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Nya rön

❙ ❙ Kontrastmedelsinducerad njurskada,
KMN, är ett allvarligt tillstånd som kan
drabba framför allt patienter med nedsatt
njurfunktion, speciellt i kombination
med diabetes. Patogenesen är okänd,
men kontrastmedlets hyperosmolalitet

har stor betydelse. Risken för njurskada
kan minskas om man använder ett
isoosmolärt kontrastmedel (Aspelin P,
et al. N Engl J Med. 2003;6:491-9) och
hydrerar patienterna väl (Katzberg RW.
Radiology. 1997;204:297-312]. Profy-
lax med acetylcystein har visat kontra-
diktoriska resultat (Thomsen HS. Eur
Radiol. 2001;11:2351-3). 

Studien är en prospektiv randomise-
rad studie med incidens av kontrastme-
delsinducerad njurskada definierad som
S-kreatininstegring på minst 25 procent
inom två dagar som primärt effektmått.
Den vanligast förekommande definitio-
nen på KMN är en S-kreatininökning
≥44,2 µmol/l inom 3 dagar. 

Materialet bestod av 119 sjukhuspa-
tienter med lindrigt till måttligt nedsatt
njurfunktion som randomiserades till
hydrering med natriumklorid eller na-
triumbikarbonat. Resultatet visade att 8
patienter (13,6 procent) i natriumklorid-
gruppen jämfört med en patient (1,7
procent) i natriumbikarbonatgruppen
fick KMN. I en öppen uppföljningsstu-
die med 191 patienter där alla fick natri-
umbikarbonat var frekvensen njurskada
1,6 procent. Det framgår inte hur rando-

miseringen gjordes, men utfallet är till-
fredsställande. Antalet patienter som
inte fullföljde studien var stort.

Natriumklorid som hydrering för att
förhindra KMN har sin effekt via plas-
maexpansion. Bikarbonat förändrar
dessutom pH-graden i njuren, vilket
skyddar njurcellerna genom att reducera
effekten av fria syreradikaler. Författar-
na tror att de fria syreradikalerna frisätts
på grund av kontrastmedlets osmolalitet
och att alkalisering av urinen minskar
frisättningen och därmed njurtoxicite-
ten. 

Konklusionen är att hydrering med natri-
umbikarbonat minskar risken för KMN
jämfört med natriumklorid. Det finns en
del tveksamheter i studiedesignen varför
studien behöver verifieras innan man sä-
kert kan säga att hydrering med natrium-
bikarbonat är bättre än koksalt, men studi-
en har ett högt vetenskapligt bevisvärde.
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❙ ❙ Prevalensen av diagnostiserad celiaki
varierar starkt mellan olika länder.
Screening med serologiska metoder som
IgA-endomysieantikroppar (EMA) och
IgA-vävnadstransglutaminasantikroppar
(tTG) har gett nya möjligheter att spåra
sjukdomen hos mer symtomfattiga indi-
vider. 

I denna engelska studie undersöktes
5 470 barn, som ingår i en longitudinell
populationsbaserad studie av en födelse-
kohort (ALSPAC), vid 7,5 års ålder.
Målet var att undersöka prevalensen av
odiagnostiserad celiaki och associerade
symtom vid denna ålder. Man screenade
alla med tTG, och hos dem som låg över
97,5-percentilen mättes även EMA.
Längd, vikt och Hb mättes, medan sym-
tom och eventuell diet undersöktes med
frågeformulär. Studiens design som
anonym observationsstudie tillät inte
diagnostiska tarmbiopsier.

Man fann 54 barn med positiv EMA,
vilket motsvarar 1,0 procent (0,8–1,4;
95 procents konfidensintervall). Flickor
var överrepresenterade bland barn med
positiv EMA (oddskvot 2,12; 1,20–3,75).
EMA-positiva barn var 0,76 SD kortare
och vägde 0,54 SD mindre (P<0,0001),

vilket motsvarar ca 9 månaders tillväxt-
försening. Hos de 79 procent som besva-
rade frågeformuläret fann man att hälf-
ten av de EMA-positiva barnen hade 
diarré jämfört med 34 procent av tTG-
negativa, men bara ett EMA-positivt
barn hade så svåra symtom att man kon-
sulterat läkare. EMA-positiva barn hade
fler gastrointestinala symtom (oddskvot
2,45 för ≥3 symtom; 1,33–4,5).

Intressant nog fann man ingen korre-
lation mellan gastrointestinala symtom
eller anemi och tillväxtrubbning, vilket
författarna menar kan tala för att den se-
nare inte är en effekt av malabsorption.

Studien talar för en prevalens av odia-
gnostiserad celiaki på minst 1 procent,
vilket står i skarp kontrast mot att endast
4 barn i kohorten, mindre än 0,1 procent
(0,1–0,32), fick glutenfri kost som teck-
en på diagnostiserad sjukdom. Färre än 7
procent av celiakisjuka barn hade alltså
fått rätt diagnos och behandling.

Författarna drar slutsatsen att de fles-
ta individer med celiaki insjuknar som
barn även om diagnosen inte ställs förr-
än i vuxen ålder.

Kommentar: Det finns indikationer på att

situationen är likartad i andra industria-
liserade länder med låg prevalens av dia-
gnostiserad celiaki. Mot den bakgrun-
den är det intressant att svenska studier
visserligen visar en jämförelsevis hög
prevalens diagnostiserad celiaki hos
barn födda 1985–1994 (Ivarsson A, et
al. Acta Paediatr. 2000;89(2):165-71),
medan resultaten av screeningstudier ta-
lar för att den totala prevalensen av dia-
gnostiserad och odiagnostiserad celiaki
är jämförbar med den i andra länder
(Carlsson AK, et al. Pediatrics. 2001;
107(1):42-5.  Catassi C, et al. Acta Pae-
diatr Suppl. 1996;412:29-35). 

Detta pekar mot att vi i dessa svenska
årskullar har färre odiagnostiserade indi-
vider och därmed lägre risk för kompli-
kationsrisker som osteoporos, autoim-
mun sjukdom etc, som är förknippade
med obehandlad celiaki (Ascher H. Dig
Liver Dis. 2002;34(3): 216-24).
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