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September 2004, fosterdiagnostik 

  Alle gravide skal have 
tilbud om information, så 
de kan vælge om de 
ønsker fosterdiagnostik, 
bla. ultralydskanning af 
fosteret i gestationsuge 
18.-20. 
(gennemskanning) 
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Fostre 
  Forventer at finde nefro-urologiske 

anomalier hos 1-2% af fostre 

  Der fødes 60-65.000 børn/år/
Danmark (62.682 børn i 2010) 

  Hvis alle gravide kvinder ønsker 
ultralydskanning bla. af fosterets 
nyrer og urinveje forventes der ca. 
1000 nefro-urologiske 
fosterpatienter/år/Danmark 
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Nyfødte   
  Nefro-urologiske anomalier 

forventes hos ca. 0,5% af nyfødte 

  Drenge har dobbelt så høj risiko 
som piger 

  Der er ca. 70 patienter/ årgang/ 
Danmark med indikation for 
operation for medfødte nefro-
urologiske anomalier 

  Det svarer til ca. 0,1% af nyfødte 
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Fra 1000 til 70 ptt. 

  Stor usikkerhed om hvordan man bedst kom fra 
skønnede ca. 1000 nefro-urologiske 
fosterpatienter/år til de ca. 70 patienter/år med 
indikation for operation på grund af medfødte 
nefro-urologisk anomalier 



Dina Cortes 

Ultralydsgruppen i Dansk 
Selskab for Gynækologi 

og Obstetrik Nefro-urologi-
udvalget i Dansk 
Pædiatrisk Selskab  

Dansk Selskab for 
Klinisk Fysiologi 
og Nuklearmedicin Dansk Ultralyd-

diagnostisk 
Selskab 

Desuden blev den accepteret af Dansk Børnekirurgisk Selskab, Dansk Forening 
for Pædiatrisk Radiologi, Dansk Radiologisk Selskab, Dansk Nefrologisk Selskab 
og Dansk Urologisk Selskab   

Røntgenafd., 
Skejby Sygehus 

Afd. for Klinisk Fysiologi  
og Nuklearmedicin,  
Skejby Sygehus 

Børnekirurgisk afd., 
Rigshospitalet 

Klaringsrapport 
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Klaringsrapport, juni 2006 

www.paediatri.dk/vejledninger 
www.ugeskriftet.dk/ kliniske 
redskaber/klaringsrapporter 

www.paediatri.dk/vejledninger/ 
kort version 

www.ugeskriftet.dk/tidligere 
numre/2006; 168: 2544-50 
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Definitioner, prænatalt 

  Hydronefrose:         
Nyrepelvis AP-mål større 
end 10 mm 

  Pyelectasi, indtil 3. 
trimester:                       
Nyrepelvis AP-mål     
5-10 mm 

Nyrepelvis AP-mål, mm 

Gestationsuger 
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Nefro-urologisk anomali 18.-20. gestationsuge 

Urinblære eller    
urinrørs anomalier   
Fx blæreekstrofi,  
urethralklapper   

    

    Bilaterale tilfælde, 20%   Unilaterale tilfælde, 80% 

 Agenesi/      Stor AP-diameter:               Agenesi/        Stor AP-diameter: 
 dysplasi        Hydronefrose                    dysplasi         Hydronefrose   
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Nefro-urologisk anomali 18.-20. gestationsuge 

        Bilaterale tilfælde          Unilaterale tilfælde 

  Stor AP-diameter         Agenesi/dysplasi  Stor AP-diameter   
                              

        Ultralyd undersøgelse for andre anomalier og evt. karyotype 

    Ingen alvorlige anomalier              
                    

    Hydronefrose: us. med    Hydronefrose, agenesi og  
 2-3 ugers interval             dysplasi: us. i 28. og i 32.-33. uge 

    Pyelectasi: us. i 32.-33.            gestationsuge 
        gestationsuge          Pyelectasi: us. i 32.-33.        

                      gestationsuge    
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Før fødslen i særlige tilfælde    
  Ved mistanke om alvorlig nefro-

urologisk anomali fx 
urethralklapper: 

  Anbefales fødsel på et hospital 
med børnekirurgisk/
børneurologisk ekspertise   

  I Denmark, Rigshospitalet og 
Skejby Sygehus 
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Omkring fødslen 
  Meget stor risiko for tab af 

informationer: 
  Andet CPR-nr. 
  Anden afd. 
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Efter fødslen i særlige tilfælde 
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Nyfødte producerer ganske lidt urin   

  Generelt,                
anbefales først 
ultralydundersøgelse af 
nyrer og urinveje når 
barnet er blevet mindst 
5 dage gammelt 
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Definitioner, postnatalt 

  Hydronefrose:                
Nyrepelvis AP-mål 
mindst 12 mm  

  Pyelectasi:                      
Nyrepelvis AP-mål 
10-11 mm 

Nyrepelvis AP-mål, mm 

Leveuger 
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Efter fødslen, bilaterale tilfælde  

    Klaringsrapporten beskæftiger sig ikke yderligere med bilaterale tilfælde 



Dina Cortes 

Efter fødslen, unilaterale tilfælde 
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Risiko for urinvejsinfektion, dilateret ureter 

Ved dilateret ureter tilbydes profylaktisk antibiotika, oftest imacillin(R) 

15 mg/kg om aftenen 
Forældrene informeres om, at barnet har en øget risiko for 
urinvejsinfektion, og skal undersøges herfor ved feber uden fokus, 
eller ved almen utilpashed fx ingen suttelyst 
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Ved nefro-urologisk anomali gives åben 
indlæggelse til børneafd. ved mistanke 
om urinvejsinfektion  
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Tidlig afslutning 

  Postnatalt, AP-diameter < 10 mm  
  Ingen andre nefro-urologiske anomalier og    
  Prænatalt har AP-diameter været mindre end 20 mm  

  Barnet afsluttes 
  Det er op imod 1/2 af patienterne                                                               

Forældrene informeres om, at barnet har en lidt øget 
risiko for urinvejsinfektion 
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Hydronefrose og  
medfødt nedsat funktionsandel af en nyre   

Medfødt nedsat funktionsandel:  
  Er rapporteret, ved postnatal AP-mål på 

mindst 12 mm og/eller prænatal AP-mål på 
mindst 20 mm.  
 (Dillon 1998, Thorup, Cortes et al. 2003) 

  Ses med usikkert korrelation til AP-målet, 
fra 12 til 50 mm 

  Ses næsten konstant ved AP-mål på 
mindst 50 mm 
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Renografi kræver pæn GFR 

  GFR er omregnet til over-                                                 
flade på 1,73 kvadrat-                                                      
meter først ”normal” i                                                             
1-2 års alderen 

  GFR for mature nyfødte er kun 20 ml/min/1,73m2                                 
I 4. uge er GFR 50 ml/min/1,73m2 

  Renografi anbefales først i 4-6 ugers alderen   
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Nedsat funktionsandel  

  Efter klaringsrapporten 
når en nyre varetager     
< 40% af den samlede 
nyrefunktion ved fx 
MAG3-renografi  

  Speciel børneværdi 
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MAG3-renografi i 4-6 ugers alderen 

Ved funktionsandel < 40% visiteres til børneurologi/-kirurgi  
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Hydronefrose og tidlig operation 
  Ved nedsat funktionsandel af en 

nyre anbefales tidlig henvisning til  
børneurolog/-kirurg 

  I operationsmaterialer var ptt. 
primært 1 til 10 mdr. gamle;       
Dillon 1998, Ulman et al. 2000,                                        
Eskild-Jensen et al. 2003,                            
Thorup, Cortes et al. 2003,                              
Ylinen et al. 2004, Chertin et al. 2006,                                           
Ismail et al. 2006, Matsumoto et al. 2007,                                  
Karnak et al. 2009  
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Ultralydskanning i 3 mdr.s alderen 
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MAG3-renografi i 3 mdrs. alderen 
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Undersøgelser i 9-12 mdrs. alderen 
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Videre forløb 
  Barnet er 1 år gammelt har stabil hydronefrose:          

 - de 3 postnatale ultralydskanninger med konstante AP-
mål  

   - de anbefalede renografier (3 stk. ved AP-mål på mindst 
15 mm) alle med normal funktionsfordeling (mindst 40% til 
afficerede nyre) og ikke faldende tendens for den 
afficerede nyre 

  Årlig ultralydskanning eller afslutning, individuelt afhængigt 
  Renografi ved progression fx stigende AP-diameter, 

urinvejsinfektion eller smerter  
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I løbet af de første 2 år 
  Inden for de første 2 år 

identificeres langt de fleste 
operationskrævende 
tilstande  

  Forventer, at 0,1% af en 
årgang har behov for 
urologisk indgreb svt 70 ptt/
årgang/Danmark  
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 Data fra Hvidovre Hospital er under 
udarbejdelse 
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 Tak for opmærksomheden 


