
 

OLETKO VASTUSTUSKYKYI-
NEN 

HOMEOPAATTINEN APU INFLU-
ENSSAVIRUKSIIN 

Homeopaattisten lääkeainevalmisteiden 
käyttö eroaa muiden lääkeaineiden käytöstä 
useilla tavoilla. 

Oscillococcinum ja Influenzinum ovat 
HOMEOPAATTISIA "ROKOTTEITA" (eli 
n o s o d e j a = t a u d i n a i h e u t t a j a s t a 
valmistettuja). Annostelusta: Olipa valmis-
teesi Oscillococcinum tai Influentsinum sitä 
otetaan ensimmäisenä päivänä 2 pilleriä, 

jonka jälkeen 1 pilleri / vrk. viikon ajan. Gelsemium vahvistaa immuunipuolustusta, vaikka se ei ole 
nosodi. Gelsenium otetaan flunssakutena 1 pilleri kuiva-annoksena kielen alle iltaisin nukkumaan 
mennessä. Annosta toistetaan noin 2 viikkoa, jonka jälkeen viikon tauko. Jos influenssaoireita tulee, 
niin välittömästi niiden alettua otetaan Aconitum C30 (2 pilleriä kuiva-annoksena kielen alle sula-
maan) ja 4 tuntia myöhemmin samalla annostuksella ja periaatteella otetaan Belladonna C30.  

Tämän jälkeen hoito jatkuu oireiden mukaisena. Hengitystiehyet = Drosera C30 (irrottaa limaa), 
Niska - ja päänsärky = Eupatorium perfoliatum (”niskanniksauttaja”) C30, ontelotulehdukset = Pul-
satilla C30, hengitystä helpottava Clonoine C30, sahaava kuume Ferrum phosphoricum C30 muu-
tamia tärkeitä lääkeaineita manitaksemme. Kun olet tehnyt homeopaattista hoitoa 2 viikko, siirry 
seuraavanlaiseen jatkohoitoon.  

HOMEOPAATTISEN RAVISTELULIUOKSEN VALMISTAMINEN:  

Laimenna 2 pilleriä ½ dl vettä. Ihanteellisinta olisi tehdä liuos pieneen suljettavaan, tummaa lasia 
oleva pulloon.  

Anna pillerin sulaa ja ravista pulloa voimakkaasti reittäsi vastaan. 60 kerran voimakas ravistelu 
muuttaa potenssia aina yhden asteen verran, jolloin elimistö ottaa informaation vastaan uutena "ti-
etona". Ota yksi tl (muovilusikka) liuosta aamulla ja illalla, tyhjään vatsaan (kahvin juomisesta 
pitäisi olla myös kulunut aikaa mielellään noin 1 tunti). 
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Säilytä pulloa jääkaapissa. Näin valmistettu liuos säilyy jääkaapissa noin 3 päivää. ravistaa 
voimakkaasti noin 30 sekuntia ennen jokaisen annoksen nauttimista. Ota joka päivä aina uudelleen 
ravisteltua liuosta 1tl aamuin ja illoin. Kun liuos loppuu. odota muutamapäivä (3-4).  

Tee uusiannos ja jatka hoitoa. ”Kuuntele” kehosi viestejä tarkkaan ja toimi niiden mukaan. Odota, 
mikäli olosi on hyvä, tai jatka liuoksen nauttimista, tilanteesta riippuen. Kun näin on kulunut vähin-
tään kuukausi, annosta voi jatkaa, mikäli se on tarpeellista. 

Jos oireet alkavat, voit lisäksi tehdä myös seuraavaa 

Paljuun niin kuumaa vettä, kuin iho kestää. Laita jalat veteen pohkeita myöten. Pidä niin pitkään, 
että vesi on jäähtynyt kehon lämpöiseksi. Tämän jälkeen jalkoja ei pidä jäähdyttää, joten villasukat 
jalkoihin.  

Kuumetta ei saa keinotekoisesti alentaa, ellei se nouse yli 40 astetta. Kuumeen luonnonmukainen 
alentaminen = Kastele puuvillasukat vedellä laimennettuun sitruunamehuun, väännä ja vedä ne 
jalkoihin. Päälle villasukat.  

Näiden ohjeiden lisäksi on tärkeää muistaa C-vitamiinipitoisuuden pitäminen noin 600 mg:ssa / 4 
tuntia. D-vitamiinia suihkeena suuhun 230 mikrogrammaa / vrk. Nauti imeskeltävä sinkkiasetaatti 
noin 4 tunnin välein. Emäksöidäksesi elimistöä epäsuotuisaksi taudinaiheuttajille, juo sitruunan 
mehulla (2 sitruunaa / vrk) terästettyä vettä ja samoin ruokasoodalla (½ tl / lasillinen vettä) terästet-
tyä vettä. Muista myös höyryhengittäminen. 

Homeopaattiset lääkeaineet / aineiden säilyttäminen 

Oikein säilytettynä homeopaattiset lääkeainevalmisteet säilyvät vuosia. Homeopaattiset lääkeaine-
valmisteet säilytetään huoneen lämmössä, tai hiukan viileämmässä, mutta pimeässä paikassa. 
Valmisteet tulee pitää poissa sähkölaitteiden lähettyviltä ja digitaalisten laitteiden säteilyetäisyy-
deltä. Tummalasinen, suljettava pullo on paras astia homeopaattisten valmisteiden säilyttämisessä.  

Valmisteita ei tule kosketella käsin, eikä niitä tule annostella metallilusikalla. Valmisteet annostel-
laan suoraan suuhun (muovilusikalla).  

Valmisteita on saatavissa rakeina, pehmeinä tai kovina tabletteina sekä uutteina. Homeopaattista 
tablettia tai raetta ei nielaista, vaan sen annetaan liueta suussa, jolloin aine imeytyy limakalvoilta 
elimistöön.  

Joskus lääkeaineet liuotetaan veteen (= ravisteluliuos - tummalasinen, suljettava pieni pullo) ja liu-
osta nautitaan kulauksittain, pitkin päivää.  

Kaikkea syömistä ja juomista tulisi välttää noin 15 minuuttia ennen lääkeaineen nauttimista ja 15 
minuuttia lääkeaineen nauttimisen jälkeen. Kahvi ja muut voimakkaat aineet voivat häiritä home-
opaattisen aineen vaikutusta.  



MUUTA MUISTETTAVAA INFLUENSSAKAUTEEN 

C-vitamiini, (Askorbiinihappo) 

Nyt on syytä muistaa C-vitamiini! C-vitamiinilla on jopa HI - viruksen toimintaa estävä vaikutus. 
Tämä vitamiini on länsimaissa melkeinpä unohdettu aivan syyttä. Kiinalaiset pumppaavat nyt sitä 
suurina annoksina estämään koronavirusta ja vähentämään sen vaikutusta. Siellä ovat arvossaan 
tiedot. C-vitamiinin kyvystä vastustaa viruksia ja ymmärretään, että siten huolehditaan immuunijär-
jestelmän kyvystä vastustaa taudinaiheuttajia. C-vitamiinia pidetään ehkä tärkeimpänä vitamiinina, 
koska immuunijärjestelmän kyky reagoida nopeasti elimistöön tunkeutuviin viruksiin ja muihin 
taudinaiheuttajiin riippuu suoranaisesti heti käyttövalmiiden C-vitamiinivarastojen koosta. Immuu-
nijärjestelmän solut tarvitsevat C-vitamiinia. Granylosyytit eli jyvässolut tarvitsevat C-vitamiinia 
pystyäkseen tehokkaasti taistelemaan elimistöön tunkeutujia vastaan. Immuunijärjestelmän solut 
käyttävät hyväksi elimistössä jo olevaa C-vitamiinia ja infektioiden aikana C-vitamiinivarastot saat-
tavat tyhjentyä muutamassa tunnissa.  

C-vitamiini vaikuttaa kaikkien solukerrosten tukiverkkoon, tyvikalvoon. C-vitamiinin puutoksessa 
tämä tukiverkko alkaa hajota ja ääritapauksissa se alkaa ohentua siinä määrin, että verisolut pää-
sevät sen läpi. Näin syntyy keripukki, joka on tunnetuin C-vitamiinin puutteesta johtuva sairaus. 
Tiedetään myös, että C-vitamiini on antioksidantti, joka estää solujen hapettumista ja siten suojaa 
elimistöä sydän-verisuoni- ja syöpäsairauksilta. C-suojelee antioksidanttisesti solun sisäosia ja estää 
LDL- kolesterolin hapettumista. C-vitamiinin tiedetään aktivoivan useita entsyymejä ja vahvistavan 
immuunisysteemiä. Lisäksi sen tiedetään mm. toimivan osana kollageenin valmistumisprosessia ja 
siten auttavan luiden pitämistä kunnossa ja haavojen parantumisessa. Se myös huolehtii liian raudan 
poistamisesta elimistöstä, jos siellä sitä on (homeostaasi). 
Tutkimuksissa on saatu näyttöä, että C-vitamiini estäisi yli milligramman päiväannoksina syöpää ja 
irrottaa kalkkeutumia verisuonten seinämistä, sekä antaa suojaa auringon ultraviolettisäteilyä vas-
taan. Synteettinen C-vitamiini säilyy elimistössämme vain 2-3 tuntia, mutta luonnosta saatava jopa 
vuorokausia. 

Elimistössä C-vitamiinipuskurina toimii lisämunuaisen kuorikerros. Stressin aiheuttama kortisolin 
vapautuminen johtaa välittömästi myös varastoituneen C-vitamiinin vapautumiseen. Varastot saat-
tavat kuitenkin olla tyhjät, jos stressi on jatkunut pitkään. 



C-vitamiinin puutteesta johtuvia tiloja 
- nk. kevätväsymystä 
- ruokahaluttomuutta 
- huonoa haavojen parantumista 
- veren punasolujen vähentymistä = hapenkuljetuskyvyn heikkous = väsymys 
- nenäverenvuotoja 

C-vitamiini: 
- vähentää tulehduksia 
- korjaa soluja 
- lisää vireyttä 
- vähentää virusten ja bakteerien tehoa 
- vähentää stressiä ja ikääntymisen ilmenemismuotoja 
- estää infektioita 
- estää myrkkyjen vaikutusta 
- estää hiussuonten kalkkeutumista ja verenpaineen nousua 
- auttaa foolihapon, B-vitamiinien ja raudan imeytymistä sekä varastoitumista 
- vastustaa syöpää aiheuttavia karsinogeenejä 
 
Käytännön laajamittaiset kokeet ja testit ovat osoittaneet, että runsas C - vitamiinin saanti vähentää 
tauteihin sairastumisen riskiä.  
Annostelun nyrkkisääntö on, että 75 kg painava ihminen tarvitsee 750 mg C-vitamiinia päivittäin, 
mutta elimistön stressitilassa tarve voi olla merkittävästi suurempi. Tuoreet marjat, hedelmät ja 
kasvikset ovat lähes ainoa luotettava C-vitamiinin lähde. Kotimaisen tyrnimarjan C-vitamiinipi-
toisuus on erittäin korkea, jopa kymmenkertainen esimerkiksi appelsiiniin verrattuna. Mustaherukka 
on myös erittäin C-vitamiinipitoinen. Luontaistuotemyymälöissä on tarjolla amlamarjauute-jauhe 
(Intian karviainen) josta pelkkä teelusikan kärjellinen sisältää n. 625 mg C-vitamiinia. C-vitamiinia 
on runsaasti myös maitohapposäilötyissä vihanneksissa. 
Vitamiinipillereillä tehtyjen testien tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Eräässä tutkimuksessa jopa 
todettiin, että yli 500 mg sisältävän, puhtaasti ravintolisästä saadun päiväannoksen olevan vahin-
gollinen, koska näissä määrissä C-vitamiini saattaa alkaa toimia solujen hapettumista kiihdyttävänä. 
Toisaalta on terveitä ihmisiä, jotka ovat saaneet ravinnossaan jopa 7000- 10.000 mg /vrk. tätä vita-
miinia. Arvellaan, että ihminen on alkuaikoinaan saanut yli 2000 mg C-vitamiinia päivittäisestä 
ravinnostaan, joten tämän määrän pitäisi olla ihmiselle vaaraton. Toisin sanoen ravinnosta saatavan 
C-vitamiinin määrää ei tarvitse rajoittaa. C-vitamiini imeytyy 200 mg:aan saakka lähes täydellisesti, 
mutta sen jälkeen imeytyminen heikkenee. 

Yhdessä NAC:n (N-acetyl L-cysteine) kanssa C-vitamiinilla on jopa HI - viruksen toimintaa estävä 
vaikutus. 

Tupakoitsijat, runsaasti kahvia juovat ja alkoholin käyttäjät, sekä hyvin stressaantuneet ihmiset 
tarvitsevat C-vitamiinia enemmän, kuten myös ne ihmiset, jotka kärsivät toistuvasti mahavaivoista, 
mm. mahakatarrista. Riittävä C-vitamiinin saanti näyttäisi olevan erityisen tärkeää myös iäkkäille, 
kasvuiässä oleville, urheilijoille, ja raskaana oleville. C-vitamiini kestää huonosti ja tuhoutuu valon, 
hapen vaikutuksesta. Samoin käy keitettäessä ja yleensä kuumennettaessa, sekä säilöttäessä. Ih-



misen keho varastoi sitä kuin rajoitetun ajan, joten sen päivittäinen saanti on turvattava. C-vitamiini 
on vesiliukoinen. On myös olemassa synteettisesti valmistettua rasvaliukoista C-vitamiinia, joka 
liukenee vereen hitaammin. 

Normaalisti elimistö ei ota vastaan enempää vesiliukoisia vitamiineja, kuin se tarvitsee. Yliannos-
tuksen oireita ovat vatsavaivat, virtsaamisvaikeudet kivulias virtsaaminen, sekä veren erittyminen 
virtsaan. Näihin oireisiin vaadittavat määrät ovat todella suuria ja hoitotoimenpiteenä on C-vitami-
iniannosten vähentäminen. 

NAC TEHOSTAA KEHON PUOLUSTUSTA  
KUN SOLUMME VOIVAT HYVIN, ON INFLUENSSASTA SELVIÄMINEN HELPPOA 

(NAC) N-asetyyli-L-kysteiini ja mitokondriot (solujen ”voimalaitokset”) 

C-vitamiini, D-vitamiini, alfalipoiinihappo (R-ALA) ja NAC (N-asetyylikysteiini) ovat ihan 
lyömätön yhdistelmä.  

Rikki on tärkeä aine elimistön omalle antioksidantille, glutationille. Aminohappo kysteiini sisältää 
rikkiä. Kysteiini muuttuu elimistössä sen omaksi antioksidantiksi glutationiksi, joskin elimistö 
kykenee tuottamaan sitä myös itse jonkin verran toisista aminohapoista. Kysteiiniä on vähiten gluta-
tionin synteesiin tarvittavista aminohapoista. Kysteiinin riittävä määrä on tärkeää, koska se on merkit-
tävä osatekijä lukuisten terveyshyötyjen vuoksi. Antioksidantit auttavat kehon puolustusjärjestelmää 
taistelemaan viruksia ja haitallisia solumuutoksia vastaan. Ne suojaavat ja vahvistavat kudoksia ja 
tehostavat yleisesti immuniteettia. Antioksidantit ehkäisevät erityisesti vapaiden radikaalien aiheutta-
maa oksidatiivista stressiä, joka tarkoittaa solujen hapettumista ja vahingoittumista. Glutationi auttaa 
kehoa poistamaan myös soluille haitallisia aineita. Oksidatiiviseen stressiin voidaan liittää useita 
sairauksia ja muita elimistön epätasapainotiloja. 

N-asetyyli-L-kysteiini (NAC) on yksi glutationin kolmesta osasta. Kysteiiniä tarvitaan ihmiskehon 
vahvan antioksidantin muodostumisessa. N-asetyylikysteiini muuntuu ihmiskehossa kysteiiniksi. 
Tästä syystä on perusteltua, että NAC-lisää nautitaan perusruokavalion tukena. N-asetyylikysteiini 
NAC on tärkeän, kysteiini-nimisen aminohapon vahva keinotekoinen muoto, mutta se on paljon 
tehokkaampi kuin itse kysteiini ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi vasta-aineena eräissä lääkeaine-
myrkytyksissä. NAC suojaa maksaa, joka joutuu tämän ajan kemiallisessa maailmassa päivittäin su-
uren rasituksen kohteeksi.Se tehoaa myös alkoholin aiheuttamiin elimistövaurioihin. Oksidatiiviseen 
stressiin liitetään useita sairauksia ja elimistön epätasapainotiloja. 

NAC on hyödyllinen monien sairauksien kohdalla, kuten diabetes, autoimmuunisairaudet, sydän-
sairaudet, keuhkosairaudet, COPD, krooninen bronkiitti ja niveltulehdukset. NAC tehostaa 
syöpähoitoja, sillä se suojaa terveitä soluja syöpähoidon vaikutuksilta. Tutkimuksen mukaan NAC 
myös tuhoaa syöpäsoluja ja estää niiden leviämistä joten se on olennaisen tärkeä lisäravinne kaikille 
syöpäpotilaille. NAC on myös tärkeä lisäravinne diabeetikoille, koska se lisää insuliiniherkkyyttä.  

NAC hillitsee virusten lisääntymistä. Tutkimuksen mukaan, joka tehtiin ikääntyvillä, NAC:ta säännöl-
lisesti käyttävistä influenssaan sairastui 25 % kun taas heistä, jotka eivät ottaneet tätä lisäravinneltta 
79 % sairastui. 



NAC tehoaa myös neurologisiin sairauksiin ja siitä on apua mm. Alzheimerin ja Pakinsonin taudeissa. 
NAC voi ehkäistä ja estää masennusta ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Sen on todettu auttavan 
aivovammoissa ja aivojen myrkytystiloissa. NAC nopeuttaa aivovammoista ja aivojen myrkytys-
tiloista toipumista ja muistin palautumista.  

Antioksidanttisuojan lisäksi kysteiiniä käytetään lääketieteessä erilaisten hengitystiesairauksien hoi-
dossa, minkä ohella sen käytöstä on näyttöä hedelmällisyyden ja aivoterveyden edistäjänä. 

NAC:n terveyshyödyt 

- auttaa kehoa muodostamaan vahvoja antioksidantteja 
- helpottaa kehon puhdistusreaktioita  
- ehkäisee munuaisten vaurioita (Argentiinalainen tutkimus: ”NAC on tehokas estämään 

CIN:iä potilailla, joilla on edeltävästi munuaisten vajaatoimintaa.) 
- suojaa maksaa ja korjaa sen toiminnan häiriöitä.. 
- helpottaa hapenkuljetusta 
- tehostaa aivotoimintaa 
- voi lisätä miesten ja naisten hedelmällisyyttä 
- tasoittaa verensokeria 
- puhdistaa elimistöä raskasmetallimyrkytyksiltä  
- lisää immuniteettiä ja ehkäisee taudinaiheuttajia 
- helpottaa vapaiden radikaalien aiheuttamia ongelmia yleisesti 
- NAC auttaa munasarjojen monirakkulataudista kärsiviä (PCOS) helpottamalla munasolun 

irtoamista 
- helpottaa sydämen vajaatoiminnan oireita ja lisää selviytymismahdollisuuksia 
- nopeuttaa sydänpotilaiden toipumista 

 Muita käyttöalueita ovat mm. valtimonkovettumistauti, kystinen fibroosi ja krooninen keuhkoah-
tauma. 

Saksalainen tutkimus: ”Oksidatiivisen stressin (solujen hapettuminen ja vaurioituminen) merkki-
aineet vähenivät 20 %:lla NAC-ryhmässä, kun taas lumelääkeryhmässä mitään muutosta ei nähty.” 

Kysteiiniä on runsaasti proteiinipitoisissa ruoissa, kuten kanassa, kalkkunassa, juustossa, kananmu-
nassa, auringonkukan siemenissä ja palkokasveissa.  

1.
Kehon puhdistusreaktiot / munuaiset- ja maksa 

NAC (N-asetyylikysteiini) tukee kehon puhdistautumista haitallisista aineista. NAC tehostaa maksas-
sa tapahtuvaa, vaarallisten aineiden detoksifikaatiota eli neutralisoimista ja poistumista munuaisten ja 



virtsateiden kautta. Sitä käytetään myös virallisena lääkkeenä maksan ja munuaisten toimintaa 
uhkaavissa parasetamol-myrkytystiloissa, joten mahdollisesti siitä on apua muissakin maksaa vauri-
oittavissa myrkytystiloissa. 

Hengitystiehyet 

N-asetyylikysteiini irrottaa limaa ja tästä syystä sitä on perinteisesti käytetty yskänlääkkeenä. Näin 
ollen siitä voi hyötyä myös muidenkin hengitystiehyeisiin liittyvien sairauksien ja tilojenhoidossa. 
NAC on antioksidanttien (glutationin muodostumista vahvistava vaikutus), mikä kaikkiin tule-
hdustiloihin. Siitä voikin olla apua esim. keuhkoahtaumataudin eli COPD:n ja kroonisen keuhkop-
utkentulehduksen (bronkiitti) oireisiin. 

Aivotoiminta 

Kysteiini osallistuu glutamaatin säätelyyn, jolloin sillä voi olla potentiaalia neurologisten sairauksien 
hoidossa kuten mm. Alzheimer ja Parkinson. Lisäksi kysteiini voi helpottaa mm. skitsofreniaa, kak-
sisuuntaista mielialahäiriötä ja masennusta sairastavia tasapainottamalla aivojen glutamaatti / gluta-
tion suhdetta. NAC: stä voi löytyä apua huumausaineiden vieroitusoireissa. 

Miesten ja naisten hedelmällisyys 

Tutkimusten mukaan NAC vähentää soluja vahingoittavaa oksidatiivista stressiä. Eräässä tutkimuk-
sessa 468 miestä, joilla oli lisääntymisongelmia, nautti 26 viikon ajan N-asetyyli-L-kysteiiniä 
(NAC) 600 mg ja tämän lisäksi 200 mg seleeniä, minkä todettiin parantaneen heidän siemennesteensä 
laatua. Naisilla, jotka sairastavat munasarjojen monirakkulaoireyhtymää (PCOS) NAC voi saada 
aikaan ovulaation ja lisätä näin hedelmällisyyttä. 

Verensokeri 

NAC laskee kudosten ja erityisesti rasvasolujen sisäistä tulehdusta. Kudosten tulehdustila voi johtaa 
solujen heikentyneeseen sokerin sisäänotto-kykyyn eli insuliiniresistenssiin. Insuliiniresistenssi nostaa 
mm. verensokeritasoja ja riskiä sairastua tyypin 2. diabetekseen. Välillisesti NAC vähentää insuli-
iniresistenssiä helpottamalla niitä mekanismeja, jotka säätelevät verensokeritasoa.  

Annostelu 

Päiväannos vaihtelee 600 – 1800 mg:n välillä. NAC:n suositeltavaa päivittäisannosta ei ole täysin 
tutkimuksissa selvitetty. 

Haittavaikutukset 

N-asetyylikysteiini on ohjeen mukaan käytettynä turvallista aikuisilla, mutta voi suurina määrinä ai-
heuttaa pahoinvointia, ripulia ja ummetusta. Ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää. 

Sisäänhengitettynä lääkkeenä NAC voi aiheuttaa suun alueen turvotusta, vuotoa nenästä, väsymystä 
ja kiristävää tunnetta rinnassa. NAC:n käyttöä ei suositella verenohennuslääkkeiden kanssa. NAC:n 
haju  voi osalle käyttäjistä olla huono, mutta se ei vaikuta tämän ravintolisän toiminnallisiin omi-
naisuuksiin. 



N-asetyylikysteiinin (NAC) vaikutus suonensisäisen varjoainetutkimuksen yhteydessä 

N-asetyylikysteiini (NAC) vähentää mahdollisesti vaaraa saada varjoainevaurio suonensisäisten 
varjoainetutkimusten yhteydessä. 

Brasiliassa tehty, toistaiseksi suurin NAC:n varjoainevauriota estävää vaikutusta selvittänyt RCT 
(Acetylcysteine for Contrast-Induced Nephropathy Trial, ACT) 5, jossa oli mukana 46 keskusta ja 
tehtiin intention-to-treat-metodilla. Potilaat (n = 2 308) satunnaistettiin 1:1 joko saamaan N-asetyy-
likysteiiniä 1 200 mg kahdesti 12 tunnin välein ennen varjoainetutkimusta ja kahdesti sen jälkeen (n 
= 1 153) tai samoina ajanhetkinä lumetta (n = 1 119). Nesteytykseen 0,9-prosenttisella keittosuolal-
iuoksella annoksella 1 ml/kg/h 6–12 tuntia ennen ja 6–12 tuntia jälkeen varjoainetutkimuksen kan-
nustettiin.  

N-asetyylikysteiinin (NAC) vaikutuksia akuutin munuaisvaurion (AKI) syntyyn on tutkittu lukui-
sissa tutkimuksissa ja asiasta on julkaistu useita meta-analyysejä. Kirjallisuushakuina voi käyttää 
tietokantoja Medline, Embase, Biosis ja Cochane, ja hakuun voi ottaa mukaan englannin-, ranskan-, 
saksan-, espanjan- ja italiankieliset satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa on käytetty pro-
fylaktista ainetta ja joissa on raportoitu S/P-kreatiniinitaso ennen ja 24 tuntia jälkeen toimenpiteen. 
Lopulliseen analyysiin tulee 41 vuosina 1994–2006 julkaistua tutkimusta (6 379 potilasta), joista 30 
käsitteli NAC:n vaikutuksia (potilaita oli yhteensä 3 439). Tutkimukset, yhtä lukuun ottamatta, oli 
tehty sydämen angiografisten toimenpiteiden yhteydessä. Tutkittujen keski-ikä oli 65 vuotta. 
Kaikissa tutkimuksissa oli mukana diabeetikkoja. NAC:n antotapa vaihteli tutkimuksissa: tavallisin 
oli 600 mg (2–3) kertaa vuorokaudessa päivää ennen ja päivä jälkeen tutkimuksen. Eräissä 
tutkimuksissa käytettiin suonensisäistä NAC:tä (1 200 mg tuntia ennen ja 3 tunnin kuluttua; 600–1 
200 mg ennen ja 600–1 200 mg kahdesti vuorokaudessa kahden päivän ajan; 1 500 mg kahdesti 
vuorokaudessa yhteensä 4 kertaa). Primaarisena päätetapahtumana oli S-Krea nousu > 44,2 µmol/l 
(> 0,5 mg/l) tai 25 % lisääntyminen 48 tunnin kuluessa varjoaineen annosta. Tiedon analysoitiin 
laskemalla kussakin artikkelissa relatiivinen riski (CI) ja yhteinen RR (CI). Samoin analysoitiin 
tutkimusten metodologinen laatu ja heterogeenisyys. 

NAC vähensi varjoainevaurion kehittymisen riskiä verrattuna siihen, että potilas sai ainoastaan keit-
tosuolanesteytystä (RR 0,62 (luottamusväli 0,44–0,88), p = 0,000 (OR 0,60 (0,48–0,75)). 
Tutkimuksen mukaan: NNT = 22,3 (luottamusväli 15,6–38,7); ARR 4 % (3–6) %. 
• Tutkimuksen laatu: tasokas 
• Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä 

Kirjallisuutta 

1. O'Sullivan S, Healy DA, Moloney MC ym. The role of N--acetylcysteine in the prevention of contrast-
induced nephropathy in patients undergoing peripheral angiography: a structured review and meta-
analysis. Angiology 2013;64:576-82 PubMed 

2. Heguilén RM, Liste AA, Payaslian M ym. N-acethyl-cysteine reduces the occurrence of contrast-in-
duced acute kidney injury in patients with renal dysfunction: a single-center randomized controlled 
trial. Clin Exp Nephrol 2013;17:396-404 PubMed 

3. Berwanger O, Cavalcanti AB, Sousa AM ym. Acetylcysteine for the prevention of renal outcomes in 
patients with diabetes mellitus undergoing coronary and peripheral vascular angiography: a substudy 

https://www.kaypahoito.fi/nak06816#R5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23188834
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23138396


of the acetylcysteine for contrast-induced nephropathy trial. Circ Cardiovasc Interv 
2013;6:139-45 PubMed 

4. Thiele H, Hildebrand L, Schirdewahn C ym. Impact of high-dose N-acetylcysteine versus placebo on 
contrast-induced nephropathy and myocardial reperfusion injury in unselected patients with ST-seg-
ment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. The 
LIPSIA-N-ACC (Prospective, Single-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Leipzig Immediate Per-
cutaneouS Coronary Intervention Acute Myocardial Infarction N-ACC) Trial. J Am Coll Cardiol 
2010;55:2201-9 PubMed 

5. ACT Investigators. Acetylcysteine for prevention of renal outcomes in patients undergoing coronary 
and peripheral vascular angiography: main results from the randomized Acetylcysteine for Contrast-
induced nephropathy Trial (ACT). Circulation 2011;124:1250-9 PubMed 

6. Kelly AM, Dwamena B, Cronin P ym. Meta-analysis: effectiveness of drugs for preventing contrast-
induced nephropathy. Ann Intern Med 2008;148:284-94 

7. A. Goodson. 2018 Top 9 Benefits of NAC (N-Acetyl Cysteine). Healthline.com https://www.healthline.-
com/nutrition/nac-benefits 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23572490
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20466200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21859972
https://www.healthline.com/nutrition/nac-benefits
https://www.healthline.com/nutrition/nac-benefits

