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Abstrakt 

Inledning: Idag utförs många röntgenundersökningar med hjälp av kontrastmedel, det kan 

dock leda till kontrastmedelsinducerad nefropati (KMN). Natriumbikarbonat har visat sig 

kunna vara ett lämpligt hydreringsalternativ mot KMN. Syfte: Vårt syfte med denna studie 

var att undersöka om natriumbikarbonat är ett bättre hydreringsalternativ jämfört med 

natriumklorid som profylax mot KMN för patienter med nedsatt njurfunktion. Metod: Vi 

formulerade tre olika frågeställningar utifrån vårt syfte. Litteraturstudien innefattar 21 

vetenskapliga artiklar som vi funnit genom sökningar i olika databaser. Resultat: Vår 

litteraturstudie visade på att natriumbikarbonat inte överträffar natriumklorid som 

hydreringsalternativ mot KMN för patienter med nedsatt njurfunktion. Det visade det sig att 

kombinationen natriumbikarbonat och natriumklorid är bättre än endast natriumklorid som 

hydreringsprofylax. N-acetylcystein plus natriumklorid var det överlägsna profylaxet vid 

jämförelse mot N-acetylcystein plus natriumbikarbonat mot KMN som hydreringsmetod. 

Konklusion: Vår slutsats är att natriumbikarbonat kan vara ett lämpligt hydreringsalternativ 

som profylax mot KMN för patienter med nedsatt njurfunktion. 

Nyckelord: Hydrering, Kontrastinducerad nefropati, Natriumbikarbonat, Natriumklorid. 
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Abstract 

Introduction: Many studies are today using contrast agents in x-ray examinations, it can lead 

to contrast induced nephropathy (CIN). Sodium bicarbonate has been shown to be a suitable 

option for hydration against CIN. Objective: Our aim with this study is to investigate whether 

sodium bicarbonate is the better hydration alternative compared with sodium chloride for 

prophylaxis against CIN for patients with renal impairment. Methods: We formulated three 

questions at issue based on our purpose. Our literature review includes 21 scientific articles 

that we found through searching various databases. Results: Our study showed that sodium 

bicarbonate does not outmatch sodium chloride as a hydration alternative against CIN for 

patients with renal impairment. It was found that the combination of sodium bicarbonate and 

sodium chloride is better than just sodium chloride alone. N-acetylcysteine plus sodium 

chloride was superior as hydration alternative in comparison with N-acetylcysteine plus 

sodium bicarbonate against CIN. Conclusion: Our conclusion is that sodium bicarbonate can 

be a good choice for hydration as prophylaxis against CIN for patients with renal impairment. 

Keywords: Contrast-induced nephropathy, Hydration, Sodium Bicarbonate, Sodium 

Chloride.  
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Kontrastmedel används idag till stor utsträckning vid undersökningar på röntgenavdelningar 

runtom i Sverige för att kunna påvisa patologiska förändringar i kärl och vävnader. 2007 

såldes 32 ton jodkontrastmedel i Sverige vilket motsvarar 500 000 röntgenundersökningar, 

varav cirka 300 000 är datortomografiundersökningar om man använder 30 gram jod per 

undersökning (100ml, 300 mg I/ml). Användningen av jodkontrastmedel fortsätter att öka då 

användningen av röntgenundersökningar med kontrastmedel blir allt vanligare. Dock så kan 

jodkontrastmedlet ha en skadlig effekt på kroppens njurar och i värsta fall kan det leda till 

kontrastmedelsinducerad nefropati (KMN) (Sterner, Hellström, Lagerqvist, Aspelin & 

Nyman, 2009). 

Våra njurar är två av kroppens viktigaste organ. Deras uppgifter är att rena blodet från 

slaggprodukter, bilda hormoner, hjälpa till att reglera blodtrycket, stimulera röda blodkroppar 

att bildas, tillverka glukos samt att aktivera vitamin D. Njurarna arbetar ständigt och behöver 

därför mycket syre och näringsämnen. En fjärdedel av blodvolymen som hjärtat pumpar varje 

minut går till njurarna, det innebär att cirka 1500 liter blod passerar genom njurarna varje 

dygn (Grefberg & Johansson, 2003, s. 499-501). 

Kreatinin är den vanligaste njurfunktionsmarkören, 2009 gjordes 5,6 miljoner 

kreatininanalyser i Sverige. Kreatinin kan sedan användas för att skatta en patients 

glomerulära filtrationshastighet (GFR) (Vilhelmsdotter Allander, Larsson, Marké, Svensson 

K, Wihlén, Elinder, 2012). Det normala värdet för serum kreatinin är 60-115 µmol/liter för en 

vuxen människa (Grefberg & Roman, 2007, s. 427). 

För att patientens njurar inte skall skadas när en röntgenundersökning med kontrast görs, 

räknas patientens GFR ut. Att skatta GFR anses vara det bästa enkla sättet att veta hur bra 

njurfunktion patienten har (Vilhelmsdotter Allander et al., 2012).  

Relativt GFR (eGFR) (mL/min/1.73 m²) används för att klassificera graden av 

funktionsnedsättning och för att veta om en patients GFR är nedsatt jämfört med en 

normalperson som beräknas ha en kroppsyta på 1,73 m² (Svensk Uroradiologisk Förenings 

Kontrastmedelsgrupp, 2012).  
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Tabell GFR värden  

Gränser för klassificering av njurskada GFR, ml/min/1,73m² 

Njurskada utan effekt på njurfunktionen >90 

Njurskada med lätt nedsatt njurfunktion 60-89 

Måttlig njurinsufficiens 30-59 

Avancerad njurinsufficiens 15-29 

Njursvikt <15 

(Simonsson, 2009). 

Vid olika tillstånd har patienter som får kontrast ökad risk att drabbas av KMN. De olika 

tillstånden kan vara njurfunktionsnedsättning under GFR <60 ml/min, njursjukdom, diabetes 

mellitus, reducerad blodvolym, dehydrering, blödning, hypotension, hjärtsvikt, levercirros, 

hög ålder >70 år, nedsatt allmäntillstånd hos inneliggande patienter, grav anemi, hypoxi och 

sepsis. Patienter med diabetes som har normal njurfunktion utgör ingen riskfaktor för KMN 

(Sterner et al., 2009). 

Enligt Svensk Uroradiologisk Förenings Kontrastmedelsgrupp (SFBFM, 2012) definieras 

kontrastmedelsinducerad nefropati som en njurfunktionsnedsättning med en ökning av S-

kreatinin med minst 44 μmol/l (0,5 mg/dl) eller 25 procent inom tre dygn efter 

kontrastinjektionen. Mindre än en procent av alla patienter som får kontrastmedel drabbas av 

KMN. Av patienter med riskfaktorer drabbas 10-50 procent av KMN. Ju fler riskfaktorer 

patienten har såsom nedsatt njurfunktion, desto ju större risk för KMN (Sterner et al., 2009).  

Kontrastmedelsinducerad nefropati orsakas av befintliga hemodynamiska störningar i 

kombination med nedsatt vasokonstriktion förmedlad av adenosin och endotelin, och direkta 

toxiska (giftiga) effekter. Efter en injektion av jodbaserat kontrastmedel inträffar 

vasodilatation (kärlvidgning) som senare följs av en långvarig vasokonstriktion 

(kärlsammandragning) av de renala blodkärlen. Inom 1-2 timmar återkommer det normala 

renala blodflödet (Dickinson & Kam, 2008). 

Natriumbikarbonat neutraliserar kroppens syra och kan därför användas vid acidos (FASS, 

2010). Hydrering med isoton natriumbikarbonat anses kunna höja pH-värdet i njurparenkymet 

och urinen samt kan minska oxidativ skada i njuren (antioxidativ effekt) (Sterner et al., 2009).  
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Natriumklorid (NaCl) är en fysiologisk saltlösning. Den vanligaste fysiologiska saltlösningen 

av natriumklorid innehåller styrkan natriumklorid nio mg/mL (0,9 procent) (FASS, 2011). 

N-acetylcystein är ett läkemedel som kan användas som en profylaktisk behandling. Hsu et al. 

(2012) visar att N-acetylcystein (NAC) har en skyddande effekt för njurfunktionen mot 

kontrastmedel. Detta skulle därför kunna reducera risken för KMN (Nyman et al., 2003). 

Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka om natriumbikarbonat är bättre än 

natriumklorid som hydreringsprofylax mot KMN. I vår litteraturstudie inriktar vi oss på 

patienter med nedsatt njurfunktion med serum kreatinin värde >1,1 mg/dl eller eGFR <60 

ml/min/1.73 m². Vi ville även undersöka huruvida NAC påverkar natriumbikarbonaten eller 

natriumkloriden i dess verkan mot KMN. Vi har valt att utgå från dessa frågeställningar: 

 Är hydrering med natriumbikarbonat bättre än natriumklorid som profylax mot KMN? 

 Är hydrering med natriumbikarbonat och natriumklorid bättre än endast natriumklorid 

som profylax mot KMN? 

 Är hydrering med natriumbikarbonat med NAC bättre än natriumklorid med NAC 

som profylax mot KMN? 

Metod 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie där vi har sammanställt olika studier och 

artiklar som svarade på våra tre frågeställningar (Friberg, 2006, s. 115). Vår litteraturstudie 

följer sex av Goodmans sju steg för att finna och bedöma vetenskaplig litteratur. Processen 

innebär att man preciserar problemet, beskriver inklusions- och exklusionskriterier, 

formulerar en plan för litteratursökning, genomför litteratursökning, samlar in de studier som 

möter inklusionkriterierna och sammanställer studiernas resultat (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 51). 

Willman et al. (2006, s. 51, 55) rekommenderar att man gör en pilotsökning med 

helikopterperspektiv i första skedet för att få en översikt över vad som finns skrivet inom 

ämnet natriumbikarbonat och KMN. Vi gjorde detta för att vara säkra på att det fanns studier 

publicerade om just det vi var intresserade av att undersöka.  
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Inklusions- och exklusionskriterier 

För att avgränsa sökområdet för studierna använde vi oss av inklusionskriterier såsom studier 

på svenska och engelska, utgivna studier mellan 2004 till 2012 och studier innehållande båda 

könen. Patienter >17 år med serum kreatinin >1,1 mg/dl eller eGFR <60 ml/min/1.73 m² 

inkluderades. Studier som definierade KMN utifrån en ökning i serum kreatininet med >25 

procent eller ≥0,5mg/dl inom 48 timmar efter kontrastmedelsinjektion inkluderades. Vi 

exkluderade studier som var gjorda på djur och studier som var äldre än 2003. 

Litteraturstudier och metaanalyser exkluderades.  

Litteratursökning 

Sökningen efter användbar litteratur till denna systematiska litteraturöversikt skedde i 

databaserna PubMed (Medline), Scopus och Cinahl. Vi valde att utgå ifrån dessa tre databaser 

då de tillsammans täcker upp i stort sett alla studier om området vi ville undersöka. För att 

kunna utesluta mindre relevanta studier gjordes sökningen till största delen med ämnesord 

med hög specificitet (Willman et al., 2011, s. 69, 75). För att hitta relevanta studier med rätt 

syfte gjordes sökningen med MeSH-termer i Medline och i Cinahl användes Thesaurus. 

MeSH-termerna fann vi genom att söka ämnesord i Svenska MeSH. De sökord vi använde för 

att finna relevanta artiklar och studier var: Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Glomerular 

Filtration Rate, Nephropathy, Hydrat* och Contrast induced*. Vi använde oss av några fria 

sökord för att vidga sökningen. Med hjälp av trunkering (*) på en del av sökorden vidgades 

sökningen ytterligare. Enligt Östlundh (2006) bör man först söka på orden var för sig och 

sedan kombinera dem för att få fler sökresultat. Vi kombinerade sökorden på olika sätt med 

hjälp av de booleska sökoperatörerna AND och OR (Willman et al., 2006, s. 66-69). För att få 

tillgång till alla studier som fanns publicerade i detta ämne fick vi även använda oss av 

sekundärsökning. Sekundärsökning betyder att man hittar studier i andra studiers 

referenslistor (Östlundh, 2006, s. 75).  

Tabell 1a. Översikt av artikelsökning i PubMed. 

Söknr.  Söktermer Antal ref. Utvalda artiklar 

1 MeSH Sodium Bicarbonate 3481  

2 MeSH Sodium Chloride 50879  

3 MeSH Glomerular Filtration Rate 29395  

4  1 AND 2 AND 3 30 8 



8 

 

 

 

 

 Tabell 1b. Översikt av artikelsökning i Scopus. 

Söknr.  Söktermer Antal ref. Utvalda artiklar 

1 FT Sodium Bicarbonate 23869  

2 FT Glomerular Filtration Rate 42610  

3 FT Sodium Chloride 222233  

4 FT Nephropathy 56565  

5 FT Contrast induced* 171267  

6  1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 85 14 

 

Tabell 1c. Översikt av artikelsökning i CINAHL. 

Söknr.  Söktermer Antal ref. Utvalda artiklar 

1 MH Sodium Bicarbonate 433  

2 MH Contrast Media 3143  

3  1 AND 2 49 10 

4 MH Sodium Chloride 1006  

5 MH Sodium Bicarbonate 433  

6 FT Hydrat* 1723  

7  4 AND 5 AND 6 4 2 

Söknr. = söknummer 

MeSH = ämnesord i Medline (PubMed) 

FT = fri text 

MH = ämnestermer (Cinahl) 

Antal ref. = antal träffar 

Vi hittade 21 studier som passade in på vårt syfte, några av studierna fann vi i flera av 

sökningarna, därför ser det ut som att vi hittat 34 studier. Studierna är kvalitetsbedömda enligt 

ett protokoll som vi själva gjort med hjälp av ett protokoll i Willman et al. (2006, s. 154). 

Studierna indelades utifrån protokollet i tre olika kvalitetsgrupper: hög, medel och låg. 

Frågorna i protokollet besvarades med ja respektive nej, som sedan gav poäng. Studier med 

tio poäng eller mer betygsattes som hög kvalitet.  
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Tabell 2.  Kvalitetsbedömning av artiklar (Willman et al., 2006, s. 96). 

Kvalitet Poäng (p) Antal studier 

Hög 10-12 p 21 

Medel  8-9 p - 

Låg < 7 p - 

 

För att underlätta för läsaren att urskilja alla studier vi granskat har vi gjort ett 

sorteringsprotokoll med innehållande kvalitetsgradering (Willman et al., 2011, s. 93-94).  

Tabell 3.  Sorteringsprotokoll och kvalitetsgradering av studierna sorterat efter årtal 

(Willman et al., 2011, s. 94). 

Författare 

År Land 
Syfte Design 

Deltagare 

(Bortfall) 
Resultat Kvalitet 

Gomes et al. 

(2012) 

Brasilien 

Undersökte om 

natriumbikarbonat 

är bättre som 

hydrering än 

natriumklorid för 

att förhindra KMN 

hos patienter med 

dålig njurfunktion. 

Randomiserad, 

klinisk, 

multicentrerad 

studie. 

301 patienter 

randomiserades, 151 

fick natriumklorid 

och 150 fick 

natriumbikarbonat. 

Hydrering med 

natriumbikarbonat är inte 

bättre än hydrering med 

natriumklorid hos patienter 

med dålig njurfunktion för 

att förhindra KMN. 

Hög 

Klima et al. 

(2012) 

Italien och 

Schweiz 

Undersökte vilket 

av 

natriumbikarbonat 

eller natriumklorid 

som var mest 

effektiv som 

hydrering för att 

förhindra KMN. 

Prospektiv, 

randomiserad 

studie. 

471 patienter 

kontrollerades om de 

kunde vara med i 

studien, tillslut var 

det 258 patienter 

som fullföljde 

studien. 93 fick 

natriumklorid (24t), 

93 fick 

natriumbikarbonat 

(7t) och 87 fick 

natriumbikarbonat 

(20 minuter). 

Hydrering med 

natriumklorid i 24 timmar är 

bättre än natriumbikarbonat. 

Det är ingen skillnad mellan 

att hydrera med 

natriumbikarbonat i sju 

timmar jämfört med 20 

minuter innan 

kontrastmedelsinjektion. 

Hög 
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Författare 

År Land 
Syfte Design 

Deltagare 

(Bortfall) 
Resultat Kvalitet 

Lee et al. 

(2011) 

Korea 

Undersökte om 

natriumbikarbonat 

plus NAC är ett 

bättre 

hydreringsalternativ 

jämfört med 

natriumklorid plus 

för patienter med 

diabetes. 

Retrospektiv 

studie. 

Av 3 569 patienter 

följde 382 patienter 

studiens 

inklusionskriterier. 

Patienterna delades 

in i två grupper, 189 

respektive 193. 

Under studien 

exkluderades 

ytterligare sju 

patienter (två 

respektive fem). 

Natriumbikarbonat plus 

NAC är inte bättre jämfört 

med natriumklorid plus 

NAC som hydrering mot 

KMN hos patienter med 

diabetes. 

Hög 

Motohiro et 

al. (2011) 

Japan 

Undersökte om 

natriumklorid plus 

natriumbikarbonat 

är bättre än endast 

natriumklorid som 

profylax mot KMN. 

Prospektiv, 

randomiserad 

studie. 

155 patienter delades 

in i två grupper, 

natriumbikarbonat 

plus natriumklorid 

(78) och 

natriumklorid (77). 

Natriumklorid plus 

natriumbikarbonat är mer 

effektiv än natriumklorid 

ensam för profylax av KMN 

och kan leda till retention av 

bättre långsiktig 

njurfunktion. 

Hög 

Ueda et al. 

(2011) 

Japan 

Undersökte om en 

bolusinjektion av 

natriumbikarbonat 

kan förhindra 

kontrastinducerad 

nefropati. 

Randomiserad, 

prospektiv 

studie. 

192 patienter 

kontrollerades och 

60 patienter 

uppnådde kraven, 59 

patienter med 

kronisk njursjukdom 

fullföljde studien. 

Snabb alkalisering genom 

bolusinjektion av 

natriumbikarbonat är 

effektivt för att förebygga 

KMN hos patienter med 

kronisk njursjukdom. 

Hög 

Briguori et 

al. (2011) 

Italien 

Studerade huruvida 

RenalGuard 

systemet med 

natriumklorid plus 

NAC kan verka 

som profylax mot 

KMN.  

Randomiserad 

multicentrerad. 

806 patienter 

kontrollerades 

därutav 294 deltog i 

studien. 147 

patienter fick 

natriumklorid plus 

NAC och de andra 

147 patienterna fick 

natriumbikarbonat 

plus NAC. 

RenalGuard systemet med 

natriumklorid plus NAC är 

överlägsen 

natriumbikarbonat plus 

NAC som profylax mot 

KMN. 

Hög 
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Författare 

År Land 
Syfte Design 

Deltagare 

(Bortfall) 
Resultat Kvalitet 

Castini et al. 

(2010) 

Italien 

Undersökte 

effekten av 

natriumklorid, 

natriumklorid + 

NAC och 

natriumbikarbonat 

för att förhindra 

KMN. 

Prospektiv, 

randomiserad, 

singelcentrerad 

studie. 

156 patienter varav 

51 fick NK, 53 fick 

NK + NAC och 52 

fick NB 

Varken natriumklorid + 

NAC eller 

natriumbikarbonat är bättre 

än endast natriumklorid för 

att förhindra KMN.  

Hög 

Shavit, 

Korenfeld, 

Lifschitz, 

Butnaru & 

Slotki, 

(2009) 

Israel 

Undersökte 

effekten av 

natriumbikarbonat 

jämfört med 

natriumklorid + 

NAC. 

Prospektiv, 

singelcentrerad 

studie. 

4389 patienter 

kontrollerades varav 

93 patienter 

fullföljde studien. 42 

patienter fick 

natriumklorid + 

NAC och 51 

patienter fick 

natriumbikarbonat. 

Hydrering med 

natriumbikarbonat är inte 

mer effektivt än hydrering 

med natriumklorid + NAC. 

Hög 

Budhiraja, 

Chen & 

Popovtzer et 

al. (2009) 

USA 

Jämförde effekten 

av 

natriumbikarbonat 

med natriumklorid 

för att förhindra 

KMN. 

Retrospektiv 

studie. 

900 patienter 

kontrollerades varav 

187 patienter ingick i 

studien. 89 fick 

natriumbikarbonat 

och 98 fick 

natriumklorid. 

Hydrering med 

natriumbikarbonat är mer 

effektivt än hydrering med 

natriumklorid för att 

förhindra KMN. 

Hög 

Tamura et 

al. (2009) 

Japan 

Undersökte 

huruvida en 

bolusinjektion av 

natriumbikarbonat 

plus natriumklorid 

förebygger KMN. 

Prospektiv, 

kontrollerad 

och 

randomiserad 

studie. 

144 patienter delades 

upp i två lika stora 

grupper (72 + 72). 

Natriumbikarbonat plus 

natriumklorid kan vara den 

bättre hydreringen mot 

KMN för patienter med 

mild njurinsufficiens. 

Hög 
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Författare 

År Land 
Syfte Design 

Deltagare 

(Bortfall) 
Resultat Kvalitet 

Vasheghani-

Farahani et 

al. (2009) 

Iran 

Undersökte 

effektiviteten i 

kombinationen 

natriumbikarbonat 

plus natriumklorid i 

motverkningen av 

KMN. 

Randomiserad, 

dubbelblind, 

kontrollerad 

studie.  

265 patienter valdes 

ut efter 

inklusionskriterierna. 

135 patienter fick 

natriumbikarbonat 

plus natriumklorid 

och 130 patienter 

fick endast 

natriumklorid. 

Kombinationen 

natriumbikarbonat och 

natriumklorid ger inget 

bättre skydd mot KMN 

jämfört med endast 

natriumklorid som 

hydrering. 

Hög 

Adolph et 

al. (2008) 

Tyskland 

Analyserade och 

jämförde effekterna 

på njurfunktionen 

hos patienter som 

fått kontrast och 

hydrerats med 

antingen 

natriumbikarbonat 

eller natriumklorid. 

Prospektiv, 

randomiserad, 

dubbelblind 

singelcentrerad 

studie. 

180 patienter 

kontrollerades, varav 

145 valdes ut och 

delades in i två 

grupper, 71 patienter 

fick 

natriumbikarbonat 

och 74 fick 

natriumklorid. 

Hydrering med 

natriumbikarbonat är inte 

bättre än natriumklorid som 

profylax mot KMN. 

Hög 

From et al. 

(2008) USA 

Undersökte vilken 

metod som var 

bättre mot KMN: 

natriumbikarbonat, 

NAC, 

natriumbikarbonat 

plus NAC eller 

ingen behandling 

alls. 

Retrospektiv 

studie. 

11 516 fall med 

kontrastinjektioner 

hittades kunde ta del 

av studien. 616 fall 

fick NAC, 268 

natriumbikarbonat, 

221 fall fick 

natriumbikarbonat 

plus NAC och 

10 411 fall fick 

ingen behandling. 

Det bästa alternativet för att 

minska KMN var att inte ge 

någon behandling alls till 

patienterna. 

Natriumbikarbonaten 

resulterade i ökade fall av 

KMN jämfört med de övriga 

metoderna. 

Hög 
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Författare 

År Land 
Syfte Design 

Deltagare 

(Bortfall) 
Resultat Kvalitet 

Masuda et 

al. (2008) 

Japan 

Undersökte om 

hydrering med 

natriumbikarbonat 

förbättrar långsiktig 

kliniskt utfall 

jämfört med 

natriumklorid för 

patienter med 

kronisk 

njursjukdom. 

Randomiserad, 

kontrollerad 

studie 

61 patienter 

kontrollerades och 

59 stycken 

genomgick hela 

studien varav 30 fick 

natriumbikarbonat 

och 29 fick 

natriumklorid. 

Hydrering med 

natriumbikarbonat minskar 

omfattningen av KMN hos 

patienter med kronisk 

njursjukdom. 

Hög 

Brar et al. 

(2008) USA 

Undersökte om 

natriumbikarbonat 

är bättre än 

natriumklorid som 

hydrering för att 

förhindra KMN. 

Randomiserad, 

kontrollerad, 

singelcenter-

studie. 

353 patienter delades 

in i två grupper där 

den ena gruppen fick 

natriumklorid och 

den andra 

natriumbikarbonat. 

Natriumbikarbonat är bättre 

som hydreringsprofylax än 

natriumklorid för att 

förhindra KMN. 

Hög 

Maioli et al. 

(2008) 

Italien 

Undersökte 

effektiviteten hos 

natriumbikarbonat 

plus NAC jämfört 

med natriumklorid 

plus NAC, i 

förebyggandet mot 

KMN. 

Prospektiv, 

randomiserad 

och 

singelcentrerad 

studie 

Totalt 502 patienter 

randomiserades i två 

grupper om 252 

respektive 250 

patienter. 

Hydrering med 

natriumbikarbonat plus 

NAC visar sig inte vara 

bättre än natriumklorid plus 

NAC i förebyggandet mot 

KMN. 

Hög 

Masuda et 

al. (2007) 

Japan 

Jämförde 

användbarheten av 

natriumbikarbonat 

med natriumklorid 

för att förhindra 

KMN. 

Randomiserad 

studie. 

61 patienter ingick i 

studien varav två 

stycken blev 

exkluderade. 30 

patienter fick 

natriumbikarbonat 

och 29 fick 

natriumklorid. 

Hydrering med 

natriumbikarbonat är mer 

effektivt än hydrering med 

natriumklorid för att 

förhindra KMN hos 

patienter som genomgår en 

akut koronar undersökning. 

Hög 
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Författare 

År Land 
Syfte Design 

Deltagare 

(Bortfall) 
Resultat Kvalitet 

Briguori et 

al. (2007) 

Italien 

Undersökte vilken 

metod som bäst 

kunde förhindra 

KMN: 

natriumklorid plus 

NAC, 

natriumbikarbonat 

plus NAC samt 

natriumklorid plus 

askorbinsyra plus 

NAC. 

Prospektiv, 

randomiserad 

studie. 

326 patienter 

randomiserades I tre 

grupper om 111, 108 

och 107. 

Hydrering med 

natriumbikarbonat plus 

NAC är den bästa metoden 

för att förhindra KMN.  

Hög 

Ozcan et al. 

(2007) 

Turkiet 

Undersökte vilket 

hydreringssätt av 

natriumbikarbonat, 

natriumklorid + 

NAC och 

natriumklorid som 

förhindrade KMN 

bäst. 

Prospektiv 

studie. 

264 patienter ingick i 

studien och delades 

upp i tre grupper 

med 88 i varje. Där 

grupperna fick 

antingen 

natriumklorid, 

natriumklorid + 

NAC eller 

natriumbikarbonat. 

Natriumbikarbonat visade 

sig vara den bästa 

hydreringen för att förhindra 

KMN. 

Hög 

Schmidt, 

Pang, 

Nykamp, 

Knowlton & 

Jia (2007) 

USA 

Jämförde 

natriumbikarbonat 

plus NAC med 

natriumklorid plus 

NAC för att 

undersöka vilken 

hydreringsmetod 

som är bättre för att 

minska KMN. 

Retrospektiv, 

singelcentrerad 

studie. 

96 patienter delades 

upp i två grupper på 

47 respektive 49 

patienter. 

Natriumbikarbonat plus 

NAC är inte ett bättre skydd 

mot KMN jämfört med 

natriumklorid plus NAC.  

Hög 

Merten et 

al. (2004) 

USA  

Undersökte 

effekten av 

natriumbikarbonat 

jämfört med 

natriumklorid för 

att förhindra 

uppkomsten av 

KMN. 

Prospektiv, 

randomiserad, 

singelcentrerad 

studie. 

137 patienter 

randomiserades och 

119 genomgick hela 

studien varav 60 fick 

natriumbikarbonat 

och 59 fick 

natriumklorid. 

Hydrering med 

natriumbikarbonat är mer 

effektivt än hydrering med 

natriumklorid inför 

kontrastmedelsundersökning 

för att förhindra KMN. 

Hög 
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Resultat  

Är hydrering med natriumbikarbonat bättre än natriumklorid som profylax mot KMN? 

Sex studier (Ueda et al., 2011; Budhiraja et al., 2009; Masuda et al., 2007; Masuda et al., 

2008; Ozcan et al., 2007; Merten et al., 2004) av alla tolv som jämförde natriumbikarbonat 

och natriumklorid visade att natriumbikarbonat var bäst som profylax mot KMN. 

Fyra (Shavit et al., 2009; Brar et al., 2008; Castini et al., 2010; Gomes et al., 2012) av alla tolv 

studier kunde inte påvisa någon skillnad mellan natriumbikarbonat och natriumklorid som 

profylax, varpå de rekommenderar att använda natriumklorid som hydrering för att förebygga 

KMN. 

Endast studien av Klima et al. (2012) visar på att natriumklorid var den mest effektiva 

hydreringen mot KMN. I studien av Klima et al. (2012) ingick tre grupper, varav en grupp 

som fick natriumklorid från kl 20.00 dagen innan kontrastinjektion, totalt 24 timmar, en grupp 

som fick natriumbikarbonat en timme innan kontrast, totalt sju timmar, och en grupp som fick 

natriumbikarbonat 20 minuter innan kontrast, totalt sex timmar. 

I studierna gjorda av Budhiraja et al. (2009) och Merten et al. (2004) visade det sig att 

patienterna som fick natriumbikarbonat hade sämre njurfunktionsvärde (serum kreatinin) 

innan kontrastinjektion än patienterna som fick natriumklorid. Fastän de hade sämre värden 

innan undersökningen uppvisade gruppen som fick natriumbikarbonat en lägre andel av 

KMN. Både Budhiraja et al. (2009) och Merten et al. (2004) rekommenderar att hydrering 

med natriumbikarbonat är effektivare än hydrering med natriumklorid för att förhindra KMN. 

Merten et al. (2004) tycker även att det är ett bra hydreringssätt för att det har effekt endast en 

timme innan kontrastmedelsinjektion. 

Nio studier (Shavit et al., 2009; Gomes et al., 2012; Klima et al., 2012; Castini et al., 2010; 

Budhiraja et al., 2009; Masuda et al., 2007; Masuda et al., 2008; Merten et al., 2004; Ueda et 

al., 2011) valde att starta sin hydrering med natriumbikarbonat en timme innan 

kontrastinjektionen. De fick även hydrering under tiden att undersökningen med 

kontrastmedelsinjektion gjordes och sex timmar efter behandling. Fem av dessa (Budhiraja et 

al., 2009; Masuda et al., 2007; Masuda et al., 2008; Merten et al., 2004; Ueda et al., 2011) 

studier visar på att natriumbikarbonat är det bättre profylaxalternativet vid förhindrande av 

KMN hos patienter med ett serum kreatinin på mer än 1.1 mg/dl. 
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Tre studier (Shavit et al., 2009; Klima et al., 2012; Castini et al., 2012) av fyra (Budhiraja et 

al., 2009; Shavit et al., 2009; Klima et al., 2012; Castini et al., 2010) studier har valt att 

hydrera med natriumklorid tolv timmar innan kontrastinjektion och då är natriumkloriden den 

främsta hydreringsprofylaxen. 

En studie gjord av Masuda et al. (2007) har mätt pH-värdet i urinen. Det visade sig att 

gruppen som fått natriumbikarbonat hade ett högre pH-värde än gruppen som fick 

natriumklorid. 

Av alla tolv studier som jämfört natriumklorid med natriumbikarbonat som profylax är det 

bara Klima et al. (2012) som anser att natriumkloriden är överlägsen. De andra studierna 

(Castini et al., 2010; Shavit et al., 2009; Brar et al., 2008; Gomes et al., 2012; Adolph et al., 

2008) som förespråkar natriumklorid har sett i sin forskning att det inte är någon skillnad i 

förekomst av KMN när de jämfört natriumklorid med natriumbikarbonat vilket gör att de 

rekommenderar natriumklorid som den främsta hydreringen. 

Tabell 4. Resultattabell som visar vilken hydrering som är mest effektiv enligt de olika metod-

kombinationerna. Jämförelse mellan NK och NB. 

Författare Årtal Hydrering N KMN 
Effektivaste 

hydreringen 

Gomes et al. 2012 
NB 150 9 (6,1 %) 

NK, ingen 

skillnad 
NK 151 9 (6,0 %) 

Klima et al. 2012 

NK (24t) 89 1 (1 %) 

NK NB (7t) 87 8 (9 %) 

NB (20min)  82 8 (10 %) 

Ueda et al. 2011 
NB 30 1 (3,3 %) 

NB 
NK 29 8 (27,6 %) 

Castini et al. 2010 

NK 51 7 (14 %) 

NK, ingen 

skillnad 
NK + NAC 53 9 (17 %) 

NB 52 7 (14 %) 

Budhiraja et al. 2009 
NK 98 14 (14,3 %) 

NB 
NB 89 3 (3,4 %) 

Shavit et al. 2009 
NB 51 5 (9,8 %) 

NK, ingen 

skillnad 
NK + NAC 36 3 (8,4 %) 
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Adolph et al. 2008 
NB 71 3 (4,2 %) 

NK, ingen 

skillnad 
NK 74 2 (2,7 %) 

Masuda et al. 2008 
NB 30 1 (3 %) 

NB 
NK 29 6 (21 %) 

Brar et al. 2008 
NK 165 24 (14,6 %) 

NK, ingen 

skillnad 
NB 158 21 (13,3 %) 

Masuda et al. 2007 
NB 30 2 (7 %) 

NB 
NK 29 10 (35 %) 

Ozcan et al. 2007 

NK 88 12 (13,6 %) 

NB NK + NAC 88 11 (12,5 %) 

NB 88 4 (4,5 %) 

Merten et al.  2004 
NK 59 8 (13,6 %) 

NB 
NB 60 1 (1,7 %) 

N = antal personer 

NB = natriumbikarbonat 

NK = natriumklorid 

NAC = N-acetylcystein 

t = timmar 

min = minuter 

Sammanfattning 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar att det bara är hälften av dessa studier som 

förespråkar natriumbikarbonat som hydreringsmetod mot KMN jämfört med natriumklorid.  

Är hydrering med natriumbikarbonat och natriumklorid bättre än endast 

natriumklorid som profylax mot KMN? 

I studierna av Tamura et al. (2009) och Motohiro et al. (2011) gavs natriumkloriden tolv 

timmar före och tolv timmar efter kontrastmedelsinjektion. Patienterna i Tamura et al. (2009) 

fick som tillägg till natriumkloriden 20 ml (20 mEq/L) av natriumbikarbonat fem minuter före 

injektionen. Motohiro et al. (2011) gav sina patienter natriumbikarbonat tre timmar före 

kontrastmedelsinjektionen som sedan pågick i ytterligare tre timmar. Vasheghani-Farahani et 

al. (2009) valde att utföra sin studie med att ge natriumklorid timmen före injektionen och 

sedan pågå ytterligare sex timmar. Natriumbikarbonaten blandades in i 

natriumkloridhydreringen med 75 ml av 8,4 procent natriumbikarbonat till en liter 

natriumklorid. 



18 

 

 

 

 

Urinalkalisering inträffade i både Motohiro et al. (2011) och Vasheghani-Farahani et al. 

(2009) i den grupp som fick hydreringskombinationen natriumbikarbonat och natriumklorid. 

Även Tamura et al. (2009) konstaterade att pH-värdet i urinen ökade i denna gruppen. 

Kontrollmätningar av bland annat serum kreatinin togs de närmaste dagarna i Vasheghani-

Farahani et al. (2009) och Tamura et al. (2009). Motohiro et al. (2011) tog kontrollprover 

dagarna närmast efter kontrastmedelsinjektionen men också efter en månad för att se om 

proverna ändrats lite mer långsiktligt. 

Enligt Tamura et al. (2009) och Motohiro et al. (2011) så är natriumklorid tillsammans med 

natriumbikarbonat mer effektivt än endast natriumklorid som hydreringsprofylax mot KMN. 

Motohiro et al. (2011) påstår även att patientens eGFR förbättrades, inte bara på kort sikt utan 

även långsiktigt. Vasheghani-Farahani et al. (2009) menar dock på att natriumklorid 

tillsammans med natriumbikarbonat inte ger något bättre skydd mot KMN än bara 

natriumklorid.  

Tabell 5. Resultattabell som visar vilken hydrering som är mest effektiv enligt de olika metod-

kombinationerna. Jämförelse mellan NK och NK + NB. 

Författare Årtal Hydrering N KMN 
Effektivaste 

hydreringen 

Motohiro et al. 2011 
NK 77 10 (13 %) 

NB + NK 
NB + NK 78 2 (2,6 %) 

Tamura et al. 2009 
NK 72 9 (12,5 %) 

NB + NK 
NB + NK 72 1 (1,4 %) 

Vasheghani-

Farahani et al. 
2009 

NK 130 7 (5,9 %) 
NK 

NB + NK 135 9 (7,4 %) 

N = antal personer 

NK = natriumklorid 

NB = natriumbikarbonat 

Sammanfattning 

Majoriteten av studierna i denna frågeställning beskriver att natriumbikarbonat tillsammans 

med natriumklorid är den bästa hydreringen som profylax mot KMN för patienter med nedsatt 

njurfunktion. 
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Är hydrering med natriumbikarbonat med NAC bättre än natriumklorid med NAC 

som profylax mot KMN? 

Samtliga studier redovisade i frågeställning använde sig av natriumbikarbonat 154 mEq/L i 

dextros och vatten, förutom studien av From et al. (2008) som använde natriumbikarbonat 150 

mEq/L. NAC gavs i dosen 600 mg två gånger per dag en dag före samt en dag efter KM i 

Maioli et al. (2008) och Schmidt et al. (2007). Lee et al. (2011) och Briguori et al. (2007, 

2011) gav sina patienter NAC på samma sätt dock med en dubbelt så hög dos till sina 

patienter på 1200 mg. Natriumkloriden gavs till patienterna under 24 timmar, tolv timmar före 

och tolv timmar efter kontrastinjektionen i studierna av Maioli et al. (2008), Lee et al. (2011) 

samt Briguori et al. (2007). Briguori et al. (2011) gav sina patienter 250 ml natriumklorid 30 

minuter före KM och kontrollerade sedan hydreringen under fyra timmar. Patienterna i Lee et 

al. (2011) och Briguori et al. (2007, 2011) fick natriumbikarbonatlösningen en timme innan 

injektionen som sedan fortsatte under sex timmar. Även From et al. (2008) gav 

natriumbikarbonaten efter kontrastmedelsinjektionen. Maioli et al. (2008) gav istället samma 

dos under hela proceduren, en timme före och sex timmar efter.  

I Lee et al. (2011) utfördes studien med patienter diagnostiserade med diabetes mellitus.  

From et al. (2008) delade in fallen av KMN i två grupper på när de inträffade, inom två dygn 

respektive inom sju dygn för jämförelse. Mellan dygn två och sju hade fallen av KMN ökat 

från sju procent till elva procent i gruppen med ingen behandling samt tolv procent till 15 

procent med natriumbikarbonat tillsammans med NAC. Fallen av KMN i gruppen med endast 

NAC stannade på 15 procent Gruppen som fick natriumbikarbonat gick från 35 procent fall av 

KMN dygn två till 31 procent dygn sju, och blev den enda gruppen i denna studie som fick 

bättre resultat med tidens gång. Denna studie var den största som vi tog upp i vår 

litteraturstudie med totalt 11 516 patienter och jämförde natriumbikarbonat, NAC, 

natriumbikarbonat med NAC samt patienter som inte fick någon behandling eller 

hydreringslösning.  

Alkalisering i urinen påvisades genom ökad pH-värde i urinen för patienter som fått 

hydreringen natriumbikarbonat med NAC i Briguori et al. (2007, 2011) och Vasheghani-

Farahani et al. (2009). Även Motohiro et al. (2011) påvisade ökat urin pH-värde hos sina 

patienter. 
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Lee et al. (2011), Maioli et al. (2008), Briguori et al. (2011) och Schmidt, Pang, Nykamp, 

Knowlton & Jia (2007) enas om att natriumklorid är den bästa hydreringen som profylax mot 

KMN. Den enda studien som förespråkade natriumbikarbonat med NAC som profylax mot 

KMN var Briguori et al. (2007). Studien av From et al. (2008) kom fram till att den bästa 

profylaxen för KMN är att inte ge någon hydrering över huvud taget.  

Carlo Briguori är huvudförfattare till två av våra studier (Briguori 2007, 2011) och studierna 

har kommit fram till två olika resultat. Briguori et al. (2007) kom fram till att 

natriumbikarbonat med NAC är den bästa hydreringen som profylax mot KMN hos medel- 

och högrisk patienter (eGFR <40 ml/min/1.73 m²). Briguoris senare studie (2011) redovisar 

dock att natriumklorid med NAC är bättre än natriumbikarbonat med NAC för patienter med 

hög risk för KMN (eGFR <30 ml/min/1.73 m²). Briguori et al. (2007) gav utöver 

natriumklorid och natriumbikarbonat även askorbinsyra intravenöst till en av deras 

försöksgrupper. Totalt gavs sju gram askorbinsyra till dessa patienter.  

Tabell 6. Resultattabell som visar vilken hydrering som är mest effektiv enligt de olika metod-

kombinationerna. Jämförelse mellan NB + NAC och NK + NAC. 

Författare Årtal Hydrering N KMN 
Effektivaste 

hydreringen 

Briguori et al. 2011 
NB + NAC 146 30 (20,5 %) 

NK + NAC 
NK + NAC 146 16 (11 %) 

Lee et al. 2011 
NB + NAC 188 17 (9 %) 

NK + NAC 
NK + NAC 187 10 (5,3 %) 

From et al. 2008 

IB 10 411 729 (7 %) 

IB 
NB + NAC 221 26 (12 %) 

NAC 616 92 (15 %) 

NB 268 93 (35 %) 

Maioli et al. 2008 
NB + NAC 250 25 (10 %) 

NK + NAC 
NK + NAC 252 29 (11,5 %) 

Briguori et al. 2007 

NB + NAC 108 2 (1,9 %) 

NB + NAC NK + NAC 111 11 (9,9 %) 

NK + Askorbinsyra + NAC 107 11 (10,3 %) 

Schmidt et al.     2007 
NB + NAC 47 7 (14,9 %) 

NK + NAC 
NK + NAC 49 6 (12,2 %) 
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N = antal personer 

NB = natriumbikarbonat 

NK = natriumklorid 

NAC = N-acetylcystein 

IB = ingen behandling 

Sammanfattning 

Resultatet av denna frågeställning tyder på att natriumklorid med NAC är bättre än 

natriumbikarbonat med NAC som förebyggande hydrering mot KMN hos patienter med 

nedsatt njurfunktion.  
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Metoddiskussion 

Vi fick i uppgift att skriva en litteraturstudie om valfritt ämne inom radiografi. Vi använde oss 

av Goodmans sex steg för att utforma vår studie. Efter ett flertal pilotsökningar kunde vi 

formulera tre för oss intressanta frågeställningar om natriumbikarbonat som vi ville fördjupa 

oss i (Willman et al., 2006, s. 51, 55). Vi valde att inte använda oss av studier som var äldre 

än 2003 då vi ville använda oss av ny forskning och kunskap. Studier som undersökte 

patienter med nedsatt njurfunktion ansåg vi vara högst intressanta för att det är de patienterna 

som är störst behov av att upprätthålla sin njurfunktion. Därför formulerade vi detta till ett 

inklusionskriterium. Vi valde att definiera KMN som en ökning av serum kreatininet då 

samtliga studier som vi tog med i resultatet gjorde detta. Även SFBFM har i sin senaste 

rapport definierat KMN genom en ökning i serum kreatininet, därför valde vi att använda 

denna definition i vår litteraturstudie. Ett exklusionskriterium vi hade var att exkludera andra 

litteraturstudier då vi ville använda direkta källor. Vi ansåg att det blev komplicerat att även ta 

med andra litteraturstudier, som inte syftade till den direkta forskningen. Då vi valde detta 

som ett exklusionskriterium blev det lite mer arbete då vi själva fick hitta studier som gjort 

egna undersökningar på patienter. Det tycker vi gav ett positivt resultat. Vi gjorde sökningar i 

tre olika databaser vilket gjorde att vi fick fram ett brett perspektiv, däremot hittade vi vissa 

av våra studier i alla tre databaser (PubMed, Scopus och Cinahl). Vi har under senare tid 

förstått att databasen PubMed ingår i Scopus, dock så valde vi att inte göra om våra 

sökningar.  

Ett bra sätt för att finna relevanta studier var att vi använde oss utav rätt ämnesord i varje 

databas. Med hjälp av trunkering sökte vi på fria sökord för att vidga sökningen då det finns 

olika ändelser på till exempel hydration och hydrate. Vi tycker att vi använt oss av de rätta 

sökorden för att finna intressanta studier inom vårt ämne. Två av våra studier (From et al., 

2008; Ozcan et al., 2007) fann vi genom sekundärsökning då vi läst i våra utvalda studiers 

referenslistor. Eftersom de båda undersöker samma ämne som våra övriga studier i resultatet 

valde vi att inkludera dem. Vi kvalitetsbedömde våra studier utifrån ett protokoll som vi själva 

utformade genom frågor från Willman et al. (2006, s. 154). Vi valde att göra vårt eget 

protokoll då vi ansåg att exemplet som Willman et al. (2006, s. 154) rekommenderade var 

otydligt och innehöll frågor som inte var nog tillfredställande. En viktig fråga som vi ville ta 

upp var att studierna skulle ha använt sig av ett etiskt resonemang i sitt tillvägagångssätt, detta 

för att vi ville veta att studierna har blivit genomförda på ett etiskt korrekt sätt. Eftersom 
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denna studie inte berörde enskilda individer utan rörde sig om en litteraturöversikt av redan 

prövade studier fanns det ingen anledning att etiskt pröva vårat eget arbete.   
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Resultatdiskussion 

Syftet med vår litteraturstudie var att undersöka huruvida natriumbikarbonat är bättre som 

hydreringsmetod jämfört med natriumklorid mot KMN hos patienter med nedsatt njurfunktion 

som genomgår en undersökning med kontrastmedelsinjektion. Vårt syfte innehöll tre olika 

frågeställningar: Är hydrering med natriumbikarbonat bättre än natriumklorid som profylax 

mot KMN? Är hydrering med natriumbikarbonat och natriumklorid bättre än endast 

natriumklorid som profylax mot KMN? Är hydrering med natriumbikarbonat med NAC bättre 

än natriumklorid med NAC som profylax mot KMN? Hälften av studierna som jämför 

natriumbikarbonat mot natriumklorid förespråkar natriumbikarbonat som den bästa 

hydreringsmetoden mot KMN. Studierna som undersöker natriumbikarbonat och 

natriumklorid mot endast natriumklorid visar på att kombinationen mellan natriumbikarbonat 

och natriumklorid är den bästa hydreringsmetoden av dessa två. Resultatet av studierna som 

undersöker natriumklorid med NAC jämfört med natriumbikarbonat med NAC kom fram till 

att natriumklorid med NAC är den bättre hydreringsmetoden mot KMN hos patienter med 

nedsatt njurfunktion. 

De studier som gav NAC till sina patienter gav två olika styrkor. Maioli et al. (2008) och 

Schmidt et al (2007) gav 600 mg b.i.d. under två dygn. Lee et al. (2011) och Briguori et al. 

(2007, 2011) gav däremot 1200 mg b.i.d. under lika lång tidsperiod. Leone et al. (2012) 

kommer nu med en ny studie som visar att en hög dos av NAC tillsammans med 

natriumbikarbonat ger ett bra skydd mot KMN. I studien gav Leone et al. (2012) först en 

intravenös bolusdos på 1200 mg strax innan kontrastmedelsinjektion och sedan 1200 mg oralt 

b.i.d. 

Flertalet av våra studier använde sig av natriumbikarbonat 154 mEq/L, dock så visar en ny 

studie på att en högre dos av natriumbikarbonat är bättre för profylaktiskt syfte. Tamai et al. 

(2012) har genomfört en studie där man gav en patientgrupp 833 mEq/L och en annan 160 

mEq/L. Resultatet blev att dosen av natriumbikarbonat på 833 mEq/L är mer effektiv mot 

KMN än 160 mEq/L. 

Motohiro et al. (2011) påvisade ökat urin pH-värde efter att patienterna fått natriumbikarbonat 

som hydreringslösning. Ett högre pH-värde i urinen kan alkalisera omgivningen i njurarna och 

då minska skadan som annars kan uppstå vid kontrastmedelsinjektion. Tamai et al. (2012) 

visar resultat på att pH-värdet i urinen ökar i och med injektionen av natriumbikarbonat, samt 
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att ju högre dos av natriumbikarbonat ju högre ökning av pH-värdet. Studierna av I studien av 

Masuda et al. (2007) har de mätt patienternas pH-värde i urinen, gruppen som fick 

natriumbikarbonat hade högre pH-värde än gruppen som fick natriumklorid. I samma studie 

visade det sig att natriumbikarbonat var det vinnande hydreringsalternativet vilket talar för att 

urinalkalisering har uppstått. Även Briguori et al. (2011, 2007) och Vasheghani-Farahani et 

al. (2009) påvisade urinalkalisering hos de patienter som fick natriumbikarbonat. 

Resultatet i Maioli et al. (2008) visade att natriumklorid plus NAC var bättre som hydrering 

mot KMN än natriumbikarbonat plus NAC, dock så kom dem även fram till att 

natriumbikarbonaten behöver bara ges en timme innan kontrastmedelsinjektion. Detta betyder 

att natriumbikarbonat kan vara ett bättre hydreringsalternativ i akuta situationer eller där man 

inte hinner ge hydrering flera timmar före kontrastmedelsinjektion som behövs för 

natriumklorid. 

Gomes et al. (2012) skriver i sin diskussion om olika kontrastsorter kan spela roll vid 

jämförelse mellan natriumbikarbonat eller natriumklorid som hydrering. Det kanske också 

kan spela roll hur patienterna fått kontrastinjektionen, om injektionen ges intraarteriellt eller 

intravenöst. Gomes et al. (2012) diskuterar också om typen av röntgenundersökning med 

kontrastinjektion kan spela roll för risken att drabbas av KMN om patienten har nedsatt 

njurfunktion. 

Flera av studierna som vi hittat (Brar et al., 2008; Gomes et al., 2012; Shavit et al., 2009; 

Castini et al., 2010; Adolph et al., 2008) som har undersökt ifall natriumbikarbonat är bättre 

som profylax jämfört med natriumklorid har inte kunnat påvisa att natriumbikarbonat är 

bättre. Tre studier (Castini et al., 2010; Shavit et al., 2009; Klima et al., 2012) har valt att 

starta hydreringen med natriumklorid lite före natriumbikarbonaten och har kanske därför fått 

svaret att natriumbikarbonaten inte är bättre då flera studier visar att natriumkloriden är 

överlägsen om hydreringen startar lång tid innan kontrastinjektionen. 
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Konklusion 

Natriumbikarbonat har inte övertygande visats vara det bättre hydreringsalternativet vid 

jämförelse med natriumklorid. Endast hälften av studierna som jämfört natriumbikarbonat och 

natriumklorid visar på att natriumbikarbonaten är det bättre hydreringsalternativet. 

Kombinationen av natriumbikarbonat tillsammans med natriumklorid är dominerande vid 

jämförelse med endast natriumklorid. När NAC plus natriumbikarbonat kombineras och 

jämförs med NAC plus natriumklorid så är NAC plus natriumklorid överlägsen som 

hydreringsmetod mot KMN. Vår slutsats är då att natriumbikarbonaten kan vara det bättre 

hydreringsalternativet mot KMN, speciellt vid akuta situationer där natriumbikarbonaten med 

fördel kan ges endast en timme före kontrastmedelsinjektion. För att få ett mer distinkt svar på 

frågeställningen om natriumbikarbonat är bättre än natriumklorid som profylaktisk hydrering 

mot KMN hos patienter med nedsatt njurfunktion har vi förhoppningar om att en stor 

prospektiv studie görs i framtiden. Då kan man tänkas jämföra 24 timmars profylaktisk 

hydrering av natriumbikarbonat och natriumklorid samt att jämföra natriumbikarbonat med 

natriumklorid med start en timme innan kontrastmedelsinjektion. Idag används inte 

natriumbikarbonat som standard som profylaktisk hydrering i Sverige. Dock kommer det 

ständigt ut nya studier vilket visar att det finns ett intresse av att forska kring 

natriumbikarbonat och dess förmåga att förhindra KMN. 
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Bilaga 1 

Tabell 7. Resultattabell som visar medelvärden av serum kreatinin och eGFR från samtliga 

studier, ordnade efter årtal. 

Författare, 

Årtal 
Hydrering N 

Kontrastmä

ngd (ml) 

S-krea innan 

(mg/dl) 

S-krea 

24 h (mg/dl) 

S-krea 

48-72h 

(mg/dl) 

eGFR innan eGFR 24h eGFR 48-72h KMN 

Effekti-

vaste 

hydrer-

ingen 

Gomes et al. 
(2012) 

NB 150 124 ± 65 1,50 ± 0,4 - - 50,5 ± 13 - - 
9 

 (6,1 %) 
NK, 

ingen 

skillnad NK 151 125 ± 87 1,49 ± 0,5 - - 51,9 ± 13 - - 
9  

(6,0 %) 

Klima et al. 

(2012) 

NK 89 100 (80-163) 
141 µmol/L 

(112-158) 
- 134 µmol/L 43,0 - 47 

1 

(1 %) 

NK 
NB 

(7 t) 
87 100 (80-143) 

141 µmol/L 

(115-164) 
- 144 µmol/L 43,1 - 43,2 

8 

(9 %) 

NB 

(20 min) 
82 100 (80-170) 

128 µmol/L 

(114-157) 
- 126 µmol/L 44,8 - 46,2 

8 

(10 %) 

Motohiro et 

al. 
(2011) 

NB + NK 78 140 ± 50 1,54 ± 0,43 1,49 ± 0,43 1,56 ± 0,46 45,7 ± 12,9 47,2 ± 12,7 45,8 ± 13,4 
2  

(2,6 %) NB + 

NK 
NK 77 130 ± 40 1.55 ± 0.44 1.57 ± 0.42 1.66 ± 0.54 42.8 ± 13.8 42.3 ± 14.2 40.9 ± 14.6 

10 

 (13 %) 

Lee et al. 
(2011) 

NB + NAC 188 
113  

(80-220) 

1,5  

(1,3-1,9) 
- - 

46  

(34-53) 
- - 

17  

(9 %) NK + 
NAC 

NK + NAC 187 
120 

 (79-223) 

1,5 

 (1,3-1,7) 
- - 

46  

(37-53) 
- - 

10 

 (5,3 %) 

Ueda et al. 

(2011) 

NB 30 116 ± 63 1,32 ± 0,46 - 1,38 ± 0,6 42,4 ± 11,5 - 41,1 
1  

(3.3 %) 
NB 

NK 29 104 ± 57 1,51 ± 0,59 - 1,91 ± 1,19 38,7 ± 12,6 - 28,4 
8  

(27.6 %) 

Briguori et 

al. (2011) 

NB + NAC 146 145 ± 79 
1,79 

(1,15-3,85) 
- 1,93 ± 0,46 32 ± 7 - - 

30 
(20,5 %) NK+ 

NAC 
NK + NAC 146 135 ± 76 

1,80 

(1,15-4,78) 
- 1,75 ± 0,32 32 ± 9 - - 

16  

(11 %) 

Castini et al. 

(2010) 

NK 51 
196,4 ± 

127,7 
1,49 ± 0,30 1,37 ± 0,33 - 49,5 ± 10,3 - - 

7 

(14 %) 
NK, 

ingen 
skillnad 

NK + NAC 53 
210,5 ± 

140,6 
1,57 ± 0,38 1,49 ± 0,40 - 48,8 ± 10,7 - - 

9 

(17 %) 

NB 52 
179,2 ± 

125,1 
1,59 ± 0,38 1,69 ± 0,50 - 46,9 ± 12,8 - - 

7 

(14 %) 

Shavit et al. 

(2009) 

NB 51 101 ± 51 
1,9 ± 1.0 

(p-kreatinin) 
1,89 ± 0,9 1,80 ± 0,8 43,4 ± 11 - - 

5  
(9,8 %) 

NK, 

ingen 
skillnad NK + NAC 36 85 ± 37 

1,76 ± 0,54 

(p-kreatinin) 
1,66 ± 0,5 1,75 ± 0,6 40 ± 10,1 - - 

3 

(8,4 %) 

Tamura et al. 

(2009) 

NB + NK 72 82,1 ± 40,4 1,36 ± 0,18 - 1,36 ± 0,18 40 ± 7,5 - 40,2 ± 8 
 

1,4 % NB + 

NK 
NK 72 87,8 ± 44,9 1,38 ± 0,19 - 1,38 ± 0,19 38,2 ± 7,4 - 34,6 ± 8,5 

 
12,5 % 

Budhiraja et 

al. (2009) 

NK 98 - 1,28 ± 0,3 - 1,40 ± 0,5 62,3 ± 13,5 - 58,1 ± 15,6 
14  

(14,3 %) 
NB 

NB 89 - 1,58 ± 0,5 - 1,61 ± 0,5 51,06 ± 14 - 50,6 ±15,1 
3 

(3,4 %) 

Vasheghani-

Farahani et 
al. (2009) 

NK 130 113,2 ± 36 1,66 ± 0,5 - 2,45 45,4 ± 12 - 47,65 
7 

(5,9 %) 
NK 

NB + NK 135 115 ± 41 1,63 ± 0,32 - 1,3 46,4 ± 12 - 51,17 
9  

(7,4 %) 

From et al. 

(2008) 

IB 
10 

411 

122,6 

(68,8) 
1,05 - - 73,8 - - 

729  

(7 %) 

IB 

NB + NAC 221 
109,0 

(28,1) 
1,38 - - 55,4 - - 

26  

(12 %) 

NAC 616 
113,1 

(44) 
1,29 - - 58,6 - - 

92  

(15 %) 

NB 268 
110,9 

(35,5) 
1,20 - - 68,5 - - 

93  

(35 %) 

  



Författare, 

Årtal 
Hydrering N 

Kontrastmä

ngd (ml) 

S-krea innan 

(mg/dl) 

S-krea 

24 h (mg/dl) 

S-krea 

48-72h 

(mg/dl) 

eGFR innan eGFR 24h eGFR 48-72h KMN 

Effekti-

vaste 

hydrer-

ingen 

Masuda et 
al. (2008) 

NB 30 112 ± 89 1,31 ± 0,52 - - - - - 
1 

(3 %) 
NB 

NK 29 120 ± 61 1,32 ± 0,65 - - - - - 
6  

(21 %) 

Brar et al. 

(2008) 

NK 165 
137 

(89-247) 
1,49 - 1,64 48,3 - 46,1 

24 

(14,6 %) 
NK, 

ingen 

skillnad NB 158 
126 

(80-214) 
1,49 - 1,66 47,7 - 44,7 

21 

(13,3 %) 

Maioli et al. 

(2008) 

NK + NAC 252 
170 

(120-230) 
1,20 ± 0,3 1,15 ± 0,3 1,20 ± 0,4 - - - 

29 
(11,5 %) NK + 

NAC 
NB + NAC 250 

160 

(120-220) 
1,21 ± 0,3 1,19 ± 0,4 1,25 ± 0,4 - - - 

25 

(10 %) 

Masuda et 
al. (2007) 

NB 30 112 ± 89 1,31 ± 0,52 - 1,31 ± 0,59 40,2 ± 15,4 - 44,3 
2 

(7 %) 
NB 

NK 29 120 ± 61 1,32 ± 0.65 - 1,52 ± 0,92 38,7 ± 15,4 - 32,2 
10  

(35 %) 

Briguori et 

al. (2007) 

NB + NAC 108 169 ± 92 
2,04 

(1,88 - 2.26) 
- 

1,90 

(1,67 – 2,29) 
- - 32 ± 7 

2 

(1,9 %) 

NB + 

NAC 

NK + NAC 111 179 ± 102 
1,95 

(1,69 -  2,26) 
- 

1,88 
(1,54 – 2,36) 

- - 35 ± 8 
11 

(9,9 %) 

N + 

Askorbin-

syra + NAC 

107 169 ± 102 
1,93 

(1,82 - 2,16) 
- 

1,88 
(1,53 – 2,32) 

- - 33 ± 9 
11 

(10,3 %) 

Ozcan et al. 

(2007) 

NK 88 
110 

(30-270) 
1,40 

(1,2-2,3) 
- 

1,46 
(1,0-3,3) 

- - - 
12 

(13,6 %) 

NB NK + NAC 88 
100 

(25-250) 

1,40 

(1,2-2,5) 
- 

1,42 

(0,9-3,7) 
- - - 

11 

(12,5 %) 

NB 88 
100 

(50-300) 
1,36 

(1,2-3,8) 
- 

1,36 
(0,94-3,6) 

- - - 
4 

(4,5 %) 

Schmidt et 

al. 
(2007) 

NB + NAC 47 
190,4 ± 

111,8 
1,66 ± 0,42 1,83 ± 0,71 - - - - 

7  

(14,9 %) NK + 

NAC 
NK + NAC 49 

182,6 ± 

100,9 
1,81 ± 1,06 190 ± 1,47 - - - - 

6  

(12,2 %) 

Merten et al. 
(2004) 

NK 59 134 
1,71 

(1,1-3,7) 
1,75 - 

45 
(13-88) 

44,9 - 
8 

(13,6 %) 
NB 

NB 60 130 
1,89 

(1,2-5,2) 
1,82 - 

41 

(12-80) 
49,5 - 

1 

(1,7 %) 

N = antal personer 

S-krea = serum kreatinin 

P-krea = plasma kreatinin 

NB = natriumbikarbonat 

NK = natriumklorid 

NAC = N-acetylcystein 

t = timmar 

min = minuter 

 


