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 tutkimustuloksia aiheesta



Biokemialliset muutokset alkavat varhain

Drüeke et al, KI 2016
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Kalsium

 Ca-ion, Ca-albkorjattu

 KDIGO guidelines 2017:

 mittaustuloksia tulkitaan trendeinä

 hyperkalsemiaa vältettävä, lievä ja asymptomaattinen hypokalsemia ok

 hypokalsemia

 CKD: sekundaarinen hyperparatyreoosi johtaa kalsitriolin puutteeseen

 jos jatkuu hoidosta huolimatta: lääkekomplianssi?

 muita syitä: hypoparatyreoosi (myös operaation jälkitilat), aliravitsemus,                      

keliakia, maksasairaudet, lääkitykset (esim. epilepsialääkkeet)

 hyperkalsemia

 CKD: liikaa lääkkeitä tai tertiäärinen hyperparatyreoosi

 muita syitä: kasvaimet, plasmasolutaudit, sarkoidoosi, immobilisaatio yms.



Fosfori

 KDIGO guidelines 2017

 pyritään kohti normaaliarvoja, ruokavalio-ohjaus olennaista

 lääkkeellinen hoito aloitetaan kun kehittyy hyperfosfatemia

 hypofosfatemia

 aliravitsemus, runsas menetys munuaisten kautta (esim. munuaissiirron jälkeen)

 osteomalasia

 fosfaatin menetys tai vähentynyt absorptio (esim. oksentelu, ripuli, keliakia)

 hyperfosfatemia

 munuaisten vajaatoiminnan eteneminen, ruokavaliohoidon laiminlyönti, 

lääkekomplianssi, alidialysointi

 D-vitamiinin yliannostelu



Paratyreoideahormoni (PTH)

 perinteisesti käytetty luun aineenvaihdunnan 

(turnover) markkerina, korrelaatio varsin heikko

 useita erilaisia määritysmenetelmiä –

vaikea verrata – erilaiset viitearvot

 iPTH menetelmät mittaavat yleensä koko                                         

(1-84) PTH molekyyliä ja (7-84) PTH fragmenttia,                   

joista jälkimmäinen kertyy CKD:ssä

 verrattaessa 2. sukupolven iPTH testiä 3. sukupolven 

kokonais-PTH määritykseen ei todettu kliinisiä 

eroavaisuuksia (Sprague et al AKJKD 2016)

Hocher et al, Kidney Dis 2017



Paratyreoideahormoni (PTH)

 PTH↓

 hyperkalsemia (esim. sarkoidoosi)

 hypoparatyreoosi

 CKD: liikaa lääkkeitä?

 CKD: adynaaminen luustotauti?

 PTH↑

 CKD: sekundaarinen tai 

tertiäärinen hyperparatyreoosi

 CKD: lääkekomplianssi?

 primaari hyperparatyreoosi

Vervloet 2017

=PTH hyporesponsiviness in CKD:
• oxidative stress
• uremic toxins
• C-terminal PTH fragments

bioactive

oxidation

inhibiting



Tominaga et al 2016



Alkalinen fosfataasi (AFOS / ALP)

Totaali ALP

 kaksi isoentsyymiä

 kudosspesifit: suolisto-, istukka-, itusolutyyppiset ~5%

 TNALPs maksa ~45%, luusto 50%

 luun muodostumisen markkeri

 CKD:ssa hypervolemia ja diastolinen 

dysfunktio voi nostaa ALP

 GFR ei vaikuta pitoisuuksiin

 ↓ hitaassa luun aineenvaihdunnassa

 ↑ korkea kiihtyneessä luuston 

aineenvaihdunnassa ja osteomalasiassa

Luuspesifinen ALP/ BALP/ BSAB

 n. 50% kiertävästä kokonais- ALP:sta

 etenkin jos epäily maksaongelmasta, kannattaa 

määrittää AFOS isoentsyymit tai AFOSluu

 CKD:ssa korkeat pitoisuudet voivat kuvastaa                 

myös verisuonten kalsifikaatiota

 hiljattain on kuvattu BSAP isoformeja
(B/I, B1, B2 ja B1x, Haarhaus et al, AJKD 2015)

 B1x vain CKD 4 tai 5potilailla

 voisi tunnistaa low bone turnoverin?

 hankala analysoida toistaiseksi



Evenepoel 2017 Tartrate-resistant acid phosphatase 5b (TRAP5b)
• osteoklasteista erittyvä entsyymi
• korkeat pitoisuudet kuvastavat lisääntynyttä resorptiota

ja osteoklastiaktiivisuutta
• munuaistoiminta ei vaikuta pitoisuuksiin

• pienenevä pitoisuus osteoporoosihoidon aikana viittaa 
hyvään vasteeseen (CKD?)

procollagen type 1 N-

terminal propeptide

collagen type 1 

crosslinked C-

telopeptide



Muita markkereita

FGF-23

 muodostuu osteosyyteissä ja osteoblasteissa

 inhiboi fosfaatin tubulaarista reabsorptiota

 tärkeä luun mineralisaatiossa

 dialyysipotilailla BMD ei korreloi pitoisuuksiin

 korkeat pitoisuudet assosioituvat mm. LVH ja 

sydämen vajaatoimintaan

 erilaisia kalliita kaupallisia analyysejä, ei 

standardeja, ei kliinistä käyttöä toistaiseksi

α-Klotho

 välttämätön FGF-23 välittämälle fosforinsäätelylle

 liukoista Klothoa voidaan mitata, kallis, ei 

standardoitu menetelmä, ei kliinistä käyttöä

Sklerostin

 Tuotetaan enimmäkseen osteosyyteissä

 luun kasvun negatiivinen säätelijä

 pitoisuudet nousevat kun GFR ↓

 eräissä tutkimuksissa korkeita pitoisuuksia 

vaskulaarisen kalsifikaation yhteydessä

 kaksi menetelmää, ei standardeja, ei vielä 

kliinistä käyttöä

T-50 test

 serum calcification propensity test (SCPT)/T50

 kertoo pro-kalsifikaatio ja anti-kalsifikaatio

tekijöiden tasapainosta seerumissa

 vain muutamassa laboratoriossa toistaiseksi



Evenepoel et al 2017
LSC= least significant change =critical difference



Luustontiheysmittaus (DEXA)

 CKD potilailla verisuonten ja 

nivelten kalsifikaatiot, skolioosi 

ja osteoartriitti voivat yliarvioida 

luuntiheyttä

 KDIGO 2017 guidelines: 

luustotiheysmittausta voidaan 

käyttää, jos tulokset vaikuttavat 

hoitoon



Luustontiheysmittaus (DEXA)

 Kanadalaisessa prospektiivisessa 

tutkimuksessa sekä DEXA että 

HR-pQCT mukainen BMD oli 

matalampi niillä potilailla (CKD 3-

5, ei dialyysi), jotka seuranta-

aikana saivat murtumia 
(West et al, J Bone Miner Res 2015)

 DEXAn osteoporoosiin viittaava 

tulos ei aina korreloi luubiopsia-

löydökseen vaikeassa CKD:ssa
(Keronen et al, Clin Nephrol 2016)



High-resolution peripheral quantitative

computed tomography (HR-pQCT)

 pystyy erottamaan 

mikroarkkitehtonisia muutoksia sekä 

kortikaalisessa että trabekulaarisessa

luussa

 CKD-potilailla todettu ohuempi 

kortikaalinen luu ja matalampi 

kortikaalisen luun volyymi terveisiin 

kontrolleihin verrattuna                               
(Cejka et al, CJASN 2011)

Syazrah Salam et al. JASN 2018



Luubiopsia

 KDIGO 2017

 suositellaan, jos oireiden tai 

biokemiallisten 

poikkeavuuksien etiologia on 

epäselvä ja tuloksella on 

vaikutusta hoitoon

 ”golden standard”

 tetrasykliinileimaus ennen 

näytteenottoa

 kvantitatiivinen histomorfometria

Moe et al, KI 2006



Luubiopsia

 invasiivinen, kallis, ei kaikkien saatavilla

 tuloksen saaminen vie 3kk

 luubiopsianäytteen micro-CT:                                            
nopea tulos luun volyymista

 edustaako suoliluu aina systeemistä                                
luun aineenvaihduntaa?

 INDIKAATIOITA

 ennen paratyreoidektomiaa (high turnover
varmistus)

 hyperkalsemia ja lievästi koholla oleva PTH 
(etenkin transplantaation jälkeen)

 toistuvat murtumat (low turnover epäily,                  
uskaltaako  käyttää antiresorptiivisia lääkityksiä)

 osteomalasiaepäily



 brittitutkimus, 69 CKD 4-5D potilasta, 68 kontrollia laboratoriokokeisiin

 tutkittiin

 biomarkkerit (iPTH, PINP, BALP, CTX, TRAP5b, D-25-OH)

 distaalisen radiuksen ja tibian HR-pQCT

 DEXA (lanneranka L1-L4, lonkka ja kyynärvarsi)

 luubiopsian histomorfometrinen tutkimus

 CKD-potilaista DM 28%, aiempi murtuma 32%, dialyysissä 36%

 49 luubiopsiaa, näistä 43 analyysikelpoisia

 BFR/BS histomorfometriassa: 26% low, 34% normal ja 40% high turnover

 DEXA: CKD-potilaista 59% osteopenia, 25% osteoporoosi



Tuloksia (Salam et al, CJASN 2018)

 ROC analyysi low vs non low turnover

 BALP 0.824

 iPINP 0.794

 TRAP5b 0.799

 iPTH 0.606

 HR-pQCT total BMD 0.811, cortical bone volume 0.802

 ROC analyysi high vs non high turnover

 iPTH 0.76, muiden biomarkkereiden AUC samaa luokkaa

 markkereiden yhdistäminen ei parantanut AUC-arvoja

 kuvantamistutkimusten AUC tulokset ei merkitseviä

AUC

0.6-0.7 poor

0.7-0.8 fair

0.8-0.9 good

0.9-1.0 excellent



Biomarkers and distal radius high-resolution peripheral quantitative computed tomography 

(HR-pQCT) parameters can discriminate patients with CKD and low bone turnover. 

Syazrah Salam et al. JASN 2018;29:1557-1565
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• iPTH 90% positive predictive value (PPV) for high turnover

• optimal iPTH cutoff value for discriminating high turnover: 5x the upper limit of normal



 492 dialyysipotilasta (Brasilia, 

Portugali, Turkki ja Venezuela)

 verikokeet (PTH, BALP, P1NP)

 luubiopsian histomorfometrinen

analyysi (turnover), näytteet 

vuosilta 1993-2007



Tuloksia (Spraque et al, AJKD 2016)

”No biomarker singly or in 

combination was robust enough to 

diagnose low, normal and high

bone turnover.”



Tuloksia: iPTH (Spraque et al, AJKD 2016)

PTH <150 and > 300 PTH <130 and > 585

PPV = positive predictive value = positiivinen ennustearvo (oikeasti sairaat testipositiiviset)

NPV = negative predictive value = negatiivinen ennustearvo (oikeasti terveet testinegatiiviset)

”KDIGO range is reasonable, but far from ideal”



Hyperparatyreoosi munuaissiirron jälkeen, 

sekundaarinen vai tertiäärinen? (Evenepoel)

 PTH > 2X UNL (upper normal limit) yes=1

 hypercalcemia yes=1

 hypophosphatemia yes=1

 BSAP > UNL or ALP > UNL in the absence of 

liver dysfunction yes=1

 score ≥ 3

 tertiäärinen 

todennäköinen

 kuvantamiset, PTX?

 score < 3

 sekundaarinen, vielä 

todennäköisesti lääkkein 

hoidettavissa

Keronen et al, manuscript
• 83 transplantaatiopotilasta, luubiopsian indikaatio hyperkalsemia+PTH↑

• 75%:lla high turnover, 45% leikattiin



Renaalisen luustotaudin tutkiminen

 Ca, Pi, PTH ja AFOS analyysit  

tutkimisen kulmakiviä

 Seuraa trendejä

 Luustontiheysmittaus ja luubiopsia 

voivat tuoda lisätietoa

 Vältä ylilääkitsemistä

Vervloet 2017

PTH, 

AFOS


