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Kuva 1. Päivystyspoliklinikalla nauhoitettu EKG.

Kylkikipu, turvotus ja valkuais-
virtsaisuus

Toistakymmentä vuotta sitten 
nelissäkymmenissä olevalle 
miehelle oli kertynyt ylipainoa. 
Sitten huomattiin sokeritauti 

ja rasvaakin veressä oli ylimäärin. 
Tupakkaa tuli poltetuksi, mutta alkoho-
lin käyttö oli vähäistä. Kaiken kaikkiaan 
kunto säilyi hyvänä. Lääkityksenä hän 
käytti metformiinia, fenofibraattia ja 
asetyylisalisyylihappoa. Sokeritasapaino 
oli hyvä ja rasva-arvotkin  kohtalaisesti 
tavoitteissa. 

Parin vuoden diabeteshoidon jälkeen 
paino lisääntyi muutamassa kuukaudes-
sa kymmenkunta kiloa ja turvotuksia 
ilmaantui. Vointi säilyi silti hyvänä ja 
henki kulki vaivatta, mutta sitten va-
sempaan kylkeen ilmaantui kova kipu.  

Tutkittaessa yleiskunto oli edel-
leenkin hyvä. Painoindeksi oli 34,3 kg/
m2. Jaloissa oli reilu kuoppaturvotus, 
vaikka kaulalaskimot eivät pullottaneet.  
Sydän sykki tasaisesti ja säännöllisesti  
74 kertaa minuutissa ja verenpaine oli 
160/104 mmHg. Potilas vaikutti euty-
reoottiselta. Perifeeriset pulssit tun-
tuivat eikä valtimorungoista kuulunut 
suhinoita. Sydämestä tai keuhkoista ei 
todettu kliinisesti tutkimalla erikoista. 
Vatsanpeitteet olivat pehmeät ja myö-
täävät. Tärykalvolämpö oli 36,0 oC ja 
pulssioksimetri näytti ilman lisähappea 
97 %:n saturaatiota. 

Pieni verenkuva oli kunnossa. Pu-
naiset solut laskeutuivat kapeassa put-
kessa 105 mm tunnissa.  Plasmalitra 
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sisälsi 24 mg C-reaktiivista proteiinia.  
Virtsatestissä oli proteiinia ja joita-
kin punasoluja, mutta ei bakteerikas-
vua.  Plasman kreatiniinin pitoisuus 
oli 78 mmol/l, glukoosin määrä 5,6 
mmol/l ja pitkäsokerin osuus 6,3 %. 
Elektrolyyttien, transaminaasien, bili-
rubiinin tai tyreotropiinin pitoisuuk-
sissa ei ollut moittimista. TT-arvo oli  
105 %. Seuraavana päivänä saatiin tieto, 
että vuorokauden virtsankeräys sisälsi 
16,1 g valkuaisainetta (viite < 150 mg). 
Plasmssa oli albumiinia silloin 12 g/l 
(viite 36–40 g/l), kolesterolin pitoisuus  
oli 11,5 mmol/l, triglyseridien määrä  8,8 
mmol/l  ja HDL-kolesterolin lukuarvo  
1,01 mmol/l.

EKG, thoraxkuva ovat ohessa. 
Mikä aiheutti kylkikivun, turvotti ja 

vuoti valkuaista ja punasoluja virtsaan?

VASTAUS
Turvotukset, huomattava proteinuria, 
hypoalbuminemia ja reilu hyperlipide-
mia selittyivät nefroottisella syndroo-
malla. Se johtuu glomerulusvauriosta, 
jossa munaiskerästen kapillaarien sei-
nämän läpäisevyys lisääntyy ja sallii   
veren valkuaisen valumisen virtsaan. 
Plasman albumiinin vajaus vähentää 
veren kolloidiosmoottista painetta, 
jolloin plasma karkaa turvottamaan 
kudoksia. Munuaisten kreatiniinin ja 
muiden jätteiden suodatuskyky saat-
taa säilyä  normaalina, vaikka elimistön 
aineenvaihdunnan muutokset johtavat 
mm. hyperlipidemiaan. Verta hyydyttä-
vien ja tukosta liuottavien valkuaisai-
neiden epätasapaino altistaa laskimot-
rombeille. 

Toispuolinen kylkikipu ei nefroot-
tisen syndrooman oireisiin kuulu, 
vaan se viittaa  munuaislaskimon tu-
kokseen. Se näkyi myös potilaamme 
magneettikuvauksessa (kuva 3). Tukos 
syntyy muissa tilanteissa vain harvoin.  

EKG:hen oireyhtymä ei heijastunut, 
mutta vasemmassa pleurasopessa oli 
tilkka nestettä. 

Nefroottisen syndrooman yleisin syy 
on sokeritauti, mutta glomerulonefriit-
tikin valkuais- ja punasoluvirtsaisuuksi-
neen on tavallinen  aiheuttaja. Oireyh-
tymään saattavat johtaa myös taustalla 
olevat perustaudit, kuten amyloidoosi, 
multippeli myelooma tai jopa  raskaus-
toksemia. 

Potilaamme munuaisbiopsiassa 
nähtiin membranoosi glomerulonef-
riitti. Tämä immunologinen glomeru-
losvaurio on yleisimmin erillinen tauti. 

Silloin sen syyksi on viime vuosina löy-
detty munuaiskerästen epiteelisolujen 
erään fosfolipaasin reseptoriproteiinin 
vasta-aine, joka vaurioittaa kapillaarin 
seinämää. Myös membranoosi glome-
rulonefriitti voi liittyä moniin perustau-
teihin, kuten maksan virusinfektioihin, 
systeemiseen lupukseen ja pahanlaatui-
siin kasvaimiin tai jopa joihinkin lääk-
keisiin. 

Tukos liukeni antikoagulanttihoidol-
la. Glomerulusvaurio ja nefroottinen 
syndrooma parantuivat  syklosporii-
nilla, ACE-estäjällä, diureetilla ja sta-
tiinilla. 

Kuva 2. Tullessa otettu thoraxkuva.

Kuva 3. Kylkikivun aikana 
tutkittu munuaisen seudun 
magneettikuva
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