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Pasient med alvorlig stadium av 
nyresykdom

• Klinisk – overhydrert + hypertensiv, slapp
• Lab: anemi, hyperkalemi, metabolsk acidose, 

hypokalsemi, hyperfosfatemi, økt mengde 
avfallstoffer

• = Nyrefysiologi handler om å unngå det 
overnevnte – noe som svikter når nefroner
tapes…



Basic

• 2 J
• 1 % av kroppsvekt hos normalvektige
• 20 % av cardiac output!!
• Urin inneholder uremiske toksiner, salt og 

vann



Nefronet

• Nyrens funksjonelle enhet
• Ca 1 million ved fødsel – hvis normalt 

svangerskap
• Tap av nefroner – tap av funksjon

– Evt tar andre nefroner over og sliter seg ut med tiden







GFR/eGFR

• GFR – glomerulær filtrasjonsrate
• Kan måles nøyaktig

– Lite praktisk
– Normalt 120 ml/min/1,73m2

• =ca 180 l/døgn

• eGFR – praktisk løsning
– Kreatininbasert (cystatin C-basert)
– mange formler (MDRD, Cockroft gold, CKD-EPI)
– Variabler: kjønn, rase og alder



GFR/eGFR

• Pasient med nevrologisk lidelse, alvorlig 
muskelatrofi, vekt 32 kg

• Kreatinin 77 (mot 15 til vanlig), k 6,5, eGFR>60
• Alvorlig?

• NB! Muskelmasse – eGFR har her samme 
feilkilder som kreatinin



eGFR/GFR

• Dame 65 år har ikke tisset på 24 timer som 
ledd i dehydrering og gastroenteritt.

• Kreatinin 120, eGFR 41
• Hva er GFR?

• Ingen diurese = 0 i GFR
• eGFR er ikke en akuttparameter



eGFR/GFR

• Dame 90 år, langvarig hypertensjon og 
«lettgradig nyresvikt»

• Kreatinin 140 (125 i fjor) – henvise?
• eGFR 30? Henvise?
• Generelt ser eGFR «mer alvorlig ut»



GFR/eGFR

• GFR bestemmes i stor 
grad av trykket 
glomeruli

• Friske nyrer holder 
dette trykket relativt 
konstant ved å holde 
blodflow konstant
= autoregulering holder 
GFR konstant



Autoregulering

• 1. Myogen refleks 
– økt renal blodflow/trykk –konstriksjon i glatt 

musklatur – GFR holdes kontant
• 2. tubuloglomerulær feedback  
– Økt GFR – mer salt og vann i tubuli – stimulerer til 

konstriksjon av afferent arteriole – GFR 
normaliseres/reduseres



Autoreguleringen er dårligere hos

• Transplanterte
• Eldre
• Kronisk nyresvikt
• Pasienter på antihypertensiva

De vil være dårligere 
beskyttet hvis f.eks. 
gastroenteritt og 
hypovolemi = vil raskere få 
redusert GFR/AKI



Medisiner spiller inn i reguleringen

• NSAIDS +ACEI = økt motstand i afferent + redusert 
motstand i efferent = redusert blodflow, redusert 
trykk og redusert GFR

• SGLT2 hemmere = hemmer Na+ og glukose opptak 
=mer salt i tubuli = feedback om konstriksjon av 
afferent = lavere trykk = redusert GFR

Afferent 
motstand

Efferent 
motstand

Renal 
blodflow

UF trykk GFR

ACEi/AT2

NSAIDs

Sympatikus

Cyklosporin



Det kan lønne seg å få et tap av GFR…
Sparer nyrene litt..

Så lenge det initielle fallet er under kontroll-
30%??



GFR oppsummert

• GFR er filtrasjonen og mye av nyrens funksjon 
er basert på hvor mye som blir filtrert

• = 180 l døgn
– Unødvendig høyt? 
– Nei – nødvendig for fjerning av bl.a. uremiske 

toksiner
• Heldigvis tisser vi ikke så mye, så det skjer mye 

videre nefronet også…



Syre/base/elektrolyttfysiologi
offff…

Samlet sett må nyrene
- skille ut uremiske toksiner
- reabsorbere vann og salt
- reabsorbere sukker og 
aminosyrer
- skille ut overskudd av 
fosfat, kalium, kalsium, 
magnesium som er tilført 
via kost
- reabsorbere HCO3- og 
samtidig bufre H+



Calcium, phosphate, and magnesium flux between body 
compartments. 

Judith Blaine et al. CJASN 2015;10:1257-
1272

©2015 by American Society of Nephrology



Regulering av avfallsstoffer etter 
hvert som flere nefroner forsvinner:
• Liten eller ingen regulering: Plasma-konsentrasjonen 

øker når nefroner tapes
– Kreatinin, urinstoff

• Delvis regulering: plasma-konsentrasjonen kan bli 
vedlikeholdt til ca 50 – 70% av nefronene er tapt
– HCO3

- , Ca++, P-

• Nær komplett regulering: plasma-konsentrasjonen 
opprettholdes til 75 – 90% av nefronene er tapt
– Vann (P-osm.) Na+, K+



Regulering av volum og natrium



RAAS
Oppsummert:
Nyrene får lite salt –
RAAS – økt blodtrykk og 
økt saltreabsorbsjon i 
tubuli



ADH – antidiuretisk hormon

• S-osmolalitet reguleres 
veldig nøyaktig og 
økning på få prosent vil 
øke ADH og tørste

• Lavt sirkulerende volum 
stimulerer også til ADH 
frigjøring 



Andre systemer
• Sympatikus
– Lavt trykk senses i baroceptorer (arterier+atriet)
– Økt sympatikus
– Renal vasokonstriksjon, reninaktivering, 

natriumrebsorbsjon
• Natriuretiske peptider (ANP, BNP)
– Strekk i myokard grunnet høyt volum
– Økt natrium og vannutskillelse i urin
– Perfekte hjertesviktmedisin…?

• Samlet sett synes RAAS og sympatikus fornuftige –
hvorfor angripe dem hele tiden med medisiner…?



Derfor..

• I en setting ved nyresvikt, hjertesvikt og 
hypertensjon har systemene skutt over mål og 
gjør vondt verre. F.eks. er å øke salt og vann-
reabsorbsjon veldig dumt ved 
hjertesvikt/ødemer/hypertensjon.



BNP -avsporing

• Renal eliminasjon…
• Øker også ved atrieflimmer, infarkt, sepsis, 

lungeemboli…
• Dvs at en nyresviktpasient kan ha høy BNP og 

likevel være dehydrert…



Nyre som endokrint organ





Anemi - EPO



Relativ erytropoietin-mangel er 
hovedgrunnen til renal anemi



Oppsummert

• Nyrene skal (hvis ikke…):
– Regulere vann, NaCl og osmolalitet – hypertensjon, 

ødem

– Skille ut fosfat, kalium – hyperkalemi, hyperfosfatemi

– Skille ut uremiske toksiner - uremi

– Reabsorbere HCO3 - metabolsk acidose

– Produsere EPO - anemi

– Aktivere aktivt vitamin D - hypokalsemi, sekundær 
hyperpara



Oppsummert

• eGFR er kreatinin omregnet matematisk
– NB feilkilder

• Albuminuri er viktig – predikerer prognose –
alle henvisninger 



• BT 183/95 mmHg, lette ødemer.

• Hgb 9,8 g/dl, (normocytær)

• Kreatinin 457µmol/l

– eGFR 11 ml/min

• K+ 5,6 mmol/l

• Ca++ 2,01 mmol/l

– PTH 34 pmol/l (1,6 – 6,9)

• P-- 1,97 mmol/l

• s HCO3
- 15 mmol/l

57 år gammel mann,  - trett,  nedsatt fysisk og psykisk yteevne.


