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Abstrakt 

Inledning: Undersökningar som inkluderar kontrastmedel har ökat på datortomografin 

(DT). Inför kontrastmedelsundersökningar ska den glomerulära filtrationshastigheten 

(GFR) estimeras för att få ett mått på patientens njurfunktion. I nuläget finns det två 

olika markörer som kan användas till detta, kreatinin och cystatin C. Det är 

röntgensjuksköterskans ansvar att skatta GFR för att kunna göra en bedömning om 

patienten kan utföra undersökningen. Syfte: Syftet med studien var att sammanställa 

studier som jämför kreatinin och cystatin C vid skattning av GFR. Metod: Den här 

studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt. Litteratursökningen genomfördes 

i databaserna CINAHL, PubMed och SveMed+. Tio kvantitativa vetenskapliga artiklar 

lokaliserades och gick vidare till analys. Resultat: Resultatet visade att cystatin C i 

många fall var en bättre indikator för att estimera GFR. Slutsats: För äldre och 

njursjuka ansågs cystatin C vara en bättre markör för njurfunktionen. Dock anser 

författarna att det krävs vidare forskning inom ämnet och dess påverkande faktorer för 

att kunna introducera cystatin C som ny njurfunktionsmarkör. 
 

Nyckelord: GFR, serum kreatinin, serum cystatin C, njurfunktion, röntgen, 

röntgenssjuksköterska, radiologi 
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Abstract 

Introduction: Examinations that includes contrast media has increased rapidly at the 

computed tomography. Before an examination with contrast media the glomerular 

filtration rate (GFR) should be estimated to have a measure of the patient’s renal 

function. At present there are two different markers that can be used, creatinine and 

cystatin C. It is the radiographer’s responsibility to estimate GFR and to do an 

evaluation if the patient can perform the exam. Purpose: The purpose of this study was 

to compile studies that compares creatinine and cystatin C for estimating GFR. 

Method: This study was conducted as a general literature review. The literature search 

was conducted in the databases CINAHL, PubMed and SveMed +. Ten quantitative 

scientific articles were located and selected to be analyzed. Results: The results showed 

that cystatin C is a better indicator for estimating GFR in many cases. Conclusion: 

Cystatin C is considered to be a better marker of renal function regarding elderly and 

people with kidney disease. The authors consider the need for further research regarding 

this matter and its influencing factors in order to introduce cystatin C as a new marker 

for renal function. 

 

Keywords: GFR, serum creatinine, serum cystatin C, renal function, x-ray, 

radiographer, radiology 
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En av de främsta orsakerna till akut njurinsufficiens beror på kontrastmedelsinducerad 

njurskada (KMN) (Haglund, Hesselstrand, Nyman & Sterner, 2005). Med KMN menas även 

bestående nedsatt njurfunktion och njursvikt som kräver dialys (Herts, Schneider, Poggio, 

Obuchowski & Baker, 2008). Detta leder i sin tur till förlängd tid på sjukhus och ökad 

dödlighet (Haglund et al., 2005). Njurskador på grund av kontrastmedel inträffar vid 4 procent 

av undersökningarna med intravenös kontrast på datortomografin gällande patienter som redan 

har en kronisk njursjukdom (Herts et al., 2008). Röntgensjuksköterskan ska estimera 

glomerulär filtrationshastighet (GFR) och kontrollera eventuella riskfaktorer innan 

kontrastmedel ges till en patient. Om det finns särskilda riskfaktorer som gör att patienten 

ligger i riskzonen för att drabbas av KMN ska radiolog rådfrågas innan administrering (Nyman 

et al., 2014, s. 5-6).   

 

Det hör till yrket som röntgensjuksköterska att ständigt uppdatera sig beträffande kunskapsläget 

för att utveckla sin kompetens och ta reda på aktuell fakta (Örnberg & Andersson, 2012, s. 20-

21). I dagsläget skiljer det sig mycket mellan landstingen vilken metod som tillämpas för att 

skatta GFR och det är omtvistat vilken av metoderna som bör användas (Vilhelmsdotter Allander 

et al., 2012). För att garantera en trygg vård och undvika skador på patient och medarbetare krävs 

ett väl utvecklat arbetssätt (Örnberg & Andersson, 2012, s. 20-21). Den som arbetar inom 

sjukvården har en personlig skyldighet att se till att arbetsuppgifterna utförs korrekt och 

patientsäkert (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, kap. 6, 2 §, 4§, kap. 4, 1 §, 5 §).  

 

Negativa effekter på njurarna är med dagens kontrastmedel inte lika vanligt som tidigare. Dock 

spelar njurarna en stor roll i utsöndringen av kontrastmedel. Detta utsöndras via glomerulär 

filtration (Hellström & Magnusson, 2008, s. 498-499). Med glomerulär filtration menas att 

blodet filtreras i glomeruli för att sedan sorteras i tubuli där restprodukter skiljs från socker och 

salter. Kroppen sparar vätska, socker och salter. Överflödig vätska och restprodukter lämnar 

kroppen som urin (Björklund, 2016). Enbart 2 procent av kontrastmedlet utsöndras via 

gallvägar och lever. Resten utsöndras via njurarna (Aspelin, 2008, s. 139). Patienter som har en 

god vätskebalans och njurfunktion råkar sällan ut för KMN. De som löper högst risk för skada 

på njurarna av kontrastmedel är de som redan har sämre njurfunktion (Hellström & Magnusson, 

http://h/
http://h/
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2008, s. 498-499). Har patienten ett lågt GFR innan administration av kontrastmedel ökar 

risken för njurpåverkan (Aspelin, 2008, s. 140). 

 

DT undersökningar där intravenöst kontrastmedel administreras har blivit allt vanligare (Elicker, 

Cypel & Weinreb, 2006). Kontrastmedel nyttjas för att lättare urskilja skillnader mellan kroppens 

olika vävnader. Detta möjliggör att patologiska förändringar syns tydligare och kan upptäckas 

tidigare. Administrering av kontrastmedel är dock förenat med vissa risker varav en av dem är 

risken för KMN. Kronisk njursvikt, hjärtsvikt, diabetes, lågt blodtryck, dehydrering och hög ålder 

är faktorer som kan öka risken för njurskador. Medicin som icke steroida antiinflammatoriska 

läkemedel (NSAID) och antibiotika kan också få negativa effekter i kombination med höga 

kontrastdoser. För att undvika njurpåverkan vid kontrastmedelsadministration förespråkas att 

riskfaktorer uppmärksammas och eventuellt åtgärdas och att njurfunktionen kontrolleras 

(Haglund et al., 2005). Genom att vätska upp patienten inför undersökningen och anpassa 

mängden kontrastmedel kan risken för njurskada minimeras (Elicker et al., 2006).  

 

Det sätt som njurfunktionen bedöms på hos varje enskild patient är i dagsläget genom att räkna ut 

GFR (Vilhelmsdotter Allander et al., 2012). För att uppmärksamma patienter som är i riskzonen 

för njurskador förespråkar nefrologer att GFR ska mätas eller skattas för att få ett mått på 

njurfunktionen (Herts et al., 2008). Det optimala vore att mäta GFR eftersom det ger ett exakt 

mått på njurfunktionen men detta är kostsamt och tar lång tid. Istället kan ett estimerat GFR 

(eGFR) räknas ut (Haglund et al., 2005). Det finns ett antal olika blodprover som kan tas för att 

kontrollera njurfunktionen och utifrån dessa kan GFR skattas. De prover som används mest inom 

svensk sjukvård för att kontrollera njurfunktionen är kreatinin och cystatin C (Vilhelmsdotter 

Allander et al., 2012). Kreatinin är ett ämne som bildas i musklerna när kreatin bryts ner. 

Personer med försämrad njurfunktion får en ökad koncentration av kreatinin i blodet. Cystatin C 

är ett protein som produceras i kroppens kärnförande celler och elimineras via njurarna precis 

som kreatinin (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013). Kreatinin är det 

vanligaste alternativet i Sverige och har använts sedan 30-talet medan cystatin C är en relativt ny 

metod. År 2009 genomfördes ungefär 5,6 miljoner kreatininanalyser i Sverige men enbart 196 

000 analyser av cystatin C (Vilhelmsdotter Allander et al., 2012). 

 

http://h/
http://h/
http://h/
http://h/
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Diskussionen kring kontrastmedel och skador på njurarna har varit en ständigt återkommande 

fråga vilket gör skattning av GFR till en viktig faktor inom det medicinska området radiografi. En 

noggrann skattning av GFR kan bidra till att det genomförs bättre bedömningar av patienternas 

njurfunktion. Det i sin tur kan leda till mindre kontrastmedelsinducerade njurskador (Herts et al., 

2008). eGFR används för att bedöma njurfunktionen hos patienter inför undersökningar med 

kontrastmedel vilket är något som sker dagligen på en röntgenavdelning. Röntgensjuksköterskan 

får i sin tur ta ett beslut ifall GFR är tillräckligt bra för att undersökningen ska kunna utföras. Det 

är därför viktigt att proverna som tas inför undersökningen visar en korrekt bild av njurarnas 

funktion (Nyman et al., 2014, s. 4-6). Syftet med studien var att sammanställa studier som jämför 

njurfunktionsmarkörerna kreatinin och cystatin C vid skattning av GFR. 

 

Metod 

Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt där målet var att skapa en översikt över det 

nuvarande kunskapsläget inom det aktuella området. Litteratursökningen genomfördes som en 

systematisk sökning. Efter litteratursökningen kvalitetsgranskades och analyserades artiklarna. 

När denna process hade genomförts kunde fakta sammanställas och beskrivas (Friberg, 2012b, s. 

134-135). Denna litteraturöversikt baserades på Fribergs (2012a, s. 127-129; 2012b, 136-138, 

142) metod som beskriver att en litteratursökning ska påbörjas med att en sökfråga konstrueras 

utifrån ett övergripande perspektiv. Att begränsa urvalet av artiklar är viktigt och därför 

specificerades inklusions- och exklusionskriterier innan sökningen. Lokaliserade artiklar 

kvalitetsgranskades sedan utifrån granskningsfrågor och därefter analyserades de utifrån fem 

analyssteg. Resultatet sammanställdes sedan som ett antal rubriker.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och SveMed+ där lämpliga 

artiklar lokaliserades. Sökord och sökkombinationer som tillämpats återfinns i Tabell 1. MeSH-

termer från den medicinska ordlistan Svensk MeSH har förkortats MSH i söktabellerna och FT 

står för fritext. En pilotsökning genomfördes för att få en bild av kunskapsläget inom det aktuella 

ämnet. Det var under denna sökning som fritext orden hittades genom att läsa relevanta artiklar. 

Begränsningarna som användes under litteratursökningen var att enbart lokalisera artiklar som 

var fri fulltext, peer reviewed och skrivna på engelska mellan år 2006 och år 2016. Sökningen i 
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SveMed+ hade inte begränsningen att artiklarna skulle vara på engelska. I PubMed begränsades 

sökningen med att sökorden skulle finnas i abstraktet eller i titeln.  

 

De booleska sökoperatorerna OR och AND användes under denna litteratursökning. OR 

användes för att utvidga sökningen eftersom sökningar gällande båda de sökta orden hittades när 

denna operator användes. AND användes när ord skulle kombineras vilket resulterade i artiklar 

som innehöll alla sökord. Innan sökorden kombinerades med någon sökoperator söktes de först 

var för sig (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 72-73). 

 

För att välja ut lämpliga artiklar kontrollerades artiklarnas titel samt abstrakt om titeln kändes 

aktuell. Därefter lästes hela artikeln för att kontrollera att den matchade inklusionskriterierna 

vilka var att artikeln skulle handla om kreatinin och cystatin C och deras påverkan på GFR. 

Artiklarna skulle också vara kvantitativa, innehålla mätbara resultat och deltagarna skulle enbart 

bestå av vuxna. Exklusionskriterier var översiktsartiklar, studier där deltagarna fick något 

läkemedel och även hjärtsjukdomar och dess påverkan på GFR (Friberg, 2012b, s. 137-138).   

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökningen: sammanställa artiklar som jämför skillnader i GFR baserat på 

serum kreatinin och serum cystatin C  

CINAHL 160902     

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT “serum creatinine” 931  

2 MSH creatinine 3841  

3  1 OR 2 3841  

4 FT “cystatin C” 256  

5 FT GFR 435  
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CINAHL 160902     

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

6 MSH “glomerular filtration rate” 2335  

7  5 OR 6 2405  

8  3 AND 4 AND 7 111 11** 

 

SveMed+ 160902     

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1  njurfunktion 98  

2 FT cystatin C 15  

3 FT kreatinin 71  

4  1 AND 2 AND 3 6  

5  2 AND 3 10 1 

 

PubMed 160902     

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT serum creatinine 6793  

2 FT serum cystatin C 398  

3 FT GFR 3612  
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PubMed 160902     

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

4  S1 AND S2 AND S3 95 4 

* FT = Fritext sökning och MSH = MeSH - termer från den medicinska ordlistan Svensk MeSH 

** = Från referenser i “Performance of the creatinine-based and the cystatin C-based glomerular filtration 

rate (GFR) estimating equations in a heterogenous sample of patients referred for nuclear GFR testing” 

valdes tre artiklar för läsning. 

 

Totalt 15 artiklar som motsvarade inklusionskriterierna valdes ut från databaserna och lästes i sin 

helhet. Ytterligare tre artiklar lokaliserades via referenser från de 15 artiklarna. Dessa markeras i 

Tabell 1 som **. Totalt 18 artiklar gick vidare till kvalitetsgranskning. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen skedde enligt frågor som Friberg (2012b, s. 138-139) beskriver kan 

användas till kvantitativa studier. Studien baserades enbart på kvantitativa artiklar, det vill säga 

mätbara resultat. Frågorna modifierades om så att dessa kunde besvaras med “JA” eller “NEJ”. 

Som stöd i granskningen användes Willman et al. (2011, s. 108) poängsystem för att poängsätta 

artiklarna utifrån svaren på frågorna. Svar “JA” gav 1 poäng och “NEJ” gav 0 poäng. Detta gav 

en grund till granskningen av artiklarna. Därefter granskades artiklarna igen i sin helhet för en 

helhetsbedömning baserat på relevans till denna studie. Utifrån granskningsfrågorna och den 

avslutande helhetsbedömningen klargjordes kvaliteteten på artikeln. För att artikeln skulle klassas 

som hög kvalitet krävdes nästan full poäng på granskningsfrågorna och en väl beskriven metod. 

Medel kvalitet gavs till de artiklar som hade brister i granskningsfrågorna. Artiklar som hade 

större brister gällande granskningsfrågorna var inte relevanta och klassades därför som låg 

kvalitet. Enbart artiklar med medel eller hög kvalitet gick vidare till analysen. Utifrån 

kvalitetsgranskningen eliminerades åtta artiklar och då kvarstod endast tio artiklar som gick 

vidare till analys. 
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Analys 

Analysen skedde med hjälp av Fribergs analysmodell (2012a, s. 127- 129) för en allmän 

litteraturöversikt. Den utgår från fem steg där målet är att sortera artiklarna till en gemensam 

sammanställning och på så sätt skapa ett nytt sammanhang. I steg ett lästes artiklarna igenom 

åtskilliga gånger var för sig för att få en förståelse för vad artikeln handlade om. Relevanta 

stycken markerades med överstrykningspenna enligt steg två. Eventuella tveksamheter 

diskuterades mellan författarna. I steg tre sammanfattade författarna enskilt varje artikels resultat. 

Detta jämfördes och sammanställdes sedan till en gemensam slutsats. Steg fyra innebar att 

likheter och olikheter gällande resultatet identifierades med hjälp av de markerade styckena och 

genom att syftet med den här studien fanns i åtanke. Tre resultatkategorier skapades. Enligt steg 

fem ska resultatet tydligt sammanställas och presenteras. Detta genomfördes i en översiktstabell 

som presenteras nedan som Tabell 2. Resultatkategorierna presenteras vidare i Tabell 3. 

 

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare/

År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ analys 

Huvudfynd 

Diego, 

Castro, Soy, 

Poch & 

Nicolás, 

(2016), 

Spanien 

Kvantitativ 131 

 

Retrospektiv 

observationsstudie 

 

Elektroniska 

patientjournaler, blodprover 

och laboratorieprover. 

 

Statistisk analys: 

Bland-Altmans test och 

Pearson. 

Cystatin C baserat eGFR 

var inte lämpligare än 

kreatinin baserat eGFR. 

Eriksen et 

al., (2010), 

Norge 

Kvantitativ 1621 Prospektiv 

observationsstudie 

 

Hälsoundersökning, 
blodprover och 

laboratorieprover. 

 

Statistisk analys: 

Analysis of covariance 

(ANCOVA), Pearsons och 

bootstrapping. 

eGFR baserat på kreatinin 

var lika bra som eGFR 

baserat på cystatin C 

gällande patienter i 

medelåldern. Inte ens en 

kombinerad ekvation med 

kreatinin och cystatin C var 

bättre än eGFR baserat på 

kreatinin. 
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Författare/

År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ analys 

Huvudfynd 

Huang et al., 

(2011), 

Kanada 

Kvantitativ 42 Prospektiv tvärsnittsstudie 
 
Patientdata och blodprover. 

 

Statistisk analys: 

Bland-Altmans test, Shapiro-

Wilk och Spearmans 

rangkorrelation. 

Estimerat GFR baserat på 

cystatin C presterade bättre 

eller jämlikt med eGFR 

baserat på kreatinin. 

Lindström, 

Kindgren, 

Zafirova & 

Frisenette-

Fich (2007), 

Sverige 

Kvantitativ 48 Prospektiv tvärsnittsstudie 
 
Ålder, kön, vikt och 

blodprover. 

 
Statistisk analys. 

Kreatinin var ett sämre 

prov för att estimera GFR 

än vad cystatin C var 

gällande äldre människor.  

 

Ma et al., 

(2007), Kina 
Kvantitativ 567 

 

Randomiserad prospektiv 

kohortstudie 

 

Ålder, kön, vikt, längd, 

blodtryck och blodprover. 
 

Statistisk analys: 
Bland-Altmans test, 

Spearmans korrelation och 

Wilcoxon signed ranks test. 

Kreatinin och cystatin C 

kombinerat gav bättre 

resultat än estimerat GFR 

baserat på enbart kreatinin 

eller cystatin C.  

Mahmoud,  

Wael, 

Gamal, 

Medhat & 

Gasser 

(2015), 

Egypten 

Kvantitativ 70 Prospektiv 

observationsstudie 

 
Klinisk undersökning, 

ultraljud och blodprover. 

 
Statistisk analys:  
Receiver operating 

characteristic analysis 

(ROC), Pearsons och 

Spearmans korrelation och 

Bland-Altmans test.  

För patienter med 

levercirros var cystatin C-

baserade formler det bättre 

alternativet.  

Murty, 

Sharma, 

Pandey & 

Kankare, 

(2013), 

Indien 

Kvantitativ 330 Prospektiv tvärsnittsstudie 

 
Frågeformulär och 

blodprover. 

 

Statistisk analys. 

Cystatin C upptäckte tidiga 

njurskador bättre än 

kreatinin. 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Omar%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26550493
http://h/
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Abo-Raia%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26550493
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Abo-Raia%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26550493
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Assem%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26550493
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=El-Azab%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26550493
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Författare/

År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ analys 

Huvudfynd 

Rule et al., 

(2006), 

USA 

Kvantitativ 460 Retrospektiv tvärsnittsstudie 
 
Patientjournaler, blodprover 

och laboratorieprover.  

 
Statistisk analys: 

Linjär regression och 

bootstrapping. 

Gällande patienter med en 

kronisk njursjukdom var 

det en fördel att 

komplettera med eGFR 

baserat på cystatin C efter 

att eGFR beräknats med 

kreatinin. 

Törner, 

Odar-

Cederlöf, 

Kallner & 

Akner 

(2007), 

Sverige 

Kvantitativ  44  Prospektiv 

observationsstudie 

 
Telefonintervju, enkät, 

patientdata, blodprover och 

laboratorieprover. 
 
Statistisk analys: 

Analysis of variance 

(ANOVA), Tukey-Kramer 

justering, linjär regression 

och Spearmans korrelation. 

Cystatin C var en bättre 

metod än kreatinin när 

GFR estimerades på äldre 

människor. 

White et al. 

(2007), 

Kanada 

 

Kvantitativ 198 Prospektiv tvärsnittsstudie 
 
Laboratorieprover, 

blodprover, längd och vikt. 
 
Statistisk analys: 
ROC.  

Cystatin C baserat eGFR 

gjorde en något bättre 

bedömning av 

njurfunktionen än eGFR 

baserat på kreatinin. 

Skillnaden mellan 

metoderna var dock liten 

gällande klassificering av 

kronisk njursjukdom.  
 

 

Etiska aspekter 

För att genomföra en studie på människor i Sverige måste den ha genomgått etisk prövning och 

blivit godkänd. Alla studier måste också godkännas av den etiska kommittén innan de påbörjas. 

Kommittén har rätt till all information gällande studien och dess utförande. Granskning under 

studiens gång kan också ske. Dock får forskning som strider mot någon lag inte genomföras även 

om den fått godkänt på den etiska prövningen (Helsingforsdeklarationen, 2013; Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460, 5 §, 6 §). Forskning som 

involverar människor kräver att de etiska kraven tas i beaktning för att skydda deltagarnas 
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integritet och hälsa. Deltagandet i medicinsk forskning ska vara frivilligt och personen måste 

personligen ge sitt godkännande, så kallat informerat samtycke. Om personen inte är kapabel till 

att ta beslut om informerat samtycke ska rättslig ställföreträdare tillfrågas. Alla deltagare ska få 

information om forskningen gällande syfte, metod och eventuella risker. Deltagarna i en studie 

kan när som helst under studiens gång ångra sin medverkan (Helsingforsdeklarationen, 2013; Lag 

om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460, 7 §, 8 §, 17 §, 19 §). 

 

I denna studie hade alla artiklarna inhämtat informerat samtycke från deltagarna. De flesta hade 

ansökt om etisk prövning men i några artiklar gick det inte att utläsa ifall detta hade genomförts. 

Denna studie är en litteraturöversikt vilket gör att informerat samtycke och etisk prövning inte är 

relevant för att utföra studien. Wallengren och Henricson (2012, s. 492) poängterar att det ändå 

kan vara bra att ha i åtanke att de ingående studierna bör följa de etiska aspekterna. 

 

Resultat 

Resultatet är baserat på tio artiklar vilket resulterade i sammanlagt tre rubriker. Dessa presenteras 

i Tabell 3. Rubrikerna redogör för en sammanställning av de analyserade artiklarnas resultat. 

 

Tabell 3. Översikt av resultatkategorier. 

Kategorier 

- Cystatin C för att estimera GFR 

- Kreatinin för att estimera GFR 

- GFR baserat på både kreatinin och cystatin C 

 

Cystatin C för att estimera GFR 

För att estimera GFR gällande patienter med kronisk njursjukdom kan kreatinin kompletteras 

med cystatin C för att få ett mer korrekt resultat (Rule et al., 2006). Det framkom att cirka 56 

procent av patienterna med akut njurskada hade normala kreatinin nivåer. Dock hade 100 procent 

av patienterna rubbade cystatin C nivåer vilket tydde på att cystatin C nivåerna höjdes tidigare än 

kreatinin nivåerna. Det ledde till att njurskador kunde upptäckas tidigare med hjälp av cystatin C. 

Angående patienter med akut njurskada verkade cystatin C vara den stabilaste metoden för att 
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skatta GFR (Murty et al., 2013). I en studie av White et al. (2007) visade resultatet att eGFR 

baserat på cystatin C gav en bättre bedömning av patienter med kronisk njursjukdom. Två av 

metoderna baserade på cystatin C delade in patienterna i rätt stadie i 75 - 76 procent av fallen, 

dock var skillnaderna inte stora då kreatinin delade in patienterna i rätt stadie till 60 - 70 procent. 

Mamoud et al. (2015) genomförde en studie på deltagare med sjukdomen levercirros. Den visade 

att cystatin C var en bra markör för att upptäcka tidig njurförsämring hos denna population.  

 

Resultatet av två studier visade på att cystatin C är en bättre markör för att estimera GFR hos 

äldre (Törner et al., 2007; Lindström et al., 2007). Efter uträknat GFR med hjälp av kreatinin 

hade 70 procent av de äldre nedsatt njurfunktion medan GFR beräknat med cystatin C visade att 

84 procent hade nedsatt njurfunktion. Därför rekommenderades det att cystatin C borde användas 

som metod för att skatta GFR hos äldre eftersom det annars kan leda till felmedicinering eller 

förhöjd dos av läkemedel som ordineras. Den normala dosen av ett läkemedel blir förhöjd hos en 

patient som har sämre njurfunktion eftersom njurarna inte kan filtrera läkemedlet lika bra som en 

njurfrisk person (Lindström et al., 2007). Två studier nämnde att faktorer som ålder och kön hade 

väldigt lite påverkan på cystatin C eller ingen påverkan alls. Det framkom ingen skillnad mellan 

könen då GFR estimerades (Törner et al., 2007; Rule et al., 2006).  

 

Det finns även en studie som visade på att eGFR baserat på cystatin C antingen var likvärdigt 

eller bättre än eGFR baserat på kreatinin. I studien medverkade en varierande population som 

innehöll bland annat njursjuka och njurtransplanterade där cystatin C baserade metoder visade 

bättre resultat. Kreatininbaserade metoder överskattade GFR hos dessa (Huang et al., 2011). 

 

Kreatinin för att estimera GFR 

De vanligaste metoderna för att estimera GFR är de som baseras på kreatinin. Två studier 

konstaterade att kreatinin och cystatin C fungerar lika bra för att estimera GFR (Eriksen et al., 

2010, Diego et al., 2016). I en studie utförd på intensivvårdspatienter ansåg Diego et al. (2016) att 

det inte fanns något som tydde på att någon av metoderna var bättre eller sämre. Ingen av 

metoderna kunde säkerställa ett exakt värde med hänsyn till referensvärdet av GFR och det fanns 

inga betydelsefulla skillnader mellan de olika metodernas tillförlitlighet. Resultatet visade på att 

kreatinin ofta överskattade GFR i alla tester medan cystatin C underskattade GFR.  
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De kreatininbaserade metoderna för att estimera GFR, Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration (CKD-EPI) och Cockcroft-Gault, visade på mer exakta värden än de metoder som 

baserades på cystatin C (Eriksen et al., 2010). Dock visade två studier på att kreatinin påverkas av 

faktorer som kön och ålder (Rule et al., 2006). Det uppstod vissa skillnader mellan könen när 

GFR skattades med hjälp av kreatinin. Samma studie visade också på att kreatinin regelmässigt 

underskattade GFR gällande äldre människor (Törner et al., 2007). 

 

GFR baserat på både kreatinin och cystatin C 

En studie påtalade att en kombinerad metod med både kreatinin och cystatin C var att föredra. 

Denna metod var bättre än eGFR enbart baserat på kreatinin eller cystatin C speciellt gällande 

personer som hade nära normal njurfunktion. Den visade sig vara bäst på att klassificera kronisk 

njursjukdom i dess fem stadier och gav även högsta noggrannheten i förhållande till referens 

GFR (Ma et al., 2007). Dock visade en studie skriven av Eriksen et al (2010) på motsatsen. 

Denna studie visade på att en kombinerad metod inte var bättre än eGFR beräknat med hjälp av 

enbart kreatinin. En kombinerad metod gav ett resultat som låg mellan ett estimerat GFR med 

hjälp av kreatinin och ett estimerat GFR med hjälp av cystatin C. 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa studier som jämför markörerna kreatinin och 

cystatin C vid skattning av GFR. Resultatet visade på att cystatin C hade många fördelar när det 

kom till att estimera GFR men har trots det inte etablerat sig lika bra i praktiken som kreatinin. 

Diskussionen har delats in i två delar, en metod- respektive resultatdiskussion.  

 

Resultatdiskussion 

Författarna till denna studie anser att njurfunktion och estimerat GFR är viktiga begrepp inom 

radiografin för att kunna göra korrekta bedömningar av njurfunktionen inför 

kontrastmedelsadministration. Som röntgensjuksköterska är det viktigt att kunna identifiera 

riskfaktorer beträffande KMN. Deek, Newton, Sheerin, Noureddine och Davidsson (2013) 

skriver att sannolikheten för dödsfall om högriskpatienter utvecklar KMN är 34 procent. Patienter 

som löper störst risk att drabbas av KMN är patienter med ett GFR på mindre än 30 ml/min och 
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med en tidigare diagnostiserad kronisk njursjukdom. Resultatet i denna studie är därför viktigt 

inom det medicinska området radiografi eftersom det belyser att cystatin C upptäcker njurskador 

tidigare än kreatinin.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet i denna studie att cystatin C är en bättre markör för att mäta 

eGFR hos vuxna med njursjukdom. Om njurskador upptäcks i tid kan KMN undvikas genom 

anpassade kontrastmedelsdoser samt genom att undvika kontrastmedel när risk för skada finns 

(Aspelin, 2008, s. 140; Hellström & Magnusson, 2008, s. 498). Dock verkar det inte visa lika bra 

resultat på barn. En studie av Hamed, El-Sherbini, Barakat, Farid och Rasheed (2013) visade på 

att cystatin C inte var en bättre njurfunktionsmarkör än kreatinin gällande estimering av GFR för 

att upptäcka akut njurskada hos barn. Båda markörerna visade på förhöjda njurvärden men 

kreatinin visade på en betydande skillnad i tidig upptäckt av njurskada hos barnen till skillnad 

från cystatin C. 

 

Muskelmassan minskar med åldern vilket kan vara en förklaring till resultatet som pekar på att 

cystatin C presterade bättre gällande den äldre populationen eftersom cystatin C inte påverkas av 

muskelmassa vilket kreatinin gör (Keller & Engelhardt, 2014; Stevens et al., 2008). Cystatin C 

påverkas dock av diabetes, kroppssammansättning och inflammation (Stevens et al., 2008). 

Författarna tror att dessa faktorer påverkar fysiologiska processer i kroppen vilket i sin tur 

påverkar njurfunktionen och de analyser som genomförs för att skatta GFR. Därför är det viktigt 

att ha dessa i åtanke. Kroppssammansättning är en betydande faktor att ha i åtanke om cystatin C 

ska användas i praktiken då fetma är något som ökar i samhället. Inflammation är också något 

författarna ytterligare tror försvårar implementeringen av cystatin C. Det måste säkerställas att 

patienten inte har inflammation för att cystatin C ska kunna användas. Författarna upplever att 

många patienter som kommer till röntgenavdelningen ofta har någon inflammation i kroppen.  

 

Författarna tror även att kostnaderna för att analysera dessa blodprover kan påverka vilken metod 

som används på sjukhusen. Enligt SBU (2013) är cystatin C mer än dubbelt så dyrt att analysera 

jämfört med kreatinin som är billigare. Genom att beräkna medelvärdet av både kreatinin och 

cystatin C kunde bästa resultatet uppnås vilket även var mest kostnadseffektivt. Medelvärdet av 

kreatinin och cystatin C visade på säkrast resultat vilket ger minsta möjliga kostnad då upprepade 
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läkarbesök och provtagningar kan undvikas. Faktorer som påverkade kostnadseffektiviteten var 

test som inte visade rätt, så kallade falska positiva test eller falska negativa test. Detta kunde leda 

till fler läkarbesök, fler provtagningar och längre vård vilket innebar mer kostnader. Enbart 

cystatin C provtagning var dock billigare än om båda testen skulle tas och ett medelvärde skulle 

beräknas. Författarna anser att landstingen bör satsa på den metod som är mest kostnadseffektiv 

det vill säga genom att beräkna medelvärdet av både kreatinin och cystatin C. Den metoden håller 

i längden vilket skapar högre patientsäkerhet och är bättre ur ekonomisk synpunkt för både 

patient och landsting.  

 

Det finns metoder som garanterar analysernas kvalitet av kreatinin. Analyser från olika 

laboratorier i Sverige ger liknande mätningar. När det gäller cystatin C har mätningar visat på 

olika resultat eftersom det inte finns någon standardiserad analysmetod (SBU, 2013). Trots att 

resultatet visar att kreatinin sällan är bättre än cystatin C kan det vara svårt att byta från en redan 

väletablerad metod eftersom det uppenbarligen inte är säkerställt vilken analysmetod som ska 

användas i klinisk praxis gällande cystatin C. Författarna tycker att en standardiserad 

analysmetod bör utvecklas och användas av samtliga landsting innan cystatin C kan börja 

konkurrera med kreatinin.  

 

Resultatet i denna studie pekar på vissa faktorer som påverkar kreatinin och cystatin C. Kreatinin 

påverkas bland annat av ålder och kön vilket gör att metoderna för att estimera GFR måste 

anpassas efter detta. I en studie av Michels et al. (2010) undersöktes tre olika metoder som alla 

var baserade på kreatinin och relationen till ålder, kön och kroppsstorlek. Äldre personer hade 

generellt ett lägre GFR, det vill säga ett sämre värde, medan yngre hade ett högre GFR. Enligt 

studien väger män generellt mer än kvinnor och slutsatser kunde dras att ju högre vikt desto 

sämre GFR. Studien visade på att det inte bara är faktorerna som påverkar utan också valet av 

metod när GFR ska estimeras. Olika metoder påverkades på olika sätt och presterade olika 

gällande faktorerna. Två andra studier visade på att kreatinin också påverkas av bland annat mat 

och proteinintag vilket bara påverkade cystatin C marginellt. De visade på att nivåerna av 

kreatinin stiger om personen har ätit proteinrik mat innan blodprovet (Preiss, Godber, Lamb, 

Dalton och Gunn, 2007; Tangri et al., 2011). Under arbetets gång har det framkommit ett antal 

olika formler för att skatta GFR och hur påverkande faktorer spelar en betydande roll. Det har 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Michels%20WM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20299365
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inte framkommit att blodprovet tas fastande vilket uppenbarligen skulle vara en fördel för att 

provet inte ska påverkas av eventuellt proteinintag. Författarna anser att det vore av vikt att 

informera patienterna om att de inte ska äta proteinrik mat innan provtagning eftersom det kan ge 

missvisande värden. Det kan påverka mängden kontrastmedel som administreras vilket i sin tur 

kan ge onödig påfrestning på njurarna. 

 

Resultatet i denna studie pekar mot att cystatin C är ett bättre alternativ än kreatinin. Dock sägs 

det fortfarande vara en relativt ny metod och det är därför inte fastställt vilka faktorer som 

påverkar, vilken metod som ska användas när GFR ska estimeras och hur denna metod påverkar 

olika populationer. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 1, 5 §, 6 §, kap. 3, 2 §) ska 

vårdskador undvikas i möjligaste mån för att tillgodose patientsäkerheten. Vidare står det även att 

den institution som ger vård har en skyldighet att förhindra skador som kan ske inom vården. 

Författarna till denna studie anser att patientsäkerhet, kostnad, analyskvalitet och faktorer som 

försvårar skattningen av GFR är några orsaker till varför cystatin C inte används i större 

utsträckning ännu. 

 

Metoddiskussion 

En allmän litteraturöversikt har använts som metod till denna studie. Detta ansågs vara ett 

lämpligt val då författarna inte ville gå djupare i ämnet och därför uteslöts den integrativa 

litteraturöversikten där egna synteser ska ge en djupare kunskap. Risken med en allmän 

litteraturöversikt är att artiklar som främjar det egna antagandet väljs ut. Det är därför oerhört 

viktigt att vara kritiskt vid selektering och granskning av studier som ska ingå i översikten 

(Friberg, 2012b, s. 134-135). I denna studie undveks detta genom att enbart inkludera artiklar 

som matchade studiens syfte och inklusionskriterier oavsett utgången av studiernas resultat. På så 

vis har denna brist minimerats. 

 

En svaghet i denna studie var att det fanns få exklusionskriterier. Studier som exkluderades var 

de som inkluderade barn, administrerade läkemedel och som handlade om hur hjärtsjukdomar 

påverkar GFR. Eftersom detta är en litteraturöversikt exkluderades också översiktsartiklar. Detta 

resulterade i artiklar som hade vuxna deltagare med differentierande etnicitet och anamnes vilket 

kan påverka trovärdigheten i resultatet. Polit och Beck (2012, s. 274) skriver att det är viktigt att 
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specificera studiens inklusion- och eventuella exklusionskriterier för att få ett trovärdigt resultat. 

De skriver också att studiens kriterier gällande population ska baseras på studiens syfte. 

Huvudsyftet var att göra en sammanställning av kunskap gällande artiklar där 

njurfunktionsmarkörerna cystatin C och kreatinin jämfördes. Detta gjordes utan fokus på en viss 

patientgrupp eller population vilket kan ha varit en brist i studiens utförande.  

 

För att söka reda på vetenskapliga artiklar till ämnet genomfördes litteratursökningen i tre olika 

databaser, CINAHL, PubMed och SveMed+. Dessa databaser ansågs lämpliga eftersom de 

innehåller artiklar relaterade till området medicin och hälsa. Enligt Polit och Beck (2012, s. 100-

103) anses CINAHL och PubMed vara relevanta för den typen av sökning. Vidare skriver 

Henricson (2012, s. 473) att det ökar examensarbetets validitet om litteratursökningen 

genomfördes i flera databaser som har omvårdnadsinriktning eftersom det kan åstadkomma att 

fler lämpliga artiklar lokaliseras än om bara en databas används. Dock var tiden för att genomföra 

studien begränsad vilket påverkade litteratursökningen och därmed studiens kvalitet. På grund av 

tidsbristen kunde inte alla artiklar som verkade relevanta i databasen PubMed tas med till 

kvalitetsgranskningen. Det hade tagit alldeles för lång tid att granska dessa vilket författarna 

insåg och därför valdes enbart fyra artiklar ut. Artiklarna som ej valdes ut kunde mycket väl ha 

varit lämpliga utifrån kvalitetsgranskningen vilket är en brist i studiens utförande.  

 

Friberg (2012b, s. 140) påpekar att det är viktigt att studierna läses igenom flera gånger för att det 

ska gå att bilda sig en uppfattning om dess innehåll. Till denna studie har båda författarna läst alla 

artiklar åtskilliga gånger. Kvalitetsgranskningen och även analysen genomfördes var för sig. 

Därefter diskuterades resultatet av granskningen och även analysen för att kontrollera att 

författarna hade kommit fram till samma slutsats. Polit och Beck (2012, s. 592-593) poängterar 

att risken att göra bristfälliga beslut minskar om det är två eller fler författare som tillsammans 

beslutar gällande datainsamling, granskning samt analysarbetet. Henricson (2012, s. 473) påpekar 

att det höjer studiens reliabilitet om båda författarna granskar och analyserar alla artiklar för att 

sedan diskutera om de kommit fram till samma slutsats. Enligt Friberg (2012, s. 127-129) är 

analysmetoden som användes i denna studie ett vanligt sätt att analysera kvalitativa artiklar. Till 

denna litteraturstudie användes inga kvalitativa artiklar, dock valdes denna analysmetod ändå 

eftersom den ansågs vara adekvat. Det fanns tydliga steg beskrivna vilket gjorde det lätt att förstå 
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och det gjorde att analysen delades upp i olika steg vilket skapade en bättre förståelse för 

resultatet.  

 

Klasskamrater och handledare har läst igenom arbetet ett flertal gånger och gett konstruktiv kritik 

vilket även diskuterats i grupp på seminarium. Detta gav möjlighet att ställa frågor under arbetets 

gång och även försvara utförandet av studien. Friberg (2012a, s. 129) beskriver att det är en 

fördel om någon eller några utomstående läser igenom analysen för att kontrollera att det går att 

förstå vad den handlar om. Henricson (2012, s. 474) skriver att detta ökar studiens trovärdighet. 

 

Alla de ingående studierna hade inte blivit granskade av en etisk kommitté vilket kan anses vara 

en brist. Författarna skickade ett mail till de tidskrifter där det inte gick att utläsa om studien 

blivit granskad av en etisk kommitté för att få det bekräftat om de enbart publicerar artiklar som 

blivit etiskt granskade. Om de enbart publicerar artiklar som blivit etiskt granskade kunde 

slutsatser ha dragits att även artiklarna som lokaliserades var etiskt granskade men att det bara 

inte stod tydligt i artikeln. Det erhölls inget svar på de mail som skickades vilket medförde att det 

inte kunde bekräftas om de var granskade av någon etisk kommitté eller inte. Dock har alla 

studierna tagit hänsyn till de etiska aspekterna genom att införskaffa informerat samtycke från 

samtliga deltagare (Wallengren & Henricson, 2012, s. 492-493).  

 

I denna studie ingår vetenskapliga artiklar från fyra olika världsdelar, Afrika, Asien, Europa och 

Nordamerika. Tre av artiklarna genomfördes i Norden vilket ökar relevansen då sjukvården ser 

näst intill likadan ut i dessa länder och resultatet blir på så sätt enkelt att tyda vilket styrker 

studiens evidens. Artiklar från Nordamerika, Afrika och Asien kan vara svårare att tolka ifall 

resultatet har relevans även i Norden (Willman et al. 2011, s. 110; Henricson, 2012, s. 475). 

Resultatet av analysen visade på att artiklarna var lika på många sätt. Studiernas syfte hade stora 

likheter då de alla fokuserade på att jämföra olika metoder för att se vilken av dem som bäst 

estimerade GFR. Provtagning och analysering av proverna skedde i stort på liknande sätt vilket 

gör det enklare att ställa resultaten mot varandra (Henricson, 2012, s. 474). Dock kan det inte 

fastställas hur proverna hanterades och förvarades på de olika laboratorierna. Data som 

exempelvis vikt och längd samlades in gällande många av studierna förutom någon enstaka som 

enbart fokuserade på blodprover beträffande cystatin C och kreatinin. De formler som användes 
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för att estimera GFR var i många fall lika. Ett stort antal av studierna använde sig av redan 

vedertagna formler. Dock utvecklade många av studierna egna formler vilket gjorde det svårt att 

jämföra dessa. Även analysmetoderna liknade varandra till utförandet. Större delen av studierna 

hade samma antaganden dock var inte alla eniga.  

 

Henricson (2012, s. 472-473) skriver att det kan påverka arbetets kvalitet att det är första gången 

författarna skriver ett examensarbete. Det har i vissa moment varit gott om tid medan det i andra 

har varit begränsat. Datainsamlingen kändes inte helt främmande eftersom det är något som 

författarna övat på under utbildningen vilket underlättade avsevärt. Kvalitetsgranskningen var en 

helt ny del vilket gjorde att författarna fick läsa på och lära sig under arbetets gång. Även om 

kvalitetsgranskningen kan stödjas med hjälp av färdiga granskningsprotokoll gällde det också att 

enskilt göra en bedömning och den delen var svår på grund av bristande erfarenhet. Även 

analysen var en ny erfarenhet, den var svår att få grepp om och det var en omfattande del av 

arbetet vilket gjorde det till den mest tidskrävande. Genom att diskutera kring eventuella brister 

och förbättringspunkter i metoddiskussionen kan författarna ta med sig nya kunskaper som kan 

vara till nytta i framtida uppsatser. 

 

Slutsats  

Resultatet visade att cystatin C var en bättre markör gällande äldre och njursjuka. Författarna 

anser att metoder som är anpassade till populationen och påverkande faktorer kan hjälpa till att 

minska överdosering av kontrastmedel vilket kan bidra till mindre skador på njurarna. Dock är 

alla människor unika vilket gör det svårt att hitta en metod som passar alla. Ingen av metoderna 

kan uteslutas eftersom de har olika egenskaper vilket gör dem lämpliga för olika populationer. 

Bevisligen behövs vidare forskning inom ämnet för att klargöra om cystatin C kan införas inom 

sjukvården eller om kreatinin metoderna gällande skattning av GFR kan förbättras och bli 

säkrare.  
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