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Lukuisat munuaissairaudet voivat johtaa munuaisten krooniseen vajaatoimintaan, jossa potilaan 

oma munuaistoiminta ei enää riitä ylläpitämään elämää. Tällöin hänen tulee turvautua 

munuaisensiirtoon tai erilaisiin läpi elämän jatkuviin dialyysihoitoihin. Munuaisdialyysi, jossa 

elimistön aineenvaihdunnan seurauksena vereen kertyneet kuona-aineet ja ylimääräinen neste 

siirtyvät membraanin läpi dialyysinesteeseen, on kuitenkin kallis ja monta kertaa viikossa 

suoritettava hoitotoimenpide.  

 

Työssä tarjotaan lukijalle uusimpaan tutkimustietoon perustuva ymmärrys membraanien 

roolista munuaisdialyysistä. Yleisimmät hoitomuodot käydään ensin läpi yksityiskohtaisesti, 

jotta munuaisdialyysistä saadaan selkeä kokonaiskuva, minkä jälkeen tarkastellaan itse 

membraaneja ja niiden soveltamista. Membraanien historian ja kehityksen tarkastelun kautta 

käy ilmi, miten dialyysimembraanit ovat vuosien saatossa kehittyneet nykyhetkeen. Työn 

tarkoituksena on lisäksi antaa tarkka kuva nykyisin markkinoilla olevien dialyysimembraanien 

fysikaalisesta ja kemiallisesta rakenteesta, niiden toimintaperiaatteesta, valmistusprosessista 

sekä minkälaisia ongelmia ja haasteita tutkijoiden tulee selvittää niiden osalta tulevaisuudessa. 

 

Koska uusille lääketieteellisille innovaatioille on tulevaisuudessa tarvetta, syvennytään tässä 

katsauksessa lisäksi erityisesti tulevaisuuden dialyysimembraaneihin ja hoitomenetelmiin sekä 

potentiaalisiin tutkimuskohteisiin. Tutkielma pyrittiin tekemään suomalaisen terveydenhuollon 

näkökulmasta, jotta sen mahdolliset hyödyt ovat mahdollisimmin helposti sovellettavissa. 
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Numerous kidney diseases can lead to chronic kidney failure, where the patients’ own renal 

function is no longer sufficient to maintain life. Patients must then resort to renal transplantation 

or to various dialysis treatments which will last for the rest of their lives. Renal dialysis, where 

waste products and extra fluid accumulate in the blood due to metabolism and diffuse through 

the membrane to dialysis fluid, is a costly treatment that needs to be administered several times 

a week. 

 

This work provides the reader with the latest research knowledge of the membranes’ role in 

kidney dialysis. The most common forms of treatment are first reviewed in detail to provide a 

clear overall picture of renal dialysis, after which the membranes themselves and their 

application are examined. Through the review of membrane history and development, it 

emerges how dialysis membranes have evolved over the years into the present. The aim of this 

thesis is to give an accurate picture of the physical and chemical structure of the dialysis 

membranes currently on the market, their operating principle, their manufacturing process and 

what kind of problems and challenges the researchers will need to solve in the future. 

 

Since new medical innovations are needed in the future, this review will further focus on the 

future of dialysis membranes and therapeutic methods as well as on the potential research topics.  

This thesis was aimed to be written from the perspective of Finnish health care system so that 

its potential benefits are most easily applied in Finland. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset symbolit 

A  membraanin pinta-ala      m2 

Ak  membraanin pinnan huokoisuus     - 

c  konsentraatio       mol/m3 

Cf  tarkasteltavan aineen pitoisuus suodoksessa   mol/m3 

Cp  tarkasteltavan aineen pitoisuus plasmassa   mol/m3 

D  diffuusiokerroin      m2/s 

Dw  diffuusiokerroin vedessä tietylle komponentille   m2/s 

f(q)  dimensioton korjauskerroin     - 

g(q)   dimensioton korjauskerroin     - 

Jd  molekyylien nettosiirtymä      mol/s 

kb  veren aineensiirtokerroin     m/s 

kd  dialysaatin aineensiirtokerroin    m/s 

kd,cavity  tukikerroksen ontelon aineensiirtokerroin   m/s 

kd,channel dialysaattikanavan aineensiirtokerroin   m/s 

km  membraanin aineensiirtokerroin    m/s 

kM  membraanin permeabiliteetti      m/s  

ks  tukikerroksen aineensiirtokerroin    m/s 

Ko  membraanin kokonaisaineensiirtokerroin   m/s 

KoA  aineensiirtopinta-alakerroin     m3/s, ml/min 

KUF  ultrafiltraatiokerroin       m3/smmHg 

L  kuidun pituus       m 

Lp  hydraulinen permeabiliteetti,     m2s/kg 

n  ainemäärä       mol 

Pb  veriaition hydrostaattinen paine    mmHg 

Pd  dialysaattiaition hydrostaattinen paine   mmHg 

q  aineensiirtoon osallistuvan komponentin ja      

  membraanin huokosen säteiden suhde   - 

QB  veren virtausnopeus      m3/s 

Qf  ultrafiltraatiovirtaama      m3/s 

r  kuidun sisempi säde      m 

rp  membraanin huokosen säde     m 

rs  aineensiirtoon osallistuvan komponentin säde  m 

R  tarkasteltavan aineen retentiokerroin    - 

RB  veriaition aineensiirtovastus     s/m 

RD   dialysaattiaition aineensiirtovastus    s/m 

RM   membraanin aineensiirtovastus    s/m 

RO  kokonaisaineensiirtovastus     s/m 

Rvir  virtausvastus       mmHgs/m3 

SD,   dimensioton korjauskerroin     - 

SF,  dimensioton korjauskerroin     - 

SC  seulontakerroin      - 

Sh  leikkausnopeus      s-1 
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Shw   seinämän leikkausnopeus     s-1 

t  aika        s 

TMP  transmembraanipaine, paine-ero membraanin yli  mmHg 

V  fluidin nopeus       m/s 

Vmax  fluidin maksiminopeus     m/s 

x  membraanin paksuus      m 

 

Kreikkalaiset symbolit 

  kontaktikulma       ° 

P  paine-ero membraanin eri puolilla     mmHg 

Px  aksiaalinen paineenalenema      mmHg 

x  aineensiirtoa vastustavan membraanin osan paksuus  m 

  veren viskositeetti       Pas, kg/sm 

  onkoottinen paine, kolloidiosmoottinen paine  mmHg 

  Stavermanin heijastuskerroin     - 

  tortuositeetti       - 

 

Lyhenteet 

a.  arteria, valtimo 

aa.  arteriae, valtimot 

ACE  angiotensiinikonvertaasi 

EPO  erytropoietiini 

et al.  ynnä muut 

FUS  first-use syndrome, ensimmäisen käytön syndrooma 

GBM  glomerular basement membrane, glomerulussuonen tyvikalvo 

HD  hemodialyysi 

HDF  hemodiafiltraatio 

HF  hemofiltraatio 

HP  hemoperfuusio 

in vitro  elimistön ulkopuolella, koeputkessa tapahtuva tai tehty koe 

MEMS  microelectromechanical system, mikrosysteemi 

MWCO molecular weight cut-off; aineensiirtoon osallistuvan aineiden molekyylimassa, 

  jolloin membraanin seulontakerroin, SC, on 0,1 

MWRO molecular weight retention onset; aineensiirtoon osallistuvien aineiden 

molekyylimassa, jolloin membraanin seulontakerroin, SC, on 0,9 aiheuttaen 

aineensiirron pidättymistä 

NCS  negative charge syndrome, negatiivisen varauksen syndrooma 

PD  peritoneaalidialyysi, vatsakalvodialyysi 

PVP  polyvinyylipyrrolidoni 

SNM  silicon nanopore membrane, piipohjainen nanohuokosmembraani 

TX  munuaisensiirto 

v.  vena, laskimo 

WAK   wearable artificial kidney, kannettava keinomunuainen 

ζ-potentiaali veri-membraani-rajapinnan sähköinen potentiaali 
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1 JOHDANTO 

 

Dialyysi tulee kreikan kielestä sanasta diàlysis, ”dissoluutio”, joka puolestaan tulee sanoista dià, 

”läpi”, ja lỳsis, ”löyhentää” [1]. Dialyysi eli keinomunuaishoito on lääketieteessä hyödynnettävä 

prosessi, jossa potilaan verestä poistetaan kuona-aineita ja ylimääräistä nestettä korvaten siten 

potilaan munuaisten omaa toimintaa. Lukuisat munuaissairaudet voivat johtaa krooniseen 

munuaisten vajaatoimintaan, jossa lopulta potilaan oma munuaistoiminta ei riitä enää 

ylläpitämään elämää. Tällöin potilaalle jäävät vaihtoehdoiksi munuaissiirto tai erilaiset 

dialyysihoidot, jotka jatkuvat läpi elämän [2]. Munuais- ja maksaliitto ry:n ylläpitämän Suomen 

munuaistautirekisterin [3] mukaan vuoden 2016 lopussa Suomessa oli 1910 dialyysipotilasta ja 

2945 munuaisensiirtopotilasta. Dialyysihoidon vallitsevuus oli kasvanut 19 % ja 

munuaisensiirron puolestaan 23 % aikavälillä 2006-2016. Mahdolliset munuaistoimintaa 

korvaavat hoitomuodot ovat hemodialyysi (HD), vatsakalvo- eli peritoneaalidialyysi (PD) ja 

munuaisensiirto (TX). Hoitokustannukset ovat esitettyinä Tapani Salosen väitöskirjan 

”Economic evaluation of renal replacement therapies” [4] mukaan alla olevassa taulukossa I. 

 

Taulukko I: Hemodialyysin, peritoneaalidialyysin ja munuaisensiirron kustannukset  

  yhdysvaltain dollareina tarkasteltuna kolmen vuoden aikavälillä [4]. 

Tarkasteltu 

aikaväli 

Hemodialyysi (HD), 

US$ 

Peritoneaalidialyysi 

(PD), US$ 

Munuaisensiirto 

(TX), US$ 

0-6 kk 32566 25504 38265 

6-12 kk 26272 24218 7420 

1-2 v 54140 45262 11446 

2-3v 54490 49299 9240 

Yhteensä 167468 144283 66371 

 

Koska munuaispotilaiden määrä todennäköisesti kasvaa tulevaisuudessa ja koska dialyysihoidot 

ovat verrattain kalliita terveydenhuoltojärjestelmälle, kuten taulukko I osoittaa, on 

kustannustehokkaammille ja paremmille hoitomenetelmille suuri tarve. 
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Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tarjota lukijalle uusimpaan tutkimustietoon 

perustuva ymmärrys membraanien roolista munuaisdialyysissä. Munuaisten kroonisen 

vajaatoiminnan yleisimmät hoitomuodot käydään ensin läpi yksityiskohtaisesti, jotta 

annettavasta hoidosta saadaan selkeä kokonaiskuva, minkä jälkeen tarkastellaan itse 

membraaneja ja niiden käytön soveltamista. Membraanien historian ja kehityksen tarkastelun 

kautta käy ilmi, miten dialyysimembraanit ovat vuosien saatossa kehittyneet inkrementaalisesti 

askel askeleelta kohti nykyhetkeä. Työn tarkoituksena on lisäksi antaa tarkka kuva nykyisin 

markkinoilla olevien dialyysimembraanien fysikaalisesta ja kemiallisesta rakenteesta, niiden 

toimintaperiaatteesta, valmistusprosessista sekä minkälaisia ongelmia ja haasteita tutkijoiden 

tulee selvittää niiden osalta tulevaisuudessa. 

 

Koska uusille lääketieteellisille innovaatioille on tulevaisuudessa tarvetta, syvennytään tässä 

katsauksessa lisäksi erityisesti tulevaisuuden dialyysimembraaneihin ja hoitomenetelmiin sekä 

potentiaalisiin tutkimuskohteisiin ja ratkaisuihin, jotka voivat puolestaan tulevaisuudessa 

muuttaa täysin nykyiset hoitokäytännöt tarjoten dialyysihoitoa tarvitseville potilaille pidemmän 

elämän ja paremman elämänlaadun. Membraanien tutkimus ja kehitys on ollut viime vuosien 

saatossa huimaa, minkä seurauksena päivitetylle näkemykselle on tilausta munuaisdialyysistä, 

siinä käytettävistä membraaneista sekä niiden parantamisesta. Tämä tutkielma pyrittiin lisäksi 

tekemään mahdollisimman paljon Suomen terveydenhuollon ja sen lainalaisuuksien 

näkökulmasta, jotta tutkielmasta saatavat mahdolliset hyödyt ja oivallukset olisivat 

mahdollisimman helposti sovellettavissa suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. 

 

2 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman monipuolisesti erilaisia 

tietokantoja ja tiedejulkaisuja. Hyödynnettyjä tietokantoja olivat Ebook Central, Google 

Scholar, Medic, PubMed, ProQuest-tietokannat, Terveysportti ja Scopus.  

 

Käytettyihin tiedejulkaisuihin puolestaan lukeutuivat seuraavat: Journal of Pharmacology and 

Experimental Therapeutics, Journal of Laboratory and Clinical Medicine, Nephrology Dialysis 

Transplantation, Journal of Artificial Organs, Peritoneal Dialysis International: Journal of the 

International Society for Peritoneal Dialysis, Kidney International, Nature Reviews 
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Nephrology, Journal of Membrane Science, American Journal of Physiology, Journal of General 

Physiology, Journal of American Medical Association, Blood Purification, The Journal of 

Clinical Investigation, Journal of American Society for Artificial Internal Organs, Renal 

Replacement Therapy, PLOS One, New England Journal of Medicine, Clinical and 

Experimental Nephrology, IntechOpen, Advances in Chronic Kidney Disease, The American 

Society for Clinical Investigation sekä Clinicoeconomics and Outcomes Research. 

 

Tietokantojen tarkastelussa käytettiin muun muassa seuraavia hakusanoja ja -lauseita: 

”dialysis”, ”diffusion”, ”hemodialysis OR haemodialysis”, ”kidney dialysis”, ”chronic kidney 

disease”, dialysis membrane”, ”dialysis AND biocompatibility”, ”peritoneal dialysis”, 

“hemodiafiltration”, “artificial kidney”, “ultrafiltration AND dialysis”, “dialysis membrane 

AND structure”, “hemofiltration”, “hemodialysis AND mortality”, “polysulfone membrane”, 

“membrane AND pore theory”, “peritoneum anatomy”, “PVP”, “polyvinylpyrrolidone”, 

“hollow fiber membrane”, “dialysis membrane AND production”, “dialysis AND 

complications”, “Dialysis membrane AND storage OR PVP”, “silicon nanopore membranes”, 

“optimal dialysis membrane”, “ultrafiltration AND treatment time”, “wearable kidney”, 

“MEMS OR microelectromechanical system”, “end stage kidney disease”, “cost-effectiveness 

AND dialysis“, “munuaiskorvaushoito”, “munuaisten krooninen vajaatoiminta”, “renal 

replacement therapy AND cost” ja “Fick AND law”. 

 

3 MUNUAISDIALYYSI 

 

Munuaiset säätelevät alkuvirtsan muodostumista, elimistön vesi- ja elektrolyyttitasapainoa 

valikoivan takaisinimeytymisen kautta sekä kuona-aineiden poistoa urean ja kreatiniinin 

erityksen avulla. Munuaiset ovat myös vastuussa happo-emästasapainon säilyttämisestä, jota 

säädellään vety- ja bikarbonaatti-ionien erityksen kautta. [2,5] Munuaisten hormonaalisiin ja 

aineenvaihdunnallisiin tehtäviin kuuluvat verenpaineen säätely reniini-angiotensiini-

aldosteroni-järjestelmän avulla, erytropoietiinin (EPO) valmistus, jonka avulla säädellään 

elimistön punasolutuotantoa, sekä D-vitamiinin aktivointi eli kalsitriolin tuottaminen, joka 

puolestaan vaikuttaa kalsiumin ja luuston aineenvaihduntaan [5]. 
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Munuaisten vajaatoiminnassa sekä valikoiva takaisinimeytyminen että vety- ja bikarbonaatti-

ionien eritys ovat estyneet. Näistä aiheutuu edellä mainittujen, elimistölle ominaisten vesi-, 

elektrolyytti- ja happo-emästasapainon järkkyminen. Kudoksiin ja vereen kertyy 

typpiaineenvaihdunnan seurauksena myrkyllisiä lopputuotteita kuten ureaa, kreatiniinia ja 

virtsahappoa eikä näitä kuona-aineita saada munuaisten vajaatoiminnan seurauksena poistettua. 

Näihin ongelmakohtiin dialyysihoidolla kyetään vastaamaan verrattain hyvin, mutta munuaisten 

vajaata endokriinista toimintaa hoidolla ei voi korvata, minkä seurauksena erytropoietiiniin ja 

kalsitriolin tuotannon loppumiseen pyritään vastaamaan muilla hoitotoimenpiteillä. [2] 

 

Akuutin munuaisvaurion Käypä hoito-suosituksen [6] mukaan suositellut dialyysivaihtoehdot 

ovat hemodialyysi (HD) ja peritoneaalidialyysi (PD), joihin tarvittaessa lisätään 

hemofiltraatiohoito (HF). Ennen korvaushoitoja munuaisten toimintaa pyritään kuitenkin 

parantamaan lääke- ja nestehoidolla [6]. Munuaisten vajaatoiminnan hoitoon yleisimmin 

käytettyjen hemodialyysin (HD) ja peritoneaalidialyysin (PD) lisäksi muita hoitomodaliteetteja 

ovat hemodiafiltraatio (HDF), hemoperfuusio (HP) sekä muut johdannaishoidot [7,8]. 

 

3.1 Hemodialyysi 

 

Yksinkertaisimmillaan dialyysikone pumppaa veren ja dialysaatin dialysaattorin läpi, jossa 

aineensiirto tapahtuu [9]. Dialysaatilla tarkoitetaan kuona-aineiden sekä ylimääräisen nesteen 

poistossa hyödynnettävää liuosta, joka koostuu puhdistetusta vedestä, natriumista, kaliumista, 

magnesiumista, kalsiumista, kloridista, dekstroosista ja joko bikarbonaatista tai asetaatista [5,9]. 

Verta ja dialysaattia erottaa dialysaattorissa puoliläpäisevä kalvo eli membraani. Koska 

dialysaatti ei sisällä aineenvaihdunnan tuottamia kuona-aineita kuten ureaa ja kreatiniinia, 

diffundoituvat nämä membraanin läpi verestä dialysaattiin [9]. Ultrafiltraatiolla tarkoitetaan 

hemodialyysin aikana tapahtuvaa ylimääräisen nesteen poistoa, jonka määrä määritetään 

jokaiselle potilaalle yksilöllisesti [5]. 
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Kuvassa 1 on esitetty hemodialyysiprosessi, jossa potilaan valtimosta tuleva veri ohjataan 

veripumpun avulla dialysaattoriin. Valtimoverenpainetta valvotaan monitorilla ja vereen 

ruiskutetaan hepariinia estämään sen hyytyminen. Vastavirtatyyppisessä dialysaattorissa 

tapahtuu diffuusio, jonka jälkeen kulunut dialysaatti ohjataan pois ja puhdistettu veri puolestaan 

takaisin potilaan laskimoon, josta se kulkeutuu takaisin potilaan verenkiertoon. Tätä ennen veri 

menee kuitenkin sekä ilma- että verenpainedetektorin läpi. Takaisin potilaaseen kulkevassa 

veressä ei saa olla ilmakuplia, sillä ne voivat tukkia verisuonia aiheuttaen veritulppia. 

 

 
Kuva 1  Hemodialyysiprosessi [10]. 

 

Dialyysi vähentää veressä olevien kuona-aineiden konsentraatiota ja puhdistumalla (ml/min) 

tarkoitetaan tätä verestä poistuneen kuona-aineen määrää. Veren virtausnopeus on yleensä 200-

600 ml/min, mutta useimmissa dialyysilaitteissa se on vähintään 350 ml/min. Veren 

virtausnopeuden kasvattaminen lisää kuona-aineiden poistoa, mutta diffuusion tehokkuus 

vähenee. Molekyylimassaltaan suuret partikkelit diffundoituvat hitaammin kuin pienet eikä 

veren virtauksen kasvattaminen vaikuta niiden aineensiirtoon yhtä paljon. Dialysaatin 

virtausnopeus on yleensä noin 500 ml/min ja sen kasvattaminen nostaa puhdistumaa vain 

marginaalisesti. Esimerkiksi dialysaatin virtausnopeuden kasvattaminen 500:sta 800:aan 

ml/min lisää urean puhdistumaa vain 10 %. [9] 



  

  

12 

Dialysaattorin tehokkuus riippuu membraanin paksuudesta, huokosten koosta sekä 

dialysaattorin rakenteesta. Kuona-aineiden poiston tehokkuutta mitataan aineensiirtopinta-

alakertoimella KoA (mass transfer area coefficient) ja valmistajat ilmoittavat sen aina 

dialysaattorikohtaisesti. Useimmilla dialysaattoreilla KoA on välillä 300-500 ml/min ja suuren 

tehokkuuden dialysaattoreilla >700 ml/min. Aineensiirtopinta-alakertoimen vaikutus 

aineensiirtoon on suurempi kuin veren tai dialysaatin virtausnopeuden. [9] 

 

Hemodialyysin puhdistumaan vaikuttavista tekijöistä merkittävin on kuitenkin aika eli 

dialyysisession pituus. Muita parametreja pyritään usein muuttamaan siten, että potilas joutuisi 

viettämään mahdollisimman vähän aikaa dialyysissä. Tämä tapahtuu käyttämällä suuria 

virtausnopeuksia sekä membraaneja, joiden huokoskoko on suuri. Ongelmaksi kuitenkin nousee 

tästä aiheutuvien pitkäaikaisten vaikutusten puutteellinen tutkimus. Solunulkoisen nesteen 

tilavuuden kontrollointi on puutteellista, mikä voi johtaa korkeaan verenpaineeseen eikä suurten 

molekyylien diffuusiota verestä dialysaattiin saada ylläpidettyä tasaisesti. [9]  

 

Ennen hemodialyysihoitojen aloitusta toiseen käteen tehdään puudutuksessa verisuonileikkaus, 

jossa ranteen alueen laskimo ja valtimo yhdistetään AV-fisteliksi. Tämä veritie on välttämätön 

hoitojen suorittamiseen. Dialyysipotilaan hoitoaika sairaalassa on noin 4-5 tuntia kolme kertaa 

viikossa, mutta potilailla on myös mahdollisuus kotihemodialyysiin perehdytysjakson jälkeen. 

Kotona suoritettava HD-hoito antaa potilaalle mahdollisuuden suorittaa hoitonsa itselleen 

parhaiten sopivana ajankohtana. Monien mielestä yöhoidot 3-5 yönä viikossa ovat sopiva 

vaihtoehto ja jotkut valitsevat hoitoajankohdiksi joka toisen päivän. [5] 

 

Dialyysisession pituuden lyhentäminen turvallisesti on yksi merkittävimmistä 

parannusmahdollisuuksista munuaispotilaiden hoidossa. Koska hoitoja tulee antaa kroonisessa 

munuaisten vajaatoiminnassa useasti viikossa loppuelämän ajan tai kunnes munuaisensiirto on 

mahdollinen, parantaa dialyysisession lyheneminen, esimerkiksi tunnilla, potilaan elämänlaatua 

sekä vähentää sairauden yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia.   
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3.2 Peritoneaalidialyysi 

 

Peritoneaali- eli vatsakalvodialyysi (PD) on hemodialyysin ohella toinen yleisesti käytetty 

keinomunuaishoito. Siinä hyödynnetään suodattimena potilaan omaa vatsakalvoa, joka peittää 

vatsaontelon elimiä ja seinämää [5]. PD:ssä aineensiirto tapahtuu puoliläpäisevänä kalvona 

toimivan vatsakalvon läpi, joka erottaa kaksi fluidia sisältävää tilaa: (a) peritoneaalihiussuonet, 

joissa oleva veri sisältää munuaisten vajaatoiminnassa ylimäärän ureaa, kreatiniinia, kaliumia 

sekä muita kuona-aineita ja (b) vatsaontelo, jonka sisältämä dialysaatti koostuu natriumista, 

kloridista, ja joko laktaatista tai bikarbonaatista. Dialysaatissa on lisäksi suuri 

glukoosikonsentraatio, joka tekee siitä hyperosmoottisen. Hyperosmoottisen liuoksen 

osmoottinen paine on suurempi kuin veriplasman. Peritoneaalidialyysissä aineensiirto tapahtuu 

samanaikaisesti kolmella mekanismilla: diffuusiolla, ultrafiltraatiolla ja absorbtiolla [8].  

 

Vatsakalvo (lat. peritoneum) on seroosi, puoliläpäisevä kalvo, joka jaetaan viskeraaliseen 

sisäelimiä ja suolistoa ympäröivään lehteen sekä parietaaliseen vatsaonteloa ympäröivään 

lehteen. Vatsaontelo, johon dialyysineste PD:ssä lasketaan, sijaitsee näiden lehtien välissä. 

Peritoneumin viskeraalisen lehden läpi siirtyvä veri on peräisin a. mesenterica superiorista ja 

laskee v. portae hepaticaan. Parietaalisen lehden puoleisen veren kuljetuksesta ovat vastuussa 

vatsanseinämän valtimot: aa. lumbares, aa. intercostales ja aa. epigastricae, jotka laskevat v. 

cava inferioriin. [8,11]  

 

Munuaispotilaan oppaan [5] mukaan vatsakalvodialyysia varten tarvitaan pysyvä tie 

vatsaonteloon, joka saadaan aikaan asentamalla potilaalle katetri vatsanpeitteiden läpi 

vatsaonteloon. Katetri on ohut, pehmeä letku, josta noin 30-35 cm on vatsaontelossa ja noin 15 

cm vatsanpeitteiden ulkopuolella. Dialyysineste valutetaan katetrin kautta vatsaonteloon, jossa 

sen annetaan olla useita tunteja. Nestettä, suoloja ja kuona-aineita siirtyy tänä aikana verestä 

dialyysinesteeseen, jonka jälkeen se valutetaan ulos vatsaontelosta ja uutta dialyysinestettä 

vaihdetaan sen tilalle. Vaihto tulee tehdä steriilisti, jotta bakteereita ei pääse vatsaonteloon 

aiheuttaen vatsakalvontulehdusta. Kuvassa 2 on peritoneaalidialyysin toimintaperiaate. 

 

 



  

  

14 

 

Kuva 2  Peritoneaalidialyysin toimintaperiaate [5].  

 

Peritoneaalidialyysihoidon tehokkuus riippuu muun muassa ajasta, joka kuluu tasapainotilan 

saavuttamiseen membraanin molemmilla puolilla konsentraatioerojen tasoittuessa (dwell time), 

siitä kuinka usein dialyysiliuos vaihdetaan, vatsakalvon pinta-alasta, verenvirtauksen 

suuruudesta peritoneaalikapillaareissa sekä vatsakalvon läpäisevyydestä [9]. Myös potilaalle 

mahdollisesti annetut osmoottiset vaikuttajat määrittävät aineensiirron suuruutta [8]. 

Verenvirtausta ei kyetä PD:ssä säätelemään yhtä helposti kuin HD:ssä, mutta sitä on mahdollista 

lisätä antamalla potilaalle verisuonia laajentavia lääkkeitä eli vasodilataattoreita. Vatsakalvon 

paksuus vaihtelee, mutta sen pinta-ala on yleensä 1,7-2,0 m2. Vatsakalvon läpäisevyyteen 

vaikuttavat huokosten koko ja määrä, joihin vaikuttavat puolestaan hiussuonten ja mesoteelin 

eli kehononteloiden sisäpintoja verhoavan yksinkertaisen ohuen solukerroksen rakenne sekä 

niiden muutokset [9].  



  

  

15 

Dialyysinesteen vieminen vatsaonteloon aiheuttaa välittömästi muutoksia sen rakenteessa: 

nesteen liiallista kertymistä mesoteelisolujen sisälle sekä soluvälitilaan eli interstitiumiin, 

soluelimien tuhoutumista, mikrovillusten lukumäärän vähenemistä ja mesoteelinalaisen 

kollageenin kerrostumista. Mikäli potilas sairastuu peritoniittiin eli vatsakalvontulehdukseen 

bakteerien päästessä vatsaonteloon, voivat mesoteelin mikrovillukset tuhoutua kokonaan ja 

vatsaontelon pinnalle kertyä fibriiniä. Jokaisen tulehdusepisodin jälkeen tapahtuu osittaista 

parantumista, mutta useammat kohtaukset voivat aiheuttaa peruuttamattomia muutoksia 

membraanin rakenteelle ja läpäisevyydelle. [9]  

 

Aineensiirto hiusverisuonista vatsaonteloon tapahtuu seuraavien kerrosten läpi: (a) kapillaaria 

ympäröivä nestemäinen filmikerros, (b) kapillaarin endoteeli eli sitä verhoava yksinkertainen 

solukerros, (c) endoteelin tyvikalvo, (d) soluvälitila (lat. interstitium), (e) mesoteeli ja (f) 

nestemäinen filmikerros, joka sijaitsee vatsaontelon ja mesoteelin välissä [8,9,11]. Näistä 

kerroksista aineensiirtoon eivät kuitenkaan vaikuta merkittävästi filmikerrokset (a, f) tai 

mesoteeli (e), koska ne vastustavat aineensiirtoa marginaalisen vähän [8]. 

 

PD:ssä aineensiirron tarkasteluun on kehitetty kaksi toisiaan täydentävää, mutta ei poissulkevaa, 

teoriaa: hajautettu malli (distributed model) ja kolmen huokosen malli (three-pore model) 

[8,11]. Ronco [12] ehdotti artikkelissaan, ”The "nearest capillary" hypothesis: a novel approach 

to peritoneal transport physiology”, peritoneaalisen verisuoniston ja erityisesti sen pinta-alan 

olevan merkittävämmässä roolissa aineensiirron suhteen kuin vatsakalvon kokonaispinta-alan. 

Mitä lähempänä mesoteelia ja vatsakalvoa kapillaari sijaitsee, sitä pienempi matka kuona-

aineiden pitää kulkea ja sitä tehokkaammin aineensiirto tapahtuu. Kapillaareihin kohdistuu 

tällöin suurempi osmoottinen vaikutus. Yksilöiden välisistä peritoneaaliverisuoniston eroista 

johtuen myös vatsakalvon tehokas aineensiirtopinta-ala vaihtelee merkittävästi yksilöiden 

välillä [11]. 
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Kolmen huokosen mallin mukaan peritoneaalikapillaarin endoteelin huokosten suhteellinen 

runsaus on kriittisen tärkeää onnistuneessa kuona-aineiden ja veden diffuusiossa vatsaonteloon. 

Suuret huokoset, säteeltään 20-40 nm, ovat vastuussa makromolekyylien, kuten proteiinien, 

kuljettamisesta konvektion avulla membraanin läpi ja näiden huokosten ajatellaan olevan 

endoteelin suuria vakoja. Säteeltään 4-6 nm olevat pienet huokoset edustavat pienempiä vakoja 

endoteelisolujen välillä ja niiden läpi kulkevat pienemmät yhdisteet, kuten urea, kreatiniini, 

natrium ja kalium, yhdessä veden kanssa [8]. Ultrapienet huokoset, säteeltään <0,8 nm, 

koostuvat pääasiassa akvaporiini-1:stä eli integraalisista kalvoproteiineista, jotka kuljettavat 

ainoastaan vettä endoteelin läpi eteenpäin interstitiumiin [8,11]. Kuvassa 3 on esitetty kolmen 

huokosen mallin periaate peritoneaaliaineensiirrossa. 

 

 

Kuva 3  Kolmen huokosen mallin periaate peritoneaaliaineensiirrossa [8]. 

 

3.3 Muut munuaisten vajaatoiminnan hoitomuodot 

 

Tavanomaiset dialyysimenetelmät kohtaavat kuitenkin rajoitteita moolimassaltaan suurempien 

toksiinien tehokkaassa poistamisessa. Hemodiafiltraatio (HDF) on hoitomuoto, joka tehostaa 

konvektion avulla monien, muun muassa uremiaa aiheuttavien, kuona-aineiden siirtymistä pois 

potilaan verestä [8]. Konvektion ajavana voimana toimii painegradientti [9]. Hemodialyysi 

perustuu aineensiirtoon diffuusion kautta. Molekyylien diffuusionopeus on kääntäen 

verrannollinen niiden molekyylipainon neliöjuureen. Näin ollen suuret molekyylit liikkuvat 

suhteellisen hitaasti membraanin läpi HD:ssä ja siten niiden poistuma verenkierrosta jää 

pieneksi [8]. 
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Konvektiivinen aineensiirto HDF:ssa perustuu molekyylien kulkeutumiseen liuottimen mukana 

(solvent drag). Molekyylit kulkeutuvat membraanin läpi kokonaisfluidivirtauksen mukana 

riippumatta niiden molekyylimassasta, mikä tehostaa merkittävästi keski- ja suurikokoisten 

molekyylien erottamista verrattuna perinteisiin hoitomuotoihin. Seulontakerroin, SC (sieving 

coefficient), kuvaa kuinka suuri määrä liuenneesta aineesta suhteellisesti siirtyy membraanin 

läpi ja se määritetään jokaiselle aineelle erikseen. [8]  

 

Hemodiafiltraatio on hybridihoitomuoto, jossa on yhdistettynä sekä hemodialyysin 

diffusiivinen että ultrafiltraation konvektiivinen aineensiirtomekanismi [8,9]. Koska HDF on 

HD:ta tehokkaampi hoitomuoto, soveltuu se esimerkiksi suurikokoisille potilaille, joille 

normaali hemodialyysin teho ei ole riittävä [5]. Potilaalle annettavan korvausnesteen tulee olla 

ultrapuhdasta vettä, jossa on minimimäärä endotoksiineja. Hemofiltraatio (HF) on 

samankaltainen kuin HDF, mutta siinä aineensiirto perustuu konvektioon eikä diffusiivista 

aineensiirtoa tapahdu. Hemofiltraatiossa käytettävän korvausnesteen tilavuus on 60-150 

l/viikko ja HDF:ssa puolestaan 9-50 l/viikko [9]. Pettilän [13] tekemän näytönastekatsauksen 

mukaan hemofiltraation käytöstä munuaiskorvaushoidossa on vain niukasti tutkimusnäyttöä, 

minkä seurauksena se ei ole yleisesti käytetty hoitomuoto. HF ei ilmeisesti vähennä 

kuolleisuutta akuutissa munuaisvauriossa. Tutkimusta on kuitenkin vaikea tehdä, koska 

ainoastaan hemofiltraatiohoidon antaminen huonossa terveydentilassa oleville potilaille voi 

johtaa huonompaan hoitotulokseen, mikä puolestaan synnyttää eettisiä kysymyksiä. 

 

Hemodiafiltraatiohoitojen yhteydessä annosteltava korvausneste voidaan annostella joko ennen 

dialysaattoria (prediluutio) tai sen jälkeen (postdiluutio), mutta myös suoraan dialysaattoriin 

(sekoitettu diluutio) [6,8]. Kaikissa edellä mainituissa mahdollisuuksissa on omat hyötynsä ja 

haittansa. 

 

Postdiluutio mahdollistaa tehokkaimman aineensiirron, koska tällöin verenkierrossa olevien 

toksiinien konsentraatiot eivät laimennu kuten muissa vaihtoehdoissa. Se kuitenkin vähentää 

membraanin permeabiliteettia sekä lisää veren viskositeettia, onkoottista eli kolloidiosmoottista 

painetta ja hematokriittiarvoa [8]. Suomessa on yleisesti käytössä prediluutio, jonka tarjoamia 

hyötyjä ovat käyttöiän piteneminen ja pienemmät tukkeutumisongelmat [6]. 
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Päinvastoin kuin postdiluutio, prediluutio vähentää membraaniin kohdistuvaa rasitusta 

ylläpitäen sen permeabiliteettia ja lisäksi se vähentää veren viskositeettia, onkoottista painetta 

sekä hematokriittiarvoa. Haittapuolena prediluutiossa on todettu se, että osa annetusta 

korvausnesteestä suodattuu heikentäen konvektion aiheuttamaa aineensiirtoa ja samalla hoidon 

tehoa. Myös sekoitetussa diluutiossa aineensiirto heikkenee, mutta menetelmä välttää 

suurimman osan pre- ja postdiluution ongelmista. Sen onnistunut hyödyntäminen vaatii 

kuitenkin spesifisen laitteiston, ohjelmiston ja algoritmin eikä kyseinen annostustapa ole 

käytössä Suomessa. Luotettava näyttö HDF-hoidossa käytetyn korvausnesteen annostelutapojen 

paremmuudesta puuttuu [6,8]. Kuvassa 4 on esitetty Suomessa käytössä oleva hemodiafiltraatio 

prediluutioannostelulla. 

 

 

Kuva 4  Hemodiafiltraatio prediluutio-annostelulla [8]. 

 

Canaud et al. [14] esittivät mittavassa kohorttitutkimuksessaan (n = 2165) hemodiafiltraation 

vähentävän munuaispotilaiden kuolleisuutta verrattuna perinteiseen hemodialyysiin. Tämän 

lisäksi HDF:n havaittiin hoitosessioiden aikana ylläpitävän normaalia valtimoverenpainetta, 

vaikkakaan tarkkaa mekanismia ilmiön takana ei tunneta. Näin ollen kyseinen hoitomenetelmä 

voi olla erityisen hyödyllinen sydänongelmista tai hypotensiosta kärsiville potilaille sekä 

iäkkäille henkilöille. HDF:n hyväksyminen rutiininomaisesti käytetyksi kliiniseksi 

hoitomenetelmäksi vaatii kuitenkin vielä lisätutkimusta.  
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Eräs vähemmän käytetty verenpuhdistusmenetelmä on hemoperfuusio (HP), jota hyödynnetään 

myrkytyksen sekä lääkkeiden ja huumeiden yliannostuksen hoidossa. Myös HD ja PD ovat 

hoitovaihtoehtoja näissä potilastilanteissa. Hemoperfuusio on prosessi, jossa veri kulkee 

adsorbenttipartikkeleita sisältävän laitteen läpi. Adsorbenttimateriaali koostuu joko 

aktiivihiilestä tai sopivasta hartsista [8]. Hemoperfuusio poistaa potilaan verestä monia 

rasvaliukoisia ja proteiineihin sitoutuneita molekyylejä tehokkaammin kuin hemodialyysi 

[8,15].  

 

Haittapuolena on, että HP-patruunat ovat kuitenkin verrattain kalliita ja niiden säilyvyysaika on 

lyhyt, mistä johtuen niiden saatavuus ei ole hyvä. Hemoperfuusion aiheuttamia komplikaatioita 

ovat trombosytopenia ja leukopenia eli verihiutaleiden ja valkosolujen vähyys veressä. Siksi 

tilanteissa, jossa hemodialyysi ja hemoperfuusio aiheuttavat saman hoitovasteen, valitaan 

hoidoksi HD, koska tällöin vältetään paremmin edellä mainitut komplikaatiot sekä mahdollisia 

pH- ja happo-emäs-tasapainohäiriöitä pystytään hoitamaan paremmin [8]. Kuvassa 5 on esitetty 

hemoperfuusion toimintaperiaate. 

 

 

Kuva 5  Hemoperfuusion (HP) toimintaperiaate [15]. 
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4 MEMBRAANIT 

 

Keinomunuaishoidossa dialysaattorin sisällä tapahtuu membraanin toimesta aineensiirto veren 

ja dialysaatin välillä. Membraani onkin siten dialyysikoneen tärkein osa ja sen ominaisuudet 

vaikuttavat merkittävästi diffuusionopeuteen. Korkean läpäisevyyden membraanit ovat ohuita 

ja niiden huokoset ovat suuria, minkä takia niiden resistenssi diffuusiolle on vähäinen. Alhaisen 

läpäisevyyden membraanit ovat puolestaan paksuja ja niiden huokoset ovat pieniä. 

Dialyysimembraanit mahdollistavat veden ja pienien molekyylien läpipääsyn mutta seulovat 

makromolekyylejä kuten proteiineja [9]. Tässä luvussa tarkastellaan yksityiskohtaisesti 

membraanien historiaa ja kehitystä, niiden toimintaperiaatetta sekä fysikaalista ja kemiallista 

rakennetta. Myös nykyaikaisten synteettisten polymeerimembraanien valmistusprosessia 

tarkastellaan sekä membraaneihin kohdistuvia haasteita ja ongelmia. 

 

4.1 Membraanien historia ja kehitys 

 

Ihmisiho toimi ensimmäisenä membraanina. Hippocrates (460-370 eKr.) tulkitsi hikoilemisen 

olevan välttämätöntä elimistön puhdistukselle ja roomalaiset siten ”dialysoivat” itsensä 

kuumissa kylvyissä. Dialyysimembraanien tutkimuksen oppi-isä oli kuitenkin skotlantilainen 

Thomas Graham, joka vuonna 1861 julkaistussa artikkelissa, ”Liquid Diffusion Applied to 

Analysis”, esitti teesinsä dialyysin perusperiaatteista ja toteutti ensimmäisenä dialyysin sekä 

virtsa- että seeruminäytteelle. [16]  

 

Yamashitan ja Sakurain [7] mukaan dialyysiä käytettiin ensimmäisen kerran veren 

puhdistukseen vuonna 1913 Abel. et al. [17] toimesta, jotka suorittivat hemodialyysin koirille. 

Koirille annettiin ennen koetta natriumsalisylaattia, jolla aiheutettiin kuona-aineiden 

kertyminen elimistöön ja pyrittiin matkimaan kliinistä tilannetta, jossa ihmisen munuaiset 

menettävät toimintakykynsä. Membraanit valmistettiin kollodiumista siten, että dialysaattorissa 

oli 16 kollodiumputkea, joiden pituus oli 40 cm eli noin 1,5 kertaa pitempi kuin nykyisillä 

kaupallisilla malleilla ja halkaisija noin 8 mm, joka on puolestaan 40 kertaa suurempi kuin 

nykyään maailmanlaajuisessa käytössä olevat onttokuitumembraanit. Koe onnistui mutta 

kollodiumin huomattiin kuitenkin olevan liian haurasta materiaalia erilaisten dialyysikokeiden 

suorittamiseen, mikä johti muiden membraanimateriaalien etsintään [7].  
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Lopulta kollodiummembraani korvattiin vuonna 1938 sellofaanilla (Cellophan), jonka W. 

Thalhimer kehitti vuonna 1937 huomatessaan, että tätä makkarateollisuudessa käytettyä kalvoa 

pystytään käyttämään myös verenpuhdistuksessa [16].  Kolff et al. [18] suorittivat ensimmäisen 

kliinisen tutkimuksen käyttämällä itse suunnittelemaansa ja valmistamaansa pyörivää 

rumpudialysaattoria vuonna 1943 hyödyntäen sellofaania. Kokeiden onnistumisen suhteen 

materiaalien kestävyys oli pääprioriteetti, minkä seurauksena membraanien permeabiliteetti ja 

erotuskyky jäi vähäiselle huomiolle [7]. 

 

Vaikkakin rumpudialysaattori oli toiminnaltaan erittäin tehokas, kohdisti se kuitenkin suuren 

mekaanisen rasituksen sellofaanimembraaniin, mikä aiheutti säännöllisesti vuotoja ja repeämiä 

kalvoon. Norjalainen F. Kiil kehitti tämän seurauksena 1950-luvun loppupuolella 

paralleelilevydialysaattorin, jossa membraanin pinta-ala oli suuri ja jossa membraaniin 

kohdistuvan vähäisen rasituksen vuoksi tapahtui huomattavasti vähemmän repeämiä kuin edellä 

mainitussa rumpudialysaattorissa. Kiilin laitteessa käytettiin ensimmäistä kertaa 

membraanimateriaalina kuprofaania (Cuprophan), jonka suurempi huokoisuus mahdollisti 

paremman aineensiirron [16]. Kuvassa 6 on esitetty Kiilin dialysaattori ja paralleelilevy-

membraanien valmistus. 

 

 

Kuva 6  Kiilin dialysaattori ja paralleelilevymembraanien valmistus [16]. 
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Sekä sellofaani että kuprofaani olivat molemmat selluloosapohjaisia membraaneja. Sellofaani 

valmistettiin liuottamalla selluloosaa alkalisessa tiosulfaatissa (CS2) ja kuprofaani puolestaan 

liuottamalla selluloosaa Schweizerin reagenssissa ([Cu(NH3)4(H2O)2](OH)2) eli ammoniakissa, 

johon on lisätty kuparisulfaattia. Molempien seurauksena syntyi niin sanottua regeneroitua 

selluloosaa (RC). Seuraava suuri edistysaskel dialysaattorien kehityksessä oli ultraohuiden 

kapillaarikuitujen valmistus, jossa kuidun seinämät toimivat membraaneina siten, että niiden 

sisäinen halkaisija 200 m ja paksuus 5-40 m. Tämä innovaatio tapahtui R. Stewartin sekä 

hänen Dow Chemical Company:ssä työskentelevien kollegoidensa toimesta vuonna 1966. [16] 

 

1970-luvun loppupuolen ja 1980-luvun aikana HD muuntui kokeellisesta hoitomuodosta 

rutiininomaiseksi hoidoksi ja tämä yleistyminen näkyi myös dialyysiprosessin lisääntyneenä 

tutkimuksena. Veren ja membraanimateriaalin välisen kosketuksen fysiologiset vaikutukset 

paljastivat kaksi suurta puutetta tuolloin käytetyissä kuprofaanimembraaneissa: puutteellisen 

hemokompatibiliteetin eli yhteensopivuuden veren kanssa sekä alhaisen permeabiliteetin eli 

läpäisevyyden. [16] 

 

Selluloosapohjaiset membraanit aktivoivat komplementtikaskadin tehostaen 

immuunijärjestelmän toimintaa ja siten elimistön puolustusreaktion voimakkuutta sekä 

stimuloivat verisolujen aktivaatiota. Näitä haitallisia fysiologisia vaikutuksia pystyttiin 

kuitenkin vähentämään muokkaamalla membraanien pinnan kemiallista rakennetta. 

Membraanien biokompatibiliteettia eli yhteensopivuutta elimistön kanssa parannettiin 

valmistamalla selluloosa-asetaatti- ja selluloosaesterimembraaneja kuten esimerkiksi 

Hemophan [16]. Kuvassa 7 on esitetty käytössä olleiden selluloosa-, selluloosa-asetaatti- ja 

selluloosaesterimembraanien kemiallisia rakenteita. 

 



  

  

23 

 

Kuva 7  Selluloosa-, selluloosa-asetaatti- ja selluloosaesterimembraanien kemiallisia 

  rakenteita. Ac=asetaatti, DEAE=dietyyliaminoetyyli, Et=etyyli [16]. 

 

Nykyiset dialyysimembraanit pyrkivät mahdollisimman paljon imitoimaan ihmisen 

hiussuonikeräsen puoliläpäisevää kalvoa, jonka permeabiliteetti eli läpäisevyys on suuri ja jonka 

ultrafiltraatiokerroin, KUF, on suurempi kuin aikaisemmissa sellulloosamembraaneissa. Uusien 

synteettisten membraanien kehityksen johdosta RC-membraanien (regenerated cellulose) 

valmistus lopetettiin vuonna 2006 [16]. Kuitenkin selluloosapohjaisia membraaneja, joissa 

hydroksyyliryhmät on korvattu asetaattiryhmillä, on vielä kaupallisesti saatavilla johtuen niiden 

paremmasta biokompatibiliteetista ja suuremmasta permeabiliteetista. Näihin kuuluvat muun 

muassa selluloosa-asetaatti (CA), selluloosadiasetaatti (CDA) ja selluloosatriasetaatti (CTA) 

[7]. 

 

Ensimmäinen dialyysiin tarkoitettu synteettinen polymeerimembraani, AN-69, valmistettiin 

akryylinitriilistä vuonna 1969 ranskalaisen yhtiön, Rhône-Poulenc, toimesta. AN69:ä varten 

valmistettu dialysaattori, RP-6, oli myös ensimmäinen keinomunuainen, joka steriloitiin 

gammasäteilyllä. Kyseinen membraani on vieläkin käytössä maailmanlaajuisesti johtuen sen 

hyvästä adsorptiokyvystä tulehdusta aiheuttavien sytokiinien suhteen [7]. Ensimmäinen 

synteettinen polymeerikapillaarimembraani taas valmistettiin polymetyylimetakryylistä 

(PMMA) vuonna 1980 japanilaisen yhtiön, Toray Industries, toimesta hyödyntäen PMMA:n 

stereokompleksisuutta [7,19]. 
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1980-luvun alkupuolella markkinoille tuotiin runsaasti erilaisia synteettisiä 

polymeerimembraaneja, joilla oli entistä tehokkaampi aineensiirtokyky ja aiempaa parempi 

yhteensopivuus veren kanssa. Näistä polysulfonilla (PSf), polyeetterisulfonilla (PES) ja 

polyaryylieetterisulfonilla (PAES) on vielä nykyäänkin suurin markkinaosuus 

dialyysimembraaneista maailmanlaajuisesti. Näiden membraanien raaka-aineena toimii 

maaöljy, joten ne ovat luonteeltaan hydrofobisia eli vettä hylkiviä. Mikäli veri joutuu 

kosketuksiin hydrofobisen materiaalin kanssa, käynnistyy veren hyytyminen. Näin ollen edellä 

mainittuihin membraaneihin lisätään hydrofiilinen lisäaine, joka estää veren hyytymisen ja 

edesauttaa lisäksi membraanin huokosten muodostumista valmistusvaiheessa [7]. Vitamiini-E:n 

liittäminen polysulfonimembraaniin paransi membraanin antioksidatiivisia ja -tromboottisia 

vaikutuksia ja sillä oli lisäksi positiivinen vaikutus immuunijärjestelmään [20]. Kuvassa 8 on 

esitetty veren puhdistukseen käytettyjen selluloosamembraanien ja synteettisten 

polymeerimembraanien rakennekaavat. 

 

 

Kuva 8  Veren puhdistukseen käytettyjen selluloosamembraanien ja synteettisten   

  polymeerimembraanien rakennekaavat [7]. 
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Polysulfoni (PSf) on nykyisin eniten käytetty membraanimateriaali. Polysulfonimembraanin 

kehitti saksalainen terveydenhuoltoalan yritys Fresenius AG vuonna 1983. Kliinisissä testeissä 

polysulfoni-membraanilla huomattiin olevan suuri seulontakerroin inuliinille ja B2-

mikroglobuliineille eikä se myöskään aiheuttanut komplementtijärjestelmän aktivaatiota tai 

leukopeniaa eli valkosolujen vähäisyyttä veressä. Aiemmat ongelmat hemokompatibiliteetin eli 

membraanin ja veren interaktion välillä olivat siis huomattavasti vähäisemmät. PSf:n 

adsorbtiokapasiteetin johdosta membraani kykeni myös sitomaan endotoksiineja tehden 

dialyysihoidosta turvallisempaa. Polysulfonin kemiallinen rakenne ja dialyysilaitteiden kehitys 

mahdollistivat verenvirtauksen säätelyn ultrafiltraatiossa tasapainokammion avulla, minkä 

seurauksena sitä voitiin käyttää sekä hemodialyysissä että hemofiltraatiossa. Tämän 

monikäyttöisyyden johdosta vuonna 2012 maailmanlaajuisesti 55 % kaikista myydyistä 

dialysaattoreista oli valmistettu polysulfonista. [16] 

 

Membraanien kehitys 1900-luvun alusta tähän päivään saakka on ollut huimaa eikä se näytä 

hidastumisen merkkejä. Hemodialyysi on kulkenut pitkän tien yleisesti hyväksytyksi Käypä 

hoito-menetelmäksi alkaen kokeellisesta tutkimuksesta, jossa pyrittiin puhdistamaan koirien 

verta. Kuvassa 9 on esitetty aikajana dialyysimembraanien kehityksen pääkohdista 1850-luvulta 

nykyhetkeen. 

 

 
Kuva 9  Dialyysimembraanien kehityksen pääkohdat 1850-luvulta nykyhetkeen asti. 
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4.2 Membraanien toimintaperiaate 

 

Dialyysin hyödyntäminen lääketieteessä perustuu Fickin ensimmäiseen diffuusiolakiin, jonka 

mukaan ajavana voimana aineensiirrossa toimii konsentraatiogradientti. Tämän seurauksena 

fluidien pitoisuuserot tasoittuvat ajan kuluessa molekyylien pyrkiessä siirtymään korkeammasta 

pitoisuudesta matalampaan [7]. Hemodialyysissä potilaan veri ja dialysaatti kulkevat 

vastavirtaan dialysaattorissa. Dialysaattorissa on kaksi erillistä tilaa, joiden välissä on 

diffuusiosta vastuussa oleva membraani. Tämän puoliläpäisevän kalvon sisäpuolella sijaitsee 

veri ja ulkopuolella dialyysineste, johon potilaan verestä siirtyy kuona-aineita [5]. Membraanit 

valmistetaan yleensä dialysaattorin sisälle ohuiksi kuiduiksi, joiden keskellä veri virtaa pumpun 

avulla. Kalvojen ulkopuolella dialysaatti kulkee muovikotelon sisällä vastavirtaan veren 

kulkusuuntaan nähden, jotta aineensiirto on mahdollisimman tehokasta [2]. Kuvassa 10 on 

esitetty periaatekuva hemodialyysissä käytettävästä membraanista. 

 

 
Kuva 10 Periaatekuva hemodialyysissä käytettävästä membraanista [2]. 
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Fickin ensimmäisen lain yhtälöä [2,7] tarkastelemalla voidaan arvioida suotuisia parametreja 

maksimaalisen aineensiirron saavuttamiseksi: 

 

𝜕𝑛

𝜕𝑡
= 𝐽𝑑 = −𝐷𝐴

𝜕𝑐

𝜕𝑥
                      (1) 

 

jossa  Jd  molekyylivuontiheys eli molekyylien nettosiirtymä  

  D  diffuusiokerroin 

  A  membraanin pinta-ala  

  c  konsentraatio 

  x  membraanin paksuus 

  n  ainemäärä 

  t  aika 

  c/x  konsentraatiogradientti  

 

Hemodialyysissä riittävän suuri diffuusio on edellytys hoidon onnistumiselle ja aineensiirrolle. 

Siirtyvien molekyylien määrä riippuu siis yhtälön (1) mukaisesti konsentraatiogradientin 

suuruudesta, membraanin pinta-alasta sekä matkasta, jonka molekyylien pitää kulkea 

aineensiirrossa eli puoliläpäisevän kalvon paksuudesta. Näin ollen kaikkein tehokkaimpaan 

aineensiirtoon kykenevät membraanit ovat pinta-alaltaan suuria, paksuudeltaan ohuita ja ne on 

suunniteltu vastavirtaperiaatteen mukaisesti maksimoimaan konsentraatiogradientti [2]. 

Esimerkiksi kuvan 1 dialysaattori on toteutettu vastavirtasuunnittelulla.  

 

Ultrafiltraatiokerroin, KUF, kuvaa kalvon veden läpäisevyyttä ja se voidaan määrittää 

yksinkertaisuudessaan yhtälön (2) mukaisesti [21,22]: 

 

𝐾𝑈𝐹 =
𝑄𝑓

𝑇𝑀𝑃
             (2) 

 

jossa   KUF  ultrafiltraatiokerroin  

  Qf  ultrafiltraatiovirtaama 

  TMP  transmembraanipaine, paine-ero membraanin yli  
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Drioli et al. [23] mukaan noin 80 % dialysaattoreista maailmanlaajuisilla markkinoilla on 

valmistettu synteettisistä onttokuitumembraaneista ja lähivuosina RC-membraanien oletetaan 

poistuvan lopullisesti dialyysimarkkinoilta. Tästä johtuen tässä kappaleessa tarkastellaan 

pääasiallisesti synteettisten membraanien toimintaa kuvaavia periaatteita.  

 

Roncon ja Clarkin [22] Nature-lehdessä julkaistun katsausartikkelin, ”Haemodialysis 

membranes” mukaan dialysaattorin veriaition rakenteeseen kohdistuu erilaisia aineensiirtoon 

liittyviä vaatimuksia, mistä johtuen sen rakennetta ei voi radikaalisti muuttaa. Suuri kannuste 

membraanin sisemmän halkaisijan pienentämiseen on lisääntynyt diffuusioaineensiirto, joka 

aiheutuu tässä tapauksessa membraanin paksuuden pienenemisestä ja lyhyemmästä 

diffuusioreitistä. Tämän lisäksi veriaition leveyden ja leikkausnopeuden käänteinen 

verrannollisuus johtaa pienten halkaisijoiden tapauksessa vaimeneviin rajakerrosvaikutuksiin. 

Hagen-Poiseuillen laki kuvaa veren aksiaalivirtausta sylinterin eli tässä tapauksessa onttokuidun 

sisemmän ontelon läpi ja se on esitetty yhtälössä (3): 

 

𝑄𝐵 = 𝑃𝑥/(8𝐿 𝑟4)⁄            (3) 

 

jossa   QB  veren virtausnopeus 

  Px  aksiaalinen paineenalenema  

  veren viskositeetti 

L  kuidun pituus 

r  kuidun sisempi säde 

 

Yhtälöä (3) mukaillen verenvirtaukseen kohdistuva virtausvastus R on esitetty yhtälössä (4): 

 

𝑅𝑣𝑖𝑟 = 8𝐿 𝑟4⁄            (4) 

 

jossa   Rvir  verenvirtaukseen kohdistuva virtausvastus 
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Virtausvastuksen kasvu on yhtälöiden (3) ja (4) mukaisesti suoraan verrannollinen aksiaalisen 

paineenaleneman kasvuun, joka on välttämätön määritellyn virtausnopeuden saavuttamiseen. 

Paineenalenema tapahtuu veren siirtyessä valtimosta laskimoon eikä alenema saa siten olla liian 

suuri. Tärkein onttokuidun sisemmän halkaisijan kokoa rajoittava tekijä on kuitenkin yhtälössä 

(4) esille tuleva virtausvastuksen ja kuidun sisemmän säteen neljännen potenssin käänteinen 

verrannollisuus [22]. Membraanin sisempää sädettä ei voi siis pienentää liikaa, koska 

virtausvastus kasvaisi liian suureksi. 

 

Vaikkakin membraanin rakenne on merkittävässä roolissa onnistuneen aineensiirron suhteen, 

myös veri- ja dialysaattiaitiolla on tärkeä merkitys. Aineensiirron kokonaisvastus, RO, voidaan 

määrittää yhtälön (5) mukaisesti [22]: 

 

𝑅𝑂 = 𝑅𝐵 + 𝑅𝑀 + 𝑅𝐷           (5) 

 

jossa  RO  kokonaisaineensiirtovastus 

RB  veriaition aineensiirtovastus 

RM   membraanin aineensiirtovastus 

RD   dialysaattiaition aineensiirtovastus 

 

Vaikka aineensiirtovastukset voidaan nähdä sarjaan kytkettyinä, dialysaattorityypillä itsessään 

on suurin vaikutus kokonaisaineensiirtovastukseen. Veriaition aineensiirtovastus RB on tärkein 

molekyylimassaltaan pienimpien aineiden kuljetusta säätelevä parametri ja molekyylimassan 

kasvaessa aineensiirron säätelystä vastaa pääasiassa membraanin aineensiirtovastus RM. Tämä 

muutos tapahtuu keskimäärin membraanin läpi kulkevan aineen molekyylimassan ollessa >500 

daltonia. [22] 

 

Diffuusion kautta tapahtuva aineensiirto menettää tehokkuuttaan siirrettävien aineiden 

molekyylimassan kasvaessa. Tämä rajoite voidaan ratkaista kappaleessa 3.3 mainitulla 

konvektiivisella aineensiirrolla, jossa suurikokoiset molekyylit kulkevat membraanin läpi 

liuottimen mukana. Jokaiselle aineelle ominainen seulontakerroin, SC, kuvaa membraanin 

konvektiivista aineensiirtokykyä tietyn molekyyliin suhteen. [22] 
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Yhtälössä (6) esitetty seulontakerroin on määritetty tarkasteltavan aineen suodoskonsentraation 

ja plasmakonsentraation suhteena konsentraatiogradientin puuttuessa [22]: 

 

𝑆𝐶 = 𝐶𝑓 𝐶𝑝⁄             (6) 

 

jossa  Cf  tarkasteltavan aineen pitoisuus suodoksessa 

Cp  tarkasteltavan aineen pitoisuus plasmassa 

 

Mitattujen seulontakertoimien määritykseen vaikuttavat membraanin ja verikomponenttien 

välillä tapahtuvat vuorovaikutukset. Molekyylimassaltaan suuret plasman proteiinit, kuten 

albumiini, fibrinogeeni ja immunoglobuliinit, adsorboituvat membraanin pintaan muodostaen 

sen päälle uuden kalvon, niin sanotun sekundäärisen membraanin, joka vähentää aineensiirron 

tehokkuutta. In vitro -tutkimuksissa saadut teoreettiset seulontakerroinarvot poikkeavat 

kliinisissä testeissä saaduista arvoista tämän sekundäärisen membraanin muodostumisen sekä 

konsentraatiopolarisaationa tunnetun ilmiön johdosta. Teoreettisesti ideaalisessa tilanteessa 

seulontakerroin voidaan ilmaista retentiokertoimen (rejection coefficient) avulla yhtälön (7) 

mukaisesti [22]: 

 

𝑆𝐶 = 1 − 𝑅            (6) 

 

jossa  R  tarkasteltavan aineen retentiokerroin 

 

Kuvassa 11 on esitetty yksityiskohtaisesti tekijät, jotka vaikuttavat membraanin diffusiiviseen 

ja konvektiiviseen aineensiirtoon. 
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Kuva 11 Membraanin diffusiiviseen ja konvektiiviseen aineensiirtoon vaikuttavat tekijät. a|

 Kokonaisaineensiirtovastuksen RO muodostuminen veriaition RB, membraanin RM ja 

 dialysaattiaition RD aineensiirtovastuksista. b| Aineensiirtovastusten vaikutus 

 molekyylimassaltaan erilaisiin aineisiin. c| Verenvirtauksen nopeusprofiili. V = fluidin

 nopeus, Vmax = fluidin maksiminopeus, Sh = leikkausnopeus, Shw = seinämän

 leikkausnopeus. d| Veren virtausnopeuden vaikutus sekundäärisen membraanin 

 muodostumiseen. Virtausnopeuden ollessa suuri,  myös leikkausnopeus on suuri ja

 tällöin proteiinien kertyminen membraanin pinnalle on vähäisempää.   

 SC = seulontakerroin, R = retentiokerroin [22]. 

 

4.3 Membraanien fysikaalinen ja kemiallinen rakenne 

 

Membraanit voidaan fysikaalisen rakenteensa puolesta jakaa homogeenisiin ja asymmetrisiin 

membraaneihin. Suurin osa selluloosamembraaneista on rakenteeltaan homogeenisia ja 

symmetrisiä samoin kuin varhaiset synteettiset polymeerimembraanit kuten EVAL, PMMA ja 

AN-69. Nykyisin eniten käytössä olevat synteettiset polymeerimembraanit, kuten PSf ja PES, 

ovat kuitenkin asymmetrisiä. Niissä on ohut ja tiheä sisäkerros eli niin sanottu ”pintakerros”, 

jonka jälkeen tiheys pienenee siirryttäessä kohti membraanin ulkoreunaa. Ulkonevaa kerrosta 

puolestaan kutsutaan tukikerrokseksi ja se tarjoaa membraanille mekaanista vahvuutta 

vastustaen aineensiirtoa mahdollisimman vähän. [7]  
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Kuvassa 12 on esitetty membraaneista kenttäemissiopyyhkäisy-elektronimikroskoopilla eli 

FESEM:lla (Field Emission Scanning Electron Microscope) otettuja kuvia siten, että ylemmällä 

vaakarivillä on homogeeninen EVAL-onttokuitumembraani ja alemmalla asymmetrinen PSf-

onttokuitumembraani.  

 

 

 

Kuva 12 Membraaneista FESEM:lla otettuja kuvia. Ylärivillä on esitetty symmetrinen, 

 homogeeninen EVAL-membraani ja alarivillä puolestaan asymmetrinen,

 heterogeeninen PSf-membraani. Kaikissa kuvissa on käytetty signaalina sekundäärisiä 

 elektroneja [7]. 

 

Asymmetriset, synteettiset polymeerimembraanit ovat paksumpia kuin homogeeniset 

selluloosamembraanit, mutta edeltävissä aineensiirtoon vaikuttava membraanin paksuus x on 

pintakerroksen paksuus, kun taas jälkimmäisissä se on koko membraanin paksuus [7,22]. Kuvan 

12 alariviltä kykenee erottamaan PSf-membraanin tiheän pintakerroksen. Asymmetristen 

membraanien kokonaispaksuus on noin 35 m ja niissä pintakerroksen paksuus noin 0.5-2.0 

m, kun taas symmetristen membraanien kokonaispaksuus on noin 15 m. Ohuemman 

erotuksen kannalta aktiivisen kerroksen johdosta asymmetriset synteettiset 

polymeerimembraanit kykenevät parempaan aineensiirtoon ja niillä on suurempi läpäisevyys 

[7]. 
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Asymmetristen membraanien tukikerros on tyypillisesti makrohuokoista pesusieni- tai 

sormityyppistä rakennetta, joka kykenee osallistumaan aineensiirtoon adsorption kautta [22]. 

Kuvassa 13 on esitetty periaatteellisia poikkileikkauskuvia homo- ja heterogeenisista 

dialyysimembraaneista.  

 

Kuva 13 Periaatteellisia poikkileikkauskuvia homo- ja heterogeenisista dialyysimembraaneista. 

 Membraanissa voi olla myös kaksi pintakerrosta kuten esimerkiksi PEPA-

 membraanissa (Polyester Polymer Alloy). L = membraanin kokonaispaksuus, x = 

 aineensiirtoon vaikuttava membraanin paksuus [7]. 

 

Yleisesti ottaen selluloosamembraanit ovat luonteeltaan hydrofiilisiä ja synteettiset 

polymeerimembraanit hydrofobisia. Veren vuorovaikutus hydrofobisten materiaalien kanssa 

johtaa kuitenkin sen hyytymiseen. Tämän seurauksena nykyisin yleisessä käytössä oleviin 

synteettisiin membraaneihin on lisätty hydrofiilinen lisäaine, kuten polyvinyylipyrrolidoni 

(PVP), joka vähentää niiden vettä hylkivää luonnetta [7]. Kuvassa 14 on esitetty 

polyvinyylipyrrolidonin rakennekaava. 

 

 

Kuva 14  Polyvinyylipyrrolidonin (PVP) rakennekaava [24]. 
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Hayama et al. [24] esittivät hypoteesin, että PVP:n mahdollistama parempi membraanin 

biokompatibiliteetti johtuu hydrofiilisyyttä parantavan vaikutuksen lisäksi sen 

mahdollistamasta ”tyynyefektistä” (cushion effect). Tässä ilmiössä polymeeripartikkelit, joissa 

oli löysiä sivuketjuja ja joihin oli lisätty PVP-monomeereja, paisuivat estäen proteiinien 

keräytymisen ja verihiutaleiden tarttumisen niihin. Kuvassa 15 on esitetty yksityiskohtaisesti 

hydrofiilisten ja hydrofobisten membraanien fysikokemialliset ominaisuudet. 

 

 

Kuva 15 Hydrofiilisten ja hydrofobisten membraanien fysikokemialliset ominaisuudet. 

 Hydrofiilisten membraanien huokosten sisällä on fluidifaasin jatkumo toisin kuin 

 hydrofobisten membraanien. Hydrofiiliset alueet kykenevät muodostamaan 

 vetysidoksia, jolloin materiaalin pintaenergia on suuri ja kontaktikulma >90°. 

 Hydrofobisilla alueilla puolestaan materiaalin pintaenergia on pieni ja kontaktikulma

  <90°.  = kontaktikulma,  = osittaisvaraus [22]. 
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Huokosteoriaa (pore theory) käytetään usein membraanien fysikaalisen rakenteen analysointiin 

ja suunnitteluun. Pappenheimer et al. [25] kehittivät alkuperäisen huokosteorian 

analysoidakseen elävän ihmisen munuaisen glomerulussuodoksen määrää. Verniory et al. [26] 

muokkasivat teoriaa esittelemällä steerisen esteen vaikutuksen aineensiirtoon ja lopullisen 

muotonsa se sai, kun Sakai [27] lisäsi tortuositeetin eli mutkittelevuustekijän parametrin 

aineensiirtoon membraanin läpi. Seuraavat yhtälöt [7] pätevät modifioidulle huokosteorialle:  

 

𝑘𝑀 = 𝐷𝑤 ∙ 𝑓(𝑞) ∙ 𝑆𝐷 ∙ (
𝐴𝑘

∙𝑥
)          (7) 

 

jossa  kM  membraanin permeabiliteetti 

  Dw  diffuusiokerroin vedessä tietylle komponentille 

  Ak  membraanin pinnan huokoisuus 

  x  aineensiirtoa vastustavan membraanin osan paksuus 

    tortuositeetti 

 

𝐿𝑝 = (
𝑟𝑝
2

8
) ∙ (

𝐴𝑘

∙𝑥
)            (8) 

 

jossa  Lp  hydraulinen permeabiliteetti eli membraanin läpäisevyys veden

    suhteen 

    veren viskositeetti 

 

𝑞 =
𝑟𝑠

𝑟𝑝
             (9) 

 

jossa  rs  aineensiirtoon osallistuvan komponentin säde 

  rp  membraanin huokosen säde 

 

 = 1 − 𝑔(𝑞) ∙ 𝑆𝐹          (10) 

 

jossa    Stavermanin heijastuskerroin [-]  
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𝑆𝐷 = (1 − 𝑞)2          (11) 

 

𝑆𝐹 = 2(1 − 𝑞)2 − (1 − 𝑞)4        (12) 

 

𝑓(𝑞) =
1−2.1050𝑞+2.0865𝑞3−1.7068𝑞5+0.72603𝑞6

1−0.75857𝑞5
      (13) 

 

𝑔(𝑞) =
1−(2 3⁄ )𝑞2−0.20217𝑞5

1−0.75857𝑞5
        (14) 

 

SD, SF, f(q) ja g(q) ovat dimensiottomia stereokorjauskertoimia, jotka määritetään q:n funktiona. 

q on puolestaan aineensiirtoon osallistuvan komponentin säteen ja huokosen säteen suhde. 

Huokosteoriaa voidaan hyödyntää sillä ehdolla, että q < 0.8 [7]. Kuvassa 16 on esitetty 

huokosteorian periaate, jossa membraanin huokosten säteiden oletetaan olevan yhdenmukaisia. 

 

 

Kuva 16 Huokosteorian periaate. rp = membraanin huokosen säde, rs = aineensiirtoon 

 osallistuvan komponentin säde, x = Erotukseen osallistuvan membraanin osan 

 paksuus [7]. 
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Membraanin kemiallinen rakenne määrittää sekä sen hydrofiilisen että hydrofobisen luonteen 

siinä missä fysikaalinen rakenne määrittää huokosten koon ja aineensiirtoon vaikuttavan 

membraanin osan paksuuden. Näin ollen membraanin suunnittelussa on ensisijaisen tärkeää 

ottaa huomioon sekä membraanin kemiallisen että fysikaalisen rakenteen vaikutukset. [7] 

 

4.4 Membraanien valmistus 

 

Synteettiset onttokuituiset polymeerimembraanit ovat nykyään pääasiassa kliinisessä käytössä 

maailmanlaajuisesti ja siten tässä kappaleessa tarkastellaan yksityiskohtaisesti niiden 

valmistusta RC-membraanien sijaan. Esimerkiksi asymmetrisen polyeetterisulfonimembraanin 

(PES) valmistus on monimutkainen prosessi, joka koostuu useista kriittisistä askeleista. [22] 

 

Valmistusprosessi alkaa polyeetterisulfonia (PES) ja polyvinyylipyrrolidonia (PVP) sisältävän 

seoksen valmistamisesta. PVP:n lisääminen on välttämätöntä seoksen hydrofiilisyyden 

lisäämiseksi, mikä mahdollistaa membraanin kostuvuuden ja estää proteiinien kertymisen ja 

verihiutaleiden adheesion membraaniin sen altistuessa verelle. PVP:n määrä ja seoksen 

molekyylimassa määrittävät sen viskositeetin sekä muodostuvan membraanin tukikerroksen 

lopullisen rakenteen. [22] 

 

Onttokuidun kehruussa tärkeässä roolissa on spinneretiksi kutsuttu väline, jonka avulla 

polymeereista muodostetaan kuituja ja tässä tapauksessa dialyysimembraani [28]. PVP:n 

sisältävä polymeeriseos pursotetaan spinneretin suuttimen ulomman renkaan läpi ja sisempään 

putkeen syötetään onttokuidun sisemmän halkaisijan muodostava niin sanottu porausneste (bore 

liquid). Spinneretin ulostulossa porausneste kohtaa polymeeriseoksen ja kuidun sisempi ontelo 

muodostuu saostumisen käynnistyessä. Muodostunut onttokuitu ohjataan 

koagulointihauteeseen, jossa muodostuu kaksi eri faasia: polymeeririkas faasi, joka muodostaa 

aineensiirtoon osallistuvan kalvon, sekä polymeeriköyhä faasi, joka muodostaa huokoset. 

Membraanin seinämän ja ontelon sisältämän veden määrää vähennetään systemaattiseesti 

kapillaarivoimien avulla, jotta huokosten halkaisija pienennettyä halutun kokoiseksi [22]. 

Kuvassa 17 on esitetty spinneretin toimintaperiaate ja onttokuidun muodostuminen. 
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Kuva 17 Spinneretin toimintaperiaate ja onttokuidun muodostuminen [28]. 

 

Kuten kuvassa 17 on esitetty, kuituun kohdistuu kehruuprosessin aikana monia sen 

suorituskykyyn ja morfologiaan vaikuttavia voimia. Nämä voimat luokitellaan seuraavasti: (1) 

spinneretin tuottamat leikkaus- ja elongaatiovoimat; (2) ilmavälissä vaikuttava painovoima; 

sekä (3) kuidun kerääjän ja hyytymishauteen aiheuttamat voimat [28]. Membraanin 

huokoskokojakauma ja huokostiheys määräytyvät näiden edellä mainittujen voimien ansiosta. 

Huokostiheys vaikuttaa merkittävästi sekä membraanin aineensiirtokykyyn, jota kuvaa 

aineensiirtopinta-alakerroin KoA, että hydrauliseen permeabiliteettiin, jota kuvaa yhtälössä (2) 

esitetty ultrafiltraatiokerroin KUF. Huokostiheyden lisäksi huokosten keskimääräinen koko ja 

kokojakauma vaikuttavat ultrafiltraatiokertoimeen sekä liunneiden aineiden seulontakertoimiin 

[22]. 
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Dialysaattorin valmistusta varten kootaan useita tuhansia yksittäisiä kuituja, noin 10000-17000 

kappaletta, yhdeksi kimpuksi, jolla on tarkasti määritetyt ominaisuudet kuten kuitujen tietty 

avaruudellinen järjestys ja tietty pakkaustiheys. Nämä parametrit vaikuttavat muun muassa 

dialysaattivirtaukseen, joka puolestaan vaikuttaa merkittävästi dialysaatin puolella tapahtuvaan 

aineensiirtoon. Valmis onttokuitukimppu asetetaan dialysaattorin muovikoteloon ja kuidut 

suljetaan kestävästi kaksivaiheisessa prosessissa. [22] 

 

Ensimmäisessä vaiheessa kuitukimpun jompikumpi pää kapseloidaan polyuretaanin avulla 

siten, että pyritään välttämään kuitujen onteloiden obstruktio ja minimoimaan kapseloidun 

alueen pinta-ala, koska tämä alue ei kykene osallistumaan aineensiirtoon. Toisessa vaiheessa 

polyuretaanin kovettumisen jälkeen kimppu katkaistaan erikoisveitsellä tietyssä lämpötilassa, 

jotta pystytään säätelemään pinnan karheutta, joka puolestaan vaikuttaa proteiinien kertymiseen 

ja hyytymiseen. Tämä vaihe on myös erityisen tärkeä kimpun sisäisen verenvirtausjakauman 

säätelyssä. [22] 

 

Kun kotelo on valmistettu, membraanikimpun integriteetti arvioidaan paineistamalla veriaitio 

ja monitoroimalla paineenvaihtelua dialysaattiaitiossa. Dialysaattipaine paine nousee, mikäli 

membraanin kuidussa on vuoto. Lopulta tarkistuksen jälkeen valmis tuote sterilisoidaan 

esimerkiksi höyryllä, elektroni- tai  -säteilyllä. [22] 

 

Sterilisaation avulla pyritään säilyttämään dialysaattorikotelon ehjyys, minimoimaan 

membraanirakenteen muutokset sekä vähentämään jäämäkemikaalien tasot niin alhaisiksi, että 

ne saadaan poistettua lopullisesti rutiinihuuhtelulla ennen dialyysihoidon aloitusta. Onttokuidun 

ja membraanin koko valmistusprosessi tapahtuu puhtaissa huoneissa, millä pyritään 

aikaansaamaan ympäristö, jossa on mahdollisimman vähän bakteereja ja minimaalinen määrä 

endotoksiineja [22]. Kuvassa 18 on esitetty yksityiskohtaisesti, miten valmistusprosessi 

vaikuttaa dialyysimembraanin huokoskokojakaumaan ja huokostiheyteen. 
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Kuva 18 Valmistusprosessin vaikutus membraanin huokoskokojakaumaan ja huokostiheyteen. a| 

 Huokostiheyden ja huokoskokojakauman välinen suhde. b| Läpäisevyydeltään erilaisten

 membraanien ultrafiltraatiokerroin KUF esitettynä ultrafiltraatiovirtaaman Qf, ja 

 transmembraanipaineen TMP funktiona. TMP muodostuu veriaition hydrostaattisen 

 paineen Pb ja dialysaattiaition hydrostaattisen paineen Pd erotuksesta, josta vähennetään 

 lisäksi plasman onkoottinen paine . c| Aineensiirtopinta-alakertoimen KoA vaikutus 

 esitettynä puhdistuman ja verenvirtauksen funktiona d| Membraanin 

 huokoskokojakauman vaikutus esitettynä seulontakertoimen SC ja molekyylimassan

 funktiona. MCO (medium cut-off) tarkoittaa membraania, jossa huokoskoko on noin 

 kooltaan suuren ja pienen läpäisevyyden membraanien huokoskokojen välissä.  

 R = retentiokerroin [22]. 

 

4.5 Membraaneihin kohdistuvat ongelmat ja haasteet 

 

Membraanien kehitys ensimmäisistä kollodiummembraaneista nykyaikaisiin 

polysulfonimembraaneihin on ollut huimaa ja erityisesti 1950-luvulta eteenpäin lukuisiin 

dialyysimembraanien ongelmiin ja haasteisiin on saatu vastauksia. Suurimpana haasteena sekä 

viime että tällä vuosituhannella on ollut dialyysimembraanin biokompatibiliteetti eli 

yhteensopivuus potilaan elimistön kanssa. Koska dialysaattoria käytetään toistuvasti, noin 

kolme kertaa viikossa neljän tunnin ajan, pienikin huonosta yhteensopivuudesta aiheutuva 

tapahtuma voi aiheuttaa epätoivottuja sivuoireita kuten kroonisen tulehdustilan. [7] 
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1970-luvulle asti RC-membraanit dominoivat markkinoita, mutta vähitellen ne korvattiin 

synteettisillä polymeerimembraaneilla [7]. Vuonna 1968, jolloin RC-membraanit olivat eniten 

käytettyjä, havaitsivat Kaplow ja Goffiret [29] dialyysin aiheuttavan väliaikaisen leukopenian 

noin 2-15 minuuttia hoidon aloituksen jälkeen. Tämä äkillinen valkosolujen lasku kuitenkin 

korjaantui keskimääräisesti noin tunti sen tapahtumisen jälkeen.  

 

Dialyysin on myös todettu aiheuttavan useita muita reaktioita, jotka eivät välttämättä aiheudu 

itse membraanista. Tyypin A reaktioihin kuuluvat muun muassa hengenahdistus, 

nokkosihottuma, matala verenpaine, sydänpysähdys ja pahimmissa tapauksissa kuolema. Nämä 

voivat reaktiot voivat aiheutua, mikäli endotoksiineja päätyy verenkiertoon. Esimerkiksi 

AN69-membraanin on todettu lisäävän bradykiniinin aktivaatiota aiheuttaen tuledusreaktion, 

joka voi johtaa edellä mainittuihin oireisiin. Tyypin B reaktioihin kuuluvat selkä- ja rintakipu 

ovat huomattavasti lievempiä eikä niiden syntymekanismia tiedetä [9]. Sekä tyypin A että B 

reaktioita tuli usein vastaan ensimmäisen dialyysihoidon aikana, minkä seurauksena niitä 

käsiteltiin aikaisemmin ensimmäisen käytön syndroomana (first-use syndrome, FUS) [30]. 

 

Craddock et al. [31] havaitsivat RC-membraanien käytöstä aiheutuvan komplementtiaktivaation 

johtavan valkosolujen kertymiseen verisuoniin ja keuhkoihin. Näiden membraanien 

monomeerien kolmella hydroksyyliryhmällä on havaittu olevan läheinen yhteys 

komplementtiaktivaatioon ja elimistön puolustusreaktion käynnistymiseen. Tämän seurauksena 

kehitettiin CA-, CDA- ja CTA-membraanit, joissa yksi, kaksi tai kaikki kolme 

hydroksyyliryhmää korvattiin asetaattiryhmillä. Näillä membraaneille oli parempi 

biokompatibiliteetti mutta myös parempi läpäisevyys veden ja membraanin läpi kuljetettavien 

aineiden suhteen, minkä takia niitä käytetään edelleen maailmalla [7]. Edellä mainittujen 

membraanien rakennekaavat ovat esitettyinä kuvassa 4 CA-membraania lukuunottamatta. 

 

Ihmisen alkuvirtsan filtraatiosta vastaava hiussuonikeräsen glomerulussuonen tyvikalvo 

(glomerular basement membrane, GBM), on negatiivisesti varautunut. Näin ollen kaikki 

dialyysimembraanit ovat myös negatiivisesti varautuneita pyrkien imitoimaan tätä alkuperäistä 

kalvoa. [7] 
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Membraanien suuri negatiivinen varaus voi kuitenkin aiheuttaa potilaalle negatiivisen 

varauksen syndrooman (negative charge syndrome, NCS) [7]. Tielemans et al. [32] havaitsivat, 

että AN-69-membraanin käyttö yhdessä ACE-inhibiittoreiden eli angiotensiinikonvertaasin 

estäjien kanssa johti viiden potilaan kohdalla anafylaktiseen shokkiin eli hengenvaaralliseen 

allergiseen reaktioon.  

 

Materiaalin suuri negatiivinen varaus, noin -70 mV, voi aktivoida Hagemanin tekijän eli 

hyytymistekijä XII:n XIIa:ksi, joka lopulta johtaa bradykiniinin tuottamiseen kininogeenistä. 

Normaalisti kininaasi II deaktivoisi bradykiniinin, mutta ACE-inhibiittoreita käyttävien 

potilaiden tapauksessa kininaasi II deaktivoituu, jolloin bradykiniinin aiheuttamia reaktioita ei 

kyetä estämään. Tällöin bradykiniinin aiheuttaman kaskadireaktion johdosta typpimonoksidin 

(NO) tuotanto lisääntyy, verisuonien läpäisevyys kasvaa, verenpaine laskee ja lopulta potilas 

päätyy anafylaktiseen shokkiin [7]. Kuvassa 19 on esitetty negatiivisen varauksen syndrooman 

syntymekanismi. 

 

 

Kuva 19 Negatiivisen varauksen syndrooman (NCS) syntymekanismi [7]. 
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Hemophan-membraani kehitettiin membraanin negatiivisen varauksen aiheuttamien 

ongelmien tultua ilmi. Siinä RC-membraaniin liitettiin positiivisesti varautunut kemiallinen 

rakenne, dietyyliaminoetyyli, parantamaan sen pintaominaisuuksia ja vähentämään negatiivista 

varausta, minkä seurauksena komplementtiaktivaatio vaimeni huomattavasti. Hemophan 

kuitenkin absorboi hemodialyysihoidossa annettavaa hepariinia, mikä johti veren hyytymiseen 

aiheuttaen uuden ongelman dialyysimembraanien bioyhteensopivuuden saralla. Tämän 

seurauksena kyseisen membraanin tuotanto lopetettiin. Eräässä testissä RC-membraanin pinta 

päällystettiin E-vitamiinilla pyrkien parantamaan sen antioksidatiivisia vaikutuksia. Tätä 

tekniikkaa sovellettiin myös PSf-membraaneihin ja kyseisiä malleja on saatavilla edelleen 

markkinoilla. [7] 

 

Eräs suurimmista nykyaikaisten membraanien haasteista on hydrofiilisenä lisäaineena käytetyn 

PVP:n aiheuttamat vaikutukset. Lähes kaikki nykyään eniten käytetyistä PSf-membraaneista ja 

sen kemiallista rakennetta muistuttavista membraaneista sisältävät PVP:a, jolla pyritään 

vähentämään synteettisille membraaneille ominaista hydrofobista luonnetta [7]. Polyvinyyli-

pyrrolidoni on siten keskeinen komponentti synteettisissä membraaneissa. 

 

Huolestuttavaa onkin, että osa tutkimuksista osoittaa PVP:n huuhtoutuvan pois synteettisten 

dialyysimembraanien pinnalta [22]. Miyata et al. [33] osoittivat, että membraanien 

varastointiajalla on positiivinen korrelaatio huuhtoutuneen PVP:n määrän kanssa ja että 

erilaisilla membraanien sterilisaatiomenetelmillä on suuri merkitys huuhtoutumisen 

tapahtumisessa. Murakami et al. [34] puolestaan havaitsivat polysulfonimembraanien käytön 

johtavan usein tapahtuviin haitallisiin reaktioihin, kuten anafylaktiseen shokkiin, ja päättelivät 

PVP:n huuhtoutumisen olevan mahdollinen syypää tapahtumiin. Tarkkaa syntymekanismia ei 

kuitenkaan vielä tunneta. Membraanissa olevan PVP:n määrän on lisäksi huomattu olevan 

suoraan verrannollinen immuunivasteen aikaansaamisessa tärkeässä roolissa olevan 

komplementti C3a:n määrän kasvussa. Näin ollen PVP ei välttämättä ole paras mahdollinen 

hydrofiilinen lisäaine ottaen huomioon sen yhteensopivuuden veren kanssa [7]. 
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5 TULEVAISUUDEN PAINOPISTEET MEMBRAANIEN KÄYTÖSSÄ 

 

Membraanien kehitys nykyhetkeen asti on ollut huimaa ja tämän kehityksen hyödyt saadaan 

tulevaisuudessa maksimoitua, mikäli tutkimus ja käytettävissä olevat resurssit kohdistetaan 

optimaalisesti. Tietenkin näitä painopisteitä on verrattain vaikeaa arvioida etukäteen, mutta 

tässä luvussa pyritään antamaan suuntaviivoja niiden arvioimiseen. Dialyysimembraanien 

optimaalisen rakenteen ja funktionaalisten vaatimusten lisäksi tarkastellaan niiden tulevaisuutta 

ja potentiaalisia tutkimuskohteita kiinnittäen samalla huomiota potilaan elämänlaatuun sekä 

tulevaisuuden hoitomuotoihin. 

 

5.1 Membraanien optimaalinen rakenne  

 

Tehokkaan ja turvallisen verenpuhdistuksen kriteerit sekä yksilöllisen hoidon asettamat 

erityisvaatimukset ovat verrattain korkeat, mihin on pyritty vastaamaan kehittämällä erittäin 

spesifisiä ominaisuuksia sisältäviä membraaneja. Avainelementtejä hoidon onnistumisessa ja 

aineensiirrossa ovat dialyysimembraanin rakenteen morfologia sekä membraanin aktiivinen 

erotuskerros eli pintakerros. Drioli et al. [23] mukaan membraanin optimaaliset ominaispiirteet, 

ottaen huomioon aineensiirtoon vaikuttavat teoreettiset muuttujat, ovat seuraavat: 

 

• Membraanin aktiivisen erotuskerroksen eli pintakerroksen tulisi olla mahdollisimman ohut, 

jotta saavutetaan suuri virtaus membraanin läpi. 

• Hydrofiiliset pintaominaisuudet spontaania kostumista varten ovat välttämättömiä matalan 

proteiiniadsorption saavuttamiseksi. 

• Membraanin pinnan huokoisuuden ja kokonaishuokoisuuden tulisi olla suuri suuren 

hydraulisen permeabiliteetin eli veden läpäisevyyden saavuttamiseksi. 

• Maksimihuokoskoko ei saa ylittää tiettyä rajaa, jotta tärkeitä proteiineja, kuten albumiinia 

ei menetetä.  

• Membraanin mekaanisen vakauden tulee olla riittävä kestääkseen hoidon ja 

valmistusprosessin aikana syntyvät paineet. 
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Näiden perusvaatimusten lisäksi seuraavien funktionaalisten vaatimusten tulee myös täyttyä 

optimaalisen hoitovasteen saavuttamiseksi [23]: 

 

• Veren kanssa kosketuksiin joutuvan membraanin pinnan karheuden tulee olla 

mahdollisimman vähäinen, jotta vuorovaikutus veren komponenttien kanssa minimoituu. 

• Hydrofiilisten ja hydrofobisten alueiden syntyminen veren kanssa kosketuksiin joutuvaan 

membraaniin on tärkeää hyvän biokompatibiliteetin (alhainen verikomponenttien aktivaatio 

ja alhainen proteiinien adsorptio) saavuttamiseksi. 

• Sytokiinien ja tulehdusreaktiota indusoivien aineiden, kuten endotoksiinien, kulkeutumisen 

estäminen dialysaattipiiristä verenkiertoon. 

• Membraanien suunnittelu sisähalkaisijaltaan, tiheydeltään ja geometrialtaan siten, että 

suurin mahdollinen aineensiirto membraanin läpi saavutetaan. 

 

Membraanimateriaalin valinta on ratkaiseva tekijä sen erotusominaisuuksia ja 

biokompatibiliteettia tarkastellessa. Siltä vaadittavat perustoiminnot ja -vaatimukset ovat 

seuraavat [23]:  

 

i. Toksiinien ja ylimääräisen väkevöidyn nesteen erotus potilaan verestä. 

ii. Elimistön elektrolyyttitasapainon palautus. 

iii. Pienin mahdollinen membraanin pinnan aiheuttama verikomponenttien aktivaatio. 

Mahdollisimman hyvä hemokompatibiliteetti eli yhteensopivuus veren kanssa. 

iv. Riittävä terminen, mekaaninen ja kemiallinen stabiliteetti, jotta valmistusprosessi, 

sterilisaatio ja puhdistussyklit eivät muuta membraanin ominaisuuksia. 
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5.2 Membraanien tulevaisuus ja potentiaaliset tutkimuskohteet 

 

Dialyysimembraanien suurin ongelma on riittävän biokompatibiliteetin saavuttaminen. Monet 

klassiset ongelmat, kuten väliaikainen leukopenia, komplementtiaktivaatio ja NCS, on saatu 

ratkaistua muokkaamalla dialyysimembraanien fysikaalista ja kemiallista rakennetta. 

Tulevaisuuden haasteena on kuitenkin sekä huokosten muodostamisessa että hydrofiilisenä 

lisäaineena käytetyn PVP:n korvaaminen jollain muulla yhdisteellä [7]. Näin ollen 

tulevaisuudessa tulisi ohjata resursseja vaihtoehtoisten hydrofiilisten lisäaineiden tutkimiseen 

tai mahdollisesti rakenteeltaan kokonaan uudenlaisten membraanien kehittämiseen.  

 

Membraanin pinnan muokkaus erilaisilla lisäaineilla on myös yksi mahdollinen tapa saavuttaa 

parempi läpäisevyys ja biokompatibiliteetti [7]. Esimerkiksi PSf-membraanien päällystäminen 

E-vitamiinilla vähensi merkittävästi reaktiivisten happiradikaalien ja vapaiden radikaalien 

määrää, jotka syntyvät veren ja membraanin välisessä kosketuksessa [7,22]. Vaikkakin 

membraanien päällystäminen on tuottanut hyviä kliinisiä tuloksia, sisältävät valtaosa 

päällystetyistä membraaneista kuitenkin PVP:tä.  

 

Membraanien pinnan muokkaus ei siis vielä riitä ratkaisuksi hydrofiilisten lisäaineiden 

aiheuttamiin komplikaatioihin, mutta pintamodifikaatiot vaikuttavat kuitenkin merkittävästi 

sekä membraanin aineensiirtoon että yhteensopivuuteen. Eräs vakavasti harkittava 

tutkimuskohde keinomunuaishoidon saralla on ihmiskehon oman munuaisen toiminnan entistä 

suurempi jäljittely erilaisissa dialyysihoidoissa. [7] 

 

Kim et al. [35] esittelivät PLOS ONE-lehdessä vuonna 2016 ilmestyneessä 

tutkimusartikkelissaan, ”Diffusive silicon nanopore membranes for hemodialysis applications”, 

olennaisesti erilaisen lähestymistavan implantoitaviin ja siirrettäviin hemodialyysimenetelmiin. 

He hyödynsivät mikrosysteemejä (microelectromechanical system, MEMS) 

valmistusprosessissaan ja kehittivät diffuuseja, ohuita, piipohjaisia tasalevy-membraaneja. 

Näillä piipohjaisilla nanohuokosmembraaneilla (silicon nanopore membranes, SNM) on 

biomimeettinen eli luontoa jäljittelevä viiltohuokosgeometria ja yhtenäinen 

huokoskokojakauma, mistä johtuen niillä on poikkeuksellisen hyvä läpäisevyys.   
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Kuvassa 20 on esitetty miten MEMS-teknologian avulla SNM:n tukikerroksen rakennetta 

parannettiin. 

 

 

Kuva 20 Periaatekuva piipohjaisen nanohuokosmembraanin (SNM) tukikerroksen rakenteen

  parantamisesta MEMS-teknologian avulla. Vasemmalla on standardi-SNM, jossa on 

  400 m paksu tukikerros ja oikealla diffuusi-SNM, jossa tukikerroksen paksuus on 100

  m. Tukikerroksen paksuuden pienentäminen paransi aineensiirtoa huomattavasti. 

  Veren (kb), membraanin (km), tukirakenteen (ks) ja dialysaatin (kd) aineensiirtokertoimet

  ovat esitettynä kuvassa. Diffuusi-SNM:n dialysaatin aineensiirtokerroin määritetään

  tukikerroksen ontelon (kd,cavity) ja dialysaattikanavan (kd,channel) aineensiirtokertoimien 

  avulla [35]. 

 

In vitro -tutkimuksissa diffuusi-SNM:n efektiivinen pinta-ala oli 2,52 cm2 ja sioille tehtävissä 

extrakorporeaaleissa tutkimuksissa puolestaan 2,02 cm2. Uuden valmistustekniikan avulla 

diffusiivinen poistuma kasvoi 2,3-kertaiseksi verrattuna standardi-SNM:iin. Beta-2-

mikroglobuliinin poistuma oli 18% urean poistumaan verrattuna, kun taas nykyisin yleisessä 

käytössä olevilla korkean läpäisevyyden hemodialysaattoreilla kyseinen luku on välillä 5-8% 

[35]. Taulukossa II on esitetty in vitro -tutkimuksessa saadut poistuma-arvot normalisoituna 

membraanin efektiivisen pinta-alan, 2,52 cm2, suhteen. 

 

Taulukko II: In vitro -tutkimuksissa saadut poistuma-arvot (ml/min/m2). Poistuma-arvot ovat 

  normalisoitu membraanin efektiivisen pinta-alan, 2,52 cm2, suhteen [35]. 

 Kreatiniini Urea Fosfori 
Beta-2-

mikroglobuliini 

Diffuusi-SNM 109 ± 14 150 ± 21 87± 13 109 ± 14 

Standardi-SNM 53± 7 63 ± 4 45 ± 3 13± 4 

Parannus 2,1X 2,4X 1,9X 2,1X 
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Standardi- ja diffuusi-SNM:n ainutlaatuinen viiltohuokosgeometria mahdollistaa paremman 

keskikokoisten molekyylien poistuman kuin nykyisin markkinoita dominoivat 

onttokuitumembraanit, joiden huokoskokojakaumat ovat suurempia. Tukikerroksen paksuuden 

pienentäminen paransi entisestään membraanin diffusiivista aineensiirtokykyä. Tulevaisuuden 

ennusteet diffuusi-SNM:n kliinisen käytön suhteen näyttävät erittäin valoisilta, mutta näiden 

ennusteiden toteutumiseen ja siihen, että diffuusi-SNM läpäisee hemodialyysimembraaneilta 

vaadittavat testit ja vaatimukset, saattaa kulua vielä aikaa [35]. Kuvassa 21 esitetty diffuusi-

SNM ja sen mittasuhteet. 

 

 

Kuva 21 Diffuusi, piipohjainen nanohuokosmembraani (diffuusi-SNM) ja sen mittasuhteet. A| 

 Diffuusi-SMN:n veren kanssa kosketuksissa oleva pinta. Sen mitat ovat kuvan 

 mukaisesti 65 mm x 10 mm. Efektiivinen pinta-ala on 2,52 cm2. Membraanin 

 toiminnalliset huokososat ovat näkyvissä levyllä 3 mm x 3mm kokoisina neliöinä. B| 

 Diffuusi-SNM:n dialysaatin kanssa kosketuksissa oleva pinta. C| Lähikuva membraanin 

 viiltohuokosista dialysaattipuolelta otettuna [35]. 

 

HD-hoitoja läpikäyvillä potilailla on huonompi pitkäaikaisennuste kuin munuaissiirron saavilla 

potilailla eikä onttokuituisten polymeerimembaanien perustana oleva teknologia ole muuttunut 

merkittävästi viimeisen neljän vuosikymmenen aikana. Maailmanlaajuisesti lähes 2 miljoonaa 

munuaisten kroonisesta vajaatoiminnasta kärsivää potilasta tarvitsee HD-hoitoa elääkseen. [35]  
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Tulevaisuudessa tapahtuvan väestönkasvun seurauksena, munuaispotilaiden määrä ei 

todennäköisesti vähene ja siten uuden munuaisen sijasta hemodialyysihoitoa saavien potilaiden 

määrä puolestaan lisääntyy.  

 

5.3 Tulevaisuuden hoitomuodot ja mahdollisuudet 

 

Munuaisten kroonisesta vajaatoiminnasta kärsiville potilaille on tarjolla useita erilaisia 

hoitomuotoja, joiden tehokkuutta kyetään mittaamaan verrattain hyvin moderneilla 

laboratoriovälineillä. Kuitenkin hoidon hyödyllisyyttä arvioitaessa tärkein parametri on potilaan 

elämänlaadun parantaminen, jota on myös kaikkein vaikein mitata. Tutkijat ja lääkärit joutuvat 

jatkuvasti tasapainoilemaan näiden kahden tekijän välillä saavuttaakseen optimaalisen 

hoitotuloksen, mutta todennäköisesti tulevaisuudessa tämä tasapainoilu helpottuu. 

 

Tällä hetkellä munuaispotilaiden standardihoitona toimii hemodialyysi kolmasti viikossa noin 

3-4 tunnin ajan, vaikkakin lukuisat tutkimukset [36-38] osoittavat potilaan hoitovasteen olevan 

parempi HD-hoidon tapahtuessa useammin ja hoitoajan ollessa pidempi. Hidas ultrafiltraatio-

virtaama, Qf, oli myös onnistuneen hemodialyysin kannalta hyödyllistä ja jokainen 30:llä 

minuutilla pidennetty aikajakso HD-hoidossa vähensi kuoleman suhteellista riskiä 7% [36]. 

Kuusi kertaa viikossa toistuvan HD-hoidon havaittiin muun muuassa vähentävän hypotensiota 

ja sydämen vasemman kammion liikakasvua sekä parantavan potilaiden elämänlaatua enemmän 

verrattuna tavanomaiseen HD-hoitoon kolmasti viikossa [37,38]. 

 

Pidempikestoinen ja toistuva dialyysihoito on siis havaittu hoitovasteeltaan ylivertaiseksi, mutta 

sen toteuttaminen käytännössä on huomattavasti vaikeampaa, koska tällöin potilaat viettäisivät 

valtaosan päivistään sairaaloissa hemodialysaattoriin kytkettynä. Nämä havainnot ovat 

herättäneet kiinnostuksen kannettaviin tai implantoitaviin dialyysihoitomenetelmiin. 
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Nykyiset korkean läpäisevyyden hemodialyysimembraanit on tyypillisesti valmistettu 

polysulfonista tai polyeetterisulfonista, joilla on niiden laajasta huokoskokojakaumasta ja niille 

ominaisesta huokosgeometriasta johtuen rajoitettu selektiivisyys ja läpäisevyys. Ne aiheuttavat 

myös monia haitallisia sivuvaikutuksia joutuessaan kosketuksiin veren kanssa sekä ovat 

pakkauskooltaan suuria, mikä estää niiden miniaturisaation. MEMS-teknologia sen sijaan voi 

tulevaisuudessa mahdollistaa kannettavien tai implantoitavien nanohuokosmembraanien 

valmistuksen, koska sen avulla voidaan muunnella huokosgeometriaa optimaalisen 

aineensiirron ja läpäisevyyden saavuttamiseksi sekä saada aikaan yhdenmukainen ja toistettava 

huokoskokojakauma. Myös membraanien pintakemian modifiointi on mahdollista 

immunologisten reaktioiden ja proteiinien saostumisen estämiseksi. [35] 

 

Jo ennen MEMS-teknologian esiintuloa, kannettavan hemodialysaattorin mahdollisuutta on 

tarkasteltu lukuisissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Lee ja Roberts [39] tutkivat vuonna 2008 

vatsakalvopohjaisen, automatisoidun ja kannettavan keinomunuaisen toimintaa. 

Tulevaisuudessa mikrosysteemejä hyödyntävien biolääketieteellisten laitteiden oletetaan 

parantavan munuaiskorvaushoidon hoitovastetta sekä tehostavan potilaiden fysiologisten 

parametrien seurantaa niin paljon, että koko nefrologian alan uskotaan mullistuvan [40].  

 

Gura et al. [41] kehittivät kroonisesta munuaisten vajaatoiminnasta kärsiville potilaille noin 5 

kiloa painavan prototyyppiversion kannettavasta keinomunuaisesta (wearable artificial kidney, 

WAK), joka kykeni tarkasteltavan 24 tunnin jakson aikana samaan kuin sairaaloissa käytössä 

olevat hemodialysaattorit. Tutkimus kuitenkin jouduttiin keskeyttämään teknisten ongelmien 

vuoksi, joihin kuuluivat dialysaattipiiriin kertynyt liiallinen määrä hiilidioksidikuplia sekä 

vaihtelevat veri- ja dialysaattivirtaamat. Kannettavan hemodialysaattorin hyvä hoitovaste 

osoitti, että se voi tulevaisuudessa toimia käypänä hoitovaihtoehtona, mikäli siihen kohdistuvat 

tekniset haasteet saadaan ratkaistua. Uusien lääketieteellisten laitteiden ja välineiden kehitys 

tulee kuitenkin tapahtua siten, että potilasturvallisuus asetetaan etusijalle. 

 

Kuvassa 22 on esitettynä ylempänä kokonaiskuva WAK-prototyypistä ja alempana puolestaan 

WAK-prototyyppi kiristettynä potilaan dialyysisessiota varten. Tulevaisuudessa kannettavien 

keinomunuaisten koko tulee todennäköisesti pienenemään.  
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 Kuva 22 WAK-prototyyppi. Ylempänä on yleiskuva keinomunuaisesta ja alempana se on 

 kiinnitettynä potilaaseen hoitosessiota varten [41]. 

 

Tällä hetkellä eräs potentiaalinen tutkimuskohde on hemodialyysin ja hemodiafiltraation 

vaikutusten tarkempi vertailu. Locatelli et al. [42] mukaan ei kyetä vielä varmasti sanomaan 

parantaako hemodiafiltraatio potilaiden selviytymisastetta ja siksi tarkentavia tutkimuksia tulisi 

tehdä muun muassa HDF:n konvektion suuruuden vaikutuksesta. Kliiniset tutkimukset antavat 

kuitenkin ymmärtää, että vähemmän käytetty hemodiafiltraatio saattaisi olla hemodialyysiä 

parempi hoitomuoto [42,43]. Tämä nosti esiin huolen HDF-hoitojen kustannustehokkuudesta 

suhteessa saatavin hyötyihin. Ramponi et al. [43] esittivät tämän hoitomuodon olevan kalliimpi, 

mutta kuitenkin kustannustehokas suhteessa saataviin kliinisiin hyötyihin ja parannuksiin 

potilaiden elämänlaadussa. Näin ollen myös Suomessa tulisi kiinnittää erityishuomiota uusiin 

tutkimustuloksiin dialyysihoitojen saralla, jotta potilaat saavat sekä ajankohtaisinta että parasta 

mahdollista hoitoa. 
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Nykyhetki tarjoaa myös mahdollisuuksia yksilöllistetyn lääketieteen saralla. Dialyysissä 

tapahtuva aineensiirto veren ja dialysaatin välillä on kaksisuuntainen prosessi, joka koostuu 

lukuisista vuorovaikutusmekanismeista fluidifaasien ja membraanin välillä. Näiden 

fluidifaasien luonne, aineensiirtoon osallistuvien molekyylien ominaisuudet sekä membraanin 

rakenne muodostavat lopulliseen aineensiirtotulokseen vaikuttavien elementtien 

kokonaisuuden. Täten dialyysimembraaneihin kohdistuvan luokittelujärjestelmän kehittäminen 

on verrattain monimutkaista eivätkä nykyiset, yksinkertaiset luokittelukriteerit riitä erottamaan 

markkinoilla olevien membraanien ominaisuuksia riittävän tarkasti. Kukin membraani voidaan 

erottaa homogeenisiin ja asymmetrisiin membraaneihin sekä selluloosa- että synteettisiin 

polymeerimembraaneihin, mutta tällöin membraanien yksilölliset ominaisuudet jäävät erittäin 

vähäiselle huomiolle [22]. Täten Ronco et al. [22] ovat ehdottaneet dialyysimembraaneille 

luokittelujärjestelmää, joka ottaa huomioon seuraavat parametrit: 

 

• Membraanin luonne ja koostumus 

• Membraanin rakenne 

• Membraanin ultrafiltraatiokerroin, KUF 

• Aineensiirtoon osallistuvien aineiden molekyylimassa, jolloin seulontakerroin, SC, on 0,9 

aiheuttaen aineensiirron pidättymistä (molecular weight retention onset, MWRO) 

• Membraanin biokompatibiliteetti 

• Membraanin hydrofiilisyys 

• Membraanin pinnan funktionalisaatio 

• Veri-membraani-rajapinnan sähköinen potentiaali eli ζ-potentiaali 

• Membraanin tiheys 

• Aineensiirtoon osallistuvan aineiden molekyylimassa, jolloin seulontakerroin, SC, on 0,1 

(molecular weight cut-off, MWCO) 

• Membraanin kokonaisaineensiirtokerroin, Ko 
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Dialyysimembraanien yhdenmukaista luokittelua ei voi suorittaa täysin onnistuneesti, mikäli 

kaikkia niiden aineensiirtoon vaikuttavia parametreja ei ole otettu huomioon. Membraanien 

luokittelujärjestelmän kehittyminen voi mahdollistaa tulevaisuudessa tehokkaamman 

yksilöllistetyn hoidon, koska kliinikot kykenisivät tällöin valitsemaan ominaisuuksiltaan 

optimaalisen dialyysimembraanin käytettäväksi potilaan HD-hoidossa. Potilaat saisivat 

tehokkaampaa ja täsmällisempää hoitoa, kun heidän yksilölliset tarpeensa otettaisiin paremmin 

huomioon [22]. Kuvassa 23 on havainnollistettu ehdotettu, moniulotteinen 

dialyysimembraanien luokittelu. 

 

 

Kuva 23  Moniulotteinen dialyysimembraanien luokittelu [22]. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Maailmanlaajuisesti lähes kaksi miljoonaa ihmistä sairastaa munuaisten kroonista 

vajaatoimintaa ja tarvitsee dialyysihoitoa loppuelämänsä ajan.  Munuaissiirron saavilla potilailla 

on parempi pitkäaikaisennuste kuin munuaisdialyysipotilailla, mutta kaikilla munuaisen 

vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta uuden munuaisen 

saamiseen johtuen muun muassa muista sairauksista tai korkeasta iästä. Tulevaisuudessa 

tapahtuvan väestönkasvun seurauksena munuaispotilaiden määrä kasvaa ja yhä useampi 

ihminen saa Suomessakin dialyysihoitoa. 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoite on antaa suomalaisen terveydenhuollon näkökulmasta 

mahdollisimman kattava ja perusteellinen kuva dialyysihoidoista ja niissä käytettävistä 

membraaneista hyödyntäen mahdollisimman monipuolisesti erilaisia tietokantoja, 

tiedejulkaisuja ja näkökulmia. Keinomunuaishoidot koskettavat todella suurta ihmismäärää ja 

niiden vaikutus potilaiden elämänlaatuun on hyvin merkittävä. Siksi kyseinen aihe ansaitseekin 

enemmän näkyvyyttä sekä tieteentekijöiden ja kliinikoiden täyden mielenkiinnon.  

 

Nykyisin eniten käytettyjen onttokuituisten polymeerimembraanien perustana oleva teknologia 

ei ole muuttunut merkittävästi viimeisen neljän vuosikymmenen aikana. Tulevaisuus tarjoaa 

monia mahdollisuuksia hoitomenetelmien ja membraanien kehittämiseen eikä niitä tule jättää 

käyttämättä. Munuaisten kroonisen vajaatoiminnan aiheuttamat vaikutukset siitä kärsivien 

potilaiden elämänlaatuun sekä yhteiskunnalle aiheutuviin kustannuksiin ovat niin suuret, että 

tutkimuksen pysähtyneisyyteen ei yksinkertaisesti ole varaa. 

 

Membraanien kehitys on kuitenkin ollut huimaa aina 1900-luvun alun ensimmäisistä 

kollodiummembraaneista nykyaikaisiin polysulfonimembraaneihin. Lukuisat tutkimusryhmät 

ovat tehneet löytöjä, jotka voivat tulevaisuudessa mullistaa koko nefrologian alan, mutta näiden 

löydösten maksimaalinen hyödyntäminen kliinisessä käytössä vaatii resurssien ja rahoituksen 

optimaalisen kohdistamisen. 
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Tulevaisuudessa lisätutkimuksia ja resursseja tulisi kohdistaa vaihtoehtoisten, synteettisissä 

polymeerimembraaneissa käytettävien, hydrofiilisten lisäaineiden tutkimukseen sekä 

mahdollisesti rakenteeltaan kokonaan uudenlaisten membraanien kehittämiseen johtuen PVP:n 

aiheuttamista komplikaatioista. Pidempikestoisen ja toistuvan dialyysihoidon on havaittu 

olevan hoitovasteeltaan ylivertainen, mistä johtuen kannettavien ja implantoitavien 

dialyysimenetelmien kehittämiseen tulisi kiinnittää lisähuomiota. MEMS-teknologia 

mahdollistaa dialyysilaitteistojen miniaturisaation ja sen avulla kehitetyt piipohjaiset 

nanohuokosmembraanit (SNM) voivat riittävät kliiniset testit läpäistessään edustaa 

tulevaisuuden dialyysimembraaneja. 

 

Dialyysimembraanien yksityiskohtaisempi luokittelu mahdollistaisi yksilöllisemmän ja 

tehokkaamman hoidon, mistä johtuen universaalin luokittelujärjestelmän luomiseen tulisi 

kohdistaa resursseja ja instituutioiden välistä yhteistyötä. Lisäksi hemodiafiltraation ja 

hemodialyysin hoitovasteiden vertailun suhteen tulisi suorittaa enemmän tutkimusta esimerkiksi 

satunnaistettujen vertailukokeiden avulla, jotta potilaat saisivat tehokkainta mahdollista hoitoa. 

Uusille innovaatioille dialyysimembraanien saralla on runsaasti tilausta ja tulevaisuudessa tämä 

tilaus voi muuttua jopa tarpeeksi. 
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