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Baggrund
• Akut nyresvigt er et hyppigt problem på intensiv
• Akut nyresvigt er associeret med øget mortalitet og øget længde af 

intensivophold
• De hyppigste rapporterede ætiologier til akut nyresvigt 
• Hypovolæmi
• Sepsis

• De hyppigste årsager til at give væske
• Hypotension
• Oliguri



Baggrund
• Væskebehandling ved akut nyresvigt sigter på at øge nyrernes 

gennemblødning og GFR
• Blandt hæmodynamisk ustabile patienter er 50 % volumen 

responders
• Flere determinanter påvirker nyrernes gennemblødning:
• Væskestatus, cardiac output, blodtryk
• Venøs stase/congestion
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Nyreultralyd
Arterie:

◦ Resistive index

Vene:
◦ Flow klassifikation (Kontinuerligt/diskontinuerligt)
◦ Venous impedance index
◦ Renal venous stasis index

V. porta
◦ Portal pulsatility fraction
◦ Flow klassifikation (kontinuerligt/pulsatilt)



CEUS
Contrast-enhanced ultrasound
•CEUS er en nyere metode der benytter mikroboble-baseret 
ultralydskontrast

•Ultralydskontrast består af en svært opløselig gas (Perflutren) indkapslet 
af human albumin som mikrosfærer på størrelse med en rød blodcelle

•Opholder sig rent intravaskulært, nedbrydes over minutter og fjernes 
via lungerne

•Brugt gennem mange år i radiologien, bl.a. ved levertumor

•CEUS kan bruges til at påvise ændringer i renal kortikal mikrovaskulær
blodflow. 



CEUS
Contrast-enhanced ultrasound



Formål
• At beskrive nyreultralydsskanningers evne til at forudsige respons på 

væskebehandling



Metode
•Deskriptivt, klinisk, kontrolleret studie med 50 patienter der 
fungerer som egne kontroller

•Inklusionskriterier:
• Alder ≥ 18 år
• Patienter der af stuegangsgående læge vurderes at have behov 

for væskebolus/positiv væskebalance
• Clearance/eGFR
• Urinoutput



Nyrefunktion
•GFR kan i et forskningssetup bestemmes med nuklearmedicinske 
metoder

•Ved Tc-99-DTPA metoden kan måles ændringer i tubulær sekretion
• Der indgives en mindre mængde radioaktivt mærket DTPA
• Der tages gentagne blod- og urinprøver til præcis clearance bestemmelse
• Dette repræsenterer et udtryk for hurtige ændringer i renal funktion



Endepunkter
•Associationen mellem nyre vene flow klassifikation og ændringer i 
nyrefunktion induceret af væskebolus

•Sensitivitet/specificitet af baseline værdi af følgende i at forudsige 
ændringer i nyrefunktion. 
• Resistive index
• Venous impedance index
• Portal pulsatility fraction
• CEUS

•Associationen mellem ændringer i CEUS flowmål og ændringer i 
nyrefunktion

•Sensitivitet/specificitet af ændringer induceret af passive leg raise i at 
forudsige ændringer i nyrefunktion



Status
Tre pilotpatienter og en projektpatient har gennemført protokollen



Perspektiver
•Potentielt en ny metode til at hjælpe med at identificere de patienter 
der har gavn af væskebehandling

•En ny metode til at vejlede og evaluere effekten af væskebehandling, 
evt. også andre interventioner


