KLIINISIÄ MUISTIINPANOJA

Mikroalbuminuria
käytännön hoitotyössä
Trond Jenssen, LT, FT, on nefrologian erikoislääkäri Oslon yliopiston Rikshospitaletsairaalassa, ja hänellä on myös professorin virka Tromssan yliopistossa Norjassa.
Hän on palvellut useissa tieteellisissä ja kliinisissä neuvottelukunnissa sisätautien
alalla sekä Norjassa että ulkomailla.
Hänen tärkein tutkimusalansa on ollut yleisen väestön ja kliinisten alaryhmien
kardiovaskulaarisen riskin arviointi, mukaan lukien albuminuria. Merkittävä
osuus hänen julkaisuistaan käsittelee munuaistauti- ja/tai diabetespotilaiden riskin
arviointia.
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HISTORIA

MEKANISMIT

1980-luvun alkupuolella raportoitiin,
että pienten albumiinimäärien erittyminen virtsaan (mikroalbuminuria)
diabetespotilailla ennusti 5–10 vuotta
myöhemmin ilmenevää diabeettista
nefropatiaa.1,2 Lisäksi mikroalbuminuria osoittautui liittyvän myöhempään
sydän- ja verisuonitautiin tyypin 2 diabetespotilailla 2 ja ei-diabeetikoilla, joilla
oli3 tai ei ollut4 verenpainetautia.

Munuaisessa sijaitsevat, suodattavat hiusverisuonet (glomerulukset) estävät suuria
määriä albumiinia vuotamasta virtsaan aukkojen koosta johtuen sekä siksi että
tyvikalvo on negatiivisesti varautunut, kuten albumiinimolekyyli kokonaisuudessaan. Kun tyvikalvon eheys heikentyy, se muuttuu enimmäkseen positiivisesti
varautuneeksi ja albumiinia vuotaa virtsatilaan. Tämä tapahtuu silloin, kun verenpaine- tai diabetespotilailla ilmenee ensimmäistä kertaa merkittävä albuminuria.
Myöhemmin aukot saattavat laajeta ja suurempia proteiineja ilmaantuu virtsaan.
Tällöin mikroalbuminuria on muuttunut yleisemmäksi proteinuriaksi. Järjestys
on seuraava:

Lisäksi väestöön perustuvissa kohorteissa mikroalbuminuria on osoittautunut
olevan selkeämpi sydän- ja verisuonitaudin ja aivohalvauksen määräävä
tekijä kuin metabolinen oireyhtymä.5 On
suositeltavaa mitata virtsaan erittyvä albumiini henkilöiltä, joilla on myöhempi
riski saada sydän- ja verisuonitauti tai
munuaistauti, riippumatta siitä onko
heillä diabetes vai ei.

Normoalbuminuria -> Mikroalbuminuria -> Proteinuria
Ei ole selvää, miksi albumiinin vuotaminen glomeruluksissa johtaisi sydän- ja verisuonitautiin. Nykyisin spekuloidaan, että mikroalbuminuria heijastaa tyvikalvon
vääristymää koko verisuonistossa. Tämä puolestaan aktivoi kasvutekijöitä ja tulehdusprosesseja verisuonen seinämässä, mikä johtaa ateroskleroosiin.

MIKROALBUMINURIAN MITTAAMINEN
Albumiinin erittyminen virtsaan voi vaihdella +/- 25 % vuorokaudessa, kun taas
veden erittyminen voi vaihdella yli 100 % nesteiden nauttimisesta riippuen. Virtsan
albumiinipitoisuus mittaa enemmän veden diureesia kuin albumiinin erittymistä
sinänsä. Hyvä arvioimisperuste on näin ollen albumiinin virtsaan erittymisen
mittaaminen 24 tunnin aikana. Tämäkin voi kuitenkin johtaa virheellisiin arvioihin, koska virtsanäytteiden ottaminen oikein 24 tunnin aikana voi olla hankalaa.
Nykyiset ohjeet suosittelevat virtsan albumiinipitoisuuden (mitataan yksikkönä
mg/l) korjaamista virtsan kreatiniinipitoisuuden perusteella (mitataan yksikkönä
mmol/l tai g/l) aamuvirtsassa. Tämä antaa virtsan albumiini-kreatiniinisuhteen

(ACR). Korjaaminen virtsan kreatiniinimäärän perusteella on
järkevää, koska kreatiniini erittyy virtsaan varsin tasaisella
nopeudella riippumatta tyvikalvon patologisista prosesseista.
Virtsan mittaaminen aamulla antaa jossain määrin alempia ja
paremmin toistettavia mittauksia kuin mittaaminen satunnaisista virtsanäytteistä. Satunnaisista näytteistä tehtyjä mittauksia voidaan kuitenkin käyttää seulontatarkoituksiin.
Naisilla on vähemmän lihasmassaa kuin miehillä, joten he erittävät vähemmän kreatiniinia virtsaan. Siksi on suositeltu, että
naisilla pitäisi olla korkeampi ACR:n viitealue kuin miehillä.
Päivittäisessä hoitotyössä riittää kuitenkin, että käytetään
niin kutsuttua “3:n sääntöä” sukupuolesta riippumatta,6 mikä
tarkoittaa, että kaikki raja-arvot ovat 3:lla jaollisia:
SI-MITTAYKSIKÖT:
ALBUMIINI-KREATINIINI-SUHDE 0–2,9 mg/mol:
NORMAALI ALBUMIININ ERITTYMINEN
ALBUMIINI-KREATINIINI-SUHDE 3-30 mg/mmol:
MIKROALBUMINURIA
ALBUMIINI-KREATINIINI-SUHDE ≥ 31 mg/mmol:
PROTEINURIA
KONVENTIONAALISET MITTAYKSIKÖT:
ALBUMIINI-KREATINIINI-SUHDE 0-29 mg/g:
NORMAALI ALBUMIININ ERITTYMINEN
ALBUMIINI-KREATINIINI-SUHDE 30-300 mg/g:
MIKROALBUMINURIA
ALBUMIINI-KREATINIINI-SUHDE ≥ 301 mg/g:
PROTEINURIA

ACR kuvastaa myös arviota albumiinin erittymisestä
virtsaan 24 tunnin aikana. SI-yksiköillä mitattuna albumiinin
erittyminen 24 tunnin aikana (mg) arvioidaan kertomalla
suhde 10:llä, esim. ACR 30 mg/mmol vastaa albumiinin
erittymistä 300 mg / 24 tuntia. Konventionaalisilla yksiköillä
mitattaessa albumiinin erittyminen virtsaan 24 tunnin aikana
arvioidaan suoraan itse suhteesta.
Abbott valmistaa kahta mikroalbuminurian pikatestiä.
Alere Afinion™ ACR on helppo, nopea ja luotettava pikatesti
albumiinin, kreatiniinin ja albumiinin ja kreatiniinin välisen
suhteen (ACR) toteamiseksi ihmisen virtsasta. NycoCard®
U-Albumin -testi on 3 minuutin pikatesti albumiinin
mittaamiseksi virtsasta.

SUOSITUKSET
1. Koska ACR-mittaukset voivat vaihdella päivästä toiseen,
jokaisen potilaan tulee antaa kolme näytettä 3 erillisenä
päivänä. Ainakin kahden näistä näytteistä tulee olla
patologisella alueella, jotta mikroalbuminuria voidaan
todeta.
2. Kuume, proteiinipitoiset ateriat tai liikunta aiempien 12
tunnin aikana voi tilapäisesti kohottaa ACR-arvoa. Tämä on
normaalia.
3. Bakteriuria voi aiheuttaa näennäisen korkean ACR:n.
Bakteriuria on suljettava pois ennen ACR:n lopullista
arviointia.
4. Potilaita, joilla on mikroalbuminuria tai proteinuria, on
hoidettava ACE:n estäjällä tai angiotensiinireseptorin
salpaajalla, ellei potilaalla ole vasta-aiheita hoitoon. Annosta
on titrattava niin, että ACR pienenee. Useimmiten tämä
edellyttää korkeampia annoksia kuin itse verenpaineen
alentamiseen tarvitaan. Näin ollen hoidon aikana on
seurattava verenpaineen lisäksi myös ACR-arvoa.
5. Potilailla, joilla ei ole diabetesta, ei ole todettu, että munuaistai sydän- ja verisuonitaudin ilmeneminen pienenisi, kun
ACR:ää alennetaan aktiivisesti lääkkeillä. ACR:n mittaus on
kuitenkin suoritettava yleisen kardiovaskulaarisen riskin
arvioimista varten.
6. Mikroalbuminurian määritelmä (ACR 3–30 mg/mmol tai
30–300 mg/g) laadittiin alun perin tyypin 1 tai tyypin 2
diabetespotilailla olevan proteinuriariskin perusteella.1,2
Sydän- ja verisuonitaudin riski alkaa paljon pienemmillä
ACR-arvoilla, ja mitään selvää raja-arvoa ei ole. Yksittäisen
potilaan riski arvioidaan näin ollen parhaiten ajan mittaan
toistetuilla mittauksilla, esim. kun ACR muuttuu alhaisesta
korkeaksi.
7. Kuinka usein ACR on mitattava?
DIABETESPOTILAAT, JOILLA EI OLE
MIKROALBUMINURIAA TAI PROTEINURIAA:

KERRAN VUODESSA

DIABETESPOTILAAT, JOILLA
ACR ON KOHOLLA:

2–4 KERTAA VUODESSA

EI-DIABETESPOTILAAT, JOILLA
ON SUURENTUNUT KARDIOVASKULAARINEN RISKI:

KERRAN VUODESSA

POTILAAT, JOILLA EI OLE DIABETESTA EIKÄ
KARDIOVASKULAARISTA RISKIÄ:

EI SUOSITUKSIA
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