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Att förstå reflux

Dittbarnharvesikoureteral reflux

(VUR/reflux) vilket innebäratturinen

rinner tillbaks frånurinblåsan till njuren.

Refluxäroftakombineratmedurinvägs-

infektionerhosbarn.Det finnsbehandlingar

somkanhjälpa. Idenhärbroschyrenkan

du läsaomrefluxochhurdetkanbehandlas.



Ungefär 1 % av alla barn i världen
har reflux

Urin produceras i njurarna och rinner ner genom
urinledarna in i urinblåsan. Reflux (backflöde) uppstår
när urinen rinner tillbaka från urinblåsan genom
urinledarna. Detta kan inträffa på ena eller båda sidorna.

En del barn föds med reflux. Det beror på att anslutningen
mellan urinblåsa och urinledare inte är helt normal. Den
nedre delen av urinledaren leder genom urinblåsans
muskelvägg. Om denna passage är för kort, kan reflux
uppstå. Blåstömningsrubbningar (ofullständig tömning
och/eller dagväta) med urinvägsinfektioner är ett vanligt
problem hos barn med reflux och ofta förekommer även
förstoppning.

Urinblåsa

Njurar

Urinledare
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Är re�ux allvarligt?

Med en röntgenundersökning av urinblåsan kan er läkare
avgöra hur allvarlig ditt barns re�ux är, på en graderad
skala, som går från grad I (mild) till grad V (allvarlig).
För det mesta försvinner mildare grader av re�ux
(grad I–II) av sig själva, men ju allvarligare re�ux,
desto mindre troligt är det att den försvinner av sig själv.

Grad I Grad II Grad III Grad IV Grad V

Re�ux med urinvägsinfektioner kan få allvarliga konsekvenser.
Njurarna kan bli infekterade om infekterad urin rinner tillbaka
till njurarna. Dessa infektioner kan ge ärrbildning och skador på
njurarna. Sådana skador kan försämra njurarnas funktion samt
öka risken för högt blodtryck senare i livet.

Attfastställare�ux

En röntgenundersökning av urinblåsan, miktionsuretrocystogra�
(MUCG), visar om ditt barn har re�ux. Om re�ux föreligger visar
undersökningen om den är mild eller allvarlig. Om du själv hade
re�ux av hög grad som barn �nns det en liten risk att dina barn
också kommer att få det. Vidare, om ett av dina barn har re�ux
kan dess syskon också ha det. Av de här anledningarna är det
viktigt att diskutera eventuell utredning med er läkare.

Att förstå re�ux



Det �nns hjälp att få mot re�ux

Det är viktigt att behandla de högre graderna av re�ux
för att förhindra eventuella infektioner och njurskador.
Det �nns tre alternativ för att behandla re�ux:

Antibiotikakan användas för att förhindra infektioner
tills re�ux försvinner av sig själv. Denna behandling
kan ta �era år och barnet måste vanligen ta medicin
varje dag. Dessa barn måste regelbundet undersökas
med nya tester. Antibiotika passar bäst för mildare
grader av re�ux, och helst under kort tid. Långtids-
behandling med antibiotika kan göra bakterierna
resistenta, vilket kan leda till �er och mer komplicerade
infektioner.

Med kirurgi kan man korrigera och �ytta urinledarna
så att re�uxen upphör. Denna behandling botar de
�esta barn, men en operation kan vara stressande
och smärtsam för barnet. Kirurgi passar bäst för
svårare grader av re�ux.

Vid endoskopisk behandlinginjiceras ett ämne (De�ux)
vid den plats där urinledaren ansluter till urinblåsan.
Detta skapar en "backventil" som hindrar back�ödet
av urin.Barnet kan oftast lämna sjukhuset samma dag.
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Fördelen med Deflux

Deflux ger en säker och effektiv behandling av reflux.
Ett ämne (Deflux) sprutas in i urinblåsans vägg där
urinledarna går in i urinblåsan. I en nyligen
publicerad studie på barn med lindrig reflux
föredrog de flesta föräldrarna en endoskopisk
behandling framför antibiotika eller kirurgi.

En behandling med Deflux

Gelen med Deflux injiceras vid de punkter där
urinledarna ansluter till urinblåsan. Detta hjälper
till att förhindra att urinen rinner tillbaka in i
urinledarna och njurarna. Så småningom växer ny
vävnad fram runt gelen vilket ger långvarig effekt
i de flesta fall.

Er läkare kommer att använda ett rör (cytoskop)
med en liten kamera på, för att kunna titta in i
urinblåsan och spruta in Deflux på rätt plats.
Under ingreppet är ditt barn nedsövt.

Efter ingreppet

Ingreppet orsakar vanligtvis ingen smärta. Ditt barn
kan känna lite sveda de första gångerna han eller
hon kissar. Se till att ringa er läkare om ditt barn inte
kan kissa, har ont i magen, eller får feber efter
hemkomsten.

Efter ingreppet kommer er läkare att besluta om
lämplig typ av uppföljning och huruvida ytterligare
behandling krävs. Vid behov kommer ytterligare en
MUCG utföras några månader efter ingreppet för att
se om refluxen finns kvar.



Deflux – effektiv behandling av reflux

Deflux bör användas till barn som har reflux med
urinvägsinfektioner och ju lägre grad, desto bättre
fungerar behandlingen. Många blir bra efter en
injektion, medan en del behöver flera. Många veten-
skapliga studier har gjorts för att avgöra hur bra Deflux
fungerar. Ett år efter behandling har i de flesta studier
8 av 10 barn blivit hjälpta, och resultaten kvarstår hos
majoriteten av barnen utan ytterligare behandling.
Framför allt har risken för att få nya urinvägsinfektioner
i stort sett försvunnit. Detta är kanske det viktigaste
resultatet av behandlingen.

Deflux – säker behandling av reflux

Deflux har använts med god säkerhet i behandling av
mer än 100 000 barn i världen. Studier visar att
gelen är ofarlig för kroppen.

Deflux är gjort av två vävnadsvänliga ämnen (poly-
sackarider) – dextranomer ("sockerpärlor") och
hyaluronsyra. Hyaluronsyran bryts naturligt ner i
kroppen (biologisk nedbrytning) med tiden och ersätts
av kroppens egna material, men dextranomeren
stannar kvar. Det finns ingen risk för allergiska
reaktioner. Efter behandlingen kan det finnas en liten
risk för infektion och kvaravarande små stickblödningar
på grund av ingreppet. I mycket sällsynta fall kan
gelen orsaka ett hinder i urinledaren, vilket kan ge
en ansamling av urin i njurarna (hydronefros).
Du bör prata med er läkare om dessa biverkningar.

TM



Svar på frågor
om reflux

Vad är vesikoureteral reflux?

Vad orsakar reflux?

En del barn föds med reflux. Det beror då på en
onormal anslutning mellan urinblåsa och
urinledare. Den nedre delen av urinledaren går
genom urinblåsans muskelvägg. Om denna
passage är för kort kan reflux uppstå.
Oregelbunden eller ofullständig blåstömning och
förstoppning hänger också samman med reflux.

Urin produceras i njurarna.
Vanligen rinner den bara
på ett håll, ner genom
urinledarna och in i
urinblåsan. Reflux uppstår
när urinen rinner tillbaka
från urinblåsan genom
urinledarna. Detta kan
hända på ena eller båda
sidorna.

Närbild av anslutningen
urinledare - urinblåsa

Urinledare

Urinblåsa



Hur utvärderas reflux?

Reflux diagnostiseras genom en röntgenundersökning
av urinblåsan. En sådan undersökning kallas
miktionsuretrocystografi (MUCG). Vid
MUCG-undersökningen placeras ett tunt, mjukt rör
(kateter) i urinblåsan genom urinröret (uretra, som man
kissar med). Ett färgämne (röntgenkontrastmedel) förs
sedan in i urinblåsan genom röret. Sedan tas röntgen-
bilder för att se om kontrastmedlet rinner tillbaka in i
urinledarna. Svårighetsgraden på reflux fastställs utifrån
mängden urin som rinner baklänges genom urinledarna.
Det vanligaste graderingssystemet har fem grader, där
grad I är den minst allvarliga och grad V är den mest
allvarliga. Om reflux finns på båda sidor kan sidorna ha
olika grader av reflux.

Kan barnet få smärtstillande
inför MUCG-undersökningen?

Barn kan få smärtstillande inför MUCG-undersökningen,
men ofta avråder man ifrån det. Vänligen,diskutera
med er läkare för-och nackdelarna med att ge ditt barn
lugnande medel inför MUCG-undersökningen.

Vem bör testas?

Reflux återfinns hos ungefär 1 % av friska, men endast
de med urinvägsinfektioner och/eller blåstömnings-
rubbningar kommer ifråga för utredning och behandling.
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Svar på frågor
om reflux

Is VUR inherited?

Reflux kan vara ärftligt i vissa fall och så många som en
tredjedel av syskonen till en drabbad kan också ha reflux av
olika grader. Om en förälder har reflux kommer ungefär hälften
av hans/hennes barn också att ha det. Risken för njurskador är
som störst under de första sex åren i livet. Målet blir att upp-
täcka reflux tidigt och förebygga infektioner som kan ge njur-
skador.

Är reflux allvarligt?

Är reflux ärftligt?

Behandlingen är viktig för att skydda njurarna. Infektioner i
njurarna kan orsaka skador eller ärrbildning i njurarna. Detta
kan resultera i dålig njurfunktion och risk för högt blodtryck.

Hur vet jag om mitt barn
har en infektion?

Tecken på urinvägsinfektion:

illaluktande eller
grumlig urin
feber
magont
ryggsmärtor
smärta i sidan

en brännande känsla eller
smärta vid blåstömning
täta och påträngande
blåstömningsbehov
huvudvärk
uppkastningar

Spädbarn med infektion visar inte alltid dessa symtom. Istället
kan de ha diarré, dålig aptit, feber, och ökad irritabilitet. Om du
misstänker urinvägsinfektion, ring er läkare och be att få barnets
urin undersökt. Barn kan snabbt bli mycket sjuka.



Hur väljer jag den behandling
som är bäst för mitt barn?

Du bör diskutera detta i detalj med er läkare. Antibiotika, kirurgi och
endoskopisk behandling av reflux är alla bra alternativ. Tankarna inom familjen
är mycket viktiga.

Kirurgi kan komma att rekommenderas om det är en svår grad av reflux
eller om det finns andra relaterade medicinska tillstånd.

En del familjer har svårt att förlika sig med de återkommande
röntgenundersökningarna och den dagliga medicineringen med
antibiotika. Många föräldrar föredrar att undvika kirurgi och istället
välja endoskopisk behandling.

Det är viktigt att ta hänsyn till er oro och era tankar. Därför är det
viktigt att prata om dem med er läkare. Se till att du förstår riskerna,
fördelarna och nödvändig uppföljande behandling för vart och ett av
alternativen.
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Viktig information
om Deflux

Indikation

Deflux är en gel som injiceras vid anslutningen mellan
urinledare och urinblåsa hos barn med reflux. Det görs för
att hindra urinen från att rinna tillbaka till njurarna.

Vem bör inte behandlas
med Deflux?

Barn med vissa medicinska tillstånd bör inte behandlas
med Deflux:

icke-fungerande njure (njurar)

Hutch-divertikel

ureterocele

svår blåstömningsrubbning

pågående urinvägsinfektion

Er läkare kommer att kontrollera om dessa tillstånd föreligger.
Fråga er läkare om du har några frågor om dessa tillstånd eller
om hur de påverkar användningen av Deflux.

Varning

Informera din läkare om ditt barn har en pågående
urinvägsinfektion. Barn med pågående urinvägsinfektion bör
inte behandlas med Deflux innan infektionen läkt ut.



Försiktighetsåtgärder

Kontakta din läkare eller sjukhuset om ditt barn inte
vill kissa, har smärtor i buken, eller får feber efter
hemkomsten. Ditt barns urinledare kan ha blivit
igentäppta. En sådan blockering kan skada njurarna.

Biverkningar

Det finns en liten risk för infektion och blödningar på
grund av ingreppet. Andra biverkningar kan uppstå.
Några är sällsynta, såsom stopp i urinledarna. Du bör
fråga er läkare om dessa biverkningar.

Resultat från kliniska prövningar

Vetenskapliga studier har gjorts för att bedöma hur
bra Deflux fungerar. Ett år efter behandling med
Deflux hade 8 av 10 barn blivit hjälpta. Risken för
nya urinvägsinfektioner och nya njurskador är mycket
liten lång tid (>10 år) efter behandlingen.
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Frågor till din
läkare

Skriv ner eventuella frågor om Deflux
och diskutera dem med er läkare.
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OCL10028
Deflux är ett registrerat varumärke
som tillhör Q-Med AB

För att läsa mer om reflux och dess behandling,
gå till www.deflux.com

För ytterligare information, kontakta:
Oceana Therapeutics Ltd.
Q House, 76 Furze Road,
Sandyford Industrial Estate,
Dublin 18, Ireland
telefon: +353 (0)1 293 01 53
fax: +353 (0)1 293 01 66
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