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Trauma leder till äggvita i urinen! 
 
Mikroalbuminuri är ett tillstånd då albumin (äggviteämne) från blodcirkulationen läcker ut i 
urinen i mycket små mängder. Trots att detta fenomen har varit känt i över två decennier så 
har väldigt lite forskning och framsteg gjorts kring bakomliggande mekanismer. Albumin är 
ett viktigt protein, involverat i ett flertal processer i kroppen och utgör nästan 70 procent av 
alla proteiner i plasma. Detta gör albumin till den viktigaste molekylen som balanserar det 
kolloidosmotiska trycket i plasman. Dessutom är albumin en molekyl som bland annat binder 
till hormoner, fria fettsyror, gallsalter men även kalcium, järn och vissa läkemedel. Syftet med 
studien var att ta reda på anledningen till proteinläckaget. Beror det på fel i njurarnas urin-
filtration eller själva återupptaget av ämnen från urinen tillbaka till blodomloppet, när man 
upplever trauma?  
 
Vi har studerat njurarna och deras funktion efter att vi inducerat trauma hos råttor. Råttorna 
var sövda under experimentet. En timme efter trauma studerades njurarnas filtrationsförmåga 
samtidigt som återupptaget observerades. Trauma var att huden separerades från musklerna 
och musklerna klämdes. Olika grad av trauma testades genom att variera antalet kläm. För att 
kunna mäta filtrationshastigheten användes radioaktivt märkta isotoper. Isotoperna gavs som 
infusion och koncentrationen av isotoperna jämfördes i urinen och blodet, under hela försöket. 
Med hjälp av en gammaräknare kunde radioaktiviteten i urin- och blodproverna mätas och 
filtrationshastigheten säkerställas. För att mäta filtrets proteingenomsläpplighet användes 
fluorescerande sockermolekyler vid namn Ficoll, i olika storleksintervall och gavs som 
infusion. Ficoll mättes i serum- och urinproverna med vätskekromatografi. Detta instrument 
separerar de olika storlekarna på Ficoll och därmed kan man få fram proteingenomsläpplig-
heten igenom filtret i njuren. 
 
Resultaten visade att proteinläckaget ökade tydligt för stora molekyler, (såsom proteiner), hos 
de djur som utsatts för muskeltrauma jämfört med de som inte upplevt trauma. När det gäller 
graden av trauma, fanns det en mycket liten skillnad mellan de olika traumaförsöken. De djur 
som utsatts för en högre grad av trauma visade endast ett lite högre läckage av proteiner, än de 
som upplevt mindre trauma. Vi kom fram till att endast operationen av djuret, att skära upp 
snittet och separera huden från musklerna, ger tillräckligt med trauma. Att sedan klämma på 
bukmuskulaturen, avgör inte hur mycket mer protein som kommer att läcka ut i urinen. 
Återupptaget ändrades inte, snarare förändrades filtret, där fler stora porer hade bildats. Detta 
leder till att mer albumin passerar över filtret och högre koncentrationer hittas i urinen.  
 
Mikroalbuminuri tycks spegla en allmänt försämrad funktion i kärlen och påträffas i diabetes 
och kroniska inflammationer. Trots att njurarna fungerar väl så förlorar patienter proteiner ut i 
urinen. Detta fenomen har även kunnat observeras hos personer som utsatts för extrem fysisk 
aktivitet men även patienter som lagts in för svåra infektioner och vid svåra olyckor som 
resulterat i muskelskador. Då kroppen utsätts för skada så uppstår ett inflammatoriskt svar, då 
immunceller aktiveras och kärlen blir mer genomsläppliga. Denna ökade genomsläpplighet 
avspeglas även i kärlen i njurarna (filtret) och kan i värsta fall leda till njursvikt om det får 
fortgå. Det är viktigt att mikroalbuminuri upptäcks i intensivvården, och kanske i framtiden 
används som en indikator till sjukdomstillstånd eller svår kroppsskada. 
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Pathophysiology of traumatic microalbuminuria in the rat; 
Is the glomerular size or charge selectivity to albumin altered? 

 
Microalbuminuria is known to occur in renal diseases but has also been observed in individuals with 
normal kidney function in inflammation, after burn and trauma, and during physical exercise. This 
study was performed to investigate the glomerular permeability alterations that are responsible for the 
microalbuminuria occurring in crush injury and following surgery (laparotomy).  
 
Wistar rats were anaesthetized and the left ureter was catheterized for urine collection, while access to 
the arterial and venous system was established for blood sampling and infusions. Rats were exposed 
to laparotomy and crush injury of the anterior abdominal muscles. Crush trauma was produced by 
either two (n=9) or five (n=8) pinches by a hemostatic forceps on either side of the laparotomy 
incision. 60 minutes after the crush trauma glomerular permeability was measured by assessing the 
glomerular sieving coefficients (θ) to FITC-Ficoll (70/400), from plasma and urine samples, 
employing high performance size-exclusion chromatography (HPLC). Also θ for radio-iodinated 
native human serum albumin (125I-HSA) was measured. Urine myoglobin and plasma Na+, K+ and 
glucose were also followed during the experiment.  
 
In both types of crush trauma the θ to high molecular weight Ficoll molecules increased. Thus θ for 
Ficoll70Å increased (60 minutes after laparotomy + crush trauma) from 3.36·10-5 ± 1.35·10-5 to 
1.19·10-4 ± 1.64·10-5 (n=9+8) (p<0.01). In conclusion, there was an increment of glomerular capillary 
permeability in trauma exposed animals. θ for large Ficoll molecules (Ficoll50-80Å) were markedly 
increased, reflecting an increase in the number of large pores in the glomerular filter, while there were 
no indications of glomerular charge selectivity disturbances or changes in the tubular reabsorption of 
albumin. 
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