
 

 TUTKIMUSTIEDOTE 2014:39 
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 5.6.2014 
Kliininen kemia ja hematologia 

Virtsan proteiinin ja kreatiniinin suhteelle Kuntaliiton tutkimusnumero  ja -lyhenne 
(4712 U -ProKre) sekä viitealueet; samalla myös kertavirtsan kreatiniini-, albumiini- 
ja proteiinipitoisuuksille viitealueet 9.6.2014 alkaen 

Tutkimus 4712 
2145 
1029 
2519 

U -ProKre 
U -Krea 
U -Alb 
U -Prot 

Proteiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta 
Kreatiniini, virtsasta 
Albumiini, virtsasta 
Proteiini, virtsasta 

Asia Tutkimusnumeron ja -lyhenteen muutos, viitearvojen käyttöönotto 

Johdanto Proteinurian seulonnassa voidaan käyttää kertanäytettä, jossa proteiinipitoisuus 
suhteutetaan kreatiniinin pitoisuuteen (1). Virtsan proteiinin ja kreatiniinin suh-
teen määrityksessä on käytetty HUSLABin omaa tutkimusnimikettä (15111 U -
Prot/Kr, U -Prot/U -Krea-suhde). Tämä korvataan Kuntaliiton numerolla ja lyhen-
teellä (4712 U -ProKre). Tutkimukselta puuttuneet viitealueet otetaan käyttöön 
kirjallisuuteen perustuvina (2,3). 

Eri yhdisteiden pitoisuudet virtsassa riippuvat vesidiureesin määrästä. Kertavirt-
san kreatiniini-, albumiini- ja proteiinipitoisuuksille otetaan käyttöön viitealueet, 
jotka ovat mainitusta syystä vain suuntaa-antavia. Kreatiniinipitoisuudelle käyt-
töön tulevat viitevälit perustuvat kuitenkin suureen aineistoon ja niillä on käyttöä 
mm. virtsanäytteen aitoutta arvioitaessa (4).  

Näyteastia Virtsaputki BD lisäaineeton 

Menetelmä U -ProKre: laskennallinen, perustuu U -Prot- ja U -Krea -määrityksiin 
U -Krea: Fotometrinen, entsymaattinen. Akkreditoitu menetelmä. 
U -Alb: Fotometrinen, immunokemiallinen. Akkreditoitu menetelmä. 
U -Prot: Fotometrinen, bentsetoniumkloridireaktio. Akkreditoitu menetelmä.  

Tekotiheys U -Prot joka päivä, muut arkipäivisin. 

Viitearvot U -ProKre 
1 kk – 6 kk                 alle 80 mg/mmol 
7 kk – 11 kk               alle 60 mg/mmol 
1 v                              alle 45 mg/mmol 
2 v                              alle 30 mg/mmol 
3 v – 7 v                     alle 20 mg/mmol 
8 v – 17 v                   alle 18 mg/mmol 
aikuiset (18 v tai yli)  alle 11 mg/mmol 

U -Krea 
naiset, 18 v tai yli      1,7 – 19,4 mmol/l 
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miehet, 18 v tai yli     2,3 – 23,5 mmol/l 

U -Alb 
kaikki                         alle 25 mg/l 

U -Prot 
kaikki                         alle 150 mg/l 

Tulkinta Virtsan proteiinin ja kreatiniinin suhde on terveillä aikuisilla alle 11 mg/mmol, 
mutta munuaissairauksissa (mm. raskaustoksemia, diabeettinen nefropatia, nefrii-
tit) päätösrajana voidaan käyttää suhdetta 20-30 mg/mmol, jonka yläpuolella löy-
dös viittaa merkittävään proteinuriaan. Nefroosiin proteiinin ja kreatiniinin suhde 
viittaa aikuisilla ylittäessään 300 mg/mmol.  

Proteinurian yleinen tulkinta: ks. HUSLABin ohjekirja, 2513 dU-Prot. Vuorokau-
sikeräyksestä tehty tutkimus (dU-Prot) tuottaa parhaimman arvion proteiinierityk-
sestä virtsaan. Mikäli virtsan vuorokausikeräyksessä on ongelmia, kertanäytteen 
määrityksenä tulee tilata ensisijaisesti virtsan proteiinin ja kreatiniinin suhde 
(4712 U -ProKre). Toinen mahdollisuus on käyttää ajastettua virtsan keräystä 
(3663 cU-Prot), jossa virtsan keräysaika voi vaihdella, mutta on ilmoitettava tar-
kasti ja keräysajan virtsamäärä tiedettävä (yksikkö μg/min). Tutkimusta 3663 voi-
daan käyttää myös ortostaattisen proteinurian toteamiseen, mikäli suoritetaan eril-
liset virtsan keräykset makuu- ja pystyasennossa. Kertavirtsan proteiinimääritystä 
(2519 U -Prot) kannattaa käyttää vain poikkeustapauksessa.  

Virtsan proteiinin ja kreatiiniinin suhdetta ei tule käyttää, jos plasman kreatiniini-
pitoisuus on selvästi koholla. Myös poikkeuksellisen runsas- tai vähälihaksisilla 
henkilöillä virtsan kreatiinierityksen poikkeavuus voi muuttaa tulosta ja on pa-
rempi käyttää proteinurian toteamiseen dU-Prot- tai cU-Prot-määritystä. Kerta-
virtsan albumiini- ja proteiinipitoisuuksien viiteylärajat voivat ylittyä terveelläkin, 
jos edellisestä virtsaamisesta on pitkä aika (esim. aamuvirtsa).  

Virtsan kreatiniinin viitevälit perustuvat tutkimukseen, johon sisältyi 11 811 nais-
ta ja 13 009 miestä (4). Tämän tutkimuksen mukaan U -Krea-pitoisuuden ollessa 
0,45 – 1,8 mmol/l kertavirtsanäyte on ”laimea”, mutta todennäköisesti virtsaa. 
Vasta pitoisuuden 0,45 mmol/l alapuolella näyte on aikuisilla todennäköisesti lai-
mennettu tai muuta kuin virtsaa.  
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Tiedustelut Oyl Timo Kouri, puh. 050 427 1252 
Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia 09 471 72579, työpiste 471 72572 
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