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CKD ja inflammaatio

• CKD on systeeminen tauti

• Matala-asteinen tulehdus keskeinen löydös (syy-seuraus?)

• Inflammaation merkit ja markkerit

• Ureemiset toksiinit

• Suoliston dysbioosi

• Asidoosi

• Anemia, FGF23, Hepcidin

• Vascular calcification

• Ureeminen syndroma, CV-riski, CNS-oireet

• Inflammaation hoitomahdollisuudet



Inflammaation syitä/selityksiä CKD:ssa

• Ureeminen milieau

• Lisääntynyt sytokiinien tuotanto ja erityksen häiriö

• Lisääntynyt oksidatiivinen stressi, carbonyl stress

• Asidoosi

• Akuutit/krooniset infektiot

• Suoliston dysbioosi

• Muuttunut rasvakudoksen metabolia

• PEW

• Runsaasti liitännäissairauksia



Inflammaatio liittyy moniin CKD:n
komplikaatioihin
• Malnutritio

• Sepelvaltimoiden kalkkiutuminen

• Ateroskleroosi

• Eteisvärinä, LVH, sydämen vajaatoiminta

• Lisääntynyt kuolleisuus

• Inflammaatio myötävaikuttaa CKD:n progressioon, 
insuliiniresistenssiin, oksidatiiviseen stressiin, endoteelin
dysfunktioon, CKD-MBD:hen, Anemiaan, EPO-resistenssiin (Epon 
tuotanto ↓, Epon vaik. erytropoieesiin↓, Hepcidin ↑)



Systemic nature of CKD



Energiametabolian ja immuunivasteen vrk-rytmi

Zoccali et al 2017



Metabolinen asidoosi ja inflammaatio

Zha and Qian 2016



Inflammaation synty…

Rapa et al. 2020



Suoliston dysbioosi keskeinen häiriö CKD:ssa

• Hippocrates : ” All disease begins in the gut”

• CKD: ”silent disease, late diagnosis, poor outcome”

• Suoliston dysbioosi yhä keskeisemmässä merkityksessä 
patofysiologiassa: ”Dysbiosis has an essential role particularly in CKD 
> overproduction of Urea promotes disequilibrium in normal flora
that increase pathogenic bacterial and reduces protective bacterial
proliferation, also increase oxidative environment and potentiate the
inflammatory environment”



Suoliston dysbioosi, ureemiset metaboliitit ja CKD

Mihai et al. 2018



Plata et al 2019



Kanbay et al. 2018



Kanbay et al. 2018





Vascular calcification and inflammation

• ”the crosstalk between vascular calcification and inflammation

> a plausible explanation for the burden of CVD in CKD”

• VC is highly interconnected with inflammation

• ”Calcification and chronic inflammation are involved in a positive
feed-back loop driving disease progression”

• Increased CRP predicts CV risk ↑, VC ↑↑, mortality ↑

• Markkerit: CRP ↑, IL-1 ↑, IL-6 ↑, TNF-α ↑ (proinfl. Cytokines)

• IL-2 ↓, IL-4 ↓, IL-5 ↓(anti-infl. Parameters)  >> survival ↓ 



Viegas et al. 2019





Interconnection between FGF-23 and inflammation

Czaya and Faul 2019





Inflammaatio, hepsidiini ja raudanpuute

Cappellini et al 2017









Rapa et al 2020



Rapa et al 2020



Inflammaation ”perinteisiä” hoitokeinoja

• ”evaluate and treat infections”

• Hampaiden tutkiminen ja fokusten hoito (periodontal infections)

• TBC-skreenaus

• VTI:n hoito

• Perikardiitin poissulku

• Diabeetikoiden jalkahaavojen hyvä hoito

• Verisuonigraftien poisto (jos tarpeettomia)

• Toimimattoman siirteen poisto 

• Mahd. puhdas dialyysivesi



Lääkehoitoja-uusia ja vanhoja

• Statiinit
• ACEi/ARBs
• E-vitamiini?
• C- + E-vitamiini
• Sevelameeri
• Omega-3-rasvahapot
• L-Carnitine?
• Probiootit?
• Immunosupressiiviset/biologiset lääkkeet?
• Pentoksifylliini?? Ym. Ym.



Rapa et al. 2020





Kanbay et al. 2018





Kasvisdieetit (vegetarian diets)

• Lisääntyvän mielenkiinnon ja tutkimuksen kohteena CKD:ssa

• ” Kidney –protective effect of plant-based diets in the primary
prevention of CKD and secondary prevention of CKD progression

• Vegetarian diets safe, CV mortality probably ↓

>> should be recommended



Kasvisruokavalion vaikutukset CKD:ssa

Chauveau et al 2019



Yhteenveto

• Krooninen inflammaatio on keskeinen ilmiö CKD:ssa

• CKD on systeeminen tauti

• Suoliston dysbioosin keskeinen merkitys ymmärretty CKD:n
patogeneesissä ja progressiossa

• Inflammaation ehkäisy/hoito edellyttää perinteisten keinojen ohella 
mm. suoliston dysbioosin modifiointia dietäärisin, pre/probioottisin
ja lääkehoidon keinoilla


