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Maksakokeiden viiterajat

- ovatko ne kohdallaan?
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erikoistuva kemisti, tutkija
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Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kliinisen kemian laboratorio

Tampereen yliopisto
Lääketieteen laitos

Lääketieteellisen tutkimuksen yksikkö
6 väitöskirjaa

Onni Niemelä

Ylilääkäri

Epanet-professori *

Ala: laboratoriolääketiede

(erityisesti päihdelääketiede)

Mistä tulen?

* Epanet = EP:lla toimiva suomalaisten korkeakoulujen 
yhteistyöverkosto
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Maksakokeet?

= maksaentsyymit

– maksassa toimivia entsyymejä

– glutamyylitransferaasi, GT

– alaniiniaminotransferaasi, ALAT

– aspartaattiaminotransferaasi, ASAT

– vapautuu maksasta myös verenkiertoon

– verestä mitattavaa aktiivisuutta voidaan käyttää arvioimaan maksan tilaa

– kohonneet aktiivisuudet viittaavat maksan vaurioon tai rasittumiseen

– terve perustaso miehillä hieman korkeampi kuin naisilla (GT, ALAT, ASAT)

ja vanhemmilla hieman korkeampi kuin nuoremmilla (GT)

Maksakokeiden viiterajat – ovatko ne kohdallaan?
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Viiterajat?

– (viitealue)

– hyväksyttävien arvojen joukko terveille ihmisille
– kaikkien tuntema esimerkki: hemoglobiini, naiset 117–155 g/l, miehet 134–167 g/l

Kohdallaan?

– referenssihenkilöiden alkoholinkäyttö ja paino otettu

riittävän hyvin huomioon viiterajoja asetettaessa?

– alkoholinkäyttö ja ylipaino lisääntyneet viime vuosikymmeninä huomattavasti

– liiallisina haitallisia terveydelle

– varhaisia vaikutuksia ei ole tunnettu kovin hyvin

– viiterajoja uudistettiin v. 2004, rajat aiempaa korkeammat

Maksakokeiden viiterajat – ovatko ne kohdallaan?
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No Data          <10%           10%–14% 15%–19%           20%–24%          25%–29%           ≥30%

1990 2000

2010

Lihavien osuus osavaltioittain

Lähde: CDC Behavioral Risk Factor Surveillance System
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Santtila et al 2006, mukaillen

Alokkaiden keskipainon kehitys Suomessa
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• Raittiiden määrä vähentynyt

• Nykypäivän kohtuukuluttaja juo enemmän kuin kohtuukuluttaja aiemmilta vuosikymmeniltä

Alkoholinkulutuksen kehitys Suomessa

Lähde: THL
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• Alkoholiperäinen maksasairaus

- jo muutaman päivän runsas juominen voi aiheuttaa rasvojen kertymistä maksaan

- rasvamaksa useimmiten palautuu normaaliksi, jos ärsyke vähenee tai loppuu

- noin 15 %:lla alkoholisteista kehittyy vakava maksavaurio (kirroosi)

• Ei-alkoholiperäinen maksasairaus aiheutuu useimmiten lihavuudesta

- länsimaiden yleisin maksasairaus

- lihavilla henkilöillä noin kolmella neljästä, käytännössä jokaisella lihavalla diabeetikolla

- myös tämä muoto voi johtaa kirroosiin

• Lihavuus lisää alkoholimaksasairauden riskiä ja huonontaa sen ennustetta

Lyhyesti alkoholin ja/tai ylipainon aiheuttamista maksasairauksista
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• tuotti nykyiset viitearvosuositukset

• näytteitä n. 2000 terveestä henkilöstä

• myös Seinäjoki osallistui

• data saatiin tutkimuskäyttöön Lääke-

tieteellisen tutkimuksen yksikköön

• ylipainoisia 41 % miehistä / 22 % naisista

• lihavia 4 % / 4 %

• raittiita 25 % / 38 %

• loput alkoholin kohtuukuluttajia

(1-21 annosta/vko, 33 cl/12 cl/4 cl)

Pohjoismainen viitearvoprojekti (NORIP)

Tutkimusaineisto
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• GT-aktiivisuudet nousevat painoindeksin mukaan koko sen skaalalla

• Aktiivisuudet kohtuukuluttajilla korkeampia kuin raittiilla

• Kohtuukulutuksen ja painoindeksin vaikutukset yhteenlaskettavia

• Kohtuukulutuksen vaikutus miehillä suurempi kuin naisilla (todellinen?, 1–21 laaja skaala)
• Yksittäiset poikkeamat tyypillisiä

Moderate drinkers
Abstainers

Alatalo et al. 2008

GT:n keskiarvoja ja hajontoja luokittain
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GT (U/L)
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• Maksaentsyymeillä tyypillisesti vino jakauma

Viiterajat lasketaan 97,5-persentiileinä

• Muutamillakin poikkeavilla arvoilla voi olla

huomattava vaikutus viiterajaan!

40               80

97,5-persentiili

Viiterajojen laskeminen
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• Noripin suositukset vuodelta 2004 käytössä lähes kaikkialla Suomessa, mutta ei EPSHP:ssa

• GT: miesten yläviiteraja 2004 saakka 80 U/L, 90-luvun alussa ilmeisesti 50 U/L

• ALAT, ASAT: miesten yläviiteraja 2004 saakka 50 U/L

• Yleistynyt ylipaino ja lisääntynyt alkoholinkulutus siirtyneet viiterajoihin?
• Norip-suositukset kansainvälisesti katsoen korkeat

Glutamyylitransferaasi

<40-vuotiaat 80 44 

>40-vuotiaat 115 69

Alaniiniaminotransferaasi 70 50

Aspartaattiaminotransferaasi 45 40

Nykysuositus 
(NORIP)

Normaalipainoiset 
raittiit

Alatalo et al. 2010

Vaikutus miesten viiterajoihin
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Glutamyylitransferaasi

<40-vuotiaat 45 38 

>40-vuotiaat 75 75 *

Alaniiniaminotransferaasi 45 37

Aspartaattiaminotransferaasi 35 40

Nykysuositus 
(NORIP)

Normaalipainoiset 
raittiit

Alatalo et al. 2010

Vaikutus naisten viiterajoihin

* Todennäköisesti arvo olisi toisesta materiaalista laskettuna matalampi

• GT: viiteraja 2004 saakka 50 U/L

• ALAT, ASAT: viiteraja 2004 saakka 35 U/L
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– enemmän poikkeavia tuloksia selviteltäväksi (3–4x)

+ alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen

+ ei-alkoholiperäisen rasvamaksan tunnistaminen

+ lääkehaittojen toteaminen

+ erilaisten terveyshaittojen ennaltaehkäisy

• maksaentsyymeillä on sekä elintavoilla selittyvää että itsenäistä ennustearvoa sydän- ja

verisuonitauteihin, diabetekseen ja  metaboliseen oireyhtymään

• itsenäinen = ei selity tunnetuilla tekijöillä (BMI, alkoholinkulutus, jne) = tuo lisäarvoa

• jos aktiivisuus koholla, tulisi riskien vähentämiseksi puuttua tekijöihin, jotka tunnetaan

• ennustearvoa jo maltillisenkin viitealueen ylärajoilla olevilla arvoilla

+ objektiivisuus!

Provosoiden: Maksan rasittumisen hyväksyminen viiterajojen sisään epäeettistä!?

Maltilliset viitearvot: Pros ja Cons
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• jo ylipaino vaikuttaa maksaentsyymeihin väestötasolla

• jo kohtuukulutus vaikuttaa maksaentsyymeihin väestötasolla

• vaikutukset ovat yhteenlaskettavia

• viitearvot olisivat matalammat normaalipainoisista raittiista laskettuna

• merkitys harvoille huomattavan poikkeavina arvoina, luultavasti

useammille pienempinä muutoksina, merkitys meille kaikille 

viitearvoissa!?

• maksaentsyymeillä itsenäistä ennustearvoa myös elintasosairauksiin

Maksakokeiden viiterajat – ovatko ne kohdallaan?

• vaikuttavat olevan valtakunnassa liian korkeat, EPSHP:ssa tilanne muita parempi

Yhteenveto
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Kiitos
!


	Maksakokeiden viiterajat
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16

