
Nyrenes funksjon
Versjon som kan legges ut på internett

Inga Strand Thorsen

Lege, nyreavdelingen SUS



 2 nyrer

 En på hver side av ryggsøylen, bak bukhinnen.

 11-12 cm lange, 5-6 cm brede, 3-4 cm tykke

 120-160 gram

 Øvre del av nyrene dekkes av bakre ribben.



 Nyrene

 Urinledere

 Blære

 Urinrør



Hva gjør nyrene?

 Lager urin

 Skiller ut væske/avfallsstoffer

 Blodets rensestasjon

 Skiller ut urinstoff (avfallsstoff fra nedbrytning av protein)

 Giftstoffer, legemidler

 Regulerer væske og saltbalansen i kroppen

 Er med på å regulere blodtrykket



Hvordan virker nyrene?

 Stor blodsirkulasjon

 1500 liter blod passerer nyrene per døgn

 Filtrerer 170 liter primærurin,

 99 % tas opp igjen i tubulusapparatet

 Skiller ut ca 1,5 liter ferdig urin

 Ulike systemer for å rense blod/urin i nyrene



Nyresvikt (hvor sitter årsaken?)

 Før nyrene: Lite væske i kroppen, infeksjon, dehydrering, blødning

 I nyrene: Skade på blodårer, gjentatte infeksjoner, glomerulonefritter 
(kronisk betennelse), vaskulitt, høyt blodtrykk, sukkersyke, 
medisiner, musepest, røntgen kontrast, cystenyrer

 Etter nyrene: Avløpshinder, stor prostata, kreft etc. (må ordne 
årsaken, da ordnes noen ganger problemet også)



Kronisk nyresvikt

 >3 mnd

 Små nyrer(skrumpet)

 Oppstått plutselig/gradvis?

 Symptomer?

 Urinproduksjon

 Blodprøver (kreatinin/GFR, Kalium, Urinstoff, Fosfat)

 Blod/eggehvite i urinen?



Utredning

 Finne årsaken

 f.eks med nyrebiopsi

 Utredende blodprøver.

 Da vet man litt mer om hva som er best behandling.

 Forebygge forverring med å holde blodtrykket godt regulert, 
sukkersyken regulert etc.



 Man kan få ganske mye nyresvikt uten å ha symptomer

 Nyreprøvene stiger først når nyrefunksjonen er betydelig redusert

 Endel medikamenter skal man ikke ta/ må man være forsiktig med. 
F.eks Ibux, noen blodtrykksmedisiner, noen antibiotika etc.

 Si ifra om nyresvikt hvis legen skal skrive ut noe nytt



Symptomene på nyresvikt:

• for mye vann i kroppen

• høy kalium (kan gi hjerterytme forstyrrelser)

• kvalme, oppkast

• tung pust

• kløe

• kribling i beina

• uvelhet, slapphet

• lav blodprosent



Uremi

Man klarer seg med en frisk nyre

Men, dersom nyresvikten gir symptomer må man sette inn tiltak

1) Medisiner

2) Kost og drikkeråd

3) Dialyse (HD/ PD)

4) Transplantasjon


