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”Den narkomane med proteinuri” 

• 52 år gammel mann, 
intravenøs/subkutan/intramuskulær 
rusmisbruk i 40 år. 

• Stadige bomskudd, abcesser, små og store 
hudlesjoner. Erysipelas og kroniske leggsår. 

• ”Alt verre”. Hevelser i beina, hender og 
periorbitalt. Kvalm, kaster opp. Slapp, 
svimmel, vrangforestillinger. 

•  Rus eller sykdom? 



• Grav proteinuri,  12 g/døgn. (=AKR 1200 
mg/mmol!) 

• Hb 5,2, Kreatinin 1757, karbamid 57, fosfat 
3,6, K 8,1, bikarbonat 6, albumin 20. 

• Altså: Nefrotisk syndrom og nyresvikt. 
Livstruende derangert. 



HVORFOR? 





AA amyloid er et  
akuttfaseprotein. 
Produsert i store nok  
mengder over lang tid kan  
det danne amyloid fibriller 

AA amyloidose  
(«Sekundær amyloidose») 

Med tillatelse fra Tale Wien 



Der Pathologe 2009 

-pleated sheath 

Substruktur av amyloidfibriller 



Amyloid kan avleires i alle  
vev og organsystemer 



Amyloidose -Hva er det? 

• Proteinavleiringssykdom 
– Amyloid avleires ektracellulært og forstyrrer vevsstruktur og 

funksjon 
– Avleiringen er en dynamisk prosess som kan være 

reversibel, men kan gi irreversibel organskade 

• Sykdomsgruppe med vidt spekter av 
organmanifestasjoner 

• Forekommer som systemiske, lokaliserte, sporadiske og 
hereditære former 

• De ulike typene amyloidose har ulik prognose og krever 
ulik behandling 

• Renal amyloidose: AA amyloidose 



AA-amyloidose 
 

 

 

 

 

 

       Inflammasjon    Hudinfeksjoner 

Tid 



Nyrets funksjon 

• Renser blodet for avfallstoffer, normalt 120ml blod/min 
• Regulering av: 

– Vann/salt 
– Calsium/Fosfat/PTH  
– Blodtrykk (RAAS) 
– Hormonproduksjon 
– Syre/base  

 
• Nyresykdom = svikt i alle funksjoner 

–     Inndeles i stadium 1-5 
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”Den narkomane med proteinuri”  



KLINIKK 

Nefrotisk syndrom 
-proteinuri, ødemer, lavt albumin 

Høyt blodtrykk 

Variende urinproduksjon 

Nedsatt allmenntilstand, 
slapphet, kvalme, tungpust, 
brystsmerter, kramper, kløe, 
nedsatt matlyst, koma, 
plutselig død 

DIAGNOSE 

Klinikk 

Blodprøver 

Urinprøve 

Nyrebiopsi 

Sårbehandling/sanere 
infeksjoner 
Uremimedikasjon 
Dialyse 

BEHANDLING 



Dialyse –hva innebærer det? 



Bilder fra 

Google 

OPPMØTE TIL FAST TID OG STED 
TRE DAGER HVER UKE.  
4 TIMER BEHANDLING HVER 
GANG! 
LIVSNØDVENDIG BEHANDLING 





Epidemiologi 

• Ca 20% av dialysepopulasjonen 

• Flest menn 

• Gjennomsnittsalder 50 år 

• Lang rushistorikk 

• Kroniske hudsår, infeksjoner, dårlig 
tannstatus, sepsis, endokarditt 

 



Videre forskning, hva er viktig? 

• Nøyere kartlegging 

• Hvorfor denne utviklingen? 

• Hvordan går det med denne populasjonen i 
dialyse? 

• Hvorfor (er det?) særstilling i Oslo vs 
Norge/internasjonalt 

• Avdekke problemet tidligere (brosjyre), 
betyr det noe? 
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