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Bakgrund:
Vidgade urinvägar är ett vanligt ultraljudsfynd - i lågriskpopulationer utgör de hälften av alla
avvikelser vid obstetriska ultraljud, ca 2%. De allra flesta fall har en mycket god prognos, och
i stor utsträckning kan en vidgning inte påvisas alls efter barnets första levnadsår. Många
normaliseras redan under graviditeten. Syftet med att upptäcka avvikelser i urinvägarna före
födelsen är att tidigt hitta de individer som behöver åtgärder (t ex antibiotikaprofylax eller
kirurgi) för att behålla njurfunktionen i så hög grad som möjligt.
Prognostiskt ogynnsamma prenatala ultraljudsfynd utgörs av oligohydramnios, synliga
calyces (i synnerhet perifera calyces), synlig d v s vidgad uretär, förstorad urinblåsa, tunt eller
högekogent njurparenkym eller andra njur-/urinvägsvavvikelser såsom dubbelsystem eller
cystor i njurparenkymet. Dessa ”varningssignaler” är de allra viktigaste att identifiera med
prenatalt ultraljud.
Långtidsuppföljning har visat att risken för UVI generellt är låg för barn som haft vidgade
njurbäcken prenatalt utan ”varningssignaler”, och antibiotikaprofylax minskar inte den låga
risken ytterligare.
Med nedanstående flödesschema behöver ca 5 av 1000 foster undersökas med extra ultraljud
under graviditeten, och då hittas samtliga fall (ca 3 av 1000 födda barn) som behöver följas
upp postnatalt i syfte att förebygga komplikationer.

Vid screeningultraljud graviditetsvecka 18 - 20:
Om njurbäcken är vidgat ≥ 6 mm (anterioposteriort mått i tvärsnittsbild) beskrivs eventuella
”varningssignaler” (undersök i flera plan):
• Oligohydramnios
• Synliga calyces
• Vidgad uretär = Synlig uretär
• Förstorad urinblåsa
• Tunt njurparenkym
• Ökad ekogenicitet i njurparenkym
• Andra njuravvikelser
Vid njurbäckenvidgning 6 – 9.9 mm utan varningssignal ger barnmorskan information
muntligt och skriftligt (Patientinformation: Mitt foster har vidgade njurbäcken) samt bokar
in en kontrolltid kring graviditetsvecka 32 hos barnmorska.

Vid varningssignal eller njurbäckenvidgning ≥ 10 mm bokar barnmorska kontrolltid hos
läkare snarast.

Höger njurbäcken AP-mått 6,1 mm

Synliga centrala calyces = varningssignal

Vecka 32 hos barnmorska:

Om njurbäckenvidgning är < 10 mm behövs ingen uppföljning alls, under förutsättning att
varningssignal saknas. Patienten informeras av barnmorskan att hennes barn inte har ökad
risk för avvikelser i urinvägarna än andra barn.
Vid njurbäckenvidgning 10 – 14.9 mm utan varningssignal kontaktas ultraljudsläkare som
informerar barnläkare.
Vid varningssignal eller njurbäckenvidgning ≥ 15 mm kontaktas ultraljudsläkare för kontroll
och därefter kontakt med barnläkare.

Postnatalt:

Barnläkare tar på BB-ronden ställning till när ultraljud skall utföras. Vanligtvis går barnet
hem från BB och återkommer efter ca en vecka för ultraljudsundersökning. Vid onormal
miktion eller prenatal varningssignal kan utredning bli aktuell under BB-tiden. Barnläkare
beslutar också om eventuell profylaktisk antibiotikabehandling för att förebygga
urinvägsinfektion.
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Bilaga 1. Patientinformation
Mitt foster har enligt ultraljud vidgade njurbäcken - Vad
innebär det?

Här finns
njurbäckenet

Vad är vidgade njurbäcken?
Den översta delen av urinledaren kallas för
njurbäckenet och har som funktion att samla upp
urinen från njuren (se bild).
När mycket urin finns i njurbäckenet kallas det
för vidgat njurbäcken,
och det syns vid ultraljudsundersökning av fostret såsom en
vätskeansamling vid ena eller bägge njurarna
Hur uppstår vidgade njurbäcken?
Oftast beror det på att urinen som bildas i njuren inte rinner ner till urinblåsan så lätt som det ska.
Orsaken kan vara att det är trångt någonstans på vägen, eller att urinen rinner tillbaka upp mot
njuren när fostret ska tömma urinblåsan. Ibland beror det på att urinledaren är lite slapp så att urinen
transporteras sakta till urinblåsan.
Är vidgade njurbäcken vanligt?
Vidgade njurbäcken ses hos ett foster paå400 vid ultraljudsundersökning.

Är vidgade njurbäcken farligt?
De allra flesta fall är lindriga och försvinner före förlossningen, eller senast under första
levnadsåret. I ytterst sällsynta fall har njurarna tagit skada under fosterlivet, och det finns
tyvärr inga åtgärder som garanterat kan förhindra detta. Det är ovanligt att fostret har några
andra hälsoproblem eller missbildningar. Vidgade njurbäcken hos fostret medför inga ökade
risker för den blivande mamman.
Hur övervakas vidgade njurbäcken under graviditeten?
Ny ultraljudsundersökning görs minst en gång till innan förlossningen. Vid
undersökningarna undersöks urinvägar och njurar hos fostret. Eftersom det är meningen att
fostret ska kissa ut i fostervattnet mäts fostervattensmängden också. Om vidgningen
försvinner före förlossningen har barnet ingen ökad risk för urinvägsproblem i framtiden och
behöver därför ingen uppföljning.
Hur utreds vidgade njurbäcken?
När barnet fötts utreds det med ultraljud ifall vidgningen inte redan försvunnit före
förlossningen. Oftast väntar man några dagar med detta så att urinproduktionen kommit
igång ordentligt. Vanligtvis går barnet hem från BB och återkommer inom två veckor för
ultraljudsundersökning. Andra undersökningar, t ex röntgen eller njurfunktionstester, kan
också komma ifråga i ovanliga fall.

Hur behandlas vidgade njurbäcken?
Under graviditeten är det väldigt sällan man behöver göra något annat än att övervaka med
ultraljud. Om bägge njurarna riskerar skadas kan det hända att man måste sätta igång
förlossningen tidigare eller släppa ut urinen till fostervattnet genom ett rör invärtes. Dessa
fall är ytterst sällsynta och sker i samråd med universitetssjukhus.
Vad innebär vidgade njurbäcken på sikt?
Mer än hälften av alla barn som haft vidgade njurbäcken före förlossningen blir helt friska
före ett års ålder. Vissa barn får ta antibiotika under en längre tid för att förebygga
urinvägsinfektioner. Ett fåtal av barnen behöver en operation för att bli friska. Det är mycket
sällsynt att barn föds med skador på njurarna.

