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Lillehammer 2012

• Fredag før julehelg, fint skiføre. Alle vil gjøre seg 
ferdig og komme seg hjem.

• Kvinne 50 år oppsøker svært begavet fastlege
– Sliten siste 14 dager – tror selv det er 
– Lurer på om hun kan ha en UVI i tillegg – inneklemt 

time
– Fastlege synes hun ser litt blek ut
– Ustix: +3prot, +3 blod
– Fastlege tar en CRP og Hb i tillegg –Hb 8, CRP >160
– Legges inn med spr om akutt glomerulonefritt!!



= glomerulonefritt



Videre

• Laben jobber overtid (velvillig som alltid) og 
gjør supplerende analyser



Raskt progrediserende
glomerulonefritt av typen anti-GBM

• Samme kveld (8 timer etter hun var til 
fastlege) SoluMedrol, cellegift (Sendoxan)

• Neste dag plasmautskifting og dialyse
• Prognose: dårlig mtp nyrer, nyrelegene har 

allerede transplantasjon i bakhodet
• I dag kreatinin 80 og uten medisiner.



Nyrebiopsi



Nøkkelen her var

• FASTLEGEN 
• Lillehammer er et effektivt sykehus nå det haster
– Ville universitetssykehusene klart dette???

• Samlet sett kunne det vært et annet liv for 
denne damen hvis det hadde gått 1 uke 
treigere

• URIN uten leukocytter og nitritt kan også 
haste!!



Kasuistikk 2
• Mann født 32. 
• 2012: sprek (tennis med venner), gradvis økende 

ødemer over 3-4 uker 
• Innlegges med kreatinin 300, albumin 22, Ustix: 

+3 prot, +1 blod, AK-ratio 800 mg/mmol
• =Nefrotisk syndrom
• Starter Prednisolon 1 mg/kg i påvente av 

nyrebiopsisvar
• Biopsi: Minimal change GN



Kasustikk 2 videre

• Komplett remisjon og trappet helt ut av 
Prednisolon ila 2013, kun sjeldne kontroller på 
nyrepol

• 2018: Ikke i form (ikke tennis). Begynnende 
hevelse og kreatinin fra 120-200. Innlagt KAD 
for væskebehandling….

• Innkommer nyreavd noen dager senere med 
bilde likt i 2012 = recidiv (bekreftet  med 
biopsi)



Kasuistikk - 2

• Typisk for veldig mange(nesten alle) 
glomerulonefritter er at de kan recidivere
– Mao tenk på recidiv dersom pas er dårlig
– Kan komme sent (lenge etter den tette 

oppfølgingen på nyrepol er avsluttet)
– Kan recidivere i andre organer ved 

systemsykdommer – SLE, ANCA f.eks.



Kasustikk 3

• Pas (70 år) med kjent MGUS og kreatinin har vært 
stigende siste året (70-120)

• Ellers frisk, BT 130/75, ikke diabetes, føler seg bra

• ??

• Urinus: renalt?

• UL – postrenalt?

• Ustix: +2blod, +2 prot = nefrolog er veldig 
interessert



Kasuistikk 3

• Urinmikro: sylindre, hematuri
• Nyrebiopsi: glomerulonefritt sekundært til 

MGUS = ikke lenger «usikker betydning»
• Behandlet som myelomatose, men har ikke 

myelomatose



Klinisk presentasjon

• Nefrotisk syndrom – ødemer, proteinuri 
>3g/dgn, albumin<30, hyperlipidemi
– NB! Ofte normal kreatinin

• Nefritisk syndrom – hypertensjon, nyresvikt, 
hematuri

• Ofte: variable grader av hematuri, proteinuri 
og nyresvikt

• Nøkkelen er urinundersøkelse !!!!!



Glomerulonefritter

Typisk 
lavgradige/kroniske

Typisk nefrotisk

Typisk nefrittisk



Glomerulonefritt

• Uten hematuri eller proteinuri svært 
usannsynlig

• = ved nyresvikt, hypertensjon og ødemer 
hører urinundersøkelse med (Ustix, ak-ratio)



Hvem blir kalt inn først til 
poliklinikken??

• 1: mann 50 år, tidl frisk, kreatinin 120(90 i 
fjor), BT 160/90, ustix +3prot, + 3 hematuri

• 2: mann 50, diabetes og hypertensjon, kjent 
retinopati og tidl hjerteinfarkt. BT 160/90, 
Kreatinin 250 (210 i fjor). Ustix negativ

• Case 1: Nyoppstått glomerulonefritt?? 
Behandlingsindikasjon?? Høyaktuell for 
nyrebiopsi



Tankegang som alltid ved nyresvikt
• Prerenal? 
– lavere blodtrykk enn vanlig? Evt kombinasjon med 

NSAIDs? Nylig økt vanndrievnde/antihypertensiva?
– Nylig vært innlagt for hjertesvitkforverring?

• Postrenal?
– UL/blærescan, palpasjon/perkusjon
– Får ofte napp i anamnesen

• Renal?
– Diabetes/hypertensjon?
– Nye medisiner?
– Urinundersøkelse som ved en glomerulonefritt??



Case 1 - prøver

- Hematologi, SR, kreat, urinstoff, elektrolytter
- ANA, ANCA, anti-GBM, immunoglobuliner inkl

s-elfo, kappa/lambda, HBV, HCV, HIV
- Urinundersøkelse inkl mikro
- Stort sett alltid UL



Diagnosen-nyrebiopsi

• Uavklart nyresvikt 
– det er ikke uavklart hvis en pasient med diabetes(med retinopati), 

langvarig dårlig kontrollert hypertensjon får gradvis stigende kreatinin

• Proteinuri >1g
• Hematuri/proteinuri
• Spr om systemsykdom
• Mange skjønnsmessige vurderinger



Kronisk lavgradig glomerulonefritt

- Typisk IgA-nefritt
- Hematuri og proteinuri i moderat grad
- Oppdages ved rutinekontroll av urin eller ved f.eks. 

hypertensjonsutredning
- Oftest ikke aktuelt med immunosuppresiv behandling
- «Konservativ behandling» – streng BT-kontroll med 

ACEi/AT2-blokk med må 130/80
- Hvis proteinuri >1g/dgn kan man forsøke behandling selv om 

BT ikke er høyt

- Statin – som ellers ved nyresvikt



Nefrotisk syndrom

• Primært: primær nyresykdom
• Sekundært: DM, HT, SLE, virale hepatitter

• Behandling primære: -
Oftest Prednisolon – over mnd-år i 
nedtrappende dose fra 1mg/kg



Raskt progredierende glomerulonfritt

• Nefrittisk bilde med nyresvikt
• ANCA, anti-GBM, ttp, SLE, IgA(HSP)
• Alternative behandlinger:
– Cyklofosmfamid - cellegift
– Rituximab – anti CD20
– Mycofenolat
– Sandimmun/Takrolimus
– Imurel
– Stort sett alltid i kombinasjon med steroider
– Evt plasmautskiftninger – fjerne sirkulerende 

antistoffer, evt tilføre manglende plasmakomponent



Alle glomerulonefritter under 
behandling

• Initiell betydelig immunsuppresjon – 3-6 mnd
• Vedlikehold ofte 1-10 år – lavere 

immunsuppresjon
– For å hindre recidiv

• I startfasen under behandling – større sjanse 
for å dø av behandling enn 
grunnsykdom(ANCA)!!!!

• INFEKSJONER!!!



Interaksjoner

• Pas bruker imurel og får urinsyregikt
– Fristende å gi Allopurprofylakse??

• Pas bruker Sandimmun og har gått med 
langvarig hoste, CRP 47
– Fristende å gi en EryMaxkur??

• Pas bruker Takrolimus og har gjentatte 
soppvaginitter
– Fristende å gi en Diflucankur??



Bivirkninger

• JA
• Veldig nefrologisk oppgave å handtere
• Men det kan være pasientene nevner dette 

for fastlege først – ring og diskuter



Take home
• Prerenal, postrenal, renal
• Urinundersøkelse i alle henvisninger!
– Nyresvikt, ødemer, hypertensjon

• Under behandling –
– NB infeksjon  - lavere terskel for innleggelse
– NB interaksjon – interkasjoner.no + tlf

• Etter behandling – tilbakefall – stol litt på 
pasienten og ta prøver – blod og urin.

• Ha systemsykdom in mente



CASE-ekstra hvis tid

• Mann født i 65, lungeinflamasjon av usikker 
genese siden 2014

• Mars-april 18: 4-5 uker med hoste og redusert 
allenn form. Flere antibiotikakurer. Fastlege 
har målt ANCA som er grensepositiv. Henvist 
revmatolog – ikke innkalt enda

• 20.04: Innlegges akutt med.avd grunnet 
forverring med feber og hoste



Videre

• Ved innkomst, infiltrat rtgen toraks, CRP 250
• Ustix +2prot, +3 blod, kreatinin 83 (som 

normalt)
• Skrives ut etter 5 dager Penicillin med fallende 

CRP til 150, diagnose pneumoni
• 30.05: innlegges påny. Ikek vært i form siden 

utskrivelse. Fastlege har tatt blodprøver



Noe har skjedd på 1 mnd



• Dialyse første natt
• UL med normalt store nyrer uten avløpshinder
• Urin med hematuri, proteinuri og sylindre
– =glomerulonefritt

• Dag 2: ANCA veldig høy – SoluMedrol, 
Sendoxan og SoluMedrol

• Nyrebiopsi bekrefter vaskulittdiagnose



Fin form, bedre i pusten (kan lure på hva som var hva i 2014). Snart ferdig med 6 mnd
«akuttbehandling», planlegger oppstart vedlikehold. Livslang oppfølging mtp recidiv


