään ranne-, olkavarsi- tai reisivaltimo lähimpään laskimoon. 
Anastomoosissa laskimon pää yhdistetään valtimon sivua vasten. Mikäli lähin laskimo ei sovellu 
yhdistämiseen, käytetään tekoaineesta valmistettua siirrettä. Potilailla, joiden laskimot eivät sovellu 
AV-fistelin rakentamiseen, siirresuonena on myös mahdollista hyödyntää potilaan omaa vena 
safena magnaa. Voi kestää 3–6 kuukautta, ennen kuin rakennettu AV-fisteli on "kypsynyt" tarpeeksi 
dialyysin aloittamista varten. Tämän vuoksi kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastaville 
potilaille AV-fisteli kannattaa rakentaa vähintään 6 kuukautta ennen ennakoitua dialyysin tarvetta.4 
Jos AV-fisteliä ei ole vielä rakennettu, se ei ole käyttövalmis tai sitä ei voida rakentaa, dialyysi 
voidaan tehdä käyttämällä keskuslaskimokatetria. Kirurgisesti rakennettu AV-fisteli on parempi 
vaihtoehto kuin keskuslaskimokatetri, sillä se on kestävämpi eikä infektoidu yhtä helposti. Myös 
kirurgisesti rakennettuihin AV-fisteleihin voi kuitenkin liittyä komplikaatioita (ks. alla).4 
 
Mitkä ovat AV-fistelin komplikaatiot? 
Tärkeimmät AV-fistelin komplikaatiot hemodialyysipotilailla ovat seuraavat:6 

• Kirurgiset - Kirurgiset komplikaatiot voidaan määritellä toimenpiteen aikana ilmeneviksi 
komplikaatioiksi, jotka johtuvat valtimoiden ja laskimoiden aukkojen halkaisijoiden 
kokoeroista, anastomoosikohdan kapenemisesta, verisuonten sisä- ja keskikerroksen 
vioittumisesta tai verisuonen uloimman kerroksen ja sen sivuhaarojen interpositiosta.6 

• Lymfedeema 
• Infektiot - Vaikka fistelin infektiot ovat harvinaisia, on mahdollista, että mikä tahansa 

infektio voi johtaa jopa potilaan kuolemaan, sillä pitkäaikaista dialyysihoitoa tarvitsevan 
potilaan immuunipuolustus on heikentynyt. Erittäin harvinaiset veritien infektiot AV-
anastomoosikohdassa edellyttävät välittömiä kirurgisia toimenpiteitä ja infektoituneen 
kudoksen resektiota. Useimmiten AV-fistelin infektiot ilmenevät kanyylin asetuskohdissa. 
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Kanylointi kyseisessä kohdassa on lopetettava ja käsivarsi on asetettava lepoon. Kaikissa 
AV-fistelin infektiotapauksissa potilaalle on määrättävä antibioottihoito. AV-fistelin 
primaarisia infektioita on hoidettava yhteensä kuuden viikon ajan vastaavalla tavalla kuin 
subakuuttia bakteeriendokardiittia.5 

• Aneurysma - Aneurysma on verisuonen seinämän patologinen pullistuma. Pseudo-
aneurysmat ovat suonen seinämän ulkopuolella sijaitsevia hematoomia, jotka syntyvät, kun 
valtimoon muodostuu vuotava aukko useimmiten hoitoperäisen vaurion seurauksena 
(esimerkiksi toistuvat neulanpistot). Aneurysman kirurginen hoito on suositeltavaa, mikäli 
on olemassa perforaation ja ulseraation riski, jos ilmenee verenvuotoa tai punktoimiseen ei 
löydy sopivaa kohtaa aneurysman suuren koon vuoksi.6 

• Stenoosi - Fistelissä voi ilmetä ahtautumista iskeemisten syiden, toistuvan kanyloinnin 
aiheuttamien vaurioiden ja niiden seurauksena olevan fibroosin takia. Fistelin ahtautumista 
ilmenee useimmiten kirurgisen toimenpiteen jäljiltä ns. "swing point" -kohdissa (mukaan 
lukien valtimoanastomoosi) tai laskimon pistoalueella.5 Oireeton, mutta hemodynaamisesti 
merkittävä stenoosi havaitaan yleensä systemaattisen valvonnan ja seurannan avulla. 
Tämänkaltaisen stenoosin havaitseminen on tärkeää, jotta pysytään estämään stenoosin 
eteneminen toimintakyvyn kannalta merkittäväksi, eli tämänhetkisen määritelmän mukaan 
ahtaumaksi, joka tukkii > 50 % normaalista suonen läpimitasta ja johon liittyy 
hemodynaamisia tai kliinisiä poikkeavuuksia.5 Kliinisen ahtaumaepäilyn vahvistaa useiden 
tekijöiden esiintyminen: dialyysin laadun heikkeneminen, pisto-ongelmat, kuten pitkittynyt 
verenvuoto AV-fistelipiston jälkeen, kipu fistelin alueella tai laskimopaineen nousu.6 

• Tromboosi - Tromboosi, eli verisuonen seinämään muodostunut verihyytymä1 on 
merkittävä syy AV-fistelin toiminnan häiriintymiseen.6 Tromboosi ilmenee yleensä 
stenoosikohdan lähellä anastomoosin tai fistelilaskimon alueella. Tromboosin riski kasvaa 
stenoosin asteen mukaisesti.6  

• Sydämen kongestiivinen vajaatoiminta - Sydämen kongestiivisen vajaatoiminnan 
ilmaantuvuus on erittäin korkea pitkälle edennyttä kroonista munuaistautia sairastavilla 
predialyysipotilailla. Klassisten riskitekijöiden (ikä, naissukupuoli, lihavuus, diabetes ja 
aiemmin esiintynyt sydämen kongestiivinen vajaatoiminta tai sepelvaltimotauti) lisäksi AV-
fistelin rakentaminen onnistuneesti lisää merkittävästi sydämen kongestiivisen 
vajaatoiminnan riskiä. Riski kasvaa etenkin, jos fisteli sijaitsee käsivarren yläosassa 
(proksimaalisesti) verrattuna lähempänä rannetta (distaalisesti) sijaitsevaan fisteliin. Useat 
tekijät voivat selittää tämän yhteyden: laskimoista sydämeen palaavan verimäärän kasvu, 
kohonnut sydämen syke ja supistuvuus sekä kohonnut täyttöpaine johtavat suurempaan 
sydämen minuuttitilavuuteen, suurentuneeseen plasman tilavuuteen ja alentuneeseen 
perifeeriseen vastukseen.3 Sydämen kongestiiviseen vajaatoimintaan ei kuitenkaan liity 
predialyysipotilaiden suurempaa kuolleisuutta.3 

• Steal-oireyhtymä – Distaalinen raajaiskemia, josta käytetään yleisesti nimitystä käden 
iskemia tai steal-oireyhtymä, esiintyy yleisesti iäkkäillä diabetesta sairastavilla naisilla. 
Oireyhtymään voi liittyä vakava morbiditeetti, johon liittyy kudostuhoa tai jopa raajan 
menetys, jos oireyhtymää ei havaita ja hoideta. Steal-oireyhtymän etiologiassa voidaan 
erottaa seuraavat kolme tyyppiä: (1) verenvirtauksen estyminen käteen ahtauttavan 
valtimosairauden seurauksena AV-anastomoosikohdan proksimaali- tai distaalipuolella, (2) 
liian runsas verenvirtaus AV-fistelikanavan kautta ("true steal") ja (3) puutteellinen 
vaskulaarinen (arteriaalinen) adaptaatio tai puutteellinen kollateraalien virtausreservi (ts. 
ateroskleroosi), joka ei riitä vastaamaan suurentuneeseen virtaustarpeeseen AV-
fistelikanavasta. Nämä kolme steal-oireyhtymän syytä voivat esiintyä yksin tai yhdessä. 
Steal-oireyhtymän diagnoosi perustuu huolelliseen anamneesiin ja lääkärintarkastukseen ja 
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se vahvistetaan testeillä, joita ovat esimerkiksi arteriografiakuva ja kaksoiskaikututkimus, 
johon liittyy sormipaineiden mittaus ja aaltomuoto-analyysi. Lievissä tapauksissa steal-
oireyhtymän hoitona on oireiden seuranta. Verisuonen pallolaajennus on sopiva interventio 
valtimoahtauman hoitoon. Steal-oireyhtymän patofysiologiaan voidaan vaikuttaa ainakin 
kolmen kirurgisen korjaustoimenpiteen avulla. Hoitostrategian valinta riippuu oireiden 
vaikeusasteesta, potilaan samanaikaisista sairauksista ja paikallisen dialyysihoitotiimin 
tuesta ja valmiuksista.2 

• Iskeeminen neuropatia - Etenkin iäkkäillä diabetespotilailla, joilla on kyynärvarren / 
olkavarren AV-fisteli, voi esiintyä monomeelistä iskeemistä neuropatiaa eli akuuttia 
neuropatiaa, johon liittyy kokonaisvaltaista lihaskipua, heikkoutta ja lämmön tunnetta 
kädessä sekä palpoitava pulssi. Oireet ilmenevät muutaman tunnin kuluessa AV-fistelin 
rakentamisen jälkeen. Monomeelisen iskeemisen neuropatian diagnoosi on kliininen 
diagnoosi, ja AV-fistelin sulkeminen on välttämätöntä.5 

 
Miten AV-fistelin komplikaatioita voidaan ehkäistä? 
Prospektiivinen fistelien seuranta hemodynaamisesti merkittävien ahtaumien havaitsemiseksi sekä 
anatomisten ahtaumien korjaaminen voivat parantaa aukipysyvyyttä ja vähentää tromboosin 
ilmaantuvuutta.5 Tämän vuoksi on suositeltavaa huolehtia seuraavista:5 

• luoda hyvin organisoitu valvonta- / seurantajärjestelmä, johon kuuluu AV-fistelin kliinisten 
parametrien ja hemodialyysin riittävyyden säännöllinen arviointi; 

• kerätä ja ylläpitää kliinisistä arvioinneista ja hemodialyysin riittävyyttä koskevista 
mittauksista saatuja tietoja ja varmistaa, että nämä tiedot ovat koko henkilökunnan 
käytettävissä 

Valvonta - Vähintään kuukausittain pätevän lääkärin on tehtävä lääkärintarkastus fistelin 
mahdollisen toimintahäiriön havaitsemiseksi.5 
Seuranta - Seurannassa käytettyjä menetelmiä, jotka eivät sulje toisiansa pois ja joita voidaan 
käyttää AV-fistelin mahdollisten ahtaumien seurantaan:5 

• Suorat virtausmittaukset; 
• Löydökset, kuten käsivarren pysyvä turvotus, kollateraalilaskimoiden ilmaantuminen, 

pitkittynyt verenvuoto neulan poiston jälkeen tai pulssin tai palpoitaessa tuntuvan värinän 
muutokset laskimossa, josta ulosvirtaus tapahtuu; 

• Kaksoiskaikututkimus; 
• Resirkulaatio, jossa käytetään muuta kuin ureaan perustuvaa liuotusmenetelmää; 
• Staattinen paine, suora tai epäsuoraan mitattu 

 
Milloin potilas tulee lähettää arvioitavaksi (diagnoosi) ja ohjata hoitoon:5 

• Yksittäiseen poikkeavaan arvoon ei tule reagoida. Kaikille näille seurantamenetelmille 
ominaista on se, että testiparametreja koskevien prospektiivisten trendien analyysi on 
tehokkaampi toimintahäiriöiden havaitsemisessa kuin pelkät yksittäiset arvot; 

• Jos valvonta- tai seurantaparametreissa ilmenee toistuvia poikkeavuuksia, on syytä tehdä 
lähete potilaan veriteiden kuvantamista varten; 

• Virtausnopeus fistelissä on < 400–500 ml/min; 
• Laskimosegmentin staattinen painesuhde (todellinen mittauskohdan paine jaettuna 

keskimääräisellä valtimoverenpaineella) fistelissä on suurempi kuin 0,5. 
Lisäksi AV-fistelin komplikaatioiden estoa tehostaa se, että potilaille opetetaan perusasiat veritien 
omahoidosta ja siitä, milloin heidän tulee hakeutua lääkärin hoitoon5 (ks. myös "Koulutusmateriaali 
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arteriovenoosisen (AV) fistelialueen komplikaatioiden riskitekijöistä ja niiden estosta 
hemodialyysipotilailla"). 
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Terveydenhuollon ammattilaisille 
 
Koulutusmateriaali vitamiininpuutoksen riskin kasvusta sevelameeria 
saavilla kroonista munuaistautia sairastavilla potilailla 
 
Tämä koulutusmateriaali sisältää hyödyllistä tietoa vitamiininpuutoksen riskin kasvusta 
sevelameerihoitoa saavilla kroonista munuaistautia sairastavilla potilailla. Lisätietoa 
vitamiininpuutoksesta on sevelameerin valmisteyhteenvedossa. Lue se huolellisesti ennen kuin 
määräät tätä valmistetta potilaille. 
 
Mikä on krooninen munuaistauti? 
Kroonisella munuaistaudilla tarkoitetaan pitkäaikaista ja etenevää munuaisten toiminnan 
heikkenemistä. Oireet kehittyvät hitaasti, ja niihin kuuluvat esimerkiksi anoreksia, pahoinvointi, 
oksentelu, suutulehdus, makuhäiriö, tihentynyt virtsaamistarve öisin, uupumus, kutina, henkisen 
valppauden väheneminen, lihaskouristukset ja -krampit, vesiretentio, aliravitsemus, perifeerinen 
neuropatia ja kohtaukset. Diagnoosi perustuu munuaisten toimintaa selvittäviin 
laboratoriotutkimuksiin. Joissakin tapauksissa otetaan lisäksi munuaisbiopsia.8 
 
Kroonisen munuaistaudin hoitoon kuuluvat seuraavat:8 

• Taudin taustalla olevien häiriöiden selvittäminen 
• Ravinnosta saatavan proteiinin, fosfaatin ja kaliumin saannin mahdollinen rajoittaminen 
• D-vitamiinilisät 
• Anemian ja sydämen vajaatoiminnan hoito 
• Kaikkien lääkeannosten säätäminen tarvittaessa 
• Dialyysi, mikäli potilaan munuaisten hiussuonikerästen suodatusnopeus on voimakkaasti 

alentunut, potilaalla esiintyy uremiaoireita tai joissakin tapauksissa hyperkalemiaa tai 
sydämen vajaatoimintaa. 

• NaHCO3-pitoisuuden ylläpitäminen tasolla > 20. 
 
Vitamiininpuutos 
Teollisuusmaissa vitamiininpuutokset johtuvat pääasiassa köyhyydestä, ruokaan liittyvistä 
uskomuksista, huumeista, alkoholista tai pitkäkestoisesta ja riittämättömästä parenteraalisesta 
ravitsemuksesta. Lievä vitamiininpuutos on yleistä heikkokuntoisten, laitoshoidossa olevien 
iäkkäiden potilaiden keskuudessa, sillä he saattavat saada ravinnostaan liian vähän proteiinia ja/tai 
energiaa. Kehitysmaissa vitamiininpuutos voi olla seurausta ravintoaineiden puutteellisesta 
saannista. Vesiliukoisten vitamiinien (paitsi B12-vitamiinin) puutos voi kehittyä viikkoja tai 
kuukausia kestäneen aliravitsemuksen jälkeen. Rasvaliukoisten vitamiinien vajeen ja B12-
vitamiinin puutoksen kehittyminen kestää yli vuoden, koska elimistö pystyy varastoimaan näitä 
vitamiineja suhteellisen suuria määriä. Vitamiinien saanti, joka riittää estämään perinteiset 
vitamiininpuutostilat (esimerkiksi keripukki, beriberi), ei välttämättä ole riittävää optimaalisen 
terveydentilan kannalta. Tämä aihe on edelleen kiistanalainen ja sitä tutkitaan aktiivisesti.9 
 
D-vitamiinin puutos on huomioitava etenkin kroonista munuaistautia sairastavien potilaiden 
hoidossa (ks. alla). D-vitamiinin puutoksen syynä voi olla useita tekijöitä:10 

• Riittämätön altistus auringonvalolle tai riittämätön D-vitamiinin saanti 
• Heikentynyt imeytyminen 
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• Poikkeava metabolia (esimerkiksi kroonisen munuaistaudin seurauksena) 
• D-vitamiiniresistenssi 

 
D-vitamiinin puutos aiheuttaa hypokalsemiaa. Tämä puolestaan stimuloi parathormonin (PTH) 
eritystä, mikä aiheuttaa hyperparatyreoosia. Hyperparatyreoosi lisää imeytymistä, mobilisaatiota 
luustosta ja kalsiumin takaisinottoa munuaisissa, mutta myös fosfaatin erittymistä. Tästä seuraa, että 
seerumin kalsiumpitoisuus saattaa olla normaali, mutta hypofosfatemian vuoksi luun mineralisaatio 
heikentyy.10 
 
Vitamiininpuutos kroonista munuaistautia sairastavilla potilailla – kliiniset vaikutukset 
Kroonista munuaistautia sairastavat potilaat saattavat noudattaa ruokavaliota, jossa proteiinin 
määrää on rajoitettu. Kohtalainen proteiinin määrän rajoittaminen on turvallista, ja useimmat 
potilaat sietävät tätä hyvin. Monet uremiaoireet vähenevät merkittävästi, kun proteiinikatabolia ja 
virtsa-aineen muodostus vähenevät. Potilaalle annetaan riittävä määrä hiilihydraatteja ja rasvoja 
energiansaannin turvaamiseksi ja ketoosin estämiseksi.8 Koska ruokavaliorajoitukset saattavat 
kuitenkin vähentää välttämättömien vitamiinien saantia, potilaille on annettava lisäksi 
monivitamiinivalmistetta, joka sisältää vesiliukoisia vitamiineja. A- ja E-vitamiinien antaminen 
potilaalle ei yleensä ole tarpeen. D-vitamiinia 1,25-dihydroksi-D-vitamiinimuodossa (kalsitrioli) tai 
sen analogeja annetaan potilaalle tämän PTH-pitoisuuden mukaisesti. Annos määräytyy kroonisen 
munuaistaudin asteen sekä PTH- ja fosfaattipitoisuuksien perusteella.8 Kun kroonista munuaistautia 
sairastavan potilaan munuaistoiminta heikkenee, hänen mineraalitasapainonsa alenee 
progressiivisesti. Tähän liittyy seerumin ja kudosten normaalien fosfori- ja kalsiumpitoisuuksien 
häiriöitä sekä muutoksia veren hormonipitoisuuksissa. Näitä hormoneja ovat esimerkiksi PTH, 25-
hydroksivitamiini D (25(OH)D), kalsitrioli ja muut D-vitamiinin aineenvaihduntatuotteet, 
fibroblastikasvutekijä-23 (FGF-23) ja kasvuhormoni. Kroonisen munuaistaudin vaiheesta 3 alkaen 
munuaisten kyky poistaa ylimääräistä fosfaattia alenee, mikä johtaa hyperfosfatemiaan, PTH-
pitoisuuden nousuun ja kalsitriolipitoisuuden alenemiseen. Tähän liittyy myös FGF-23-
pitoisuuksien nousua. 25(OH)D:n kyky muuttua kalsitrioliksi heikkenee, mikä vähentää kalsiumin 
imeytymistä suolistosta ja nostaa PTH-pitoisuutta. Munuaiset eivät reagoi riittävällä tavalla PTH-
hormoniin, joka normaalisti edistää fosfaturiaa ja kalsiumin takaisinimeytymistä, eivätkä FGF-
23:een, joka myös lisää fosfaattien erittymistä. Lisäksi kudostasolla on näyttöä D-
vitamiinireseptorien vähenemisestä sekä PTH-resistenssistä. Hoidossa keskitytään yleensä 
biokemiallisten ja hormonaalisten poikkeavuuksien korjaamiseen ja niistä aiheutuvien seurausten 
rajoittamiseen.6 
 
Sevelameeri ja vitamiininpuutos 
Sevelameeri on tarkoitettu hyperfosfatemian hoitoon aikuisille hemodialyysi- tai 
peritoneaalidialyysipotilaille sekä hyperfosfatemian hoitoon aikuisille kroonista munuaistautia 
sairastaville potilaille, jotka eivät saa dialyysihoitoa ja joiden seerumin fosforipitoisuus on 
>1,78 mmol/l.3 
Sevelameeri on ruoansulatuskanavasta imeytymätön, fosfaatteja sitova ristisidottu polymeeri, joka 
ei sisällä metallia eikä kalsiumia. Sevelameeri sisältää lukuisia amiineja, joita erottaa 
polymeerirungosta yksi hiiliatomi. Nämä amiinit protonoituvat mahalaukussa ja sitoutuvat 
negatiivisesti varautuneisiin ioneihin, kuten suolen ravintoperäiseen fosfaattiin. Sevelameeri 
pienentää seerumin fosforipitoisuutta sitomalla fosfaattia ruuansulatuskanavassa ja vähentämällä 
imeytymistä.3 
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Koska sevelameeri sitoo sappihappoja, ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että se saattaa sitoa 
ruoan mukana saatuja rasvaliukoisia vitamiineja ja samalla heikentää niiden imeytymistä.3 
 
Vitamiininpuutoksen ehkäisy kroonista munuaistautia sairastavilla sevelameeria saavilla 
potilailla 
Sevelameerin tulisi olla osa kokonaishoitoa, joka voi esimerkiksi sisältää kalsiumlisän, 1,25-
dihydroksi-D3-vitamiinia tai sen analogeja. Hoidon tarkoituksena on estää renaalisen 
luustosairauden kehittyminen.3 Seerumin A-, D-, E- ja K-vitamiinipitoisuuksia tulee seurata 
säännöllisesti sevelameerihoitoa saavilla potilailla, jotka eivät käytä vitamiinilisiä. 
Lisävitamiinilääkityksen antamista tarvittaessa suositellaan. Kroonista munuaistautia sairastaville 
potilaille, joka eivät saa dialyysihoitoa, on suositeltavaa antaa D-vitamiinilisä (noin 400 IU 
luonnollista D-vitamiinia päivittäin). Tämä määrä voi olla monivitamiinivalmisteessa, joka otetaan 
eri aikaan sevelameeriannoksen kanssa. Peritoneaalidialyysipotilailla suositellaan lisäksi 
rasvaliukoisten vitamiinien ja foolihapon pitoisuuksien valvontaa, sillä A-, D-, E- ja K-
vitamiinipitoisuuksia ei mitattu näillä potilailla tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa.3 
 
Kroonista munuaistautia sairastavien potilaiden vitamiinihoitoa koskevia suosituksia 
Kroonista munuaistautia sairastavien potilaiden vitamiinien käyttö on aihe, joka on herättänyt 
huomattavaa erimielisyyttä, ja näyttöön perustuvia suosituksia on hyvin vähän. Yleisohjeena pätee, 
että lisävitamiinilääkityksen annokset on mukautettava siten, että vitamiinien fysiologinen vaikutus 
on normaali.4 
 
Vesiliukoiset vitamiinit 
Vesiliukoisten vitamiinien pitoisuudet voivat olla riittämättömiä potilailla, jotka eivät saa 
vitamiinilisiä. Tähän saattaa liittyä kuolleisuuden kasvu, mutta näytön vahvistamiseksi tarvitaan 
kuitenkin vielä lisätutkimuksia.4 Dialyysihoidon aloittaminen vaikeaa kroonista munuaistautia 
sairastavilla potilailla edellyttää yksilöllistä harkintaa, koska dialyysi aiheuttaa muutoksia 
vitamiinien metaboliassa ja jakautumisessa. On noudatettava varovaisuutta ja vältettävä käyttämästä 
suuria määriä vitamiinilisiä, koska munuaisten normaali toimintamekanismi, joka poistaa 
ylimääräiset vesiliukoiset vitamiinit elimistöstä, ei enää toimi luotettavasti.4 
 
Rasvaliukoiset vitamiinit 
A-vitamiini - Yleensä kroonista munuaistautia sairastavien potilaiden A-vitamiinipitoisuudet ovat 
jo melko korkeat, koska munuaisten normaali A-vitamiinikatabolia puuttuu.4 
D-vitamiini - Nykyisissä ohjeissa suositellaan, että kroonisen munuaistaudin varhaisvaiheessa 
tehdään luusto- ja mineraalimetabolian häiriöiden arviointi mittaamalla intakti PTH. Jos tämä arvo 
on koholla, arvioidaan D-vitamiinistatus (25(OH)D-mittaukset). Jos 25(OH)D-pitoisuudet ovat 
< 30 ng/ml, on suositeltavaa pyrkiä palauttamaan pitoisuudet normaaliksi käyttämällä joko D2-
vitamiinia tai D3-vitamiinivalmisteita. Mikäli näillä toimilla ei saada hyperparatyreoosia hallintaan, 
on harkittava hoitoa D-vitamiinin aktiivisilla muodoilla. Samanaikaisesti on mahdollisuuksien 
mukaan harkittava ravinnosta saatavan fosfaatin rajoittamista, ja potilaalle voidaan mahdollisesti 
myös suositella fosfaatinsitojien käyttöä. On todennäköistä, että potilaalle on munuaistaudin 
edetessä annettava D-vitamiinin aktiivisia metaboliitteja, sillä niiden avulla hyperparatyreoosi 
voidaan saada tehokkaasti hallintaan.2 
E-vitamiini - Toisin kuin aiemmissa tutkimuksissa, E-vitamiinilisillä ei havaittu olevan 
sydänsairauksia laajalti vähentävää tehoa koko väestön eikä myöskään kroonista munuaistautia 
sairastavien keskuudessa.4 On kuitenkin olemassa näyttöä siitä, että hemodialyysipotilaiden 
hemoglobiinipitoisuudet ovat kohonneet, kun potilaalla on käytetty pitkäaikaisesti E-
______________________________________________________________________________ 

 
 

www.avansorpharma.fi Avansor Pharma Oy, Tekniikantie 14, 02150 Espoo. 

http://www.avansorpharma.fi/


vitamiinipinnoitteista dialyysikalvoa. Tähän liittyy myös erytropoietiinin tarpeen asteittainen 
väheneminen.1,4 
K-vitamiini - On yhä enemmän näyttöä siitä, että kroonista munuaistautia sairastavat potilaat 
kärsivät subkliinisestä K-vitamiinin puutteesta.5,11 Kroonista munuaistautia koskevassa 
rottakokeessa K-vitamiinilla osoitettiin olevan tärkeä merkitys verisuonten kalkkeutumisen 
estämisessä.7,11 Prospektiivisissa kliinisissä tutkimuksissa on selvitettävä, suojaako K-vitamiinin 
runsaampi saanti myös kroonista munuaistautia sairastavia potilaita verisuonten kalkkeutumiselta, 
ja alentaako se tämän ryhmän korkeaa kardiovaskulaarikuolleisuutta.11 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että vitamiinistatukseen vaikuttavat monet muuttujat, ja jokaisen 
kroonista munuaistautia sairastavan potilaan kohdalla on harkittava yksilöllisesti, miten 
optimaalinen vitamiinistatus saavutetaan.4 
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