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❙ ❙ Ola Samuelssons artikel i detta nummer av Läkartidningen
väcker frågan om det finns något positivt alls att säga om
loop-diuretika och dopamin vid njursvikt. Jag skall därför ge
en kompletterande bild av kunskapsläget, som av utrymmes-
skäl inskränks till dopamin. Först en kort bakgrund. 

Kort bakgrund
Dopamin är en katekolamin som fungerar som transmittor-
substans i bl a hjärnan och njurarna. Effekterna är komplexa,
då dopamin i låg dos stimulerar dopaminreceptorer i njuren
medan intermediära doser även är positivt inotropa genom att
påverka adrenerga ß1-receptorer. Höga doser skapar utbredd
vasokonstriktion genom en effekt på alfa1-receptorer. Dop-
amin är mycket kortverkande och tillförs därför som intrave-
nös infusion. 

Sedan 1980-talet finns dopamin kommersiellt tillgängligt
främst för behandling av cirkulatorisk chock, även om den nu
kritiserade indikationen »njurskydd« snabbt blev populär. En
förbättrad systemisk cirkulation kan visserligen förhindra
prerenal njursvikt, men här utnyttjades endast det lägsta dos-
intervallet (2–4 µg/kg/min), som selektivt vidgar blodkärlen i
njurarna med ökad genomblödning och glomerulusfiltration
som följd. 

Vid en sökning på Medline är det lätt att finna drygt tiota-
let studier som styrker att dopamin i lågdos ökar inte bara 
urinvolym utan även kreatininclearance och fraktionell natri-
umfiltration hos intensivvårdspatienter. Tyvärr har alla studi-
er inte funnit en positiv effekt på samtliga dessa parametrar,
vilket har skapat osäkerhet. Njurfunktionen tycks vara posi-
tivt påverkad i ett dygn [1, 2]. Därefter nedregleras förmodli-
gen dopaminreceptorerna, på samma sätt som ß-receptorn ut-
mattas efter en tids stimulering [3].    

Intressanta siffror
Samuelsson citerar en metaanalys i Critical Care Medicine [4]
som skäl för påståendet att dopamin helt och hållet saknar ef-
fekt vid njursvikt. Jag läser dock samma text på ett delvis an-
nat sätt. Metaanalysen sammanför studier som avser både
prevention och behandling av njursvikt, vilket kan diskuteras.
Man laborerar så friskt med olika grader av dataselektion från
58 studier att olika siffror redovisas i »Results« och »Ab-
stract«. Artikeltexten beskriver att risken för njursvikt var
15,3 procent med dopamin och 19,5 procent med placebo,
och att dödligheten var 4,7 procent respektive 5,6 procent.
Den relativa risken i båda fallen är ca 0,80, vilket betyder att

dopamin minskar risken för njursvikt och död med 20 pro-
cent. 

Är denna minskning med 20 procent medicinskt intres-
sant? Personligen tycker jag det. Om så är konsensus även
inom professionen bör en ny studie genomföras som har möj-
lighet att statistiskt säkerställa skillnaden. Min beräkning vi-
sar att ungefär 2 600 patienter behövs för en sådan studie, vil-
ket förstås överstiger underlaget för metaanalysen eftersom
skillnaden där inte blev signifikant.   

Efter metaanalysen har 328 svårt sjuka intensivvårdspati-
enter med fördubblat serumkreatinin visat en något blygsam-
mare skillnad mellan dopamin och placebo [5]. Incidensen av
njursvikt var 21,7 procent respektive 24,5 procent, mortalite-
ten på intensiven 32,9 procent respektive 35,6 procent, alltså
en möjlig effekt av dopamin på 8–10 procent. Även om
metaanalysen fortfarande uppvisar bästa evidens antyder
även andra rapporter att värdet av dopamin vid njursvikt – om
det finns ett sådant – är mindre hos de svårast sjuka.

Slutet på en era?
Bristen på statistisk signifikans i dessa studier har medfört att
dopamin i lågdos idag knappast används alls inom den svens-
ka intensivvården. En era tycks vara till ända. Ändå står vi
med ett preparat som motverkar de patofysiologiska föränd-
ringar som varslar om förestående njursvikt. Endast blygsam-
ma insatser har dessutom gjorts för att förfina den terapeutis-
ka idén. Att ge dopamin kontinuerligt i flera dygn måste vara
fel taktik eftersom tillvänjning sker snabbt. Blodets halt av
dopamin bör kanske monitoreras, då »steady state«-nivån va-
rierar [6]. 

Till sist är det möjligt att effekterna på njuren kan förbätt-
ras genom nya medel som stimulerar enbart dopamin1-recep-
torer [7].

Först konsensus, därefter multicenterstudier
Exemplet lågdosdopamin belyser att läkarna först bör söka
konsensus om vilken effektivitet vi kräver av ett läkemedel el-
ler en behandling för att dess användning skall kännas moti-
verad. Där bör sökandet efter terapi börja, eftersom inget pre-
parat med 100 procents säkerhet kan förhindra komplikatio-
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ner inom en så komplex verksamhet som intensivvård. Det är
en stor utmaning att därefter genomföra prospektiva multi-
centerstudier som klargör om förväntningarna uppfyllts. 

Detta borde ha gjorts för länge sedan i fallet dopamin. När
stegen kommer i fel ordning blir sjukvården både sämre och
dyrare.
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