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Patienter med njurartärste-
nos och renovaskulär hypertoni
har en betydande sjuklighet i
kardiovaskulära sjukdomar.
Välbehandlade hypertoniker
som mer eller mindre plötsligt
utvecklar behandlingssvikt eller
progredierande njursvikt är
därför viktiga att undersöka
med avseende på njurartär-
stenos. Detta görs enklast med
renografi och/eller duplexultra-
ljud. 

Ger dessa undersökningar
misstanke om renovaskulär
sjukdom bör patienten genomgå
renal angiografi för att klarläg-
ga om det föreligger en åtgärd-
bar stenos. Förstahandsvalet för
behandling är idag renal angio-
plastik, som dessutom kan upp-
repas vid behov eller komplette-
ras med inläggning av endolu-
minal stent.

Behandlingen av renovaskulär hy-
pertension (RVH) har närmast revolu-
tionerats i och med utvecklingen av per-
kutan transluminal angioplastik (PTA).
Tekniken har vidgat indikationen för
behandling av patienter med njurar-
tärstenos och möjliggjort behandling av
patienter som inte är lämpade för kärl-

kirurgisk intervention och av patienter
med hotande uremi på basis av njurar-
tärstenos. Detta har givetvis ökat intres-
set för nya diagnostiska metoder vid re-
novaskulär sjukdom. 

Idag kan man faktiskt hävda att be-
handlingen av renovaskulär hyperten-
sion inte längre är huvudproblemet. Det
är i stället att leta rätt på patienter i hy-
pertonipopulationen som har renovas-
kulär sjukdom lämpad för PTA-behand-
ling. Dessa patienter har en ökad kar-
diovaskulär morbiditet och mortalitet
[1], och förhoppningen är naturligtvis
att kunna minska dessa risker.

I arsenalen av noninvasiva tekniker –
innefattande klinisk bedömning, fysi-
kalisk undersökning, laboratoriedata
och isotoprenografi – har under de se-
naste åren tillkommit duplexultraljud.
Denna metod har i många avseenden
möjliggjort screening för renovaskulär
sjukdom hos en större del av den hyper-
tona befolkningen på ett för patienten
lindrigt och för samhället ekonomiskt
överkomligt sätt.

Klinisk diagnostik
Renovaskulär hypertoni utgör cirka

1–3 procent av all hypertoni i popula-
tionen. Med en prevalens på 1 procent
kan man direkt säga att vi idag inte har
någon tillräckligt bra metod för att
särskilja  RVH-patienter. Detta skulle
kräva en i det närmaste 100-procentig
specificitet för att man inte skulle få ett
ohanterligt stort antal falskt positiva un-
dersökningsresultat. 

Första steget vid utredning av hyper-
tonipatienter måste därför bli att kli-
niskt bedöma sannolikheten för reno-
vaskulär hypertoni. Man är allmänt
ense om följande fyra riktlinjer för den-
na kliniska bedömning:

1. Hållpunkter i anamnes, status och
rutinprover för att ett njurengagemang
skulle föreligga. Det gäller främst kärl-
skador i andra stora kärlområden (hjärt-
infarkt, claudicatio, cerebrovaskulär le-
sion), men också hjärtsvikt och ögon-
bottenförändringar som tecken på svår
hypertoniform, eller hypokalemi som
markör för sekundär aldosteronism. 

2. Hos yngre patienter, dvs under 40
års ålder, ökar sannolikheten för njurar-
tärstenos starkt. Hos barn är över 90

procent av all hypertoni orsakad av ste-
noserande lesioner i njurartärerna, och
primär hypertoni är väsentligen en me-
delålderns sjukdom med debut i 40-års-
åldern. 

3. Svårbehandlad hypertoni; cirka
80 procent av all primär hypertoni är
mild–moderat, varför svår hypertoni
endast utgör cirka 20 procent av fallen,
ofta med ett njurengagemang. Svår hy-
pertoni kan definieras som behand-
lingssvikt vid användning av mer än två
läkemedel i fulldos.

4. Behandlingssvikt hos tidigare väl-
inställd hypertonipatient. Vi behandlar
idag 15–20 procent av befolkningen för
högt blodtryck, i vissa åldersklasser
ännu mer, under decennielånga behand-
lingsperioder. Självklart fortgår den ar-
teriosklerotiska grundprocessen, och en
sekundär hypertoni, njurartärstenos,
kan utvecklas hos patienter med i grun-
den primär hypertoni.

Med ovanstående riktlinjer kan en
väsentlig anrikning av sannolikt positi-
va fall erhållas. Ändå måste man accep-
tera att en del fall med njurartärstenos
inte har några specifika kliniska karak-
teristika. Enda sättet att komma till rät-
ta med denna aspekt är att införa ett pro-
gram med regelbundet återkommande
kontrollundersökningar, särskilt för pa-
tienter med svårbehandlad hypertoni
och behandlingssvikt. 

Patienter med njurartärstenos ger sig
alltid till känna förr eller senare. Det är
därför viktigt att ha kontrollrutiner för
att säkerställa rätt diagnos.

Screeningundersökningar
Isotoprenografi utvecklades ur-

sprungligen för att studera asymmet-
riskt njurblodflöde och njurfunktion [2,
3], och har grundligt utvärderats som
noninvasiv screeningmetod för dia-
gnostik av njurartärstenos [4-9]. Från
flera håll hävdas att det alltid föreligger
avvikelser i renogrammet hos patienter
med hemodynamisk signifikant njurar-
tärstenos under förutsättning att urin-
flödet inte är för högt vid undersök-
ningen, dvs att patienten bör undersö-
kas törstande från kvällen före renogra-
fin.

Det typiska »stenosmönstret» vid re-
nografi är ett reducerat upptag av indi-

Njurartärstenos – underskattad 
orsak till hypertoni och njursvikt? 

Författare
GERT JENSEN 

med dr, specialistläkare, avdelning-
en för njurmedicin

BO FREDRIK ZACHRISSON
docent, överläkare, avdelningen för
radiologi 

REINHARD VOLKMANN
docent, överläkare, avdelningen för
klinisk fysiologi

MATTIAS AURELL
professor, överläkare, avdelningen
för njurmedicin; samtliga vid Sahl-
grenska Universitetssjukhuset/Sahl-
grenska, Göteborg.



ANNONS



ANNONS



LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  38  •  1998 4071

katorn och försenat kurvmaximum i
stenosnjuren. För att öka specificiteten
vid renografi kan undersökningen ut-
föras före respektive efter tillförsel av
ACE-hämmare. 

I en stenosnjure med sänkt perfu-
sionstryck upprätthålls den glomerulära
filtrationen genom angiotensin II-medi-
erad vasokonstriktion av den efferenta
arteriolen. Akut ACE-blockad hämmar
denna vasokonstriktion och ger mins-
kad glomerulär filtrationshastighet
(GFR) och urinproduktion i stenosnju-
ren [10], vilket kan avslöjas i reno-
grammet. 

Ett flertal studier har utförts med di-
etyltriaminopentaättiksyra (DTPA)
[11-19], men även med hippuran [20]
och MAG3 [21] som markörer. En sen-
sitivitet på 71–100 procent och en spe-

cificitet på 41–100 procent uppges för
unilateral njurartärstenos, men testet
förlorar i tillförlitlighet vid bilaterala
njurartärstenoser [16].

Metodens tillförlitlighet avtar också
markant hos patienter med njursvikt,
t ex S-kreatinin >250 µmol/l. I vissa stu-
dier hävdas att funktionella ändringar,
som minskad GFR och lågt urinflöde i
stenosnjuren vid tillförsel av ACE-
hämmare, förutsäger utfallet av revas-
kularisering avseende njurfunktions-
förbättring. Detta har emellertid inte
undersökts systematiskt hos patienter
med avancerad njursvikt.

Utvecklingen av duplexultraljuds-
teknik under det senaste decenniet har
möjliggjort flödesmätningar i njurartä-
rerna. I flera studier har man använt oli-
ka mätvärden, tex maximal systolisk
flödeshastighet (peak systolic veloc-
ity), renal/aorta-flödeshastighetsratio
(RAR) eller accelerationsindex (AI)
[22-25]. 

Dessa mätningar har utförts i själva
stenosen, vilket medfört undersök-
ningssvårigheter hos många patienter.
Problemen kan emellertid övervinnas
genom användning av pulsatilitetsin-
dex, PI, som beräknas från blodflödes-

hastigheter i njurens interlobarartärer
(Figur 1). Njurartärstenosen minskar PI
på grund av blodflödets kinetiska ener-
giförlust i stenosen, vilket kan utnyttjas
i diagnostiskt syfte [26].

I en studie av 49 hypertensiva pati-
enter och 20 normotensiva visade Bar-
delli och medarbetare att PI var lägre i
njurar med njurartärstenos. Patienter
med bilateral njurartärstenos karakteri-
serades av bilateralt sänkt PI. Flödes-
signaler kunde inte påvisas i njurar med
njurartärocklusion [27].

Urografi används numera inte som
screeningmetod för renovaskulär hy-
pertoni. 

Renal angiografi
Indikationen för renal angiografi är

idag väsentligen påvisandet av njurar-
tärstenos och stenosens anatomiska ut-
seende. Två angiografiska metoder,
konventionell angiografi och intraarte-
riell digital subtraktionsangiografi
(IDSA), är de mest använda, varav den
senare blivit allt vanligare och av allt
bättre kvalitet. Vid IDSA används en-
dast 20–50 procent av den kontrast-
mängd som erfordras vid konventionell
angiografi. Bildkvaliteten är god och

Figur 1. Duplexultraljudsundersökning av
blodflödeshastigheter i njurens interlobar-
artärer i stenotisk njure (övre bilden) som
har sänkta blodflödes-hastigheter och
sänkt pulsatilitetsindex (PI) jämfört med
kontralateral icke-stenotisk njure med
normala blodflödes-hastigheter och
normalt PI (nedre bilden). Till vänster:
Före angioplastik. Till höger: En dag
efter angioplastik; blodflödeshastigheter
och PI i den stenotiska njurens
interlobarartärer har normaliserats. 



undersökningen kan göras med tunn
4F-kateter med mycket liten blödnings-
risk, och undersökningen kan därför gö-
ras polikliniskt. Det är dessutom fördel-
aktigt med små kontrastmängder vid
undersökning av patienter med njur-
svikt eller diabetisk njursjukdom. 

Koldioxid kan användas som ett
icke-nefrotoxiskt kontrastmedel och
ger utmärkt bildkvalitet, men kräver er-
farna tekniker och undanröjer inte be-
hovet av intraarteriell kateterisering. Av
ovanstående framgår att säker diagnos
av renovaskulär hypertoni endast kan
ställas med hjälp av renal angiografi. 

Enligt vår mening bör man tämligen
liberalt använda denna undersöknings-
metod på hypertonipatienter. Nyare tek-
niker med bl a tunna röntgenkatetrar
gör det också möjligt att genomföra re-
nal angiografi polikliniskt och med liten
risk för patienterna.

Specialundersökningar
Vid osäkerhet om den hemodyna-

miska signifikansen av en njurartärste-
nos eller inför beslut om kärlkirurgisk
rekonstruktion alternativt nefrektomi
för att bota patientens hypertoni kan re-

ninstudier tillg ripas. Dessa medger att
reninsekretion från den misstänkta nju-
ren kan påvisas i enlighet med den sk
»two kidneys, one clip»-modellen. 

Den enklaste och mest använda be-
dömningsmetoden är att beräkna ratio
mellan reninkoncentrationerna i njur-
venblod från misstänkt njure och kont-
ralateral njure, sk »renal vein renin ra-
tio». Detta tillvägagångssätt har dock
låg sensitivitet och ger många falskt ne-
gativa svar. 

Vid beräkning av de venoarteriella
differenserna för renin i samband med
akut stimulation av reninsekretionen
[28] minskas emellertid antalet falskt
negativa undersökningsresultat dras-
tiskt, och sensitiviteten ökar till nära
100 procent [29].

Behandling
Behandlingen är numera nästan ute-

slutande angioplastik. Detta relativt
enkla ingrepp möjliggör behandling av
patienter för vilka njurkärlskirurgi an-
ses medföra alltför stora risker. Njur-
kärlskirurgi är ett omfattande ingrepp
med en perioperativ mortalitet på 5–8
procent [30], och vi tillgriper numera

kirurgi endast vid komplikation av
PTA-behandling (komplikationerna är i
och för sig sällsynta och inträffar inte
oftare än i 1–2 procent av fallen).

Ballongkatetrar med en diameter
mellan 4 och 7 mm används oftast. Bal-
longkatetern fylls med utspätt kontrast-
medium och expanderas i tre separata
seanser av vardera en minuts duration. I
samband med den första expansionen
av ballongen ges heparin 5 000 IE iv.
Ballongkateter och ledare dras därefter
ut, och resultatet av dilatationen kon-
trolleras med renal angiografi via »pig-
tail»-kateter (Figur 2). 

Introduktionskatetern dras ut först
fyra timmar efter heparintillför seln,
detta för att minska blödningsrisken.
Trombocytaggregationshämning i form
av acetylsalicylsyra 160 mg/d och ticlo-
pidin 250 mg/d inleds senast dygnet
före ingrepp och bibehålls under vårdti-
den. Utvecklingen på angioplastikom-
rådet är snabb, och nya tekniker inklu-
derande endoluminal stentning av såväl
aorta som njurartärer håller på att intro-
duceras i kliniken. Ett exempel på det
tekniska utförandet visas i Figur 3. 

Indikationen för endoluminal renal
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Figur 2.
A: Mycket trång
vänstersidig njurartär-
stenos av arteriosklerotisk
typ (se pilen).
B: Ballongkateter på plats
i stenosen som syns som
en »midja» på ballongen. 
C: Ballongen helt
expanderad och midjan
försvinner.
D: Renal angiografi ett år
efter PTA visar en helt
öppetstående vänster
njurartär (se pilen).
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stent är idag: ostiestenos [31], restenos
efter renal PTA, komplikationer efter
renal PTA samt andra typer av stenoser
som ej kunnat åtgärdas med konventio-
nell renal PTA. 

Ostiestenos utgör den vanligaste in-
dikationen för renal stent, och vi använ-
der den 10–15 mm långa Palmaz stent,
som kan dilateras med ballong av lämp-
lig storlek till en önskad diameter mel-
lan 4 och 9 mm [32]. Trombocytaggre-
gationshämning ges som ovan, dock bi-
behålls ASA i tre månader och ticlopi-
din i en månad efter stentinläggningen. 

Kirurgisk behandling rekommende-
ras idag enbart för mycket komplicera-
de fall, där framför allt aneurysmbild-
ning i aorta och njurartärer är framträ-
dande. 

Vid renal angioplastik inträffar i cir-
ka 1–2 procent av fallen akuta kompli-
kationer, t ex ocklusion i njurartären,
som kan kräva akut kärlkirurgiskt in-
grepp. 

Behandling med renal angioplastik
bör därför centraliseras till kliniker som
besitter adekvat kärlkirurgisk kompe-
tens.

Uppföljning
Ett uppföljningsprogram för patien-

ter som genomgått PTA bör omfatta föl-
jande punkter: 

1. Duplexundersökning dagen efter
PTA för att registrera normalisering av
sidoskillnad i PI och säkerställa att ing-
en ocklusion inträffat. 

2. Under det första året är den klinis-
ka kontrollen mycket viktig. Vi rekom-
menderar läkarbesök åtminstone var
fjärde månad för att följa blodtrycksni-
vån. Recidiv av njurartärstenos har i
stort sett alltid inneburit ökande blod-
tryck som bör föranleda nya funk-
tionsundersökningar. 

3. 1-årskontroll innefattande klinisk
undersökning, njurclearance, gamma-
kamerarenografi, duplexultraljud och,
vid behov, renal angiografi som är vär-
defull för bedömningen av uppnått re-
sultat.

Långtidsresultat
Vi har vid Sahlgrenska Universitets-

sjukhuset/Sahlgrenska använt PTA för

behandling av renovaskulär hypertoni
sedan 1981. Under åren 1981–1991 ge-
nomfördes 180 angioplastiker hos 137
patienter, varav 22 procent hade fibro-
muskulär dysplasi (FMD) och 78 pro-
cent arterioskleros som orsak till kärl-
sjukdomen. Tekniskt lyckad angio-
plastik uppnåddes i 97 procent av in-
greppen hos FMD-patienter och i 82
procent hos arteriosklerotiker. 

Komplikationer som tex hematom
förekom hos cirka 5 procent, men all-
varligare komplikationer var sällsynta.
Hos båda grupperna fann man en gynn-
sam effekt på såväl blodtryck som njur-
funktion. 

Vid 1-årskontrollen förelåg botad el-
ler lättare behandlad hypertoni hos 86
procent av FMD-patienterna och hos 64
procent av arteriosklerospatienterna
[29], och GFR ökade med i genomsnitt
11–13 procent i båda grupperna [33]. 

Vid den angiografiska 1-årskontrol-
len fann man restenos hos drygt 6 pro-
cent av FMD-patienterna och hos 15
procent av arteriosklerospatienterna
[29]. Resultaten stämmer väl överens
med dem i andra jämförbara studier. 

Tabell I [29, 34-39] sammanfattar re-
sultaten av 1 664 renala angioplastiker
hos 1359 patienter med indikationen
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Figur 3. Teknik vid placering av renal
stent. (a) Ballong + stent förs in via
ledare. (b) Ballong + stent på plats i
njurartären. (c) Selektiv kateter dras
tillbaka medan ballong + stent är kvar i
stenosområdet. (d) Ballongen uppblåst
och stenten expanderad. (e) Expanderad
stent på plats i njurartärens ostium.

Tabell I . Tekniskt och antihypertensivt utfall i studier omfattande 100 patienter eller flera, behandlade med renal perkutan transluminal angioplastik (PTA) på indi-
kationen renovaskulär hypertension. FMD = fibromuskulär dysplasi; AVD = arteriosklerotisk vaskulär sjukdom. u s = uppgift saknas, M = medel, R = range.

Antihypertensivt resultat
(Botad [procent] + förbättrad [procent] = total [procent]

Peroperativt FMD AVD
lyckat tek- Restenos-

Publika- Patient- Antal niskt resultat Uppföljnings- Patient- Patient- frekvens
Referens tionsår antal PTA (procent) tid (månader) antal Resultat antal Resultat (procent)

Canzanello [34] 1989 100 125 76,2 17 ±3 – 73 59 19,2
Klinge [35] 1989 201 213 80,8 6 51 35 + 51 = 86 133 9,8+ 68 = 78 11,6
Baert [36] 1990 202 250 83 25,8 ±19,4 19 59 + 21 = 80 141 28 + 33 = 61 10
Martin [37] 1992 204 254 u s                     >12 – 204 16 + 47 = 63 15
Losinno [38] 1994 195 246 95 1–60 42 57 + 21 = 78 153 12 + 51 = 63 18
Bonelli [39] 1995 320 396 80 33–43 105 22 + 41 = 63 190 8 + 62 = 70 6,9
Jensen [29] 1995 137 180 85 12 28 39 + 47 = 86 74 15 + 49 = 64 13

Totalt 1 359 1 664    M: 81 78 65 13
R: 76,2–85 6–43 61–86 59–78 7–19



renovaskulär hypertension, och i Tabell
II [29, 40-45] redovisar resultaten av re-
nal angioplastik med uremiförebyggan-
de indikation hos 383 patienter.

Sammanfattning
Patienter med njurartärstenos och re-

novaskulär hypertoni har en betydande
sjuklighet i kardiovaskulära sjukdomar.
Välbehandlade hypertoniker som mer
eller mindre plötsligt utvecklar behand-
lingssvikt eller progredierande njur-
svikt är därför viktiga att undersöka
med avseende på njurartärstenos. Detta
görs enklast med renografi och/eller du-
plexultraljud. 

Ger dessa undersökningar misstanke
om renovaskulär sjukdom bör patienten
genomgå renal angiografi för att klar-
lägga om det föreligger en åtgärdbar
stenos. Förstahandsvalet för behandling
är idag renal angioplastik, som dess-
utom kan upprepas vid behov eller
kompletteras med inläggning av endo-
luminal stent.

Renal angioplastik har dessutom vi-
sat sig vara njurfunktionsbevarande och
till och med funktionsförbättrande, och
kan för många patienter uppskjuta
eventuella framtida behov av dialys el-
ler transplantation. Genom en mer ag-
gressiv behandling av njurkärlssjukdo-
men med hjälp av renal angioplastik,
som ytterligare kan förbättra blod-
trycksbehandlingen, kan vi också upp-
nå en minskad kardiovaskulär sjuklig-
het hos dessa högriskpatienter.
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Summary
Renal artery stenosis;
an underestimated cause of
hypertension and renal failure?

Gert Jensen, Bo Fredrik Zachrisson,
Reinhard Volkmann, Mattias Aurell

Läkartidningen 1998; 95: 4068-74

Although renovascular hypertension is as-
sociated with substantial cardiovascular mor-
bidity, ultimately it is a curable disease. Early
identification and appropriate treatment of
renovascular hypertension may save years of
antihypertensive therapy, reduce the morbidity
associated with long-standing hypertension,
and help to minimise the risk of renal failure.
However, the main problem is to identify pati-
ents with renovascular disease suitable for
treatment. This requires alertness in the clinici-
an, and renographic screening of renal function
or duplex-ultrasound scanning of renovascular
circulation to augment the yield of angio-
graphic procedures. The predominant treat-
ment of renovascular disease today is percuta-
neous transluminal angioplasty, which can be
used as a repeat procedure or in combination
with endoluminal stenting of the stenotic renal
artery. 
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Tabell II. Resultat av renal PTA på njursviktsindikation. u s = uppgift saknas.

Medel- Förbättrad Medel S-kreatinin
uppföljnings- + stabiliserad Oförbättrad (mg procent) före PTA

Referens Publikationsår Patientantal tid (månader) (procent) (procent) (*51Cr-EDTA-clearance)

Pickering [40] 1986 55 24 47 53 3,0
Martin [41] 1988 79 11 43 u s 2,7
Wilms [42] 1989 29 1,5 86 14 u s
Sos [43] 1991 55 12 47 63 3,0
Pattison [44] 1992 60 16 90 10 >150 µmol/l
Losinno [38] 1994 60 1 93 7 2,2 ± 0,9
Pattynama [45] 1994 25 12 60 40 2,4 ± 0,17
Jensen [29] 1995 20 12 50 50                            < 30*

Totalt 383           Medel 11 64 36


