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Mikroalbuminuri
i klinisk praksis
Trond Jenssen, overlæge, er speciallæge og konsulent i nefrologi ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og har samtidig en stilling som professor i nefrologi ved
Tromsø Universitet, Norge. Han har siddet i flere videnskabelige og klinisk rådgivende udvalg inden for intern medicin, både nationalt og internationalt.
Hans primære fokus inden for forskningen har været kardiovaskulær risikovurdering, herunder albuminuri, i den almene befolkning og i kliniske subpopulationer.
En væsentlig del af hans offentliggjorte værker har handlet om risikovurdering hos
personer med nyresygdom og/eller diabetes.
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BAGGRUND

MEKANISMER

I begyndelsen af 1980’erne blev det rapporteret, at udskillelse af små mængder
albumin i urinen (mikroalbuminuri) hos
personer med diabetes var indikation
for diabetisk nefropati 5-10 år senere.1,2
Mikroalbuminuri viste sig også at være
forbundet med efterfølgende kardiovaskulær sygdom (CVD) hos personer med
type 2 diabetes,2 og hos ikke-diabetiske
personer med3 eller uden4 forhøjet
blodtryk.

Filtreringskapillærerne (glomeruli) i nyrerne forhindrer store mængder albumin i
at lække ind i urinen på grund af fenestranestørrelsen og det forhold, at basalmembranen ligesom albuminmolekylet som helhed er negativt ladet. Når basalmembranens integritet nedbrydes, bliver den for det meste positivt ladet, og der siver
albumin ind i urinvejene. Det er det, der sker, når der først opstår signifikant albuminuri hos patienter med forhøjet blodtryk eller diabetes. Senere kan fenestranen
blive større, og der kan fremstå større proteiner i urinen. Mikroalbuminuri konverteres således til en mere uvalgt proteinuri. Det sker i denne rækkefølge:

I populationsbaserede kohorter viser
mikroalbuminuri sig desuden at være en
stærkere determinant for CVD og slagtilfælde end det metaboliske syndrom.5
Det anbefales at måle urinalbuminudskillelse hos personer med fremtidig
risiko for CVD eller nyresygdom, uanset
om de har diabetes eller ej.

Normoalbuminuri -> Mikroalbuminuri -> Proteinuri
Det er uklart, hvorfor albuminlækage i glomeruli skulle føre til kardiovaskulær
sygdom. Der foreligger i øjeblikket en teori om, at mikroalbuminuri beskriver en
basalmembranforvrængning i hele det vaskulære træ. Dette aktiverer igen vækstfaktorer og inflammatoriske processer i karvæggen, hvilket giver anledning til
atherosklerose.

MÅLING AF MIKROALBUMINURI
Udskillelsen af albumin i urinen kan variere med +/- 25 % dagligt, mens udskillelsen af vand kan variere med mere end 100 % alt efter væskeindtagelsen.
Koncentrationen af albumin i urinen er i højere grad en måling af vanddiurese end
en måling af selve albuminudskillelsen. Guldstandardmetoden har derfor været
at måle 24-timers urinudskillelse af albumin. Dette kan dog også føre til fejlagtige
skøn, da det kan være svært at udføre korrekt prøvetagning af urin over en 24-timers
periode. Det anbefales i de aktuelle retningslinjer, at urinalbuminkoncentrationen
(målt i mg/l) korrigeres med urinkreatininkoncentrationen (målt i mmol/l eller g/l)
i morgenurinen. Dette resulterer i urin-albumin-kreatininforholdet (ACR).

Korrektionen for urinkreatininkoncentration er fornuftig,
da kreatinin udskilles i urinen ved en ret konstant hastighed
uafhængigt af patologiske processer i basalmembranen.
Morgenurinmålinger giver noget lavere og mere reproducerbare målinger end målinger i tilfældige urinprøver. Målinger i
tilfældige prøver kan dog bruges til screeningsformål.
Kvinder har en mindre muskelmasse end mænd og udskiller
dermed mindre kreatinin i urinen. Det anbefales derfor, at der
bør anvendes et højere ACR-referenceområde for kvinder end
for mænd. I den daglige arbejdsgang på klinikken er det imidlertid tilstrækkeligt at benytte den såkaldte 3-regel (“rule of 3”),
uanset kønnet,6 da alle tærskelværdier er et produkt af 3:
SI-ENHEDER:
ALBUMINKREATININFORHOLD 0-2,9 mg/mol:
NORMAL ALBUMINUDSKILLELSE
ALBUMINKREATININFORHOLD 3-30 mg/mmol:
MIKROALBUMINURI
ALBUMINKREATININFORHOLD ≥ 31 mg/mmol:
PROTEINURI
KONVENTIONELLE ENHEDER:
ALBUMINKREATININFORHOLD 0-29 mg/g:
NORMAL ALBUMINUDSKILLELSE
ALBUMINKREATININFORHOLD 30-300 mg/g:
MIKROALBUMINURI
ALBUMINKREATININFORHOLD ≥ 301 mg/g:
PROTEINURI

ACR afspejler også et estimat på 24-timers
urinalbuminudskillelsen. Hvis der måles i SI-enheder,
estimeres 24-timers albuminudskillelsen (i mg) ved at
gange forholdet med 10. Eksempelvis svarer ACR på 30 mg/
mmol til en albuminudskillelse på 300 mg/24 timer. Hvis
der måles med konventionelle enheder, estimeres 24-timers
urinalbuminudskillelsen direkte af forholdet selv.
Abbott fremstiller to test til behandlingsstedet, som er
relateret til mikroalbuminuri. Afinion™ ACR giver en enkel,
hurtig og pålidelig test på behandlingsstedet til at bestemme
albumin, kreatinin og albumin-/kreatininforholdet (ACR) i
human urin. NycoCard™ U-Albumin-testen er en 3-minutters
test på behandlingsstedet til at måle albumin i urinen.

ANBEFALINGER
1. Da målingerne af ACR kan variere fra den ene dag til den
anden, skal hver patient afgive tre prøver fra 3 forskellige
dage. Mindst to af disse prøver bør være i det patologiske
område, så mikroalbuminuri kan diagnosticeres.
2. Feber, proteinberigede måltider eller fysisk aktivitet inden
for de foregående 12 timer kan midlertidigt give øget ACR.
Dette er normalt.
3. Bakteriuri kan frembringe et falsk højt ACR. Bakteriuri bør
elimineres, inden der foretages en endelig vurdering af ACR.
4. Patienter med mikroalbuminuri eller proteinuri bør
behandles med en ACE-hæmmer eller en angiotensinreceptor-blokker, medmindre kontraindikationerne ikke
tillader det. Doseringen skal titreres, så ACR reduceres.
Oftest kræver dette højere doser end dem, der er nødvendige
for at reducere selve blodtrykket. Ikke blot blodtrykket, men
også ACR bør derfor overvåges under behandlingen.
5. Hos patienter uden diabetes er det ikke dokumenteret, at
forekomsten af nyresygdom eller kardiovaskulær sygdom
sænkes ved aktivt at reducere ACR med lægemidler. Der bør
dog stadig udføres ACR-målinger for at vurdere den samlede
kardiovaskulære risiko.
6. Definitionen af mikroalbuminuri (ACR 3-30 mg/mmol eller
30-300 mg/g) blev oprindeligt fastslået ud fra risikoen for
at udvikle proteinuri hos patienter med type 1 eller type
2 diabetes.1,2 Risikoen for at udvikle hjertekarsygdomme
startede ved meget lavere niveauer af ACR og uden nogen
bestemt tærskel. Risikoen hos den enkelte patient vurderes
derfor bedst over tid med gentagne målinger, f.eks. når ACR
skifter fra lave til høje niveauer.
7. Hvor ofte skal ACR måles?
PATIENTER MED DIABETES UDEN
MIKROALBUMINURI ELLER PROTEINURI:

EN GANG OM ÅRET

PATIENTER MED DIABETES
OG ØGET ACR:

2-4 GANGE/ÅR

PATIENTER UDEN DIABETES, MEN
MED ØGET KARDIOVASKULÆR RISIKO:

EN GANG OM ÅRET

PATIENTER MED HVERKEN DIABETES
ELLER KARDIOVASKULÆR RISIKO:

INGEN ANBEFALINGER

FOR YDERLIGERE INFORMATION OM DISSE TEST BEDES
DU BESØGE OS PÅ ABBOTT.COM/POCT.
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