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SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2013
Välkommen till den skriftliga delen av specialistexamen i njurmedicin.
Skrivningstiden är fem timmar. Maxantal poäng per fråga anges inom parentes på varje fråga.
Skriv kort och koncist och läsligt. Tänk på att maxantal poäng per fråga oftast avspeglar hur
långt och detaljerat svar som krävs. Skriv inte för mycket!
Tiden är relativt knapp. Undvik att fastna på någon fråga utan gå istället vidare.
Skrivningen innehåller 4 MEQ-frågor och 40 kortsvarsfrågor.
Skrivningsresultatet vägs samman med resultatet av det muntliga förhöret.
Lycka till!
Namn………………………………… Adress:……………………………………..
Email:………………………………….

………………………………………

Muntligt prov äger rum på Uppsala Universitetssjukhus fredagen den 26 april 2013.
Ytterligare info angående muntan kommer inom kort.
Glöm inte att fylla i utvärderingen innan du lämnar in skrivningen!
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Del 1 MEQ-frågor
Anvisning till MEQ-frågorna:
Frågan är uppdelad på flera sidor. Varje ny sida ger dig svar på
föregående sidas frågor och på varje sida finns sedan all nödvändig
information tillgänglig för att kunna besvara frågor som ställs där.
Det är ej tillåtet att gå tillbaka till en redan besvarad sida!
Endast en sida får vara uppvänd åt gången. Sista sidan på varje fråga delger endast
svar.
Lägg besvarade sidor med baksidan upp i bifogat kuvert eller enligt anvisning av skrivvakten.
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Fråga 1 MEQ
1.1 Du har blivit kallad till (den ytterst fiktiva) dialysavdelningen Spjutsjön, där du nu rondar
Anders född 1934. Du kan se att Hb ligger på 90 g/L, och har gjort så under en tid. "Vi har
ökat tillförseln av intravenöst järn, men han svarar inte" säger dialyssköterskan Per. Ferritin
ligger på 1000 umol/L och järnstatus visar värden i underkant på såväl järn och
transferrinbindande kapacitet (TIBC), men järnmättnaden ligger acceptabelt på 30 %.
a) Vilken typ av anemi föreligger? (1p)

b) Nämn två vanliga orsaker till denna typ av anemi (1p)

c) Vilken Hb-nivå bör man sikta på hos en dialyspatient enligt KDIGO? (1p)
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Fråga 1.2
Du har blivit kallad till dialysavdelningen Spjutsjön, där du nu rondar Anders född 1934. Du kan se att Hb ligger
på 90g/L, och har gjort så under en tid. "Vi har ökat iv järn men han svarar inte" säger sköterskan sorgset.
Ferritin ligger på 1000umol/L och järnstatus visar låga vården på såväl järn och TIBC, järnmättnad ligger på 30
%. Du bedömer att en sekundär anemi föreligger som kan bero på inflammation, t ex infektion, eller på för låg
erytropoietinsubstitution. En nyligen tagen elfores visar ingen inflammation eller något annat avvikande. PTH
är inte högt. Du beslutar öka dosen erytropoetin med sikte på Hb max ca 115g/L.

Du går vidare i lablistan och noterar följande värden: Calcium
2.75 mmol/L (Ref 2,15-2,50 mmol/L), Fosfat 3.0 mmol/L (Ref 0,8-1,5 mmol/L) och PTH 2.5
pmol/L (Ref 1,6-6,9 pmol/L). En snabb titt i medicinlistan visar att Anders står på Etalpha 1
ug 1 x 1 samt Calcitugg 1g 2 x 3 till måltid.
a) Vilken typ av skelettpåverkan misstänker Du? (1p)

b) Vilket annat organsystem utöver skelettet kan ta skada av dessa värden? (1p)

c) Vad gör Du med den angivna medicineringen? (1p)
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Fråga 1.3
Du har blivit kallad till dialysavdelningen Spjutsjön, där du nu rondar Anders född 1934. Du kan se att Hb ligger
på 90g/L, och har gjort så under en tid. "Vi har ökat iv järn men han svarar inte" säger sköterskan sorgset.
Ferritin ligger på 1000umol/L och järnstatus visar låga vården på såväl järn och TIBC, järnmättnad ligger på 30
%. Du bedömer att en sekundäranemi föreligger som kan bero på inflammation, t ex infektion, eller på för låg
erytropoietinsubstitution. En nyligen tagen elfores visar ingen inflammation eller något annat avvikande. PTH är
inte högt. Du beslutar öka dosen Erytropoietin med sikte på Hb max ca 115g/L.
Du går vidare i lablistan och noterar följande värden: Calcium 2.75 mmol/L (Ref 2,15-2,50 mmol/L), Fosfat 3.0
mmol/L (Ref 0,8-1,5 mmol/L) och PTH 2.5 pmol/L (Ref 1,6-6,9 pmol/L). En snabb titt i medicinlistan visar att
Anders står på Etalpha 1 ug 1 x 1 samt Calcitugg 1g 2 x 3 till måltid.
Du bedömer att Anders har en adynamisk bensjukdom. De höga nivåerna av Calcium och fosfat innebär också
en risk för kärlförkalkningar, i svåra fall calcifylaxi. Du sätter ut Etalpha åtminstone tillfälligt, byter Calcitugg
till en icke calciuminnehållande fosfatbindare och påtalar vikten av att ta denna för Anders.

Kalium låg på 6.0 vid provtagningen. Dialyssköterskan Per har för säkerhetsskull tagit om
prover utan stas, men kalium ligger kvar på höga nivåer, nu 6,1. "Han har nyligen gått över
från PD, och låg lågt i kalium då".
a) Vad kontrollerar Du i medicinlista, dialysordination och lablista, med hänsyn till
kaliumvärdet? (3p)

b) Nämn fyra födoämnen med högt kaliuminnehåll. (1p)

c) Hur kan kaliumvärdet åtgärdas? Ge tre förslag. (3p)
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Fråga 1.4
Du har blivit kallad till dialysavdelningen Spjutsjön, där du nu rondar Anders född 1934. Du kan se att Hb ligger
på 90g/L, och har gjort så under en tid. "Vi har ökat iv järn men han svarar inte" säger sköterskan sorgset.
Ferritin ligger på 1000umol/L och järnstatus visar låga vården på såväl järn och TIBC, järnmättnad ligger på 30
%. Du bedömer att en sekundäranemi föreligger som kan bero på inflammation, t ex infektion, eller på för låg
erytropoietinsubstitution. En nyligen tagen elfores visar ingen inflammation eller något annat avvikande. PTH är
inte högt. Du beslutar öka dosen erytropoetin med sikte på Hb max ca 115g/L.
Du går vidare i lablistan och noterar följande värden: Calcium 2.75 mmol/L (Ref 2,15-2,50 mmol/L), Fosfat 3.0
mmol/L (Ref 0,8-1,5 mmol/L) och PTH 2.5 pmol/L (Ref 1,6-6,9 pmol/L). En snabb titt i medicinlistan visar att
Anders står på Etalpha 1 ug 1 x 1 samt Calcitugg 1g 2 x 3 till måltid.
Du bedömer att Anders har en adynamisk bensjukdom. De höga nivåerna av Calcium och fosfat innebär också
en risk för kärlförkalkningar, i svåra fall calcifylaxi. Du sätter ut Etalpha åtminstone tillfälligt, byter Calcitugg
till en icke calciuminnehållande fosfatbindare och påtalar vikten av att ta denna för Anders.
Kalium låg på 6.0 vid provtagningen. Dialyssköterskan Per har för säkerhetsskull tagit om prover utan stas, men
kalium ligger kvar på höga nivåer, nu 6,1. "Han har nyligen gått över från PD, och låg lågt i kalium då".
Du kontrollerar om Anders står på kalium och (?!)/eller Resonium. Du kontrollerar kaliumkoncentrationen i
dialysatet och ser efter om han är acidotisk. Du frågar Anders om han äter bananer, jordgubbar, Seltin mm
(många möjligheter till rätt här...). Du kan sänka dialysat-kalium (observera dock att hastiga sänkningar också
är en arytmirisk,) kontakta dietist samt insätta/öka dos av Resonium och utsätta ev. Kaliumtabletter.

Med en lätt depressiv uppsyn når du ureavärdet. Urea före dialys ligger på 28 och efter dialys
på 14 med dialysdosen 4 h x 3/vecka. "Anders vill väldigt gärna diskutera en minskning av
dialystiden med Dig" säger Per, som om du inte redan hade anat det... Ultrafiltrationerna är
ofta över 4 liter. Hans filter är 1.7 m2. Blodflödet i hans CDK är 250 ml/min, dialysatflödet
500 ml/min.
a) Ange minst två orsaker till att det är olämpligt att minska dialystiden i
nuvarande regim. (2p)

b) Nämn två potentiella möjligheter att effektivisera patientens nuvarande
dialysregim (2p)

c) Vad är rekommenderad dialysdos beräknad som Kt/V? (ange vilken
beräkningsmodell som du vill använda!) (1p)
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Fråga 1.5
Du har blivit kallad till dialysavdelningen Spjutsjön, där du nu rondar Anders född 1934. Du kan se att Hb ligger
på 90g/L, och har gjort så under en tid. "Vi har ökat iv järn men han svarar inte" säger sköterskan sorgset.
Ferritin ligger på 1000umol/L och järnstatus visar låga vården på såväl järn och TIBC, järnmättnad ligger på 30
%. Du bedömer att en sekundäranemi föreligger som kan bero på inflammation, t ex infektion, eller på för låg
erytropoietinsubstitution. En nyligen tagen elfores visar ingen inflammation eller något annat avvikande. PTH är
inte högt. Du beslutar öka dosen erytropoetin med sikte på Hb max ca 115g/L.
Du går vidare i lablistan och noterar följande värden: Calcium 2.75 mmol/L (Ref 2,15-2,50 mmol/L), Fosfat 3.0
mmol/L (Ref 0,8-1,5 mmol/L) och PTH 2.5 pmol/L (Ref 1,6-6,9 pmol/L). En snabb titt i medicinlistan visar att
Anders står på Etalpha 1 ug 1 x 1 samt Calcitugg 1g 2 x 3 till måltid.
Du bedömer att Anders har en adynamisk bensjukdom. De höga nivåerna av Calcium och fosfat innebär också
en risk för kärlförkalkningar, i svåra fall calcifylaxi. Du sätter ut Etalpha åtminstone tillfälligt, byter Calcitugg
till en icke calciuminnehållande fosfatbindare och påtalar vikten av att ta denna för Anders.
Kalium låg på 6.0 vid provtagningen. Dialyssköterskan Per har för säkerhetsskull tagit om prover utan stas, men
kalium ligger kvar på höga nivåer, nu 6,1. "Han har nyligen gått över från PD, och låg lågt i kalium då".
Du kontrollerar om Anders står på kalium och (?!)/eller Resonium. Du kontrollerar kaliumkoncentrationen i
dialysatet och ser efter om han är acidotisk. Du frågar Anders om han äter bananer, jordgubbar, Seltin mm
(många möjligheter till rätt här...). Du kan sänka dialysat-kalium (observera dock att hastiga sänkningar också är
en arytmirisk,) kontakta dietist samt insätta/öka dos av Resonium och utsätta ev. Kaliumtabletter.
Med en lätt depressiv uppsyn når Du Ureavärdet. Urea före dialys ligger på 28 och efter dialys på 14 med
dialysdosen 4 h x 3/vecka. "Anders vill väldigt gärna diskutera en minskning av dialystiden med Dig" säger Per,
som om Du inte redan hade anat det... Ultrafiltrationerna är ofta över 4 liter. Hans filter är 1.7 m2. Blodflödet i
hans CDK är 250 ml/min, dialysatflödet 500 ml/min.
Dialysdosen är för låg och vätskemängden att ultrafiltrera per behandling redan hög. Du väljer ett dialysfilter
med större filterarea och försöker höja blodflödet. Målet för Kt/V är 1,4 (single pool)[svar med annan
beräkningsmodell kommer också att beaktas].
Då det visar sig att Anders CDK inte kan ge ett högre blodflöde remitteras han för anläggning av AV-fistel.

Anders är obönhörlig i sitt önskemål om kortare dialystid. "Jag är helt slut efter behandling
säger han".
Finns det något sätt så att man trots allt kan reducera tid per behandling som t o m
skulle kunna vara bra för patienten? (1p)
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Fråga 1.6
Du har blivit kallad till dialysavdelningen Spjutsjön, där du nu rondar Anders född 1934. Du kan se att Hb ligger
på 90g/L, och har gjort så under en tid. "Vi har ökat iv järn men han svarar inte" säger sköterskan sorgset.
Ferritin ligger på 1000umol/L och järnstatus visar låga vården på såväl järn och TIBC, järnmättnad ligger på 30
%. Du bedömer att en sekundäranemi föreligger som kan bero på inflammation, t ex infektion, eller på för låg
erytropoietinsubstitution. En nyligen tagen elfores visar ingen inflammation eller något annat avvikande. PTH är
inte högt. Du beslutar öka dosen Erytropoietin med sikte på Hb max ca 115g/L.
Du går vidare i lablistan och noterar följande värden: Calcium 2.75 mmol/L (Ref 2,15-2,50 mmol/L), Fosfat 3.0
mmol/L (Ref 0,8-1,5 mmol/L) och PTH 2.5 pmol/L (Ref 1,6-6,9 pmol/L). En snabb titt i medicinlistan visar att
Anders står på Etalpha 1 ug 1 x 1 samt Calcitugg 1g 2 x 3 till måltid.
Du bedömer att Anders har en adynamisk bensjukdom. De höga nivåerna av Calcium och fosfat innebär också
en risk för kärlförkalkningar, i svåra fall calcifylaxi. Du sätter ut Etalpha åtminstone tillfälligt, byter Calcitugg
till en icke calciuminnehållande fosfatbindare och påtalar vikten av att ta denna för Anders.
Kalium låg på 6.0 vid provtagningen. Dialyssköterskan Per har för säkerhetsskull tagit om prover utan stas, men
kalium ligger kvar på höga nivåer, nu 6,1. "Han har nyligen gått över från PD, och låg lågt i kalium då".
Du kontrollerar om Anders står på kalium och (?!)/eller Resonium. Du kontrollerar kaliumkoncentrationen i
dialysatet och ser efter om han är acidotisk. Du frågar Anders om han äter bananer, jordgubbar, Seltin mm
(många möjligheter till rätt här...). Du kan sänka dialysat-kalium (observera dock att hastiga sänkningar också är
en arytmirisk,) kontakta dietist samt insätta/öka dos av Resonium och utsätta ev. Kaliumtabletter.
Med en lätt depressiv uppsyn når Du Ureavärdet. Urea före dialys ligger på 28 och efter dialys på 14 med
dialysdosen 4 h x 3/vecka. "Anders vill väldigt gärna diskutera en minskning av dialystiden med Dig" säger Per,
som om Du inte redan hade anat det... Ultrafiltrationerna är ofta över 4 liter. Hans filter är 1.7 m2. Blodflödet i
hans CDK är 250 ml/min, dialysatflödet 500 ml/min.
Dialysdosen är för låg och vätskemängden att ultrafiltrera per behandling redan hög. Du väljer ett dialysfilter
med större filterarea och försöker höja blodflödet. Målet för Kt/V är 1,4 (single pool). Då det visar sig att Anders
CDK inte kan ge ett högre blodflöde remitteras han för anläggning av AV-fistel.
Anders är obönhörlig i sitt önskemål om kortare dialystid. "Jag är helt slut efter behandling säger han".
För att minska vätskesvängningarna och även tillmötesgå patienten föreslår Du frekvent dialys. Anders går med
på 3 timmar 5 ggr/vecka, i alla fall på prov...

När du sex månader senare ånyo skickas till Spjutsjödialysen visar Anders stolt upp en
magnifik överarmsfistel. "Tre å en halv liter per minut" säger han triumferande.
Finns någon risk med detta höga fistelflöde? (2p)
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Fråga 1.7
Du har blivit kallad till dialysavdelningen Spjutsjön, där du nu rondar Anders född 1934. Du kan se att Hb ligger
på 90g/L, och har gjort så under en tid. "Vi har ökat iv järn men han svarar inte" säger sköterskan sorgset.
Ferritin ligger på 1000umol/L och järnstatus visar låga vården på såväl järn och TIBC, järnmättnad ligger på 30
%. Du bedömer att en sekundäranemi föreligger som kan bero på inflammation, t ex infektion, eller på för låg
erytropoietinsubstitution. En nyligen tagen elfores visar ingen inflammation eller något annat avvikande. PTH är
inte högt. Du beslutar öka dosen Erytropoietin med sikte på Hb max ca 115g/L.
Du går vidare i lablistan och noterar följande värden: Calcium 2.75 mmol/L (Ref 2,15-2,50 mmol/L), Fosfat 3.0
mmol/L (Ref 0,8-1,5 mmol/L) och PTH 2.5 pmol/L (Ref 1,6-6,9 pmol/L). En snabb titt i medicinlistan visar att
Anders står på Etalpha 1 ug 1 x 1 samt Calcitugg 1g 2 x 3 till måltid.
Du bedömer att Anders har en adynamisk bensjukdom. De höga nivåerna av Calcium och fosfat innebär också
en risk för kärlförkalkningar, i svåra fall calcifylaxi. Du sätter ut Etalpha åtminstone tillfälligt, byter Calcitugg
till en icke calciuminnehållande fosfatbindare och påtalar vikten av att ta denna för Anders.
Kalium låg på 6.0 vid provtagningen. Dialyssköterskan Per har för säkerhetsskull tagit om prover utan stas, men
kalium ligger kvar på höga nivåer, nu 6,1. "Han har nyligen gått över från PD, och låg lågt i kalium då".
Du kontrollerar om Anders står på kalium och (?!)/eller Resonium. Du kontrollerar kaliumkoncentrationen i
dialysatet och ser efter om han är acidotisk. Du frågar Anders om han äter bananer, jordgubbar, Seltin mm
(många möjligheter till rätt här...). Du kan sänka dialysat-kalium (observera dock att hastiga sänkningar också är
en arytmirisk,) kontakta dietist samt insätta/öka dos av Resonium och utsätta ev. Kaliumtabletter.
Med en lätt depressiv uppsyn når Du Ureavärdet. Urea före dialys ligger på 28 och efter dialys på 14 med
dialysdosen 4 h x 3/vecka. "Anders vill väldigt gärna diskutera en minskning av dialystiden med Dig" säger Per,
som om Du inte redan hade anat det... Ultrafiltrationerna är ofta över 4 liter. Hans filter är 1.7 m2. Blodflödet i
hans CDK är 250 ml/min, dialysatflödet 500 ml/min.
Dialysdosen är för låg och vätskemängden att ultrafiltrera per behandling redan hög. Du väljer ett dialysfilter
med större filterarea och försöker höja blodflödet. Målet för Kt/V är 1,4 (single pool). Då det visar sig att Anders
CDK inte kan ge ett högre blodflöde remitteras han för anläggning av AV-fistel.
Anders är obönhörlig i sitt önskemål om kortare dialystid. "Jag är helt slut efter behandling säger han".
För att minska vätskesvängningarna och även tillmötesgå patienten föreslår Du frekvent dialys. Anders går med
på 3 timmar 5 ggr/vecka, i alla fall på prov...
När du sex månader senare ånyo skickas till Spjutsjödialysen visar Anders stolt upp en magnifik överarmsfistel.
"Tre å en halv liter per minut" säger han triumferande.
För högt flöde i fisteln kan ge en kardiell volymsbelastning och sekundär hjärtsvikt.
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Fråga 2 MEQ
Fråga 2.1
Mirjam Sandbeck är 49 år och jobbar som fastighetsförmedlare. Hon har sedan flera år ont i
höften, vilket hon då och då kuperar med Ipren, och ibland har hon ont i småleder. Hon har
också en viss övervikt. Hon sökte sin vårdcentral för en dryg vecka sedan, då hon sedan en tid
noterat svullnad i underbenen. På vårdcentralen provade man först med diuretika, men detta
har haft begränsad effekt. När hon nu återkommer till vårdcentralen har undersköterskan
doppat en urinsticka, som visar 2+ hemoglobin och 3+ för albumin, samt kontrollerat
blodtrycket som var 150/90.
Det är måndag och klockan är 10.00 när distriktsläkaren ringer dig som är dagjour på den
njurmedicinska kliniken och undrar hur hon ska gå vidare. Vårdcentralens dagliga transport
till kemlab avgår klockan 11.00, så möjlighet finns att få svar på akuta prover under
eftermiddagen.
a) Vilka prover ber du din husläkarkollega beställa? (2p)

Rättningsmall: Kreatinin och/eller cystatin C ger 0,5 poäng, p-albumin ger 0,5 poäng, Ualb/krea kvot ger 0,5 poäng (alternativt fast sämre är U-alb i gram/liter), minst två av övriga
ger sista 0,5 poäng (men heller inte mer än 0,5 poäng, kan ej ersätta de tidigare): CRP,
Calcium, kolesterol, Kalium, Bikarbonat/BE, Urinsediment, LPK,diff, TPK, ANCA, antiGBM. Prover som inte går att få akutsvar på ger ingen poäng men behöver inte räknas som fel
(och ger inte avdrag).
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Fråga 2.2
Mirjam Sandbeck är 49 år och jobbar som fastighetsförmedlare. Hon har sedan flera år ont i höften, vilket hon då
och då kuperar med Ipren, och ibland har hon ont i småleder. Hon har också en viss övervikt. Hon sökte sin
vårdcentral för en dryg vecka sedan, då hon sedan en tid noterat svullnad i underbenen. På vårdcentralen provade
man först med diuretika, men detta har haft begränsad effekt. När hon nu återkommer till vårdcentralen har
undersköterskan doppat en urinsticka, som visar 2+ hemoglobin och 3+ för albumin, medan blodtrycket var
150/80. Det är måndag och klockan är 10.00 när distriktsläkaren ringer dig som är dagjour på den
njurmedicinska kliniken och undrar hur hon ska gå vidare. Vårdcentralens dagliga transport till kemlab avgår
klockan 11.00, så möjlighet finns att få svar på akuta prover under eftermiddagen.
Du ber kollegan på vårdcentralen beställa p-kreatinin, Hb, LPK med diff, tpk TPK, CRP, p-albumin, skolesterol, U-albumin/kreatinin-kvot, S-Ca, S-Na, S-K, BE eller S-bikarbonat och autoantikroppar (ANCA, antiGBM).

Din kollega på vårdcentralen undrar över U-albumin/kreatinin-kvot. När hon gick
utbildningen var det 24-timmarssamling som utfördes för att kvantifiera graden av proteinuri.
Vad finns det för för- och nackdelar med respektive metod att kvantifiera proteinurin?
(2p)
Rättningsmall: 1 poäng om man förklarar tidsfördröjningen. 1 poäng om man förklarar
problemen med urinsamling som ger stor variabilitet. Det sistnämnda kan ersättas av
patientperspektivet, det jobbiga i att samla på arbete/skola etc. Avdrag om man hävdar att
dygnssamling ger säkrare underlag för medicinska beslut.
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Fråga 2.3
Mirjam Sandbeck är 49 år och jobbar som fastighetsförmedlare. Hon har sedan flera år ont i höften, vilket hon då
och då kuperar med Ipren, och ibland har hon ont i småleder. Hon har också en viss övervikt. Hon sökte sin
vårdcentral för en dryg vecka sedan, då hon sedan en tid noterat svullnad i underbenen. På vårdcentralen provade
man först med diuretika, men detta har haft begränsad effekt. När hon nu återkommer till vårdcentralen har
undersköterskan doppat en urinsticka, som visar 2+ hemoglobin och 3+ för albumin, medan blodtrycket var
150/80. Det är måndag och klockan är 10.00 när distriktsläkaren ringer dig som är dagjour på den
njurmedicinska kliniken och undrar hur hon ska gå vidare. Vårdcentralens dagliga transport till kemlab avgår
klockan 11.00, så möjlighet finns att få svar på akuta prover under eftermiddagen. Du ber kollegan på
vårdcentralen beställa s-kreatinin, Hb, LPK, tpk, CRP, s-albumin, s-kolesterol, U-albumin/kreatinin-kvot, S-Ca,
S-Na, S-K, BE eller S-bikarbonat och autoantikroppar (ANCA, anti-GBM). Din kollega på vårdcentralen undrar
över U-alb/krea-kvoten. När hon gick utbildningen var det 24-timmarssamling som utfördes för att kvantifiera
graden av proteinuri.
Med kvoten kan man skicka prov så fort patienten kissat, men 24-timmars samling blir det två dygns fördröjning
från ordination till provet är klart. 24-timmarsmätning är mycket jobbigare för patienten, och det finns stor risk
att patienten gör fel, t ex glömmer att samla en skvätt eller får med två nattportioner. Eftersom det är ett jobbigt
prov kan det inte upprepas så ofta varför möjligheterna att följa ett förlopp begränsas. Med kvot finns U-krea
som en inbyggd ”klocka” och patients följsamhet påverkar ej resultatet. Om man inte använder morgonurin
finns dock risk att kvoten baseras på en kort samlingstid som kanske inte är representativ. En större jämförelse
hos patienter med diabetesnefropati visade att kvoten tagen på morgonurin korrelerade bättre till prognos än
24- timmarssamling (J Am Soc Nephrol 21: 1355–1360, 2010).

Svar anländer samma eftermiddag: s-kreatinin 137, Hb 108, LPK 5,0, tpk 286, CRP 11, salbumin 20, U-alb/krea-kvot 556 g/mol, Na 144, K 4,4, BE -2,3, kolesterol 9 mmol/l, ANCA
och anti-GBM neg, joniserat Ca 1,24.
Du ordnar akut inläggning på vårdavdelning för vidare utredning av nefrotiskt syndrom. Du
beställer blödningsprover inför biopsi.
Vilka fler blodprover skulle kunna vara av värde för att komma närmare orsaken till
nefrosen? (3p)
Rättningsmall: plasma-elfores, komplementanalyser 1p, ANA/anti-DNA 1p. Elfores krävs
för full poäng annars max 2,5, i övrigt kan valfritt svar kan bytas mot anti-PLA2R som då
också ger 1 p. Byte mot hepatit B och C serologi, streptokockserologi och relevanta
infektionsserologier ger också poäng. Det kan finnas fler bra svar som undertecknad inte tänkt
på, men det ska vara blodprov och de ska indikera orsak till nefrosen och bör inte vara
forskningsprover som inte går att beställa överallt.

Namn: ………………………………………………………………………………….
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Fråga 2.4
Mirjam Sandbeck är 49 år och jobbar som fastighetsförmedlare. Hon har sedan flera år ont i höften, vilket hon då
och då kuperar med Ipren, och ibland har hon ont i småleder. Hon har också en viss övervikt. Hon sökte sin
vårdcentral för en dryg vecka sedan, då hon sedan en tid noterat svullnad i underbenen. Urinsticka på
vårdcentralen visar 2+ hemoglobin och 3+ för albumin, medan blodtrycket var 150/80. Svar på övrig
provtagning anländer samma eftermiddag: s-kreatinin 137, Hb 108, LPK 5,0, tpk 286, CRP 11, s-albumin 20, Ualb/krea-kvot 556 g/mol, Na 144, K 4,4, BE -2,3, kolesterol 9 mmol/l, ANCA och anti-GBM neg, joniserat Ca
1,24. Du ordnar akut inläggning på vårdavdelning för vidare utredning av nefrotiskt syndrom. Du beställer
blödningsprover inför biopsi.
Du beställer komplementanalys (t ex C3, C4), ANA/anti-dsDNA, p- elfores (p-proteinfraktioner) och Hepatit Boch C-serologi. Du avvaktar med streptokockserologi (anti-dnase, anti-streptolysin) och anti-PLA2R, som också
kunde vara av värde. Dessutom beställer du urin-elektrofores fast det är förstås inget blodprov.

Vid hemgång har du inte fått svar på vare sig biopsi eller serologier, men funderar över
trombosrisken.
Tycker du Mirjam ska sättas in på Waran? Motivera ditt svar. (2p)
Rättningsmall: Det gäller att väga blödningsrisk mot trombosrisk Här finns inte riktigt rätt
eller fel utan svar och motivering måste bedömmas subjektivt.

Namn: ………………………………………………………………………………….
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Fråga 2.5
Mirjam Sandbeck är 49 år och jobbar som fastighetsförmedlare. Hon har sedan flera år ont i höften, som hon då
och då kuperar med Ipren. Hon har också en viss övervikt och ibland ont i småleder. Hon har sedan en tid noterat
svullnad i underbenen. På vårdcentralen visar urinsticka 2+ hemoglobin och 3+ för albumin. Svar på prover
anländer samma eftermiddag, s-krea 137, Hb 108, vita 5,0, tpk 286, CRP 11, s-ALB 20, U-alb/krea-kvot 556
g/mol, Na 144, Kalium 4,4, BE -2,3, kolesterol 9 mmol/l, ANCA och anti-GBM neg, joniserat Ca 1,24. Du
ordnar akut inläggning på vårdavdelning och beställer komplementanalys (tex C3, C4), ANA/anti-dsDNA,
plasma elfores, Hepatit B och C serologi. Du avvaktar med streptokockserologi (anti-dnase, anti-streptolysin)
och anti-PLA2R, som också kunde vara av värde. Dessutom beställer du urin-elektrofores .
Vid hemgång har du inte fått svar på vare sig biopsi eller serologier, men funderar över trombosrisken.
Trombos- och lungembolirisken ökar parallellt med sjunkande s-albumin och är påtagligt ökad vid s-albumin 20
g/l. De flesta nefrologer anser att Waran är indicerat i ett fall som detta, men lokala traditioner varierar.

Två dagar efter biopsin får du svaret faxat till dig.
GLOMERULI: Man ser åtminstone 24 glomeruli, ingen är globalt skleroserad. Däremot ses
generellt såväl kapillärväggsförändringar som cellökning. Flera glomeruli uppvisar
lobulering. Observera att kapillärväggsförändringarna varierar inom och mellan glomeruli.
Dessutom ser man enstaka segmentella skador i form av nekroser och framförallt
crescentbildningar. Det finns åtminstone 3 crescentbildningar och en till möjligen två
nekroser. Förändringarna ter sig relativt färska. I silverfärgning ses delvis förtjockade
basalmembran som är oregelbundna såsom vid depositioner men det finns även delar av
glomeruli som visar väsentligen normala basalmembran.
TUBULI OCH INTERSTITIUM: Här ses till största delen bevarade tubuli, men enstaka
atrofiska tubuli kan ses. Dessutom ser man ett visst ödem, samt begynnande fibros med
relativt stor utbredning i interstitiet. Den är svår att kvantifiera. Fokalt ser man även ett klart
ökat antal inflammatoriska plasmaceller. Cellinfiltraten domineras av lymfocyter och det finns
en del plasmaceller. Däremot ser man få granulocyter inklusive eosinofiler.
Sista sidan med sammanfattningen kom inte med. Vad tror du det stod för diagnos? (2p)
Rättningsmall: Texten beskriver en membranoproliferativ/ mesangiokapillär GN. Nyckelord
är cellökning, lobulering och kapillärväggsförändringar. Endokapillär eller oklar proliferativ
GN ger 1-1.5 poäng beroende på eventuell motivering. Crescentnefrit, vaskulit eller akut GN
(post-infektiös) är fel men ger 1 poäng. FSGS, Minimal Change, IgA-nefrit eller Membranös
GN ger 0.

Namn: ………………………………………………………………………………….
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Fråga 2.6
Mirjam Sandbeck är 49 år. Hon har sedan flera år ont i höften, som hon då och då kuperar med Ipren. Hon har
sedan en tid noterat svullnad i underbenen. På vårdcentralen visar urinsticka 2+ hemoglobin och 3+ för albumin.
Svar på prover anländer samma eftermiddag, s-krea 137, Hb 108, vita 5,0, tpk 286, CRP 11, s-ALB 20, Ualb/krea-kvot 556 g/mol, Na 144, Kalium 4,4, BE -2,3, kolesterol 9 mmol/l, ANCA och anti-GBM neg, joniserat
Ca 1,24. Du ordnar akut inläggning på vårdavdelning och beställer komplementanalys (tex C3, C4), ANA/antidsDNA, plasma elfores, Hepatit B och C serologi, samt urin-elektrofores . Två dagar efter biopsin får du svaret
faxat till dig:
GLOMERULI: Man ser åtminstone 24 glomeruli, ingen är globalt skleroserad. Däremot ses generellt såväl
kapillärväggsförändringar som cellökning. Flera glomeruli uppvisar lobulering. Observera att
kapillärväggsförändringarna varierar inom och mellan glomeruli. Dessutom ser man enstaka segmentella skador
i form av nekroser och framförallt crescentbildningar. Det finns åtminstone 3 crescentbildningar och en till
möjligen två nekroser. Förändringarna ter sig relativt färska. I silverfärgning ses delvis förtjockade
basalmembran som är orgelbundna såsom vid depositioner men det finns även delar av glomeruli som visar
väsentligen normala basalmembran. TUBULI OCH INTERSTITIUM: Här ses till största delen bevarad tubuli,
men enstaka atrofiska tubuli kan ses. Dessutom ser man ett visst ödem, samt begynnande fibros med relativt stor
utbredning i intersitiet. Den är svår att kvantifiera. Fokalt ser man även ett klart ökat antal inflammatoriska
plasmaceller. Cellinfiltraten domineras av lymfocyter och det finns en del plasmaceller. Däremot ser man få
granulocyter inklusive eosinofiler.
Den ljusmikroskopiska bilden talar för en membranoproliferativ glomerulonefrit (MPGN, kallas även
mesangiokapillär GN).

a) Traditionellt indelas MPGN i tre undergrupper (typ I, typ II, typ III). Vilka
färgningar/tekniker krävs för att särskilja undergrupperna och vilka är de
karaktäristiska fynden? (4p)
Rättningsmall: EM ger 1 poäng. Rätt beskrivning av respektive typ ger var sitt poäng (se
nästa sida)

b) Det finns nu en nyare indelning av MPGN. Vad baseras den på? (1p)
Rättningsmal: IF (1p), alternativt förekomsten av immunoglobuliner/enbart komplement
eller patogenesen.

Namn: ………………………………………………………………………………….
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Fråga 2.7
Mirjam Sandbeck är 49 år och jobbar som fastighetsförmedlare. Hon har sedan flera år ont i höften, som hon då
och då kuperar med Ipren. Hon har också en viss övervikt och ibland ont i småleder. Hon har sedan en tid noterat
svullnad i underbenen. På vårdcentralen visar urinsticka 2+ hemoglobin och 3+ för albumin. Svar på prover
anländer samma eftermiddag, s-krea 137, Hb 108, vita 5,0, tpk 286, CRP 11, s-ALB 20, U-alb/krea-kvot 556
g/mol, Na 144, Kalium 4,4, BE -2,3, kolesterol 9 mmol/l, ANCA och anti-GBM neg, joniserat Ca 1,24. Du
ordnar akut inläggning på vårdavdelning och beställer komplementanalys (tex C3, C4), ANA/anti-dsDNA,
plasma elfores, Hepatit B och C serologi, samt urin-elektrofores . Två dagar efter biopsin får du svaret faxat till
dig: Den ljusmikroskopiska bilden talar för en membranoproliferativ glomerulonefrit (MPGN, kallas även
mesangiokapillär GN).
Traditionellt indelas MPGN i undergrupper baserat på EM fynd, en nyare indelning baseras på mekanismen.
Vid typ I ses subendoteliala depositioner, vid Typ II intramembranösa depositioner (dense deposit disease) och
vid typ III subendoteliala + subepiteliala depositioner. Enligt den nyare indelningen skiljer man mellan
immunkomplexmedierad och komplementmedierad MPGN. Vid immunkomplexmedierad MPGN ses både
immunglobuliner och komplementfaktorer vid immunhistokemi, medan immunglobuliner i stort sett saknas vid
komplementmedierade former.

Några dagar senare anländer svaret på komplementanalysen:
P-C3

0,59 g/L

(ref 0,7-1,3)

PC4

<0,05 g/L

(ref 0,13-0,32)

P-C3d

11,6 mg/ml

(ref <5,3)

P-C3d/C3-kvot

21,9

(ref <5,3)

Hur tolkar du dessa fynd? (2p)
Rättningsmall: Mycket lågt C4. Skulle kunna orsakas av antingen genetisk brist eller
konsumtion. I detta fall ses även sänkt C3 och högt C3d vilket talar för att det rör sig om
konsumtion. Eftersom C4 är mer påverkat än C3 talar det för att konsumtionen går via den
klassiska vägen (eller MBL-vägen).Konsumtion ger 1 p, klassiskavägen (alt MBL) ger 1p.

Namn: ………………………………………………………………………………….
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Fråga 2.8
Mirjam Sandbeck är 49 år. Hon har sedan flera år ont i höften, som hon då och då kuperar med Ipren. Hon har
också en viss övervikt och ibland ont i småleder. Hon har sedan en tid noterat svullnad i underbenen. På
vårdcentralen visar urinsticka 2+ hemoglobin och 3+ för albumin. Svar på prover anländer samma eftermiddag,
s-krea 137, Hb 108, vita 5,0, tpk 286, CRP 11, s-ALB 20, U-alb/krea-kvot 556 g/mol, Na 144, Kalium 4,4, BE 2,3, kolesterol 9 mmol/l, ANCA och anti-GBM neg, joniserat Ca 1,24.
Du ordnar akut inläggning på vårdavdelning och beställer komplementanalys (tex C3, C4), ANA/anti-dsDNA,
plasma elfores, Hepatit B och C serologi, samt urin-elektrofores . Två dagar efter biopsin får du svaret faxat till
dig: Den ljusmikroskopiska bilden talar för en membranoproliferativ glomerulonefrit (MPGN, kallas även
mesangiokapillär GN).
Traditionellt indelas MPGN i undergrupper baserat på EM fynd. Enligt den nyare indelningen skiljer man mellan
immunkomplexmedierad och komplementmedierad MPGN. Vid immunkomplexmedierad MPGN ses både
immunglobuliner och komplementfaktorer vid immunhistokemi, medan immunglobuliner i stort sett saknas vid
komplementmedierade former.
Några dagar senare anländer svaret på komplementanalysen:
P-C3
0,59 g/L
(ref 0,7-1,3)
PC4

<0,05 g/L

(ref 0,13-0,32)

P-C3d

11,6 mg/ml

(ref <5,3)

P-C3d/C3-kvot

21,9

(ref <5,3)

Komplementanalysen tyder på en konsumtion av komplement via den klassiska vägen, vanligen utlöst av
immunglobulin. Detta talar för en immunkomplexmedierad MPGN.

P-elektroforesen visar på en liten M-komponent på 5 g/L, som ökat från 2 g/L vid tidigare
mätning för 18 månader sedan. I U-elektroforesen ses dock inga tecken till Bence-Jones
proteinuri. Benmärgsundersökning utförs som visar normalfynd, ingen patologisk
plasmacellsökning.
Hur tolkar du elektrofores- och benmärgsundersöknings-svaren? (1p)
Rättningsmall: Monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS) ger poäng

Namn: ………………………………………………………………………………….
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Fråga 2.9
Mirjam Sandbeck är 49 år och jobbar som fastighetsförmedlare. Hon har sedan flera år ont i höften, som hon då
och då kuperar med Ipren. Hon har också en viss övervikt och ibland ont i småleder. Hon har sedan en tid noterat
svullnad i underbenen. På vårdcentralen visar urinsticka 2+ hemoglobin och 3+ för albumin. Svar på prover
anländer samma eftermiddag, s-krea 137, Hb 108, vita 5,0, tpk 286, CRP 11, s-ALB 20, U-alb/krea-kvot 556
g/mol, Na 144, Kalium 4,4, BE -2,3, kolesterol 9 mmol/l, ANCA och anti-GBM neg, joniserat Ca 1,24.
Du ordnar akut inläggning på vårdavdelning och beställer komplementanalys (tex C3, C4), ANA/anti-dsDNA,
plasma elfores, Hepatit B och C serologi, samt urin-elektrofores . I biopsin visar den ljusmikroskopiska bilden av
en membranoproliferativ glomerulonefrit (MPGN, kallas även mesangiokapillär GN). Traditionellt indelas
MPGN i undergrupper baserat på EM fynd, en nyare indelning baseras på mekanismen.. Enligt den nyare
indelningen skiljer man mellan immunkomplexmedierad och komplemen-medierad MPGN. Vid
immunkomplexmedierad MPGN ses både immunglobuliner och komplementfaktorer vid immunhistokemi,
medan immunglobuliner i stort sett saknas vid komplementmedierade former. Komplementanalysen tyder på en
konsumtion av komplement via den klassiska vägen., vanligen utlöst av immunglobulin. Detta talar för en
immunkomplexmedierad MPGN.
P-elforesen visar på en liten M-komponent på 5 g/L, som ökat från 2 g/L vid tidigare mätning för 18 månader
sedan. I U-elforesen ses dock inga tecken till Bence-Jones proteinuri. Benmärgsundersökning utförs som visar
normalfynd, ingen patologisk plasmacellsökning.
Du misstänker att det rör sig om en MGUS (monoklonal gammopati av oklar signifikans), som är en relativt
vanlig orsak till immunkomplexmedierad MPGN, inte sällan rör det sig om MGUS av subklass IgG3.

Vilka terapeutiska alternativ överväger du? (2p)
Rättningsmall: Man kan välja mellan enbart steroider, exspektans, MMF, Aza, Rituximab,
Velcade, CyA och Cyclofosfamid. Det finns inget rätt och fel i dagläget. I verkligheten fick
patienten först steroider utan effekt och sedan Rituximab med mycket god effekt. 1 poäng för
beskrivning av det oklara kunskapsläget, ytterligare ett poäng om några vettiga
behandlingsalternativ läggs fram.

Namn: ………………………………………………………………………………….
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Fråga 2.10
Mirjam Sandbeck är 49 år och jobbar som fastighetsförmedlare. Hon har sedan flera år ont i höften, som hon då
och då kuperar med Ipren. Hon har också en viss övervikt och ibland ont i småleder. Hon har sedan en tid noterat
svullnad i underbenen. På vårdcentralen visar urinsticka 2+ hemoglobin och 3+ för albumin. Svar på prover
anländer samma eftermiddag, s-krea 137, Hb 108, vita 5,0, tpk 286, CRP 11, s-ALB 20, U-alb/krea-kvot 556
g/mol, Na 144, Kalium 4,4, BE -2,3, kolesterol 9 mmol/l, ANCA och anti-GBM neg, joniserat Ca 1,24.
Du ordnar akut inläggning på vårdavdelning och beställer komplementanalys (tex C3, C4), ANA/anti-dsDNA,
plasma elfores, Hepatit B och C serologi, samt urin-elektrofores . I biopsin visar den ljusmikroskopiska bilden av
en membranoproliferativ glomerulonefrit (MPGN, kallas även mesangiokapillär GN). Traditionellt indelas
MPGN i undergrupper baserat på EM fynd, en nyare indelning baseras på mekanismen.. Enligt den nyare
indelningen skiljer man mellan immunkomplexmedierad och komplemen-medierad MPGN. Vid
immunkomplexmedierad MPGN ses både immunglobuliner och komplementfaktorer vid immunhistokemi,
medan immunglobuliner i stort sett saknas vid komplementmedierade former. Komplementanalysen tyder på en
konsumtion av komplement via den klassiska vägen., vanligen utlöst av immunglobulin. Detta talar för en
immunkomplexmedierad MPGN.
P-elforesen visar på en liten M-komponent på 5 g/L, som ökat från 2 g/L vid tidigare mätning för 18 månader
sedan. I U-elforesen ses dock inga tecken till Bence-Jones proteinuri. Benmärgsundersökning utförs som visar
normalfynd, ingen patologisk plasmacellsökning.
Du misstänker att det rör sig om en MGUS (monoklonal gammopati av oklar signifikans), som är en relativt
vanlig orsak till immunkomplexmedierad MPGN, inte sällan rör det sig om MGUS av subklass IgG3.
Mirjam fick i verkligheten först steroider utan effekt och sedan Rituximab med mycket god effekt.
Man kan välja mellan enbart steroider, exspektans, MMF, Aza, Rituximab, Velcade, CyA och Cycclofosfamid.
Det finns inget rätt och fel i dagläget.

Namn: ………………………………………………………………………………….

20

Fråga 3 MEQ
3.1 Du har nyligen börjat som ST-läkare på Njurkliniken i den stora staden och är nu placerad
på PD-mottagningen, där du träffar Roland.
Roland är 47 år, är gift och har fyra barn, och arbetar heltid som rörläggare. Familjen har två
stora hundar, en Berner Sennenhund och en Clumber spaniel. Roland har en mångårig IgAglomerulonefrit, som sista två åren haft en snabbare progress. När Roland var 10 år
opererades han för akut appendicit, men har inte gått igenom någon annan bukkirurgi. Han är
hjärt- och lungfrisk och väntar på njurtransplantation sedan ett år. Planen är att Roland ska ha
peritonealdialys när dialysbehovet uppkommer.
a) Roland har ett tre frågor kring livet med PD som han ställer till dig:
1. Eftersom renlighet är a och o med egendialys i hemmet – kan jag fortsätta
ha hundar och umgås med dessa som tidigare, gosa och busa? (1p)

2. Jag tycker om att bada både ute och inne, det får jag väl sluta med då? (1p)

3. För några år sedan i samband med lite magont sa man att jag kanske har
fickor på tarmen, gör det något? (1p)

b) Nämn tre absoluta kontraindikationer mot peritonealdialys. (3p)

Namn: ………………………………………………………………………………….
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Fråga 3.2
Du har nyligen börjat som ST-läkare på Njurkliniken i den stora staden och är nu placerad på PD-mottagningen,
där du träffar Roland.
Roland är 47 år, är gift och har fyra barn, och arbetar heltid som rörläggare. Familjen har två stora hundar, en
Berner Sennenhund och en Clumber spaniel. Roland har en mångårig IgA-glomerulonefrit, som sista två åren
haft en snabbare progress. När Roland var 10 år opererades han för akut appendicit, men har inte gått igenom
någon annan bukkirurgi. Han är hjärt- och lungfrisk och väntar på njurtransplantation sedan ett år. Planen är att
Roland ska ha peritonealdialys när dialysbehovet uppkommer. Roland har ett par frågor kring livet med PD som
han ställer till dig.
Du svarar att husdjur är inget problem, men de ska inte vistas där man gör sina dialysbyten, att man kan bada i
hav och sjö eller klorerad simbassäng men inte badkar eller bubbelpool, och att aktiv divertikulit med täta
besvär är kontraindicerande pga ökad risk för peritonit, men en enstaka divertikulit för länge sedan eller bara
divertiklar i sig är inte kontraindicerande för peritonealdialys. Absoluta kontraindikationer mot PD är aktiv
inflammatorisk tarmsjukdom, kända diafragmabråck, kända uttalade sammanväxningar i buken efter
kirurgi/strålning (här kan man dock laparoskopiskt om stark önskan gå in och försöka adherenslösa innan
katetern läggs in) och kända uttalade complianceproblem.

Roland har idag varit på PD-mottagningen för att planera för insättandet av en PD-kateter.
Nämn två kirurgiska tekniker att operera in en peritonealdialyskateter på, och vilken
fördel som kan finnas med de olika teknikerna. (2p)

Namn: ………………………………………………………………………………….
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Fråga 3.3
Du har nyligen börjat som ST-läkare på Njurkliniken i den stora staden och är nu placerad på PD-mottagningen,
där du träffar Roland, 47 år, med IgA-glomerulonefrit, som sista två åren haft en snabbare progress. Vid 10 år
ålder opererades han för akut appendicit, men har inte gått igenom någon annan bukkirurgi. Planen är att Roland
ska ha peritonealdialys när dialysbehovet uppkommer.
Det finns många olika kirurgiska tekniker för PD-kateter, här 4 ex av de vanligaste:
Perkutan kateterinsättning i lokalbedövning – även patienter som inte klarar fullnarkos kan ändå erhålla en
peritonealdialyskateter.
Laparoskopisk kateterinsättning i fullnarkos – vid tidigare bukkirurgi har man möjlighet att under insyn lägga
katetern på plats och även möjlighet till adherenslösning vid sammanväxningar.
Laparotomi/öppet – ger exakt positionering av katetern i önskat läge och möjlighet till adherenslösning.
Moncrief, subkutant vilande kateter i lokalbedövning – man kan ha en kateter på plats i flera år som lätt kan
plockas fram vid ett snabbt uppstått dialysbehov och användas direkt. Fram till dess kan patienten leva normal
utan hänsyn till skötsel av exit site etc.

Roland sätts upp för att få en peritonealdialyskateter insatt i lokalbedövning två veckor
senare, och man planerar dialysstart så snart denna läkt in. Operatören kommer att vara en av
flera kirurger som PD-kliniken samarbetar med för kateterinläggningar.
a) Hur bör man gå tillväga om man behöver starta med PD akut, innan katetern har
vuxit in? (2p)

b) Hur lång tid räknar man med att det tar innan PD-katetern har vuxit in så pass
att den kan användas utan restriktioner? (1p)

c) Nämn den viktigaste peroperativa faktorn för framtida god kateterfunktion. (1p)
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Fråga 3.4
Du har nyligen börjat som ST-läkare på Njurkliniken i den stora staden och är nu placerad på PD-mottagningen,
där du träffar Roland, 47 år, med IgA-glomerulonefrit, som sista två åren haft en snabbare progress. Vid 10 år
ålder opererades han för akut appendicit, men har inte gått igenom någon annan bukkirurgi. Planen är att Roland
ska ha peritonealdialys när dialysbehovet uppkommer. Roland sätts upp för att få en peritonealdialyskateter
insatt i lokalbedövning två veckor senare, och man planerar dialysstart så snart denna läkt in.
Om man startar akut bör patienten vårdas inneliggande och endast dialyseras i liggande/nattetid och man
börjar med små volymer.
Katetern bör få läka in i minimum 2 veckor innan användning i uppegående.
Den bästa kateterfunktionen fås om katetrarna läggs av kirurger med stor erfarenhet, vana och flöde av pdkateterinläggningar, helst en enda kirurg som gör alla inläggningar.

Ett år senare har Roland haft peritonealdialys i 11 månader i form av nattmaskin med 6
cykler, svag glukoslösning och total mängd 7500 ml. Han har fortfarande restfunktion på 3,5
ml/min enligt senaste mätningen av dialyseffektivitet för fyra månader sedan. Tillsammans
med dialysen har han ett totalt kreatininclearance på 8 ml/min, ultrafiltrationen är 1300
ml/dygn och hans diures 700 ml/dygn. På dagen har han tom mage, vilket passar bra för det
gör att han kan arbeta som vanligt dagtid. Torrvikten är 75 kg.
Du har fått ansvar för PD-mottagningen, och är helt ensam eftersom de andra doktorerna är på
ASN. Roland kommer nu akut till mottagningen. Han har under natten haft illamående och
fått allt mer ont i magen. Som han lärt sig så tappar han in vätska manuellt på morgonen. När
han efter en timme gjorde den vanliga ”läskollen” av dialysvätskan kunde han inte se igenom
den. Vätskan har han hällt ut i avloppet och kommer till mottagningen med tom buk.
	
  
Vad gör du nu? (3p)
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Fråga 3.5
Du har nyligen börjat som ST-läkare på Njurkliniken i den stora staden och är nu placerad på PD-mottagningen,
där du träffar Roland, 47 år, med IgA-glomerulonefrit, som sista två åren haft en snabbare progress. Vid 10 år
ålder opererades han för akut appendicit, men har inte gått igenom någon annan bukkirurgi. Ett år senare har
Roland haft peritonealdialys i 11 månader i form av nattmaskin med 6 cykler, svag glukoslösning och total
mängd 7500 ml. Han har fortfarande restfunktion på 3,5 ml/min enligt senaste mätningen för 4 månader sedan.
Tillsammans med dialysen har han ett totalt kreatininclearance på 8 ml/min, ultrafiltrationen är 1300 ml/dygn
och hans diures 700 ml/dygn. På dagen har han tom mage, vilket passar bra för det gör att han kan arbeta som
vanligt dagtid. Torrvikten är 75 kg.
Roland kommer nu akut till mottagningen. Han har under natten haft illamående och fått allt mer ont i magen.
Som han lärt sig så tappar han in vätska manuellt på morgonen. När han efter 1 timme gjorde den vanliga
”läskollen” av dialysvätskan kunde han inte se igenom den. Vätskan har han hällt ut i avloppet och kommer tom
till mottagningen.
Du tar infektionsanamnes, genomför klinisk undersökning, kontrollerar blodtryck, temp, och vikt. Du ber
sjuksköterskan tappa i ren dialysvätska, och sedan ta ett rör för differentialräkning av vita blodkroppar samt
odling på dialysvätskan. Alternativt lyckas man trots den tidigare urtappningen få ut några ml vätska för
provtagning. Du tar också ett extrarör på vätskan och ställer i kylen. Du tar blodprov CRP, LPK och elstatus
samt blododlingar.

Vid din undersökning av Roland finner du att han inte är allmänpåverkad, han har ingen feber,
och är bara lätt palpationsöm i buken. Ingången ser fin ut. Han har haft normal avföring på
morgonen. Efter att du tömt ur dialysvätskan i buken tycker du det ser fint ut, men den mycket
erfarna sjuksköterskan säger att ”den är mellan 2+ och 3+ i grumlighet”.
Efter ett tag börjar provsvaren komma in.
Dialysvätska: LPK i dialysat 3,6 x109/l varav flerkärniga 89 %, eosinofiler 1%, monocyter
0%.
Serum: CRP 160, LPK 9,5, kreatinin 480, urea 16, kalium 4,1.
Vikt 76,5 kg.
Vilken är den sannolika diagnosen och vad gör du? (2p)
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Fråga 3.6
Du har nyligen börjat som ST-läkare på Njurkliniken i den stora staden och är nu placerad på PD-mottagningen,
där du träffar Roland, 47 år, med IgA-glomerulonefrit, som sista två åren haft en snabbare progress. Vid 10 år
ålder opererades han för akut appendicit, men har inte gått igenom någon annan bukkirurgi. Roland har
peritonealdialys i form av nattmaskin med 6 cykler, svag glukoslösning och total mängd 7500 ml. Han har
fortfarande restfunktion på 3,5 ml/min enligt senaste mätningen för 4 månader sedan. Tillsammans med dialysen
har han ett totalt kreatininclearance på 8 ml/min, ultrafiltrationen har varit 1300 ml/dygn och hans diures 700
ml/dygn. På dagen har han tom mage, vilket passar bra för det gör att han kan arbeta som vanligt dagtid.
Torrvikten är 75 kg.
Roland kommer nu akut till mottagningen. Han har under natten haft illamående och fått allt mer ont i magen.
Som han lärt sig så tappar han in vätska manuellt på morgonen. När han efter 1 timme gjorde den vanliga
”läskollen” av dialysvätskan kunde han inte se igenom den. Vid din undersökning av patienten finner du att han
inte är allmänpåverkad, han har ingen feber, och är bara lätt palpationsöm i buken. Ingången ser fin ut. Den
mycket erfarna sjuksköterskan säger att ”vätskan är mellan 2+ och 3+ i grumlighet”. Efter att det akuta
analyssvaret på dialysvätskan och serumprover kommit visar dessa förekomst av vita blodkroppar med övervikt
av flerkärniga celler i dialysvätskan, CRP 160, LPK 9,5. och kreatinin 480.
Du misstänker peritonit och insätter två olika antibiotika enligt de lokala PM som finns, för att täcka för
grampositiva och gramnegativa bakterier, justering efter resistensmönster. Eftersom patienten inte är
allmänpåverkad ger du antibiotika intraperitonealt. Du kan också välja att behandla patienten polikliniskt då
han är opåverkad.

Eftersom du har en längre placering på PD-mottagningen så träffar du Roland igen 3-4 veckor
senare. Peritonitbehandlingen under två veckor gick bra. Nu berättar Roland att han varit
tröttare sista tiden och trots att han inte tycker att han äter mycket, snarare tvärtom, så har han
gått upp i vikt. Han väger nu 79 kg och har pittingödem på underbenen. Labmässigt har Skreatinin stigit till 700, urea 23 och kalium 5,1. Blodtryck 160/95. Hans dialysregim är
oförändrad. Han påtalar igen att han helst vill vara tom i magen dagtid. Angående
urinvolymen så har ingen mätning gjorts och patienten har inte tänkt på saken. De sista
nätterna har han vaknat för att det kliar på ryggen.
Vilken är den mest sannolika orsaken till viktuppgången, respektive de högre värdena
på S-kreatinin och S-urea? Hur ändrar du dialysordinationen? (3p)
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Fråga 3.7
Du har nyligen börjat som ST-läkare på Njurkliniken i den stora staden och är nu placerad på PD-mottagningen,
där du träffar Roland, 47 år, med IgA-glomerulonefrit, som sista två åren haft en snabbare progress. Vid 10 år
ålder opererades han för akut appendicit, men har inte gått igenom någon annan bukkirurgi. Ett år senare har
Roland haft peritonealdialys i 11 månader i form av nattmaskin. Torrvikten är 75 kg.
Eftersom du har en längre placering på PD-mottagningen så träffar du Roland igen 3-4 veckor senare.
Peritonitbehandlingen under två veckor gick bra. Nu berättar Roland att han varit tröttare sista tiden och trots att
han inte tycker att han äter mycket, snarare tvärtom, så har han gått upp i vikt. Han väger nu 79 kg och har
pittingödem på underbenen. Labmässigt har S-kreatinin stigit till 700, urea 23 och kalium 5,1. Blodtryck 160/95.
Hans dialysregim är oförändrad. Han påtalar igen att han helst vill vara tom i magen dagtid. Angående
urinvolymen så har ingen mätning gjorts och patienten har inte tänkt på saken. De sista nätterna har han vaknat
för att det kliar på ryggen.
Angående viktökning och ödem så misstänker du försämrad UF över bukhinnan i samband med peritonit (ökad
kapilläryta och snabbare glukosabsorption). Försämrad restfunktion kan även bidra.
Avseende högre krea- och urea-värden så är den mest sannolika förklaringen försämring av restfunktionen.
Du ber sjuksköterskan att se i maskinkortet som patienten har med sig, om det varit flödesproblem eller
tömningslarm senaste perioden, vilket det inte varit. Du ordinerar ökad dialysdos. Patienten vill så långt som
möjligt fortsätta med tom dag. Primärt börjar du med ökat antal cykler och ökar vätskemängden till förslagsvis
totalt 15 L, varav förslagsvis 5 L Gambrosol B-lösning och resten A-lösning. Poängen med svaret ska vara att
man ökar dialysdosen och ultrafiltrationen med den nya regimen. Tillägg av icodextrin dagtid är också ett
alternativ.
Du tidigarelägger den inplanerade mätningen av dialyseffektivitet där du också får restfunktionen mätt, så att
den görs närmaste 1-2 veckorna. Patienten får komma tillbaka för kontroll om 3-5 dagar.

När Roland kommer fyra dagar senare väger han 77 kg, blodtrycket är 150/85 och han är
något mindre svullen på underbenen. Han berättar att ultrafiltrationen har ökat.
a) Om det trots den nya dialysordinationen visar sig att dialyseffektiviteten och
ultrafiltrationen inte är tillräcklig vid mätningen - patienten har nämligen också
tappat en del av sin restfunktion - har du då ytterligare något förslag avseende
dialysordinationen? (1p)

b) Vilket resultat gällande dialyseffektivitet vill du ha på mätningen för att vara
nöjd med denna patients dialys? (1p)

c) Vid bedömning av adekvat dialysdos, spelar det då egentligen någon roll hur
mycket som är restfunktion och hur mycket som är dialysmängd? – Förklara
kortfattat. (1p)
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Fråga 3.8
Du har nyligen börjat som ST-läkare på Njurkliniken i den stora staden och är nu placerad på PD-mottagningen,
där du träffar Roland, 47 år, med IgA-glomerulonefrit, som sista två åren haft en snabbare progress. Vid 10 år
ålder opererades han för akut appendicit, men har inte gått igenom någon annan bukkirurgi. Ett år senare har
Roland haft peritonealdialys i 11 månader i form av nattmaskin. Torrvikten är 75 kg.
Eftersom du har en längre placering på PD-mottagningen så träffar du Roland igen 3-4 veckor senare.
Peritonitbehandlingen under två veckor gick bra. Nu berättar Roland att han varit tröttare sista tiden och trots att
han inte tycker att han äter mycket, snarare tvärtom, så har han gått upp i vikt. Han väger nu 79 kg och har
pittingödem på underbenen. Labmässigt har S-kreatinin stigit till 700, urea 23 och kalium 5,1. Blodtryck 160/95.
Hans dialysregim är oförändrad. Han påtalar igen att han helst vill vara tom i magen dagtid.
Angående viktökning och ödem så misstänker du försämrad UF över bukhinnan i samband med peritonit (ökad
kapilläryta och snabbare glukosabsorption). Försämrad restfunktion kan även bidra.
Avseende högre krea- och urea-värden så är den mest sannolika förklaringen försämring av restfunktionen.
Du ber sjuksköterskan att se i maskinkortet som patienten har med sig, om det varit flödesproblem eller
tömningslarm senaste perioden, vilket det inte varit. Du ordinerar ökad dialysdos. Patienten vill så långt som
möjligt fortsätta med tom dag. Primärt börjar du med ökat antal cykler och ökar vätskemängden till förslagsvis
totalt 15 L, varav förslagsvis 5 L Gambrosol B-lösning och resten A-lösning. Du tidigarelägger den inplanerade
mätningen av dialyseffektivitet där du också får restfunktionen mätt, så att den görs närmaste 1-2 veckorna.
Patienten får komma tillbaka för kontroll om 3-5 dagar.
När Roland kommer fyra dagar senare väger han 77 kg, blodtrycket är 150/85 och han är något mindre svullen
på underbenen. Han berättar att ultrafiltrationen har ökat.
Om dialyseffektiviteten visar sig för låg föreslår du att patienten ska börja med icodextrin över dagen 1500 ml,
som maskinen tappar in på morgonen innan patienten kopplar ifrån sig. Denna kan han ha hela dagen i buken,
och tömma manuellt när han kommer från arbetet. Han kan då arbeta hela dagen utan avbrott som han önskar.
Ett annat alternativ är att öka glukosstyrkan på påsarna, eller lägga till ett dagbyte på kvällen.
Den dialyseffektivitet man strävar efter är kreatininclearance på minst 50 liter/vecka, vecko-Kt/V urea 1.7. Den
totala dialysdosen är den sammanlagda renala restfunktionen och dialysclearance. En del patienter kommer att
behöva ligga över dessa undre riktlinjer, ex anuriska patienter, och det är alltid en individuell bedömning av
varje patient.
Studier har visat att med sjunkande renal restfunktion ökar dödligheten, kardiovaskulär sjuklighet,
endotelfunktion och inflammatoriskt pådrag hos peritonealdialyspatienter, en association som inte återfinns
mellan kreatininclearance erhållet från peritonealdialysen i samma population. Clearance av små molekyler
som ex B2-mikroglobulin är avhängig av den renala restfunktion. Det är också så att patienter med bibehållen
restfunktion behöver mindre mängd erytropoeitinstimulerande läkemedel än patienter med sämre renal
restfunktion.
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Fråga 4 MEQ
Fråga 4.1
Josephine är en ung kvinna med njurdysplasi och njuragenesi. Hon är njurtransplanterad två
gånger, båda gångerna med levande givare. Första transplantationen var vid 9 års ålder och
hon blev sedan retransplanterad för en månad sedan, vid 23 års ålder. Senaste
transplantationen var helt komplikationsfri och transplantatfunktionen har hittills varit god.
Förutom en liten dos Losartan har man inte behövt sätta in någon ytterligare
blodtrycksmedicin. Vid provtagning inför rutinbesök på mottagningen visar det sig att Skreatinin stigit från 65 µmol/l till 120 µmol/l. U-sticka visar 2+ för leukocyter, för övrigt helt
normal. Josephine har ingen feber och ingen smärta över transplantatet. Fysikaliskt status är
idag utan anmärkning, BT 125/75 mmHg. Josephine bor 2 mil från Sjukhuset, där du jobbar
som randande ST-läkare på transplantationskliniken.
a) Nämn fyra sannolika orsaker till kreatininstegring tidigt efter
njurtransplantation (2p)

b) Hur blir din initiala handläggning? (2p)
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Fråga 4.2
Josephine är en ung kvinna med njurdysplasi och njuragenesi. Hon är njurtransplanterad två gånger, båda
gångerna med levande givare. Första transplantationen var vid 9 års ålder och hon blev sedan retransplanterad
för en månad sedan, vid 23 års ålder. Senaste transplantationen var helt komplikationsfri och
transplantatfunktionen har hittills varit god. Förutom en liten dos Losartan har man inte behövt sätta in någon
ytterligare blodtrycksmedicin. Vid provtagning inför rutinbesök på mottagningen visar det sig att S-kreatinin
stigit från 65 µmol/l till 120 µmol/l. U-sticka visar 2+ för leukocyter, för övrigt helt normal. Josephine har ingen
feber och ingen smärta över transplantatet. Fysikaliskt status är idag utan anmärkning, BT 125/75 mmHg.
Joesphine bor 2 mil från Sjukhuset, där du jobbar som randande ST-läkare på transplantationskliniken.
Kreatininstegring tidigt efter transplantationen kan bero bla på akut rejektion, artär- eller ventrombos, för hög
koncentration calcineurinhämmare, avflödeshinder t.ex. lymfocele,, hypotoni, akut tubulär nekros och infektion
med tex CMV eller BK-virus.
Du ombesörjer en akut ultraljudsundersökning inkl. doppler av njurtransplantatet; avflödeshinder?
Resistansindex (RI)?Om det inte finns några tecken på postrenalt hinder görs en transplanatbiopsi, inför denna
kan det vara bra med svar på Hb, trombocyter, aptt, pK (INR)värde samt att förvissa sig om att en
urinvägsinfektion inte föreligger, t.ex. genom urinsticka för detektion av batkerier (risk för bakteriemi-spridning
om man biopserar).

Josephine genomgår en transplantatbiopsi. Om man finner tecken till akut rejektion så brukar
man urskilja två typer; T-cellsmedierad (akut cellulär) eller antikroppsmedierad (akut
humoral) rejektion.
Hur skiljer sig behandlingen åt vid dessa två tillstånd? Ange minst 2 terapiförslag per
rejektionstyp (2p).
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Fråga 4.3
Josephine är en ung kvinna med njurdysplasi och njuragenesi. Hon är njurtransplanterad två gånger, båda
gångerna med levande givare. Första transplantationen var vid 9 års ålder och hon blev sedan retransplanterad
för en månad sedan, vid 23 års ålder. Senaste transplantationen var helt komplikationsfri och
transplantatfunktionen har hittills varit god. Förutom en liten dos Losartan har man inte behövt sätta in någon
ytterligare blodtrycksmedicin. Vid provtagning inför rutinbesök på mottagningen visar det sig att S-kreatinin
stigit från 65 µmol/l till 120 µmol/l. U-sticka visar 2+ för leukocyter, för övrigt helt normal. Josephine har ingen
feber och ingen smärta över transplantatet. Fysikaliskt status är idag utan anmärkning, BT 125/75 mmHg.
Joesphine bor 2 mil från Sjukhuset, där du jobbar som randande ST-läkare på transplantationskliniken.
Kreatininstegring tidigt efter transplantationen kan bero bla på akut rejektion, artär- eller ventrombos, för hög
koncentration calcineurinhämmare, avflödeshinder t.ex. lymfocele,, hypotoni, akut tubulär nekros och infektion
med tex CMV eller BK-virus.
Du ombesörjer en akut ultraljudsundersökning inkl. doppler av njurtransplantatet; avflödeshinder?
Resistansindex (RI)? Om det inte finns några tecken på postrenalt hinder görs en transplanatbiopsi, inför denna
kan det vara bra med svar på Hb, trombocyter, aptt, pK (INR)värde samt att förvissa sig om att en
urinvägsinfektion inte föreligger, t.ex. genom urinsticka för detektion av batkerier (risk för bakteriemi-spridning
om man biopserar).
Vid T-cellsmedierad (akut cellulär) ges pulsdos kortikosteroider och ev. T-cellsmedierad (riktad)
antikroppsterapi. Grunddosen kortison höjs, och doserna av Ciklosporin, takrolimus och/eller MMF optimeras.
Switch CYA ->takro är också ett sätt att stärka IS.
Vid antikroppsmedierad (akut humoral) rejektion ges ofta först pulsdos kortison, och sedan en eller flera av
följande alternativ; plasmaferes eller immunadsorption, IvIg, Rituximab eller ATG

Josephine genomgår en transplantatbiopsi som inte visar någon akut rejektion. Med
ultraljudsundersökning konstateras ett lymfocele samt viss dilatation i en calyx och diskret
vidgning av njurbäcken. Njurscintigrafi visar också tecken till avflödeshinder. Efter dränering
av detta förbättras Josephine med sjunkande kreatinin på nytt.
Sex månader senare inkommer hon med ny kreatininstegring, nu med någon veckas frekventa
vattentunna diarrée och buksmärtor. S-kreatinin 399 µmol/l, CRP 68 mg/ml, LPK 5,1 10(9)/l,
TPK 154 10(9)/l, Hb 93 g/l, ALAT 1,79 ukat/l, ASAT 2,13 ukat/l. Hon har inte varit
utomlands och har inte ätit annan mat än övriga familjemedlemmar, som alla mår helt bra.
a) Det finns förstås många orsaker till diarré hos transplanterade, men utifrån
anamnes och labsvar, vilken genes bör du i första hand överväga? (2p)

b) Nämn ett prov och en undersökning som kan hjälpa dig att komma vidare. (2p)
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Fråga 4.4
Josephine är en ung kvinna med njurdysplasi och njuragenesi. Hon är njurtransplanterad två gånger, båda
gångerna med levande givare. Första transplantationen var vid 9 års ålder och hon blev sedan retransplanterad
för en månad sedan, vid 23 års ålder. Senaste transplantationen var helt komplikationsfri och
transplantatfunktionen har hittills varit god. Förutom en liten dos Losartan har man inte behövt sätta in någon
ytterligare blodtrycksmedicin. Vid provtagning inför rutinbesök på mottagningen visar det sig att S-kreatinin
stigit från 65 µmol/l till 120 µmol/l. U-sticka visar 2+ för leukocyter, för övrigt helt normal. Josephine har ingen
feber och ingen smärta över transplantatet. Fysikaliskt status är idag utan anmärkning, BT 125/75 mmHg.
Joesphine bor 2 mil från Sjukhuset, där du jobbar som randande ST-läkare på transplantationskliniken.
Kreatininstegring tidigt efter transplantationen kan bero bla på akut rejektion, artär- eller ventrombos, för hög
koncentration calcineurinhämmare, avflödeshinder t.ex. lymfocele,, hypotoni, akut tubulär nekros och infektion
med tex CMV eller BK-virus.
Du ombesörjer en akut ultraljudsundersökning inkl. doppler av njurtransplantatet; avflödeshinder?
Resistansindex (RI)?Om det inte finns några tecken på postrenalt hinder görs en transplanatbiopsi, inför denna
kan det vara bra med svar på Hb, trombocyter, aptt, pK (INR)värde samt att förvissa sig om att en
urinvägsinfektion inte föreligger, t.ex. genom urinsticka för detektion av batkerier (risk för bakteriemi-spridning
om man biopserar).
Vid T-cellsmedierad (akut cellulär) ges pulsdos kortikosteroider och ev. T-cellsmedierad (riktad)
antikroppsterapi. Grunddosen kortison höjs, och doserna av Ciklosporin, takrolimus och/eller MMF optimeras.
Switch CYA ->takro är också ett sätt att stärka IS.
Vid antikroppsmedierad (akut humoral) rejektion ges ofta först pulsdos kortison, och sedan en eller flera av
följande alternativ; plasmaferes eller immunadsorption, IvIg, Rituximab eller ATG
Josephine genomgår en transplantatbiopsi som inte visar någon akut rejektion. Med ultraljudsundersökning
konstateras ett lymfocele samt viss dilatation i en calyx och diskret vidgning av njurbäcken. Njurscintigrafi visar
också tecken till avflödeshinder.Efter dränering av detta förbättras Josephine med sjunkande kreatinin på nytt.
Sex månader senare inkommer hon med ny kreatininstegring, nu med någon veckas frekventa vattentunna
diarrée och buksmärtor. S-kreatinin 399 µmol/l, CRP 68 mg/ml, LPK 5,1 10(9)/l, TPK 154 10(9)/l, Hb 93 g/l,
ALAT 1,79 ukat/l, ASAT 2,13 ukat/l. Hon har inte varitutomlands, har inte ätit annan mat än övriga familjen där
alla familjemedlemmar mår helt bra.
Kombinationen av måttligt förhöjda vita blodkroppar och lätt leverpåverkan för i första hand misstanken till
virusorsakad diarré tex CMV och EBV. Andra virus såsom rota, adeno samt norovirus också tänkbara.
Bakteriell provtagning för att utesluta ex Salmonella, Yersinia är också bra att ta. Parasiter som
cryptosporidium är även möjlig genes till diarréerna. Du beställer en koloskopi samt PCR på blodprov avseende
CMV.

Koloskopin visar lätt rodnad i sigmoideum men mer proximalt ses tilltagande inflammatorisk
bild. Tarmbiopsi, och senare även blodprover, visar höga titrar CMV (356000 kopior) varvid
Josephine bedöms ha en CMV-kolit.
a) Vilka två behandlingsåtgärder anser du indicerade i nuläget? (2p)
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Fråga 4.5
Josephine är en ung kvinna med njurdysplasi och njuragenesi. Hon är njurtransplanterad två gånger, båda
gångerna med levande givare. Första transplantationen var vid 9 års ålder och hon blev sedan retransplanterad
för en månad sedan, vid 23 års ålder. Senaste transplantationen var helt komplikationsfri och
transplantatfunktionen har hittills varit god. Förutom en liten dos Losartan har man inte behövt sätta in någon
ytterligare blodtrycksmedicin. Vid provtagning inför rutinbesök på mottagningen visar det sig att S-kreatinin
stigit från 65 µmol/l till 120 µmol/l. U-sticka visar 2+ för leukocyter, för övrigt helt normal. Josephine har ingen
feber och ingen smärta över transplantatet. Fysikaliskt status är idag utan anmärkning, BT 125/75 mmHg.
Joesphine bor 2 mil från Sjukhuset, där du jobbar som randande ST-läkare på transplantationskliniken.
Kreatininstegring tidigt efter transplantationen kan bero bla på akut rejektion, artär- eller ventrombos, för hög
koncentration calcineurinhämmare, avflödeshinder t.ex. lymfocele,, hypotoni, akut tubulär nekros och infektion
med tex CMV eller BK-virus.
Du ombesörjer en akut ultraljudsundersökning inkl. doppler av njurtransplantatet; avflödeshinder?
Resistansindex (RI)?Om det inte finns några tecken på postrenalt hinder görs en transplanatbiopsi, inför denna
kan det vara bra med svar på Hb, trombocyter, aptt, pK (INR)värde samt att förvissa sig om att en
urinvägsinfektion inte föreligger, t.ex. genom urinsticka för detektion av batkerier (risk för bakteriemi-spridning
om man biopserar).
Vid T-cellsmedierad (akut cellulär) ges pulsdos kortikosteroider och ev. T-cellsmedierad (riktad)
antikroppsterapi. Grunddosen kortison höjs, och doserna av Ciklosporin, takrolimus och/eller MMF optimeras.
Switch CYA ->takro är också ett sätt att stärka IS.
Vid antikroppsmedierad (akut humoral) rejektion ges ofta först pulsdos kortison, och sedan en eller flera av
följande alternativ; plasmaferes eller immunadsorption, IvIg, Rituximab eller ATG
Josephine genomgår en transplantatbiopsi som inte visar någon akut rejektion.Med ultraljudsundersökning
konstateras ett lymfocele samt viss dilatation i en calyx och diskret vidgning av njurbäcken. Njurscintigrafi visar
också tecken till avflödeshinder. Efter dränering av detta förbättras Josephine med sjunkande kreatinin på nytt.
Sex månader senare inkommer hon med ny kreatininstegring, nu med någon veckas frekventa vattentunna
diarrée och buksmärtor. S-kreatinin 399 µmol/l, CRP 68 mg/ml, LPK 5,1 10(9)/l, TPK 154 10(9)/l, Hb 93 g/l,
ALAT 1,79 ukat/l, ASAT 2,13 ukat/l. Hon har inte varit utomlands, har inte ätit annan mat än övriga familjen
där alla familjemedlemmar mår helt bra. Kombinationen av måttligt förhöjda vita blodkroppar och lätt
leverpåverkan för i första hand misstanken till virusorsakad diarré tex CMV och EBV. Du beställer en
koloskopi, som visar lätt rodnad i sigmoideum men mer proximalt ses tilltagande inflammatorisk bild.
Tarmbiopsi, och senare även blodprover, visar höga titrar CMV (356000 kopior) varvid Josephine bedöms ha en
CMV-kolit.
Du insätter antiviral behandling med Cymvene och minskar immunsuppressionen, i första hand MMF, med gott
resultat. CMV-infektionen läkte ut och S-kreatinin sjönk ner mot 120 µmol/l.

Två år efter transplantationen kommer Josephine till dig. Hon är nygift med sin pojkvän sedan
högstadiet och eftersom Josephine nu vid snart 26 års ålder är färdig civilekonom tycker paret
att det är dags att skaffa barn. S-kreatinin ligger stabilt på ca 120 µmol/l. Hennes medicinering
består av Prograf 1 mg 2 x 2, Prednisolon 5 mg 1 tablett varannan dag, CellCept (MMF) 500
mg 1 x 2, Enalapril 10 mg 1 x 1 och Kalcipos-D3 500 mg 1 x 1.
Vilken eller vilka ändringar bör du göra i Josephines läkemedelslista i samband med
graviditeten? (2p)
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Fråga 4.6
Josephine är en ung kvinna med njurdysplasi och njuragenesi. Hon är njurtransplanterad två gånger, båda
gångerna med levande givare. Första transplantationen var vid 9 års ålder och hon blev sedan retransplanterad
för en månad sedan, vid 23 års ålder. Senaste transplantationen var helt komplikationsfri och
transplantatfunktionen har hittills varit god. Förutom en liten dos Losartan har man inte behövt sätta in någon
ytterligare blodtrycksmedicin. Vid provtagning inför rutinbesök på mottagningen visar det sig att S-kreatinin
stigit från 65 µmol/l till 120 µmol/l. U-sticka visar 2+ för leukocyter, för övrigt helt normal. Josephine har ingen
feber och ingen smärta över transplantatet. Fysikaliskt status är idag utan anmärkning, BT 125/75 mmHg.
Joesphine bor 2 mil från Sjukhuset, där du jobbar som randande ST-läkare på transplantationskliniken.
Kreatininstegring tidigt efter transplantationen kan bero bla på akut rejektion, artär- eller ventrombos, för hög
koncentration calcineurinhämmare, avflödeshinder t.ex. lymfocele,, hypotoni, akut tubulär nekros och infektion
med tex CMV eller BK-virus.
Du ombesörjer en akut ultraljudsundersökning inkl. doppler av njurtransplantatet; avflödeshinder?
Resistansindex (RI)?Om det inte finns några tecken på postrenalt hinder görs en transplanatbiopsi, inför denna
kan det vara bra med svar på Hb, trombocyter, aptt, pK (INR)värde samt att förvissa sig om att en
urinvägsinfektion inte föreligger, t.ex. genom urinsticka för detektion av batkerier (risk för bakteriemi-spridning
om man biopserar).
Vid T-cellsmedierad (akut cellulär) ges pulsdos kortikosteroider och ev. T-cellsmedierad (riktad)
antikroppsterapi. Grunddosen kortison höjs, och doserna av Ciklosporin, takrolimus och/eller MMF optimeras.
Switch CYA ->takro är också ett sätt att stärka IS.
Vid antikroppsmedierad (akut humoral) rejektion ges ofta först pulsdos kortison, och sedan en eller flera av
följande alternativ; plasmaferes eller immunadsorption, IvIg, Rituximab eller ATG
Josephine genomgår en transplantatbiopsi som inte visar någon akut rejektion.Med ultraljudsundersökning
konstateras ett lymfocele samt viss dilatation i en calyx och diskret vidgning av njurbäcken. Njurscintigrafi visar
också tecken till avflödeshinder. Efter dränering av detta förbättras Josephine med sjunkande kreatinin på nytt.
Sex månader senare inkommer hon med ny kreatininstegring, nu med någon veckas frekventa vattentunna
diarrée och buksmärtor. S-kreatinin 399 µmol/l, CRP 68 mg/ml, LPK 5,1 10(9)/l, TPK 154 10(9)/l, Hb 93 g/l,
ALAT 1,79 ukat/l, ASAT 2,13 ukat/l. Hon har inte varit utomlands, har inte ätit annan mat än övriga familjen
där alla familjemedlemmar mår helt bra. Kombinationen av måttligt förhöjda vita blodkroppar och lätt
leverpåverkan för i första hand misstanken till virusorsakad diarré tex CMV och EBV. Du beställer en
koloskopi, som visar lätt rodnad i sigmoideum men mer proximalt ses tilltagande inflammatorisk bild.
Tarmbiopsi, och senare även blodprover, visar höga titrar CMV (356000 kopior) varvid Josephine bedöms ha en
CMV-kolit.
Du insätter antiviral behandling med Cymvene och minskar immunsuppressionen, i första hand MMF, med gott
resultat. CMV-infektionen läkte ut och S-kreatinin sjönk ner mot 120 µmol/l.
Två år efter transplantationen kommer Josephine till dig. Hon är nygift med sin pojkvän sedan högstadiet och
eftersom Josephine nu vid snart 26 års ålder är färdig civilekonom tycker paret att det är dags att skaffa barn. Skreatinin ligger stabilt på ca 120 µmol/l. Hennes medicinering består av Prograf 1 mg 2 x 2, Prednisolon 5 mg 1
tablett varannan dag, CellCept (MMF) 500 mg 1 x 2, Enalapril 10 mg 1 x 1 och Kalcipos-D3 500 mg 1 x 1.
Cellcept skall sättas ut vid graviditet och ersättas med Imurel (Azathioprin). Ibland kan man också överväga att
fortsätta med bara Prograf och Prednisolon, som båda är acceptabla under graviditeten. Enalapril skall utsättas
senast i slutet av första trimestern.
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Del 2 Kortsvarsfrågor
Fråga 1.
Under 2012 publicerades i New England Journal of Medicine en studie på patienter med
autosomalt dominant polycystisk njursjukdom där man såg signifikanta effekter av tolvaptan.
(a) Vad är tolvaptan för typ av läkemedel? (1 p)
(b) Vilket var det primära effektmåttet (”den primära end-pointen”) i studien som tolvaptan
hade signifikant effekt på? (1 p)
1a) Vasopressin/ADH typ-2 receptor antagonist (1 p)
1b) njurstorlek (1 p)

Fråga 2.
Renal denervering har introducerats som en ny behandling av resistent hypertoni. Vilka är de
förväntade effekterna av renal denervering på:
(a) tubulär Na reabsorption? (0,5p)
(b) renin-frisättning? (0,5p)
2a minskar (0.5 p.)
2b sjunker (0.5 p.)
Fråga 3.
Nedsatt ultrafiltrationsförmåga vid PD är ofta associerat med snabbare glukosabsorption över
peritoneum (vilket leder till förlust av den osmotiska gradienten) liksom med nedsatt osmotisk
konduktans över peritonealmembranet?
(a) Vad är den mest sannolika orsaken till den snabbare glukosabsorptionen? (1p)
Svar: Sannolikt ökad kapilläryta pga neoangiogenes i peritonealmembranet.
(b) Vad menas med nedsatt osmotisk konduktans? (1p)
Svar: Sämre osmotisk effekt av glukosgradienten (sannolikt pga interstitiella förändringar).
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Fråga 4.
Nämn två kliniska fynd vid undersökning av en AV-fistel på underarmen som talar för stenos
på vensidan! (2p)
Svar: Förekomst av pulsationer över venen. Utebliven kollabering av venen när armen höjs.

Fråga 5.
Beskriv de typiska histopatologiska förändringarna i njurarna vid diabetesnefropati! (2p)
5) Förtjockning av basalmembranet, ökat mesangiellt matrix, nodulär skleros,( sk
Kimmelstiehl Wilson noduli), arteriolihyalinos, interstitiell fibros/tubulär atrofi ( 2 alternativ
1p, 4alt ger 2p)
Fråga 6.
En patient har en fraktionell Na-utsöndring (FENa) på 0.5 %. Vilket/vilka av nedanstående
påståenden är korrekt(a) avseende detta fynd: (1p)
(a) Ett värde på 0.5 % innebär att patienten endast utsöndrar 0.5 % av den
dygnsmängd Na som patienten intagit.
(b) Värdet på 0.5 % är normalt och talar emot allvarlig tubulär skada.
(c) Värdet på 0.5 % är avvikande och talar för att patienten står på diuretika.
(d) För att beräkna FENa är det tillräckligt att analysera urinen. Analyser av plasma
behövs ej.
6): b
Fråga 7.
Jesper, 26 år gammal, har redan haft njurstensbesvär i flera år. För några månader sedan hade
han ett stenorsakat avflödeshinder som krävde avlastning med nefrostomikateter. Behandlad
med ESWL och i efterförloppet tillkom dessutom en urosepsis. Han har därför remitterats till
njurmottagningen för så kallad ”stenutredning”. Dygns-Urinsamling om 1023 ml visar U-Ca
9,8 mmol/d (ref 2,8-8), U-Mg 6,8 mmol/d (ref 2,5-7,5), U-oxalat 0,32 mmol/d (ref <0,45) och
U-citrat 2,55 mmol/d (>2). S-Ca ligger normalt på 2,25.
(a)Utifrån ovanstående information, vilken är den viktigaste förändring Jesper själv kan göra
för att minska risken för ny stenbildning? (1p)
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7a: Öka vätskeintaget och på så sätt öka urinvolymerna.
(b) Nämn ett läkemedel som man skulle kunna prova som stenprolyfax med tanke på fynden i
Jespers urinsamling. Motivera varför detta läkemedel skulle kunna fungera. (1p)
7b Samlingen visar hypercalciuri. Calciumutsöndringen i urinen skulle kunna minska av tex
tiazid/Salures.
Pat har även ett högt u-Ca /Mg kvot varför Mg tillskott också kan vara värdefull då risken för
stenbildning kan reduceras med lägre kvot
Fråga 8.
83 årig f.d. sjukvårdsbiträde med artrosbesvär och behandling mot hypertoni och
hyperlipidemi sedan 70-talet inkommer till akutmottagningen, medtagen och allmänt svag
efter 1 veckas kräkning och diarré.
Status: Nedsatt AT, ligger plant på britsen. Andningsfrekvens 20, tar långa djupa andetag,
saturation 98 % på luft. Inga ödem. BT 115/70 mmHg, puls 80/min.
Aktuella läkemedel: Metoprolol 50 mg 1+0+1, Enalapril 10mg 1+0+1, Simvastatin 40 mg
0+0+1, Citalopram 20 mg 1+0+0 som hon lyckats få i sig de flesta av dagarna iallafall.
(a) Gör en bedömningen av situationen. Vilken/vilka diagnoser ter sig sannolika, förutom
gastroenterit? (1,5p)
8a Patienten är med största sannolikhet dehydrerad och risken är stor att hon har fått en akut njursvikt med tanke
på medicineringen och den höga tidalvolymer t kan tala för en metabol acidos. Rhabdomyolys kan föreligga.
Risk att patienten också tagit NSAID p.g.a. artrosen

(b) Vilken/vilka terapeutiska åtgärder vidtar du? (1p)
8 b Rehydrering+GÖR UPPEHÅLL I ANTIHYPERTENSIV MEDICINERING, FR.A.
RASBLOCKAD(0,5+0,5p)

(c) Patienten inlades på vårdavdelning. Citalopram och Simvastatin utsättes, varför gör man
det? (1p)
8c simvastatin och citalopram i kombination kan ge ökad risk för rhabdomyolys.)
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Fråga 9.
Dialyssköterskan kommer till dig och vill diskutera Tore, en 76–årig oligurisk
hemodialyspatient med HD 4 timmar 3 gånger per vecka. Blodtrycket är 180/95 mmHg före
respektive 160/90 mmHg efter dialys. Den interdialytiska viktuppgången är 3,5-4,5 kg.
(a) Nämn 3 olika sätt att förbättra patientens situation avseende blodtrycksläget. (1,5p )
9a) 3 av följande alternativ för full p;
1) minska salt (NaCl) och vattenintaget
2) öka dialysfrekvensen alternativt lägg till en extra UF-behandling per vecka
3) sänka torrvikten successivt
4) undvik högre D-Na+ >138, tillåtet pröva olika profiler UF/Na
Fråga 10.
Olle är en 65-årig man som tidigare gått i HD men för fyra månader sedan bytt till PD. Hans
torrvikt när han gick i HD var 66 kg. Nu väger han 69 kg. Tyvärr har han utvecklat ett
ljumskbråck och i väntan på operation av detta måste han nu tillfälligt återföras i HD.
Benen är svullna bilateralt och blodtrycket vid dialysstart 150/80 mmHg. Vid den första
hemodialysen bestämmer man sig för att dra 2L på 4 timmar dvs. 500 ml/h. Efter två timmar
får han omätbart blodtryck och dragningen avbryts. Kurvan över patientens relativa
blodvolym finns i figuren. Efter en stund återhämtar han sig och han kan fortsätta dialysen
tiden ut.
Ge en sannolik förklaring till blodtrycksfallet utifrån kurvan i figuren (2p)
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Blodtrycksfall

10) Olle har fått blodtrycksfall eftersom man har dragit vätska ur blodbanan snabbare än vad
han klarar av att återfylla. Detta avspeglar sig att BVM-värdet, som är ett mått på hur mycket
blodvolymen minskar under dialysen, har sjunkit. BVM-värdet får man fram genom att optiskt
mäta den relativa andelen erytrocyter i blodet. Eftersom erytrocyterna inte försvinner kan
man räkna ut hur blodvolymen förändras från andelen röda blodkroppar i blodet. Vid för
snabb dragning minskar blodvolymen och ger upphov till blodtrycksfall.

Fråga 11.
Ibland kan patienter med modest kreatininstegring uppvisa höga ureavärden. Nämn två
viktiga orsaker till att urea är oproportionerligt högt jämför med kreatinin. (2p)
11) Blödning, t ex hematom eller GI-blödning, där nedbrytningsprodukter från blodet höjer
ureavärdet.
Intorkning. Urea är ett av de ämnen som upprätthåller den höga osmolariteten i
njurpapillen. Vid intorkning försöker njuren höja osmolariteten ytterligare genom att öka
återupptaget av från tubuli. Detta gör att ureautsöndringen minskar och urea i blodet ökar.
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Kortisonbehandling alt hyperkortisolemi
Hyperkatabolism, abscess/infektioner. Grav hjärtsvikt

Fråga 12.
Carl är 65 år. Han har en terminal njursvikt på basen av nefroskleros. Han har haft en
hjärtinfarkt och har en lätt hjärtsvikt. För sex veckor sedan fick han en Tenckhoff-kateter
inopererad, och har nu sedan en vecka börjat med PD som han sköter hemma. Det har inte
varit några problem alls hittills. Han ultrafiltrerar ca 500 ml varje dygn och kissar omkring
1000 ml. Nu ringer dock kardiologjouren! Carl har under natten kommit in med mycket
kraftig dyspné och rosslig andning. Saturationen var bara 73 % när han kom till sjukhuset.
Lungröntgen visade stora mängder pleuravätska på höger sida, vilken har tappats via ett
kvarliggande pigtaildrän. Han är nu stabil, mår mycket bättre och saturerar sig till 95 %. EKG
ser relativt normalt ut, och troponin är lätt förhöjt men utan dynamik.
(a) Vad misstänker du i första hand? (1p)
12a) Man bör misstänka en kommunikation mellan bukhåla och pleura där PD-vätskan har
trängt upp i lungsäcken.
(b) Hur ska du bekräfta din misstanke? (1p)
12b)Genom att mäta glukoshalten i pleuravätskan. Olle Kommentar: Rtg med kontrast och
scint är alternativa vägar.
Fråga 13.
Jeppe , med periodiskt alkoholproblem, inkommer till medicinakuten efter att hustrun har
funnit honom vinglande omkring därhemma, ”han uppträdde som om han var berusad”. Då
hon frågade honom om han hade druckit sprit igen förnekade han detta, men sluddrade i sitt
tal och han hade svårt att koordinera sina rörelser. Vid ankomsten till sjukhuset är patienten
somnolent, talar osammanhängande, svarar knappast på tilltal, har muskelryckningar i båda
armar, andas med långa djupa andetag. Inget synligt trauma, man har redan hunnit med en CT
cranium som inte visar någon intrakraniell blödning, ej heller infarkt. Jeppe tar inga mediciner
EKG visar sinusrytm frekvens 90/min, inga tecken på infarkt. BT 160/90mmHg Inga ödem,
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Ingen doft av etanol . Hb 150g/L Leukocytantal, trombocytantal, CRP och kreatinin inom
normala referensområden Blodgas visar pH 7.21, BE -25.
(a) Vad misstänker du förklarar det akuta tillståndet hos Jeppe? (1p)

(b) Med vilka två blod- och respektive urinprov verifiera din misstanke? (1p)
(c) Förklara hur njursvikten uppkommer vid detta tillstånd. (1p)
(d) Hur skall man behandla Jeppe i det akuta skedet? (1,5p)
13a) Etylenglykolintoxikation,( möjligen metanol- men då borde man ha noterat odör av
katturin)
13b) Bestämning av etylenglykol i blod, påvisande av oxalatkristaller vid mikroskopi av urin
(som ”drumsticks” alt typiska ”oxalatkuvert”)
13c Etylenglykol metaboliseras i flera steg till toxiska metaboliter, som orsakar en extremt
svår metabolisk acidos; genom ansamling av laktat, oxalat, myrsyra, Ca-oxalatkristaller
faller ut i inre organ inkl njurtubuli, (hypokalcemi brukar således även följa)
13d Etanolinfusion. Etanol har större affinitet till alkoholdehydrogenas och ”binder upp”
enzymet så att etylenglykol inte metaboliseras till toxiska ämnen utan kan utsöndras
oförändrat i urinen.
Fomepizol, som är en kompetitiv hämmare av alkoholdehydrogenas med samma effekt som
ovan.
Akut dialys för att reversera acidosen och eliminera toxiska substanser
Fråga 14.
En 75 årig generellt kärlsjuk man inkommer med akut njursvikt. Vid undersökning finner du
nedan avbildade tår. På lab.status noteras eosinofili.
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Vilket sjukdomstillstånd karaktäriseras av denna symtomtriad? (1p)
14 Kolesterolembolisering
Fråga 15.
Till en patient med snabbt förlöpande glomerulonefrit ges behandling med Sendoxanpulsar
och Prednisolon 75 mg dagligen. Nämn fyra bieffekter av denna behandling och hur dessa
oönskade effekter skall förebyggas. (2p)

16 Infektion med pneumocystis jirovecii (profylax med sulfa eller
Pentacarinatinhalationer)
Gastrointestinala blödningar (profylax med PPI) Olle kommentar: Så säger alla, men
dokumentationen för detta är mycket dålig.
Osteoporos (profylax med Calcium och D-vitamin).
Steroidutlöst diabetes (kostråd, motionsråd)
Fråga 16.
En 20-åring har haft upprepade steroidkänsliga nefrotiska syndrom de senaste 5 åren. Så fort
steroiddosen understiger 15 mg/d så recidiverar dock det nefrotiska syndromet. Inga
ljusmikroskopiska glomerulära förändringar påvisades vid två njurbiopsier.
Elektronmikroskopi har dock visat fuserade fotutskott. Patienten är cushingoid och önskar
någon annan behandling än bara steroider.
Ge ett förslag på ett annat alternativ än kortikosteroid enbart som behandling av denna nefros
(1p).
16 ciklosporin/tacrolimus , alt cyklofosfamid (cyklofosfamid skall man helst undvika hos en så
ung person, CNI bör komma i första hand ()rituximab ) 1p för ett av alternativen
Fråga 17.
Vilken/vilka av nedanstående påståenden är korrekt(a) avseende dysekvilibrium syndrom vi
hemodialys? (1 p)
(a) risken för dysekvilibrium ökar vid högt predialytiskt S-urea
(b) risken för dysekvilibrium ökar med hastigheten med vilken S-urea sänks
(c) vid dysekvilibrium föreligger som regel hjärnödem och intrakraniell tryckstegring
(d) risken för dysekvilibrium ökar vid högt blodtryck och lägre arteriellt pH
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17 alla utom d
Fråga 18.
Du bedömer en 70-årig man på MAVA som inkommit via akuten kvällen innan p.g.a.
förvirring och förlångsammat tal som kommit succesivt under de senaste 2 veckorna. Han är
x-rökare och följs på lungmedicin för någon sorts ”fläck på lungan”.
Lab: P-Glukos 6.5, S-Na 118, S-Kalium 4.1, S-krea 50. I status bedömder du honom som
euvolem, normalt blodtryck, allmäntillstånd opåverkad och inget fokalneurologiskt.
Du ordinerar kompletterande prover som visar: S-osmolaritet 250 mosm/L, U-osmolaritet 485
mosm/L, U-Na 103 mmol/L.
(a) Vilken är den mest sannolika orsaken till hyponatremin? (1 p)
(b) Hur mycket planerar du att höja S-Na med under det första dygnet? (1 p)
18 a) SIADH (1 p)
18 b) långsam korrektion av S-Na med <8-10 mmol/L under första dygnet (1 p)
Fråga 19.
Räkna ut kreatinin-clearance (ml/min) för en patient med dygnsurin 3 L, U-kreatinin 2
mmol/L, och S-kreatinin 400 µmol/L. (1 p)
19 Krea clearance cirka 10 ml/min (10.4 ml/min)

Fråga 20.
En 17-årig man med njurhypoplasi i anamnesen behöver njurtransplanteras. Efter att ha
undersökt flera nära blodsbesläktade släktingar utan att finna någon medicinskt acceptabel blir
det slutligen pappans nya fru som donerar sin njure. Patienten får immunosuppression
Prograf, Cellcept och Kortison men drabbas av en steroidresistent avstötning varför man
slutligen ger antitymocytglobulin (ATG). Efterförloppet är helt komplikationsfritt men efter 6
månader berättar patienten att han har feberepisoder nästan dagligen och har nattliga
svettningar. Blod och urinodlingar utfaller negativt. I status noteras flera förstorade lymkörtlar
på halsen bilateralt.
(a) Vad har patienten drabbats av och hur ska detta behandlas? (2p)
20a PTLD Post transplant lymfoproliferative disorder, minska immunsuppression (1p för
vardera)
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(b) Vilken etiologi är vanligast till detta tillstånd? (1p)
20b EBV
Fråga 21.
Mottagningssköterskan har satt upp Kenneth hos dig på ett akutbesök. Kenneth är 45 år
gammal och genomgick för sju månader sedan njurtransplantation med sin partners njure. Han
har sökt eftersom han inte alls mår bra. Han är trött, har ont i kroppen och har börjat få
blåmärken på armar och ben. Vid dagens provtagning visar det sig att S-kreatinin har stigit
har stigit från 185 µmol/l för bara två veckor sedan till 585 µmol/l. På samma tid har Hb
sjunkit från 135 till 87 och TPK från 280 till 60. Du misstänker HUS (hemolytiskt uremiskt
syndrom).
(a )Hur kan du snabbt bekräfta dina misstankar? Motivera dina åtgärder? (2p)
(b) Vilka läkemedel som används hos transplanterade har HUS/TTP som känd, fastän ovanlig
biverkan? (2p)
21a) Du tar prover för att bekräfta hemolys. Haptoglobin ska vara mycket lågt, LD ska vara
klart förhöjt och förekomst av schistocyter i blodutstryk stärker diagnos (alla 3 för full poäng,
om bara 2 rätt ges 1 poäng)
21b) Calcineurinhämmare kan utlösa HUS. mTOR-hämmare finns också beskrivet som orsak
till HUS.(båda för full poäng, bara calineurinhämmare ger 1 poäng)
Fråga 22.
Vid start av PD-behandling av vuxen patient börjar man ofta med ordinationen 2000 ml x 4.
En tid efter PD-start utförs i regel en mätning av peritoneums egenskaper för att kunna
anpassa behandlingen efter patientens behov och uppnå adekvat dialys.
(a) Det finns olika tester. Vad mäter man huvusakligen ? (1p)
(b) Nämn en testmetod. (1p)
22 a) Mäter peritoneums diffusionsförmåga för små molekyler och UF-förmågan
22b PET , PDC, SPA, APEX, mini-PET m fl
PDC Dygnssamling urin under testdygnet samt blodprov för att bestämma krea- och
ureaclearence Översiktlig beskrivning av ett test räcker. Fler tester finns vilket försvårar
bedömning av frågan.
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Fråga 23.
Du har en patient som gärna vill byta från CAPD till APD.
Vilken egenskap hos peritoneum gör APD mindre lämplig respektive när är APD att föredra.
(2p)
23 Långsam transportör-behöver lång tid för equilibrering mellan dialysat och plasma. Ofta
hög UF. Passar bäst för CAPD. Snabb transportör- dålig UF, bättre effekt av korta bytenAPD.
Fråga 24.
(a)Hos vilka patientgrupper är PD att föredra jämfört med HD. (1p)
(b)När är PD olämpligt - även om en intakt bukhåla föreligger ? Motivera.(1p)
24 a)Barn. Accessproblem, sparar kärl, utförs i hemmet.
Hjärtsvikt: inte lika cirkulatoriskt belastande, ofta kärlproblem
24 b)Storvuxen patient utan restfunktion. Oftast otillräcklig dialyseffekt
Svaret är inte entydigt men dessa alternativ bör finnas med för godkänt.
Fråga 25.
Vilka tre alternativ (PD) finns för att öka dialyseffekten hos patient som har CAPD med 2000
ml x4 och som börjar få sjunkande restfunktion och därmed större dialysbehov? (1,5p)
25 Öka dialysvolymen till 2500, antal byten till 5 eller övergång till APD med dagbyten.
Fråga 26.
30-årig tidigare frisk man med tungt kroppsarbete remitteras från vårdcentralen där han sökt
för ökad bensvullnad särskilt framåt kvällen. Ingen medicinering. Status: AT: Gott. Atletisk
kroppsbyggnad, Pittingödem upp på halva underbenen. BT:170/92 mmHg
Lab: CRP < 5, Hb 135g/L, P-kreatinin 90 µmol/L, P-alb 18 g/L, U-alb/krea 380, U-sed 0-3 R,
enstaka korniga cylindrar. Loop-diuretika insattes vid inläggningen. BT 150/85 mmHg
Njurbiopsi utförs. PAD: Membranös nefropati. ANA, AntiDNA, ANCA, AntiGBM samtliga
negativa, liksom smittscreen inkluderande Hepatit B, Hepatit C och HIV
Hur handlägger du och behandlar denne patient? (3p)
(a) Vilket farmakologiskt preparat insätter du idag som behandling för nefrosen? (1p)
(b) Med vad kompletterar du utredningen? (1p)
(c) Överväger du insättning av ytterligare farmakologisk terapi idag (3 dagar efter
njurbiopsin)? Motivera ditt svar! (1p)
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26. För full poäng; a) 1 för ACE/ARB + b) 1 för komplettering med Phospholipas A2
receptor antikroppar (Anti-PLA2R) samt anamnes (sekundär variant?) samt 1 för antikoag/
ev statin/expektans immunsuppression-sistnämnda krävs dock inte för poäng
Fråga 27.
Vattenreningsanläggningen på dialysavdelningen på sjukhuset:
(a) Vilka huvudsakliga 3 steg ingår i förbehandling av vattnet innan det går ut till
patientsalarna? Ange i vilken ordning respektive behandling sker räknat från inkommande
kommunal vattenledning (1 p).

(b) Om det tredje steget pga motorhaveri inte fungerar kan man tillåta dialys ändå? (1p)
27a ( svar; Avhärdare, Kolfilter och RO omvänd osmos 1p för alla 3, 0,5p o 2
av 3 alternativ, 0p om 1 alternativ
27b ; Ja men ej HDF)

Fråga 28.
Sune, 60 år med kronisk IgAnefrit ledande till uremi och framgångsrikt njurtransplanterad
sedan ett år tillbaka klagar över att tandköttet har tillvuxit så att en del tänder döljs, det är
svårt att hålla en bra tandhygien. För övrigt mår Sune utmärkt. Blod- och urinprovsanalyser
är samtliga utan anmärkning, B-Cyklosporinkoncentration ligger inom terapeutiskt område.
Akutella läkemedel är; Tab Mykofenolatmofetil 500 mgx2, Tab Sandimmun neoral 100
mgx2, Tab Simvastatin 20 mgx1, Tab Kalcichew-D3 x2, Tab Plendil 5 mgx1
Är det något av Sunes läkemedel som kan tänkas orsaka tandköttsproblemen? Vilket/vilka?
(1p)
28) 1 poäng om Sandimmun neoral och Plendil (CyA vanligare orsak än Plendil)
Fråga 29.
Nämn tre bakomliggande systemsjukdomar som är viktiga att utesluta som orsak till
Membranoproliferativ glomerulonefrit? (1,5p)
29 Bakteriell endokardit, Hepatit B, Hepatit C, HIV, SLE, Kryoglobulinemi. 0,5 p för varje
rätt svar, max 3 p.
Fråga 30.
Namn: ………………………………………………………………………………….

46
Vad visade CARRESS-HF studien (Cardiorenal Rescue Study in Acute Decompensated Heart
Failure) som publicerades i NEJM förra året? (1p)
30 Att intensifierad diuretikabehandling var signifikant bättre än ultrafiltrationsbehandling
med avseende på kreatininstegring och biverkningsrisk vid behandlingskrävande akut
hjärtsvikt.
Fråga 31.
Under 2012 publicerades EVOLVE studien, en RCT där man studerat om behandling med
cinacalcet jmf placebo kan minska död och hjärtkärlsjuklighet hos dialyspatienter med sek
hyperpara.
Vad visade studien? Väj korrekt/korrekta svar! (2p)
(a) Cinacalcet jämfört placebo minskade risk för död och hjärtkärlsjuklighet. Riskreduktionen
var dock betydligt mindre än förväntat varför diskussion nu pågår om cinacalcetbehandling är
kostnadseffektiv.
(b) Cinacalcet jämfört placebo minskade inte risk för död och hjärtkärlsjuklighet. Ett problem
med studien som nu diskuteras är att många patienter i placebogruppen erhöll behandling med
cinacalacet ändå, vilket skulle kunna förklara den uteblivna effekten.
(c) Cinacalcet jämfört placebo minskade risk för död och hjärtkärlsjuklighet. Biverkningarna
var dock svårare än förväntat, varför diskussionen nu gäller om biverkningarna är acceptabla
jämfört med behandlingsvinsten

31 svarsalternativ 2
Fråga 32.
FSGS kan delas in i primär (idiopatisk) och sekundär FSGS.
(a) Hur stor procent är idiopatisk? (1p)
(b) Vilka är skillnaderna i klinisk bild som kan få en att misstänka vilken form det för sig om
(1p)
(c) Hur skiljer sig behandlingen? (1p)
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a. 80%
b. Mer fulminant nefros vid idiopatisk, dvs mer uttalad proteinuri mm
c. Endast den idiopatiska formen skall behandlas med immunsuppression
Fråga 33.
Du har en hemodialyspatient som har ett AV-graft. Sköterskan kommer och säger att det
blöder länge från stickhålen efter dialysen. Vad bör du kontrollera och hur åtgärda? (Ange
minst 2 saker = 2p)
33. Om patienten kan ges lägre dos heparin (eller motsvarande)
Om patienten tar perorala antikoagulantia eller trombocythämmare och i så fall
ompröva indikationen för dessa
Om patienten har ett högt tryck i graftet beroende på stenos på vensidan, d v s gör
ett ultraljud/doppler.

Fråga 34.
Ange de två vanligaste orsakerna till njurartärstenos, två ovanliga orsaker till njurartärstenos
och två iatrogena orsaker till njurartärstenos! (2p)
Vanligast: Arterioskleros och Fibromuskulär dysplasi
Ovanliga: Mb Burger, Neurofibromatos, Takayashus, PAN
Iatrogena: Strålbehandling, ärrbildning efter kirurgi
(2/3 =1p, 3/3 = 2p)
Fråga 35.
Förklara varför loop-diuretika ibland kan ha en obetydligt eller till och med ingen diuretisk
effekt på en patient med nefrotiskt syndrom? (2p)
Hypoalbuminemi leder till en ökad distributionsvolym för läkemedlet, och en lägre
proteinbindningsgrad; loop diuretika binds till albumin och måste vara bundet till albumin
för att kunna transporteras ut av OAT (organic anion transporter) som finns på basolaterala
membranen i proximala tubuli Loopdiuretika(obundet) inhiberar Na+/K+/2CL- cotransporter på den luminala membranen av den tjocka ascenderande skänkel
Fråga 36.
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Du är PAL för en medelålders kvinna med diagnosen Granulomatös polyangiit (Wegeners).
Hon insjuknade för 6 månader sedan med allmänsymptom, övre och nedre luftvägs
engagemang och snabbt förlöpande glomerulonefrit. Njurbiopsi visade crescents i 12/15
glomeruli och CT påvisade granulom i lungorna. Vid insjuknandet var patienten positiv för
PR-3 ANCA i hög titer och plasma-kreatinin var 234µmol/L. Patienten erhöll behandling med
i.v. sendoxan pulsar i kombination med kortison och uppnådde fullständig remission på den
behandlingen. Du träffar nu patienten på mottagningen och skall sätta in en
underhållsbehandling.
(a) Hur bedömer du patientens risk för recidiv ? Hög risk? Låg risk? Motivera din bedömning!
(1p)
36 a Hög pga GPA/PR-3/Luftvägsengagemang/intravenös pulsbehandling av
sendoxan (0,5p för PR3-ANCA alt GPA och 0,5 p för iv puls cyklof)
(b) Med utgångspunkt från de randomiserade studier som är publicerade, vilken
underhållsbehandling sätter du in (utöver ev kortison)? Preparat och duration! (1p)
36 b Imurel (Azatioprin), s 2 mg/kg kroppsvikt, minst 2 år
Fråga 37.
Via akuten kommer till vårdavdelningen en man med proteinuri, hematuri och snabbt
sjunkande njurfunktion. Ni gör en njurbiopsi som visar crescents i 10/12 glomeruli. För att
vidare karakterisera den här snabbt förlöpande glomerulonefriten gör patologen en
immunofluorescens. Utifrån IF fynden kan man dela in crescentnefriten i 3 typer. Vilka 3
immunofluorescens mönster kan man se? Ge minst ett exempel på en systemisk sjukdom för
varje typ! (2p)
Linjärt mönster – Goodpastures syndrom
Granulärt mönster – SLE, HS= IgA-vaskulit
Pauci-immun – GPA, MPA, CSS
(2/3 = 1p, 3/3 = 2p)
Fråga 38.
Stina 78 år, hemodialyspatient, kommer in till akuten två dagar efter midsommarafton p.g.a.
en uttalad trötthet och allmän svaghet, hon orkar inte gå, och kan inte resa sig från stolen utan
din hjälp. Stina förnekar smärtor, andfåddhet, feber. Du finner inte någon fokal neurologi,
däremot en allmän svaghet i såväl övre som nedre extremiteter.Temp 37,2 Hjärtfrekvens
75/min. BT 140/95 mmHg Senaste dialysen var midsommarafton, och nästa dialys är redan
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senare idag. Vilken är den mest sannolika orsaken till de nu aktuella och akuta symtomen?
(1p)
38 Hyperkalemi

Fråga 39.
Sune, 18 år gammal, kommer på återbesök efter att ha blivit njurtransplanterad för ett år
sedan. Han mår prima, tycker att studierna går fint och han ser fram emot studentexamen till
sommaren. Sune njurtransplanterades i predialytiskt skede, hade en uremi sekundärt till en
medfödd missbildning av urinvägarna. Sune har inte haft någon infektion och inte heller några
problem från tarmen under det senaste halvåret. Plasma kreatinin är 115 µmol/L eGFR 45
ml/min., Hb 130g/L, LPK 8x109/L, Trombocyter, leverstatus, elektrolytstatus, blodsocker är
utan anmärkning. Han medicinerar med Mykofenolatmofetil samt Tacrolimus, och bedyrar att
han inte tar några extra läkemedel/naturpreparat. Tacrolimuskoncentrationen varierar ganska
mycket, du ser att till dagens besök är den 6 ug/l, men de föregående tre värdena är 2, 5, resp.
2,5
Vad misstänker du i första hand är orsak till de varierande tacrolimusnivåerna hos Sune?
Motivera! Åtgärd? (2p)
39Bristande följsamhet i medicineringen, är särskilt vanligt hos ungdomar. En noggrann
diskussion med patienten angående hur, när han tar sina mediciner.
Fråga 40.
Hur många patienter finns i Sverige idag (2012) som har aktiv behandling (njurtransplantat
alternativt dialysbehandling) för en kronisk njursvikt? (1p)
40 1 p för på 1000talet precision dvs 8500-9500
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