
N-Acetylcystein som hydreringsalternativ 

mot kontrastmedelsinducerad nefropati

- En litteraturöversikt

Åsa Johansson och Ulrika Lagervall

Röntgensjuksköterska 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap



 

 

  

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

Institutionen för hälsovetenskap 

Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

  

  

N-Acetylcystein som hydreringsalternativ mot kontrastmedelsinducerad 

nefropati  

– En litteraturöversikt  

N-Acetylcysteine as a hydration alternative against contrastinduced 

nephropathy 

– A literature review   

 

Åsa Johansson 

Ulrika Lagervall  

 

Examensarbete, 15 hp 

Höstterminen 2016 

Handledare: Universitetsadjunkt Helena Nord Ljungquist 

 

 



1 
 

Förord  

Detta examensarbete är skrivet inom radiografi och utgör avslutningen av 

röntgensjuksköterskeprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet.  

Vi vill på detta sätt tacka vår handledare Helena Nord Ljungquist för all fantastisk hjälp och 

support genom hela arbetsprocessen med att vidareutveckla vårt examensarbete. Vi vill också 

tacka alla våra studiekamrater som opponerat och lämnat bra synpunkter till förbättringar. 

Även ett tack till vår examinator Anders Eriksson och kursansvarige Niklas Lehto.  

Åsa Johansson och Ulrika Lagervall, oktober 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

Abstrakt 

Inledning: Jodkontrastmedel är ett läkemedel som administreras av röntgensjuksköterskan för 

att förbättra kontrasten mellan inre organ och vävnader samt skilja mellan normala och 

patologiska områden. Jodkontrastmedel gavs uppskattningsvis i 80 miljoner doser över hela 

världen år 2003. Av kontrastmedel kan allvarlig biverkning eller till och med ett livshotande 

tillstånd uppkomma som kontrastmedelsinducerad nefropati (KMN). N-Acetylcystein (NAC) 

har flera egenskaper, bland annat antioxidfunktioner och förbättring av njurarnas perfusion 

som kan vara bidragande egenskaper till att förebygga KMN. Syfte: Denna litteraturöversikt 

var att sammanställa om N-Acetylcystein (NAC) är ett effektivt hydreringsalternativ för att 

förebygga kontrastmedelsinducerad nefropati (KMN) Metod: Studien utfördes som en allmän 

litteraturöversikt. Tio vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades, analyserades och resultatet 

presenterades i kategorier. Resultat: Analysen av tio artiklar resulterade i sex kategorier, om 

NAC har en bra hydrerande effekt mot KMN, högriskpatienternas utveckling av KMN och 

NAC:s effekt, kontrastmedelsdos, mätvärden kontrollerade med serumkreatinin och cystatin 

C, biverkningar från oral och intravenös administration av NAC samt studiernas definition på 

KMN. Slutsats: NAC tillsammans med hydrering har visat sig i vissa studier vara effektivt 

mot KMN men det är ändå oklart om det är NAC som ger den positiva effekten. NAC 

tillsammans med hydrering verkar inte ge några negativa effekter för patienten då NAC har få 

biverkningar och är ett billigt läkemedel, men röntgensjuksköterskan bör ge 

kontrastmedelsdos enligt uträknad GFR.  

 

Nyckelord: Hydrering, kontrastmedel, kontrastmedelsinducerad nefropati, N-Acetylcystein, 

placebo, röntgensjuksköterska  
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Abstract 

Introduction: Iodine contrast media is a drug that is administered by the radiographer to 

enhance the contrast between the internal organs and tissues and distinguish between normal 

and pathological areas. Iodine contrast media is given estimated to 80 million doses 

worldwide year 2003. By contrast media, a serious side effect or even a life-threatening 

condition can arise like contrast induced nephropathy (CIN). N-Acetylcysteine (NAC) has a 

capacity of antioxidant functions and improvement of renal perfusion, which may be 

properties to help and prevent CIN. Purpose: This literature review was to compile if N-

Acetylcysteine (NAC) is an effective hydrations alternative to prevent contrast induced 

nephropathy (CIN) Method: The study was conducted as a general literature review. Ten-

quality scientific articles were reviewed, analyzed and the results were presented in 

categories. Results: The analysis of the ten articles resulted in six categories, the NAC has a 

good dehydrating effect against KMN, high-risk patients, the development of KMN and 

NAC:s effect, contrast media, measurements controlled by serum creatinine and cystatin C, 

side effects from oral and intravenous administration of NAC and studies definition of KMN 

Conclusions: NAC with hydration has been shown in some studies to be effective against 

KMN but it is still unclear whether it is NAC that gives the positive effect. We believe that 

NAC along with hydration do not hurt to give to the patient when the NAC has few side 

effects and is an inexpensive drug, but radiographer should give contrast media according to 

calculated GFR.  

 

Keywords: Hydration, contrast media, contrast induced nephropathy, N-Acetylcysteine, 

placebo, radiographer  
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Jodkontrastmedel är ett läkemedel som administreras av röntgensjuksköterskan vid bland 

annat datortomografi (DT) för att förbättra kontrasten mellan inre organ och vävnader samt 

skilja mellan normala och patologiska områden. Med kontrastmedelsförstärkning kan kärl, 

vävnader, organ, urinvägar och tarmkanalen visualiseras bättre (Andreucci, Solomon, & 

Tasanarong, 2014). Jodkontrastmedel kan vara bland det mest givna läkemedlet med 

uppskattningsvis 80 miljoner doser över hela världen år 2003 (Nyman, Almén, Jacobsson & 

Aspelin, 2003).  

 

Efter tillförsel av kontrastmedel kan allvarlig biverkning eller till och med ett livshotande 

tillstånd uppkomma som KMN, en akut försämring av njurfunktionen (Lameire, 2006). 

Kontrastmedel förändrar njurkärlfunktionen genom att framkalla hypoperfusion, alltså ett 

reducerat blodflöde genom ett organ som kan leda till vävnadsskada eller celldöd, särskilt i 

njurmärgen. Orsaken beror på en sammandragning av kärlet vasa recta som leder till KMN 

(Sadat, Usman, Boyle, Hayes & Solomon, 2015). Det är sällsynt att patienter med normal 

njurfunktion drabbas av KMN så länge de inte har diabetes mellitus (Maeder, Klein, Fehr & 

Rickli, 2004). 

 

KMN definieras vanligen som en ökning av serumkreatinin på 0,5 mg/dl (44,2 µmol/L) eller 

en ökning med 25 % från utgångsvärdet uppskattat till 48 timmar efter kontrasttillförsel 

(Sadat et al, 2015). Det typiska skeendet för en nedgång i njurfunktionen är två till fem dagar 

efter administration av joderande kontrastmedel (Gupta, Moza, & Cooper, 2016). På grund av 

bättre teknik och antalet växande diagnostiska undersökningar med kontrastmedel utsätts flera 

patienter för risken att drabbas av KMN (Lameire, 2006). KMN är den tredje vanligaste 

orsaken till sjukhusförvärvad akut njursvikt och utgör 10 % av alla fall som leder till 

förlängda sjukhusvistelser och ökade sjukhuskostnader (Maeder et al., 2004). 

 

Kända riskfaktorer som klinikerna bör vara uppmärksamma på är diabetes mellitus, 

dehydrering -så kallad uttorkning, hög ålder eller om patienten har en känd njursvikt sedan 

tidigare (Fishbane, Durham, Marzo & Rudnick, 2004). Dehydrering leder till hypovolemi, låg 

blodvolym, vilket kan orsaka cirkulationssvikt (Detrenis, Meschi, Musini & Savazzi, 2005). 

Enligt en översiktsstudie av Lameire (2006) går inte KMN att bota och något optimalt 

behandlingsalternativ finns inte. För att minska risken för KMN rekommenderas att avsluta 
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nefrotoxiska läkemedel åtminstone 24 timmar före kontrastmedelsinjektion (Lameire, 2006), 

att välja en lägre dos av kontrastmedel samt att uppmuntra oral eller intravenös hydrering så 

kallad vätskning (Andreucci et al., 2014; Teleman, Hellberg, & Andersson, 1999). Det är 

viktigt att undvika vätskerestriktion och om det är praktiskt möjligt bör alla patienter 

uppmuntras att dricka vätska med salt som till exempel salt soppa för volymökning innan 

undersökningen (Owen, Hiremath, Myers, Fraser-Hill & Barrett, 2014). 

 

Genom olika metoder kan läkarna identifiera patienter som löper stor risk för KMN. 

Vanligaste metoden är att granska patientens sjukdomshistoria och mäta 

serumkreatininvärdet, en slutprodukt av musklernas ämnesomsättning vilket påverkas av 

många faktorer som ålder, kön, kroppssammansättning och nutritionsstatus. 

Serumkreatininvärdet kontrolleras innan administrering av kontrastmedel och är en 

uppskattning av glomerulära filtrationshastigheten (GFR) vilket vanligtvis baseras på plasma- 

eller serumkreatininclearance samt faktorer som ålder och kön (Lameire, 2006; Owen et al., 

2014). Serumkreatininet stiger bara över normala intervallet när mer än 50% av den 

fungerande njurmassan går förlorad (Sadat et al., 2015). Normalt värde för serumkreatinin är 

under 100 μmol/L (1,13 mg/dl), (http://www.njurdagboken.se/prover-provsvar/blodprover/). 

Patienterna löper störst risk för  KMN när GFR är <30 ml/min. Patienter som får intravenöst 

kontrastmedel rekommenderas intravenös hydrering när GFR är <45 ml/min (Owen et al., 

2014). 

 

Många tänkbara terapier har testats för att förebygga KMN som N-Acetylcystein (NAC), 

natriumbikarbonat, C-vitamin, E-vitamin, kalciumantagonister, dopamin, statiner och andra 

behandlingar (Gupta, et al., 2016). Efter att Tepel et al. år 2000 presenterade sin nyskapande 

studie om läkemedlet NAC har ett antal studier med liknande metod presenterats (Lamiere, 

2006). Många sjukhus använder sig redan av NAC idag även om det finns forskning som 

tyder på otillräckliga bevis för att stödja en generell användning av NAC (Lamiere, 2006). 

 

NAC är ett läkemedel med flera olika egenskaper men med ett terapeutiskt syfte i första hand 

att användas som slemlösande (Sheffner, 1966, refererad i Fishbane, et al., 2004).  

NAC har flera egenskaper bland annat antioxidfunktioner och förbättring av njurarnas 

perfusion som kan vara bidragande egenskaper till att förebygga KMN. NAC är enkelt att 

administrera samt kan administreras till en låg kostnad (Lamiere, 2006). Enligt 
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översiktsartikeln Fishbane et al. (2004) kan NAC administreras både oralt, intravenöst och via 

inandning.  

 

På röntgenavdelningen administreras dagligen kontrastmedel till patienter med nedsatt 

njurfunktion, antingen på datortomografin (DT) eller under intervention med risk för att 

drabbas av KMN. Om röntgensjuksköterskan ska kunna utföra en säker vård måste han/hon 

ha kunskap om vikten av säkerhetsarbete för att minimera skador för vårdtagare. 

Röntgensjuksköterskan ska ha förmåga och delaktigt identifiera och aktivt förebygga 

hälsorisker, motverka komplikationer i samband med undersökning och behandling, kunna 

tillämpa farmakologiska kunskaper för att på säkert sätt hantera, administrera och utvärdera 

läkemedel samt ha kunskaper i hur röntgensjuksköterskan ska använda medicinteknisk 

apparatur och utrustning enligt Svenska Föreningen för Röntgensjuksköterskor (2011). 

 

Då en av författarna av denna studie var på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) gavs NAC i 

förebyggande syfte till en patient med lågt GFR. På grund av att patienten administrerats med 

NAC fick denne en högre kontrastmedelsdos än vad som hade räknats fram enligt GFR. I 

samband med den händelsen väcktes båda författarnas intresse för att ta reda på mer om NAC 

och hydrering som förebyggande mot KMN då våra kunskaper inom området är begränsat 

(Backman, 2008, s. 30-31). Två frågeställningar inom området formulerades som grund. 

- Vad finns sammanställt inom forskningen av NAC och hydrering mot KMN? 

- Har NAC en hydrerande egenskap mot KMN? 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa om N-Acetylcystein (NAC) är ett 

effektivt hydreringsalternativ för att förebygga kontrastmedelsinducerad nefropati (KMN).  

 

Metod 

Denna studie genomfördes som en allmän litteraturöversikt för att skapa en överblick om 

forskningsresultat eller kunskapsläget inom ett avgränsat område (Friberg, 2006, s. 115).  

Arbetssättet för denna litteraturöversikt utgick från Fribergs metod med att först anlägga ett 

helikopterperspektiv det vill säga att få ett helhetsbegrepp inom det aktuella området. Genom 

att avgränsa området och urval av artiklar med inklusions- och exklusionskriterier, 
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kvalitetsgranska, analysera och strukturera de valda artiklarna efter likheter och olikheter för 

att sedan sammanställa ett resultat (Friberg, 2006, s. 117-122).  

 

Litteratursökning 

För en överblick i ämnet gjordes sökning i PubMed, CINAHL samt bibliotekskatalogen på 

Luleå tekniska universitet (LTU). Medicinska söktermer översattes till engelska genom 

svenska MeSH. Söktermerna söktes först var för sig för att sedan sättas ihop genom Booleska 

sökoperatorn AND för att ringa in så relevanta artiklar som möjligt motsvarande syftet 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 72). Då det blev flest träffar i PubMed fortsattes 

sedan sökningen i PubMed. Flera sökningar gjordes men endast sökningen som gav resultat är 

presenterad i Tabell 1. Alla artiklar söktes med clinical trial samt free full text. 

Inklusionskriterierna som var viktiga för denna litteraturöversikt och som även blev våra 

söktermer var contrast media, renal insufficiency samt N-Acetylcysteine. Andra viktiga 

inklusionkriterier var att alla deltagarna skulle vara över 18 år, en N-Acetylcystein-grupp mot 

kontrollgrupp/er med antingen placebo/natriumklorid eller enbart natriumklorid. 

Exklusionskriterier var översiktsstudier, studier forskade på djur, studier med speciell 

inriktning mot en viss riskgrupp, hjärtsjukdom eller där N-Acetylcystein eller natriumklorid 

blandats med andra ämnen. Genom att först läsa överskriften gjordes en snabb bedömning av 

artikeln och ett första urval. Om överskriften fångade intresset lästes även abstrakten. 

Sökningen i PubMed gav trettiosex träffar varav tolv artiklar valdes ut för vidare granskning. 

Genom ”similar articles” från ”Improved estimation of glomerular filtration rate by serum 

cystatin C in preventing contrast induced nephropathy by N-Acetylcysteine or zinc 

preliminary results” valdes ytterligare en artikel ut till granskning. Genom att granska 

referenserna i studien  ”Acetylcysteine for Prevention of Renal Outcomes in Patients 

Undergoing Coronary and Peripheral Vascular Angiography” hittades ytterligare en artikel 

till granskning, en så kallad sekundärsökning (Friberg, 2006, s. 63). Av dessa trettiosex 

artiklar inklusive ”similar articles” samt sekundärsökningen granskades fjorton artiklar som 

till slut blev tio artiklar som motsvarade våra inklusions- och exklusionskriterier.  
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Tabell 1 Litteratursökning 

Syfte med sökningen 

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanfatta om N-Acetylcystein (NAC) är ett bra 

hydreringsalternativ som förebyggande mot kontrastmedelsinducerad nefropati (KMN). 

PubMed 2016-10-10 

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal 

lästa 

Antal valda 

1 MSH Contrast media 24417    

2 MSH Renal insufficiency 37631    

3 MSH N-Acetylcysteine 5230    

4 MSH #1AND#2AND#3 36
*1)

 14
*2)

 10 

Totalt antal artiklar: 10  

 

*) MSH - MeSH-termer i databasen PubMed 

*1) ”Improved estimation of glomerular filtration rate by serum cystatin C in preventing 

contrast induced nephropathy by N-Acetylcysteine or zinc preliminary results” valdes en 

artikel till granskning.  

*2) ”Acetylcysteine for prevention of Renal outcomes in patients undergoing coronary and 

peripheral vascular angiography” valdes en artikel till granskning 

 

Kvalitetsgranskning 

Författarna granskade artiklarna med hjälp av ett granskningsprotokoll från Willman et al. 

(2011, s. 173-174) för att bedöma varje studies vetenskapliga kvalitet. Artiklarna lästes först 

var för sig för att skapa en egen uppfattning om artikeln och sedan diskuterades de 

tillsammans för en slutbedömning om artiklarnas kvalitet. Denna rapport har bara resultat från 

randomiserade studier som anses vara en kvalitetsstämpel för vetenskapliga artiklar. 

Randomiserade studier tar hänsyn till power-beräkning, blindning och bortfall (Willman et al., 

2011, s. 96, 110). För att kunna rangordna artiklarnas kvalitet enligt granskningsprotokollet 

gav författarna svaren ”JA” ett poäng och ”NEJ” eller ”VET INTE” noll poäng. Poängen 

summerades sedan ihop och användes mest som ett stöd i vår kvalitetsbestämning. De artiklar 
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som fick hög kvalitet hade utförlig beskrivning av de flesta delarna enligt protokollet. 

Poängsystemets fördelar är att kunna peka ut kvalitetsbrister samtidigt som det kan ge en falsk 

föreställning om noggrannhet i kvalitetsbedömningen (Willman et al., 2011). För att öka 

validiteten i litteraturöversikten valdes endast artiklar av medel och hög kvalitet ut. Översikt 

över artiklarna, se Tabell 2.  

 

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

Författare 

(År) 

Land 

Typ  

av studie 

Deltagare  

(bortfall) 
 Metod  
 

Huvudfynd  Kvalitet 

Act 

Investigator

s (2011), 

Brasilien 

Kvantitativ  2308 (36) 
 

två grupper  

1172 (19)  

1136 (17) 
   
1416 män 

 892 kvinnor  
 

Akademisk 

pragmatisk 

randomiserad 

(dold) 

kontrollerad 

studie 

 

 

NAC minskar inte 

risken för KMN 

eller andra kliniska 

relevanta utfall för 

riskpatienter som 

genomgår koronar 

eller perifer 

vaskulär 

angiografi.  

Medel  

Briguori, 

Manganell, 

Scarpato, 

Elia, Golia, 

Riviezzo, 

Lepore, 

Librera, 

Villari, 

Colombo, 

Ricciardelli 

(2002) 

Italien 

Kvantitativ 183  
 

två grupper 

92  

91 
 

96 män 

87 kvinnor 

Randomiserad 

prospektiv 

kontrollerad 

studie 

 

  

Profylaktisk 

behandling med 

NAC kan ge ett 

bättre skydd än 

enbart hydrering, 

men endast vid 

liten mängd av 

kontrastmedel. 
 

Hög 
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Författare 

(År) 

Land 

Typ  

av studie 

Deltagare  

(bortfall) 
 Metod  
 

Huvudfynd  Kvalitet 

Ferrario, 

Barone, 

Landoni, 

Genderini,H

eidemperger

, Trezzi,... 

& Scorza, 

(2009) 

Italien 

Kvantitativ 215 (15) 
 

två grupper 

99 (8) 

101 (7) 
 

130 män 

70 kvinnor 

Randomiserad  

prospektiv 

dubbelblind, 

placebo 

kontrollerad 

 

 

NAC var inte 

användbart för att 

förhindra KMN 

hos de patienter 

som fick isosmolärt 

kontrastmedel 

(Iodixanol) och 

adekvat hydrering.  

Även om 

undersökningen  

visade ett negativt 

resultat, föreslog de 

att hydrering och 

användning av 

Iodixanolt 

kontrastmedel 

kunde vara 

tillräckligt 

för att skydda 

njurarna.  
 

Hög 

Goldenberg

Shechter, 

Matetzky, 

Jonas, 

Adam, Pres 

& Guetta 

(2004) 

Israel 

Kvantitativ 80 

 

två grupper 

41  

39 

 

66 män 

14 kvinnor 
 

Randomiserad 

prospektiv 

dubbelblind, 

placebo- 

kontrollerad 

studie. 
 

 

 

Det viktigaste 

resultatet är att 

profylaktisk oral 

administrering av 

NAC inte ger 

ytterligare fördel 

till 0,45 % 

natriumklorid 

hydrering hos 

patienter med mild 

till måttligt nedsatt 

njurfunktion.  

Hög 
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Författare 

(År) 

Land 

Typ  

av studie 

Deltagare  

(bortfall) 
 Metod  
 

Huvudfynd  Kvalitet 

Kimmel,  

Butscheid, 

Brenner, 

Kuhlmann, 

Klotz & 

Alscher 

(2008) 

Tyskland 

Kvantitativ 58 (4) 
 

tre grupper 

17 (1),  

19,  

18 (3) 
 

40 män  

18 kvinnor 

Randomiserad 

prospectiv, 

placebo- 

kontrollerad, 

dubbelblind 

studie  
 

  

Baserat på cystatin 

C kan vi bekräfta 

en förebyggande 

effekt av NAC. 

Det verkar 

obligatoriskt att 

bedöma 

njurfunktion 

genom cystatin C 

eftersom 

serumkreatinin 

kan vara 

vilseledande. 

Primära 

effektmåttet i 

studien, NAC inte 

har effekt i att 

förhindra KMN av 

standard 

definition. 

Medel 

Koc, 

Ozdemir, 

kaya, 

Dogdu, 

Vatankulu, 

Ayhan & 

Kayrak,  

(2012)  

Turkiet 

Kvantitativ 220  

 

tre grupper 

80 

80 

60 

 

170 män  

50 kvinnor 

Randomiserad, 

prospektiv och 

multicenterstudie 

 

 

Studie tyder på att 

användning av 

profylaktisk i.v 

NAC med högdos 

hydrering före 

koronart 

förfarande kan 

minska serum 

kreatininnivåer 

och förekomst av 

KMN hos 

patienter med mild 

till måttlig 

njursvikt.  

Medel 

Poletti, 

Platon, De 

Seigneux, 

Dupuis-

Lozeron, 

Sarasin,  

Becker & 

Kvantitativ 114 (4) 
 

två grupper 

59 (1) 

55 (3) 
 

57 män 

Randomiserad 

prospektiv studie  
 

 

KMN förekomsten 

var hög hos 

patienter med en 

låg beräknad GFR 

som genomgår en 

akut DT. 

Intravenös NAC av 

Hög 
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Författare 

(År) 

Land 

Typ  

av studie 

Deltagare  

(bortfall) 
 Metod  
 

Huvudfynd  Kvalitet 

Martin, 

(2013) 

Schweiz 

57 kvinnor höga doser var inte 

mer effektiva i 

denna population 

än hydrering enbart 

för att förhindra 

KMN och ska inte 

användas i denna 

miljö. 

Shyu, 

Cheng & 

Kuan 

(2002) 

Taiwan 

Kvantitativ 121 

 

två grupper 

60  

61 

 

82 män 

39 kvinnor 
 

Randomiserad, 

prospektiv  

placebo- 

kontrollerad 

studie. 
  
 

Profylaktisk oral 

administrering av 

antioxidanten 

NAC, tillsammans 

med hydrering, 

reducerar KMN  

hos patienter med 

kronisk 

njurinsufficiens 

som genomgår en 

koronarangiografi 

 

Medel 

Tepel, Van 

der Giet, 

Schwarzfel, 

Laufer, 

Liermann, 

Zidek 

(2000), 

England  

Kvantitativ 83  
 

två grupper 

41 

42 

 

47 män 

36 kvinnor 

Randomiserad 

prospektiv studie 

 

 

 

Oral profylaktisk 

administrering av 

NAC tillsammans 

med hydrering 

förbygger 

reducering av 

KMN.  

Medel 

Webb, Pate, 

Humphries, 

Buller, 

Shalansky, 

Shamari, 

Sutander, 

Williams, 

Fox & 

Levin 

(2004) 

Canada 

Kvantitativ 487 (40) 
 

två grupper 

242 

245 

 

59,5 % män 

62% kvinnor 

Randomiserad 

prospektiv 

kontrollerad 

studie. 
 

 

Intravenös NAC 

var ineffektivt på 

högriskpatienter 

med nedsatt 

njurfunktion.   

Hög  
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Dataanalys 

Dataanalys och sammanställningar från olika primära källor är en stor utmaning att 

genomföra i en allmän litteraturöversikt (Whittemore & Knafl, 2005). Analysarbetet innebär 

att från en helhet sönderdela resultatet för att finna nya infallsvinklar till en ny helhet, alltså 

blivande resultatet (Friberg, 2006, s. 110). Dataanalysen utfördes i fem steg enligt Friberg 

(2006). Första steget läste författarna igenom alla artiklarna var för sig flera gånger för att få 

en förståelse och en inblick i vad de handlade om, för att sedan diskutera dem tillsammans. 

Alla artiklar var skrivna på engelska och ord som var svåra att förstå översattes med hjälp av 

ordbok. I steg två identifierade och antecknade författarna huvudfynden från varje artikels 

resultat, för att sedan i steg tre skapa en sammanställning för en lättare överblick över det som 

skulle analyseras. I steg fyra strukturerades artiklarna upp efter likheter och skillnader i olika 

grupperingar eller kategorier som kan ses i Tabell 3 och i sista steget av analysen 

formulerades och presenterades ett resultat.  

 

Etiska övervägande 

När forskning utförs på människor är det viktigt att ansöka om etisk prövning. Detta ska 

forskningshuvudmannen göra då denne har det yttersta ansvaret för forskningen. Vid 

anställning på ett universitet eller ett landsting är det arbetsgivaren som är 

forskningshuvudman som genom delegation eller fullmakt utser en behörig företrädare 

(Vetenskapsrådet, 2015). Enligt Helsingforsdeklaration (2013) är medicinsk forskning att 

överväga etiska normer som främjar och garanterar respekt för alla människor och för att 

skydda deras hälsa och rättigheter. Då detta är en litteraturöversikt och ingen forskning på 

människor, behövde inga etiska prövningar göras (SFS 2003:460). Det är ändå viktigt enligt 

författarna av denna studie att kontrollera så att artiklarna uppfyller de etiska kraven. Alla 

artiklar i denna studie hade ansökt om godkännande hos den etiska kommittén samt inhämtat 

informerat samtycke hos deltagarna eller anhöriga.      

 

Resultat 

Analysen av tio artiklar resulterade i sex kategorier, om NAC har en bra hydrerande effekt 

mot KMN, högriskpatienternas utveckling av KMN och NAC:s effekt, kontrastmedelsdos, 

mätvärden kontrollerade med serumkreatinin och cystatin C, biverkningar från oral och 

intravenös administration av NAC och studiernas definition på KMN, se Tabell 3. 
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 Tabell 3 Översikt över resultatkategorier 

 Kategorier 

- Om NAC har en bra hydrerande effekt mot KMN 

- Högriskpatienternas utveckling av KMN och NAC:s effekt 

- Kontrastmedelsdos 

- Mätvärden kontrollerade med serumkreatinin och cystatin C  

- Biverkningar från oral och intravenös administration av NAC 

- Studiernas definition på KMN 

 

För att synliggöra resultatet ytterligare har en översiktlig tabell av studierna utformats, se 

Tabell 4, med bland annat studiernas olika förfaringssätt såsom NAC-dos och hydrering 

samt om studierna påvisade effekt eller ingen effekt alls av NAC.  

 

 

Tabell 4 Resultat som visar om NAC har en bra hydrerande effekt mot KMN 

 

Författare Grupp Hydrering Definition 

KMN 

Kreatinin 

-nivån över 

baslinjen 

Deltagare KMN Effekt av 

NAC 

Act 

Investigators 

NAC NAC oralt 600 mg 

x 2 (2 dagar) + 

NaCl (0,45 %) i.v 

6 h före och efter 

KM 

≥ 25 % 1153 12,7 % NAC hade 

ingen 

effekt 

 Kontroll Placebo oralt 600 

mg x 2 (2 dagar) + 

NaCl (0,45 %) i.v 

6 h före och efter 

KM 

 1119 12,7 %  

Briguori et al NAC NAC oralt 600 mg 

x 2 (2 dagar) + 

NaCl (0,45 %)  i.v 

12h före och efter 

 ≥25 % 92 6,5 % NAC hade 

liten 

effekt 
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Författare Grupp Hydrering Definition 

KMN 

Kreatinin 

-nivån över 

baslinjen 

Deltagare KMN Effekt av 

NAC 

KM 

 Kontroll NaCl (0,45 %)  i.v 

12h före och efter 

KM 

 91 11 %  

Ferrario et al. NAC NAC oralt 600 mg 

x 2 

(2 dagar) 

NaCl (0,9 %) i.v 

12-24 h före och 

24 h efter KM 

≥0,5mg/dl 

eller/och 

>25 % 

99 8,1 % NAC hade 

ingen 

effekt 

 Kontroll  Placebo oralt x 2 

(2 dagar) 

NaCl (0,9 %) i.v 

12-24 h före och 

24 h efter KM 

 101 5,9 %  

Goldenberg et 

al. 

NAC NAC oralt 600 mg 

x 3 (2 dagar) + 

NaCl (0,45 %) i.v  

12h före och efter 

KM 

>0,5mg/dl 
 

 

40 10 % 

 

 

 

NAC hade 

ingen 

effekt 

 Kontroll Placebo oralt x 3  

(2 dagar) + NaCl 

(0,45 %)  i.v, 12h 

före och efter KM 

 39 3 8 % 

 

 

 

Kimmel et al. 
 

Delresultat 

NAC NAC oralt 600 mg 

x 2 (2 dagar) + 

NaCl (0,45 %) i.v 

12 h före och efter 

KM 

 ≥25 %  

eller 

≥0.5 mg/dl 

17 0,6 % NAC  

hade 

effekt 
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Författare Grupp Hydrering Definition 

KMN 

Kreatinin 

-nivån över 

baslinjen 

Deltagare KMN Effekt av 

NAC 

 Kontroll Placebo x 2 

NaCl (0,45 %) i.v 

12 h före och efter 

KM 

 19 10,5 %  

Koc et al NAC NAC i.v 600 mg x 

2 (3 dagar) +  

NaCl (0,9 %) i.v  

(3 dagar) 

≥25 %  

eller/och  

≥0.5 mg/dl 

80 2,5 % NAC hade 

effekt 

 Kontroll NaCl (0,9 %) i.v 

(3 dagar) 

 80 16,3 %   

 Kontroll NaCl (0,9 %) i.v  

12 h före och efter 

KM 

 60 10 %  

Poletti et al.  NAC NAC i.v 60mg/ml  

NaCl (0,45 %) 

(250 ml 60 min 

innan us) + 

NaCl (0,45 %) 

1000 ml efter KM  

≥25%  52 15.4 % NAC hade 

ingen 

effekt 

 Kontroll NaCl (0,45 %) 

(250 ml 60 min 

innan us) + 

NaCl (0,45 %) 

1000 ml efter KM  

 58 17.2 %  

Shyu et al. NAC NAC oralt 400 mg 

x 2 (2 dagar) + 

NaCl (0,45 %) i.v 

12 h före och efter 

KM 

≥0.5 mg/dl  60 3.3 %  NAC hade 

effekt 

 Kontroll Placebo oralt x 2 

(2 dagar)+ NaCl 

(0,45 %) i.v 12 h 

före och efter KM 

 61 24.6 %  
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Författare Grupp Hydrering Definition 

KMN 

Kreatinin 

-nivån över 

baslinjen 

Deltagare KMN Effekt av 

NAC 

Tepel et al. NAC NAC oralt 600 mg 

x 2 (2 dagar) + 

NaCl (0,45 %) i.v 

12 h före och efter 

KM 

≥0.5 mg/dl 41 12 % NAC hade 

effekt 

 Kontroll Placebo oralt 600 

mg x 2 (2 dagar) + 

NaCl (0,45 %) i.v 

12 h före och efter 

KM 

 42 21 %  

Webb et al. NAC NAC i.v 500 mg i 

50 ml av 5 % 

dextrose NaCl + 

200 ml NaCl 1 

dag före + NaCl 

ca 6h efter. 

>25 %  
 

och 

 

>0.5 mg/dl 

194 11,4 % 

 

 

 

7,3 % 

NAC hade 

ingen 

effekt 

 Kontroll Placebo i.v i 50 

ml av 5 % 

dextrose NaCl + 

NaCl + 200ml 

NaCl 1 dag före + 

NaCl ca 6h efter. 

 204 10,6 % 

 

 

 

5,7 % 

 

 

Om NAC har en bra hydrerande effekt mot KMN 

Sammanställning från Tabell 4 visar att i fyra studier påvisades att NAC hade effekt mot 

KMN (Kimmel et al., 2008; Koc et al., 2012; Shyu et al., 2002; Tepel et al., 2000). I en studie 

påvisade NAC ingen effekt genom standarddefinition men baserat på cystatin C hade NAC en 

förebyggande effekt mot KMN (Kimmel et al., 2008). I en av studierna påvisade NAC en 

liten effekt mot KMN (Briguori, 2002). I fem av studierna påvisade NAC ingen effekt mot 

KMN (Act Investigators, 2011, Ferrario et al., 2009; Goldenberg et al., 2004; Poletti et al., 

2013; Webb et al., 2004).  
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Två studier av tio gav NAC intravenöst tillsammans med natriumklorid en timme före 

kontrastmedelsinjektion och i båda studierna ansågs NAC inte ha någon förebyggande effekt 

mot KMN. Studierna ansåg även att enbart natriumklorid som hydrering var lika effektivt 

(Poletti et al., 2013; Webb et al., 2004). I en studie av tre där NAC gavs oralt samt inte hade 

någon effekt mot KMN ansåg de också att enbart hydrering tillsammans med kontrastmedel 

Iodixanol gav tillräckligt skydd för njurarna (Ferrario et al., 2009). 

 

I en studie av tio där NAC och natriumklorid gavs intravenöst i tre dagar ansågs NAC plus 

högdos hydrering av natriumklorid vara överlägsen som förebyggande mot KMN. Högdos 

hydrering utan NAC ansågs inte bättre än vanlig hydrering (Koc et al., 2012). I två studier av 

tio var slutsatsen att NAC och hydrering gav ett bättre skydd än enbart hydrering (Briguori et 

al., 2002; Tepel et al., 2000) men i Briguori et al. (2002) ansågs även mängden kontrastmedel 

vara avgörande faktor till försämrad njurfunktion. 

   

I tre studier av fyra ansågs hydrering med NAC och natriumklorid en dag före samt på dagen 

för kontrastmedelsinjektion ge ett bättre skydd än enbart hydrering för att förebygga KMN 

(Briguori et al., 2002; Kimmel et al., 2008; Tepel et al., 2000). 

 

En studie av tio gav NAC oralt tre gånger dagligen 24 timmar innan kontrastmedelsinjektion 

och effekten av NAC uteblev. I studien påvisades att placebogruppen fick bättre effekt mot 

KMN. De såg att NAC:s kompletterande roll till hydrering verkade vara begränsad. Den 

kunde vara fördelaktig om fullständig hydrering ej var möjlig som vid akuta undersökningar 

eller vid kraftigt nedsatt njurfunktion (serumkreatinin > 2,5 mg/dl = 221 µmol/L) (Goldenberg 

et al. 2004). 

 

I fyra studier av tio var mängden NAC och natriumklorid (0,45 %) lika i alla fyra studierna 

(Act Investigators, 2011; Briguori et al., 2002; Kimmel et al., 2008; Tepel et al., 2000) men i 

tre studier gavs infusionen i 12 timmar före och 12 timmar efter kontrasttillförsel där NAC 

visade på bra effekt mot KMN (Briguori et al., 2002; Kimmel et al., 2008; Tepel et al., 2000), 

i en av de fyra studierna gavs infusionen endast i 6 timmar före kontrasttillförsel och 6 timmar 

efter kontrasttillförsel och där påvisades ingen skillnad på resultatet mellan NAC-grupp och 

kontrollgrupp (Act Investigators, 2011).  
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I tre av tio studier fanns rekommendation att inte ha någon rutinmässig användning av 

hydrering med NAC för patienter som genomgick antingen angiografi eller akut 

datortomografi (Act Investigators, 2011; Koc et al., 2012; Poletti et al., 2013). Två av tre 

studier visade inte på någon effekt med lägre förekomst av KMN (Act Investigators, 2011; 

Poletti et al., 2013). En av tre studier påvisade att profylaktisk högdos hydrering med NAC 

minskade förekomst av KMN hos patienter med mild eller måttlig njursvikt, men krävde flera 

omfattande multicenter randomiserade studier innan intravenös NAC och högdos hydrering 

kunde användas som skydd för njurfunktionen (Koc et al., 2012).   

 

Högriskpatienternas utveckling av KMN och NAC:s effekt 

I studien av Act Investigators (2011) visade det sig att NAC inte hade bättre effekt på vare sig 

diabetes mellitus eller andra riskgrupper som hög ålder >70 år. Medan i studien av Koc et al. 

(2012) visade det sig att NAC var mer gynnsam tillsammans med hög hydrering för dessa 

grupper. I två studier Shyu et al. (2002) och Ferrario et al. (2009) visade det sig att diabetes 

mellitus vare sig påverkades positivt eller negativt av NAC och i studien av Tepel et al. 

(2002) var 50 % av de som fick KMN diabetiker.   

 

Andra riskgrupper som också kan ha större risk att utveckla KMN är de med högre 

serumkreatininvärde. I studien av Briguori et al. (2002) hade 64 patienter ett utgångsläge av 

serumkreatinin, en så kallad baslinje, på över 1,8 mg/dl (159,12 µmol/L), 34 % i NAC-

gruppen och 36 % i kontrollgruppen. Bland dessa patienter var det 6, 5 % i NAC gruppen och 

18 % i kontrollgruppen som hade en tidig utveckling av KMN. I studien med Tepel et al. 

(2000) hade 26 patienter en baslinje av serumkreatinin på över 2,5 mg/dl (221 µmol/L), 32 % 

i NAC-gruppen och 29 % i kontrollgruppen. Ingen i NAC-gruppen utvecklade någon KMN 

men i kontrollgruppen utvecklade 42 % av patienterna KMN. I studien av Shyu et al. (2002) 

var serumkreatininvärden på över 3.0 mg/dl (265,2 µmol/L) hos 40 patienter varav 30 % i 

NAC-gruppen och 36 % i kontrollgruppen. Bland dessa var det 11 % i NAC-gruppen och 41 

% i kontrollgruppen som utvecklade KMN. I studien av Ferrario et al. (2009) var incidensen 

av KMN hos patienter med ett serumkreatininclearance mindre än 42,3 ml/min, 9,2 % av 54 

patienter i NAC gruppen jämfört med 8,3 % av 48 patienter i kontrollgruppen. I Koc et al. 

(2012) var KMN incidensen hos patienter med en baslinje av serumkreatininclearance <50 ml 
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mindre i NAC plus högdos hydreringsgruppen jämfört med gruppen med enbart högdos 

hydrering.  

 

Kontrastmedelsdos 

Kontrastmedelsmängden är en risk för patienterna och i studien av Act Investigators (2011) 

visade sig NAC inte ge effekt om patienten fick en kontrastmedelsdos >140 ml, detsamma om 

de fick en dos <140 ml. I studien av Briguori et al. (2002) visade det sig att vid 

kontrastmedelsdos >140 ml så inträffade försämring av njurfunktionen i 18,8% av 32 i NAC- 

gruppen och 16 % av 31 i kontrollgruppen, något fler fick nedsatt njurfunktion i NAC 

gruppen. Medan hos de som fick en liten (<140 ml) kontrastmedelsdos, så inträffade märkbar 

försämring av njurfunktionen i 8,5 % av 60 patienter i kontrollgruppen och ingen i NAC- 

gruppen, då blev de med nedsatt njurfunktion högre i kontrollgruppen. I studien av Ferrario et 

al. (2009) visade det sig att av de patienter som fick en kontrastmedelsdos >140 ml så fick 

10,2 % av 59 i NAC-gruppen KMN och 8,3 % av 48 i kontrollgruppen KMN. I studien av 

Webb et al. (2004) administrerades i genomsnitt 136 ml kontrast, vilket är lägre än andra 

liknande studier. De hittade ingen märkbar skillnad i förekomsten av KMN mellan de som 

fick mer än 100 ml jämfört med de som fick mindre. 

 

Mätvärden kontrollerade med serumkreatinin och cystatin C  

I två studier av tio kontrollerades utvecklingen av KMN med både serumkreatinin och 

cystatin C (Kimmel et al., 2008; Poletti et al., 2013). Enligt Poletti et al. (2013) mättes 

serumkreatinin och cystatin C en timme före undersökning och hydreringstart vid den så 

kallade baslinjen, samt dag 2, 4 och 10. Utvecklingen från baslinjen till dag 10 av 

serumkreatinin och cystatin C visade på en god korrelation, alltså ingen skillnad noterades vid 

någon tidpunkt mellan grupperna. Ingen effekt av NAC mot KMN sågs baserat på 

serumkreatinin eller cystatin C. Därför ansåg de att huvudterapin vid akuta 

datortomografiundersökningar är hydrering med enbart natriumklorid. I ett delresultat från 

studien av Kimmel et al. (2008) fanns ingen signifikant skillnad av KMN på dag 2 efter 

kontrastmedelsinjektion. Betydande nedgång av serumkreatinin noterades och vid en analys 

av deltagarna tillsammans sågs en ökning av cystatin C på dag 2 efter 

kontrastmedelsinjektion, jämfört med baslinjen. De ansåg att i motsats till serumkreatinin är 

cystatin C mer känslig markör och påvisade därför den förväntade förändringen av njurskada 
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som kontrastmedel framkallar. Enligt Kimmel et al. (2008) skulle förebyggande behandling 

med NAC kunna förhindra denna lilla men signifikanta ökning som noterades av cystatin C.  

 

Biverkningar från oral och intravenös administration av NAC  

Fyra av tio studier tog upp om NAC hade några biverkningar (Act Investigators, 2011; Koc et 

al., 2012; Poletti et al., 2013; Tepel et al., 2000). I studien av Act Investigators (2011) fanns 

ingen skillnad mellan behandlingsgrupperna för biverkningar, förutom kräkningar som var 

mindre vanligt i NAC-gruppen än i placebogruppen 0,3 % i NAC och 1,2 % i placebo. I 

studien Koc et al. (2012) uppstod inga andra biverkningar förutom KMN, dessutom påvisades 

inga allergiska biverkningar heller hos de patienter som fått intravenöst NAC.  

I studien av Poletti et al. (2013) visade sig att injektion av NAC inte gav några biverkningar 

under hela studien. I studien av Tepel et al. (2000) var det 7 % av de 41 patienterna i NAC-

gruppen och 12 % av de 42 patienterna i kontrollgruppen som rapporterade tillfälliga 

gastrointestinala besvär under studien samt att 10 % av patienter i NAC-gruppen och 7 % av 

patienterna i kontrollgruppen rapporterade yrsel men inga andra negativa effekter sågs.  

 

Studiernas definition på KMN 

Studierna hade lite olika sätt att definiera vad som räknades som KMN. I studien av Act 

Investigators (2011) och Poletti et al. (2013) räknades det som KMN om en stegring på 

serumkreatininclearance var ≥25 % inom 48-96 timmar. I Studien av Briguori et al. (2002) 

räknades det som KMN om baslinjen steg med ≥25 % men då inom 48 timmar eller om 

patienterna fick genomgå dialys. I studierna av Koc et al. (2010) räknas det som KMN om 

serumkreatininclearance steg ≥25 % eller/och ≥0,5 mg/dl inom 48 timmar efter kontrast 

administration. I Kimmel et al. (2008) var definitionen på KMN om serumkreatininclearance 

steg ≥25 % eller ≥0.5 mg/dl, inom någon begränsad tid fanns inte, samma definition hade 

Ferrario et al. (2009) men då med stegring >25 % eller/och ≥0.5 mg/dl. I tre studier Shyu et 

al. (2002), Tepel et al. (2002) och Goldenburg et al. (2004) definierades det som KMN om 

patienterna hade en stegring av serumkreatininclearance på ≥0,5 mg/dl inom 48 timmar. I 

studierna av Webb et al. (2004) så räknades KMN på två sätt; det ena om 

serumkreatininclearance steg med >25 % och det andra om serumkreatininclearance steg med 

>0.5 mg/dl över baslinjen. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Enligt Henriksson (2012, s. 472) ska metoddiskussionen påvisa hur kvaliteten har säkerställts 

genom att diskutera såväl styrkor, begränsningar som svagheter. Denna litteraturöversikt är 

skriven över ett problemområde inom röntgensjuksköterskans verksamhetsområde. Den är 

utformad enligt Fribergs (2006) modell med att anlägga ett helikopterperspektiv över valda 

problemområdet för att lättare kunna begränsa området, vilket dock kan vara svårt då 

begränsningen kan innebära att flera artiklar som är intressanta och kan svara på syftet 

exkluderas. I denna litteraturöversikt gjordes sökningar efter artiklar i både PubMed och 

CINAHL för att öka validiteten men sökningen fortsatte i PubMed, då det gav fler träffar 

inom medicin och vård medan CINAHL gav fler träffar inom omvårdnad. Sökorden i 

PubMed visade på flera relevanta artiklar för syftet. Genom kommentarer från handledare och 

studiekamrater angående bristande tydlighet i den första litteratursökningen utfördes en ny 

systematisk litteratursökning. Det tillkom då fler inklusions- och exklusionskriterier utifrån 

syftet. Detta ledde till att en artikel inte uppfyllde kriterierna längre och uteslöts medan en 

annan artikel tillkom. Randomiserade prospektiva kontrollerade studier anses mer tillförlitliga 

än exempelvis retrospektiva studier och därför är enbart randomiserade prospektiva 

kontrollerade studier med i denna litteraturöversikt (Willman et al., 2011, s. 49-50) vilket 

även påverkar validiteten, enligt Henriksson (2012, s. 473). Författarna av denna studie 

försökte att ha ett kritiskt förhållningssätt för att undvika risken för selektivt urval, alltså att 

välja ut artiklar som passade egen ståndpunkt (Friberg, 2006, s. 116). De artiklar som verkade 

intressanta och passade syftet plockades ut för vidare granskning oavsett resultat. Slutligen 

blev det tio artiklar som uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna. För att stärka 

reliabiliteten granskades artiklarna var för sig för att sedan diskuteras tillsammans. En 

inklusionskriterie var att ha med artiklar där de jämförde en NAC/hydreringsgrupp med 

placebo/hydrerings- eller enbart hydreringsgrupp. En av artiklarna innehöll även en 

jämförande grupp med Zink/hydrering, men eftersom artikeln även innehöll 

inklusionskriterierna ansågs den kunna redovisas som ett delresultat. Översiktsartiklar togs 

med i inledningen och diskussionen eftersom det var flera studier som sammanfattades i en. 

Artiklarna är granskade enligt Willman et al. (2011, s. 173-174) och dennes 

granskningsprotokoll. Ett protokoll som ansågs vara väl utarbetat för att ta reda på om 

kvaliteten på artiklarna var hög, medel eller låg. Tveksamma artiklar hjälptes författarna åt 
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med och diskuterade. Dock ansågs flera artiklar ha högre kvalitet än vad 

granskningsprotokollet visade. Då detta är första gången författarna av denna studie utför ett 

examensarbete har granskningsprotokollets utformning fått bestämma hög, medel eller låg 

kvalité, baserat på ett poängsystem (Henriksson, 2012, s. 473). Artiklarna som fick låg 

kvalitet valdes bort. Dessutom upplevdes att för lite tid avsatts för artikelanalys (Henriksson, 

2012, s. 473). Analys av artiklarna är något som måste få ta tid för att inte missa eller 

misstolka något av vikt. Då de engelska språkkunskaper var begränsade var det svårt att 

verkligen förstå allt som stod i artiklarna. Vissa delar av artiklarna översattes tillsammans för 

att försöka undvika feltolkningar. För en bättre struktur och undvika missförstånd om vilken 

artikel som var i fokus numrerades de från ett till tio, det gav ett bättre arbetsflöde genom hela 

processen. Vid mer tid eller om studien hade gjorts om hade sökningarna smalnats av 

ytterligare och endast artiklar med två olika orala doser av NAC med samma 

natriumkloridstyrka och förehavande hade jämförts. Även artiklarnas definition på KMN hade 

setts till att var mer lika. Detta hade kanske gett ett bättre samlat resultat att jämföra. Nu är det 

spridda doser både oralt och intravenöst av NAC vilket kan ha påverkat sammanställningen av 

resultatet till att egna slutsatser kunde dras (Henriksson, 2012, s. 474). Den spridda 

administreringen i sin tur gav ett bredare perspektiv över NAC:s olika effekter mot KMN. 

Artiklarna i denna litteraturöversikt kommer från olika länder runt om i Europa, Asien, Nord- 

och Sydamerika, men ingen från Sverige. Vilket hade varit intressant för att se vad svenska 

forskare hade kommit fram till, då NAC även används som förebyggande mot KMN på 

svenska sjukhus. För att minimera upprepningar i texten och för att hitta ord som är självklara 

för författarna men inte för läsaren, ombads några utomstående att läsa igenom 

examensarbetet. Både handledare och studiekamrater har opponerat och lämnat åsikter som i 

vissa fall har resulterat i förbättringar, detta stärker både validiteten och reliabiliteten i denna 

litteraturöversikt (Henriksson, 2012, s. 474).    

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa och se om NAC är ett bra 

hydreringsalternativ som förebyggande åtgärd mot KMN. Under analysen identifierades sex 

kategorier, om NAC har en bra hydrerande effekt mot KMN, högriskpatienternas utveckling 

av KMN och NAC:s effekt, kontrastmedelsdos, mätvärden kontrollerade med serumkreatinin 

och cystatin C, biverkningar från oral och intravenös administration av NAC och studiernas 
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definition på KMN. Alla artiklar visade på hur många som utvecklade KMN i NAC-gruppen 

och i kontrollgruppen. 

 

I denna litteraturöversikt visade fem studier (Brigouri et al., 2002; Kimmel et al., 2008: Koc et 

al., 2012; Shyu et al., 2002 & Tepel et al., 2000) på positiv effekt mer eller mindre och fem 

studier visade på ingen effekt av NAC (Act Investigators, 2011, Ferrario et al., 2009; 

Goldenberg et al., 2004; Poletti et al., 2013; Webb et al., 2004). De studier som fick positiv 

effekt ville inte riktigt hålla med och stödja resultatet eftersom de positiva effekterna inte var 

så stora och tydliga. Tre studier rekommenderade även att inte använda NAC och hydrering 

rutinmässigt inför angiografi eller DT (Act Investigators, 2011; Koc et al., 2012; Poletti et al., 

2013). Vilket kan stödjas av översiktsstudien Kshirsagar et al. (2004) där de ansåg att det för 

närvarande inte fanns ett helt positivt svar på frågan: om användningen av oralt NAC innan 

kontrastmedel minskar förekomsten av KMN och därför anser de att NAC bör utredas mer 

innan rutinmässig användning av NAC kan rekommenderas. Mängden kontrastmedel ansågs 

mer avgörande för försämrad njurfunktion än själva behandlingen med NAC, enligt Briguori 

et al. (2002). Enligt författarna av denna litteraturöversikt så har det inte framkommit några 

riktigt tydliga konkreta resultat som visar på att NAC har effekt. NAC är ett billigt läkemedel 

med få biverkningar så NAC och hydrering för att förebygga KMN verkar inte ge några 

negativa effekter utan kan ha en positiv effekt enligt vissa studier. Detta kan dock resultera i 

en falsk säkerhet inför doseringen av kontrastmedel. Därför är det fortfarande viktigt att 

röntgensjuksköterskan ger kontrastmedelsdos enligt uträknat GFR för att undvika att utsätta 

patienten för onödig risk.  

 

Fem studier i denna litteraturöversikt gav NAC och hydrering 12 timmar före och 12 timmar 

efter kontrastmedelsinjektion med bra effekt (Briguori et al., 2002; Goldenberg et al., 2003; 

Kimmel et al., 2008; Shyu et al., 2002; Tepel et al., 2000) medan i studien Act Investigators 

(2011) gavs NAC och hydrering 6 timmar före och 6 timmar efter kontrastmedelsinjektion där 

ingen skillnad påvisades mellan NAC och kontrollgrupp. Detta tas även upp i översiktsstudien 

av Kshirsagar et al. (2004) att effekten av NAC var större bland den grupp av personer som 

fick hydrering 12 timmar före kontrastmedelsinjektion än de som fick hydrering mindre än 12 

timmar innan kontrastmedelsinjektion. De ansåg även att deltagare som doserades med NAC 

dagen före ingreppet sannolikt fick en minskning av KMN än i de studier där deltagarna fick 
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NAC samma dag som kontrastmedel. För att minska risken att utveckla KMN, enligt Smith & 

Anderson (2006) är det viktigt att göra bedömningar vilka riskfaktorerna är och ge 

behandlingar för att minimera risken. Om riskfaktorer föreligger så ska man överväga att 

avbryta samtidiga behandlingar med nefrotoxiska läkemedel, begränsa exponeringen av 

kontrastmedel eller använda en alternativ avbildningsteknik. Dessutom är adekvat intravenös 

hydrering allmänt rekommenderad och bör användas för alla patienter. I en studie av Dussol, 

Morange, Loundoun, Auquier & Berland (2006) jämfördes oralt given hydrering, intravenös 

hydrering plus antingen Teofyllin eller Furosemid samt enbart intravenös hydrering för att 

minska förekomsten av KMN hos patienter med kronisk njursvikt. Teofyllins effekt var svår 

att bedöma då den antagligen doldes av den skyddande effekten av hydreringen. Furosemid 

ansågs göra mer skada än att förhindra KMN. Den totala förekomsten av KMN var ändå låg i 

studien trots högriskpatienter. Förklaringen trodde de berodde på att patienterna hade fått 

noggranna förberedelser att följa som att sätta ut pågående diuretikabehandling, icke-steroida 

antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), samt att alla fick antingen oral eller intravenös 

natriumkloridhydrering, enligt ett protokoll 2 dagar innan kontrastmedelstillförsel. Patienterna 

fick även information om vikten av att inta oral hydrering innan undersökningen. Dussol et al. 

(2006) ansåg att dessa enkla åtgärder oftast försummades, vilket då även ökade risken för 

utveckling av KMN. Öppenvårdspatienterna kunde med hjälp av hydreringsprotokollet 

förbereda sig i hemmet vilket blev både bekvämare för patienten samtidigt som det blev en 

kostnadsbesparande åtgärd för kliniken. Studien stärkte också att njursvikt och diabetes 

mellitus var riskfaktorer för KMN samtidigt som de ansåg att volymen av kontrastmedel inte 

hade någon betydelse, vilket andra studier i denna litteraturöversikt har påpekat. Vad det 

berodde på var inte uppenbart men de trodde att det kunde vara relaterade till studiens 

utformning genom skillnader mellan patienter eller på förfarandet vid den radiologiska 

undersökningen. Slutsatsen i studien var dock att oral hydrering vara lika effektivt som 

intravenös hydrering för att förebygga KMN. Författarna av denna litteraturöversikt anser 

röntgensjuksköterskor bör vara noga med att kontrollera att patienter med risk för KMN 

behandlas med intravenös hydrering och att alla patienter ska rekommenderas dricka både 

före och efter administrering av kontrastmedel för att underlätta belastning på njurarna och 

undvika risk för utveckling av KMN.    
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Dos, förfaringssätt och tidpunkt för start av hydrering var något som skiljde studierna åt enligt 

resultattabell 4 och som sedan påvisade effekter eller inga effekter av NAC. Det är svårt att 

avgöra huruvida NAC har effekt eller inte. I studien Sandilands et al. (2012) var deras syfte 

att avslöja mekanismen för effekten av NAC på njurfunktionen och att identifiera en lämplig 

väg för framtida studier angående dos. Resultatet visade att den exakta verkningsmekanismen 

som lämplig dos samt rutiner för administrering fortfarande var oklart. Enligt deras studie är 

det en brist på utredningar kring NAC och dess effekter. Det finns för närvarande ingen 

utarbetad data till hjälp vid val av en optimal oral eller intravenös dos av NAC. De anser att 

NAC behöver utredas mer vad gäller dos och administreringssätt. Vilket även författarna av 

denna litteraturöversikt håller med om då det är svårt att se något riktigt samband mellan 

NAC-dos och effekt.  

 

Fem studiers (Act Investigators, 2011; Ferrario et al., 2009; Shyu et al., 2002; Koc et al., 

2012; Tepel et al., 2000;) resultat visade på att diabetiker inte hade en större fördel av NAC 

för att förhindra utvecklingen av KMN, samt att NAC tillsammans med hög hydrering var 

mer gynnsamt för de med hög ålder och diabetes mellitus. Vilket studien av Berwanger et al. 

(2013) också visade på, som uteslutande bestod av patienter med diabetes mellitus. Denna 

studie visade på att NAC inte minskade förekomsten av KMN hos patienter med diabetes 

mellitus. Dessutom visade inte NAC någon positiv effekt på andra punkter heller, såsom den 

totala mortalitet eller behovet av dialys efter 30 dagar. Resultaten var även konsekvent i 

högriskgruppen av patienter med diabetes mellitus och patienter med låg baslinje av 

glomerulusfiltrationen (Berwanger et al., 2013). Enligt författarna i denna litteraturöversikt så 

verkade NAC inte ha något speciellt skydd mot KMN på diabetespatienter medan hydrering 

och NAC var gynnsamt på patienter med hög ålder och diabetes mellitus. Att NAC och 

hydrering är effektiv på äldre kan höra ihop med att många äldre patienter ofta är uttorkade 

(Detrenis et al., 2005).   

 

Intressanta resultat framkom angående kontrastmedelsmängden i studien av Briguori et al. 

(2002) om att NAC inte hade någon fördel på patienter som fick en kontrastmedelsdos på 

>140 ml, medan de på <140 ml hade effekt av NAC. I studierna av Act Investigators (2011) 

visade sig att NAC inte hade effekt vare sig på det som fick >140 ml eller <140 ml, i Ferrario 

et al. (2009) visade NAC heller ingen effekt på de som fick >140 ml. I en uppföljningsstudie 
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av Briguori, Colombo et al. (2004) ville de se om hög dos (2×1200 mg) NAC jämfört med 

standarddos (2×600 mg) med NAC var mer effektivt vid en kontrastmedelsdos >140 ml. Det 

visade sig att mängden kontrastmedel som användes (> eller < än 140 ml) hade en märkbar 

effekt på nedsatt njurfunktion. Det visade även att NAC inte hade effekt på njurfunktionen 

hos de med låg kontrastmedelsdos <140 ml, medan de med hög kontrastmedelsdos >140 ml 

och hög dos NAC så minskade KMN märkbart från 18,9% till 5,4 %. I Briguori et al. (2004) 

drogs slutsatsen att användning av dubbel dos av NAC verkade vara mer skyddande för att 

förhindra KMN, speciellt hos patienter med höga doser av kontrastmedel. Enligt författarna 

av denna litteraturöversikt verkar både dosen av kontrastmedel och NAC ha betydelse för 

utvecklingen av KMN. Första studien av Briguori et al. (2002) visade på att NAC inte hade 

någon fördel på de patienter som fick kontrastmedel på över 140 ml. Medan uppföljningen av 

Briguori et al. (2004) med dubbel dos NAC samt kontrastmedelsdos på över 140 ml gav en 

märkbar effekt mot KMN. NAC gav mindre effekt vid låg kontrastmedelsdos så användning 

av NAC ser ut att ge bättre effekt vid högre kontrastmedelsdoser som används mer inom 

angiografi. Detta visar på att det skulle behövas göras fler studier där det jämför mängden 

kontrastmedel och mängden NAC med varandra. 

 

NAC är ett billigt och lätt läkemedel att administrera med väldigt få biverkningar rapporterade 

i denna litteraturöversikt. Studierna som gav NAC intravenöst rapporterade inga biverkningar 

(Koc et al., 2012; Poletti., 2013; Webb et al., 2004) medan studierna som administrerat NAC 

oralt rapporterade om några få biverkningar (Act Investigators, 2011; Tepel et al., 2000). 

Enligt Sandilands et al. (2012) används ofta en lägre dos vid intravenös administrering med 

ett negativt resultat av NAC till följd. Detta tyder på att NAC intravenöst behöver ges i höga 

doser för effekt. Enligt samma studie (Sandilands et al., 2012) så används NAC som 

förebyggande mot paracetamolförgiftning och som då ges snabbt intravenöst där resultat av 

biverkningar visade på att cirka 40 % drabbades av illamående och cirka 20 % av 

anafylaktiska reaktioner. Tidigare studiers val av NAC-dos mot KMN ansågs vara baserade 

på lätthet och tidig användning mot paracetamolförgiftning snarare än kunskaper om NAC:s 

effekter på njurarna (tidig hög dos vid paracetamolförgiftning, 150 mg/kg under 30 min, 

därefter 50 mg/kg under 4 timmar). För att försöka undvika riskerna för illamående och 

anafylaktiska reaktioner gavs NAC mer jämnt över 7 timmar vilket resulterade i en lägre 

koncentration av NAC. Forskning har även bedrivits inom kardiologin om användning av 
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NAC i andra sammanhang. Enligt ett abstrakt från en konferens i Rom, Italien presenterades 

en studie av forskningshuvudman John Beltrame, Australien. I studien gavs NAC i samband 

med intravenös Nitroglycerinbehandling (GTN) till patienter som skulle genomgå PCI, 

ballongvidgning, på grund av ST-höjningsinfarkt. Studien omfattade 112 patienter som inom 

12 timmar efter symtomdebut fick GTN och randomiserades till att få antingen hög dos 

(15g/24 timmar) NAC eller placebo. Båda läkemedlen gavs intravenöst över 48 timmar. 

Hypotesen med NAC var att minska infarktstorleken antingen genom att förstärka effekten av 

GTN eller via rensning av reaktiva syreradikaler. En annan hypotes var att NAC med sina 

antioxidativa effekter skulle minska den så kallade reperfusionskadan, som uppkommer efter 

ett ingrepp i ett blodkärl. Resultatet visade efter en vecka på en 33 % minskning och efter en  

månad på 50 % minskning av infarktstorleken till följd av behandling med NAC jämfört med 

placebogruppen. Effekten var mest fördelaktig hos dem som behandlades inom 3 timmar efter 

symtomdebut. Enligt Pasupathy noterades att de patienter som fått NAC i samma arm som 

angiografin utfördes i tyder på att NAC kan hjälpa till med reperfusion och minska 

reperfusionsskadan. De ansåg också att NAC är ett billigt läkemedel som funnits länge samt 

med få biverkningar så det skulle vara bra om det verkligen fungerade (Pasupathy, 2016). 

Författarna av denna litteraturöversikt noterade att rapporteringen av utvecklad KMN var 

likartad i båda grupperna vare sig de fått NAC eller placebo intravenöst.  

  

Kliniska implikationer 

Denna litteraturöversikt kan ligga till grund för att bevisa att fortsatt forskning behövs inom 

området då det finns många osäkra resultat med antingen effekt eller ingen effekt alls av 

NAC. Framtida forskning inom området skulle kunna vara vilken NAC-dos som är mest 

effektiv kontra kontrastmedelsmängd och önskvärt vore också om studien gjordes i Sverige. 

Dock kan det vara svårt att utföra försök på olika kontrastmedelsmängder då det utgör en stor 

risk för patienten och skulle kunna vara etiskt orätt. Utifrån den kunskapen författarna har fått 

genom denna litteraturöversikt skulle radiologens ordination angående administrationen av en 

högre mängd kontrastmedelsdos till patienten med lågt GFR och som fått NAC i 

förebyggande syfte kunnat ifrågasättas. Risken är att NAC kan inge en falsk säkerhet och det 

är därför fortfarande viktigt att ge kontrastmedelsdos enligt uträknad GFR. Tänkvärt vore att 

ha en bättre uppföljning av de patienter som administreras med kontrastmedel från 

röntgenavdelningens sida för att fånga upp de patienter som drabbats av KMN.   
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Slutsats 

NAC tillsammans med hydrering har visat sig i vissa studier vara effektivt mot KMN men det 

är ändå oklart om det är NAC som ger den positiva effekten. NAC tillsammans med hydrering 

verkar inte ge några negativa effekter för patienten då NAC har få biverkningar och är ett 

billigt läkemedel, men röntgensjuksköterskan bör ge kontrastmedelsdos enligt uträknad GFR. 
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