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Bakgrund 
Vad gör njuren 
Vad händer när det slutar fungera? 
Akut njursvikt 
Kliniska situationer – utredning – diagnoser 
Behandling 
Kronisk njursvikt 
Kliniska situationer – utredning – diagnoser 
Behandling, uppföljning 



Rensa skräp 
Bli av med t ex kväve från proteinnedbrytningen 
Homeostas 
Rätt nivå av elektrolyter, vatten och vätejoner 
Blodtrycksreglering 
Upprätthålla fr a njurarnas egen blodförsörjning 
Kalk/fosfatbalansen 
Rätt Ca- och P-nivå. Förhindra urkalkning av skelettet 
Tillväxt 
God tillväxt kräver bra pH, Ca/P-balans och aptit 
Blodbildning 
Erythropoetin 



Här förloras ungefär allt 
utom blodkropparna och 
albuminet från blodet till 
primärurinen 

Här tar kroppen 
tillbaka ungefär allt 
utom kvävet och 
vätejonerna från 
primärurinen till 
blodet  

Njuren sköter reningsuppgiften med glomeruli och homeostasen med 
tubuli och interstitiet 



Kvävet 
Tas upp oralt i form av protein 
Utsöndras via njurarna 
Regleras via njurarna 

Däggdjur 

Kräldjur 
Kan göra sig av med kväve via hud, gälar eller kloak 

Fiskar Fåglar 

Måste göra sig av med kvävet via njurarna 
Måste därför upprätthålla en basal filtration oavsett hydrering 
Har därför utvecklat tubulära mekanismer för att behålla vatten 



Kreatinin 
Grovt mått. Påverkas av muskelmassan. Duger som screening 
Cystatin C 
Grovt mått. Duger som screening 
Urea 
Ännu grövre mått. Påverkas även av proteinintag etc. Men avspeglar uremin bättre 
Formelclearance 
Lite mindre grovt mått, men löser egentligen inga problem 
Iohexolclearance 
När man behöver ett exakt mått 
 
Vid akut njursvikt är det viktigare att följa urinproduktionen! 
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Urinstickan! 
 
Proteinuri + hematuri vid akut glomerulär skada 
 
Proteinuri (albumin/kreatinin i morgonurin) viktigaste 
långsiktiga riskmarkören vid kronisk njurpåverkan 
 
Urinsediment 
 
Talar om ifall hematurin är glomerulär 



Cortex 

Medulla 

Cortex 

Medulla 

Inget vasopressin 
 
Samlingsrören 
impermeabla för 
vatten 
 
Utspädd urin 
 
Mycket urin 

Vasopressin 
 
Samlingsrören 
permeabla för 
vatten  
 
Koncentrerad 
urin 
 
Lite urin 

Konsten att behålla eller göra sig av med vatten = 
Konsten att koncentrera eller späda ut urinen 
Beroende av intakt Henles slynga, interstitium, samlingsrör och hypofys 



Mängden natrium i kroppen avgör mängden extracellulär vätska (ECV) i 
kroppen 
 
Natrium utsöndras nästan bara via njurarna 
 
Alltså måste njurarna reglera ECV 
 
Den effektivt cirkulerande blodvolymen (≈den arteriella fyllnadsgraden) 
är det som kroppen känner av och det som avgör vilka order som ges till 
njurarna om att behålla eller släppa ut natrium 
 
Njuren prioriterar natrium framför kalium 
 
Konsten att öka eller minska den cirkulerande blodvolymen = 
Konsten att behålla eller göra sig av med natrium 



Baroreceptorer 
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Den huvudsakliga intracellulära katjonen 
Ökar dramatiskt vid cellsönderfall 
 
90% av kaliumutsöndringen sker genom njurarna Skitkomplicerat 
Utsöndringen regleras i samlingsrören 
Aldosteron nödvändigt för K-utsöndringen 

Driver K in i cellen 
Insulin 
Aldosteron 
Katekolaminer 
Beta-agonister 
Kräkningar 

Driver K ut ur cellen 
Metabol oorganisk acidos 
(När H+ går in går K ut) 
Ansträngning 
Vävnadsskada, hemolys 
Diabetes 



Metabolismen producerar H+-joner (livet är surt) 
 
Skydd mot detta 
1: buffring mha bikarbonat och/eller skelettet 
2: respiratorisk kompensering 
3: renal syrautsöndring men det tar ett par dagar 
 
Mekanismen i njuren 
Bikarbonatet (≈allt) resorberas i proximala tubuli 
Hela tiden H+-utsöndring i distala nefronet 
Ökas vid acidos, regleras direkt av pH 
Dessutom: aldosteron ger ökade H+-förluster 



Na-reabsorptionen 
U-Na, eller FENa: (uNa * pkrea)/(pNa * uKrea) 
 
Tubulär proteinuri 
Protein HC/krea i stickprovsurin 
 
Renal koncentrationsförmåga 
Skall nå >500 mOsm i morgonurin 
 
Syrabasbalansen 
Blodgaser, bikarbonat 



Oliguri/ödem 
Om Na-utsöndringen är hämmad 
Polyuri 
Om renala koncentrationsförmågan är störd 
Hyperkalemi 
Vid riktigt grav eller riktigt akut njursvikt 
Metabol acidos 
Framför allt vid grav njursvikt eller tubulär påverkan 
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Hyperparathyreoidism 

Njursvikt 

Ca2+ 

Vit D 
Vit Ds Ca-effekter på 
tarmen 

Acidos 

Bennedbrytning 
Benuppbyggnad 

Ca2+ 
Anemi 

Grav 
njursvikt 

Lindrig 
njur-
svikt 

Grav njursvikt, 
tubulära skador 

P Hämmad 
vid njur-
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Därför 
hyper-
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emi bara 
vid grav 
njursvikt 

P 



Försämrad nutrition 
Illamående, dålig aptit 
 
Inflammation, katabolism 
 
Hyperparathyreoidism 
Skelettdysfunktion 
 
Acidos 



Erythropoetin 
Produceras fr a 
peritubulärt 

+ 

PTH 

- 

Livslängd 
ca 120 d 

Njursvikt 

- 

+ 



Huvudaktörerna: Natrium, RAAS, Sympaticus 

Hypervolemi 

Hypertoni 

Sympaticus 

Stress 

Njursvikt 

RAAS 

Na-retention Na-intag 

Vaskulär 
resistans 

Cardiac 
output 

Essentiell 
hypertension 

Renovaskulär 
hypertension 

Njurskada 



Nefronförlust Proteinuri 

Tubulointer-
stitiell fibros 

Hypertoni Glomerulo-
skleros 

Njursvikt 



Rensa skräp 
Filtration. Kreastegring 
Homeostas 
Selektiv återresorption av joner och vatten  
Metabol acidos, hyperkalemi, oliguri/polyuri 
Blodtrycksreglering 
RAAS, tubuloglomerulär feedback. Hypertoni 
Kalk/fosfatbalansen 
D-vitaminomvandling, tubulär återresorption  
Hyperfosfatemi, hypocalcemi, PTH-stegring, renal 
osteodystrofi 
Tillväxt 
Ca/fosfatbalansen, syrabasbalansen 
Tillväxtavflackning 
Blodbildning 
Erythropoetin. Anemi 



Akut 
 
Elektrolytrubbningar 
Fr a hyperkalemi, acidos 
 
Oliguri 
 
Illamående vanligt 
 
Ingen anemi 
Om inte hemolys (HUS) 
 
Ingen tillväxtavflackning 
förstås 

Kronisk 
 

Elektrolytrubbningar ovanliga 
Om inte uremi 

 
Diskreta/långdragna symtom 

Ibland polydipsi/polyuri 
 

Tillväxtavflackning 
 

Anemi 
 

Hyperparathyreoidism 
 

Ultraljudsfynd vanligt 
T ex små skrumpna njurar eller cystor 



Inget blod att rena (prerenal njursvikt) 
Sepsis 
Hypovolemi, asfyxi 
Peritonit, ileus, ascites 
NSAID, CyA, ACE-hämmare, diuretika 

Inget filter (renal njursvikt) 
ATN 
GN, HUS, vaskulit, toxiskt (NSAID, svamp etc) 
Trombos 
Interstitiell nefrit 

Inget avflöde (postrenal njursvikt) 
Uratutfällning, bilaterala stenar 

Prerenal, renal och postrenal är i regel lätta att skilja åt 



Övervätskning, ödem 
Njuren är dålig på att utsöndra vatten och/eller Na 
Metabol acidos 
Njuren är dålig på att utsöndra vätejoner 
Hyperkalemi 
Acidosen driver K ut ur cellerna 
Dåligt Na-flöde i distala nefronet 
Ev vävnadssönderfall 
GFR <10 gör adekvat K-utsöndring omöjligt 
Hypertoni 
Hypervolemi 
Ev reninstegring pga intrarenal skada 
Hyponatremi 
Övervätskning 
Vid oliguri speglar pNa intaget av Na och vatten 



Typfall 
Stigande krea och sjunkande urinproduktion hos pat med sepsis, 
akut kirurgisk patient, hjärtsvikt, grav GE 
 
Orsaker/mekanismer 
Dålig njurgenomblödning  
Ev toxiska skador 
 
Diagnoser 
Prerenal njursvikt, som ev kan ha gått vidare till ATN 
Läkemedelsreaktion 
 
Särskilda undersökningar 
Vätskestöt. Sediment. UL med doppler 
Ta bort läkemedel? 

Klinisk 
situation  

1 



Blod in 

Blod ut 



Orsaker 
Prerenal njursvikt som inte hävts i tid 
 
Mekanismer 
Medulla har ju sämst blod-/syretillförsel 
Cellsönderfall, fr a proximala tubuli 
Lossnade epitelceller kloggar igen tubuli 
 
Fynd/egenheter 
Epitelceller och tubulära cylindrar kan ofta ses i sedimentet 
u-Na högt, FENa lågt 
I återhämtningsskedet kan det bli polyuri 

Diagnos 

1 



Typfall 
Kort anamnes på illamående, kräkningar, trötthet etc och krea visar sig 
vara högt 
 
Orsaker/mekanismer 
Oftast renal njursvikt 
 
Diagnoser 
GN, HUS, TIN 
Malign hypertoni 
Förgiftning, läkemedelsreaktion 
 
Särskilda undersökningar 
Sediment, ultraljud, ANA, komplement, ANCA, ALAT, hemolysmarkörer 
Njurbiopsi om inte diagnosen är klar 

Klinisk 
situation  

2 



”Smutsigt” 
blod 

Dåligt renat 
blod, anemi, 
trombocyto-
peni 

Proteinuri, 
hematuri, 
oliguri 

Fibrinbelägg-
ningar, små-
proppar 

Trasiga 
blodkroppar 

Typer/orsaker 
Diarréorsakad HUS 
Komplementdysfunktion 
Malign hypertoni 
Del i andra njursjd; SLE mm 
Reaktion på läkemedel mm 



Etiologi/patogenes 
Ca 6 mån-4 år.  
Bland de vanligaste orsakerna till akut njursvikt hos barn 
Verotoxinbildande EHEC O157:H7 
Verotoxinet följer med leukocyterna till målorganen 
Symtom/fynd 
Magsjuka 1-15 d. Ofta blodiga diarréer, intensiva buksmärtor 
Efter ca 1 v akut njursvikt (oliguri, ödem), ofta hypertoni 
Lab 
Anemi, trombocytopeni, kreastegring, hemolys,  
h-uri (makro eller mikro), p-uri 
Behandling 
Konservativt (men dialys behövs ofta) 
Prognos 
Hygglig 

Diagnos 

2 



Typfall 
Makroskopisk hematuri + högt krea 
Ibland samtidig ÖLI 
 
Orsaker/mekanismer 
Oftast renal njursvikt 
 
Diagnoser 
GN (APSGN, IgA-nefropati, crescentnefrit) 
HUS 
TIN  
 
Särskilda undersökningar 
Sediment, ultraljud, ANA, komplement 
Njurbiopsi om inte diagnosen är klar 

Klinisk 
situation  

3 



Orsak 
Särskilda streptokockstammar + värdfaktorer 
 
Mekanismer 
Immunkomplexmedierat 
Filtret slammar igen 
 
Fynd/egenheter 
Debut 1-3 v efter streptokockinfektion 
Hematuri, proteinuri, fult sediment 
Komplementkonsumtion 
Stegrade streptokockantikroppar 
Typisk biopsibild 
Gynnsamt förlopp på sikt 

Diagnos 

3 



Typfall 
Feber, allmänsymtom + högt krea 
Ibland utslag, ledsymtom etc 
Ibland samtidig ÖLI 
 
Orsaker/mekanismer 
Oftast renal njursvikt 
Ev postrenal njursvikt + pyelonefrit 
 
Diagnoser 
TIN (t ex sorkfeber) 
GN (IgA-nefritskov vid ÖLI? Vaskulit?) 
Pyelonefrit + bakomliggande missbildning? 
 
Särskilda undersökningar 
Sediment, ultraljud, ANA, komplement, ANCA, serologier 
Lungrtg. Njurbiopsi om inte diagnosen är klar 

Klinisk 
situation  

4 



Orsak 
Immunologiskt 
LM-utlöst (analgetika mm) 
Virus (sorkfeber) 
 
Mekanismer 
Tubulointerstitiell inflammation  
Glomeruli intakta (men funkar dåligt pga dåligt interstitium) 
 
Fynd/egenheter 
Ful eller fin urinsticka 
Tubulär proteinuri, gärna glukosuri 
Ev feber, allmänsymtom, utslag 
Ev eosinofili (fr a läkemedelsorsakad) 
Specifik biopsibild 

Diagnos 
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Typfall 
Stigande krea, oliguri 
Oftast intensivvårdsbarn 
 
Orsaker/mekanismer 
Prerenal njursvikt (asfyxi) 
Tromboembolism pga katetrar 
Läkemedel 
 
Diagnoser 
Postasfyktiskt, sepsis, hjärtfel 
Tromboembolism 
Läkemedel 
 
Särskilda undersökningar 
Vätskestöt. Ultraljud m doppler, koag-prover 
Ev scint. Ta bort läkemedel? 

Klinisk 
situation  

5 



Orsak 
Oftast neonatalt 
Navelartär- eller navelvenskateter 
Ibland koagulationsrubbning 
 
Mekanismer 
Propp eller embolism. Kan bygga på sig 
 
Fynd/egenheter 
Hematuri 
Syns ofta, men inte alltid, på UL med doppler 
Tyst njure på MAG3-scint 

Diagnos 

5 



Akuta undersökningar 
 
Kolla kreatininet igen! 
Stiger eller sjunker det? 
EKG  
vid elektrolytrubbning 
Vätskestöt + diuretika  
om hypovolemi är det minsta misstänkt 
20 ml/kg NaCl el plasma + furosemid 2 mg/kg 
Ultraljud  
Nästan alltid indicerat 
Tecken på nedsatt cirkulation (Doppler)? 
Hydronefros? Hypoplasi? Cystor? Stenar/nefrokalcinos? 
Hjärtlungrtg 
Oftast indicerat 
Övervätskning? 



Akutprover 
Syrabas, Hb, TPK, CRP, SR, alb, u-sticka, u-odling,  
u-Na, u-K, blodgruppering/bastest 



Akutprover 
Syrabas, Hb, TPK, CRP, SR, alb, u-sticka, u-odling,  
u-Na, u-K, blodgruppering/bastest 

Acidos pga sänkt urinsurgörningsförmåga. Grav acidos talar för 
samtidig katabolism eller laktoacidos 
 
Hyperkalemi pga tubulära förluster, cellsönderfall och/eller 
minskad effektiv cirkulerande blodvolym. Talar för riktigt grav eller 
riktigt akut njursvikt. Eller hemolys i provet 
 
Hyponatremi pga tubulära Na-förluster och/eller svårigheter att 
utsöndra vatten 



Akutprover 
Syrabas, Hb, TPK, CRP, SR, alb, u-sticka, u-odling,  
u-Na, u-K, blodgruppering/bastest 

Anemi talar för hemolys (HUS) eller bakomliggande kronisk 
njursvikt 



Akutprover 
Syrabas, Hb, TPK, CRP, SR, alb, u-sticka, u-odling,  
u-Na, u-K, blodgruppering/bastest 

Trombocytopeni talar för HUS 



Akutprover 
Syrabas, Hb, TPK, CRP, SR, alb, u-sticka, u-odling,  
u-Na, u-K, blodgruppering/bastest 

Pyelonefrit? Inflammationspåslag av annat skäl (glomerulonefrit, 
vaskulit, sepsis)? 



Akutprover 
Syrabas, Hb, TPK, CRP, SR, alb, u-sticka, u-odling,  
u-Na, u-K, blodgruppering/bastest 

Nefros? 



Akutprover 
Syrabas, Hb, TPK, CRP, SR, alb, u-sticka, u-odling,  
u-Na, u-K, blodgruppering/bastest 

Glomerulonefrit mkt osannolikt utan proteinuri + hematuri. 
 
Pyelonefrit mkt osannolik utan leukocyturi. 
 
Vid nefros alltid minst +++ på protein 
 
Nitrit + vid bakteriuri, men... 



Allt som gör urinen röd 
kan ge falskt positiv 
nitrittest! 



Akutprover 
Syrabas, Hb, TPK, CRP, SR, alb, u-sticka, u-odling,  
u-Na, u-K, blodgruppering/bastest 

Nästan bara intressant om det är vita i urinen 



Akutprover 
Syrabas, Hb, TPK, CRP, SR, alb, u-sticka, u-odling,  
u-Na, u-K, blodgruppering/bastest 

Högt u-Na vid renal njursvikt 
 
Lågt u-Na vid prerenal njursvikt 
 
Bra värden att ha inför fortsatt vätsketerapi etc (och det är 
inte säkert att du får något mera kiss!) 



Akutprover 
Syrabas, Hb, TPK, CRP, SR, alb, u-sticka, u-odling,  
u-Na, u-K, blodgruppering/bastest 

Du kan komma att behöva transfundera 



Akutprover 
Syrabas, Hb, TPK, CRP, SR, alb, u-sticka, u-odling,  
u-Na, u-K, blodgruppering/bastest 
 
Dessutom förstås 
BT, urinmätning 



Akutprover 
Syrabas, Hb, TPK, CRP, SR, alb, u-sticka, u-odling,  
u-Na, u-K, blodgruppering/bastest 
 
Dessutom förstås 
BT, urinmätning 

Hypertoni kan behöva behandlas,  
och talar för glomerulonefrit eller HUS 



Akutprover 
Syrabas, Hb, TPK, CRP, SR, alb, u-sticka, u-odling,  
u-Na, u-K, blodgruppering/bastest 
 
Dessutom förstås 
BT, urinmätning Viktigaste effektvariabeln 

 
Oliguri/anuri ökar risken för allvarliga 
elektrolytrubbningar 
 
Polyurisk njursvikt inte lika (akut) farligt 



ANA, komplement, ANCA, streptokockantikroppar 
Glomerulonefritutredning 
 
Hemolysprover (DAT, haptoglobin, retikulocyter) 
Misstänkt HUS eller SLE 
 
CK, myoglobin 
Misstänkt rhabdomyolys 
 
ALAT, koagulationsprover, diff 
Förgiftning (svamp, orm, läkemedel) 
 
u-protein HC/krea, Puumalavirusserologi 
Misstänkt tubulointerstitiell sjukdom 
 
f-odling (EHEC?) 
Misstänkt diarréassocierad HUS 



Diagnosen oklar och kanske behandlingsbar 
Barnet kanske kan bli bättre med immunosuppression eller plasmaferes 
 
Till exempel: 
 
Om det inte stämmer med APSGN 
Ingen komplementkomsumtion. Positiv ANA 
Recidiv. Positiv familjeanamnes 
Om det inte stämmer med akut tubulär nekros 
Ingen pågående eller nyligen genomgången akut hypovolemi/sepsis 
Blir inte bättre av rehydrering 
Oklar tubulointerstitiell nefrit 
Puumalaserologi negativ 
Går inte över vid läkemedelsseponering 
Förklaras inte av förgiftning 



Acidoskorrektion akutbeh vid pH < 7,25 
Bikarbonat 50 mg/ml. Ge 2-3 ml/kg tills std-bik > 12 
 
Hyperkalemi 
Akutbeh: β2-stimulerare, insulin + glukos, furosemid, Ca 
Kronisk beh: Bikarbonat, resonium, K-restriktion  
Kan vara dialysindikation 
 
Hyponatremi, övervätskning 
Vätskerestriktion (ca 300 ml/m2 + förlusterna). Dialys 
 
Hypertoni 
Furosemid, Ca-blockare 
 
Övrigt 
Undvik NSAID! 



Terapiresistent övervätskning 
 
Terapiresistent acidos/elektrolytrubbning 
 
Omöjligt att ge adekvat nutrition 
 
CNS-påverkan, blödningar, perikardit 
 
Dialyserbara toxiner 



GFR >50, >30% av nefronen kvar 
Asymtomatiskt 
Ev minskad längdtillväxt 
Laboratorietecken på hyperparathyreoidism 
 
GFR 25-50, 15-30% av nefronen kvar 
Oftast asymtomatiskt 
Tillväxthämning, fr a små barn 
Ev anemi 
 
GFR 10-25, 5-15% av nefronen kvar 
Malnutrition, ev illamående (om urea >30 eller små barn) 
Anemi, trötthet 
Ev skelettsmärtor 
Ev hyperventilation (om acidos) 
 
GFR <10, <5% av nefronen kvar 
Illamående, ev andra uremiska symtom 
Oliguri, ödem, hypertoni 



Typfall 
Orsaken redan känd 
F d intensivvårdsbarn 
Barn med svårbehandlade glomerulära sjd 
 
Mekanismer 
Akuta skadan gick inte att häva, eller 
kvarvarande nefron blir överbelastade och orkar inte längre 
 
Diagnoser 
Resttillstånd efter all slags akut njursvikt 
ATN som fått inte gått att häva 
Glomerulonefrit, vaskulit 

Klinisk 
situation  

6 



Typfall 
Först nefros, sedan gradvis sjunkande njurfunktion 
Steroider hjälper inte alls eller bara i början 
 
Orsaker/mekanismer 
Kronisk proteinuri 
Ofta hereditärt 
 
Diagnoser 
Kongenital nefros, fr a finsk 
Diffus mesangiell skleros 
Fokal segmentell glomeruloskleros (FSGS) 
Diverse syndrom 

Klinisk 
situation  
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Diagnos 

6 

Etiologi 
Hereditärt 
Idiopatiskt 
Syndromatiskt 
HIV 
 
Klinik 
Nefros som inte svarar på steroider 
Gradvis sjunkande GFR 
Risk för recidiv i transplantatet 
 
Utredning 
Biopsi 
Genetisk diagnostik viktig 



Typfall 
Oväntat högt krea vid pyelonefrit 
Ultraljudet fult 
 
Diagnoser 
Kongenital urinvägsmissbildning med njurdysplasi 
Cystnjuresjukdom 
Kronisk svår blås/tarmdysfunktion (”Hinmannblåsa”) 
Kronisk njurstenssjukdom 
Avstängd pyelonefrit (sällan) 

Klinisk 
situation  

8 



Själva valveln 
Lätt att pilla bort 

Detrusorskada 
Livslångt störd blåsfunktion. 
Risk för tömningssvårigheter, 
UVI och förmedling av högt 
tryck upp till njurarna 

Övre urinvägarna 
Hydronefros, 
megauretär, reflux 

Njurarna 
Varierande grad av 
njursvikt. Tubulär 
njurskada. 

Diagnos 
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Bakgrund 
Varje form av obstruktion som är tillräckligt grav för att störa 
njurens utveckling: valvel, ureterocele, pelvoureteral stenos, 
prune belly 
 
Morfologi 
Perif cortex cystiskt omvandlat, distenderade samlingsrör, 
fibros, störda medullära pyramider. 
Hydronefros ger diagnosen 
 
Klinik 
Njursvikt, ofta polyurisk 
Symtom från nedre urinvägarna beroende på diagnos 



Polyuri 

Tubulär 
njurskada 

Ökat intra-
vesikalt tryck 



Typfall 
Barn som utreds för oklar trötthet, tillväxtavflackning 
Anemiutredning 
 
Diagnoser 
IgA-nefropati, annan kronisk GN 
Missbildning, hypoplasi 
Cystnjuresjukdom 
Alport 
Oklar skrumpnjure 

Klinisk 
situation  
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ADPKD 

ARPKD 

Multicystisk 
dysplasi 

Diagnos 

8 



Diagnos 

9 

Ultraljud visar små njurar 
 
Inga urinvägsmissbildningar 
 
Inga nefritmarkörer (ANA, ANCA etc) 
 
Biopsin visar bara ärr/glomeruloskleros 
 
Ingen hereditet 



Typfall 
Barn som utreds för polydipsi/polyuri 
Inkontinens/enures/miktionsbesvär 
 
Orsaker/mekanismer 
Tubulointerstitiell, mer än glomerulär, skada 
 
Diagnoser 
Uretravalvel eller annan obstruktiv missbildning 
Hinmannblåsa 
Cystnjuresjukdom, fr a nefronoftis 
Kronisk tubulointerstitiell nefrit 

Klinisk 
situation  

10 



Bakgrund 
En av de vanligaste orsakerna till 
njurtransplantation hos barn. M = F. 
Aut rec ärftligt 
Morfologi 
Njurarna små eller normalstora. Alltid 
bilateral sjuka. Tubulär atrofi och (så 
småningom) cystbildning, interstitiell 
fibros och inflammation.  
Biopsibilden ofta typisk. 
Klinik 
Gradvis njursvikt under ungdomen. 
Tubulära symtom. Oftast isolerad 
njursjukdom, men kan också vara kopplat 
till t ex retinitis pigmentosa, 
skelettmissbildningar, ataxi etc  

Diagnos 

10 



Typfall 
Barn som utreds för ledsmärtor eller långdragna hudutslag 
Barn med kända reumatologiska sjukdomar 
 
Orsaker/mekanismer 
Autoimmunt 
 
Diagnoser 
SLE 
Vaskuliter (Wegener, mikroskopisk polyangit) 
 
Särskilda prover 
Njurbiopsi! ANA, komplement, ANCA 

Klinisk 
situation  

11 



Orsak 
Autoimmunt 
 
Mekanismer 
Autoantikroppar 
Kraftig glomerulusskada 
 
Fynd/egenheter 
Ofta symtom från andra organ (hud, leder, luftvägar) 
Hematuri, proteinuri, fult sediment 
ANCA 
Typisk biopsibild 

Diagnos 

11 



Typfall 
Välmående barn 
 
Diagnoser 
IgA-nefropati 
Vaskulit 
Missbildning/hypoplasi 
Cystnjuresjukdom 
Hinnmannblåsa 
Alport 
 
Särskilda prover 
Biopsi om inte standardutredning ger svaret 

Klinisk 
situation  

12 



Oftast X-bunden sjukdom (pojkar drabbas värst) 
Kronisk hematuri (mikroskopisk oftast) från början 
Så småningom proteinuri 
Gradvis njursvikt (uremi i ungdomen) 
Gradvis hörselnedsättning 
Ögonbottenförändringar vanliga 
Typisk biopsibild 

Diagnos 

12 



Startprover 
Hb, ferritin, elektrolyter, Ca, fosfat, PTH, bikarbonat,  
u-sticka, u-alb/krea. Iohexol- eller kromclearance  



Startprover 
Hb, ferritin, elektrolyter, Ca, fosfat, PTH, bikarbonat,  
u-sticka, u-alb/krea. Iohexol- eller kromclearance  

Styr järn- och erythropoetin-behandlingen vid ev 
renal anemi 



Startprover 
Hb, ferritin, elektrolyter, Ca, fosfat, PTH, bikarbonat,  
u-sticka, u-alb/krea. Iohexol- eller kromclearance  

Hyponatremi vid tubulära förluster eller hypovolemi. 
Hyperkalemi vid riktigt grav njursvikt, eller (måttlig) 
pga ACE-hämmarbehandling 



Startprover 
Hb, ferritin, elektrolyter, Ca, fosfat, PTH, bikarbonat,  
u-sticka, u-alb/krea. Iohexol- eller kromclearance  

Styr behandlingen av eventuell 
hyperparathyreoidism 



Startprover 
Hb, ferritin, elektrolyter, Ca, fosfat, PTH, bikarbonat,  
u-sticka, u-alb/krea. Iohexol- eller kromclearance  

Behov av Na-bikarbonattillskott? Acidos 
förvärrande faktor vid hyperparathyreoidism 
eller hyperkalemi 



Startprover 
Hb, ferritin, elektrolyter, Ca, fosfat, PTH, bikarbonat,  
u-sticka, u-alb/krea. Iohexol- eller kromclearance  

Vid kronisk proteinuri behövs nefroprotektion 
med ACE-hämmare eller ARB. 
Proteinuri + hematuri kan tala för ev 
behandlingsbar glomerulonefrit 



Startprover 
Hb, ferritin, elektrolyter, Ca, fosfat, PTH, bikarbonat,  
u-sticka, u-alb/krea. Iohexol- eller kromclearance  

Utgångsvärde. Hur grav är njursvikten? 



Startprover 
Hb, ferritin, elektrolyter, Ca, fosfat, PTH, bikarbonat,  
u-sticka, u-alb/krea. Iohexol- eller kromclearance  
 
Dessutom förstås 
Längd, vikt, blodtryck  



Startprover 
Hb, ferritin, elektrolyter, Ca, fosfat, PTH, bikarbonat,  
u-sticka, u-alb/krea. Iohexol- eller kromclearance  
 
Dessutom förstås 
Längd, vikt, blodtryck  

Tillväxthämning? Behövs dietistgenomgång? 
Behövs handskelettrtg? 



Startprover 
Hb, ferritin, elektrolyter, Ca, fosfat, PTH, bikarbonat,  
u-sticka, u-alb/krea. Iohexol- eller kromclearance  
 
Dessutom förstås 
Längd, vikt, blodtryck  

Högt blodtryck skadar njuren. 
Hypertoni bekräftas med 24-timmarsmätning. 
ACE-hämmare? ARB? 



Startprover 
Hb, ferritin, elektrolyter, Ca, fosfat, PTH, bikarbonat,  
u-sticka, u-alb/krea. Iohexol- eller kromclearance  
 
Dessutom förstås 
Längd, vikt, blodtryck 
 
Och så snart som möjligt 
Ultraljud  



Startprover 
Hb, ferritin, elektrolyter, Ca, fosfat, PTH, bikarbonat,  
u-sticka, u-alb/krea. Iohexol- eller kromclearance  
 
Dessutom förstås 
Längd, vikt, blodtryck 
 
Och så snart som möjligt 
Ultraljud  

Ger ofta diagnosen. 
Hypoplasi? Hydronefros? Cystor? 
Nefrokalcinos? Avvikande ekogenicitet? 



ANA, komplement, ANCA 
om inte förklaringen redan är uppenbar  
Glomerulonefritutredning  
 
Protein HC (eller annan tubulär markör) 
Framför allt om urinstickan är blank 
Tubulär skada? 
 
Organiska syror i urin, u-Ca/krea, metabolutredning 
Vid misstänkt metabol orsak 
Hyperoxaluri? Cystinos? Nefrokalcinos? Annan metabol rubbning? 



Diagnosen oklar 
 
Men om det inte är proteinuri/hematuri är orsaken knappast 
behandlingsbar och biopsin är därför inte så bråttom 



Påverkan på kalk/fosfatbalansen 
Hyperparathyreoidism 
Fosfatrestriktion, fosfatupptags-hämmare, D-
vitamin 

Tillväxthämning 
Energitillskott, tillväxthormon 

Anemi 
Erythropoetin, järn 

Proteinuri 
ACE-hämmare, AngII-receptorblockerare 

Hypertoni 
(Kost, motion,) blodtrycksmediciner 

Uremi 
Transplantation, dialys 
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Hyperkalemi 
Resonium, bikarbonat, 
salbutamol, insulin + glukos 



Vem? 
All kronisk proteinuri u-alb/krea > ca 30-50 mg/mmol 
Oavsett blodtrycket 
Oavsett orsak 
 
Hur? 
Steg 1: ACE-hämmare 
Steg 2: Angiotensin 2-blockad 



Behandlingsprinciper 
Sätt in tidigt 
Behåll även vid sjunkande njurfunktion 
Uppehåll vid magsjuka eller annan dehydrering 
Ta bort vid graviditet! 
 
Biverkningar 
Sänker GFR ngt men inte pga njurskada 
Kan ge hyperkalemi men oftast inte farligt 



Fosfatrestriktion 
Fr a restriktion av mjölkprodukter (svårt) 
 
Fosfatupptagshämmare 
Ca-karbonat: startdos 100 mg/kg/d (alt 1 g/m2) 
Ges i samband med måltider. Justeras tills P<1,5 
Kan ökas ganska ordentligt, men se upp för hyperkalcemi! 
Svårt med compliance 
 
D-vitamin 
Etalpha® startdos 10-30 ng/kg/d, justeras tills Ca ≈ 2,6. Alt Rocaltrol®. 
Se upp för hyperkalcemi  
 
Vid acidos dessutom viktigt med Natriumbikarbonat  
Justeras tills bikarbonatkonc normal 



Steg 1 
Energirik kost (gastrostomi kan behövas!) 
Optimering av bidragande rubbningar 
Acidos, Ca/fosfatrubbning 
 
Steg 2 
Tillväxthormon 0,3 mg/kg/v, ges varje dag 
sällan aktuellt före 4 års ålder, men bör startas före 6 



Energirikt 
Kring 100-120% av rekommenderat energiintag för åldern 
Tillskott i form av fett och kolhydrater 
 
Fosfatrestriktion 
Minska mjölk och mjölkprodukter 
 
Vitaminer, spårämnen 
Järn behövs i regel vid anemibehandling 
Folat behövs i regel vid GFR <40 (mot homocysteinstegring) 
 
Ingen proteinrestriktion 
Undantag om urea trots övriga åtgärder >20 
 
Ingen vätskerestriktion 
Vätskeintaget reglerar sig själv 



Vilka barn? 
Sällan vid GFR>45 
 
Steg 1 
kolla att nutrition, järn, folat och PTH är bra 
 
Steg 2 
Erythropoetin 
Startdos 50 enh/kg sc 2 ggr/v (Darbepoetin mer sällan) 
Järn behövs också! 
Mål: Hb kring (100-)120, ferritin>100 



När? 
GFR<10 
 
Konsekvenser 
Vätskeretention, lungödem 
Elektrolytrubbningar, fr a hyperkalemi 
Oliguri/anuri 
 
Behandling 
Transplantation 
Dialys 



Förslag till prover 
Alla barn, alla kontroller 
Längd, vikt, blodtryck, Hb, Krea, Cystatin C, u-alb/krea   
Ofta indicerat men kanske inte vid alla kontroller hos alla barn 
Na, K, urea, Ca, P, PTH, ALP, Bik, pH 
Då och då 
Clearance, järn, ferritin, folat, kostregistrering 
Extraundersökningar vid grav njursvikt 
Skelettålder, hjärteko, blodlipider, IgF-1, bentäthetsmätning 
 
Ungefär hur ofta behöver man se barnen? 
GFR 15-20  varje månad 
GFR 20-30  varannan månad 
GFR 30-50  varje kvartal 
GFR 50-70  varje halvår 
GFR >70   årligen 
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