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Tässä tutkimuksessa selvitettiin hypernatremian esiintyvyyttä ja sille altistavia tekijöitä Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin akuutisti sairailla lapsipotilailla. Tutkimuksen tarkoituksena on 

selvittää hypernatremian väestöpohjainen ilmaantuvuus, ilmaantumisaika ja hypernatremia lle 

altistavat riskitekijät. 

 

Tutkimusainestoon kuuluvat kaikki 6.9.2007–6.9.2017 Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja 

lasten päivystyspoliklinikalla hoidetut alle 16-vuotiaat lapsipotilaat (n=46 518). Aineistosta 

poimittiin hakukriteerien mukaan lapsipotilaat (n=92), joilla esiintyi hoitojakson aikana 

hypernatremia (natrium≥150mmol/l) ja näille potilaille iän mukaan kaltaistetut verrokkipotilaat 

(n=181), joilla ei esiintynyt hoitojakson aikana hypernatremiaa (natrium<145mmol/ l) .  

Tutkimuspotilaiden sairaskertomukset käytiin johdonmukaisesti läpi, ja niistä kerättiin tiedot 

SPSS-syöttöpohjaan. 

 

Hypernatremia todettiin 0,2% lasten päivystyspoliklinikan potilaista. Lapsilla, joilla esiintyi 

hypernatremia hoitojakson aikana, yleisimmät hoidon syy -diagnoosit olivat gastroenteriitt i 

(29%), virusinfektio (16%) ja neurologinen sairaus (16%) (taulukko 1). Hypernatremialle 

altistavia riskitekijöitä olivat olemassa olevat perussairaudet, kehitysvammaisuus, PEG-

ruokintaletku, käytössä oleva säännöllinen lääkitys ja leikkaushoidon tarve (taulukko 2). 

Päätetapahtumista hypernatremiaan olivat yhteydessä sairaalahoidon tarve, tehohoidon tarve, 

neurologinen oire hoitojakson aikana ja kuolema hoitojakson aikana (taulukko 3). Hypernatremia 

oli kehittynyt 50% tapauksista ennen sairaalahoitoa, ja 50% hypernatremia ilmaantui 

sairaalahoidon aikana (kuva 1). 

 

Tutkimuksemme perusteella erityisesti lapset ja nuoret, joilla on perussairauksia, jotka 

vaikuttavat veden juomiseen, hyötyvät todennäköisesti äkillisesti sairaana ollessaan 

elektrolyyttien seurannasta sairaalahoidon aikana. 

  

  

  

  

  

  

  

 

Avainsanat: elektrolyytit, elektrolyyttihäiriö, hypernatremia, lapset, natrium 

 



 

SISÄLLYSLUETTELO  

  

SISÄLLYSLUETTELO ......................................................................................................... 3 

1. JOHDANTO .................................................................................................................... 4 

2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT ................................... 5 

2.1. Hypernatremian väestöpohjainen esiintyvyys ......................................................... 5 

2.2. Ilmaantumisaika ....................................................................................................... 6 

2.3. Hypernatremian riskitekijöiden kartoitus ................................................................ 6 

3. TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT ........................................... 6 

3.1. Tutkimusaineisto ...................................................................................................... 6 

3.2. Hypernatremian määritelmä ja tapausten hakukriteerit  ........................................... 6 

3.3. Laboratorioanalyysit ................................................................................................ 7 

3.4. Tutkimuspotilaista kerättävät tiedot......................................................................... 7 

3.5. Otoskoko .................................................................................................................. 8 

3.6. Verrokkien hakeminen ............................................................................................. 8 

4. TULOKSET .................................................................................................................... 9 

4.1. Hypernatremian ilmaantumisaika .......................................................................... 10 

4.2. Tapaus-verrokki -asetelman tulokset ..................................................................... 11 

5. POHDINTA................................................................................................................... 12 

5.1. Tutkimuksen rajoitteet ........................................................................................... 13 

5.2. Tutkimuksen kliininen merkitys ............................................................................ 14 

LÄHDELUETTELO ............................................................................................................ 15 



4 

 

1. JOHDANTO  

 

Tämä hypernatremiaa koskeva syventävä opinnäytetyö on osa Saara Lehtirannan 

väitöskirjaa varten tekemää tutkimusta lasten elektrolyyttihäiriöistä. 

 

Vakavat elektrolyyttihäiriöt ovat akuutisti sairailla lapsilla potentiaalisesti hengenvaarall is ia 

tiloja. Nesteiden vaihdunta suhteutettuna koko elimistön nestemäärään on lapsilla 

suurempaa kuin aikuisilla, ja pienten lasten munuaisten toiminta on vielä kehittymätöntä . 

Tämän vuoksi lapset ovat aikuisia alttiimpia vesi- ja elektrolyyttihäiriöille (Jalanko 2016).  

Yleisimmät lapsilta plasmasta mitatut elektrolyytit ovat natrium ja kalium. Lapsilla 

kuivuminen ja osmolaliteetin häiriöt johtuvat yleisimmin natriumin tai veden liiallisesta 

menetyksestä tai kasautumisesta. Plasman toonisuutta säädellään aivolisäkkeen erittämän 

antidiureettisen hormonin (ADH) ja janon tunteen lisääntymisen kautta. Nämä 

homeostaattiset järjestelmät ovat samat aikuisilla ja lapsilla, ja ne johtavat normaaliin (135-

145 mmol/l) seerumin natriumpitoisuuteen. Lisäksi elimistön natriumin ja veden määrän 

säätelyyn osallistuvat reniini-angiotensiini-aldosteroni -järjestelmä, natriureettiset peptidit 

ANP ja BNP, sympaattinen hermosto, endoteliini, typpioksidi, kiniini ja prostaglandiinit 

(Jalanko 2016).  

Hypernatremia on yleisesti määritelty tilana, jossa henkilön seerumin tai plasman natrium-

ioni-pitoisuus on >150mmol/l. Hypernatremian kehittyminen johtuu hypotonisten nesteiden 

(veden) menetyksistä ilman riittävää korvausta tai suolan liiallisesta saannista suhteessa 

veden saantiin. Gastroenteriitistä johtuva hypotonisten nesteiden menetys on lapsilla 

tyypillinen syy hypernatremian kehittymiseen. Erityisesti rotavirus -infektio voi aiheuttaa 

runsaan vetisen (hypotonisen) ripulin ja johtaa hypernatremiaan, mikäli menetettyjä nesteitä 

ei korvata riittävästi (Kaiser ym. 2012). Vastasyntyneillä yleisin syy hypernatremia n 

kehittymiseen on riittämätön veden saanti johtuen rintaruokinnan riittämättömyydestä. 

Ennaltaehkäisyssä on tärkeää kiinnittää huomiota vastasyntyneen painonlaskuun ja 

riittävään rintaruokintaan (Cooper ym. 1995, Forman ym. 2012, Moritz ym. 2005, Oddie 

ym. 2001, Oddie ym. 2013). 

Lapsilla hypernatremia on suhteellisen harvinainen elektrolyyttihäiriö. Sen tarkkaa 

esiintyvyyttä lapsiväestössä ei tunneta. Tämänhetkinen olemassa oleva tutkimustieto kuvaa 

hypernatremian ilmaantuvuutta sairaalahoidossa olevilla lapsilla. Kirjallisuushaun 

perusteella aikaisempia vanhempien lasten (ei vastasyntyneiden rintaruokintaan liittyviä) 
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hypernatremiaa käsitteleviä länsimaisiin potilasaineistoihin perustuvia tutkimuksia on tehty 

kaksi kappaletta (Forman ym. 2012, Moritz ym. 1999). Skotlantilainen tutkimus on julkaistu 

vuonna 2012 ja sen aineisto on kerätty vuosilta 1996-2006 (Forman ym. 2012). 

Teksasilainen tutkimus on julkaistu vuonna 1999 ja sen potilasaineisto on kerätty vuosilta 

1994-1999 (Moritz ym. 1999). Lasten hypernatremiaa koskevaa tutkimustietoa on siis 

verrattain vähän, ja aihetta käsittelevät tutkimukset ovat vanhoja.  

Skotlantilaisen tutkimuksen mukaan hypernatremian insidenssi yli 2 viikon ikäisil lä 

sairaalassa hoidetuilla lapsilla on 0,04%. Alle 2 viikon ikäisillä hypernatremian insidenss i 

on kymmenkertainen, 0,4%. Alle 2 viikon ikäisten lasten hypernatremia selittyi lähes täysin 

rintaruokinnan riittämättömyydellä, ja nämä lapset suljettiin pois Skotlannin tutkimuksesta. 

Vanhemmilla lapsilla hypernatremian syy oli yleisimmin lisääntynyt veden menetys liittyen 

gastroenteriittiin (14%), systeemiseen infektioon (28%) tai sydänleikkaukseen (18%). Muita 

hypernatremiaa aiheuttavia syitä olivat diabeettinen ketoasidoosi (8%), 

letkuruokinta/lyhytsuolioireyhtymä (5%) ja palovammat (3%). Noin kolmasosalla (31%) 

Skotlannin tutkimuksen hypernatremiapotilaista oli taustalla krooninen neurologinen häiriö. 

Tutkimuksen perusteella hypernatremia kehittyi valtaosalle potilaista hoidon aikana. Niillä 

potilaille, joilla hypernatremia kehittyi hoidon aikana, yleisin syy hypernatremian 

kehittymiseen oli kuivuminen (Forman ym. 2012). 

Teksasin tutkimuksessa hypernatremian insidenssiä ei ole laskettu. Tutkimuksen perusteella 

hypernatremia kehittyi sairaala-alkuisena 60% potilaista. 15% potilaista ilmaantui 

neurologisia komplikaatioita hypernatremiasta johtuen. Hypernatremialle altistavia tekijöitä 

olivat tutkimuksen mukaan gastroenteriitti (21%), diabetes insipidus (19%) ja keskosuus 

(18%). Potilaista 58% oli olemassa oleva krooninen sairaus, 38% oli neurologinen 

kehityshäiriö ja 22% luokiteltiin kriittisesti sairaiksi (intuboitu muun, kuin keskosuuden 

takia ennen hypernatremian kehittymistä) (Moritz ym. 1999). 

  

2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

  

2.1. Hypernatremian väestöpohjainen esiintyvyys 

  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää hypernatremian väestöpohjainen 

ilmaantuvuus (population-based incidence) äkillisesti sairailla lapsipotilailla. Tutkimuksen 

väestöpohjan muodostavat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kaikki äkillises t i 
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sairastuneet päivystyspoliklinikalle tulleet lapsipotilaat (alle 16-vuotiaat synnytyssairaalasta 

kotiutuneet).  

 

2.2. Ilmaantumisaika 

 

Tarkoituksena on selvittää, kehittävätkö lapset hypernatremian hoidon aikana, vai onko 

hypernatremia kehittynyt kotona, ja olemassaan jo lapsen saapuessa hoitoon 

päivystyspoliklinikalle. 

 

2.3. Hypernatremian riskitekijöiden kartoitus  

 

Selvittää tapaus-verrokki -tutkimusasetelmalla (case-control study), mitkä ovat 

hypernatremian riskitekijät äkillisesti sairastuneilla lapsipotilailla. 

    

3. TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT  

  

3.1. Tutkimusaineisto  

 

Tutkimusaineistoon kuuluvat kaikki 6.9.2007–6.9.2017 Oulun yliopistollisessa sairaalassa 

lasten päivystyksessä hoidetut akuutisti sairastuneet alle 16-vuotiaat lapsipotilaat. Aineiston 

koko on 46 518 lasta. Aineistosta poimitaan NordLab- laboratorion tietokannasta kaikki 

Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidetut lapsipotilaat, joilla on hoitojakson aikana 

esiintynyt hypernatremia (natrium≥150mmol/l). Kun koko aineiston koko tiedetään, voidaan 

laskea hypernatremian väestöpohjainen ilmaantuvuus.  

 

3.2. Hypernatremian määritelmä ja tapausten hakukriteerit 

 

Hypernatremia määritellään siten, että hypernatreemisella potilaalla verinäytteen natrium on 

lasten päivystyspoliklinikalla tai lasten ja nuorten klinikan sairaalahoidon aikana ollut 

vähintään kertaalleen 150mmol/l tai yli. Verrokeilla ei ole ilmennyt yksittäisen hoitojakson 

aikana hypernatremiaa (natrium≥150mmol/l). Lisäksi sekä tutkittavien, että verrokkien on 

oltava hoitojakson aikana alle 16-vuotiaita. Tutkimuksesta poissuljettiin hypernatreemiset 

lapsipotilaat, jotka eivät olleet kotiutuneet syntymän jälkeen, olivat elektiivisen leikkauksen 

jälkeisessä hoidossa tai aktiivisessa syöpähoidossa.  
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3.3. Laboratorioanalyysit 

 

Tutkimuksessa huomioidaan niin valtimo-, laskimo- kuin kapillaarinäytteestä tutkitut 

elektrolyyttiarvot. On mahdollista, että erityisesti kapillaarinäytteiden osalta 

näytteenottotekniikkaan (sormenpään puristaminen) liittyy virheellisesti kohonneita 

kalium-arvoja mahdollisen hemolyysin vuoksi. Lisäksi kapillaari ja kokoverinäytte issä 

natrium-pitoisuus on yleensä 2-3mmol/l alhaisempi, kuin laskimoverinäytteessä (Levene 

2014, Morimatsu ym. 2003). Verikaasunäytteissä arvot voivat olla vielä kapillaari- ja 

kokoverinäytteitäkin alhaisempia (Chhapola ym. 2013).  NordLab:in laboratorio-ohjekirjan 

viitearvot veren elektrolyyteille ovat näytteenotto tekniikasta riippumattomia. Vuosien 

2007–2017 aikana elektrolyyttien määrityksessä ei ole tapahtunut muutosta NordLab -

laboratoriossa.  

 

3.4. Tutkimuspotilaista kerättävät tiedot 

 

Tutkimuksessa kerättiin jokaisesta tutkimuspotilaasta alla olevan taulukon mukaiset tiedot 

SPSS-syöttöpohjaan. Kerättävät tiedot on valittu perustuen aikaisempaan 

tutkimustietoon (Forman ym. 2012, Moritz ym. 1999) hypernatremian ilmaantumisen 

riskitekijöistä.  

 

Tutkimuspotilaista kerättävät tiedot: 

 Syntymäaika  

 Sukupuoli  

 Päivämäärä, jolloin potilaalle on annettu rotavirusrokote  

 Ensimmäinen mitattu Na-arvo päivystykseen tai sairaalaan tullessa. 

 Ensimmäisen mitatun Na-arvon päivämäärä  

 Na-huippuarvo hoitojakson aikana  

 Na-huippuarvon päivämäärä  

 Hoidon aloituspäivämäärä  

 Hoidon lopetuspäivämäärä  

 Hoidon syy, päädiagnoosi  

 Lapsella ennen hoitojaksoa diagnosoitu perussairaus  

 Kehitysvamma-aste (Ei kehitysvammaa, lievä, keskivaikea, vaikea, syvä, 
määrittämätön)  

 PEG-letku (kyllä/ei)  

 Diabetes insipidus (kyllä/ei)  

 Lyhytsuolioireyhtymä   

 Diabeettinen ketoasidoosi (1.tyypin diabetes) (kyllä/ei)  

 Suolamyrkytys (kyllä/ei)  

 Kotilääkitykset (ennen hoitojaksoa)  
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 Gastroenteriitti taudinaiheuttaja (ei gastroenteriittiä / epäselvä patogeeni / 
rotavirus / norovirus / adenovirus)  

 Kirurgia hoitojakson aikana   

 Hoidontaso (korkein)  

 Teho-hoidon aloitus- ja lopetuspäivämäärä  

 Sairauden aikana ilmaantunut neurologinen uusi oire  

 Menehtyikö potilas hoitojakson aikana? (kyllä/ei) 

 Onko potilas menehtynyt hoitojakson jälkeen? (kyllä/ei) 

 

Verrokkipotilaista kerättiin samat tiedot lukuunottamatta hypernatremiaa koskevia 

kohtia:  

 Ensimmäinen mitattu Na-arvo päivystykseen tai sairaalaan tullessa.  

 Ensimmäisen mitatun Na-arvon päivämäärä  
 Na-huippuarvo hoitojakson aikana  

 Na-huippuarvon päivämäärä  
 

 

3.5. Otoskoko 

 

Hypernatreemisia (natrium≥150mmol/l) potilastapauksia oli Nordlabin rekisteristä haettuna 

129. Tutkimuksesta poissuljettiin 37 tapausta seuraavin syin. 20 ei ollut kotiutunut syntymän 

jälkeen, 8 ei ole hoidettu päivystyspoliklinikalla, 7 oli tullut suunniteltuun leikkaukseen, 1 

kirurginen trauma-potilas ja 1 syöpähoidoissa oleva potilas. Lopullinen otoskoko on 92 

hypernatreemista tapausta ja 181 iän mukaan kaltaistettua normonatreemista 

verrokkitapausta.  

 

3.6. Verrokkien hakeminen 

 

Tutkimuksen tapaus-verrokki -osassa jokaiselle lapsipotilaalle, jolla on sairaalahoidon 

aikana ollut hypernatremia, etsittiin kaksi normonatreemista verrokkia. Kaltaistus tehtiin 

iän mukaan. Ikäluokkakohtaiset kaltaistuskriteerit ovat:  

 

 1-3 kk ± 1 vko  

 3-6 kk ± 2 vko  

 6-12 kk ± 1 kk  

 12–36 kk ± 2 kk  

 36kk-6v ± 3 kk  

 6v-12v ± ½ v  
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Kontrolleiksi poimitaan ajallisesti lähimpinä olevat edelliset ja/tai seuraavat lapsipotilaat 

aikajärjestyksessä.   

  

4. TULOKSET   

  

Tutkimusjakson aikana käyntejä lasten päivystyspoliklinikalla oli kokonaisuudessaan 

46 518. Näistä potilaista hypernatremia esiintyi 92 (0,2%) potilaalla. Hypernatreemisten 

potilaiden keski-ikä oli 4,8 vuotta (SD 5,2). Yleisimmät hoitojakson päädiagnoosit olivat 

gastroenteriitti (29%), virusinfektio (16%) ja neurologinen sairaus (16%). 

 

Taulukko 1. Tapausten ja verrokkien lukumäärät, ikä, sukupuoli, hoidon päädiagnoosi, 

perussairaudet, lääkitykset ja sairaalahoidon kesto.  

 

 

Hypernatremia 

(Natrium ≥ 150 mmol/L) 

n= 92 

Normonatremia 

(Natrium <145 mmol/L) 

n= 181 

 

Ikä – vuosina (SD) 

 

4.8 (5.1) 

 

4.8 (5.2) 

Sukupuoli 

Nainen 

Mies 

 

48% (44) 

52% (48) 

 

43% (78) 

57% (103) 

Päädiagnoosi 

Gastroenteriitti 

Diabetes mellitus 

Akuutti munuaissairaus 

Pyelonefriitti 

Pneumonia 

Akuutti vatsa 

 

29% (27) 

6,5% (6) 

1,1% (1) 

0% (0) 

5,4% (5) 

0% (0) 

 

20% (37) 

3,9% (7) 

1,1% (2) 

5,5% (10) 

6,6% (12) 

2,8% (5) 
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Neurologinen sairaus 

Akuutti sydänsairaus 

Muu vakava bakteeri-

infektio 

Virusinfektio 

Muu 

Alkoholi intoksikaatio 

Elvytyksen jälkitila 

16% (15) 

1,1% (1) 

1,1% (1) 

 

16% (15) 

10% (9) 

8,7% (8) 

4,3% (4) 

5,5% (10) 

0,6% (1) 

2,8% (5) 

 

14% (26) 

28% (51) 

0,6% (1) 

0% (0) 

Perussairaudet - % (n) 

Ei perussairauksia 

Yksi 

Enemmän kuin yksi 

 

57% (52) 

19% (17) 

25% (23) 

 

83% (151) 

14% (26) 

2,2% (4) 

Aikaisempi lääkitys -% (n) 

Ei lääkityksiä 

Yksi lääke 

Enemmän kuin yksi 

lääke 

 

73% (67) 

7,6% (7) 

20% (18) 

 

93% (169) 

3,9% (7) 

1,7% (5) 

Sairaalahoidon kesto – 

päivinä (SD) 

10vrk (17) 2,4vrk (5) 

 

4.1. Hypernatremian ilmaantumisaika 

 

Hypernatremia oli päivystyspoliklinikalle tullessa (ei sairaalahoidossa kehittynyt) 46 (50%) 

potilaista. 9 (10%) potilasta kehitti hypernatremian ensimmäisten 24h aikana hoitoon tulon 

jälkeen ja lopuille 37 (40%) potilaalle hypernatremia kehittyi hoidon aikana. 
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Kuva 1 Hypernatremian ilmaantumisaika sairaalahoidon aikana. 0 vrk tarkoitetaan 

potilaita, joilla oli hypernatremia sairaalaan tullessa. 8 tapauksella hypernatremian 

kehittymisessä kesti yli 7vrk, mutta taulukko on rajattu 7vrk.  

 

 

4.2. Tapaus-verrokki -asetelman tulokset  

  

Hypernatremia oli yhteydessä lisääntyneeseen perussairauksien määrään (OR 17, CI 5.5–51, 

p<0.00), säännöllisten lääkitysten tarpeeseen (OR 9.0, CI 3.2–25, p<0.001), 

kehitysvammaisuuteen (OR 7.2, CI 3.0–18, p<0.001) ja PEG-ruokintaletkuun (OR 14, CI 

3.2–66, p=0.001). Lapsia, joilla esiintyi hoitojakson aikana hypernatremia, verrattiin iän 

mukaan kaltaistettuihin verrokkipotilaisiin, joilla ei esiintynyt hypernatremiaa yksittäisen 

hoitojakson aikana.  

Päätetapahtumien osalta hypernatremia lisäsi sairaalahoidon (OR 7.4, CI 2.6–21, p<0.001), 

tehohoidon (OR 31, CI 13–76, p<0.001), neurologisen oireen ilmaantumisen (OR 3.4, CI 

1.8-6.5, p<0.001) ja sairaalahoidon aikaisen kuoleman (OR 19, CI 2–2564, p=0.007) riskiä.  

 

Taulukko 2. Hypernatremian riskitekijät verrattuna iän ja sukupuolen mukaan 

kaltaistettuihin normonatreemisiin verrokeihin.  

 Hypernatremia  

n=92 

 

46
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Natrium ≥ 150 mmol/L 

Riskitekijä OR (95% CI) P-arvo 

Olemassa olevia perussairauksia 

Yksi 

Useita perussairauksia 

 

1.9 (0.9-3.8)  

17 (5.5-51) 

 

0.07 

<0.001 

Kehitysvammaisuus 7.2 (3.0-18) <0.001 

PEG -ruokintaletku 14 (3.2-66) 0.001 

Käytössä oleva säännöllinen lääkitys 

Yksi lääke 

Useita lääkkeitä 

 

2.6 (1.0-7.6) 

9.0 (3.2-25) 

 

0.09 

<0.001 

Leikkaushoidon tarve 5.8 (2.3-15) <0.001 

 

 

Taulukko 3. Hypernatremiaan yhteydessä olevat päätetapahtumat. Verrattuna iän mukaan 

kaltaistettuihin normonatreemisiin verrokeihin.  

 Hypernatremia 

n=92 

Natrium ≥ 150 mmol/L 

 

Päätetapahtuma 

 

OR (95% CI) P-arvo 

Sairaalahoidon tarve 7.4 (2.6-21) <0.001 

Tehohoidon tarve 31 (13-76) <0.001 

Neurologinen oire hoitojakson 

aikana 

3.4 (1.8-6.5) <0.001 

Kuolema hoitojakson aikana 19 (2.0-2564) 0.007 

 

 

    

5. POHDINTA  

  

Tutkimustulosten mukaan hypernatremian esiintyvyys lasten päivystyspoliklinikalla oli 

0,2%. Tulos poikkeaa hieman aikaisemmasta tutkimustiedosta, mutta on samaa 

suuruusluokkaa. Skotlannin tutkimuksessa hypernatremian insidenssi yli 2 viikon ikäisil lä 
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sairaalassa hoidetuilla lapsipotilailla oli 0,04% (Forman ym. 2012). Hypernatremia on siis 

verrattain harvinainen elektrolyyttihäiriö. Insidenssin kasvu voi selittyä esimerkiksi sillä, 

että lasten elektrolyyttien mittaaminen on oletettavasti lisääntynyt viimeisten vuosien 

aikana.   

Tutkimustulokset vahvistavat aikaisempaa tutkimusnäyttöä (Forman ym. 2012, Moritz ym. 

1999) siitä, että hypernatremia on selkeästi yhteydessä vakavaan perussairastavuuteen ja 

monilääkitysten tarpeeseen. Iän mukaan kaltaistettuihin normonatreemisiin tapauksiin 

verrattuna hypernatremia oli yhteydessä olemassa oleviin perussairauks i in, 

kehitysvammaisuuteen, PEG-ruokintaletkuun, käytössä olevaan säännölliseen lääkitykseen 

ja leikkaushoidon tarpeeseen. Vaikea neurologinen sairastavuus, kehitysvammaisuus, PEG-

ruokintaletku ja akuutti sairaus oletettavasti vaikeuttavat lapsen janon tunteen ilmaisemista 

ja suun kautta annettavan nesteytyksen onnistumista, mikä altistaa lapset 

elektrolyyttihäiriöille.  

Päätetapahtumista hypernatremia oli yhteydessä sairaalahoidon tarpeeseen, tehohoidon 

tarpeeseen, neurologisen oireen ilmaantumiseen ja hoidon aikaiseen kuolemaan. Syy-

seuraus -suhdetta hypernatremian ja päätetapahtumien välillä ei voida osoittaa tämän 

tutkimuksen tutkimusasetelmalla. On todennäköistä, että vaikeasti sairailla ja neurologis ia 

kroonisia sairauksia omaavilla lapsilla sekä päätetapahtumien, että hypernatremian 

riskitekijät ovat lisääntyneet. Tutkimusasetelmalla ei voida arvioida, olisiko jokin 

päätetapahtuma ollut vältettävissä tarkemmin kontrolloidulla nestehoidolla. 

Tässä tutkimuksessa hypernatremia kehittyi 50% tutkimuspotilaista hoidon aikana, ja 50% 

tutkimuspotilaista ennen hoitoon tuloa. Skotlannin tutkimuksessa (Forman ym. 2012) 

hypernatremia kehittyi 60% potilaista sairaalahoidon aikana. Sairaalahoidon aikainen 

nestehoito ei siis hypernatremian osalta ole näiden tutkimustulosten valossa edennyt 

merkittävästi parempaan suuntaan. 

 

5.1. Tutkimuksen rajoitteet 

 

Neurologisten oireiden osalta tutkimuksessa ei eritelty, ovatko neurologiset oireet 

hypernatremiasta johtuvia, vai liittyvätkö ne muuhun sairastavuuteen. Hypernatremian 

pelätty komplikaatio on plasman ja soluvälinesteen osmolaliteetin nopeasta muutoksesta 

aiheutuva neurologinen oire (Finberg ym. 1959, Finberg ym. 1963). Tutkimuksessa 

neurologisen oireen etiologia jää epäselväksi. Akuutisti sairaiden lasten sairaalaho idon 
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aikaista nestehoitoa ei selvitetty tai otettu huomioon tutkimuksessa. Liian nopea 

hypernatremian korjaus nestehoidolla voi itsessään myös aiheuttaa neurologisia oireita 

(Fang ym. 2010, Kahn ym. 1979). 

Suoraan päivystyspoliklinikalta kotiutuneiden potilaiden natriumarvojen seuranta loppui 

päivystyskäyntiin. Verrokkipotilaiden natriumarvoja seurattiin keskimäärin lyhyempi aika, 

koska hypernatreemiset potilaat otettiin sairaalahoitoon verrokkeja useammin (OR 7.4).  

 

5.2. Tutkimuksen kliininen merkitys  

 

Lasten päivystyspoliklinikalla elektrolyyttien mittaaminen on yleinen tutkimus. 

Hypernatremia on verrattain harvinainen elektrolyyttihäiriö 0,2% esiintyvyydellään. Mikäli 

akuutisti sairaalla lapsipotilaalla todetaan hypernatremia, voi tämä ohjata päivystävää 

lastenlääkäriä kiinnittämään kyseisen lapsipotilaan hoitoon ja tutkimiseen erityistä 

huomiota. Tutkimus osoittaa, että hypernatremia on yhteydessä sairaalahoidon tarpeeseen, 

tehohoidon tarpeeseen, neurologisen oireen ilmaantumiseen ja hoidon aikaiseen kuolemaan. 

Hypernatremia löydöksenä toimii apuna tehtäessä riskinarviota, kuka suuresta 

potilasmassasta vaatii tehostetumpaa hoitoa ja seurantaa. Tutkimuksemme perusteella 

erityisesti lapset ja nuoret, joilla on perussairauksia, jotka vaikuttavat veden juomiseen, 

hyötyvät todennäköisesti äkillisesti sairaana ollessaan elektrolyyttien seurannasta 

sairaalahoidon aikana. 
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