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Disposisjon 

1. Time 
• Normal nyrefunksjon 
• Nyresvikt 
• Kasuistikk 

2. time 
• Behandling av nyresvikt 
• Kasuistikk 



Normal nyrefunksjon Anatomi 

0,5% av kroppsvekt 

Mottar 20-25% av hjertets minuttvolum  
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Normal nyrefunksjon 
Evne til å filtrere urin, Glomerulær filtrasjonsrate: GFR 

 
 

ATN 

Nefron: 

 
I tubuli opptak og sekresjon av væske og 
stoffer, pH regulering via syresekresjon, 
D vitamin aktivering og erytropitin prod. 
  
Sluttresultat: URIN (ca 1,5-2,0L/døgn)  
som inneholder salter og avfallstoffer,  
og av en viss surhetsgrad 
 

 
 
 
Blodstrøm til nyrene: Ca 1 liter/min 
Filtrasjon av store mengder cellefri og  
nærmest eggehvitefri væske, preurin  
GFR: 175 L/døgn=120 ml/min,  
.  
 
 
Filtrasjonstrykk konstant ved BT mellom 70  
og 150mmHg. Ved fallende BT dilateres  
tilførende blodkar til og i nyrene slik at  
filtrasjonstrykket opprettholdes ned til et MAP 
På 60-70 mmHg. Det beskytter mot fall i GFR 

 
ATN (Akutt Tubulær Nekrose) er altså en  
akutt iskemisk nyresvikt.  
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Definisjon Acute Kidney Injury (AKI) 

 
Et syndrom forårsaket av et raskt fall i nyrefunksjon/GFR ila timer til dager som 
karakteriseres av: 
• Økning i serum kreatinin og urinstoff 
• Diurese under 500 ml/døgn(oligouri,anuri).  
• Non-oligurisk hos ca 10%: Bedre prognose. Bevart diurese, nedsatt clearance av 

løste stoffer.  
• Forstyrrelser i elektrolytter, syre-base og væskebalanse. 
• Varighet < 3 mndr  
  

 
 

Ønske om sensitive og spesifikke biomarkører for å oppdage fall-og estimere 
nyrefunksjon tidlig, men dette foreligger ennå ikke.  

KDIGO/AKIN 
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Akutt nyresvikt  
Prerenal, Renal og Postrenal 

Ref: Akutt nyresvikt, Indremedisineren 02, 2011 ved Aud Høieggen 
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Akutt nyresvikt  
Prerenal, Renal og Postrenal 

 
Prerenal 
Akutt: U-Na lav, U-Osm høy. De fleste blir helt bra igjen 

•Sepsis(48%)/ Hypovolemi(25%)/  
  Blødning/ Lavt BT/sjokk 
•Hjertesvikt 
•Hepatorenalt syndrom 
•Medikamentbivirkninger 

Renal: Tubulær, Glomerulær, Vaskulær  
•Ischemisk: Akutt tubulær nekrose 
•Toxisk (20%): Eks Myoglobin.  
  Medik.( ACE-h, A2ant, NSAID`s).  
  Etylenglykol. Slørsopp.  
  Kolesterolembolier.Urinsyrekrystaller.  
  Rtg kontrast. 
• Diabetes , Hypertensjon, pyelonefritt, 
  Glomerulonefritter, Vaskulitt, Cystenyrer  

Postrenal:  
•Prostata, uretherobstr, tumores 
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AKI 
• Vanlig komplikasjon til akutt sykdom 

– Ca 2-7% av alle hospitaliserte pasienter  
– Ca (35)-65% av kritisk syke pasienter, ca 6% av disse er i behov av 

dialyse.  
 

• AKI kan forekomme isolert, men i medisinsk intensivavdeling ofte 
som ledd i multiorgansvikt 
 

• Årsaker til akutt nyresvikt i intensivavdeling:  
– ATN 

• Sepsis, ATN 
• Hypovolemi  

– Nefrotoxiner  
  

 
 

Ref: Renal replacement therapy in acute kidney injury: Intermittent versus  
Continous? How much  is enough? Adv Chronic Kidney Dis, 2008 Jul; 15(3):235-47 

Bouchard J, Weidemann C, Metha RL 
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Klassifikasjonssystem for AKI 

RIFLE :(2002) Forandringer innen 7 dager., kan benytte GFR.  
AKIN: (2004) Forandring innen 48 timer, unnlater å bruke GFR, optimalisere volumstatus og utelukke postrenalt hinder v anuri 
KDIGO: (2012) Kreatinin ↑minst o,3mg/dl( 1mg/dl= 88,4μmol/l) ila 48t, Kreatinin ↑minst 1,5ggr baseline ila 7 dagn 
eller UO <0,5ml/t i 6 timer 
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Konsekvenser av AKI 
Akutt nyreskade er potensielt reversibelt, men betydelig innvirkning på 
morbiditet og mortalitet: 
 
• Selv mild reversibel AKI har kliniske konsekvenser som økt morbiditet og 

mortalitet.  
 
 
 
 
 

• Akutt nyresvikt øker mortaliteten ved sepsis 3-5 ganger 
 
• ”In-hospital” mortalitet hos intensivpasient med nyresvikt/dialysebehov: 50-80%  
 
Årsaken er ikke kjent, men antas å ha sammenheng med volumbelastning, 
opphopning av uremiske toxiner, acidose, elektrolyttforstyrrelser, økt risiko for 
infeksjoner og anemi.  

 

 
 

 
Jo høyere RIFLE-grad jo verre er prognosen.  
R: 3 ggr høyere mortalitet enn uten nyreskade ( TD < 0,5ml/kg i 6 t) 
I: Dobbel så høy mortalitet som R ( TD < 0,5ml/kg i 12 t) 
F: 10 ggr så høy mortalitet som pas uten AKI ( TD < 0,3ml/kg i 24 t, eller anuri i 12t) 
 

Ref: Renal replacement therapy in acute kidney injury: Intermittent versus Continous?  

How much  is enough? Adv Chronic Kidney Dis, 2008 Jul; 15(3):235-47 Bouchard J, Weidemann C, Metha RL 



AKI 
 
Få terapeutiske muligheter for spesifikk behandling av AKI 
  
Fokus på: 
• Risikovurdering; Grunnlidelse ( obs predisponerende tilstander som DM, 

hypertensjon, underliggende nyresykdom, myelomatose, diuretika/dehydrering, 
eldre) og nyretoxiske medik 

• Forebygging; Stoppe nefrotoxiske medikamenter (NSAID`s, metformin, diuretika, 
antihypertensiva- ACE hemmer/A2 antagonist, unngå kontrast hvis ikke nødvendig, 
prehydrere hvis kontrast likevel aktuelt) 

• Stille tidlig diagnose: Definisjon; RIFLE/AKIN/KDIGO 
• Gi god initialbehandling for å bedre prognosen; Nok og riktig volum(isotone 

krystalloider), vasopressor, hemodynamisk monitorering, beh av grunnsykdom.  
• Timing av RRT kan ha betydning for prognosen for nyresvikten på sikt og mulig 

også for mortalitet.  

 
Dialysebehandling er fortsatt beste støttebehandling for 
pasienter med alvorlig akutt nyreskade 
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Symptomer ved akutt nyresvikt  

AKI  hos kritisk syk pas: 
Symptomene fra akutt 
utløsende sykdom ofte i fokus 
 

 Allmenne symptomer 
– Sliten/slapp 
– Feber ved noen tilstander 
– Kløe, kvalme/dårlig matlyst 

ved langtkommen uremi 
 
Ved kronisk nyresykdom: 
Symptomer kommer ofte 
Snikende ofte få symptomer 

før svikten er uttalt  
  
  

Spesifikke symptomer 
– Ødemer( perifert/lunger) 
– Skummende urin 
– Blodig urin 
– Utslett (vaskulitt) 
– Hypertensjon (kronisk/akutt) 
– Hypotensjon (prerenal)  
– Perikarditt 
– Encefalopati 
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Glomerulonefritt 

• Immunologisk betennelse i glomerulusnøstet 
Antigen-antistoffkomplekser som setter seg på basalmembranen 
Antistoffer som binder seg til antigen på denne og skader 
basalemembranen ( typisk funn er proteinuri, evt hematuri, evt 
sylindre i urinen)  

 

• Glomerulære nyresykdommer utvikler interstitiell  
 fibrose og disse er av mer prognostisk betydning  
 enn de glomerulære forandringene.  
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Presentasjonsformer ved glomerulonefritt 
 Fra sparsomme til alvorlige symptomer:   

– Tilfeldig oppdaget pga protein og/eller blod i urinen 
– Diffuse symptomer som tretthet, hodepine, kvalme, rød urin, ødemer og hevelser rundt øyner 
– Kan utvikle seg til kronisk nyresvikt 

 
Nefritt syndrom:  
Rel raskt innsettende hematuri, albuminuri, HT, red. GFR og væske- og saltretensjon.  
– Ex poststreptokokkglomerlulonefritt 
– Rask progressiv glomerulonefritt/ halvmånenefritt, f eks Wegner eller Goodpasture syndrom 
 

Nefrotisk syndrom 
• Proteinuri > 3 gram/døgn, lavt S-Albumin, høyt kolesterol, ødemer.  
• Obs trombosefare pga intravasal dehydrering 
• Ikke nødvendigvis samtidig nyresvikt 
• Hos voksne nesten alltid indikasjon for biopsi  
• Beh som regel med immunmodulerende beh, evt ACEh/A2 ant, diuretika, 

blodfortynnende, lipidsenkende beh.  
• Prognosen er avhengig av årsak, grad av proteinuri og grad av nyresvikt 
• Eks: Minimal change, Fokal segmental fibrose, membranøs glomerulonefritt 
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Proteinuri og nyresykdom 

• Diagnostisk: Tidlig sensitivt og spesifikt sykdomstegn 

• Prognostisk betydningsfullt 
• Mål for effekt terapi 
• Risikofaktor for progresjon per se 

 
 
 

 
 

 

 
Kvantitere Urin alb/kreat ratio x 10= døgn-proteinutskillelsen (mg/l)  
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Kreatinin 
Kreatinin: 
• Nedbrytningsprodukt fra 

muskelkreatin. 
• Kreatinin filtreres fritt i 

glomerolus, stiger v/ GFR↓ 
• Forhøyet Kreatinin er i praksis 

ensbetydende med nedsatt 
nyrefunksjon 

 

Nyrefunksjonen faller med ca 1% pr år  
etter fylte 40 år uten stigning i Kreatinin. 
Dvs at en 80 åring kan ha 50% redusert  
nyrefunksjon uten stigning i Kreatinin. 

Falsk pos: F eks etter hardt 
muskelarbeid/ rhabdomyolyse, 
etter inntak av uvanlig store 
kjøttmåltid fordi det  
inneholder 
kreatin.  
Falsk neg: Lav muskelmasse  
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Urinstoff (Urea/Karbamid) 

• Nedbrytningsprodukt av proteiner 
 
 

• Filtreres fritt i glomerolus, dvs stiger v. fallende 
GFR, flere usikkerhetsmomenter:  
– Falskt lavt:  

• Malnutrisjon 

– Falskt høyt:  
• Katabol tilstand som ved steroidbehandling, alvorlige infeksjoner  
• Blødninger (økt fordøyelse av proteiner)  
• Hypovolemi (reabs av urinstoff pga nedsatt tubulær 

gjennomstrømning) 
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Kronisk nyresvikt  
 Varighet > 3 mndr. Langsom utvikling, flere år ofte med snikende symptomer. 

Årsaker:  
– Hypertensiv nyreskade (Nefrosclerose) Ca 1/3 
– Glomerulonefritt ca 1/4 
– Diabetisk nyresykdom, ca 10% 
– Nyrebekkenbetennelse, ca 10% 
– Cystenyresykdom, ca 5% 
– Andre 

• Refluxsykdom 
• Legemiddelutløst  
• Kronisk interstitiell nefritt  
• Medik: analgetika, litium, ciklosporin, tacrolimus 
• Metabolsk betinget kronisk interstitiell nefritt ( hypercalsemi, nyrestein, 
 myelomnyre, kronisk urinsyrenefropati, renal tubulær acidose) 

Norsk nefrologiregister 
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Kronisk nyresvikt 
• Mulig å forsinke utviklingen med god blodtrykksbehandling, 

diabetesbehandling, kolesterolbehandling og infeksjonsbehandling 
 

• Kronisk nyresykdom inndeles i fem stadier basert på beregnet 
glomerulær filtrasjonshastighet (GFR) per 1,73m2 kroppsoverflate. 
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Symptomer ved kronisk nyresvikt  
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Konsekvenser av kronisk nyresvikt 

• Økt risiko for kardiovaskulære hendelser og død 
– Mulig forårsaket av: 

• Nyresviktens effekt på ulike metabolske prosesser  
• Evt økt risiko pga en generell disposisjon både for nyrefunksjonsnedsettelse 

og aterosklerose. 

• Nedsatt nyrefunksjon er i seg selv en risikofaktor for utvikling av 
terminal nyresvikt.  

• Uten erstatningsbehandling med dialyse eller nyretransplantasjon er 
dette en dødelig tilstand.  
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Urin stix  
• Glukose: Diabetes eller tubulær skade. 

 

• Hvite: Infeksjon el forurensing 
 

• Røde: Infeksjon, glomerulonefritter, malignitet. 
–  Falsk pos ved rhabdomyolyse.  

 

• Nitritt: Bakterier omdanner nitrat til nitritt.  
 Pos ved bakterielle infeksjoner 
 (ikke pseudomonas, enterokokker og staf)  

 

• Proteiner: Spesifikt for albumin  
– Tegn på glomerulær skade 

• Diabetes nefropathi 
• Glomerulonefritter 
• Vaskulitter  

– Tegn på endothelskade 
• Hypertensjon 
• Arteriosklerose 

                                 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.millpledge.com/images/P_Stick.jpg&imgrefurl=http://www.millpledge.com/Products_Range/Surgery_Essentials/Scissors_Stethoscope_Urine_Test_Strips/Veterinary_Surgery_P_Stick.html&usg=__V_h9nyrl2T1ICTTN9ULIlvGGo1M=&h=417&w=527&sz=44&hl=no&start=3&zoom=1&tbnid=f4id-u72KR8kmM:&tbnh=104&tbnw=132&ei=8A9dT9v_M4Hk4QTY3ozTDw&prev=/search%3Fq%3Durin%2Bstix%2Btest%26hl%3Dno%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://ndla.no/sites/default/files/images/sy05382a.hovedspalte.jpg
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Polyurisk fase av nyresvikt 

Høy diurese i det nyresvikten i ferd med å bedre seg: 
– Kan være kritisk fordi diuresen kan øke formidabelt 
– Viktig å erstatte væske og elektrolytt tap: 

• Væske inn = ut + 700ml 
• Obs elektrolyttforstyrrelser 
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PAUSE 
 

Spørsmål? 
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