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Nyrefunksjon og GFR

• Renal blodflow 1l/min

• Filtrat/råurin: 100ml/min = 

GFR

• Uten reabsorbsjon: Diurese

170 l/døgn.

• Konsentrasjonsgradient. 

Konsentrert urin kan 

dannes i nærvær av ADH. 



Kronisk nyresykdom 

Kronisk nyresykdom. Få nefroner. Små nyrer. 



Hemodynamiske effekter på nyrefunksjon



Natriumreabsorbsjon og diuretika

Slyngediuretika. 

Furosemid, bumetanid. 

Tiazid: Hydroklortiazid.

Metolazone (Zaroxolyn®)

Chlorthalidone (Hygroton®) 

Kaliumsparende diuretika:

Spironolacton. Eplerenon.

Amilorid

SGLT-2 hemmere



Slyngediuretika

• Blokkerer natriumreabsorbsjon i oppadstigende del av Henles
sløyfe, maksimalt  20-25% av filtrert natrium. 

• 2 substanser markedsført i Norge:

- Furosemid: Furix, Furix retard.

- Bumetanid: Burinex.



Brater, Diuretic pharmacokinetics and dynamics 1997

Absorbsjon og metabolisme

Torsemide Comparison With Furosemide for 

Management of Heart Failure.

TRANSFORM HF. 5/11-22. Ingen forskjell 

Furosemid/torsemide gitt etter innleggelse for 

akutt hjertesvikt. Fulgt i snitt 17 mnd. 



Bumetanid eller furosemid?

• Bumetanid har forutsigbar absorbsjon, nær 100%. Lavere grad av 
nyremetabolisering. Furosemid har variabel absorbsjon, 10-90%, snitt 50%. 
En rekke mindre studier har ikke vist klinisk viktige forskjeller på 
medikamentene, begge må titreres til ønsket effekt.

• Ved ødemtilstander, spesielt hjertesvikt, har begge medikamenter  forsinket 
men ikke redusert absorbsjon. 

• IV behandling: Furosemid dominerer markedet i Norge.

• Konklusjon: Preparater likeverdig til peroralt bruk. Ved mistanke om nedsatt 
absorbsjon kan skifte fra furosemid til bumetanid være nyttig. Forholdet 
1mg-40mg gjelder IV. Tatt peroralt absorberes kun ca 50% furosemid og 
Burinex 1mgX2 tilsvarer  Furosemid 80mgX2. 

A Comprehensive Review of the Loop Diuretics: Should Furosemide Be First Line? 

Associate Clinical Professor, Division of Internal Medicine, Auburn University Harrison School of Pharmacy,

University of Alabama at Birmingham Huntsville Regional Medical Campus, Huntsville, AL 



Dosering

• Virketid kort:  Bumetanid 2,5-3t. Furosemid 3-4t. Kortere IV.

• Rebound natrium retensjon: Etter en effektiv dose diuretikum vil 
nefronet reabsorbere så godt som alt filtrert natrium. Ved lang 
periode uten diuretikumeffekt og høyt inntak av natrium  utlignes 
effekt.

• Ofte plagsomt høy diurese de første 2-3 timene.  

• Furosemid og bumetanid anbefales fordelt på minst 2 doser.  

• Retardpreparat?  Furix Retard 30mg – 120mg. 

Dårlig og variabel absorbsjon, ikke egnet ved uttalt væskeretensjon.   



Slyngediuretika, farmakodynamikk

• Maksimal respons på 40mg 

furosemid IV.

• Typisk respons: 200-250mmol 

Na i 3-4 liter urin over 3-4 

timer. 

• Alvorlig nyresvikt: 160- 200mg 

IV for maksimal respons. 

• Å øke dose utover dette 

fungerer ved å forlenge tid 

over terskelverdi. 

Update in Diuretic Therapy, Clinical Pharmacology. Brater.

Sem in Nephrology, Nov 2011. 



EKSKRESJONSRATE DIURETIKUM

Gjenværende nefroner responderer normalt på diuretikum.

Maksimal fraksjon (filtrert/utskilt) utskilt natrium normal.

Maksimal mengde utskilt natrium er likevel betydelig lavere

enn normalt: Mengden filtrert natrium faller proporsjonalt

med GFR. 



JACC State-of-the Art review

Diuretic therapy for patients with heart failure 2020.

Endret farmakodynamikk

ved akutt hjertesvikt. 

Maksimal respons dårligere 

uansett dose. 



Er diuretika farlig? 

• En rekke observasjonsstudier viste sammenheng mellom  

dosering diuretika og dårlig utkomme, inkludert mortalitet. 

• Skyldtes dette RAAS-aktivering, hypokalemi, forverring av 

nyresvikt?

• Er kontinuerlig infusjon bedre enn dosering i bolus?



DOSE-studien 2011

• Drøyt 300 pasienter

• Randomisert til IV furosemid

kontinuerlig eller i 2 daglige 

boluser.

• Høy (2,5x peroral dose) eller 

lav dose (1 x peroral dose).

• Etter 48 timer kunne dosen 

justeres ved behov. 

• Evaluert etter 72 timer og 60 

dager. 





Konklusjon DOSE-studien

• Kontinuerlig infusjon ikke bedre enn bolus.

• Høy dose diuretikum ga mer 

kreatininstigning initialt men effekt på 

dyspne, diurese, liggedøgn. 

• Ingen negative effekter av høy dose etter 

60 døgn. 

• Sammenheng mellom høydose diuretika 

og dårlig utkomme reflekterer trolig 

alvorlighetsgrad av sykdom og ikke 

skadelig effekt av diuretika. 





Diuretikaresistens

• Inadekvat natriurese og dermed manglende bedring av 

stuvning og/eller  ødemer til tross for et adekvat 

diuretikaregime. 

• Viktigst: Pasienter med nyresvikt og avansert hjertesvikt 

responderer dårligere på diuretika.  

. 



Diuretikaresistens overlapper adekvat 

respons på hypovolemi. 

• Evnen til å motvirke effekten av 

diuretika avgjørende for å unngå 

hypovolemi. 

• Braking phenomenon: Evnen til å 

reabsorbere Na øker betydelig ved 

gjentatte doser slyngediuretikum:

• Aktivering av RAAS, sympatikus

• Hypertrofi av distale segmenter

• Metabolsk alkalose og hypokalemi

aktiverer NaCl cotransporter.



• Diurese eller natriurese som 

mål på respons?

• Det er natriumretensjon som 

driver hypervolemi.

• Diuretika øker utskillelse av 

salt. Vann følger passivt med.

• Hvorfor væskerestriksjon?

JACC Heart Failure 2020



Opptil 80mg kan gis som bolus 

over 10-15 min.

Høyere doser gis på 

infusjonspumpe, maks 4mg/min 

pga ototoksisitet. Fks 250mg over 

2 timer, 500mg over 4 timer.



Felker et al: Diuretic Therapy for Patients With Heart 

Failure

JACC State-of-the-art Review 2020

«Diuretisk dose» MRA:

Spironolacton minst 50mg x 1.

Mindre effektiv enn tiazid men 

gunstig mtp hypokalemi og 

metabolsk alkalose.  



Mekanisme for synergistisk effekt  loop-

diuretika og tiazider.

Update in Diuretic Therapy: Clinical Pharmacology 

D. Craig Brater, MD

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DBrater,%2520D.%2520Craig%26authorID%3D7005606148%26md5%3De443880398b4320e716348f797d01ed8&_acct=C000030078&_version=1&_userid=586462&md5=01d6dde2c9b8be7bbcb8a2212146e5a1




Medikamenter uten effekt

• Tolvaptan (blokkerer ADH)

• Lavdose Dopamin

• Hypertont NaCl



27/8-22

Diagnose hjertesvikt fra før

Minst Furosemid 40mg eller Burinex 1mg

NT-proBNP minst 1000ng/l.

Median 78 år. GFR 38. EF 43%.

Dobbel dose av peroral gitt IV ved 

innkomst, siden samme dose fordelt på 2 

per døgn. 

Halvparten fikk 500mg Acetazolamide IV 3 

påfølgende dager.

Alle fikk Mg-tilskudd IV

Morgen nr 2 (30-48 timer) kunne 

furosemid økes ved diurese <3,5 l og 

fortsatt symptomer. 

Anbefaling om å holde nevrohumorale

blokkere uendret i behandlingsperioden, 

deretter opptitrering ihht guidelines. 

Pasienter på SGLT2-hemmere ble 

ekskludert. 

Minimum eGFR 20. 



SGLT2-hemmere



• Flere fri for 

sviktsymptomer etter 3 

døgn med acetazolamide. 

• Ingen forskjell i kombinert 

endepunkt reinnleggelse 

eller død etter 3 mnd.

• Kunne man oppnådd det 

samme med mer intensivt 

furosemidregime?



Mars 2022. 

Empagliflozin er

Jardiance®



Kasuistikk dame f 1942. 

• Nyresvikt pga MPA, eGFR 15-19 (krea ca 250)

• EF 35-40%, uttalt dyssynkroni, moderat MI og AI.

• I sommer og høst gjentatte innleggelser med ødemer, stuvning, 

pleuravæske. 

• Sept: Innlagt fra Øya Helsehus med økende tungpust, Burinex 3+2,5mg. 

Forsøkt der Furix 20mg IV uten effekt. Kommentarer?

• Trappet opp til 4mg x 2 planlagt pleuratapping, rakk ikke det pga uttalt 

dyspnoe, lagt på hjerte, tappet 900ml venstre side. 

• Kalium 3,1, fikk 40KCl i 500ml Ringer. Kommentar?

• Utskrevet med Furix 80mg x 3 IV, Øya Helsehus. Pip-tazo for antatt 

pneumoni (CT) Ikke veid, væsketrekk totalt ca 2l inkl pleuravæsken.  



• Lagt inn dagen etter med økt tungpust. Sat 96%, BT 160/75. Rtg toraks med 

stuvning og pleuravæske.

• Endret AB til Linezolid IV pga enterokokkus faecium i urin.

• 2 dager etter markert forverring av dyspnoe, vekt opp fra 48,5 til 51,9 tross 

Furix 80mg x 4. Konf nyre, infusjon 40mg/time. 

• Neste dag: Vekt 52,9kg. Behov for Bi-Pap, pleuradrenasje. Oppdaget 600ml 

med væske med Linezolid. Over til po. Lagt til Esidrex 25mg x 1. 

• Neste dag: Ekko med normalstor v cava med normal respirasjonsvariasjon. 

Bilateral pleuravæske. Krea litt opp fra 240-280. 

• Overflyttet nyre. Over til Burinex 5mg x 2 som ga fortsatt god diurese, initialt 

3l. Esidrex sep etter 7 dager, da vekt 45kg, ubesværet. Krea 280. karbamid 

30. Besluttet at pasienten ikke er dialysekandidat. 


