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Sammanfattning
Följande åtgärdsgränser för proteiner i urin rekommenderas för friska vuxna kvinnor och män

U-Albumin/Kreatinin kvot (g/mol)
U-IgG/Kreatinin kvot (g/mol)
Protein HC/Kreatinin kvot (g/mol)**
(alfa1-mikroglobulin)

Morgonurin
3,0
0,7
0,5

Annat stickprov*
5,0
1,0
0,7

* Annat än morgonurin, oftast s.k. ”second morning sample”
** Metodberoende. Gränsvärdet kommer från en svensk undersökning med Cobas Mira S, Dakos
reagens och kalibrator [6]
Bakgrund

Med förhöjd albuminutsöndring avses 30 – 300 mg/dygn (20-200 µg/min), vilket anses motsvara
albumin/kreatinin-förhållandet (ACR) 30 – 300 mg/g eller albumin/kreatinin kvoten 3,4 – 34 g/mol.
Män med högre muskelmassa, liksom gravida kvinnor, utsöndrar mer kreatinin, och har något
lägre kvot för samma albuminutsöndringshastighet. Med stigande ålder minskar muskelmassan
och kvoten ökar något för samma albuminutsöndring. Det finns ännu ingen konsensus kring hur
man eventuellt kan korrigera resultatet av albuminutsöndring med avseende på kön, ålder eller
muskelmassa [3, 4].
Urinutsöndringen av albumin, mätt som albumin/kreatinin kvot, är korrelerad till såväl insjuknande
i kardiovaskulär sjukdom som död. Sambandet gäller inte bara för abnormt hög
albuminutsöndring utan också för den albuminutsöndring som föreligger hos helt friska med
början redan vid värdet 0,22 g/mol kreatinin [5]. Oberoende av vilka värden man väljer som
åtgärdsgränser, kommer personer med en albuminutsöndring som är högre än värdet, att löpa
större risk att insjukna än personer vars albuminutsöndring är lägre än det valda värdet.
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För bedömning och behandling av flera vanliga sjukdomar t ex ateroskleros, hypertoni och
diabetes är bestämning av proteinutsöndring i urin av stor betydelse. Graden av
proteinutsöndring kan utryckas som utsöndringshastighet (per dygn eller över natt), koncentration
eller som kvot i förhållande till kreatininkoncentration i urinen (morgon- eller stickprov).
Utsöndringshastigheten anses vara det kliniskt och fysiologiskt mest relevanta måttet. Under
senares rekommenderas främst kreatininrelaterat urinalbumin [1,2].
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För att utesluta njursjukdom hos uppegående subjektivt friska personer, föreslår Equalis
expertgrupp att beslutsgränsen 3,0 g/mol gäller för förhöjd albumin/kreatinin kvot i morgonprov,
och 5,0 g/mol i urin kastad under förmiddagstid oberoende av kön och ålder. Värdena visar
acceptabel överensstämmelse med andra i litteraturen angivna motsvarande värden [6,7].
Det finns relativt tillförlitliga åtgärdsgränser uttryckta som g/mol kreatinin även för andra specifika
proteiner.
Albumin bör mätas i färskt urinprov. Urinprov kan förvaras i kyl upp till 7 dagar före mätning. Om
provet behöver frysas för längre förvaring bör det frysas i -70C [8].
Bestämning av U-Albumin/Kreatinin kvot bör göras så att avvikelsen från ett sant värde är mindre
än 20 %.
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