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Historik

1920-40 talen:

Studier fastslår:

• Barn med bilaterala urografiska njurskador efter UVI:er löper 10-20 % risk 
för symtomgivande njursvikt efter 15-20 års observation. Ungefär lika 
många får hypertoni.

• Risken för njurskada efter pyelonefrit är omvänt proportionell till barnets 
ålder.

• Samtidigt konstaterad obstruktiv anomali ökar risken för skada.



1950-talet: 

• Miktions-urethro-cystografi (MUCG) utvecklas och börjar användas inom 
utredningar av urologiska problem.

• Jan Winberg 1959: ”Studier av njurfunktionen hos barn med akuta 
urinvägsinfektioner och med obstruerande missbildningar inom 
urinvägarna”

Snabb diagnostik och behandling

Alltid utredning efter febril UVI

Elimination av missbildningar där så är möjligt

Antibiotikaprofylax där korrektion inte är möjlig.

1960-talet:

• Sverige blir ett föregångsland då Winbergs idéer snabbt införs på landets 
barnkliniker. 

• Korrektiva operationstekniker vidareutvecklas.
– Njurbäckenplastik vid PUJ-stenos

– Neo-implantation av uretär vid grav reflux eller distal stenos



1960-80-talen:

• Urografi + MUCG är standardutredning efter pyelonefrit hos barn < 4 år.

• Långvariga uppföljningar med täta urinprov för alla med anomalier

• Ultraljud av njurar och urinblåsa konkurrerar ut urografin i slutet av -80-
talet.

• ”Den Svenska Modellen” visar sig framgångsrik. Uppföljningsstudier visar 
sjunkande andel njursvikt och hypertoni.

• Första rikstäckande riktlinjerna kommer: Behandling och uppföljning vid 
vesico-uretral reflux (VUR) 

1990-talet:

• Urografin ersatt av ultraljud.

• Scintigrafierna vinner insteg i utredningarna vilket medför bättre 
diagnostik av såväl njurskador som att bedöma avflödeshinder.



2000-talet:
• Flera studier publiceras där man undersökt ett mycket stort antal parametrar i 

anslutning till förstagångs-febril UVI hos barn, t.ex.:
– Kliniska: Ålder, kön, sjukdomsduration, grad av feber, grad av allmänpåverkan, blodtryck
– Lab-mässiga: CRP, vita/diff, Kreatinin, s-Na, typ av bakterie.
– Undersökningsresultat: Njurbäcken- och uretärvidd, uretärocele, njuranomalier, grad av 

reflux, njurparenchymskada.

• När alla resultat vägs samman och olika studier samanalyseras fram-kommer 
att vissa parametrar framstår som tydliga riskfaktorer för åter-kommande 
infektioner och/eller förekomst av njurskada hos barn < 2 år:

1. Kreatininstegring
2. Annan bakterie än E. Coli
3. CRP ≥ 70
och
– Ultraljudsmässig njurbäckendiameter > 10 mm
– Njurparenchymskada med < 45 % sidoandel på DMSA-scintigrafi

• …och omvänt , ”friskfaktor”:
– mycket låg risk för skada/anomali vid normalt ultraljud och avsaknad

av alla 1-3 ovan.



Asymtomatisk bakteriuri (ABU)

Barn med ABU + feber utan tydliga symtom från andra organsystem gör 
diagnosen pyelonefrit mycket svår att utesluta.

ABU ses hos två skilda barngrupper:

• Flickor från 3-4 årsåldern. Deras ABU varar ofta flera år.                                 
P-fimbrie-negativa E. Coli dominerar.

• Spädbarn 0-4 månader. Vissa studier visat så hög prevalens som cirka 1%. 
Varar veckor till ett par månader. E.Coli dominerar även här.

• Vid ABU utan samtidig annan infektion är urinstickan ofta negativ utöver 
en positiv nitrittest.

• Vid ABU med samtidig febril viros tillkommer ofta utslag för Hb och 
albumin på urinstickan.









När använder alltså barnläkaren DMSA-scintigrafi ?

• Efter förstagångspyelonefrit, hos :
– Alla < 2 år med någon av riskfaktorerna  (inom 1 mån (A), efter 6-12 mån (B)).

– Alla < 2 år med moderat eller grav njurskada på DMSA efter 1 mån  (efter 6-12 mån)

– Alla < 2 år med njurbäcken ≥ 10 mm och reflux på MUCG  (efter 6-12 mån)

– Alla ≥ 2 år med njurbäcken ≥ 10 mm  (efter 6-12 månader)

• Efter recidiv, hos :
– Alla < 2 år utan riskfaktor vid första infektionen  (inom 1 mån (A), efter 6-12 mån (B))

– Alla ≥ 2 år som inte gjort DMSA efter första infektionen (efter 6-12 mån)

• Övriga indikationer :
– Kontroll av känd moderat eller grav njurskada, vanligen 3-5 år efter den hittats.

– Fynd av obstruktiv anomali på annat sätt än via UVI - t.ex intrauterint konstaterad.

– Inför rekonstruktiv kirurgi.



Vad vill barnläkaren veta ???

• Inom 1 månad efter febril UVI (eller efter 6-12 mån vid protokoll B):
– Normalfynd??

– Unilateral fokal eller generell nedsättning med < 45 % sidoandel.

– Bilaterala defekter.

• Vid omkontroll av känd skada efter 6-12 mån respektive efter 3-5 år :
– Bestående skada ?

– Progress??

• Vid obstruktiv anomali funnen på annat sätt:
– Grad av kvarvarande funktion på drabbad(-e) sida(-or)
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