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SIDONNAISUUDET

� Asiantuntijayhteistyötä tai luentoja seuraaville 
yrityksille: MSD, Novartis, Roche, Mediverkko, 
Amgen, Doctagon, Abbott, Genzyme, Fresenius, 
Novo Nordisk, Alexion, AstraZeneca

� Osallistunut useiden eri lääkeyritysten 
kustantamana tieteellisiin kokouksiin



KETKÄ JA KUINKA PALJON ?

� lääkäreitä työelämässä 20 970 kpl 1.1.2016

� nefrologeja
� 90 kpl työikäistä 1.1.2016

� aktiivihoitopotilaita (lisäksi muut munuaispotilaat)
� 4568 kpl elossa 31.12.2014

� 2825 kpl elossa 31.12.1999

Lääkäriliitto, Munuaistautirekisterin 

vuosiraportti 2014



30 V NAINEN

� Aiemmin terve nainen, jolla kuumeinen 
ylähengitystieinfektio, yskää, nuhaa ja vuorokaudessa 
oireen alkamisesta virtsa silmille nähden veriseksi 

� Kipuja ei ole missään, ei ole syönyt mitään erityistä, ei 
matkoja, muutaman Buranan ottanut kuumeeseen, 
kertomansa mukaan virtsaa tulee hyvin

� Suvussa ei mainittavia munuaistauteja

� Statuksessa ei löydy poikkeavaa

� On vastaanotollasi hyvin hermostunut oireestaan

� Mitäs nyt ?



30 V NAINEN, MIKÄ ON TODENNÄKÖISIN

NEFROLOGINEN ONGELMA ?

� 1. kuukautiset samaan aikaan

� 2. virtsakivitauti

� 3. virtsatieinfektio

� 4. jokin glomerulonefriitti

� 5. sukupuolitauti
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30 V NAINEN

� Mitä lisäkysymyksiä esittäisit ?
� Edeltäviä yleisoireita (laihtuminen, kuumeilu, nivelvaivat, veriset eritteet, 
ihottumat, suoli-oireet eli jotakin vaskuliittiin sopivaa)?

� Sukuhistoria (APKD, IgAGN tms. eli joku munuaistauti, joka voisi moista 
tehdä)

� Tuleeko virtsaa normaalisti (virtsan kulkueste hyytymän tms. pohjalta?)

� Onko kylki-/nivusiin säteilevää kipua (kiviongelma kenties ?)

� Vaahtoaako virtsa (pomminvarma proteinurian merkki → munuaisongelma siis 
eikä urologinen)

� Onko kuukautiset (jos on, niin uusi näyte niiden mentyä ohi tai tamponin 
avulla) ?

� Onko hyytymiä (yl. nefrologisessa ongelmassa ei hyytymiä)

� Käytetyt tai säännölliset lääkitykset (NSAID pitkään →papillanekroosi ?)

� VTI-oireita (makroskooppista hematuriaa reippaassa taudissa) ?

� Punajuuren syönti (voi värjätä virtsan punaiseksi)

� Mitä kokeita määräisit ?
� pvk, k, krea, crp, plv+solut ja viljely (tarv löydösten perusteella u-alb/krea, du-
prot), munuaisten UÄ

� Mitä arvelisit taustasyyksi ?
� IgA nefropatia



VIRTSAN PERUSTUTKIMUKSET

� virtsan kemiallinen seulonta (U-KemSeul)
� seulontatesti

� koneellinen partikkelien peruslaskenta (U-Solut)
� solujen peruserittely, kone tekee

� vaativa partikkelien erittelylaskenta (U-Diffi)
� perusteellinen mikroskopia sentrifugoidusta sakasta, 

laboratoriohoitaja tekee

� virtsan viljely (U-BaktVi)
� infektion toteaminen ja seuranta

� virtsan erikoisviljely (U-BaktEVi)
� kun etsitään harvinaisempia ja pieninä määrinä esiintyviä 

taudinaiheuttajia (10E2)



VIRTSAN SEDIMENTTITARKASTELU, U-SOLUT

� Erytrosyytit <20x10 E6/l 

� Leukosyytit <10x10 E6/l 

� Epiteelisolut <10x10 E6/l 

� Lieriöt <1x10 E6/l 

� Bakteerit Negatiivinen 

� Hematurian osoitus edellyttää AINA solutarkastelua !

� Terveen ihmisen virtsassa voi olla muutamia hyaliinilieriöitä, 
kaikki muu on patologista



HEMATURIAN SYYT

� Yleislääketieteellinen (kuukautisveren kontaminaatio, 
toimenpiteen aiheuttama, raskas fyysinen rasitus, 
virtsatie-infektioon liittyvä rakkoärsytys)

� Urologinen (kasvaimet, kivet, prostatavaivat)

� Gynekologinen (menstruaatioon liittyvä, endometrioosi)

� Nefrologinen (glomerulaarinen hematuria kuuluu 
nefrologisten selvittelyjen piiriin)
� Näille potilaille ei tarvitse tehdä perusteellisia urologisia 

selvityksiä



GLOMERULAARINEN HEMATURIA

� hyytymiä ei esiinny juuri koskaan munuaistason 
hematuriassa

� punasolulieriöt  (yksikin)

� proteinuriaa mukana

� dysmorfisia punasoluja (U-erytDys)

� > 50 % virtsan punasoluista

� > 5 % punasoluista akantosyyttejä

� virtsan väri
� rusehtavan tai coca-colan värinen virtsa

� virtsan ph ja punasolujen pidentynyt transit-aika nefronin 
läpi saattavat johtaa methemoglobiinin syntyyn virtsassa



PROTEINURIA

� Normaalisti aikuisella erittyy virtsaan max. 100 mg/vrk. 
Pääosa on albumiinia, mutta myös muita seerumin 
proteiinejä esim. immunoglobuliineja esiintyy.

� Diabeetikolla mikroalbuminuria on merkki alkavasta 
diabeettisesta nefropatiasta

� Liuskakoe on tavallisin virtsan proteiinin 
puolikvantitatiivinen mittausmenetelmä
� Herkkyys valkuaiselle on > 0.15-0.2 g/l
� Väärä positiivinen: kontaminaatio, hyvin emäksinen virtsa
� Väärä negatiivinen: yleensä laimentunut virtsa

� Tarvittaessa u-alb/krea, u-prot/krea tai du-prot-keräys



POTILASTAPAUS 78 V ROUVA

� 78 v. nainen, jolla RR-tauti lääkittynä 20 v, dyslipidemia ja 
hieman ylipainoa. Tupakoinut aikanaan 25v. askin päivässä, 
lopettanut 10 v. sitten. 

� Nyt yskää, nuhaa ja kuumetta ja tulee vastaanotollesi. Pärjännyt 
kotona jollain tavalla tuettuna. 

� Labraohjelmassa näkyy 6 v. sitten otettuja koevastauksia, Hb 105 
(ref 117-155 g/l) , verenkuva muutoin viitteissä, krea 185 (50-90
µmol/l), eGFR 22 (> 60-90) ml/min/1.73E2, u-eryt -, u-prot-, rasva-
arvot ok, sokeritasapainossa ei poikkeavaa. 

� Tuoreissa kokeissa CRP 170 (< 3 mg/l), krea 220, eGFR 18, k 4.9 
(3.3-4.9 mmol/l), Hb 92, muutoin verenkuva ok, u-seula ennallaan, 
urea 18 (3.1-7.9 mmol/l).

� Diagnoosiksi tulee nyt pneumonia, potilas lähetetään 
sairaalahoitoon. 



POTILASTAPAUS 78 V ROUVA, 
MITÄ PÄÄTELMIÄ VOI TEHDÄ MUNUAISTAUDIN

ETIOLOGIASTA? 

� 1. ei mitään, tarvitaan munuaisbiopsia

� 2. potilaalla on todennäköisesti jokin glomerulonefriitti

� 3. potilaalla on todennäköisesti jokin nopeasti etenevä 
munuaistauti

� 4. potilaalla on todennäköisesti ateroskleroottinen munuaistauti

� 5. potilaalla on todennäköisesti vaskuliitti
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78 V NAINEN

� Mitä lisäkysymyksiä esittäisit ?

� Onko tiedossa koetuloksia varhaisemmilta vuosilta (ts. krean nousuvauhti, 
anemian kehittymisnopeus) ?

� Yleisoireita (kuten edellä) ?

� Jotakin oireita nyt, jotka viittaisivat akuuttiin munuaisongelmaan (virtsan 
vaahtoaminen, virtsaamisen vaikeus, hematuria, ureemiset oireet) ?

� Selviytyminen jokapäiväisessä elämässä, kognitio, avuntarve (jos dialyysihoito 
tulisi harkittavaksi samalla reissulla)?

� Mitä ehdotat toimintastrategiaksi ?

� Munuaisten UÄ (koko, poikkeavat muutokset, virtsankulkueste), du-prot (jos 
epäilyä plasmasolutaudista) ja hieman tuonnempana anemiaselvitykset ja 
muiden metabolisten seurannaisilmiöiden optimointi (shpt, metabolinen 
asidoosi). 

� Tarv. sitten lähete nefron pkl, jos vaikutelmana, että tarvitaan biopsiaa tai on 
erityisiä hoidollisia ongelmia tai päädytään aktiiviselle hoitolinjalle eikä potilas 
ajaudu dialyysiin jo nyt

� Mitä arvelisit taustasyyksi ?

� Ateroskleroottinen munuaisten vajaatoiminta (hidas taudinkulku ja blanco 
sedimentti)



MUNUAISBIOPSIAN INDIKAATIOT

� Jos munuaissairauden syy tai ennuste ei selviä 
noninvasiivisillä selvityksillä

� Proteinurian määrä > 1g/vrk

� Hematuria ja proteinuria (>1g/vrk)
� pelkkä hematuria ei yleensä ole indikaatio, ellei ole syytä 
epäillä systeemitautia

� Epäselvä krean nousu
� Erityisesti nopeasti etenevä munuaisten vajaatoiminta

� Systeemitaudin epäily (vaskuliitti, SLE-tauti), MYÖS
lievemmät virtsalöydökset

� Diabeetikolla poikkeava taudinkulku



MILLOIN DIABEETIKKO TARVITSEE

MUNUAISBIOPSIAA ?

� Tyypillinen muoto eli ei tarvita:

� Diabetes > 10 v. (ainakin >3-5v)

� Mukana jo retinopatiaa tai neuropatiaa

� Virtsassa ei hematuriaa tai niukka hematuria

� Ei viitteitä muuhun munuaistautiin (anamneesi, labrat, UÄ)

� Poikkeava taudinkulku eli saatetaan tarvita:

� Äkillinen alku

� Lyhyt sairastaminen

� Ei muita mikroangiopatian merkkejä



MUNUAISFUNKTION MÄÄRITYSTAVAT

� veren kreatiniini

� veren kystatiini-C

� laskennalliset GFR-kaavat (eGFR)
� Pt-GFReEPI

� Miehet: kun P -Krea on alle tai = 80 µmol/l, GFR = 141 x (P -Krea/79,6)-0,411
x 0,993Ikä

� (Cockcroft-Gault )
� MDRD 

� määritykseen perustuvat GFR-metodit (mGFR)
� kreatiniini-clearance
� inuliini-clearance
� radioisotooppimetodit

�Esim. Cr-EDTA-clearance Pt-GlomFR
� nonradioaktiiviset metodit

�Esim. Joheksoli-clearance



MUNUAISTEN VAJAATOIMINNAN MÄÄRITELMÄ

� krooninen munuaistauti (CKD), kun 

� GFR < 60ml/min TAI
� jokin merkki munuaisvauriosta (esim. proteinuria)

� Munuaisvajaatoiminnan asteet

� aste 1: normaali GFR ja persistoiva albuminuria 
� aste 2: GFR 60-89 ml/min ja persistoiva albuminuria 
� aste 3: GFR 30-59 ml/min 
� aste 4: GFR 15-29 ml/min 
� aste 5: GFR < 15 ml/min tai ESRD 



JOTTEI ASIA OLISI AIVAN YKSINKERTAINEN- IKÄ
VAIKUTTAA GFR-ARVOON..POGGIO ET AL. 2009

60 v nainen: 

mGFR 64-119,

eGFR 52-104

60 v mies:

mGFR 60-116

eGFR 54-106



IKÄÄNTYMISEN MUNUAISVAIKUTUKSET 1

� Mikrotason muutokset:
� Toimivien nefronien määrän lasku

� Nefroskleroosi (tubulus atrofia, glomerulusskleroosi, 
interstitiaalinen fibroosi, arterioskleroosi)

� Makrotason muutokset:
� Kystien määrä lisääntyy

� Kortikaalinen volyymi vähentyy

� Funktionaaliset muutokset:
� GFR laskee (noin 0.75 ml/v, alku 30-40 v)

� Virtsan max. konsentrointikyky ja laimennuskyky ↓



IKÄÄNTYMISEN MUNUAISVAIKUTUKSET 2

� Merkitys:
� Lääkeannokset GFR:n mukaisiksi

� Riski akuuttiin munuaisvaurioon suurempi 

� Jos ”oikea” munuaistauti lisäksi → vajaatoiminnan 
aste helposti syvempi 

� CKD-tauti vai normaali ikääntyminen ? 
� Proteinuria tai hematuria eivät kuulu normaaliin 
ikääntymiseen

� e/mGFR < 45 ml/min tarkoittaa kyllä jo kaikilla 
CKD:ta

� 45-59 ml/min ns. harmaa alue iäkkäillä (eGFR tai 
mGFR)

� Tarkka filtraation määritys tarv: krea-cl, mGFR



POTILASTAPAUS 68 V MIES

� AMI inf. 8v sitten, CABG 7 v aiemmin, lieväoireinen, 
idiopaattinen keuhkofibroosi, RR-tauti. Tup:-, alko:-. Hoikka.

� Syyskuun alusta alkaen väsymystä, nivelkolotusta ja 
iltalämpöilyä ad 38 °C, hieman veristä karstaa nenästä ja ääni 
käheäksi. 
� Saanut yhden antibioottikuurin, ehkä hieman apua
� Viikon sisään katsottu thx-rtg ja nso-rtg, joista viime mainitussa 

limakalvon turpeutta
� Mukana vanhat koetulokset 2/16, silloin krea 86, eGFR 80, CRP < 3, 

PLV puhdas, Hb 154, verenkuva ok. 

� Nyt yt hyvä, kuumetta 38,5 °C, statuksessa ääni hieman käheä, 
mutta muutoin ei poikkeavaa.

� Tuoreeltaan kokeissa CRP 84, krea 167, eGFR 36, Hb 128, leuk 11.0, 
tromb 578, u-kemseul: prot ++, eryt +++, muutoin neg



POTILASTAPAUS 68 V MIES, 
MITÄ PÄÄTELMIÄ VOI TEHDÄ MUNUAISTAUDIN

ETIOLOGIASTA ? 

� 1. ei mitään, tarvitaan lisää tutkimustuloksia

� 2. potilaalla on todennäköisesti ikään liittyvä 
krean nousu, jolla ei tekemistä akuutin 
ongelman kanssa

� 3. potilaalla on todennäköisesti jokin nopeasti 
etenevä munuaistauti

� 4. potilaalla on todennäköisesti 
ateroskleroottinen munuaistauti

� 5. potilaalla on todennäköisesti diabetes
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POTILASTAPAUS 68 V MIES, 
MITÄ TEKISIN SEURAAVAKSI ?

� 1. odotan rauhassa virusperäisen hengitystie-infektion 
parantumista ja kontrolloin tilanteen kuukauden 
päästä

� 2. soitan nefrologille

� 3. pyydän munuaisten UÄ-tutkimuksen ei kiireellisenä

� 4. aloitan fosforirajoitteisen dieetin

� 5.  annan antibioottikuurin
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68 V MIES

� Mitä lisäkysymyksiä esittäisit ?
� Muita yleisoireita (laihtumista, pahoinvointia,oksentelua, verta ysköksissä, 
ulosteissa) ?

� Käytetyt lääkitykset ja niistä mahdollisesti saatu apu (NSAID, kortisoni 
po/inhaloiden jne)

� Mitä kokeita ehdotat ?
� La, k, na, u-alb/krea tai du-prot, munuaisten UÄ

� Anc-ab, gbm-ab, c3, c4, dna-ab niille, jotka harrastuneita

� Mitä arvelisit taustasyyksi  koetuloksin ?
→ Yleisoireinen potilas, tuoreet/tuoreehkot munuaislöydökset eli aktiivinen sedimentti ja 

munuaisten vajaatoiminta,  munuaisbiopsia ja lisäselvittelyt tarpeen pikaisesti. 

Kokonaistilanne sopii vaskuliittiin (mikroskooppinen polyangiitti tai Wegenerin 

granulomatoosi)



MUNUAISTAUTIEN OIREET

� oireeton
� ureemiset oireet

� väsyneisyys 
� kutina
� pahoinvointi
� oksentelu
� levottomat jalat
� unettomuus
� ruokahaluttomuus

� hengästyminen
� poikkeava virtsaaminen

� polyuria
� oliguria
� vaahtoava virtsa

� turvotukset
� nilkat, periorbitaaliseutu

� selkä- tai nivuskipu
� yleisoireet

� lämpöily
� laihtuminen
� ihottumat



MUNUAISTAUDIN STATUSLÖYDÖKSIÄ



MUNUAISTAUDIN DIAGNOSTIIKASSA USEIN

TARPEELLISET VERIKOKEET

� anemia, tromb ↓↑, eos ? (TVK)
� tulehdusmarkkerit ? (La, CRP)
� poikkeavia proteiineja ? (s- ja du-prot-fr, s-

kevytketjut)
� munuaisfunktion mittaus (krea, kyst-C, eGFR)
� munuaistaudin syy ? (anc-ab,C3,C4,ana-

ab, dna-ab, gbm-ab, kryo-
globuliinit, pla2r-ab,
AST, ASTA, veriviljelyt, 
nieluviljely, jne)

� munuaistaudin komp- (pi, ca-ion, PTH-i, anemia, 
likaatiot ? lipidit, alb, c-astrup, 

urea, K, Na, jne) 
� muiden elimien ongelmat ? (alat, afos, INR, TSH, Tni, 

jne)
� perussairauksien tilanne ? (gluk, Ghb-A1C, jne)



39 V MIES

� Aiemmin terve mies, Suomessa 2 v. ja ajaa bussia. Joskus 
RR koholla, mutta lopetti lääkkeet itse tarpeettomana. Ei 
käytä päihteitä ja viettää nuhteetonta elämää. Suku:-

� Nyt epäilee, olisiko jotenkin tutkimisen tarpeessa, kun RR 
toistuvasti 180/100. 

� Sanoo olevansa aika oireeton, mutta kuitenkin ahdistusta 
rappukävelyssä ja ruoka ei maistu, laihtunut ehkä 2 kiloa. 
Oireet tullet hiljalleen muutamien viikkojen aikana. 
Oksentelua silloin tällöin. Iho kutisee hieman. Virtsa 
normaalin näköistä, hieman vaahtoa pinnalla.

� Töissä käynyt kuitenkin normaalisti ja viimeksi eilen 
ajanut bussia. Tulee päivystysvastaanotollesi.

� Statuksessa todetaan hoikka ja hyväkuntoinen mies, aivan 
niukka turvotus alaraajoissa, RR 178/94, pulm 0, cor 0, abd. 
0.

� Otat kokeet: Hb 68, MCV 92, leuk 7.6, tromb 200, la 32, u-
eryt +++, u-alb +++, crp 2.



39 V MIES, MIKÄ ON TODENNÄKÖINEN

NEFROLOGINEN DIAGNOOSI ?

� 1. sellaista ei ole, vaan potilaalla on vuotava 
ulkus

� 2. vaskuliitti

� 3. ateroskleroottinen munuaistauti

� 4. vaikea sanoa, pitää saada lisää koetuloksia 

� 5. sellaista ei ole, vaan potilaalla on sydämen 
vajaatoiminta
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39 V MIES

� Mitä lisäkysymyksiä esittäisit ?
� Onko tiedossa koetuloksia varhaisemmilta vuosilta (RR-
lääkityksen aloitus) ?

� Miten nopeasti oireisto on alkanut (tunteja, päiviä, viikkoja tai 
peräti kuukausia) ?

� Mitään yleisoireita (kuten edellä) ?
� Jotakin oireita, jotka viittaisivat munuaisongelmaan (virtsan 
vaahtoaminen, hematuria, ureemiset oireet) ?

� Mitä kokeita määräisit ?
� k, na, krea, alb, u-alb/krea, EKG, munuaisten UÄ
� Muutakin sitten seuraavassa vaiheessa..

.



39 V MIES, OTETTIIN LISÄÄ KOKEITA…

� krea 3002, eGFR 1, urea 80,1, K 5.1

� Ja hieman myöhemmin lisää eli du-prot 2.2 g, ei ANC-vasta-aineita, ei 
tyvikalvo-vasta-aineita, komplementit viitteissä, ei DNA-ab, ei 
paraproteiinia, jne, toisin sanoen immunologia mykkä

� Munuaisten UÄ:ssä jo hieman kutistuneet munuaiset, kuorikerrokset 
ohentuneet, ei virtsankulun estettä

� → Jokin krooninen glomerulonefriitti, potilas lääkäriin vasta ureemisten 
oireiden ilmaantuessa. Biopsiaan ei enää mahdollisuuksia, dialyysin 
aloitus ja tähtäimenä jatkossa munuaisensiirto



TAKE HOME MESSAGES

� Munuaistaudit ovat pitkään oireettomia/vähäoireisia – et 
löydä, ellet osaa epäillä !!!

� Ota s-krea ja plv aina, kun kummallista oiretta, jolle ei 
löydy selitystä

� Opettele käyttämään Terveysportin tietolähteitä: Lääkkeet 
ja hinnat, Lääke/munuaiset (Renbase) ja SFINX – nopeasti 
oleellinen tieto !


