
SIDONNAISUUDET 

Boehringer-Ingelheim	
																	-		luentoja	
	
Genzyme	
																	-	luentoja	ja	konsultoin7a	
																



MUNUAISTEN KROONINEN 
VAJAATOIMINTA 

24.11.2016 

Marjatta Linnanvuo 
Sisätautien ja nefrologian el. 



MUNUAISTEN VAJAATOIMINNAN  
 ESIINTYMINEN 

• Munuaisten	toiminnan	lievä	heikkeneminen	ei	yleensä	
aiheuta	oireita	tai	vaivoja,	jotka	johtaisivat	hoitoon	
hakeutumiseen	

• Suomen	munuaistau7rekisterin	mukaan	ak7ivihoitoon	
(dialyysi	ja	munuaisensiirto)	tulee	vuosi@ain	lähes	500	uu@a	
po7lasta	

• Määrä	lisääntyy	väestön	ikääntymisen	ja	
diabeteksenisääntymisen	myötä	

						

	
	



MUUTOKSIA VAJAATOIMINNASSA 

• Häiriö	proteiinimetaboliassa	
					-	typpipitoiset	aineet	(	esim.	krea7niini	ja	urea)			

					kertyvät	elimistöön	

• Häiriö	hiilihydraaHaineenvaihdunnassa	
					-	insuliiniresistenssi	
• Häiriö lipidiaineenvaidunnassa 
					-	hypertriglyseridemia,		HDL-kol	pienentynyt	

	



 MUNUAISET ENDOKRIINISENA ELIMENÄ 

	
	
			-	PTH:n	liikaeritys	(	kalsium-	ja	fosforitasapaino)	
	
			-	Eteispep7din	liikaeritys	(	natriumtasapaino)	
	
			-	Reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestemän		
						yliak7ivisuus		(	GFR:n	ylläpito	)	
	
	-			Kalsitriolin	ja	erytropoie7inin	eritys	vähenee	
					
	



 Vajaatoiminnan luokittelu 
 munuaissuodoksen mukaan (GFR ml/min)  

•  I			Normaali	munuaissuodos																													90	-	134	
•  		
•  II		Lieväs7	alentunut																																											60	-	89	

•  III		Kohtalaises7	alentunut																																	30	-	59	

•  IV		Voimakkaas7	alentunut																																15	-	29			

• V			Uremia	eli	end	stage	renal	disease							≤				15	





Miljoona/munuainen 
 

Munuaistaudeissa ja iän 
mukana nefroneja tuhoutuu 
 

Glomerulus 
 

Tubulus eli munuaistiehyt 

Nefroni 



MUNUAISTEN KROONISEN  
VAJAATOIMINNAN SYYT 

Primaariset	munuaistaudit	
	

					-	glomerulonefrii7t	
					-	inters77aalinefrii7t	
					-	periytyvät	munuaistaudit	
	

		Sekundaariset	munuaistaudit	
	

					-		diabeeHnen	nefropa7a,	
					-		vaskulii7t,	autoimmuunit	sidekudostaudit,	amyloidoosi,	
									mul7ppeli	myelooma,	lääkkeet	ja	toksiinit	
					-		ateroskleroosi	
	

Virtsa7e-esteet,	infek7ot	
					

						

	



MUNUAISTEN TEHTÄVÄT 

•  Kuona-aineiden	(	mm.	urea	ja	krea7niini)	ja	lääkkeiden				
eritys	

	
•  Vesi-ja	suolatalouden	(	mm.	kalium	ja	natrium)	säätely	

•  Happo-	ja	emästasapainon	säätely	(astrupin	pH,	HCO3)	
	
•  D-vitamiinin	aineenvaihdunta	(1.25(OH)2D3)	
	
•  Hormonituotanto	(erytropoie7ini,	reniini)	



MUNUAISTAUTIEN TUTKIMINEN  
•  kreat	<	115	(	85),	urea,	kysta7ini	C																																												
•  Ca,	Pi,	PTH	
• U-alb,	eryt	
•  pvk	
•  elektrolyy7t	
•  astrup	

• GFR	(glomerulussuodos)		74-134												ml/min	

• munuaisbiopsia	(valomikroskopia,	IF,	EM)	
• UÄ,	TT,	MRI,	angiografia,	retrogradinen	pyelografia		
•  isotooppi	(	GFR-mi@aus,	gammakamera)					
							



 
Spesifisiä tutkimuksia 

•  ANC	–	vasta-aineet(	C-ANCA,	P-ANCA)		vaskuliiHen	
diagnos7ikassa	

•  Glomeruluksen	tyvikalvovasta-aineet	eli	an7-	GBM	

•  Tumavasta-aineet			LED	:	n	diagnos7ikassa					
		
											
																																					

							



KREATINIINIIN LIITTYVÄT ONGELMAT 

•  Krea7niini	eri@yy	glomerulaarisen	filtraa7on	ja	tubulaarisen	sekree7on	
kau@a,	jälkimmäisen	osuus	kasvaa	(15%	!!30%)	munuaisten	
vajaatoiminnassa	

•  Krea7inin	tubulaariseen	sekre7oon	vaiku@avat	myös	useat	lääkkeet	
•  Korreloi	lihasmassaan	(	ikä,	sukupuoli)	
• GFR-lukemalla	30	ml/min	(	norm.	75-134)	krea7niini	voi	olla	normaali	
•  Krea7niinilukeman	kaksinkertaistuminen	(viite-	alueellakin)	on	merkki	
munuaistoiminnan	alenemasta	

	



Käytännön esimerkkejä 

•  P.L.,	nainen,	64	v.,	dg:t	nivelreuma,	amyloidoosi	

									GFR				12	ml/min	(	75-134)	

									Krea					142	umol/l	

									Urea					13.3	mmol/l	

•  K.B.,mies,	81	v.,	dg:	hypertoniaan	liiJyvä	nefroskleroosi	

									GFR						12	ml/min	

									Krea						489	umol/l	

									Urea					22.5	mmol/l	

•  J.S.,	mies,	31	v.,	dg:	IgA-nefropaRa	

										GFR					12	ml/min	

										krea			1068	umol/l	

										urea				33.7	mmol/l	

									

•  							

	



GFR-laskuri glomerulussuodosnopeuden (GFR) 
CKD-EPI yhtälöä käyttäen 

														Ikä:																																								vuo							vuo@a	
	
P/S-krea7niini																																																		umol/l	
	
	
Sukupuoli																																										M/	N	
Ihon	väri																																												V/	M	

			



YLEISIMMÄT UREMIAAN JOHTAVAT 
SAIRAUDET 

Diabetes  

Krooninen glomerulonefriitti 

Ateroskleroosi/ nefroskleroosi  

Polykystinen munuaistauti 

Tubulointerstitiaalinen munuaistauti 

Amyloidoosi 

Synnynnäiset anomaliat 





KROONISEN MUNUAISSAIRAUDEN 
ETENEMINEN 

Kr.	munuaistau7	on	kuin	juna,	jonka	kulku	liikkeelle	lähdön	
jälkeen	on	vaikeas7	pysäyte@ävissä,	usein	kuitenkin	
hidaste@avissa	
	
Glomerulaarisissa	vaurioissa	ilmaantuu	munuaistaudin	
edetessä	sekundaarises7	inters77umin	muutoksia	samoin	
kuin	inters77aalisissa	vaurioissa	glomerulusten	
sklerosoitumista,	tubulukset	atrofoituvat	
	
Lopulta	tuloksena	end	stage	renal	disease	ESRD	



MUNUAISTAUTI JA VERENPAINE 

Munuainen	on	sekä	syyllinen	e@ä	uhri	verenpainetaudissa	

										-			munuaistau7in	lii@yvä	verenpainetau7=	renaalinen	hypertonia	
										-			verenpainetaudin	aiheu@ama	munuaisvaurio	=	nefroskleroosi	
										-			munuaisval7mostenoosiin	lii@yvä	verenpainetau7=		
														renovaskulaarinen	hypertonia	
										-			munuaisval7mostenoosiin	lii@yvä	munuaisvaurio=		
														iskeeminen	nefropaRa	

	
	Verenpainetau7	on	merki@ävin	munuaisten	
	vajaatoiminnan	etenemiseen	vaiku@avista	tekijöistä	
								

	
								



Kohonneen verenpaineen esiintyvyys diabeteksessa 
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VERENPAINELÄÄKITYS MUNUAISTEN 
VAJAATOIMINNASSA 

 
• RAA-systeemiin	vaiku@avat	lääkkeet		ensisijaisia	
proteinurisissa	taudeissa,	etenkin	diabeteksessa	(huomioi	
mahdollisen	hyperkalemian	kehi@yminen)	

• RAA-	systeemiin	vaiku@avia	lääkkeitä	käyte@ävä	varoen,	jos	
lainkaan,	iskeemisessä	nefropa7assa	

• Munuaistau7in	lii@yvä	RR-	tau7	vaa7i	yleensä	
kombinaa7ohoidon	(	ACE:n	estäjä,	ATII-reseptorisalpaaja,	
kalsiumsalpaaja,	beetasalpaaja,	vasodilataa@ori	,	diureeH)	





MUNUAISPOTILAAN ANEMIA 

• Alentunut	punasolutuotanto	EPO:n	vähenemisen	
				seurauksena	
• Alentunut	punasolutuotanto	muista	syistä:	
																																	-		uremian	aiheu@ama	inhibii7o	
																																	-		raudan,	B12	–	vitamiinin	ja	folaa7n	puute	
																																	-		inflammaa7o	
																																	-		ostei7s	fibrosa	sek.	hyperparatyreoosin	
																																					lii@yen	

• Alentunut	punasolujen	ikä	
• Veren	menetys	



RENAALISEN ANEMIAN HOITO 

• Erytropoie7ini		
															Aranesp	(	darbepoe7ini	alfa)	
																	NeoRecormon	mm.	(	epoe7ini	beta)	
																	Mircera	(	metoksipolyetyleeniglykoliepoe7ini	beta	)	
	
• EPO-	resistenssiyden	syitä	
										-		raudan-,	B12-vitamiinin-	tai	folaa7n	puute	
												-		infek7o	tai	inflammaa7o	
												-		vaikea	sek.	hyperparatyreoosi	
													
																							
	
																							



MUNUAISPOTILAAN LUUSTOTAUTI  
renaalinen osteodystrofia 

• Keskeinen	piirre		lisäkilpirauhasten	liikatoiminta	

•  Ei	ainoastaan	luuston,	vaan	usean	elinjärjestelmän	sairaus	

•  Selvä	yhteys	uremiapo7laan	sydän-	ja	verisuonisairauksien	
kehi@ymiseen	



PTH ( paratyreoideahormoni) 

• Ureeminen	toksiini,	joka	aiheu@aa	elimistössä	
monenlaista	hai@aa	
	

• neuropa7a	
• Ihon	ku7na	
•  lihasheikkous	
• anemia	
•  impotenssi	
•  immuunivasteen	huononeminen	

																	
	



OSTEODYSTROFIAN PATOGENEESI 

• Fosfaa7n	retentoituminen	nefronikadon	myötä	

• D-vitamiinin	(	OH2-D3,	kalsitrioli)	puutos	johtuen	D-vitamiinin	
ak7voitumisen	estymisestä	vaurioituneessa	munuaisessa	

• Hypokalsemia	

• PTH	:n	(lisäkilpirauhashormoni)	erityksen	lisääntyminen	ja	
lisäkilpirauhasten	liikakasvu	



LUUSTOTAUDIN EHKÄISY JA HOITO 

• Ruokavalio:	fosfaa7n	rajoitus	
• Fosfaa7nsitojat:		
																								-		kalsiumsuolat	(	karbonaaH	tai	asetaaH)	
																								-		sevelamer		(	Renvela)	
																								-		lantanumkarbonaaH	(	Fosrenol)	

• Hypokalsemian	hoito:	kalsiumsuolat,	D-vitamiini	

• D-vitamiinihoito:	Etalpha	(alfakalsidoli)	per	os	tai	i.v.,	supprimoi	PTH:ta	

• D-vitamiinianalogi:	Zemplar	(parakalsitoli)	per	os	tai	i.v.	

• KalsimimeeH	:Mimpara	(sinakalseeH)	loppuvaiheen	munuaistau7in	lii@yvän	sek.	
hyperparatyreoosin	hoitoon	



KLIININEN MERKITYS jatkoa 

• Luustotau7	(	high	turnover,	low	turnover	)	

• Kalsifylaksis:	pienten	suonten	kalkkeutumisesta	johtuva	ihon,	ihonalaisen	
kudoksen	tai	lihasten	nekroosi	

	
• Verisuonten	ja	sydänläppien	kalsifikaa7ot	
																			
																										-		kalsiumsaostumat	tode@avissa	suonten	in7man		
																													arteriosklerooHsissa	plakeissa	sekä	mediassa	jäykistäen	
																													suonten	seinämää	
																											-	koronaarisuonet,	aor@a,	aor@a-	ja	mitraaliläppä	
																													kalkkeutuvat					
																														



LABORATORIOSEURANTA 

• Ca-ion	(	1.16-1.32	mmol/l)	tavoi@eena	normokalsemia	

• Pi		(seerumissa	0.8-1.5	mmol/l)	tavoi@eena	normaali	tai	
korkeintaan	lieväs7	koholla	oleva	fosforitaso		

• PTH	(	10-65	ng/l)		3-5	kertainen	nousu	paras	luustotaudin	
kannalta	



MUNUAISPOTILAAN RAVITSEMUS 

• Ruokavalio	on		tärkeä	osa	hoitoa	
	
																					-			proteiinirajoitus	
																					-			fosforirajoitus	
																					-			kaliumrajoitus	
																					-			rii@ävä	energian	määrä	
																					-			vitamiini-	ja	kivennäisvalmisteet	
																					-			nestemäärä	munuais7lanteen	mukaan	



YHTEENVETO HOIDON TAVOITTEISTA 

• Munuaistaudin	etenemisen	hidastaminen	
																	-		verenpaineen	ja	intraglomerulaarisen	paineen		
																				alentaminen	
																	-		proteiinirajoitus	
	
• Munuaisten	vajaatoimintaan	lii@yvien		
aineenvaihduntahäiriöiden	korjaaminen	ja	uremiaan	
lii@yvien	oireiden	hoito	

															-		anemian	hoito	
																		-		kalsium-	ja	fosforiaineenvaihdunnan	hoito	
																		-		happo-emästasapainohäiriön	ja	ravitsemuksen	hoito	
																		-		elektrolyyH-	ja	nestetasapainohäiriöiden	hoito	



HOIDON TAVOITTEITA, jatkoa 

•  Sydän-	ja	verisuonitau7en	ehkäisy	
									-		yleisin	kuolinsyy	
	
									-		krooninen	munuaistau7	on	itsenäinen	
												riskitekijä	sydän-	ja	verisuonitaudeille	
	
									-		perinteisten	riskitekijöiden	lisäksi	munuaispo7laiden			
													kuolemanvaaraa	lisää	suurten	suonten	mediakerroksen		
													kalkkeutumisesta	johtuva	jäykkyys	=	ennenaikainen	vanhene-	
													minen	
																				



Kiitos 
 
 
 

marjatta.linanvuo@fimnet.fi 


