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Sammanfattning
Introduktion: Akut njursvikt är ett tillstånd som kännetecknas av att njurarnas funktion
reduceras häftigt under en kort tidsperiod. I och med denna kraftiga nedsättning så
klarar inte njurarna att rena kroppen i lika stor utsträckning som tidigare och
restprodukter ackumuleras. Cox-enzym är ett enzym som förekommer i två isomerer:
COX-1 och COX-2. COX-1 är vanligt förekommande i kroppens celler och framförallt i
magslemhinnan. COX-2 förekommer också i kroppens celler men centralt är att de
bidrar till inflammation . I njuren så är båda dessa former av cox-enzym aktuella och
dess uppgifter är essentiella. Vid behandling med den antiinflammatoriska
läkemedelsfamiljen NSAID (eng. non steroidal antiinflammatory drugs) så resulterar
det i en hämning av cox-enzymerna. De icke-selektiva cox-hämmarna hämmar både
COX-1 och COX-2, medan de selektiva cox-hämmarna hämmar COX-2. På grund av
cox-enzymernas viktiga uppgifter i njuren så kan njurfunktionen ta skada genom
behandling med NSAID. Sambandet mellan COX-hämmare och utveckling av akut
njursvikt är då väldigt intressant att undersöka.
Syfte: Syftet med detta arbete är att jämföra icke-selektiva cox-hämmare med selektiva
cox-hämmare samt paracetamol för att undersöka ifall eventuella samband mellan
behandling av dessa preparat och akut njursvikt existerar.
Metod: 4 kliniska studier ingick i detta arbete samt en review och en fallbeskrivning.
Samtliga artiklar inhämtades från pubmed.
Resultat: De icke-selektiva cox-hämmarna och de selektiva cox-hämmarna fick
snarlika resultat i respektive studie, med de båda grupperna påverkade njuren signifikant
mer än placebo. Beroende på levnadsförhållandena hos studiepopulationen kunde olika
resultat uppnås. Det som var väsentligt inom detta var de predisponerade faktorerna, det
vill säga att ifall populationen hade någon utav riskfaktorerna som ökade risken för
negativa händelser, såsom: hjärt-kärlsjukdomar, annan medicinering eller ålder. I dessa
fall förekom en högre frekvens utav signifikanta förändringar i njuren. Akut njursvikt
framkom inte som ett signifikant i någon utav studierna, dock skedde signifikanta fall
utav hjärtsvikt och ödem i 1 av 4 studier. Förändringar i övriga parametrar som
undersöktes nådde även de signifikanta resultat, bland annat GFR, plasmaelektrolyter,
elktrolytutsöndring, prostaglandiner i plasma samt urin och skillnader i RAAS-systemet.
Diskussion: Alla studier hade gemensamt att NSAID påverkar njuren mer än placebo.
Är behandlingsperioden dock inom rimliga gränser och doseringen inom terapeutiska
doser så sker till större del inga påfrestningar på njuren och de värden som väl påverkats
återvänder mestadels tillbaka till ursprungsläge. Riskfaktorerna bör existera för att
renala händelser skall uppstå oavsett läkemedelsgrupp. Det på grund av cox-enzymernas
läge i njurarna och dess påverkan på bland annat blodtrycket. Det gör att njuren har ett
samspel med övriga organ i kroppen framförallt det kardiovaskulära systemet. Existerar
redan en nedsättning på den fronten så kommer NSAID preparatet att lättare kunna
angripa.
Slutsats: Samband mellan NSAID och risk att utveckla akut njursvikt är aktuell. Dock
krävs väldigt höga doser eller långvarigt användande av läkemedlen för att akut
njursvikt skall uppstå. Riskfaktorer som ålder, hjärt-kärlsjukdomar och
multimedicinering är nödvändiga för att behandling med NSAID skall kunna ge upphov
till akut njursvikt.
Nyckelord: acute kidney failure, COX-2 inhibitors, kidney, prostaglandins, rofecoxib,
NSAID

Ordlista:
Addukt: En produkt av vilken två eller fler molekyler slagits samman genom direkt
sammanslagning.
Afferenta arteriolen: Det blodkärl som leder blodet in i glomerulus.
Blockrandomisering: Randomisering utifrån ett mönster som säkerställer det
nödvändiga antalet försökspersoner i varje studiegrupp.
Crossover fas: Fasen då byte av läkemedel sker inom studien.
Dubble-dummy: Både placebo samt läkemedel ges till en och samma patient under
studiens gång genom altererande perioder.
Efferenta arteriolen: Det blodkärl som leder blodet ut från glomerulus.
GFR: Glomerulära filtrationshastigheten.
Intermediator: En produkt som är ett nödvändigt mellansteg i framställningen av en
slutprodukt
Juxtaglomerulära apparaten: Blodtryck – och blodvolymregleringssystem, finns i
varje nefron.
Kaspaser: Ett protein som styr över apoptos (programmerad celldöd.
Myogen aktivitet: Kärltrycket
PGE2: En vanligt förekommande prostaglandin i glatt muskulatur. Har en
vasodilaterande effekt.
PGI2: Prostacyklin
Post hoc analys: Test/analys som från början av studien inte var planerad.
Prostaglandin: Hormonliknande ämnen som produceras i flera utav kroppens celler.
Proteinuri: Mängden proteiner i urinen
RAAS: Renin angiotensin aldosteron systemet.
Vasodilatation: Kärlvidgning
Vasokonstriktion: Kärlsammandragning
6-keto-PGF1α: Aktiv metabolit av prostacyklin
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1 Introduktion
1.1 Njurens	
  anatomi	
  och	
  histologi	
  
1.1.1 Njurens	
  organanatomi	
  	
  
Varje njure består utav njurbark som omsluter hela njurens insida (njurmärgen)
och är njurvävnadens yttersta del [1]. Njurmärgen består av strimmiga konformiga
strukturer samt utav njurpyramiderna [2]. Njurpyramiderna är små
pyramidformade områden som det finns 10-15 utav inuti respektive njure [1]. Dessa
njurpyramider består av ett stort antal rörsystem, där varje enhet kallas för nefron.
Varje nefron kan betraktas som en funktionell enhet. Inom varje litet nefron finns
det en njurkopp, där ett litet kärlnystan vid namn glomerulus befinner sig, samt en
njurkanal vid namn tubulus. En mängd kapillärer omger denna kanal. En miljon
nefroner uppskattas förekomma inom vardera njure [3]. En reduktion av antal
funktionella nefronen leder till reducerat njurfunktion och i längden till
njurinsufficiens.

	
  

Figur 1: En bild över njurens alla delar i genomskärning. Bild tagen från 1177.se med tillåtelse
från illustratör Kari Toverud [1].

1.1.2 Nefronets	
  anatomi	
  
Varje nefron består av flera anatomisk-funktionella underenheter. Först och främst
kommer glomerulus som var det lilla kärlnystanet. Runt detta kärlnystan finns
Bowman’s kapsel och dessa två tillsammans bildar njurkroppen. Här bildas
primärurinen. Efter njurkroppen kommer tubulus som kan indelas i den proximala
tubulus, som är den del av tubulus som är framför den lilla slynga som finns längst
ner. Slyngan i sig kallas för Henle’s slynga för att sedan övergå i distala tubulus.
Slutligen kommer samlingsrören [4].
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Njurfunktionen kan bedömas genom att estimera den glomerulära
filtrationshastigheten (GFR). GFR är ett mått på hur stor blodvolym njurarna kan
rena per minut av en given substans och uppges i enheten ml/min [5]. Detta är
absolut GFR. Ibland normeras GFR till kroppsytan, och då kallas det för relativ
GFR och enheten är ml/min per 1.73 m2. Oftast används kreatinin som en endogen
markör för estimering av GFR genom en formel. Detta kallas för eGFR, eller den
estimerade glomerulära filtrationshastigheten.	
   Se mer under ”Nefronet som
njurens funktionella enhet”.

1.1.3 Njurens	
  fysiologiska	
  funktion	
  
	
  
Njurarnas främsta funktion är att rena kroppen från slaggprodukter genom att
bilda urin där dessa utsöndras. Utöver detta så kontrollerar även njurarna bland
annat syra/basbalansen, elektrolytbalansen samt kroppens vätskebalans.
Förutom dessa huvudsakliga uppgifter så har njurarna en rad andra viktiga
funktioner och är involverade i ett flertal andra fysiologiska processer i kroppen.
Njurarna har många homeostatiska funktioner och sköter bland annat regleringen
av blodtrycket, tillverka glukos, hormonsyntesen och vitamin D aktivering samt
andra endokrina funktioner [3].

	
  
1.1.4 Nefronet	
  som	
  njurens	
  funktionella	
  enhet	
  
I nefronet sker reningen av blodet. Läkemedel och annat slagg som kroppen inte
behöver längre är sådant som njurarna renar bort i denna process. För att ett ämne
ens skall få komma in i njurarna så krävs det att den är vattenlöslig. De ämnen som
inte uppfyller detta krav brukar vanligtvis metaboliseras i lever till en mer
vattenlöslig metabolit innan den når njuren. Exkretion är den process som
beskriver hur ämnena som kroppen inte vill ha mer elimineras, med andra ord:
eliminering via njurarna. Exkretionen omfattas utav den glomerulära filtrationen tubulär reabsorption + tubulär sekretion.
När blodet kommer in i njurarna via njurartären, afferenta arteriolen, så är det i
glomerulus som filtreringen av blodet kommer att ske, även kallat glomerulär
filtration. Vätska separeras från blod genom det höga trycket och hamnar i en
omslutande säck medan blodcellarna kvarstår i blodkärlen. Tubuli, som är
ihopkopplat med nefronet, är nästa anstalt för vätskan som här kallas för
primärurin [1]. Primärurin är den filtrerade delen av blodet där slaggprodukterna
befinner sig. Primärurinen är även rik på vatten och salter och antar ett värde på
runt 180 liter [4]. Först reabsorberas socker och proteiner i proximala tubulus [5].
Ett återupptag av vatten sker efteråt och ca nittionio procent av vattnet
reabsorberas främst i Henles slynga och mängden urin minskar till ungefär en och
en halv liter. Alla restprodukter befinner sig då kvar i urinen som nu är redo för att
elimineras ut via urinering [5]. Att nämna lite kort är också att i distala tubulus och
samlingsrören så korrigeras urinens syra – och basbalans samt vatten - och
elektrolysbalansen [4].
De läkemedelsmolekyler som är proteinbundna filtreras normalt inte och
transporteras vidare med den efferenta arteriolen ut ur glomerulus och till den
generella blodcirkulationen. Vissa substanser kan dock transporteras via aktiva
transportmekanismer eller jonpumpar från blodbanan över tubulusepitelet till
tubuluslumen. Detta är en energikrävande process, ofta mot en
koncentrationsgradient som kallas för tubulär sekretion. Särskilt lipidlösliga
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läkemedel, proteinbundna och obundna, utsöndras via tubulär sekretion.

	
  
1.2 Njurarnas	
  funktion	
  i	
  kroppens	
  homoestatiska	
  processer	
  
Kroppen är självreglerande i sig själv och många utav dessa livsnödvändiga
processer sköter njurarna.

1.2.1 	
  Njurar	
  och	
  vätskebalansen	
  
Att kroppens vattenbalans skall hållas i schack är en extrem viktig balansgång för
kroppen. Skulle vattennivåerna öka så kan det bildas vattenansamlingar i kroppen
med konsekvenser som svullnad och förhöjt blodtryck. Njurarna försöker se till att
den överflödiga vätskan blir till urin [3]. Med i denna process är bland annat
elektrolyterna natrium och kalium. i njuren så utnyttjas natrium-kaliumpumpen på
så sätt att natrium kan utvinnas från primärurinen som framställs. Natriumkaliumpumpen finns i cellernas membran och genom natriums transport ut ur
cellen så sker denna utvinning av natrium [6]. På så sätt styrs mängden vätska
extracellulärt men även cellernas syra-basbalans.

1.2.2 Salt-‐syra	
  balansen	
  och	
  elektrolytbalansen	
  
Utan celler skulle inte kroppen fungera. Människan är uppbyggd utav miljarder
celler och för att de skall kunna ha normal funktion så livnärs de utav blod. Blodet
är rikt på syre, vatten och energi som de försörjer cellerna med. Även salter finns i
blodet och dessa bör finnas i lagom mängd, då för mycket respektive för låga halter
är skadligt för cellerna. Blodets pH är också betydelsefullt för cellerna och det är
njurarnas jobb att hålla dessa nivåer av både salt och pH under normala
förhållanden [3]. Njurar har en stor roll i att reglera elektrolytbalansen i kroppen.
Förändringar i blodtryck och blodvolym snappas upp av baroreceptorerna som
finns belägna i aortans översta båge samt i halspulsådern. Baroreceptorerna skickar
även signaler till det sympatiska nervsystemet och även till reninangiotensinsystemet (RAAS) [7]. Bortsett från RAAS blodtryckshöjande egenskaper
som nämns mer detaljerat under ”1.3.4 Njurar och blodtryck” så har de även ansvar
vad gällande kroppens elekrolytbalans. När baroreceptorerna detekterat
förändringarna i exempelvis blodvolym så sätts de igång och resultatet blir en
minskad renal genomblödning, förhöjd reabsorption av natrium och vatten som på
så sätt leder till minskad frisättning av ämnet. När sådana förändringar i
osmolaritet sker så svarar kroppen genom att ett ämne vid namn vasopressin
utsöndras. Vasopressin går även under namnet antidiuretiskt hormon (ADH) och
avges från hypofysen i hjärnan och det är med hjälp av angiotensin II som
stimulerar denna utsöndring som den sker [8]. Som namnet antyder så verkar
ämnet antidiuretiskt, alltså att vattnet inte drivs ut ur kroppen. Då bidrar det
förhöjda vatten återupptaget till att vätskenivån höjs och på så sätt blodvolymen.

1.2.3 	
  Njurar	
  och	
  blodtryck.	
  
Eftersom njurarna kontrollerar vattenbalansen i kroppen så är det inget undantag
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att de även kontrollerar blodtrycket. Med andra ord är njurarna ett huvudsakligt
organ för kontroll av blodtrycket och det fungerar på så sätt att ifall blodtrycket
skulle förmå sig att höjas så reagerar njurarna på det och gör sig av med salt och
vätska via urin. Skulle situationen vara tvärtom så svarar njurarna på att se till att
urinproduktionen minskar och att kroppen inte blir av med behövlig vätska.
Njurarna kan även påverka blodtrycket genom att justera blodkärlets diameter. Det
gör njuren genom att producera renin som styr just detta. Att bilda hormoner var
en av njurens uppgifter [3]. Ansvarig för detta är njurarnas reninangiotensinsystem där renin ingår. När det låga blodtrycket uppfattas av njurarna
och vätskan skall ut från kroppen så reagerar en liten del vid namn den
juxtaglomerulära apparaten. Varje litet nefron har en sådan apparat och det är
den som uppmanar njuren till att frisätta reninet. Allting i njurarna sker på väldigt
små plan och alla små delar samarbetar med varandra. När renin frisatts så
kommer nästa steg som är att renin påverkar ett protein som heter
angiotensinogen. Denna angiotensinogen blir till två delar varav den ena heter
angiotensin I. Då kommer ett enzym som heter angiotensinkonverterande enzym
(ACE) att omvandla angiotensin I till angiotensin II. Då kan angiotensin II få
kapillärerna i glomeruli att dra ihop sig genom att binda till särskilda receptorer
och blodtrycket höjs [6].

Figur 2: Bild över renin angiotensin aldosteron systemet (RAAS) och alla steg som uppstår vid
hypotension. Modifierad efter ref [9]

1.3 Akut	
  njursvikt	
  	
  
När njurarna inte kan filtrera blodet i lika stor utsträckning som tidigare eller
upprätthålla salt-syrabalansen så innebär det att deras kapacitet reducerats. Det
krävs att njurarna fungerar som de ska för de är livsnödvändiga för att kroppen ska
fungera som den ska. Detta tillstånd kallas för kronisk njursvikt och innebär att
njurarnas funktion försämrats eller avstannat. Kronisk njursvikt föregås ofta av
akut njursvikt som har en incidens på 2-5 % hos patienter som kommer till en
kirurgisk eller medicinsk akutmottagning [1].
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Figur 3: Konceptuell modell av utvecklingen av akut njursvikt. Modifierad efter ref [10]

1.3.1 	
  Sviktens	
  akuta,	
  subakuta	
  och	
  kroniska	
  förlopp	
  
Om inte tillräckligt med blod passerar njurarna så kommer inte alla ämnen som
kroppen vill bli av med att försvinna, just för att urinen får problem med att lämna
njuren. Det beror inte på njuren i sig utan oftast är det en följd av vätskebrist.
Oftast kan diarré eller ett för litet vätskeintag vara en orsak till vätskebrist.
Vid vätskebrist så drabbas blodet genom att på sätt minska. Minskad mängd blod
leder till minskat blodtryck. När kroppen börjar åldras så fungerar inte alla
kroppsliga funktioner på samma sätt om man jämför med en ung person. Så för en
ung kropp är detta något som kan justeras med enkelhet men i den äldres fall så är
den förmågan försämrad liksom de övriga förmågorna [11]. Det finns även flera
andra orsaker till akut njursvikt hos människan, exempelvis njursten, tumörer i
njurkanalerna samt förstorad prostata hos män som gör det svårt att urinera. Dessa
orsaker kan klassificeras i tre olika kategorier: prerenala -, renala - och postrenala
orsaker. Prerenala orsaker är sådana som orsakar att blodflödet till njurarna
förhindras så inte tillräckligt med blod når dit. Exempel på detta kan vara låg
blodvolym, lågt blodtryck, hjärtsvikt eller att ischemi uppstår i njuren på grund av
att något kärl täppts igen tillexempel njurvenen [12]. Läkemedel har även mestadels
med de prerenala faktorerna att göra. Renala orsaker är sådant som uppstått väl i
njuren som tillexempel glomerulära skador som akut interstitiell nefrit. Postrenala
orsaker är sådana belägna i urinvägarna eller i närliggande områden som
prostataförstoring hos män, inflammation och tumörer [12]. Akut njursvikt är en
omvändbar händelse som kan återställas ifall det upptäcks i god tid.

5

Figur 4: Olika förlopp efter akut njursvikt: 1. Fullständig återhämnting; 2 . Gradvis övergång till
kronisk njursvikt; 3. Övergång till terminal njursvikt tillfällig återhämtning; 4. Direkt övergång till
terminal njursvikt. Modifierad efter ref [13].
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Figur 5: Klassifikation av olika patogeneser till akut njursvikt. Modifierad efter ref [14].

När man pratar om att njurarnas funktion försämras så talar man om glomerulus
förmåga att filtrera blodet. Vanligtvis så har en frisk individ en filtreringshastighet
på 125 ml per minut. Beroende på hur pass mycket njurarna sviktar så kan denna
siffra minska till så lite som <30 ml per minut. Detta sätter en enorm press på den
njurkapacitet som väl är kvar och arbetet mångdubblas.
Blodtrycket ökar naturligtvis också med försämrad njurfunktion och allt eftersom
njurarna försämras så kommer blodtrycket att öka. Detta leder till ett ökat tryck på
glomerulus och risken finns att blodkärlen förstörs. Ett förstört nefron kan inte
producera urin mer [11,15]. Då kommer alla de ämnen kroppen vill bli av med att
lagras. När njurfunktionen minskat till ungefär 20 % av sin tidigare kapacitet i ett
friskt tillstånd så kan skillnader börja ses. Fosfatjoner och vätejoner ses öka och det
bidrar med att blodet blir surt. Vid lågt pH i blodet så påverkas bland annat
kroppens kalkbalans, och risken för benskörhet ökar [15]. Risk för hjärtkärlsjukdomar är då också aktuell.
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1.3.2 Läkemedel	
  som	
  orsak	
  till	
  akut	
  njursvikt	
  
Många läkemedel kan genom dess effekter ge upphov till akut njursvikt. Det kan
vara läkemedel som används vid hjärt-kärlsjukdomar och hypertoni men också
vanliga smärtstillande och antiinflammatoriska tabletter. Särskilt äldre patienter
rammas ofta av akut njursvikt i samband med NSAID-användning och antal
inläggningar ökar med åldern [16].

1.3.2.1 Paracetamol	
  
Paracetamol har funnits som läkemedel väldigt länge och används dagligen som
smärtlindring. Effekterna utav denna substans är något som än idag inte fastställts
men trots det har detta läkemedel används flitigt och med goda effekter.
Biverkningsprofilen är också väldigt låg vilket har gjort att paracetamol till ett
förstahandspreparat. Dock har det kommit fram att paracetamol kanske inte var så
”snäll” som kanske har konstaterats tidigare. Påverkan på hjärnans prostaglandiner
har setts på djurmodeller redan under tidigt 70-tal i mycket större utsträckning än i
andra vävnader vid samma doser. Då antogs det att paracetamol verkade som en
antiinflammatorisk enhet just i CNS. Detta påstående kan vid närmare granskning
stödjas ytterligare då COX reaktionsmekanism sker genom en tvåstegsprocess vid
namn peroxidasreaktionen. Peroxidaasreaktionen är väldigt lättmottaglig för
syreradikaler som det bildas mycket utav vid inflammation. Det klargör den dåliga
antiinflammatoriska effekt paracetamol har, för paracetamol skall inhibera denna
peroxidasreaktion men kan inte på grund av den stora mängd syreradikaler som
förekommer. I hjärnan så finns inte dessa syreradikaler i lika stor utsträckning och
på sås sätt kan denna teori vara en mycket trolig en i den fortsatta sökningen på
paracetamol verkningsmekanism [17].

1.3.2.2 NSAID,	
  ”icke	
  -‐	
  selektiva	
  COX-‐hämmare”	
  
NSAID ”Non steroidal anti-inflammatory drugs” är en grupp läkemedel med
antiinflammatorisk effekt [18]. NSAID kallas även för COX-hämmare. Det är för att
verkningsmekanismen fungerar på så sätt att denna grupp läkemedel hämmar ett
ämne som heter cyklooxygenas [19].
När en skada uppstår i kroppen så produceras ett ämne vid namn prostaglandiner.
Det är i samband med prostaglandinerna som värk och inflammation uppstår.
Prostaglandinerna är lipider som finns naturligt i kroppen och bildas från en
fettsyra, arakidonsyran [20]. Det är denna som den grupp prostaglandiner som ger
upphov till inflammation. Det finns även två andra grupper prostaglandiner med
andra ursprung som styr andra biologiska processer. Det NSAID preparat då gör är
att hämma cyklooxygenas och därmed prostaglandinsyntesen så inflammationen
och smärtan minskar [18], se figur 6.
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Figur 6: Syntesvägar av olika prostaglandiner genom COX-1 och COX-2 och organpreferenser och
cellulära effekter. TXA2: Tromboxan A2; PGE2: Prostaglandin E2; PGI2: Prostaglandin I2; COX:
cyklooxygenas. Modifierad efter [21].

Cyklooxygenas finns i två olika varianter som benämns COX-1 respektive COX-2
(Figur 6). COX-1 är vanligt förekommande i kroppens vävnader så som njurar och
magsäck [22]. COX-1 är enzymet som omvandlar arakidonsyra till olika
prostaglandiner, som har olika cellulära effekter beroende på organsystem (figur 6).
COX-1 är ett så kallad konstitutionell enzym som är aktiv hela tiden, medan COX-2
induceras främst vid inflammationsställen och på sätt framställs de prostaglandiner
som ger upphov till de händelser som hör smärtinduktion och inflammation till
[23].
När det kommer till COX-hämmarna så finns de klassade som både selektiva och
icke selektiva. De icke selektiva omfattar de ”vanliga” NSAID preparaten som
ibuprofen, diklofenak och naproxen. Det innebär att de hämmar både COX-1 samt
COX-2. Medan de selektiva ”endast” påverkar cox-2 och kan ha en liten – eller
ingen påverkan som helt på COX-1. Dessa innefattar rofecoxib och celecoxib.
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COX-enzymer i olika delar av nefronet
Att COX enzymet förkom i njurvävnaden nämndes tidigare och då framställs
prostaglandiner även här. De har en varierad funktion, bland annat över de
tubulära funktionerna, utsöndringen av hormonet renin samt den tubulära vatten -,
natrium – och urea transporten [23].
Om detta ses i stora steg så kan det sägas att COX-1 har funktioner rörande
hemodynamiken och GFR. COX-2 påverkar mestadels salt-vattenbalansen/exkretionen. Var dessa två olika enzym befinner sig i njuren är lite olika, och det
beror på den anatomiska och fysiologiska distributionen av dem. Båda COXenzymerna finns i glomerulus hos de afferenta och efferenta arteriolerna bland
annat. COX-2 finns bland annat ensamt på ett par ställen såsom macula densa
(juxtaglomerulära apparaten), distala tubuli och i cellerna i Bowmans kapsel. I och
med detta så kan man lite olika svar på njurfunktion beroende på vilket av coxenzymerna som exempelvis blockeras. Att NSAID och coxiber påverkar
njurfunktionen är inget nytt. Njurar som exempelvis påverkas av icke selektiva
NSAID kan antingen vara beroende av prostaglandin (funktionell) eller ickeberoende av prostaglandin (anatomiskt).
De händelser som drabbar njuren beror på vilken typ av prostaglandin som
påverkas (PGE2, PGI2). PGI2 påverkar till störst del hemodynamiken , medan
PGE2 vidgar kärlbedd, minskar motståndet och ökar perfusionen. Hos en person
med normal hemodynamik så spelar inte upprätthållandet utav blodperfusionen av
prostaglandinerna någon större roll. Men skulle det istället vara så att en individ
hade försämrad hemodynamik till följd utav vätskebrist, då skulle njuren få lov att
framställa de prostaglandiner med kärlvidgande effekt för att istället inaktivera de
hormoner som bidrar med konstriktionen av kärlet, och på så sätt så bibehåller
njuren det normala blodflödet. Dessa prostaglandiner blir då avgörande för det
glomerulära flödet.
PGE2 som är deriverad av COX-2 finns främst i tjocka lemmen intill Henles slynga.
Dess uppgifter är att främja diures och natriures genom att hämma återupptaget av
natrium och vatten. Om PGE2 hämmas på grund av NSAID behandling så kan
istället motsatt effekt komma att uppstå vilket betyder att vattnet istället ansamlas i
kroppen och viktuppgång samt ödem kan uppstå.

Figur 7: Bild över COX-enzymernas placering i nefronet samt en förstorad bild över den
juxtaglomerulära apparaten. Här kan det ses att båda COX-enzymerna finns placerade i både den
afferenta samt efferenta arteriolen där de har vasodilaterande egenskaper. I macula densa finns
enbart COX-2. Modifierad efter ref [24].
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Försiktigheten med icke-selektiva NSAID är densamma för coxiber, de bör
användas med försiktighet till de personer som är i risk, tillexempel personer som
har multimedicinering, multisjuka personer och även personer med vätskebrist. Tas
det dock i terapeutiska doser och begränsade perioder så är det ingen större
påverkan på njuren. Det estimeras att bland patienter över 65 års ålder, att 1 av 200
kommer att utveckla akut njursvikt efter ny-insättning av NSAID inom en period på
45 dagar [25].

1.3.2.3 Övriga	
  läkemedel	
  
ACE-hämmare (Angiotensin converting enzyme inhibitors). Denna grupp utav
läkemedel är en utav de vanligaste vid behandling av förhöjt blodtryck. När hjärtat
sviktar så kan inte hjärtat pumpa blodet i lika stor utsträckning som tidigare. Då
försämras blodcirkulationen och mindre blod når njurarna. För att ett konstant
flöde skall uppstå i njurarna så produceras ämnet renin som i sin tur hjälper till i
produceringen av angiotensin II. Angiotensin II har en kontraherande effekt på
kärlen, och det leder till en blodtryckshöjning. Detta gynnar njurarna men det leder
till att hjärtat får arbeta hårdare. För att förhindra detta så används en ACEhämmare. Det en ACE-hämmare gör är att hämma det enzym som konverterar
angiotensin I till angiotensin II (angiotensin converting enzyme). Angiotensin II gör
även bland annat att hastigheten, med vilken njurarna kan filtrera avfall, ökar.
Hämmas då detta enzym så finns det mindre angiotensin II för att filtrera bort
slaggprodukterna [26,27].

Systemisk vasokonstriktion: ger ökat blodtryck
och därmed en progress av njurskada pga skada
på det glomerulära basalmembranet

Figur 8: En bild över njurens nefron. Visar de olika angripspunkterna för de olika
läkemedelsgrupperna. ACE-hämmare påverkar bland annat angiotensin II som ingår i RAASsystemet. Omarbetad från ref [26].
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Angiotensin II receptor blockerare (ARB). Detta är en ytterligare grupp som
används vid hypertoni. Denna preparatgrupp blockerar angiotensin II helt.
Angiotensin II har en effekt som verkar kontraherande på blodkärlen. I och med
blockaden utav detta ämne så vidgas kärlen och blodtrycket minskar. Genom denna
effekt används ARB som blodtrycksläkemedel. Men ur njurperspektiv så minskar
mängden angiotensin II och i och med det så finns det mindre angiotensin II kvar
för filtrering av slagg. Då kan njurfunktionen reduceras som följd av detta [26,27].

1.4 Autoreglering	
  av	
  njurarnas	
  blodflöde	
  
Att ett konstant glomerulärt blodflöde bör hållas i njuren är essentiellt. Oavsett om
kroppen får någon avvikelse i övriga processer så kan en jämn filtration av blodet
ske. RAAS-systemet är delaktigt även här och några utav RAAS uppgifter nämndes
dels under blodtrycket och dels under elektrolytbalansen, men nu kommer en mer
detaljerad beskrivning av detta system.

1.4.1 Fysiologisk	
  styrning	
  av	
  renalt	
  blodflöde	
  och	
  GFR	
  
När blodet kommer in i glomerulus så är det genom den afferenta arteriolen som
det sker. Prostaglandiner har en effekt främst på glatt muskulatur vilket i njurens
fall blir en påverkan på kärlen. Prostaglandinerna har en vasodilaterande effekt på
den afferenta arteriolen vilket resulterar i att blodtrycket sänks. Detta medför att ett
konstant flöde penetrerar njurarna och oavsett blodtrycksnivå så kan ett jämnt
flöde hållas. Detta kallas autoreglering. Så blodgenomblödning samt GFR är
beroende av resistans i njurarna, skulle motståndet vara för högt innebär det att för
lite blod når njuren och det är genom detta som autoregleringen existerar.
Autoregleringen beror främst på tre olika aktiviteter. Den första, vilket nämnts
ovan, är prostaglandinmekanismen som genom sina två specifika former påverkar
detta. PGE2 och PGI2 framställs i njurarna och deras uppgift är att skapa en balans
och harmoni vid utsöndring av noradrenalin och angiotensin II [28]. Angiotensin II
kontrollerar olika processer främst genom vasokonstriktion och just för att få den
där jämvikten mellan vasodilation och vasokonstriktion finns prostaglandinerna
[29]. Prostaglandinerna blir aktiva genom svar från det sympatiska nervsystemet
när det utsätts för stressiga förhållanden. I sådana fall så tar sig blodet tillbaka till
hjärtat och de centrala organen medan blodflöde kapas till de perifera kärlen.
Njuren som tillhör de perifera blodsystemet blir då drabbat och autoregleringen
fungerar inte då som det ska genom att olika transmittorsubstanser, bland annat
noradrenalin, utsöndras och binder till specifika receptorer ( -adrenergiska
receptorer) i den glatta muskulaturen och på så sätt får de kärlen att kontrahera
[20]. Noradrenalin påverkar även RAAS-systemet genom bindning till andra
receptorer ( -adrenergiska receptorer i juxtaglomerulära apparaten) och på så sätt
sker utsöndring utav renin [28].
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Figur 9: Bild över reglering av GFR genom styrning av kärltonus i den afferenta och efferenta
arteriolen. Vasokonstriktion i den efferenta arteriolen och vasodilatation i den afferenta arteriolen
ökar filtrationstrycket och därmed GFR. Vid dilatation i den efferenta arteriolen, t ex. vid
användning av ACE-hämmare reduceras filtrationstrycket och GFR. Samma effekt uppstår vid ökad
vasokonstriktion i den afferenta arteriolen, t ex. när NSAID upphäver den vasodilatatoriska effekten
av prostaglandinerna PGI2 och PGE2. Kraftigt modifierad efter ref [30].

Den andra aktiviteten som är nödvändig för denna autoreglering är processer via
den juxtaglomerulära apparaten. Denna apparat är nödvändig för GFR och det den
gör är att anpassa GFR med det filtrat som finns i distala tubuli (juxtaglomerulära
apparaten finns där glomeruli och distala tubuli möts). Detta gör den just med
frisättningen av renin. Den juxtaglomerulära apparaten (JGA) påverkas även utav
natriumklorid koncentrationen i distala tubuli och på så sätt skickar JGA signaler
till de afferenta arteriolerna. Skulle koncentrationen av natriumklorid minska i
distala tubuli så leder det till att den afferenta arteriolen vidgas samtidigt som
reninfrisättningen ökar. I samma veva så minskar vätska i distala tubuli på grund
av att GFR minskat (vi vet att ifall renin frisätts så innebär det att blodtrycket är
lågt vilket innebär att blodvolymen är låg pga vätskebrist) och då kommer
kontraktionen av den afferenta arteriolen att minska och då ökar flödet in till
glomeruli och GFR höjs [28].
Slutligen så styrs autoregleringen av myogen aktivitet. Den myogena aktiviteten är
med andra ord trycket i kärlet. Skulle blodtrycket höjas så kommer den afferenta
arteriolen att kontraheras, och tvärtom ifall blodtrycket skulle sjunka [28]. Så
RAAS-systemet påverkar autoregleringen till stor utsträckning med utsöndringen
utav renin. I de efferenta arteriolerna, som är de kärl som leder blodet ut från
glomeruli, finns det fler angiotensin II receptorer än vad det gör i afferenta
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arteriolerna. På så vis så kommer de efferenta arteriolerna att kontraheras till större
del än vad de afferenta arteriolerna gör, eftersom angiotensin II beror sig av renin.
Då ökar trycket in till glomeruli och det resulterar i ökat GFR [28].

2 Syfte

•
•

Syftet med detta arbete är att undersöka risken för utveckling av akut njursvikt i
samband med användning av NSAID och coxiber.
Specifika frågeställningar som ska belysas är följande:
Skillnader mellan olika COX-hämmare och risk för njurpåverkan när det gäller risk
för njursvikt (paracetamol, klassiska NSAID och COX-2 hämmare)
Vilka läkemedelsinteraktioner kan eventuellt öka risken för utveckling av NSAID
utlöst akut njursvikt och bör undvikas?

3 Metod
Detta är en litteraturstudie som gjordes VT-15. Internet användes till störst del i
detta arbete för faktainsamling och dylikt. Litteratursökningen gjordes via
databaserna PubMed och UpToDate för att leta artiklar till arbetet och MeSH
nyttjades för att hitta lämpliga sådana. Några utav MeSH orden bestod av bland
annat: acute kidney failure, renal disease, non steroidal anti inflammatory agens,
nephrons, toxicity och prostaglandins. Exklusionskriterierna var studier som gjorts
på barn och spädbarn (<18 år) och också djur. Sökningarna gjordes 19.02.2015
samt 2.03.2015.
Sedan studerades artiklar och hemsidor som rekommenderades av handledaren.
Google användes som sökmotor för alla hemsidor och följande användes: 1177,
njurförbundet, njurdagboken, internetmedicin, janusinfo mfl. För att hitta dessa
hemsidor gjordes sökningar på bland annat: NSAID och njurpåverkan, akut
njuinsufficiens,
cox-2
hämmare,
celecoxib,
rofecoxib,
cyklooxygenas,
prostaglandiner i njuren mfl. Totalt valdes 4 kliniska studier, varav en av dem
skickades till mig utav handledaren [35], en review samt en fallbeskrivning som
omtalas närmare i diskussionsdelen.
Databas

Sökord

Antal
träffar

#1

Acute
renal
failure [MeSH]

41744

#2

Non steroidal
anti
inflammatory
agents [MeSH]

5

#3

Prostaglandins
[MeSH]

133574

#4

#1 AND #2

378

#5

#1 AND
AND #3

Pubmed

#2

23

Granskade

Urval
1

Urval 2

23

23

3
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4 Resultat
Inledningsvis skall alla studier sammanställas i en nedanstående tabell för en bättre
översikt.

Studie

Preparat

Dos

Placebo

Antal
försökspers (*)
Behandlingstid
(¤)

Whelton A
2001 [31]

Celecoxib
Rofecoxib

C = 200 mg
x 1 R = 25
mg x 1

Nej

*= 810
¤= 6 veckor

Horackova
M 2005 [32]

Rofecoxib

25 mg x 1

Nej

*= 10
¤= 1 vecka

Dilger K
2002 [33]

Celecoxib
Diklofenak

C = 200 mg
x2
D = 75 mg x
2

Nej

*= 24
¤= 8 veckor

Swan SK
2000
(Bestod utav
2 studier)
[35]

Rofecoxib
Indometacin

R = 250 mg
x1
I = 75 mg x
1
R = 12,5
eller 25 mg
x1
I = 50 mg x
3

Ja

*= 15
¤= 6
dagar/period

Ja

*= 60
¤= 8 dagar

Rofecoxib
Indometacin

4.1 Cyclooxygenase-2–Specific Inhibitors and Cardiorenal Function: A
Randomized, Controlled Trial of Celecoxib and Rofecoxib in Older
Hypertensive Osteoarthritis Patients 2001 [31]
Bakgrund: Artrit och hypertension är två utav de vanligaste sjukdomarna som
drabbar äldre personer. Vid blodtrycksbehandling så är inte lämpligt med
behandling av icke selektiva NSAID mot inflammationen i lederna. Att satsa på en
behandling med en selektiv COX-2 hämmare vore att föredra och beskrivet i denna
kliniska studie är vilken av de två coxiberna, rofecoxib och celecoxib, som är att
föredra vid dessa sjukdomstillstånd. Att de två coxiberna har visat på positiva
effekter på blodplättar som magslemhinna är konstaterat, men effekterna på hjärta
och njurar är inte helt färdigställt. Syftet med denna studie var att få en bättre
uppfattning om de selektiva COX-2 hämmarnas effekt med särskild inriktning på
det kardiovaskulära systemet.
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Metod: Det som undersöktes i denna studie, som var av en randomiserad,
dubbelblind, parallellgrupp, "dubble-dummy" modell, var ifall Celecoxib 200 mg en
gång dagligen eller Rofecoxib 25 mg en gång dagligen var den som minst
associerades med hypertension samt ödem. Dessa tabletter tilldelades genom en
blockrandomisering.
Behandlingstiden för denna studie låg på 6 veckor. För att ta del av studien skulle
de deltagande, som var >65 år, ha en stabil hypertension och uppnå alla kriterier
för att ha diagnostiserats med artrit. De som uppfyllde inklusionskriterierna från
screeningfasen och rekryterades genomgick en 4 dagars NSAID wash-out period
samt diverse undersökningar samt för att få fram baselinevärden. Undersökningar
av patienterna gjordes 1 vecka efter baseline och upprepades därefter vecka 2 och 6.
De primära parametrarna omfattade signifikant ödem och förhöjda
blodtrycksvärden. Dessa kunde räknas in när som helst under studiens gång. De
sekundära parametrarna uppföljdes vid varje återbesök. Då inkluderades bland
annat förändringar från baseline i blodtryck, kliniskt signifikanta njurhändelser
och hjärtsvikt.
Resultat: De resultat som kom fram var att signifikant ödem var mer
förekommande i den grupp som behandlades med rofecoxib än i celecoxib gruppen.
Fler deltagare i rofecoxibgruppen hade även en högre andel av personer vars
blodtryck förändrats från baseline, både det systoliska och diastoliska, vilket var en
av sekundär parametrarna man undersökte. Att rofecoxib hade en högre andel
upprepade sig vid varje återbesök.

Figur 10: Procentuell andel över deltagare vars förändringar i blodtryck vart signifikant
betydelsefulla. Alla återbesök är inkluderade. Omarbetad från ref [31].
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Fyra personer ur rofecoxibgruppen utvecklade också hjärtsvikt som visade sig vara
statistiskt signifikant (p = 0,043). Sex personer ur vardera grupp fick också aningen
förhöjda serumkreatininnivåer, kaliumnivåer och ureakväve som ansågs vara
kliniskt signifikant.
I en post hoc analys som ingick i denna studie upptäcktes viktuppgång som
signifikant i båda behandlingsgrupperna. Det var dock mer frekvent i
rofecoxibgruppen än i celecoxibgruppen (vecka 1 (0.6% vs. 0.1%), 2 (0.7% vs. 0.2%),
and 6 (0.6% vs. 0.2%)).
Slutsats: Vid samtidig behandling av antihypertensiv medicinering och selektiva
COX-2 hämmare så bör processen övervakas noggrant så inga kardiorenala
händelser uppstår. Resultaten tydde på mindre fluktuationer i blodtryck samt
mindre ödem för de som behandlades med celecoxib än med de som behandlades
med rofecoxib.

4.2 Effect of rofecoxib on the glomerular filtration rate, proteinurea
and the renin-angiotensinsystem in elderly subjects with chronic renal
impairment 2005 [32]
Bakgrund: Ifall en individs njurfunktion beror på prostaglandinerna, så kan GFR
påverkas något enormt vid intag av coxiber. Har man inte redan fått nedsatt
njurfunktion genom det naturliga åldrandet kan tillräckligt lång konsumtion av
smärtstillande tabletter ge upphov till en reducerat GFR. Nedsatt njurfunktion kan
även inträffa genom en påverkan av andra tillstånd såsom nefropati orsakat av
diabetes eller via vaskulär väg. Genom detta blir det en ökad risk att utveckla
njursvikt genom coxibbehandling. Syftet med denna studie var att se rofecoxibs
verkan på GFR, proteinurea och RAAS-systemet.
Metod: Åtta kvinnor och två män deltog i studien och de var mellan 53 och 80 år.
De alla hade nefropati. De fick rofecoxib 25 mg i sju dagar under en balanserad salt
och vatten diet. 8 av patienterna hade känd hypertoni, och 3 stycken hade typ 2
diabetes (ingen signifikant proteinurea). 9 utav personerna hade en mild
reducering i GFR medan en person hade en måttlig reducering. Under studiens
gång så fick de deltagande en diet innehållande 6-8 g salt per dag. De fick även i
uppgift att drick minst 2 liter vätska om dagen. Uppföljning av dieten gjordes
genom dagliga mätningar och genom en 24-timmars natrium utsöndring. Vad
gäller annan medicinering så fick inte patienterna någon medicin som har en
påverkan på RAAS-systemet eller prostaglandinproduktionen, det omfattar bland
annat
ACE-hämmare,
beta-blockerare,
NSAID och
diuretika.
Alla hänsynstagande parametrar såsom GFR, RAAS, prostaglandin F2 och F2-alfa
utsöndring och albuminurea undersöktes innan behandlingens start samt dag 7.
Resultat: De värden man fick fram av de olika parametrarna man undersökte
rörande GFR nådde ingen statistiskt signifikant nivå. Det var bland annat inulin
clearance, kreatinin clearance, serum cystatin.
Albuminutsöndringen nådde inte heller någon signifikant skillnad på värdena före
och efter behandling.
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Rofecoxib har haft viss påverkan på prostaglandinerna, framför allt på PGF2-alfa
som nådde signifikant nivå. (p = 0,024). PGF2 fick inte ett signifikant resultat (p =
0,059).
Plasma renin aktivitet och serum aldosteron koncentration: Detta var RAAS
parametrarna som undersöktes och beroende på position så nås statistisk
signifikans. I stående position så minskar både aldosteronkoncentrationen samt
renin aktiviteten i plasma (p = 0,019 respektive p = 0,008).
Slutsats: Resultaten från denna studie visade på att en korttidsbehandling med
rofecoxib inte förknippades med betydande förändringar i GFR hos en äldre
studiepopulation med ett kontrollerat salt – vattenintag. Detta trots en signifikant
reducering av RAAS.

4.3 Effects of Celecoxib and Diclofenac on blood pressure, renal
function and vasoactive prostanoids in young and elderly subjects
2002 [33]
Bakgrund: Detta var en randomiserad dubbelblind studie med en crossover fas
som studerade de renala funktionerna av en selektiv cox-2 hämmare, celecoxib, och
en icke-selektiv cox hämmare, diklofenak. Dels utfördes studien på unga deltagare
och dels på äldre.
Metod: Behandling med någon form utav läkemedel var otillåtet 3 veckor innan
studiens början, men även under studiens gång. Deltagarna delades in i två
grupper, de unga för sig och de äldre för sig. De unga bestod av 12 friska frivilliga
individer mellan åldrarna 31.7 ± 5.0, 6 kvinnor och 6 män. Den äldre gruppen var
även dem 12 personer inom åldersintervallet 68.3 ± 2.1, 3 kvinnor och 9 män.
Försökspersonerna blev tilldelade antingen 200 mg celecoxib två gånger dagligen
eller 75 mg diklofenak två gånger dagligen. Behandlingsperioden med respektive
läkemedel var 15 dagar innan crossover fasen ägde rum, då var det minst en 3
veckors behandlingsfri period för att undvika crossover effekter. Ett jämnt saltintag
på 4-6 gram skulle hållas per dag.
De parametrar som undersöktes var bland annat blodtryck, effekter på RAASsystemet och den glomerulära filtrationshastigheten samt de proteiner som
utsöndras i urin som används som markörer.
Blodtrycket på de deltagande mättes under 24 timmar med en automatisk
blodtryckstagare dagen innan respektive behandlings början samt sista dagen på de
båda behandlingarna. Under detta 24 timmars intervall skulle minst 64 avläsningar
av blodtrycket kunna vara korrekt avlästa och bedömningsbara.
Under behandlingens gång så samlades urinprover in för att undersöka bland annat
natrium -, kalium - och kreatininutsöndring. Urinen samlades in under en 24
timmarsperiod och det skedde vid dag 1, dag 3 och 15 under varje
behandlingsperiod. Undersökning utav elektrolyterna skedde även genom
blodprover som togs samma dagar som urinproverna. Plasma renin aktiviteten,
renin koncentrationen i plasma och aldosteron var också parametrar man
undersökte genom blodprovet.
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GFR och proteinmarkörer mäts främst för att utvärdera njurarnas funktion,
framförallt vid ett insättande av en behandling för att se ifall man har någon form
av njurskada. Även här gjordes mätningar dag 1, dag 3 samt dag 15 av varje
behandlingsperiod i form utav intravenösa infusioner. Substansen sinistrin
administrerades intravenöst via armen och detta för att sinistrin är ett ämne som
utsöndras oförändrat via njurarna. På så sätt används denna substans som markör
för att uppskatta njurarnas funktion såsom GFR. Sedan togs urinprover för att
analysera
eikosanoider
där
bland
annat prostaglandiner
ingår.
Prostaglandinerna PGE2, PGE-M, 6-keto-PGFJ, 2,3-dinor-6-keto-PGF1 var några
utav substanserna man undersökte.

Resultat
Blodtrycket
Alla försökspersonerna hade varit följsamma med behandlingarna till hundra
procent. Effekterna på blodtrycket tydde inte på någon signifikant skillnad mellan
den äldre och yngre gruppen. Man kunde se en liten förhöjning i det arteriella
trycket hos den äldre gruppen efter behandling med celecoxib men dock inget som
nådde en signifikans nivå.
RAAS
Effekterna på RAAS tydde på en minskad renin aktivitet samt koncentration i den
äldre gruppen redan vid baseline och reducerades något mer redan efter 15 dagars
behandling hos de båda preparaten. Dock var det inget som klassades som
signifikant. Natriumutsöndringen i urinen som undersöktes under 24
timmarsuppsamlingarna skiljde sig inte åt mellan de olika åldersgrupperna vid
något utav tillfällena. Det gjorde inte heller de andra elektrolyterna som mättes i
plasma bland annat natrium och kalium.
Aldosteron i plasma var, från baseline, lägre hos den äldre populationen men som
sedan sjönk hos båda grupperna med båda läkemedlen efter 15 dagar. Det var inget
som var statistiskt signifikant.
GFR
Under studiens gång så var det inga betydande förändringar i GFR varken hos den
äldre eller den yngre gruppen. Det som kunde ses vid behandlingens start var att
hos den äldre populationen så var clearance signifikant lägre än de yngres.
Eikosanoider
Av de totalt sju eikosanoider som undersöktes lyckades behandlingen med
diklofenak att signifikant minska alla olika varianter förutom en utav dem, PGE2,
som inte riktigt nådde en signifikant nivå trots en ordentlig reducering. Dock sågs
inte lika gynnande resultat hos celecoxib som endast signifikant påverkade 6-ketoPGF1
och dess metabolit i stor omfattning 15 dagar in på behandlingen. En
åldersassocierad skillnad sågs endast med behandling med celecoxib hos 6-ketoPGF1 . Den signifikanta skillnaden sågs då efter 3 dagar.
Slutsats: Sammanfattningsvis så visar denna studie på att terapeutiska doser utav
celecoxib (200 mg x 2) och diklofenak (75 mg x 2) inte tydde på några betydande
förändringar hos varken den friska yngre eller den friska äldre gruppen. Fler
kliniska studier krävs på en studiepopulation där riskfaktorerna som förhöjt
blodtryck och njurnedsättning existerar.
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4.4
Acetaminophen-Induced
Nephrotoxicity:
Clinical Manifestations, and Management [34]

Pathophysiology,

Denna review beskrev och visade på eventuella orsaker och mekanismer för
njurpåverkan orsakat av paracetamol inducerad leverförgiftning.
Det som tidigare konstaterats inom detta ämne är att ca 1-2% av personer som går
på paracetamolbehandling och framförallt de som överdoserar läkemedlet utvecklar
njursvikt, och denna review fokuserar på att studera bland annat patofysiologin och
de kliniska kännetecknen rörande akut njursvikt vid överdosering av paracetamol.
Inom denna review framkommer även en fallbeskrivning av en 47-årig kvinna som
på grund av för hög konsumering av paracetamol åkt in på akuten för utredning.
Väl på sjukhuset så behandlades hon oralt med N-acetylcystein som är ett motgift
vid paracetamoltoxicitet [34].

Kemisk struktur av acetylcystein
Kemisk struktur över paracetamol
(bild tagen från http://sv.wikipedia.org/wiki/Acetylcystein) (bild tagen från http://sv.wikipedia.org/wiki/Paracetamol)

Allt eftersom drabbades denna kvinna utav leversvikt, hypoglykemi och
koagulopati. Efter ett par dagar stabiliserades patientens leverfunktion men under
sjukhusvistelsen så utvecklade patienten då istället akut njursvikt. Då kallades
expertis in för att avgöra om detta berodde på paracetamol eller om N-acetylcystein
hade ett finger med i spelet.

Resultat
Paracetamols negativa effekter beror främst på dess metaboliter som förekommer i
lever och i vävnader utanför levern. Paracetamol metaboliseras i levern och sker
främst genom fas II reaktionerna då ett glukoronylkonjugat eller ett sulfatkonjugat
tillsätts. Detta genom att kunna utsöndras via njurarna. När paracetamol
metaboliseras av CYP-450, som är ett mikrosomalt oxidationssystem, omvandlas
den till en reaktiv intermediator vid namn N-acetyl-p-benzoquinone imine
(NAPQI). Genom glukoronylkonjugatet så minskar NAPQI. Vid för höga doser
paracetamol så kommer mängden sulfat och glukoronid minska och detta tillåter
paracetamolen att navigeras mot CYP-450 och på så sätt bildas mer NAPQI. Det är
genom detta som toxiska effekter uppnås.
Tillsammans med glutation och sulfhydryl så formar NAPQI addukter på cellulärt
protein. I och med detta så störs kroppens homeostas och det leder till att ämnen
som tillexempel kaspaser aktiveras och det leder till programmerad celldöd, vilket
har setts i lever – och njurvävnad på djur. Att det uppstår i levern är logiskt men
hur kommer det sig att njurpåverkan sker? Genom granskning av data från både
människa och djur så finns det ett par olika mekanismer som tros stå bakom detta:
prostaglandin syntes, via CYP-450 systemet och genom N-decetylase enzym.
20

CYP-450 finns i både lever och njure, dock i olika mängd. Vid administrering av en
CYP-450 hämmare så kan antalet addukter reduceras och njurskadan minimeras.
Det har visats att vid tillstånd då CYP-450 systemet är överaktivt så kan
paracetamol toxiciteten att förstärkas. Sådana tillstånd omfattar exempelvis
läkemedel som inducerar dessa enzymer eller regelbunden alkoholkonsumtion. Ett
enzym tillhörande CYP-450 familjen är CYP 2 E1 och finns närvarande i njuren.
CYP 2 E1 aktiveras av testosteron och detta kunde ses i en undersökning som
gjordes på möss. Både hanmöss och honmöss ingick och vissa hade förbehandlats
med testosteron, och dessa var mer benägna att utveckla de reaktiva metaboliterna
och toxicitet i nefronet. Dock har inget sådant samband upptäckts hos människa.
Prostaglandin endoperoxide synthase, COX-2, är ett enzym vars effekt också kan
diskuteras i detta sammanhang. COX-2 finns i njurarna och omvandlar
paracetamol till toxiska metaboliter, troligtvis NAPQI, vilket leder till
programmerad celldöd. Detta har påvisats i både djur och människa. Dock är
paracetamoltoxicitet på grund av COX-2 mer associerat med kronisk njursvikt än
akut och detta på grund av att paracetamol binds till sådan hög grad att dessa
toxiska metaboliter bildas även vid normala doseringar. Detta anses inte vara
signifikant då den kliniska betydelsen inte är helt klarlagt ännu.
N-deacetylas har inte heller en helt säkerställd effekt, men teorier om detta enzym
finns också. Antingen påverkar det NAPQI eller paracetamolen genom att
deacetylera dess konjugat.
Enligt flertalet fallrapporter så har riskfaktorer tagits fram för denna
paracetamolinducerande försämring av njurfunktionen. Minskade mängder
glutation på grund av fasta, svält eller stor konsumtion av alkohol är en riskfaktor.
Mediciner som sätter igång CYP-450 kan försvåra en redan existerande toxicitet
eller orsaka att toxiciteten uppstår, detta genom att bilda intermediatorerna. Det
har även setts att unga vuxna och tonåringar är mer benägna att drabbas av
paracetamolinducerad njurpåverkan men detta har ingen fast klarlagd orsak.
Ser man på den kliniska utvecklingen av njursvikt på grund av paracetamol så är
uppkomsten vanligast mellan 1 - 8 dagar efter intagande. I denna artikel så var 2 –
5 dagar vanligast och plasmakreatininvärdet var som högt i genomsnitt efter 7
dagar efter intagande. Endast hos 1 % av testpersonerna blev dialys aktuellt men det
var oftast på grund av utökningar av andra sjukdomar eller tillstånd rörande andra
organ i kroppen.
Slutligen så kan N-acetylcystein nämnas som användes som motgift vid
paracetamoltoxicitet. N-acetylcystein har setts ha goda effekter mot leverpåverkan
men dock inte så mycket gällande njurpåverkan.
4.5 Effect of Cyclooxygenase-2 Inhibition on Renal Function in Elderly
Persons Receiving a Low-Salt Diet 2000 [35]
Bakgrund: Denna artikel innehöll två former utav studier: dels en randomiserad,
tre periods, singel-dos crossover studie och dels en randomiserad, parallell-grupp,
multipel-dos studie.
Syftet var att bestämma effekten av rofecoxib på de renala funktionerna hos en
äldre populationsgrupp. De deltagande var mellan 60 och 80 år gamla och gruppen
bestod utav 75 personer.
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Metod: I den första studien blev försökspersonerna tilldelade 250 mg rofecoxib
(som är betydligt högre än den rekommenderade dosen), men också 75 mg
indometacin samt placebo och dessa behandlingar fördelades på 15 personer.
I den andra studien gavs multipla doser av rofecoxib, antingen 12.5 mg eller 25 mg
och indometacin, 50 mg tre gånger dagligen samt placebo till de övriga 60
deltagande. Gemensamt med båda studierna var att populationen var att de fick
saltfattig föda. Anledningen till att saltfattig kost är en vanligt förekommande del i
de flesta studier är för att det förstärker det renala beroendet på
prostaglandinproduktionen.
Det som undersöktes och användes var förändringar i GFR, kreatininclearance
samt natrium och kalium i både plasma och urin. De deltagande hade alla god hälsa
och de med tidigare specifika sjukdomar, eller läkemedelsbehandling de senaste 6
månaderna uteslöts. Läkemedel som har en påverkan på njuren såsom
blodtrycksmediciner och övriga NSAID tillexempel.
Utförande:
Studie 1
De deltagande fick påbörja den saltfattiga dieten ett par dagar innan studiens
början. Rofecoxib 250 mg, indometacin 75 mg och placebo delades ut till
personerna slumpmässigt. Kreatininclearance mättes både före och efter
behandlingen. Denna studie hade en tre-perioders crossover design vilken betyder
att samtliga grupper prövar alla tre behandlingsalternativ med en crossover period
mellan varje.
För att beräkna GFR användes substansen inulin som markör. Genom en konstant
infusion så tillfördes detta inulin och eftersom inulin inte metaboliseras utav
kroppen så ses det hur stor andel som utsöndras oförändrat.
Studie 2
Åter igen så fick personerna i denna studie hålla sig till en saltfattig kost, denna
gång 8 dagar in på studien. Sedan blev de randomiserat tilldelade antingen
rofecoxib 12,5 mg dagligen; rofecoxib 25 mg dagligen, indometacin 50 mg tre
gånger dagligen eller placebo i fem dagar. De fick även här hålla sig till sin kostplan.
GFR beräknades den sjätte dagen med läkemedel. I denna studie användes istället
I-iothalamate som markör.
I de båda studierna så togs blod – och urinprov som undersökning utav inulin, Iiothalamate, natrium, kalium och kreatinin. De togs regelbundet från två timmar
före läkemedelsadministrering till 24 timmar efter och kreatininclearance samt
elektrolytbalansen i urin noterades dagligen.
Hypotesen för studie 1 var att rofecoxib och indometacin skulle ha liknande effekter
i minskning av inulinclearance. Den primära hypotesen för studie 2 var att
rofecoxib på 25 mg skulle minska GFR med 25 % eller mer jämfört med placebo.
Resultat: I studie 1 så sågs det att rofecoxib och indometacin signifikant minskade
GFR i betydligt större grad än placebo (P< 0,001 respektive P = 0,003). Rofecoxib
och indometacin sinsemellan hade ingen betydelsefull skillnad. Kreatinin i både
urin och plasma analyserades för att avgöra varje behandlings effekt på
kreatininclearance. Även här sågs signifikanta minskningar i kreatininclearance hos
rofecoxib och indometacin jämfört med placebo, dock ingen signifikant skillnad
mellan de två.
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Resultaten för utsöndring av elektrolyter i urin skiljde sig lite mellan de olika
behandlingsalternativen. Rofecoxib och indometacin hade åstadkommit
signifikanta skillnader jämfört med placebo när det kommer till utsöndring av
natrium. Vad gäller utsöndringen av kalium så kunde ingen signifikant skillnad ses
mellan indometacin och placebo, men mellan rofecoxib och placebo var
minskningen signifikant.
Vid indometacins maximala koncentration så kunde en signifikant minskad
koncentration på 1,17 % av natrium ses i plasma jämfört med placebo. En liknande
minskning kunde ses med rofecoxib också men det var dock inget resultat som var
signifikant.
Vid rofecoxib och indometacins maximala koncentrationer så kunde en ökning av
kalium i plasma ses. Ökningen var så hög som 4,19 % hos indometacin och 2,30 %
hos rofecoxib.
Från studie 2 kunde dessa resultat fås fram. När det kommer till
iothalamateclearance så såg man att reduceringar förekom med rofecoxib 12,5 mg
och även rofecoxib 25 mg jämfört med placebo. Dessa resultat var signifikanta till
skillnad från indometacin vars reducering precis nådde gränsen till signifikans.
När kreatininclearance användes som ett mått på GFR så fick man inga
betydelsefulla resultat i minskning av GFR vare sig med rofecoxib, indometacin
eller placebo.
Kollar man på resultaten från natriumutsöndringen i urin så blir även dessa
resultat obetydliga. Det var endast rofecoxib på 12,5 mg som bidrog med en
signifikant minskning på 34.61. Utsöndring av kalium i urin gav inte heller några
signifikanta resultat med någon av behandlingarna.
Resultaten från analyserna av natrium i plasma visade att endast indometacin hade
en signifikant reducerade koncentrationen av natrium i plasman. Indometacin var
även den behandling som signifikant ökade kalium i plasma jämfört med de andra
två behandlingarna.
Slutligen så mättes kreatininnivåer samt ureakväve i blod två veckor efter
studiernas slut som ett mått på den renala funktionen. I alla deltagarna så var
värdena likt de värden man fick vid baseline.
Slutsats: Baserat på resultaten som tagits fram så finns enbart få kvalitativa
skillnader som uppstått mellan den selektiva COX-2 hämmaren och den ickeselektiva COX-hämmaren. På så sätt så har COX-2 enzymet en betydande roll i
njuren.
4.6 Diclofenac induced acute renal failure in a decompensated elderly
patient [36]
Detta var en fallbeskrivning ur ”Journal of pharmacology and
pharmacotherapeutics” då en 69 årig manlig patient beskrevs. Syftet med denna
artikel var att påvisa hur diklofenak medfört att akut njursvikt uppstått hos denna
patient.
Denna man behandlades för högt blodtryck och hade atenolol 50 mg som sin
medicin. Denna tablett togs en gång dagligen och har tagits sedan tre år tillbaka.
Han diagnostiserades även med spindel cell carcinom som en form av cancer, och
det skulle patienten opereras för. I det sammanhanget så fick han furosemid 40 mg
(loop diuretikum) som skulle tas innan operationen.
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Efter operationen så fick denna patient lite tillägg på sin läkemedelslista och
ordinerades:
Ranitidin 150 mg två gånger dagligen
En kombination av Diklofenak 50 mg med Serrapeptase 10 mg tre gånger dagligen
En kombination av Ampicillin 250 mg med Kloxacillin 250 mg tre gånger dagligen
för totalt 7 dagar
Efter 7 dagar så tog patienten upp några bekymmer som denne upplevt. Bland
annat uppsvullna ben och en minskad mäng urin vid miktion. Vid undersökning så
konstaterades det att värdena för plasmakreatinin och urea var förhöjda då de
jämfördes med värdena som tagits fram vid undersökning 4 dagar innan
operationen ägde rum. Kalium och natrium i plasma var något förhöjt men natrium
i urinen hade avtagit. I övrigt var allt inom normala gränser.
Diklofenak beslutades då att tas bort och kontroller gjordes därefter 1 dag, 5 dagar,
10 dagar respektive 1 månad efter provtagningen. Kontrollen som gjordes dagen
efter visade ingen signifikant skillnad men dock så såg man signifikanta skillnader
efter 5 dagar då patientens värden började minska och även ödemen började
reduceras. Dag 10 sågs ytterligare förbättringar och efter 1 månad hade alla värden
återgått till ursprungsläge.

Resultat
Att NSAID har en påverkan på njurarna kan tydligt ses. Denna patient är, utöver
allt som nämnts, en riskperson då ålder spelar stor roll för hur njurarna svarar på
en behandling med NSAID då dess funktioner avtagit. Patienten hade även en låg
blodvolym som nämns i rubriken. För lågt cirkulerade blodvolym är också en faktor
som ses hos många individer som utvecklar akut njursvikt och låg blodvolym sker
till en följd av brist på vätska som nämns i inledningen av detta arbete. Att
patienten då gått på en diuretisk behandling som leder till minskad vätska i
kroppen och sedan exponeras för NSAID ger en större chans att njurarna tar stryk.
Sen att behandlas med flera läkemedel kan leda till läkemedelsinteraktioner eller
att läkemedlet i sig har en kreatininhöjade egenskap. Andra sjukdomstillstånd
bidrar också till utvecklingen får en extra skjuts, som i denna patients fall: högt
blodtryck.
Prostaglandiner upprätthåller den glomerulära filtrationshastigheten men styr inte
bibehållandet av det renla blodflödet. För att en normalt flöde skall bevaras så sker
ett samarbete mellan prostaglandinernas kärlvidgande kvaliteter och RAASsystemets kärlkontraherande.
I situationer då kroppsvätska minskat så kommer prostaglandinet prostacyklin att
påverka homeostatiska processer genom att prostaglandinerna PGE2 och PGD2 gör
att kärlbädden i njurarna kontraheras samt att det renala kärlmotståndet sänks.
Således ökar det renala blodflödet och det som då händer är att blodet får sig en
omfördelning från njurbarken till området vid juxtamedullanefronerna. Detta
ifrågasätts av prostaglandinerna och de blir skeptiska till att bibehålla normalt GFR
i sådana situationer då blodvolymen minskat. Det är därför en individ kan drabbas
av hyperkalemi, ödem, förhöjt blodtryck och akut njursvikt.

24

5 Diskussion
Syftet med detta arbete var att undersöka och finna ett samband mellan behandling
av NSAID och risken att utveckla akut njursvikt. Alla resultat som tagits fram i
samtliga studier var relativt lika. NSAID preparat, vare sig de är icke-selektiva eller
selektiva, så har de en negativ påverkan på njuren i det långa loppet. Är det en kort
behandlingskur är det inga större påfrestningar på njuren, och även om värdena
kan komma att förändras så kan de snabbt återvända till ursprungsvärdet. Dock så
är effekterna på njurarna större vid de tillfällen studiepopulationen har haft någon
utav de predisponerande faktorerna, exempelvis hög ålder, multisjukdom,
multimedicinering och redan existerande njursjukdom vilken preparatgrupp det än
gäller.

5.1 Metoddiskussion	
  
En litteraturstudie användes för att få fram fakta till arbetet. Att använda sig utav
en litteraturstudie lämpade sig för att hitta artiklar men dock så tog det väldigt lång
tid att läsa igenom alla och hitta relevanta sådana. Mycket lästid ägnades åt just
detta och det påverkade arbetet negativt. Det slutade med att många artiklar
exkluderades utifrån dess innehåll. Ämnet som valdes är en följd utav en
läkemedelsbehandling och många studier kanske görs på själva behandlingen och
dess effekter, men väldigt få undersöker de ”bieffekter” man får utav en behandling,
så detta gjorde också sökandet svårare. Reviews och översiktsartiklar fanns det gott
om, men det skulle inte gynna mitt arbete om endast de var med. Dock valdes
kliniska studier lämplig patientgrupp i slutändan vilket var bra. De artiklar som
valts är alla in vivo studier och det stödjer de resultat som fås fram då man direkt
kan se vilka effekter som åstadkoms i människa.
Ingen utav artiklarna var utav svenskt ursprung. Detta kan anses vara olägenhet då
möjligtvis Sverige och övriga länder inte ligger på samma spår vad gäller hur långt
man kommit i utvecklingen inom ämnet.
Styrkor med en litteraturstudie är att det finns gott om information som
tillhandahålls, och informationssökandet går med lätthet att anpassa efter de
nyckelord som bör finnas med och de behov som finns för att samla in adekvat
information. Intervjuer kan också välja att göras vilket till en början skulle
inkluderas i detta arbete. Efter att ha granskat den information jag fick efter att ha
talat med en njurläkare var att de inte fanns bidragande svar som skulle hjälpa mig
vidare i arbetet.
En styrka med en utav studierna som gjordes var att upplägget var likt det som
skulle uppstått i kliniskt praxis. Det syftas på bland annat att populationen är
väldigt relevant till ämnet. Hypertension och artrit är en vanlig comorbid situation
som uppstår hos den äldre åldersgruppen., och undersökningarna och mätningarna
var standard inom kliniskt bruk [31]. Att använda verkliga förhållanden i studier
tycker jag är något som styrker resultatet.
I studien som enbart undersökte rofecoxib hade en brist just att ingen
konventionell NSAID eller placebo användes för jämförelse. Detta var också en
studie som ordnades under toppenförhållanden med tanke på saltintag, mängden
vatten att dricka samt avhållsamheten med andra läkemedel, så det hade vart
intressant och se hur en icke-selektiv NSAID hade resulterat i de parametrar som
undersöktes. Dock så togs det upp i en klinisk studie gjordes på celecoxib vid namn
CLASS-studien (Clecoxib long-term arthritis saftey study), där 4000 personer
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deltog att de personer som blev behandlade med celecoxib inte utsattes för lika stor
incidens av ödem och hypertension som den traditionella NSAID gruppen gjorde.
Som tidigare fakta konstaterat så är den akuta njursvikten som hemodynamiskt
medieras under behandling av cox-2 inhibitorer det som är viktigt att inhämta.

5.2 Effekter	
  	
  
För att lättare få en överblick över resultaten så har alla undersökningsområden
sammanställts.
Effekter på blodtrycket: I 2 utav 5 artiklar så undersöktes effekter på blodtrycket. I
den ena studien som gjordes fanns inte en jämförande placebogrupp med. De som
undersöktes var de två coxibernas effekter jämfört med varandra. Resultaten som
togs fram tydde på en större förändring i blodtryck i den grupp som behandlades
med rofecoxib än de som behandlades med celecoxib. Enbart rofecoxib patienter
utvecklade även signifikant hjärtsvikt vilket inte någon i celecoxibgruppen
gjorde. Rofecoxib bidrog även till mer signifikant ödem än vad celecoxib gjorde
[31].
I studie 4.3 som gjordes ingick både en ung samt en äldre populationsgrupp. Inga
signifikanta skillnader på blodtrycket upptäcktes. Då behandlades grupperna med
celecoxib och diklofenak [33].
Effekter på elektrolyter: I studie 4.3 så undersöktes skillnader i elektrolytvärdena i
både blod och urin hos de deltagande genom blodprov och urinprov. Det som
mättes var natrium, kalium och kreatinin och preparaten som de behandlades med
var celecoxib och diklofenak.
Här skedde ingen signifikant skillnad i natrium vare sig hos de äldre eller hos
de yngre med någon utav behandlingarna både i blod och urin. Det gjorde inte
heller de andra elektrolyterna som mättes i plasma bland annat kreatinin och
kalium [33].
I artikeln 4.6 som omfattade två studier så kunde man se följande i första studien.
Det var en selektiv cox-2 hämmare, en icke-selektiv cox-hämmare och placebo som
jämfördes. Vad gäller natrium så sågs det att både indometacin och rofecoxib hade
signifikant påverkat utsöndringen jämfört med placebo medan med kalium så hade
enbart rofecoxib bidragit med en signifikant reducering. Undersöks natriumet
i plasma istället så hade endast indometacin en minskning som klassades som
signifikant medan rofecoxib också hade bidragit med en minskning men som dock
inte ansågs signifikant. Kalium i plasma hade också påverkats av de båda
läkemedlen fast det värdet hade ökat signifikant hos de båda. Större ökning hos
indometacin än hos rofecoxib [35].
Effekter på GFR: I studie 4.2 som gjordes fick studiepopulationen behandling med
rofecoxib 25 mg. Inom denna studie så gjordes flertalet undersökningar specifikt
inriktade på mätning av GFR men som inte ledde till något signifikant resultat. Det
var bland annat inulin clearance, kreatinin clearance och serum cystatin [32].
Inga signifikanta skillnader i GFR sågs heller i studie 4.3 hos någon utav grupperna
då sinistrin användes som intravenös infusion [33].
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I studie 4.5 så undersöktes GFR dels med inulin och dels med I-iothalamate. I den
första studien som gjordes mellan rofecoxib, indometacin och placebo så kunde det
tydligt ses att de båda antiinflammatoriska läkemedlen reducerade GFR mer än
placebo efter att infusionen med inulin satts in. I den andra studien så användes Iiothalamate. Signifikanta skillnader sågs med rofecoxib jämfört med placebo men
indometacin nådde ingen signifikant förändring i GFR [35].

Effekter på prostaglandiner: I studie 4.2 så undersöktes prostaglandinerna PGF2
och PGF2-alpha. Då kollade man på utsöndringen i urin. Rofecoxib visade sig ha
effekt på prostaglandinerna och särskilt PGF2-alpha som fick ett signifikant
resultat. Graden av signifikans räckte inte för PGF2 [31]. Det vi då kan se är att
rofecoxib har signifikant betydelse för utsöndringen av prostaglandin PGF2-alfa då
den reducerades i urin. PGF2 reducerades precis till gränsen till signifikant nivå
[32].

I studie 4.3 medförde följande resultat rörande prostaglandinerna: det var
prostaglandinerna PGE2, PGE-M, 6-keto-PGFJ, 2,3-dinor-6-keto-PGF1 .
Studiepopulationen behandlades antingen med celecoxib eller med diklofenak.
Diklofenak påverkade alla prostaglandiner signifikant förutom PGE2 medan
celecoxib endast signifikant påverkade 2,3-dinor-6-keto-PGF1 [33].
Effekter på RAAS: I studie 4.2 så behandlades de deltagande med rofecoxib 25 mg.
Plasma aldosteron mättes samt renin aktiviteten i plasma. Statistiskt betydande
resultat uppnås hos de båda parametrarna i de fall då individen var i upprätt
position, och inte liggandes. Detta för att ingen skillnad i GFR eller albumin skett
[32]. 	
  
I studie 4.3 så fick studiepopulationen en behandling på antingen celecoxib eller
diklofenak. Det var dels en äldre studiegrupp samt en yngre. Inga signifikanta
skillnader uppstod hos vare sig celecoxib eller diklofenak på renin aktiviteten eller
reninkoncentrationen.
Aldosteron i plasma genomgick också en förändring med de båda läkemedlen hos
respektive grupp, men ändå inget som klassades som signifikant [33].

5.3 Eventuella	
  bias	
  
Vad gäller faktorer som kan ha påverkat resultaten så är det ett par stycken som bör
nämnas lite kort.
Studietid: När det kommer tid studiens längd så är det väldigt viktigt att göra en
bedömning. Studie 4.2 vars läkemedelbehandlingstid endast låg på 7 dagar kan
uppfattas som väldigt kort. Visserligen kan skillnader komma att uppstå oavsett
studielängd men om de då kan tala för ett relevant resultat är frågan. I en andel
utav studierna så deltar tillexempel friska individer med inga bakomliggande
sjukdomar, och för en frisk njure skall gå miste om så pass mycket av sin kapacitet
kan ta lång tid [32]. För att akut njursvikt ska uppstå bör studierna åtminstone
ligga på runt ett par veckor.
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Antal: Antalet personer som deltar i en studie bör hellre vara för många än för få ur
en diskussionssynpunkt. Åter igen så hade studie 4.2 en brist då
studiepopulationen låg på tio personer. Även studie 4.3 hade få deltagare med tolv
personer i respektive grupp [32,33].
Multimedicinering: Om studiepopulationen redan går på en viss medicin eller har
rätten att konsumera annan medicin under studiens gång så kan detta bidra till
annat resultat. I studie 4.2 fick inte någon annan medicin administreras som kunde
interagera och påverka de organ man undersökte, och i studie 4.3 fick ingen
medicin överhuvudtaget användas. Detta ger en mer rättvis bild utav en studie och
man kan försäkra sig om att de värden man får fram inte är ett resultat utav annan
medicin [32].
I studie 4.1 så kan det exempelvis ses att man fått högre incidens av hjärtsvikt och
ödem hos enbart rofecoxibgruppen, med det är inget som förekommit i övriga
rofecoxibgrupper i andra studier, och då kanske det varit högre andel i den gruppen
som samtidigt använt exempelvis ACE-hämmare eller diuretika [31].
Fler i celecoxibgruppen behandlades med en ACE-hämmare som antihypertensiv
behandling i studien som jämfördes med diklofenak. Det är ett av de mest vanliga
läkemedel som påverkas av NSAID. Så i och med att dessa två preparatgrupperna
används ihop, är det en orsak till rubbningar i blodtryck [33]. Så genom detta kan
det konstateras att medicinering med andra läkemedel har en stark påverkan och
kan ha varit en bidragande faktor i just dessa två studier [31,33]
På grund av respektive läkemedels farmakokinetik så kan dessa olika effekter
uppstå. "Vanliga" icke-selektiva NSAID preparat ingick inte i denna studie. Då kan
det vara svårt att direkt kunna säga hur respektive coxib hade resulterat i de
parametrar man undersökte (ödem, hypertension), jämfört med konventionella
NSAID, så det var en svaghet med studien.
Annars har flertalet studier oftast haft washout perioder, läkemedelsfria perioder
innan start osv.	
  
Studieupplägg: Med studieupplägg så kan man syfta på om studien främst är
randomiserad och åtminstone dubbelblind. Då kan man redan där undvika t.ex.
minnesbias i form av att patienten inte vet vad den får för läkemedel. Sedan så bör
studier göras under så verkliga förhållanden som möjligt. Om man har vetskapen
om att vätskebrist är en påskyndande faktor i det akuta njursviktsförloppet så bör
de deltagande bli ordinerade att dricka ordentligt med vatten under studiens gång
tillexempel. Eller få i sig rätta mängder salt så man utför studien under verkliga
omständigheter. 	
  
Bakomliggande sjukdomar: Har njuren redan drabbats av en sjukdom så är det
logiskt att den lättare påverkas av framtida läkemedel. Samma gäller för sjukdomar
rörande det kardiovaskulära systemet och levern. Har en person i fråga redan
förhöjt blodtryck så vet vi att NSAID preparat påverkar RAAS i en viss utsträckning
och vi vet att RAAS med sina substanser påverkar bland annat blodtrycket.	
  
Placebo: Jämförs läkemedelsgruppen med placebotabletter? Har man inte någon
jämförande grupp så kan det bli svårt att dra en slutsats ifall substanser verkligen
bidrar med någon effekt. I detta fall så kan det konstateras att läkemedel hade
större påverkan på njuren än placebo fastän placebo endast användes i en studie.
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Dos: Att lämplig dos används är självklart a och o. I studie 4.5 så blev personerna i
den första studien tilldelade rofecoxib på 250 mg. Vanligtvis ges inte så höga doser
men det hade författarna för studien påpekat. I den studien så bidrog rofecoxib med
snarlika resultat som den icke-selektiva cox-hämmaren, men om inte en sådan hög
dos hade getts, hade njuren påverkats i lika stor grad som den gjorde här?
I alla kliniska studier som togs upp i detta arbete så visade alla på att NSAID har en
större inverkan och ökad risk för händelse jämfört med placebo. För att njuren skall
bli så pass nedsatt så pass fort att det skall klassas som akut njursvikt så krävs det
oftast att personen har andra bakomliggande orsaker såsom föråldrande, sjukdom,
mediciner osv. Sedan behövs det höga doseringar under lång tid, vilket inte alltid är
aktuellt. Så länge behandlingen hålls inom terapeutiska doseringar så är det oftast
ingen fara. Njuren kan absolut påverkas under den tid man behandlar och man kan
få signifikanta skillnader på de värden man uppmäter men det brukar oftast gå
tillbaka till ursprungsläget så fort behandlingen är avslutad. Men som man kan se
så blev det oftast den äldre generationen som drabbades till störst del, och som
gammal så finns oftast alla de predisponerande faktorerna som krävs för den akuta
njursvikten att uppstå. I vårt fall så utvecklades ingen akut njursvikt i någon utav
studierna, och det kan vara just på grund av att de var för korta, friska personer
som deltog osv. Men det kan klart och tydligt ses att NSAID familjen absolut har
tendenser till att påverka njuren och kan även påverka i sådan stor grad att den
akuta njursvikten uppstår.
Så för att koppla denna diskussion tillbaka till frågeställningarna i början så kan
man se att de predisponerade faktorerna oftast krävs för att denna utveckling skall
ske. Sedan så har inte de selektiva COX-2 hämmarna varit mer skonsamma än vad
man från början har trott. COX-2 enzymerna är verksamma i njuren och
involverade i regleringen utav RAAS-systemet och för att bibehålla en normal
glomerulär hemodynamik. Genom en kombination av renin och prostaglandiner
kan ett normalt flöde hållas i njurarna. Angiotensin II drar huvudsakligen
samman den efferenta arteriolen i glomeruli och prostaglandinerna motverkar
specifikt denna kontraktion i den afferenta arteriolen orsakat av angiotensinet II.
Därför måste det faktum beaktas att cox-2 hämning är skadligt för njuren i viss
mån.
Paracetamol var inte uppmärksammad i lika stor grad som NSAID men det har
framkommit njurpåverkan även där och detta på grund av syntes av
prostaglandiner genom CYP-450 systemet tillexempel. Dock är detta inget som helt
klarlagts hos människa utan har sett i fåtalet modeller. Sedan har en rad hypoteser
tagits
fram
rörande
paracetamols
effekter.
Eftersom
paracetamols
verkningsmekanism i sig inte är fastställd så är det därtill svårt att dra slutsatser
angående dess njurpåverkan. I studierna jag fann så var paracetamol inte lika starkt
förekommande som NSAID-preparaten. Sedan har vi under arbetets gång fått fram
att andra läkemedel som kan trigga igång detta akuta förlopp främst har varit
mediciner med verkan på hjärt-kärlsystemet såsom diuretika och ACE-hämmare
bland annat. Används dessa mediciner dock med noggrannhet, inom lämpliga
doseringar samt behandlingstid och som rekommendation utav läkare så är risken
oftast minimal.
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Sammanfattningsvis så har NSAID familjen negativa effekter på njuren. De
hämmar de prostaglandiner som är behövliga för njurens verksamhet och funktion.
De icke-selektiva COX hämmarna hämmar både COX-1 och COX-2 vilket gör de
mer olämpliga för användning än enbart den selektiva COX-2 hämmaren.
Prostaglandiner fanns främst i den glatta muskulaturen vilket i detta fall blir
blodkärlen. De har en vasodilaterande effekt vilket innebär att de vidgar kärlet. Hos
en individ med vätskebrist, som är en riskfaktor, har denna lågt cirkulerande
blodvolym eftersom kroppens vattennivåer är nedsatta och därmed blir
blodvolymen lägre. I sådana fall beror individens njurfunktion på
prostaglandinerna. För att hålla ett konstant flöde så kommer njurarnas
autoreglering att vara aktiverat vilket gör att ett konstant blodflöde kan hållas inom
njuren och att blodet filtreras trots andra störningsmoment i kroppen.
Prostaglandinmekanismen är då en tre aktiva reaktioner som sker. Skulle
prostaglandinerna mot förmodan hämmas efter intag av antiinflammatoriska
läkemedel som coxiber, så kommer njurfunktionen att drastiskt sjunka och akut
njursvikt kan uppstå, just på grund av att prostaglandinerna som fick njurarna att
rena blod trots påfrestningar. Läkemedel som bör tas med största möjliga säkerhet
är bland annat ACE-hämmare och ARB. De hämmar ämnen angiotensin II som är
välbehövligt för att reningen utav blodet skall ske. Angiotensin II har en
kontraherande effekt på kärlen och hjälper njurarna i filtreringsprocessen. Skulle
denna substans hämmas så kan inte blodet filtreras i lika stor omfattning och
njurfunktionen avtar.

6 Slutsats
NSAID påverkar och hämmar både COX-1 och COX-2, enzymer för produktion av
prostaglandiner. Båda dessa enzymer finns lokaliserade i njurarna. Genom intag av
NSAID sker en blockad av antingen ena eller båda isomererna vilket kan leda till
njurpåverkan. COX-2 deriverade prostaglandiner har djupgående effekter på bland
annat homeostas vilket tyder på att selektiva COX-2-hämmare såsom celecoxib kan
ha samma potential för skadlig njurpåverkan som traditionella NSAID, särskilt i
kliniska situationer i samband med nedsatt njurfunktion såsom saltbrist, låg
blodvolym, hjärtinsufficiens och kronisk njursjukdom. NSAID kan inducera
natrium och vätskeretention (särskilt hos äldre) och öka blodtrycket eller förvärra
en redan befintlig hypertoni. Selektiva COX-2-hämmare såsom celecoxib kan
påverka blodtryck i mindre utsträckning än traditionella NSAID. Dessa föreningar
kan beroende på dos öka risken för akut njursvikt, särskilt hos äldre med hög
komorbiditet och användningen av kombinationen av ACE-hämmare/angiotensin
II blockerare och NSAID. Att kunna drabbas av akut njursvikt vid NSAID
behandling är därför mycket möjlig. Det är inte vanligt förekommande hos friska
individer så länge inga toxiska doser tas under en längre period. Högre risk är det
att drabbas om de predisponerade faktorerna existerar, med andra ord, personer
vars njurar beror av prostaglandinerna.
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7 Tack
Jag vill börja med och tacka min handledare Jörn Schneede som varit ett sådant
stort stöd för mig under studiens gång. Sedan vill jag tacka mina nära och kära för
deras omtanke under denna tid.
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