
❙ ❙ Uretradivertiklar hos kvinnor är sällsynta, och en gyneko-
log eller urolog påträffar endast några enstaka fall under sitt
verksamma liv. Prevalensen av symtomgivande uretradiver-
tiklar hos kvinnor uppskattas till 1–6 procent [1, 2]. Sten-
bildning i uretradivertikel är ytterst sällsynt förekommande
bland kvinnor (cirka 4 procent) men något vanligare bland
män [2, 3]. I denna artikel presenteras ett fall av stora för-
kalkningar i uretradivertikel hos en kvinna.

❙ ❙ Fallbeskrivning
En 56-årig kvinna, III-gravida, II-para, ett missfall, remitte-
rades till kvinnoklinikens mottagning av distriktsläkare un-
der diagnos »oklar resistens i lilla bäckenet«. Patienten hade
mångåriga ryggbesvär efter en cykelolycka och var opererad
två gånger för diskbråck. Sedan tio år hade hon blåstömnings-
svårigheter som periodvis föranlett självkatetrisering samt
recidiverande urinvägsinfektioner. Hennes besvär var ömhet
i främre vaginala väggen och smärta i underlivet sedan ett
halvt år tillbaka, ibland mycket intensiv. Utöver ömheten och
smärtan besvärades hon av täta miktioner och sveda vid mik-
tion. Hon angav en miktionsfrekvens mellan 10 och 15 gång-
er per dygn och nykturi 2–5 gånger, men hon hade inga be-
svär med urininkontinens.

Vid gynekologisk undersökning palperades en 2 × 3 cm
hård resistens mot uretra–blåshalsen, kraftigt ömmande vid
beröring. I övrigt var förhållandena i vagina och lilla bäcke-
net helt normala. Vaginal ultraljudsundersökning gav helt
normala fynd. Uretrocystoskopi samma dag visade helt nor-
mala förhållanden i uretra och urinblåsa. Residualurin upp-
mättes till 5 ml, och urinsticka visade leukocyter 4+.

Datortomografi visade parauretralt på höger sida flera väl-
avgränsade förkalkningar inom ett 15 × 30 × 30 mm stort
område. Nära uretramynningens högra omfång upptäcktes
också två mm-stora förkalkningar (Figur 1). Den röntgenolo-
giska diagnosen blev »förkalkningar i uretradivertikel/para-
uretrala körtlar men inget malignitetsmisstänkt fynd«.

Patienten opererades i narkos och lokal infiltration med
bupivakain/adrenalin (Marcain adrenalin) 0,5 procent. Efter
ett bågsnitt (inverterat U) under uretra och försiktig fridisse-
kering påträffades en drygt vindruvsstor cysta innehållande
ett flertal stenar (Figur 2). 

Efter borttagande av cystan noterades en liten blåsperfo-
ration som suturerades. Foleykateter nummer 14 infördes i

blåsan efter ingreppet. Patienten fick profylaktisk antibioti-
kabehandling och skrevs ut den andra postoperativa dagen. 

Foleykatetern togs ut på sjunde postoperativa dagen.
Patienten kunde miktera fyra timmar senare, och flödesmät-
ningen visade en maximal flödeshastighet på 21,1 ml/s och
medelflöde på 11,2 ml/s. Patienten hade vid detta återbesök
ingen ömhet, inga smärtor, inga miktionsproblem och mådde
allmänt bra.

Patologisk anatomisk diagnos (PAD) av cystväggen visa-
de ett epitel utan atypi och med lindrig inflammation. Analys
av stenarna visade att de innehöll kalciumfosfat 70 procent,
kalciumoxalat 10 procent och magnesiumammoniumfosfat
20 procent.

❙ ❙ Diskussion
Detta fall beskriver en mycket sällsynt patientgrupp inom
kvinnosjukvården. Uretradivertiklar uppstår oftast efter reci-
diverande infektioner i parauretrala körtlarna och därpå föl-
jande abscessbildning som så småningom mynnar ut i uretra-
lumen [4]. Symtomatologin vid uretradivertiklar liknar oftast
cystitbesvär, dvs sveda vid miktion, täta miktioner, smärta
över uretra, urininkontinens och hematuri. Dyspareuni är
också ett vanligt symtom. 

Leng och McGuire [5] har väckt uppmärksamheten för de
s k pseudodivertiklar som kan uppstå efter tidigare kirurgis-
ka ingrepp i uretra, exempelvis exstirpation av en genuin
uretradivertikel eller någon typ av kolposuspension. I sam-
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Stenbildning i kvinnlig uretradivertikel
Ytterst sällsynt – men kan orsaka recidiverande urinvägsinfektion

Sammanfattat

Hos kvinnor med recidiverande urinvägsinfektion,
urinträngningar och smärta över uretra bör man ha i
åtanke möjligheten av eventuell förekomst av uretra-
divertikel med eller utan sten.

Tillståndet, som är mycket ovanligt, beskrivs här ge-
nom ett fall, där kvinnan haft blåstömningssvårigheter
och återkommande urinvägsinfektioner i tio års tid.
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band med dessa kirurgiska ingrepp kan den periuretrala fa-
scian och muskulaturen skadas och uretraslemhinnan bukta
igenom defekten [5].

Infekterad urin bidrar till deposition av salter i divertikeln
och följaktligen stenbildning. Stenarna innehåller oftast mag-
nesiumammoniumfosfat och kalciumfosfat, dvs samma typ
av stenar som kan bildas i övre urinvägarna vid infektion [6].
Det viktigaste kliniska fyndet vid gynekologisk undersök-
ning hos kvinnor med stenbildning i uretradivertikel är en
palpabel hård resistens under uretra.

Uretrocystoskopi kan ibland avslöja existensen av en
uretradivertikel, men oftast kan en eventuell stenbildning av-
stänga öppningen till uretra. Samma förklaring kan gälla vid
eventuellt negativt fynd vid uretrocystografi [7]. Datortomo-
grafi har stort värde vid diagnostisering av stenbildning i
uretradivertikeln, medan vaginalt ultraljud inte är lika värde-
fullt i detta avseende [7]. Magnetkameraundersökning kan i
vissa fall vara värdefull, i synnerhet när uretrocystoskopi och
uretrocystografi ger osäkra resultat [8].

Vid exstirpation av uretradivertikel innehållande sten är det
angeläget att ingreppet görs ytterst noggrant för att undvika
skador på uretra och interna sfinktern, vilket kan förorsaka
postoperativ uretrovaginal fistel och urininkontinens [8]. Det
är fördelaktigt att göra bågsnitt (inverterat U) och inte längd-
snitt under uretra för att undvika att suturerna i vaginala väg-
gen kommer i direkt kontakt med uretra, därmed elimineras
risken för uretrovaginal fistel. 

De vanligaste komplikationerna efter operation av uretra-
divertikel med eller utan stenar är uretrovaginala fistlar, urin-

inkontinens, uretrasyndrom, recidiverande urinvägsinfektion
och recidiv av divertikeln [9].

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Figur 2. Öppnad uretradivertikel in-
nehållande sten (till vänster). Till hö-
ger demonstreras stenarnas storlek.

Figur 1. Datortomografi visande
konkrementens relation till uretra.
(K = konkrement; U = uretra.)


