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Munaisten kroonisen vajaatoiminnan havaitsemiseksi GFR-arvo olisi hyvä määrittää yli 65-vuotiailta lääkitystä 
aloitettaessa. Jos vajaatoimintaa havaitaan, niin sitä tulisi myös seurata säännöllisesti. Näin ei valitettavasti  
vielä aina tehdä. Toivommekin, että farmasian ammattilaiset voisivat omalta osaltaan olla edistämässä  
tietoisuuden lisääntymistä tästä asiasta muissakin tilanteissa kuin lääkehoidon arviointien yhteydessä.
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TIIVISTELMÄ
Munuaisten vajaatoiminta yleistyy väestössä ikääntymisen myötä, mutta se jää kuitenkin usein huomaamat-
ta. Yhdysvalloissa ja Euroopassa tehdyissä tutkimuksissa selvisi, että vain murto-osa potilaista tiesi sairasta-
vansa munuaisten vajaatoimintaa. Jos munuaisten vajaatoimintaa ei oteta huomioon lääkehoidossa, tulok-
sena on usein lääkkeen haittavaikutusten lisääntyminen sekä joskus myös lääkkeen tehon heikkeneminen.

Tavallisia lääkeryhmiä, joihin kuuluvien lääkkeiden annos pitäisi tarkistaa ainakin vaikeaa munuaisten 
vajaatoimintaa sairastavan kohdalla, ovat muun muassa verenpainelääkkeet (etenkin ACE:n estäjät), opioi-
dit ja tulehduskipulääkkeet. Tulehduskipulääkkeitä ei suositella vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairas-
taville potilaille. Heille itsehoidon vaihtoehtoja ovat lähinnä paikallisesti käytettävät tulehduskipugeelit tai 
parasetamoli.

Vajaatoiminnan havaitsemiseksi munuaisten toiminta (glomerulusfiltraatio, GFR-arvo) olisi hyvä määrit-
tää aina kun potilaan kreatiiniarvo on koholla sekä yli 65-vuotiaiden lääkityksen aloituksen yhteydessä. Mu-
nuaisen vajaatoiminnan hoidossa on tärkeää yrittää estää taudin eteneminen sekä vajaatoimintaan liittyvät 
komplikaatiot.

Terveysportin Lääkkeet ja munuaiset -sovelluksessa on GFR-laskuri, josta löytyy myös tietoa Suomessa 
myyntiluvallisten lääkkeiden annossuosituksista munuaisten vajaatoiminnassa sekä myös lukuisien erityis-
lupavalmisteiden annossuositukset kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa.

Avainsanat: munuaiset, munuaisten vajaatoiminta, verenpainelääkkeet opioidit, tulehduskipulääkkeet 
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JOHDANTO
Eri maiden tutkimuksissa koko väestöstä 10–15 pro-
sentilla on munuaisten vajaatoiminta, ja sen esiinty-
vyys lisääntyy ikääntymiseen liittyvien sairauksien, 
erityisesti diabeteksen sekä verenkierron muutosten 
myötä. Noin 30–40 prosentilla yli 65-vuotiaista mu-
nuaisten toiminta on heikentynyt (Eckardt ym. 2013, 
Hill 2016).  

Vajaatoiminta määritetään munuaisten hiussuo-
nikerästen suodatusnopeuden (glomerulusfiltraatio, 
GFR) perusteella: GFR 90–60 ml/min on lievä, 60–30 
ml/min keskivaikea ja 30–15 ml/min vaikea vajaatoi-
minta. Alle 15 ml/min arvoilla tarvitaan jo dialyysi-
hoitoa (loppuvaiheen vajaatoiminta).  

Vajaatoiminta jää usein huomaamatta. Oregonin 
osavaltiossa tehdyn selvityksen mukaan perustervey-
denhuollossa tila oli jäänyt toteamatta puolella mu-
nuaisten vajaatoimintaa sairastavista (Rao ym. 2013). 
Maailmalla julkaistujen tutkimusten mukaan ihmiset 
eivät välttämättä tiedä munuaisten vajaatoiminnas-
taan edes sen jälkeen, kun tila on jossakin todettu. 
Lähes 3 000 munuaisten vajaatoimintapotilaan tut-
kimuksessa lievää vajaatoimintaa sairastavista vain 
5 prosenttia ja vaikeaa vajaatoimintaa sairastavista 
40 prosenttia oli selvillä vajaatoiminnastaan (Plan-
tinga ym. 2008). Edes kliinisten löydösten (mm. al-
buminuria, hyperkalemia, hyperfosfatemia, anemia) 
olemassaolo ei näytä parantavan tilannetta olennai-
sesti. Vaikka potilailla oli 2–4 vajaatoimintaan liitty-
vää löydöstä, 90 prosenttia ei tiennyt siitä (Tuot ym. 
2011). Sairaalaan joutuneista amerikkalaisista poti-
laista, joilla oli munuaisten vajaatoiminta, vain kol-
mannes osasi kertoa, että heillä on ’munuaisongel-
mia’. Vaikeaa vajaatoimintaa sairastavista 48 prosent-
tia tiesi tästä ongelmastaan (Saunders MR ym. 2015). 
Tilanne ei näytä paremmalta eurooppalaisissakaan 
tutkimuksissa. Saksalaisista vähintään keskivaikeaa 
munuaisten vajaatoimintaa sairastavista henkilöistä 
vajaa kolmannes (28 %) oli tietoinen vajaatoiminnas-
taan (Girndt ym. 2016).

Munuaisten vajaatoimintaan liittyviä 
tavallisia ongelmalääkkeitä 
Verenpainelääkkeet 
Angiotensiiniä konvertoivan entsyymin estäjät 
(ACE:n estäjät) ja angiotensiinireseptorin (AT-resep-
torin) salpaajat ovat hyödyllisiä verenpainelääkkeitä 
diabetesta ja varhaista munuaistautia sairastavien ve-
renpaineen hoidossa, mutta ne voivat etenkin suuri-
na annoksina myös aiheuttaa munuaisten vajaatoi-
minnan pahenemista. Vaara on suurin potilailla, joilla 

on myös sydämen vajaatoiminta tai jotka käyttävät 
samanaikaisesti diureetteja tai tulehduskipulääkkeitä 
(Dreischulte ym. 2015). Mitä vaikeampi munuaisten 
tai sydämen vajaatoiminta, sitä varovaisemmin hoito 
on aloitettava ja munuaisten toimintaa on seuratta-
va tiheästi. Hypovolemia esimerkiksi oksentelun tai 
ripulin yhteydessä voi romahduttaa munuaisten toi-
minnan potilaalla, joka tavallisesti sietää hyvin ACE:n 
estäjää tai AT-reseptorin salpaajaa (Ahmed ym. 2016).

Hydroklooritiatsidi eliminoituu lähes täysin virt-
saan, ja sen puoliintumisaika pitenee huomattavas-
ti munuaisten vajaatoiminnassa, joten sen ylläpito-
annoksia täytyy pienentää, ja munuaisten toimintaa 
ja elektrolyyttitasapainoa on seurattava tarkoin. Vai-
keassa munuaisten vajaatoiminnassa tiatsidin teho 
heikkenee.  

Opioidit
Useimmat opioidit, muun muassa morfiini, trama-
doli, kodeiini, petidiini ja metadoni kumuloituvat 
munuaisten vajaatoiminnassa ja aiheuttavat muun 
muassa sekavuutta ja muita keskushermostoperäi-
siä haittavaikutuksia käyttäjille, ellei annosta soviteta 
glomerulussuodoksen mukaan. Morfiinin ja kodeii-
nin epävarman kinetiikan ja kumuloituvien toksisten 
metaboliittien vuoksi niitä, samoin kuin pitkävaikut-
teista tramadolia, pitäisi käyttää erittäin varoen mu-
nuaispotilailla, ja niiden käyttöä olisi viisainta välttää 
kokonaan viimeistään keskivaikeassa vajaatoiminnas-
sa (Mercandante & Arcuri 2004, Lee ym. 2016).

Tulehduskipulääkkeet
Tulehduskipulääkkeet eivät ole suositeltavia munu-
aispotilaille. Viimeistään vaikeaa vajaatoimintaa sai-
rastaville pitäisi löytää turvallisempia kivun hoidon 
vaihtoehtoja, kuten paikallisesti käytettävät tuleh-
duskipulääkegeelit tai parasetamoli. Erityisen hai-
tallista on tulehduskipulääkkeiden käyttäminen sa-
manaikaisesti reniini-angiotensiinijärjestelmän es-
täjien kanssa.

Tulehduskipulääkkeet vähentävät glomerulusfilt-
raatiota, mutta nuorilla ja terveillä vaikutus on taval-
lisesti vähäinen ja ohimenevä. Ne voivat kuitenkin 
aiheuttaa myös vakavaa, jopa pysyvää munuaisvau-
riota, ja akuutin munuaisten vajaatoiminnan riski 
on tulehduskipulääkkeiden käyttäjillä tutkimuksesta 
riippuen kaksin-kolmikertainen verrattuna ei-käyt-
täjiin; munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla jopa 
viisinkertainen (Huerta ym. 2005, Zhang ym. 2017). 
Muita haittoja ovat natriumin ja kaliumin erittymi-
sen väheneminen munuaisissa, mikä voi johtaa ve-
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renpaineen kohoamiseen ja turvotuksiin. Koksibien 
munuaisvaikutukset ovat samanlaisia kuin epäse-
lektiivisillä tulehduskipulääkkeillä (Swan ym. 2000).

Lievässä vajaatoiminnassa lyhytaikainen tulehdus-
kipulääkkeen käyttö on yleensä haitatonta, ainakin 
jos käyttäjällä ei ole nestevajausta tai sydämen va-
jaatoimintaa. Pitkäaikaisessa käytössä munuaisten 
toimintaa pitäisi seurata. Iäkkäillä jopa mini-ASA-
annos voi heikentää munuaisten toimintaa. (Segal 
ym. 2006). 

Muistetaanko munuaiset lääkehoidossa?
Ranskassa tehtiin kolmen kaupungin asukkaille laa-
ja terveystutkimus, jossa mitattiin myös munuaisten 
toiminta ja selvitettiin lääkehistoria. Kaikkiaan yli 10 
prosenttia väestöstä käytti lääkettä, jonka annostusta 
olisi pitänyt muuttaa munuaisten vajaatoiminnan ta-
kia. Aineistossa oli noin 8 000 yli 65-vuotiasta, joista 
noin 1 200:lla GFR oli alle 60 ml/min, eli heillä oli vä-
hintään keskivaikea munuaisten vajaatoiminta. Lie-
vää tai keskivaikeaa vajaatoimintaa sairastavista hen-
kilöistä puolella oli munuaisten kannalta sopimaton 
lääke tai lääkkeen annos, vaikeaa vajaatoimintaa sai-
rastavista lähes kaikilla (96 %; vasta-aiheinen lääke 
oli 48 %:lla) (Breton ym. 2011). 

Yli 65-vuotiaista vaikeaa munuaisten vajaatoimin-
taa sairastavista amerikkalaisista veteraaneista kol-
manneksella oli vähintään yksi munuaisten vajaatoi-
minnan kannalta sopimaton lääke tai väärä annos. 
Ranitidiini, allopurinoli ja metformiini ja gemfibrot-
siili kuuluivat yleisimpiin näistä lääkkeistä (Chang 
ym. 2015).

Lääkkeiden sopivuuden tarkistaminen ei onnistu 
aina edes iäkkäiden hoitolaitoksissa.  Saksalaisessa 
tutkimuksessa 21 hoitokodin 852 vanhuspotilaasta li-
ki puolella (48,2 %) oli keskivaikea ja 15,5 prosentilla 
vaikea munuaisten vajaatoiminta; tieto munuaisten 
toiminnasta puuttui 20 prosentilta asukeista. Noin 
puolet hoitolaitoksissa käytetyistä lääkkeistä edellyt-
ti annoksen muutosta tai oli vasta-aiheisia munuais-
ten vajaatoiminnassa. Kaikista potilaista joka viides 
käytti vakituisesti lääkettä, joka oli vasta-aiheinen tai 
jonka annos oli väärä. Yleisimpiä epäsopivia lääkkei-
tä olivat metformiini, ramipriili ja kalium (Hoffmann 
ym. 2016).

Myös tuore australialaistutkimus osoitti, että mu-
nuaisten vajaatoiminta jää usein huomiotta ja lääki-
tys sovittamatta. Retrospektiivisesti tutkittiin noin 30 
000:n yli 65-vuotiaan potilaan tiedot, joista kävi ilmi, 
että dokumentoitua tietoa munuaisten toiminnasta 
löytyi vain 25 prosentilta potilaista (n = 7 625). Näis-

tä potilaista yli puolelle oli määrätty vähintään yhtä 
tutkituista 31:stä munuaisten kautta eliminoituvasta 
lääkkeestä, ja edelleen, heistä vajaalle kolmanneksel-
le annoksella, joka ei ollut asianmukaisesti sovitettu 
munuaisten toiminnan mukaan. Tavallisimpia on-
gelmalääkkeitä olivat diabeteslääkkeet, bisfosfonaatit 
ja reniini-angiotensiinijärjestelmää estävät lääkkeet 
(Khanal ym. 2015).

Pohjois-Ruotsissa käytiin läpi 428:n yli 65-vuotiaan 
sairaalaan otetun potilaan sairaus- ja lääkehistoria, 
jossa kiinnitettiin huomiota erityisesti munuaisten 
kautta erittyviin lääkkeisiin. Munuaisten toiminta oli 
heikentynyt (alle 60 ml/min) 65,4 prosentilla otokses-
ta. Epäsopivia lääkityksiä oli vähemmän kuin saksa-
laisissa tutkimuksissa: noin 10 prosentilla potilaista 
munuaisten toiminnan edellyttämää muutosta ei ol-
lut huomioitu (Sönnerstam ym. 2016). 

Seuraamuksia munuaisten unohtamisesta
Krooninen munuaisten vajaatoiminta vaikuttaa 
useimpien lääkkeiden eliminaatioon. Mitä suurem-
pi osuus lääkkeen eliminaatiosta tapahtuu munuais-
ten kautta, sitä enemmän munuaistoiminnan heik-
keneminen pidentää lääkkeen puoliintumisaikaa ja 
lisää lääkkeen kumuloitumisen vaaraa.  

Jos annosta ei soviteta munuaisten toiminnan mu-
kaan, tuloksena on useimmiten lääkkeelle ominais-
ten haittavaikutusten lisääntyminen, mutta joskus 
myös lääkkeen tehon heikkeneminen; muun muassa 
hydroklooritiatsidin ja nitrofurantoiinin teho heikke-
nee vaikeassa munuaisten kroonisessa vajaatoimin-
nassa. Lääkkeen toksisten metaboliittien kumuloi-
tuminen voi tuottaa lääkkeen tavallisista haitoista 
poikkeavia ongelmia. Munuaisten vajaatoimintaan 
voi lisäksi liittyä lääkkeitä metaboloivien entsyymi-
en, kuljetinproteiinien tai lääkkeiden proteiineihin 
sitoutumisen muutoksia. Nämä tekijät voivat muut-
taa myös muiden kuin pääosin munuaisten kautta 
poistuvien lääkkeiden eliminaatiota. Loppuvaiheen 
vajaatoiminnassa dialyysi voi edellyttää uusia lääke-
annosten muutoksia.  

Norjalaisessa tutkimuksessa selvitettiin munuais-
ten kannalta riskin aiheuttavien lääkkeiden käytön 
yleisyyttä ja niihin liittyviä ongelmia viiteen sairaa-
laan otetuilla potilailla (n= 808). Potilaista 201:llä oli 
vähintään keskivaikea munuaisten vajaatoiminta, ja 
heistä 62 prosentilla oli vasta-aiheisesta tai väärällä 
annoksella annetusta lääkkeestä johtuva haittavai-
kutus. Yleisimpiä riskilääkkeitä olivat ACE:n estäjät, 
opioidit, tulehduskipulääkkeet, antitromboottiset 
lääkkeet ja mikrobilääkkeet (Blix ym. 2006).
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Amerikkalaisessa tutkimuksessa käytiin läpi kuu-
teen sairaalaan otetun 110 000 potilaan munuais-
ten toiminta ja munuaisten kautta eliminoituvien 
tai munuaistoksisten lääkkeiden käyttö. Noin 18 000 
potilaalla oli munuaisten vajaatoiminta, ja heistä va-
littiin satunnaisesti 900 henkilöä, joiden mahdol-
liset lääkehaitat käytiin läpi. Heistä 498 oli altistu-
nut lääkkeelle, joka olisi voinut aiheuttaa haittaa, ja 
90:llä todettiin lääkkeestä aiheutunut haittavaiku-
tus. Haittavaikutuksista 91 prosenttia olisi ollut es-
tettävissä tarkistamalla munuaisten toiminnan edel-
lyttämä annos. Huomattavaa on, että haittavaiku-
tuksista 51 prosenttia oli vakavia, 44 prosenttia mer-
kittäviä ja 4,5 prosenttia henkeä uhkaavia (Hug ym. 
2009).  

Vuonna 2016 julkaistussa tutkimuksessa todettiin 
500 000 kanadalaisen aikuispotilaan aineistosta, et-
tä kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavan 
potilaan riski saada sairaalahoidon aikainen komp-
likaatio oli kaksinkertainen verrattuna munuaisten 
suhteen terveisiin potilaisiin. Vaikeaa vajaatoimintaa 
sairastavilla riski oli 80 prosenttia suurempi. Yhtenä 
syynä tähän pidettiin sitä, että munuaisten vajaatoi-
mintaa ja sen edellyttämiä lääkityksen muutoksia ei 
ollut huomioitu riittävästi (Bohlouli 2016). 

Vaikka tulehduskipulääkkeiden haitallisuus mu-
nuaisille tunnetaan hyvin, niitä kuitenkin käytetään 
yleisesti. Amerikkalaisen ja australialaisen tutkimuk-
sen mukaan vähintään vaikeaa kroonista munuaisten 
vajaatoimintaa sairastavista henkilöistä yli 15 prosen-
tille oli määrätty tulehduskipulääkkeitä, englantilai-
sessa tutkimuksessa yli 11 prosentille (Patel ym. 2012, 
Hull ym. 2014, Adams ym. 2011). 

Saksassa tutkittiin noin 700:aa hoitokodeissa ole-
vaa iäkästä henkilöä, joista 15 prosentilla oli vaikea 
munuaisten vajaatoiminta (GFR alle 30 ml/min). Kai-
kista tutkituista 20 prosenttia oli hoidettu vähintään 
yhdellä tulehduskipulääkkeellä. Myös vaikeaa vajaa-
toimintaa sairastavilla luku oli 21 prosenttia huoli-
matta siitä, että käyttö oli myös valmisteyhteenveto-
jen mukaan vasta-aiheista (Dörks ym. 2016).

Munuaisten vajaatoiminnan 
pahenemisen ehkäisy
Vajaatoiminnan havaitsemiseksi GFR olisi hyvä mää-
rittää aina kun potilaan kreatiniiniarvo on koholla se-
kä yli 65-vuotiaiden lääkitystä aloitettaessa. Kun mu-
nuaisten toiminta on heikentynyt, on tärkeää yrittää 
estää taudin eteneminen ja välttää vajaatoimintaan 
liittyviä komplikaatioita. Tähän pyritään muun mu-
assa verenpaineen ja diabeteksen hyvällä hoidolla, 

kalsium–fosforitasapainon seuraamisella ja anemi-
an korjaamisella.  

Akuuttia munuaisten lisävauriota voivat aiheut-
taa kuivuminen esimerkiksi oksentelun, ripulin tai 
fyysisen rasituksen yhteydessä, sekä munuaistoksiset 
lääkkeet. Iäkkäillä vajaatoiminnan pahenemisen ris-
ki on suurentunut paitsi ikään liittyvän munuaisten 
toiminnan heikkenemisen myös monien sairauksien, 
kuten diabeteksen ja sydämen vajaatoiminnan sekä 
monilääkityksen myötä.

Munuaisten kautta eliminoituvien lääkkeiden 
kohdalla on tarkistettava annoksen muutoksen tar-
ve ja sovitettava se munuaisten toiminnan ja potilaan 
vasteen mukaan. Joskus voi olla tarpeen seurata lääk-
keen pitoisuuksia seerumissa. Munuaissairailla pitää 
kiinnittää huomiota myös itsehoitolääkkeiden, erityi-
sesti tulehduskipulääkkeiden, käyttöön.

Lääketieto munuaisista Terveysportissa
Kaikkia asioita ei onneksi tarvitse muistaa itse. Ter-
veysportissa olevassa Lääkkeet ja munuaiset -tieto-
kannassa (renbase©) on GFR-laskuri, jonka avulla voi 
arvioida munuaisten toiminnan, jos tiedetään poti-
laan sukupuoli, kreatiniiniarvo ja ikä. Tietokannas-
ta löytyvät kaikkien Suomessa kaupan olevien lääk-
keiden annossuositukset munuaisten vajaatoimin-
nan eri asteissa, myös dialyysipotilaalle, jos kyseistä 
tietoa on kirjallisuudessa löydettävissä. Lisäksi tie-
tokannasta löytyy satojen erityisluvalla käytettävien 
lääkeaineiden annostiedot kroonisessa munuaisten 
vajaatoiminnassa. Annossuositusten lisäksi tietokan-
nassa on myös muuta munuaisten kannalta oleellista 
tietoa, esimerkiksi tieto lääkkeen munuaistoksisuu-
desta tai lääkkeen turvallisen käytön edellyttämästä 
seurannasta. 

JOHTOPÄÄTÖKSET 
Munuaisten kroonisen vajaatoiminnan havaitsemi-
seksi GFR-arvo olisi hyvä määrittää yli 65-vuotiailta 
lääkitystä aloitettaessa. Jos vajaatoimintaa havai-
taan, niin sitä tulisi myös seurata säännöllisesti. 
Näin ei valitettavasti vielä aina tehdä. Toivomme-
kin, että farmasian ammattilaiset voisivat omalta 
osaltaan olla edistämässä tietoisuuden lisääntymis-
tä tästä asiasta muissakin tilanteissa kuin lääkehoi-
don arviointien yhteydessä.
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Renal failure – an unnoticed 
problem in drug therapy? 

➔ Pirkko Paakkari* 
MD, PhD, Medical Expert
Duodecim Medical Publications LTD
pirkko.paakkari@duodecim.fi

➔ Marja Forsell
MA, Managing Editor
Duodecim Medical Publications LTD

*Correspondence

Renal failure becomes more common with age but 
remains unnoticed too often. Studies in USA and 
Europe revealed that only a fraction of people were 
aware of their renal failure. Negligence of renal fail-
ure when planning patient's medical treatment often 
leads to adverse drug reactions, and sometimes also 
to reduced efficacy of the drug.

Common drug classes that call for checking the 
dosage at least for patients with severe renal failure 
include antihypertensives (especially ACE inhibitors), 
opioids and anti-inflammatory analgesics. The pa-
tients with severe renal failure should not use an-
ti-inflammatory analgesics. Topical analgesics and 
paracetamol are safer non-prescription alternatives 
for them.     

In order to detect renal failure, glomerular filtra-
tion rate (GFR) should be determined whenever pa-
tient's creatine level is elevated, or new medication is 
prescribed for a patient over 65 years old. In patients 
with kidney failure it is essential to prevent progres-
sion of the disease and complications.

The Renbase© database includes a GFR calculator. 
From the database, GFR dependent dose recommen-
dations can be found for the licensed drugs in Fin-
land as well as dosage recommendations for many 
drugs with special permission for compassionate use.

Key words: kidneys, renal failure, antihypertensive 
drugs, opioids, non-steroidal anti-inflammatory drugs
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