
Munuaisvaurion
uusia merkkiaineita
Munuaisvauriota on laboratoriodiagnostisesti tutkittu läpi vuo-
sikymmenten määrittämällä seerumin tai plasman kreatiniini-
pitoisuutta. Sen rinnalla on saatettu määrittää virtsan proteiini/
kreatiniini -suhdetta. Ongelmalliseksi nämä tutkimukset tekee 
tilanteen vakavuus siinä vaiheessa, kun niissä havaitaan muu-
toksia. Kreatiniinin pitoisuus suurenee vasta, kun 70 - 75 % mu-
nuaisten toimintakyvystä on menetetty (1). Virtsan proteiini/
kreatiniini –suhteessakin vain lievimmät muutokset ovat indi-
kaatioita mahdollisesti palautuvasta vauriosta.

Toinen ongelma on kreatiniinipitoisuuteen vaikuttavat yksilölliset ja ul-
koiset tekijät. Seerumin kreatiniini on pääosin lihasten aineenvaihdunnan 
tuote, jota erittyy verenkierrosta munuaisten kautta vapaasti glomeru-
luksissa suodattuvana molekyylinä virtsaan. Tubulaarista reabsorptiota 
ei terveessä munuaisessa juurikaan tapahdu. Lihasperäisyydestä johtuen 
kreatiniinin pitoisuus samankokoisilla yksilöillä on verrannollinen lihas-
massan määrään. Tämä aiheuttaa riskin virhetulkinnasta erityisen laihoil-
la tai lihaksikkailla yksilöillä. Lisäksi runsaasti lihaa sisältävän aterian on 
havaittu lisäävän seerumin, ja siten myös virtsan, kreatiniinipitoisuutta. 
Vielä 3 - 4 tuntia aterian jälkeen pitoisuus on jopa yli 20 % suurempi kuin 
ennen ruokailua (2). Edellä mainitut seikat osoittavat, että herkemmin 
vaurion toteaville ja spesifisemmille laboratoriotutkimuksille on tarvetta.

Munuaisvaurioita voidaan jaotella usin eri tavoin. Yksi tapa on tehdä jako 
akuuttiin (acute kidney injury; AKI) ja krooniseen vaurioon (chronic kidney 
disease; CKD). Akuutti vaurio on yleisemmin henkeä ja terveyttä uhkaava, 
krooninen taasen diagnosoimattomana ja hoitamattomana johtaa vaka-
viin terveysongelmiin ja elämänlaadun huononemiseen.

Toinen tapa on tehdä jaottelu vauriokohdan mukaan prerenaalisiin, 
renaalisiin ja postrenaalisiin vaurioihin. Tätä tapaa käytetään tyypillisesti 
akuutin munuaisvaurion kuvaamisessa. Prerenaalinen munuaisten va-
jaatoiminta liittyy heikentyneeseen verenkiertoon munuaisissa esimer-
kiksi verenpaineen laskun myötä. Renaalinen vaurio tarkoittaa tarkoittaa 
nimenomaan munuaiskudoksen vauriota, kun taas postrenaalinen liittyy 



virtsanjohtimien, virtsarakon ja virtsaputken sairauksiin.

Mikroalbumiini
Mikroalbuminuria on tilanne, jossa virtsassa on muutamia kymmeniä 
tai muutamia satoja milligrammoja albumiinia litrassa. Se on seurausta 
tilanteesta, jossa albumiini pääsee läpäisemään munuaisglomerulusten 
kapillaariseinämän. Seinämän kolmikerroksinen rakenne ei normaalisti 
päästä lävitseen molekyylejä, joiden koko on suurempi kuin 50 000 - 60 
000 Daltonia (3,4). Albumiini ei siten 69 000 Daltonin kokoisena normaa-
litilanteessa läpäise kapillaariseinämää. Siksi virtsan albumiinipitoisuus 
on terveellä eläimellä erittäin pieni (3). Ohimenevää lievää albuminuriaa 
voivat tosin aiheuttaa esimerkiksi voimakas rasitus tai kuume. Jatkuva 
(mikro)albuminuria on merkki munuaisvauriosta. Lisäksi ikä aiheuttaa lie-
vää mikroalbuminuriaa, joka ei välttämättä aiheudu mistään primääritau-
titilasta (5,6). Keskimäärin albumiinin määrä virtsassa suurenee hieman 
yksilön ikääntyessä.

Krooninen munaistauti aiheuttaa hoitamattomana ajan myötä voimistu-
vaa albuminuriaa, ja vakavassa vaiheessa myös suurenpienkin proteiini-
molekyylien pääsyä virtsaan. Siinä vaiheessa puhutaankin albuminurian 
sijaan proteinuriasta (7). Tällöin proteiinien määrä vitsassa voi olla useita 
grammoja litrassa, ja munuaisten toimintakyky käytännössä täysin me-
netetty. Tässä tilanteessa potilaan elämänlaatu on erittäin huono, joten 
diagnostiikan tavoitteena on oltava lievän munuaisvaurion löytäminen, 
syyn selvittäminen ja paras mahdollinen hoito ennen vakavien vaurioiden 
syntymistä.

Virtsan albumiini olisi hyvä suhteuttaa virtsan kreatiniinipitoisuuteen, 
mikä parantaa tuloksen luotettavuutta. Tätä ei voi kuitenkaan suositella 
tilanteissa, joissa potilaalla on jo ilmeinen tubulusvaurio, koska tubulus-
ten toimimattomuuden vuoksi kreatiniinin pitoisuus virtsassa on jo ’pato-
loginen’, eikä vertailua viitearvoihin tai potilaan aiempiin tuloksiin voida 
enää pitää luotettavana (8). Toki edellä mainitut esimerkit kreatiniinin 
määrään vaikuttavista tekijöistä on aina syytä ottaa huomioon. Vuorokau-
den keräysvirtsa on tietysti luotettavin tapa määrittää albumiinin erityk-
sen määrää, mutta käytännössä paras vaihtoehto saattaa olla saada näyte 
ensimmäisestä aamuvirtsasta.

N-asetyyli-b-glukosaminidaasi (NAG)
NAG on suurimolekyylinen lysosomaalinen proteiini, kooltaan 150 000-160 
000 Daltonia. Siten se ei läpäise tervettä glomerusseinämää. Sitä tiede-
tään kuitenkin erittyvän proksimaalisten tubulusten (tubulusten alkuosa) 
soluista tubulusvaurioissa. Siten se on hyvä tubulaarisen munuaisvaurion 



merkkiaine (9).

Lisäksi ihmis- ja eläintutkimukset ovat osoittaneet sen toimivan merkki-
aineena myös lievemmille tubulusten toimintahäiriöille, jotka saattavat 
johtaa vakavampiin vaurioihin (9,10). NAG/kreatiniini –suhteen on tutkittu 
olevan herkkä munuaisvaurioiden osoittaja sekä koirilla, kissoilla että 
naudoilla (11,12,13).

Alempien virtsateiden sairauksien tai virtsan pH:n ei ole todettu vaikutta-
van NAG:n määrään virtsassa. Myöskään kehon pinta-ala (BSA) ei vaikut-
tanut NAG-pitoisuuteen koirilla (11,12,14). Yhden tutkimuksen mukaan 
virtsan NAG-pitoisuus suurenee nartuilla pyometrassa ennen kuin urea- tai 
kreatiniinipitoisuuksien kohoamista (11).

Virtsan NAG on herkkä (etenkin tubulaarisen) munuaisten toimintahäiriön 
ja -vaurion merkkiaine. Sen on todettu suurenevan jo ennen varsinaisen 
soluvaurion syntymistä, mikä on yhtäältä hyvä asia eläimen ennusteen 
kannalta. Toisaalta tämä on syytä pitää mieleessä tuloksen tulkinnassa. 
Suurentuneen NAG:n lisäksi on hyvä käyttää jotain hieman epäherkempää 
tutkimusta, esimerkiksi mikroalbumiinimääritystä. Se on yksinkertaista ja 
nopeaa, koska näyte on jo laboratoriossa.

Muita herkkiä merkkiaineita
Viime vuosina useiden ihmisdiagnostiikassa käytettyjen merkkiaineiden 
soveltuvuutta on testattu myös eläimille. Tällaisia ovat esimerkiksi kysta-
tiini C, retinol binding protein (RBP) ja NGAL. (15,16,17,18,19)

Ne kaikki perustuvat tutkittavan molekyylin vasta-aineperusteiseen tun-
nistamiseen (kuten myös edellä mainittu mikroalbumiini), mikä on perus-
tana niiden herkkyydelle löytää pienetkin pitoisuudet. Niille kaikille on 
löydetty käyttöarvoa, ja kystatiini C sekä NGAL määritykset ovatkin tulleet 
jossain päin maailmaa saataville jopa rutiinidiagnostiikkaan.

Viimeisin tulokas: Symmetrinen dimetyyliarginiini (SDMA)
Vuonna 1970 Kakimoto ja Akazawa eristivät ihmisvirtsasta N-N, N-G- ja 
N-G,N′-G-dimetyyliarginiinin (20). Nykyään nämä yhdisteet tunnetaan as-
ymmetrisenä- ja symmetrisenä dimetyyliarginiinina (ADMA ja SDMA), jotka 
ovat toistensa enentiomeerejä eli peilikuvaisomeerejä. ADMA ja SDMA 
ovat solujen proteiinimetylaation lopputuotteita, joilla on myös biologisia 
vaikutuksia esimerkiksi verisuonen vasokonstriktioon (21). Myöhemmissä 
tutkimuksissa yhdisteillä on havaittu olevan diagnostista merkitystä ja 
ennustearvoa esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudeissa ja munuaistaudeis-
sa (22).

Niiden, ja etenkin SDMA:n valtaosin munuaisten kautta virtsaan erittyvä-



nä, on osoitettu olevan merkkiaine munuaisten toimintakyvyn osoittami-
sessa (23). Seerumin SDMA-pitoisuuden on osoitettu korreloivan melko 
hyvin kreatiniinipitoisuuden ja kreatiniinin poistuman kautta lasketun 
glomerulussuodosnopeuden (glomerular filtration rate, GFR) kanssa sekä 
ihmisillä että eläimillä (24,25,26,27,28,29).

Eräässä humaanitutkimuksessa todettiin kreatiniinin poistumaa luotet-
tavamman ionotalamaatin poistuman kautta lasketun GFR:n korreloivan 
myös melko hyvin seerumin SDMA:n kanssa, ja että SDMA oli lähes kysta-
tiini C:n veroinen munuaisten toimintakyvyn mittari (25). On huomattava, 
että mainittu tutkimus ei ollut kliiniseen aineistoon perustuva, ja koostui 
vain 40 vapaaehtoisesta.

Epävarmuutta SDMA:n käyttöön munuaisvaurion merkkiaineena tuovat 
tutkimukset, joiden mukaan SDMA-pitoisuuden on ilmoitettu pienentyvän 
voimakkaassa rasituksessa sekä estrogeenin vaikutuksesta, ja suurentu-
van allergiassa/astmassa sekä munasarjojen monirakkulaisessaoireyh-
tymässä (polycystic ovarian syndrome, PCOS)  (30,31,32,33,34). Lisäksi 
kliiniset, laajat vertailututkimukset on käytännössä tehty vertailuna see-
rumin kreatiniiniin tai kreatiniinipoistuman kautta laskettuun glomerulus-
suodosnopeuteen. Näiden lisäksi on vain yksi tutkimus, jossa SDMA:ta on 
verrattu herkempään munuaisvaurionmerkkiaineeseen tai luotettavam-
paan GFR-määritykseen. Siten SDMA:n käytettävyyttä munuaisvaurion 
arvioinnissa on pidettävä vielä tilassa ”mahdollisesti luotettava, mutta 
lisätutkimuksia ja käytännön kokemuksia vaativa”.

Yhteenvetona
Eläinten munuaisvaurioita tutkittiin laboratoriodiagnostisesti pitkään erit-
täin karkeiden mittareiden avulla. Viime vuosien kehitys on tuonut uusia, 
herkempiä määritysmenetelmiä eläinlääkäreiden ja eläinten omistajien 
saataville. On jopa kommentoitu, että jotkut menetelmät ovat ”liian herk-
kiä”, koska vaurioita ei välttämättä vielä ole kun saadaan jo koholla oleva 
tulos. Asiaa voidaan ajatella myös toiselta kannalta: vauriota ei vielä ole 
syntynyt, toimintakyky on vain heikentynyt. Tilanteeseen päästään kui-
tenkin tässä vaiheessa kiinni, joten tämähän on paras mahdollinen tilanne 
potilaan kannalta. Lääkäri voi näissä tilanteissa ottaa käyttöön hieman 
karkeamman testin ja kontrolloida tilannetta myöhemmin seuraamalla 
näitä herkempiä markkereita. Näin saadaan selville oliko herkän menetel-
män tulos tosiaankin vain ohimenevä tilanne vai indikaatio jostain vaka-
vammasta. Herkät määritysmenetelmät mahdollistavat vaurion aikaisem-
man toteamisen kautta potilaan nopeamman hoidon ja siten paremman 
elämänlaadun.

Viime aikoina ryminällä markkinoille tullut SDMA on sekä ihmis- että 



eläintutkimusten perusteella selkeästi kreatiniinia parempi munuaisvauri-
on merkkiaine, mutta lisävertailuja herkkiin menetelmiin tarvitaan ennen-
kuin voidaan varmuudella tietää, mihin se asettuu verrattuna esimerkiksi 
mikroalbumiiniin, NAG:hen, kystatiini C:hen tai NGAL:iin.
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