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Mikroalbuminuria on ensimmäinen merkki 
munuaistoiminnan muuttumisesta

Mikroalbuminuria tarkoittaa sitä, että verenkierrosta erittyy virtsaan jatkuvasti hiukan normaalia enem-
män albumiini-nimistä valkuaista. Se voi olla alkava merkki diabetekseen liittyvästä munuaisvauriosta, 
nefropatiasta.

Mikroalbuminuria on oireeton, eikä vähäistä albumiinin eritystä virtsaan voi todeta tavallisella liuska-
testillä. Veren sokeritasapainon ja verenpaineen hyvä hoito voi palauttaa tilanteen normaaliksi.

Kohonnut verensokeri, korkea verenpaine, tupakointi ja ylipaino altistavat diabeetikon mikroalbumi-
nurialle. Sairastumisvaara on suurempi myös, jos suvussa esiintyy runsaasti sydän- ja verisuonisairauksia.

Korkea verensokeri vaurioittaa munuaiskerästen tyvikalvoja, ja sen seurauksena munuaiset alkavat 
päästää normaalia enemmän albumiinia virtsaan. Jos mikroalbuminuriaan ei puututa, voi kehittyä vaike-
ampi munuaisvaurio (nefropatia), joka voi edetä munuaisten vajaatoiminnaksi. Diabeteksen aiheuttama 
munuaisvaurio on yleisin dialyysi- eli keinomunuaishoidon syy Suomessa. 

Mikroalbuminuria lisää myös sydän- ja verisuonitauteihin sairastumisen vaaraa.

Mikroalbuminuria todetaan mittaamalla virtsaan erittyvän albumiinin määrää.   
Siihen on olemassa erilaisia tapoja:

1.  aamun ensimmäisestä virtsasta tutkitaan ns. albumiini-kreatiniinisuhde (U-alb/krea):
 • normaaliarvo on naisilla alle 3,5 mg/mmol, miehillä alle 2,5 mg/mmol 
 • kohonnut arvo vaatii jatkotutkimuksena keräysnäytteen
2.  vähintään kuuden tunnin levon aikana kerätystä virtsanäytteestä tutkitaan albumiini (cU-alb):
 • normaali arvo on alle 20 mikrog/min
 • mikroalbuminuriassa 20–200 mikrog/min
 • nefropatiassa yli 200 mikrog/min
3.  virtsan albumiinin vuorokausikeräys (dU-alb)
 • normaali arvo on alle 30 mg/vrk
 • mikroalbuminuriassa 30–300 mg/vrk 
 • nefropatiassa yli 300 mg/vrk

Albumiinia saattaa erittyä virtsaan muutenkin kuin diabeteksen vuoksi, esimerkiksi virtsatietulehduksen 
tai poikkeuksellisen voimakkaan rasituksen yhteydessä. Siksi poikkeava löydös on aina varmistettava vie-
lä kahdella 6–12 viikon välein otetulla näytteellä. Mikroalbuminuria todetaan, jos kaksi kolmesta näyt-
teestä on positiivisia.

Mikroalbuminuria tutkitaan tyypin 1 diabeetikoilta viiden vuoden sairastamisen jälkeen vuosittain, 
tyypin 2 diabeetikoilta sairauden toteamisesta lähtien vuosittain.

Kun mikroalbumiuria todetaan, hoitoa tehostetaan:
 • veren sokeritasapaino HbA1c: tyypin 2 diabeetikoilla korkeintaan 6,5–7 prosenttia ja tyypin 1   
  diabeetikoilla alle 7,5 prosenttia
 • verenpaine: alle 130/80 elohopeamillimetriä
 • LDL-kolesteroli: alle 2,5 mmol/l

ACE-estäjä-lääkityksellä alennetaan verenpainetta munuaiskerästen sisällä. Tupakointi täytyy lopettaa.
Kaikille tyypin 2 diabeetikoille ja yli 40-vuotiaille tyypin 1 diabeetikoille, joilla on mikroalbuminuria, 

määrätään pieni annos aspiriinia. Ruokavalion valkuaismäärä rajoitetaan alle yhteen grammaan painoki-
loa kohti vuorokaudessa.

 Lääkäri Liisa Sorakivi, Diabetesliitto  


