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Sammanfattning 
Bakgrund 
Urinvägsinfektion (UVI) är bland de vanligaste bakteriella infektionerna som drabbar alla delar av 
urinvägarna såsom njurar, urinledare, urinblåsan, och urinrör. Gravida kvinnor löper ökad risk att drabbas 
av urinvägsinfektion som kan leda till njurbäckeninflammation på grund av bland annat den hormonella 
omställningen.En annan faktor som kan öka risken för urinvägsinfektion är tillståndet glykosuri som 
drabbar ungefär 70 % av alla gravida kvinnor. Vid urinvägsinfektion ska behandlingen vara effektiv men 
det är även viktigt att iaktta försiktighet då fostret inte ska utsättas för risker. Därför bör valet av 
antibiotikum vara lämpligt och säkert för både mor och foster. Efter odling och resistensbestämning sätts 
behandling med antibiotika in enligt provsvaren. Vid behandling av akut cystit och asymtomatisk 
bakteriuri väljs i första hand nitrofurantoin eller pivmecillinam och en cefalosporin i andra hand. 
Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka ett eventuellt samband mellan antibiotikaanvändning i 
första trimestern av graviditet och förekomst av fosterskador vid behandling av urinvägsinfektion med 
nitrofurantoin. 
Metod  
Detta examensarbete genomfördes som en litteraturstudie och är baserat på 5 vetenskapliga artiklar. 
Resultat 
Det observerades ingen statistiskt signifikant ökad risk för stora medfödda missbildningar vid exponering 
för nitrofurantoin under den första trimestern av graviditeten enligt data från kohortstudier. Dock kunde 
man i fall-kontrollstudier iaktta en statistiskt signifikant ökad risk för utveckling av bland annat 
läpp/gomspalt och hjärtmissbildningar hos foster, bland mödrar som tog nitrofurantoin. Ökad risk för 
läpp/gomspalt fanns även vid jämförelser med kontroller vars UVI behandlats med penicillin. 
Slutsats 
Ökad risk för fosterskador efter användning av nitrofurantoin under första trimestern av graviditet har inte 
med säkerhet kunnat fastläggas även om viss ökad risk har noterats i vissa studier. Detta handlar då om 
viss ökad risk för händelser som i sig är ganska sällsynta. Det kan dock vara rimligt att i första hand 
använda penicillin vid behandling av UVI hos gravida när detta är ett möjligt alternativ.  
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Abstract 
 
Background 
Urinary tract infections (UTI) are among the most common bacterial infections that 
affect all parts of the urinary tract such as kidneys, ureters, bladder and urethra. 
Pregnant women run an increased risk of urinary tract infections that can lead to 
renal pelvic inflammation due to, among other things, the hormonal shift. Another 
factor that may contribute to the presence of a urinary tract infection is the condition 
of glycosuria that affects about 70% of all pregnant women. In urinary tract 
infection, treatment should be effective, but it is also important to take caution not to 
expose the fetus to risks. Therefore, the choice of antibiotic should be appropriate 
and safe for both mother and fetus. After cultivation and resistance determination, 
treatment with antibiotics is given according to the test response. In the treatment of 
acute cystitis and asymptomatic bacteriuria, nitrofurantoin or pivmecillinam or 
cephalosporin is primarily chosen. 
Aim 
The aim of this literature study was to investigate the possible association between 
antibiotic use in the first trimester of pregnancy and the occurrence of fetal damage 
in the treatment of urinary tract infection with nitrofurantoin. 
Method 
This literature study is based on 5 scientific articles. 
Results 
There was no statistically significant increased risk of major congenital 
malformations when exposed to nitrofurantoin during the first trimester of pregnancy 
according to data from cohort studies. However, in case-control studies a statistically 
significant increased risk of cleft lip/palate and cardiac malformations was observed 
in fetuses among mothers who took nitrofurantoin. 
Conclusion 
Conclusive evidence of increased risk of fetal damage after use of nitrofurantoin 
during the first trimester of pregnancy has not been established even though small 
elevated risks have been noted in some studies. 
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1 INTRODUKTION 

 
 
Urinvägsinfektion (UVI) är bland de vanligaste bakteriella infektionerna som drabbar 
alla delar av urinvägarna såsom njurar, urinledare, urinblåsan, och urinrör (1). 
Infektionen förekommer hos män, kvinnor och barn, men infektionen dominerar hos 
kvinnor. Mer än hälften av alla kvinnor får urinvägsinfektion någon gång i sitt liv, i 
synnerhet de i fertil ålder. Det har noterats att mer än en femtedel av alla kvinnor 
drabbas av akut cystit per år och vissa får dessutom recidiverande infektion (2). 
Anledningen till den höga prevalensen av urinvägsinfektion hos kvinnor är att 
urinröret hos kvinnor är kortare jämfört med hos män. Detta leder till att bakterier, 
som har sitt ursprung i tarmen, lättare kan tränga in i urinblåsan och det kan resultera 
i en infektion (3).  
 

1.1 Olika typer av urinvägsinfektioner 

Olika typer av urinvägsinfektion beskrivs i Tabell 1. Urinvägsinfektion som påverkar 
enbart nedre urinvägarna, nämligen urinblåsan och urinrörets slemhinnor, benämns 
blåskatarr. Blåskatarr, även kallat akut cystit, yttrar sig oftast som ett återkommande 
och trängande behov av att urinera. Dessa symtom kan även upplevas som 
smärtsamma. Bakterierna kan också angripa de övre urinvägarna och infektionen 
benämns då njurbäckeninflammation eller pyelonefrit, vilket ger miktionsbesvär 
samt ett påverkat allmäntillstånd (1,4). 
 
Tabell 1. Olika typer av urinvägsinfektion (5). 

 

1.2 Etiologi 

Primärpatogener kallas de bakterier som orsakar urinvägsinfektioner hos människor 
med normala och friska urinvägar. Det är bland annat Escherichia coli, E.coli, 
bakterier, som finns i  de nedre delarna av tarmarna och utsöndras med avföringen 
där den koloniserar det periuretrala  området. E.coli bakterier är den ledande samt 
vanligaste orsaken till alla former av urinvägsinfektion i alla åldrar. En annan så 
kallad primärpatogen är Staphyloccus saprophyticus, som kan ge upphov till 
sporadisk cystit och drabbar i synnerhet fertila kvinnor. Övriga uropatogena bakterier 
såsom Klebsiella, enterokocker, Proteus och Enterobacter hör till gruppen 
sekundärpatogener och är i regel mer resistenta mot många av dagens 

Typ av UVI Beskrivning 

Febril  UVI Infektion som är lokaliserad i njurarna (akut 
pyelonefrit) 

Akut UVI Drabbar nedre urinvägarna 

Asymtomatisk bakteriuri Förekomst av bakterier i urinen utan symptom på 
infektion i urinvägarna 

Recidiverande UVI Återkommande infektion, två eller fler gånger under 
senaste sex månader 



 

 

 

7 

urinvägsantibiotika och de hittas framförallt i återkommande komplicerade fall av 
UVI (5,6). 
 

1.3 Urinvägsinfektion under graviditet 

Gravida kvinnor löper ökad risk att drabbas av urinvägsinfektion som kan leda till 
njurbäckeninflammation på grund av bland annat den hormonella omställningen 
(7,8). En annan faktor som kan öka risken för en urinvägsinfektion är tillståndet 
glykosuri som drabbar ungefär 70 % av alla gravida kvinnor. Tillståndet innebär att 
onormala mängder av socker utsöndras ut ur kroppen via urinen, detta leder till en 
bakteriell tillväxt i urinen (9). Asymptomatisk bakteriuri, innebär förekomst av 
bakterier i urinen vilket indikerar en pågående infektion eller sjukdom utan symtom. 
Behandlar man inte sin asymptomatiska bakteriuri finns det risk för komplikationer. 
Ungefär 30% får symtomatisk cystit till följd av vanvård, detta kan i sin tur leda till 
utveckling av pyelonefrit hos ungefär 50% av fallen. Detta tillstånd ger ökade risker 
för låg födelsevikt, prematuritet samt intrauterin fosterdöd. En asymptomatisk 
bakteriuri ska alltid behandlas hos den gravida på grund av den ökade risken för 
komplikationer hos både mor och fostret. I äldre svenska studier noterades att en 
procent hade bakterieuri under vecka 12 under graviditeten och att procentsiffran 
blev högre senare i graviditeten. Nya studier från USA bekräftar ökad förekomst av 
bakterieuri hos gravida (10). 
 

1.4 Diagnostik 

Nittrittest nyttjas för diagnostik, för att kunna differentiera  E.coli bakterierna från 
övriga bakterier som finns i urinen. Resultaten blir emellertid ofta falskt negativa på 
grund av att den gravida kvinnans urinflöde är snabbgående med reducerad 
blåsvolym och täta trängningar. Ett annat test, granulocytesterastest, nyttjas för 
indikation av pyuri vilket innebär en förhöjd förekomst av vita blodkroppar i urinen 
(10,11). 
Eftersom resultaten på dessa tester kan vara missvisande screenas gravida kvinnor 
med urinodling. Genom randomiserade och kontrollerade studier har det påvisats att 
behandling av asymptomatisk bakteriuri under graviditeter resulterade i reducerad 
förekomst av prematur födsel samt låg födelsevikt.  Således rekommenderas odling 
vid handläggning av asymptomatisk bakteriuri på vida indikationer, men behandling 
bör sättas in utan att avvakta odlingsvaren. Det är möjligt att markant reducera 
påföljder av asymptomatisk bakteriuri som pyelonefrit årligen (9). 
I Sverige sker screening med urinodling efter positivt nitrittest, eftersom 
socialstylerelsen bedömde att screening inte är kostnadseffektivt. Gravida kvinnor 
screenas med urinodling i mödrahälsovården främst när särskilda riskfaktorer 
förekommer, bland annat diabetes och upprepade urinvägsinfektioner (1). 
En noggrann diagnostik för att fastställa vilken infektionstyp det är som förekommer 
under graviditet är väldigt viktigt. Vid urinvägsinfektion ska behandlingen vara 
effektiv men det är även viktigt att iaktta försiktighet för att fostret inte ska utsättas 
för onödiga risker. Därför bör valet av antibiotikum vara lämpligt och säkert för både 
mor och foster (1). 
 

1.5 Resistens 

Den explosionsartade ökningen av resistens hos olika uropatogena bakterier utgör 
idag ett terapeutiskt problem i vården. Bakterier har blivit mycket bra på att utveckla 
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resistensmekanismer för att skydda sig mot olika typer av antibiotika. Denna 
resistensutveckling har påskyndats genom obehärskad samt felaktig överanvändning. 
Detta leder till stora problem i vården, speciellt bakterier som är multiresistenta som 
bland annat ESBL, Extended- spektrum betalaktamasproducerande bakterier. ESBL 
producenter är enzymbildande bakterier som bryter ner alla pencilliner samt 
cefalosporiner. Det handlar om bland annat E.coli och Klebsiella spp (15). 
I Sverige finns det striktare regler för antibiotikabruk jämfört med många andra 
länder. Det finns olika nätverk i Sverige som inriktar sina krafter för en rationell 
antibiotikaanvändning (16). 

Ohämmad användning av antibiotika hör till de faktorerna som leder till spridning av 
resistens hos bakterier. En annan faktor är dålig hygien. Resistensen ses öka som 
mest hos gramnegativa bakterier som bland annat ger upphov till 
urinvägsinfektioner. ESBL-bakterier anses vara svårast att hantera och behandla då 
de bryter ner pencilliner och även cefalosporiner. Det har även noterats 
resistensutveckling mot bland andra kinoloner, trimetoprim/sulfa och 
aminoglykosider (17). 
 

1.6 Hur behandlas urinvägsinfektion? 

Efter odling och resistensbestämning sätts behandling med antibiotika in enligt 
provsvaren. Vid behandling av akut cystit och asymtomatisk bakteriuri väljs i första 
hand nitrofurantoin eller pivmecillinam eller en cefalosporin i andra hand, Tabell 2. 
Behandlingstiden är fem dygn. Detta anses som en adekvat behandling enligt 
läkemedelsverket (13). 
 
Tabell 2. Rekommenderad antibiotika i första hand vid behandling av akut cystit och asymptomatisk 
bakterieuri under graviditet (7). 

 
1.6.1 Pivmecillinam 

Pivmecillinam är ett betalaktamantibiotikum som hydrolyseras till det antibakteriellt 
aktiva läkemedlet mecillinam. Det har hög aktivitet samt specificitet mot bakterier 
såsom E.coli bakterier, Klebsiella och andra gramnegativa tarmbakterier. Sedan 
introduktionen av pivmecillinam har det haft en väl dokumenterad användning för 
behandling av urinvägsinfektion hos gravida kvinnor. Det används i stor utsträckning 
främst i nordiska länder, dels för att resistens mot detta antibiotikum är låg hos E.coli 
ungefär 5%, och dels för dess kliniska effektivitet samt säkerhet. Många studier har 
visat att användning under graviditet ger ingen ökad missbildningsrisk för fostret. 
Långtidsbehandling med pivmecillinam bör undvikas då det leder till ökad 
utsöndring av karnitin, vilket kan leda till negativa följder för fostret (1,18).  
 

Antibiotika Dosering 

1. Pivemecillinam 200mg x3 (5 dygn) 

2. Nitrofurantoin 50mg x3(5 dygn) 

3. Cefalosporin 500mg x2 (5 dygn) 
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1.6.2 Nitrofurantoin  

Nitrofurantoin är ett alternativt förstahandsval vid behandling av akut cystit (1). 
Spektrum omfattar gramnegativa bakterier som E.coli dock inte Klebsiella bland 
annat som är resistent. Nitrofurantoin är väl beprövat under graviditet. Det har dock 
noterats en svag teratogen effekt på fostret i tidigare studier som inte bekräftats i 
moderna och nyare studier. Kontraindikation är känd brist på glukos-6-
fosfatdehydrogenas, G6PD, vilket kan leda till hemolytisk anemi som innebär 
reducering av röda blodkroppars livslängd. Nitrofurantoin kan användas under hela 
graviditeten dock inte i omedelbar anslutning till förlossning, eftersom det finns risk 
för att det nyfödda barnet utvecklar hemolytisk anemi. Detta rapporterades i 
Frankrike i samband med användning av nitrofurantoin före förlossning (19). 
 
1.6.3 Cefalosporiner 

Cefadroxil tillhör cefalosporingruppen och har ett reducerat spektrum som omfattar 
gram negativa bakterier, å andra sidan har det god effekt mot S.saprophyticus.   

Ett annat cefalosporinpreparat är ceftibuten med avsevärt bättre effekt mot gram 
negativa bakterier i jämförelse med cefadroxil. Ceftibuten nyttjas som 
förstahandsalternativ vid behandling av febril UVI under graviditet. Samtliga 
cefalosporinpreparat har en väl dokumenterad användning utan ökad 
missbildningsrisk för fostret under hela graviditeten. Det har emellertid iakttagits att 
cefalosporiner har en ogynnsam påverkan på vaginala mikrofloran vilket kan 
resultera i återfall av urinvägsinfektionen efter avslutad behandling (1,5). 

1.7 Fosterskador 

Den tidiga perioden av graviditeten anses vara kritisk för fosterutvecklingen. 
Fosterskador har medicinska konsekvenser såväl som livsstilskonsekvenser (20). Det 
kan handla om skador som involverar flera organsystem. Exempel på fosterskador är 
hjärtmissbildningar såsom hypoplastisk vänsterkammare. Anoftalmi är ett annat 
exempel på fosterskada som innebär avsaknad av ett öga. Mindre öga än normalt är 
ett annat tillstånd som kan drabba fostret och det kallas för mikroftalmi (21). Det 
finns en stark koppling mellan vissa kända faktorer och ökad risk för fosterskador, 
exempel på sådana faktorer är den gravida kvinnans ålder, diabetes, virusinfektioner, 
alkohol och även folsyrabrist (20). 
 

1.8 Förekomst av fosterskador vid antibiotikaanvändning 

Inom modern medicin anses behandling med antibiotikapreparat vara ett av de 
viktigaste stegen för behandling av infektionssjukdomar. Uppskattningsvis en av fem 
gravida kvinnor i Europa förskrivs antibiotika i behandlande syfte. Det är därför 
viktigt att infektion under graviditet behandlas på ett effektivt och säkert sätt i 
synnerhet första trimestern av graviditet eftersom det är då organen anläggs och 
risken är som störst för missbildningar (18). 

Det medicinska födelseregistret, MFR, är ett register i Sverige som nyttjas som en 
databas med bland annat rapporter om läkemedel som använts under graviditet. Där 
analyseras eventuella fosterskador i korrelation med läkemedelsintag. Dock finns 
ingen information i databasen om typ av sjukdom och inte heller dos eller 
tidspunkten för användningen av läkemedlet i fråga.  Med hjälp av databasen har det 
beräknats att bland barn vars mödrar använt antibiotika tidigt i graviditeten hade 
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3,7% av de 26000 registrerade barnen en missbildningsdiagnos, vilket ungefär 
motsvarar förväntad förekomst av missbildningar (13). Det har konstaterats att 
användningen av makrolider i tidig graviditet, framför allt med erytromycin, medför 
en möjlig ökad risk för medfödda hjärtfel hos fostret och bör därför undvikas de 
första tre månaderna under graviditeten (22). Vad gäller nitrofurantoin verkar det 
råda en viss osäkerhet i Sverige angående användning vid graviditet.  Preparatet 
rekommenderas som förstahandsbehandlingsalternativ enligt Läkemedelsverket (1), å 
andra sidan rekommenderar Janusinfo detta läkemedel som ett tredje alternativ 
medan cefadroxil eller pivmecillinam rekommenderas i första hand de första 12 
veckorna av graviditet (10).  
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2 SYFTE 

 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka ett eventuellt samband mellan 
antibiotikaanvändning i första trimestern av graviditet och förekomst av fosterskador 
vid behandling av urinvägsinfektion med nitrofurantoin. Den övergripande 
frågeställningen är således: leder användning av nitrofurantoin till ökade risker för 
fosterskador vid behandling av urinvägsinfektion under graviditet?  
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3 METOD 

 
 
Detta examensarbete genomfördes som en litteraturstudie. En litteratursökning 
utfördes i PubMed databasen med följande sökord;  

 ”Urinary tract infection” 

 ”Nitrofurantoin”  

 ”Congenital” 

 ”Malformations”  

 ”Antibiotics” 

 ”Pregnancy” 

Initialt sattes inga restriktioner för språk, publiceringsdatum eller publiceringsstatus, 
men för att begränsa sökningen samt mängden artiklar valdes artiklar publicerade 
efter år 2005. För att kunna få en överblick över studierna granskades abstracts, med 
fokus på bruk av nitrofurantoin under graviditet. 
Samtliga artiklar som granskades i denna litteraturstudie är erhållna från databasen 
PubMed. 
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4 RESULTAT 

 
 
4.1 Studie 1: Antibacterial Medication Use During Pregnancy and Risk of Birth 
Defects. National Birth Defects Prevention Study. Crider et al., 2009 (23). 

 
4.1.1 Syfte  

Syftet med studien var att bedöma sambandet mellan olika antibiotika och vissa 
utvalda defekter vid födelse, 1 månad före graviditet fram till tredje månaden av 
graviditet.  
 
4.1.2 Metod 

Studien är en befolkningsbaserad fall-kontrollstudie av spädbarn som hade drabbats 
av fosterskada. Studien genomfördes med hjälp av ett tillsynsprogram för 
missbildningar i 10 stater i USA. Granskning av informationen om fallen utfördes av 
genetiker. Spädbarn som hade kromosomala avvikelser uteslöts från studien. Fallen 
blev klassificerade av kliniska genetiker som också bedömde ifall defektmönstret var 
isolerat eller multipelt (> 1 stor missbildning).  Spädbarn för kontrollgruppen valdes 
slumpmässigt bland barn födda utan fosterskador och valdes från samma geografiska 
områden. Spädbarn som blev inkluderade i analysen hade beräknade födelsedatum 
från 1 oktober 1997 till och med 31 december 2003. När det gäller mödrar, uteslöts 
de med typ 1 eller typ 2 diabetes samt de som hade ofullständiga intervjuer. En 
moder definierades som exponerad om hon hade använt ett antibakteriellt preparat 
från och med en månad före det uppskattade datumet för befruktning, fram till slutet 
av första trimestern av graviditeten. Detta möjliggjorde en bedömning av sambandet 
mellan antimikrobiella läkemedel och fosterskador. Vid de fallen där mödrarna 
rapporterade om osäkerhet om villkoren för exponeringen exkluderades de från 
analysen. 
Med hjälp av logistiska regressionsmodeller justerades oddsförhållanden (OR) för 
potentiella confounders för att minska påverkan på den statistiska beräkningen. En 
granskning av litteraturen utfördes för att kunna konstruera en lista över confounders 
såsom; 
 

 moderns ålder (<35 vs ≥ 35 år),  
 utbildning (≤12 vs < 12 år), 
 ras (vit vs andra), 
 BMI före graviditet (<30 vs ≥ 30),  
 tid från beräknat förlossningsdatum till intervjun (≤ 12 vs > 12 månader), 
 intag av folsyra eller multivitamin som innehåller folsyra en månad före 

graviditet och första månaden av graviditet. 
 rökning och alkoholintag omkring tiden för befruktning. 

 

4.1.3 Resultat 

Rapporterad användning av antibakteriella preparat ökade markant under 
graviditeten och var som högst under den tredje månaden av graviditeten. 
Nitrofurantoin associerades med 4 huvudsakliga defekter som var statistiskt 
signifikant vanligare bland nitrofurantoinexponerade fall, Tabell 3.  
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Tabell 3. Justerade oddsförhållande för missbildningar associerade med Nitrofurantoinanvändning. 

 Exponerade fall 
Antal 

AOR ( 95% CI) 

Anoftalmi eller mikroftalmi 4 3,7 (1,1 12,2) 

Hypoplastisk 
vänsterkammare 

8 4,2 (1,9 9,1) 

Förmaksseptumdefekt 18 1,9 (1,1 3,4) 

 Läpp- och gomspalt 15 2,1 (1,2 3,9) 

AOR = adjusted odds ratio ( justerad odds ratio) 
CI = konfidensintervall 

 

4.2 Studie 2: Neonatal Outcomes After Gestational Exposure to Nitrofurantoin. 

Nordeng et al., 2013 (24) 

 
4.2.1 Syfte  

Syftet med studien var att analysera samt bedöma huruvida exponering för det 
antibakteriella medlet nitrofurantoin under första trimestern av graviditeten är 
förknippad med ökad förekomst av missbildningar hos fostret och negativa 
komplikationer av graviditet. 
 
4.2.2 Metod 

En befolkningsbaserad kohortstudie genomfördes med hjälp av den norska 
receptdatabasen som är kopplad till data med information om bland annat alla födslar 
och dödfödda, Norges Medicinska Födelseregister. I studien ingick 180 120 
graviditeter mellan år 2004 och 2008. Graviditetsresultaten jämfördes mellan kvinnor 
som blev förskrivna nitrofurantoin, kvinnor som blev behandlade med pivmecillinam 
och kvinnor som inte blev exponerade. I studien undersöktes stora missbildningar, 
missbildningar i hjärtat och även neuralrörsdefekter, man fokuserade på 
missbildningar där äldre studier hade påvisat förhöjd risk. Det utfördes en del 
justeringar för följande confounders;  ålder och rökning i början av graviditet, 
tidigare missfall,  användning av folsyra, återkommande urinvägsinfektion samt 
kronisk sjukdom hos modern.  
 
4.2.3 Resultat 

Allt som allt förskrevs 5794 recept för nitrofurantoin för behandling under graviditet.  
Det beräknades att 0.7% ,motsvarande 1334, kvinnor fick läkemedlet under första 
trimestern och 979, 0,5%,  kvinnor fick nitrofurantoin under den sista månaden av 
graviditeten.  
Det fanns ingen ökad risk för missbildningar i samband med behandling med 
nitrofurantoin under första trimestern av graviditeten (31 av 1334  2,3%) jämfört 
med kontroller (162 av 5800 2,8% ). Oddskvoten beräknades till 0,79 med 95% CI 
0,51-1,23.  
Det noterades ingen ökad risk för sekundära graviditetskomplikationer jämfört med 
jämförelsegruppen. En ökad risk iakttogs för bland annat neonatal gulsot (103 av 959 
10,8%) vid behandling med nitrofurantoin under de sista fyra veckorna av 
graviditeten jämfört med oexponerade kvinnor (10 336 av 127 507 8,1%). 



 

 

 

15 

Oddskvoten beräknades till l,31 med 95% CI 1,02-1,70 vilket visar att det finns en 
statistiskt signifikant förhöjd risk att drabbas av neonatal gulsot. 
 

4.3 Studie 3: Exposure to Nitrofurantoin During Early Pregnancy and Congenital 

Malformations: A Systematic Review and Meta-Analysis. Goldberg et al., 2015 

(25). 

 
4.3.1 Syfte  

Studiens primära syfte var att undersöka ifall  nitrofurantoinexponering under tidig 
graviditet kan leda till ökade risk för medfödda missbildningar. 
 
4.3.2 Metod  

En systematisk granskning genomfördes samt en meta-analys för att bedöma 
huruvida bruk av nitrofurantoin är associerat med förekomst av missbildningar hos 
fostret. Sökning gjordes via databaser som Medline, EMBASE för relevanta studier. 
Även referenser från publicerade rapporter granskades för analys och insamling av 
relevanta studier. 
Inklusionskriterier var bland annat; 

 Kohort-studier 
 Fall-kontrollstudier 
 Randomiserade studier 
 Studier på människa som även rapporterade graviditetsresultat 
 Studier som analyserade användningen av nitrofurantoin under tidig 

graviditet samt utfört en jämförelse med oexponerade graviditeter   
 Studier som kvantifierade sambandet mellan missbildning och bruk av 

nitrofurantoin 

Exklusionskriterier var bland annat följande; 
 Studier som inte utförts på människor 
 Recensioner 
 Brev 
 Kommentarer 
 Studier utan kontrollgrupp och som inte handlade om graviditet med 

exponering för nitrofurantoin 
 Studier som saknade information om missbildningsfrekvens hos foster 

 

4.3.3 Resultat 

De åtta studierna som slutligen inkluderades i metaanalysen granskade totalt:  
 91 115 exponerade fall  
 1 578 745 oexponerade kontroller. 

En undersökning av dessa data utfördes,  i den primära metaanalysen, för att 
utvärdera hur hög risken är för större missbildningar hos foster. Studierna var 5 
kohortstudier (varav en var studien ovan av Nordeng et al., 2013 (24)) och 3 fall-
kontrollstudier (varav en var studien ovan av Crider et al., 2009 (23)).  
 
I kohortstudierna undersöktes 9275 exponerade spädbarn och 1 491 933 
oexponerade. Riskration låg på 1,01 med 95 % CI 0,81- 1,26. 
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Motsvarande siffror för fall-kontrollstudierna var: 

 39 268 fall med stora missbildningar 
 129 394 kontroller  

Resultaten av granskningen visade att det totala OR för fall-kontrollstudierna var 
1,22 med 95 % CI 1,02- 1,45 som till skillnad från kohortstudierna visar en statistiskt 
signifikant förhöjd risk för stora missbildningar. 
 

Även utifrån studierna iakttogs en signifikant ökad risk för utveckling av 
hypoplastisk vänsterkammare, där OR var 3,7 (95 % CI 1,59- 5,93). 
 
Dock fanns det inte förhöjd risk för att drabbas av kardiovaskulära missbildningar, 
kraniosynostoser eller gomspalt. 
 

4.4 Studie 4: Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital 

malformations: a population based cohort study. Muanda et al., 2017 (26) 

 
4.4.1 Syfte  

Syftet med studien var att kvantifiera sambandet mellan exponering för antibiotika 
och förekomst av medfödda missbildningar  
 
4.4.2 Metod  

Quebec pregnancy cohort, är en pågående befolkningsbaserad kohort med stor 
insamling av data om alla graviditeter som omfattas av Quebec Public Prescription 
Drug Insurance mellan åren 1998 till 2008. Med hjälp av information från regionala 
databaser analyserades information om 139938 nyfödda i Quebec, Kanada. 
Graviditeter granskades för att bedöma ifall de uppfyllde kriterierna för inkludering i 
studien.  
Graviditeter som inkluderades hade en kontinuerlig läkemedelsförsäkring omfattande 
minst 12 månader före 1DG (”first day of gestation”, definierat som första dagen av 
den senaste menstruationen), hela graviditeten och minst 12 månader efter 
förlossning. 
Graviditeter med multiplicitet exkluderades från studien. Även graviditeter som hade 
exponerats för ett känt teratogent ämne under de första 3 månaderna exkluderades. 
Exklusionskriterier innefattade även kromosomala avvikelser och mindre 
missbildningar.  
Studien begränsades till att endast jämföra graviditeter exponerade för en 
antibiotikaklass i jämförelse med oexponerade graviditeter. Således uteslöts 
graviditeter som hade blivit exponerade för flera antibiotikapreparat. Exponeringen 
för antibiotika bedömdes under första trimestern. Identifiering av medfödda 
missbildningar skedde under det första levnadsåret. 
 
4.4.3 Resultat 

Efter tillämpning av inklusions samt exklusionskriterierna, genomfördes en justering 
för potentiella confounders, bland annat; moderns ålder vid 1DG, kön på fostret, 
utbildning (≤12 vs < 12 år), moderns kroniska sjukdomar, endometrios hos modern 
eller infektion. 
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Studien inkluderade av 139 938 graviditeter. Utav dessa blev 15 469 exponerade för 
antibiotika under de första tre månaderna av graviditeten vilket motsvarar 11%.   
 Exponering för nitrofurantoin var inte associerad med ökad risk för ”Major 
congenital malformation” , (MCM),  någon större medfödd missbildning. Med andra 
ord observerades ingen koppling mellan bruk av nitrofurantoin och förekomst av 
missbildningar, ingen signifikant ökad risk (Tabell 4). 
 
Tabell 4. Odds ratio för större missbildning för nitrofurantoinexponerade jämfört med oexponerade. 

Typ av 
missbildning 

Oexponerade 
(n= 124 469) 

Nitrofurantoin 
(n=874) 

 
”Major 

congential 
malformation” 

MCM 

 
n, 
% 

  

12 225 (9,82% ) 96 (10,98%) 

 
OR 

 
1,00 

 
1,02 

 
95 
CI 

 
Referens 

 
(0,82 1,26) 

OR= odds ratio 
CI= konfidensintervall 

 

4.5 Studie 5: Association between Antibiotic Use among Pregnant Women with 

Urinary Tract Infections in the First Trimester and Birth Defects, National Birth 

Defects Prevention Study 1997 to 2011. Ailes et al., 2016 (27). 

 
4.5.1 Syfte 

Studiens syfte var att analysera och kontrollera association av fosterskadors 
förekomst vid behandling med antibiotika hos kvinnor med urinvägsinfektion 
eftersom tidigare studier noterat ett samband mellan medfödda missbildningar och 
vissa antibakteriella preparat såsom exempelvis nitrofurantoin.  
 
4.5.2 Metod 

National birth defects prevention study, NBDPS,  är en multi-site, 
populationsbaserad fall- kontrollstudie. 
Fall och kontroll-grupperna bestod av spädbarn födda från och med 1:a Oktober 
1997 till och med 31:a december 2011. Spädbarnen i fall-gruppen hade någon 
medfödd missbildning av de 30 större missbildningar som hade identifierats i 
tillsynsprogrammet i olika stater i USA. Kontroll-gruppen bestod av spädbarn utan 
några större medfödda fosterskador. Mödrarna intervjuades via telefon och svarade 
på en enkät med frågor mellan 6 veckor och 24 månader efter beräknat datum för 
förlossningen. Information som erhölls via intervjun var bland annat, information om 
kost, yrke, sjukdomar samt infektioner. Det var även information om receptbelagda 
och receptfria läkemedel och kosttillskott innehållande olika typer av vitaminer som 
modern hade intagit. Kvinnorna frågades även ifall de hade haft njurinfektion, 
urinblåsinfektion eller urinvägsinfektion under perioden 3 månader före befruktning 
till graviditetens slut. Från den strukturerade intervjun fastställdes det under vilken 
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graviditetsmånad infektionen inträffade, samt information om de olika läkemedlen 
som föreskrevs till kvinnorna och eventuellt även information om doseringen. 
Exponering definierades som användning av antibakteriella medel perikonceptionellt 
(definierat som en månad före graviditet och de 3 första månaderna av graviditeten). 
NBPDS- klassificeringskriterier nyttjades av kliniska genetiker för att klassificera 
och analysera kliniska data avseende fosterskadorna som hade extraherats från 
medicinska journaler. 
Kvinnor som hade bland annat typ 1 eller typ 2 diabetes, inflammation i bäckenet, 
hade feber månaden före befruktning eller någon gång under de första 3 månaderna 
av graviditeten exkluderas från studien. Kvinnor exkluderades  från studien vid brist 
på information om urinvägsinfektion gällande diagnos och datum då kvinnan i fråga 
blev exponerad för antibiotika. 
Även i denna studie justerades oddsförhållanden. Hänsyn togs till bland annat 
moderns ålder, etnicitet, BMI före graviditet samt utbildning. Andra faktorer som 
uppmärksammades var intag av folsyratillskott månaden före och efter graviditet och 
intag av alkhol eller rökning omkring tiden för befruktning. 
För att uppskatta justerade oddsförhållanden samt deras 95% konfidensintervall 
konstruerades en multivariabel logistisk regressionsmodell. 
För att undvika eventuell ”confounding by indication” användes som kontrollgrupp 
kvinnor som också haft urinvägsinfektion perikonceptionellt men som behandlats 
med penicillin. 
 
4.5.3 Resultat  

Bland fall-gruppen rapporterade 2029 av 26 068 kvinnor, 7,8 %, att de hade drabbats 
av urinvägsinfektion månaden före graviditet. Motsvarande siffror för kontroll-
gruppen var 6,7 % vilket innebär 686 av 10 198 kvinnor. 
Det rapporterades att 68,2% av fall-gruppen och 66,6% av kontroll-gruppen, hade 
använt antibiotika. 
Det noterades en statiskt signifikant ökad risk för att barn föddes med läpp/gomspalt 
då mamman använt nitrofurantoin vid behandling av urinvägsinfektion 
perikonceptionellt jämfört med gruppen av mödrar som använt penicillin istället för 
nitrofurantoin. Justerat OR blev 1,97 (95%CI 1,10-3,53). 
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5 DISKUSSION  

 
 
Många antibiotika har nyttjats för behandling av infektioner av väldigt många 
gravida utan negativa påföljder på varken mor eller foster. Det finns dock kända 
risker förknippade med vissa typer av antibiotika. Trots att hela vår moderna 
sjukvård är kraftigt beroende av antibiotika, denna undermedicin som effektivt tar 
död på livsfarliga bakterier, är våra kunskaper fortfarande begränsade om möjliga 
biverkningar som kan påverka fostret. Detta trots att antibiotika har använts under 
flera decennier. Fortlöpande forskning som bidrar till ny kunskap är ständigt under 
utveckling, och leder till bättre förståelse av hur antibiotika kan påverka fostret (13). 
Ny australisk forskning har till exempel kommit fram till att barn, vars mödrar blev 
behandlade med antibiotika under sin graviditet, löper 20% ökad risk att drabbas av 
infektioner i jämförelse med barn där mamman inte tog antibiotika. I studien 
analyserades data från mer än 750 000 graviditeter i Danmark från år 1997 till 2009. 
Man fann att risken blev högre  ju närmare förlossningen mamman tog 
antibiotikakuren samt att mängden antibiotika spelade stor roll (12). 
 
De flesta antibiotika är ursprungligen produkter av mikrosvampar och har ofta blivit 
kemiskt modifierade för medicinsk användning. Det finns olika mekanismer genom 
vilka antibiotikan angriper olika bakterier. Antibiotika angriper både processer samt 
beståndsdelar hos bakterierna. De kan förhindra processer som tillverkning av 
protein i bakteriecellen eller uppbyggnad av cellväggen. Bakterier blir antingen helt 
eliminerade eller får sin tillväxt hämmad av antibiotika och på så sätt oskadliggörs 
bakterier generellt (14). E.coli bakterier är den främsta förekommande patogenen vid 
urinvägsinfektion. Forskningen under de senaste decennierna har visat på en ökad 
resistens hos bakterien mot penicillin, således kan användandet av nitrofurantoin för 
behandling av urinvägsinfektion berättigas av detta faktum. 
Nitrofurantoin är ett bakteriedödande syntetiskt läkemedel. Det introducerades för 
klinisk användning i vården år 1952. Substansen är en svag syra.  
Verkningsmekanismen är okänd men den mest väsentliga effekten är dess hämning 
av ett flertal bakterieenzymer samt den oskadliggörande effekten den har på bakterier 
genom att orsaka skador på bakteriellt DNA (28,29).I denna litteraturstudie ingår 5 
vetenskapliga artiklar som utvärderar och granskar sambandet mellan antibakteriella 
medel och fosterskador. Av dessa artiklar är två kohort-studier, två fall-
kontrollstudier och den resterande artikeln är en meta-analys. Fokus i studien ligger 
på att undersöka ett eventuellt samband mellan användning av nitrofurantoin under 
graviditet och uppkomst av fosterskador. 
 

5.1 Studie 1 (23) 

 Data från ”National Birth Defects Prevention Study” i USA, visar på ökad 
användning av antibakteriella läkemedel under tidigt skede av graviditet, med andra 
ord under det kritiska utvecklingsstadiet. Resultaten från denna fall- kontrollstudie 
gav stöd för de etablerade säkerhetsprofilerna för vissa  antibiotikaklasser. Dock 
kunde man bland gravida som tog nitrofurantoin iaktta en statistiskt signifikant ökad 
risk för utveckling av bland annat läpp- och gomspalt, OR 2,1 (95 % CI 1,2-3,9), och 
vissa hjärtmissbildningar hos foster, till exempel hypoplastisk vänsterkammare, OR 
4,2 (95 % CI 1,9-9,1).  
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Kartläggning av orsaker till fosterskador är bekymmersamt, då en defekt kan ha flera 
orsaker. Alternativt kan flera till synes orelaterade defekter eventuellt ha en 
gemensam bakomliggande orsak. Resultat från denna studie indikerar osäkerhet 
avseende användning av nitrofurantoin under graviditet vilket också indikerar ett 
behov för ytterligare granskning. Eftersom denna studie var en retrospektiv fall-
kontrollstudie var det omöjligt att fastlägga orsakssambandet mellan fosterskador och 
exponering av antibiotika. Ett samband kunde inte fastställas.  Att fastlägga huruvida 
medfödda defekter var associerade med själva det antibakteriella preparatet eller den 
underliggande infektionen var inte möjligt. Då mödrarna intervjuades 6 veckor till 2 
år efter graviditeten kunde de inte säkert komma ihåg vilka läkemedel de 
exponerades för. Detta var ytterligare en begränsning med studien. 
 

5.2 Studie 2 (24) 

Enligt författarna finns en samstämmighet mellan denna studies resultat och 
rekommendationer från ”American College of Obstetricians och Gynecologists 
Committee on Obstetric Practice” som rekommenderar användning av nitrofurantoin 
under de första tre månaderna av en graviditet och man anser att det är ett lämpligt 
preparat för behandling när andra antibiotikapreparat inte kan användas eller inte är 
tillgängliga. Detta var en omfattande befolkningsbaserad kohortstudie vars resultat 
indikerade att den totala risken för stora missbildningar efter att de gravida kvinnorna 
exponerades för nitrofurantoin inte var statistiskt signifikant ökad, oddskvoten var 
0,79 med 95 % CI 0,51 – 1,23. Emellertid iakttogs en ökad risk för överföring av 
spädbarn till neonatal intensivvårdsenhet, NICU, i de fallen där fostren utsatts för 
nitrofurantoin i jämförelse med den oexponerade kontrollgruppen. Man ansåg dock 
att detta kunde hänga samman med den underliggande infektionen som behandlades 
med nitrofurantoin snarare än med läkemedlet i sig. 
 

5.3 Studie 3 (25) 

Denna meta-analys syftade till att granska kopplingen mellan fosterexponering för 
nitrofurantoin under tidig graviditet och förhöjd risk för större missbildningar hos 
nyfödda barn. Allt fler studier hade rapporterat, som studie 2 (24), att nitrofurantoin 
inte har ett samband med ökad risk för missbildningar, samtidigt fanns publikationer, 
som studie 1 (23), som visat på ökad risk för vissa missbildningar.  
Det observerades ingen statistiskt signifikant ökad risk för stora medfödda 
missbildningar vid exponering för nitrofurantoin under den första trimestern av 
graviditeten utifrån data från fem kohortstudier, riskratio=1,01 med 95 % CI 0,81-
1,26. Meta-analysen granskade även tre fall-kontrollstudier och i dessa iakttogs att 
den sammantagna risken för större missbildningar ökade med OR=1,22; 95 % CI 
1,02- 1,45. Dock var den teratogena effekten av preparatet relativt liten. Inga 
statistiskt signifikanta samband hittades mellan specifika missbildningar hos fostret 
och exponering för nitrofurantoin under de första tre månaderna av graviditeten 
förutom ett samband mellan preparatet och hypoplastisk vänsterkammare, en sällsynt 
missbildning. Det noterades att de siffror som ledde till att resultatet påvisade en 
signifikant ökning kom från en enda fall-kontrollstudie, studie 1 ovan (23).  
 

5.4 Studie 4 (26) 

Detta var en stor kohortstudie som undersökte risken för stora medfödda 
missbildningar samt organspecifika missbildningar hos foster. Erhållet resultat visade 
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att nitrofurantoin inte var associerad med stora missbildningar. Resultatet är förenligt 
med övriga kohortstudier som granskats i detta arbete (24–26). 
Studiens styrka var bland annat användning av QPC, en befolkningsbaserad kohort 
som omfattar alla graviditeter i Quebec vilket därmed undviker risken för 
selektionsbias.  Potentiella confounders uppmärksammades och även infektioner som 
mödrarna drabbades av. Det utfördes en känslighetsanalys med kvinnor som hade 
använt penicillin som jämförelsegrupp för att ytterligare ta hänsyn till potentiella 
confounders.  
En begränsning med studien var avsaknad av information om bland annat rökning, 
folsyraintag samt alkoholintag som skulle kunna vara potentiella confounders. 
 

5.5 Studie 5 (27) 

Denna fall-kontrollstudie var den enda studien bland de valda vetenskapliga 
artiklarna i detta arbete som bearbetade och granskade antibiotikaanvändning vid 
behandling av urinvägsinfektion specifikt, under graviditet. Det har blivit mer vanligt 
med rapporter om urinvägsinfektioner under graviditet. Det noterades att 8 % av fall-
gruppen och 7 % bland kontrollgruppen hade rapporterat minst en urinvägsinfektion 
under perioden en månad före graviditet fram till den tredje månaden av graviditet. I 
jämförelse med kvinnor som rapporterat användning av penicillin, noterades en 
statistiskt signifikant koppling mellan nitrofurantoinanvändning perikonceptionellt 
och förekomst av läpp/gomspalt, OR 1,97 (95 % CI 1,10-3,53). Den observerade 
ökade förekomsten av missbildningar är samstämmig med övriga fall-kontrollstudier 
som granskats i detta arbete (23,25,27). 
Studien hade vissa begränsningar, för det första att mödrarna själva rapporterade 
exponering för både urinvägsinfektion och behandling 6 veckor till 2 år efter 
graviditet. Detta kan leda till en felaktig klassificering av exponeringen eftersom det 
inte fanns någon annan källa för verifikation. Ungefär en fjärdedel av kvinnorna som 
deltog i studien kunde inte komma ihåg namnet på antibiotikan de använde för 
behandling. Andra faktorer som kan ha påverkat studiens resultat är bristen på 
information om svårighetsgrad av infektionen som kvinnorna hade drabbats av och 
brist på information om typ av infektion. Även information gällande den bakteriella 
etiologin saknades. 
Styrkorna i denna studie var bland annat användningen av information från en 
multisite, populationsbaserad fall-kontrollstudie som hade strikta 
klassificeringskriterier gällande medfödda defekter. Dessutom gjorde studiens design 
det möjligt att undvika eventuell ”confounding by indication” eftersom endast 
urinvägsinfektioner studerades. 
 

5.6 Sammanfattande diskussion 

Utifrån meta-analysen (studie 3, 25) iakttogs skillnader i resultat mellan två olika 
typer av studier, kohortstudier och fall-kontrollstudier. Sammanlagda data från fem 
kohortstudier visade inte på någon statistiskt signifikant ökad risk för större 
missbildningar vid exponering för nitrofurantoin. Däremot visade sammanlagda data 
från tre fall-kontrollstudier ett statistiskt signifikant ökat OR för större 
missbildningar efter nitrofurantoinexponering. Kohortstudier kan vara retrospektiva 
eller prospektiva. Denna typ av studier kan undersöka en grupp under en längre 
period. Gruppen ifråga måste vara grundligt beskriven och avgränsad och man utgår 
från befintliga data om gruppen. Informationen används som grund för att kunna 
exempelvis se huruvida en exponering för ett visst ämne orsakar en viss 
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komplikation. Med hjälp av kohortstudier kan en bedömning utföras gällande 
riskfrekvensen för olika hälsorisker. Även om kohortstudier anses vara bra är de 
ganska dyra och tidskrävande studier. Fall-kontrollstudier är retrospektiva och 
undersöker om det föreligger en statistiskt signifikant skillnad mellan två grupper när 
det gäller exponeringsgraden för en specifik hälsorisk. Grupperna ska vara indelade 
så att en grupp innehåller resultat eller sjukdom och den andra gruppen bör vara utan 
resultat eller sjukdom. Huvudsakligt resultat i dessa studier är oddskvoten, 
bedömning om en ökad association föreligger, ett definitivt orsakssamband kan inte 
fastställas. Till skillnad från kohortstudier ger dessa studier snabba resultat och 
utförandet av studierna är billigare än de flesta andra studier. Fall-kontrollstudier är 
betydligt känsligare än kohortstudier för detektion av sällsynta händelser (30,31). 
 
En senare publicerad kohortstudie (studie 4, 26) visade inte heller på statistiskt 
signifikant ökad risk för större missbildningar efter nitrofurantoinexponering. En 
senare publicerad fall-kontrollstudie (studie 5, 27) visade dock igen ett statistiskt 
signifikant ökat OR för läpp/gomspalt efter nitrofurantoinexponering. I denna studie 
utgjordes kontrollgruppen av gravida kvinnor som också haft perikonceptionell 
urinvägsinfektion men som behandlats med penicillin i stället för nitrofurantoin. 
Därmed kunde ”confounding by indication” undvikas eftersom alla i studien 
behandlats för urinvägsinfektion. 
 
Nitrofurantoin har ett brett spektrum av antibakteriell aktivitet och förskrivs till ett 
väldigt stort antal kvinnor för behandling av urinvägsinfektion. Läkemedlet är 
kontraindicerat vid känd brist av G6PD på grund av risk för utveckling av hemolytisk 
anemi (se inledning). Enligt information från en rapport från USA år 2014 är  
nitrofurantoin det vanligaste läkemdlet till gravida, 34,7%  utav 14 286 totala 
graviditeter med UVI behandlades med nitrofurantoin under de första tre månaderna 
av graviditeten (32). 
 Det är också väldigt viktigt med adekvat behandling av urinvägsinfektioner under 
graviditet eftersom den underliggande infektionen kan leda till fosterskador. Enligt 
det svenska Medicinska födelseregistret har 5747 mödrar angivit att de har använt 
nitrofurantoin i tidig graviditet. I Janusinfo (33) noteras att fler barn föddes för tidigt 
och vägde mindre men detta kan bero på den bakomliggande sjukdomen hos modern. 
Missbilningsfrekvensen i stort anges i janusinfo vara normal även om en hög 
incidens för gomspalt (14 barn mot 8 förväntade) anges vara oroande. Liknande 
resultat indikerande en ökad risk för läpp- och/eller gomspalt kunde noteras i två av 
de granskade studierna i detta arbete (24,26).  
 
En äldre svensk studie, vars syfte var att identifiera maternell läkemedelsanvändning 
som kunde vara associerat med hjärtfel hos fostret, kopplade nitrofurantoin till 
hjärtkärlmissbildningar. I denna fall-kontrollstudie (34) identifierades 5015 fall av 
hjärtkärlmissbildningar som jämfördes med en kontrollgrupp bestående av alla barn 
födda i Sverige 1/7 1995-2001 (n=577 730). Kopplat till nitrofurantoinanvändning i 
tidig graviditet fann man 30 fall av hjärtkärlmissbildningar bland 2060 exponerade 
vilket i jämförelse med kontrollgruppen gav ett OR 1,68 (95% CI 1,17-2,40. 
Resultatet är förenligt med studie 1 (23) som också visar på ökad risk för vissa 
hjärtmissbildningar. 
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6 SLUTSATS  

 
 
Flertalet granskade studier noterade till synes motsatta resultat avseende huruvida 
exponering för nitrofurantoin under tidig graviditet orsakar större missbildningar 
eller inte. Detta är inte konstigt eftersom fall-kontrollstudier har avsevärt högre 
känslighet för detektion av sällsynta händelser jämfört med kohortstudier. Helt säkra 
tecken på ökad risk för fosterskador efter användning av nitrofurantoin under första 
trimestern av graviditet har inte kunnat fastläggas även om små förhöjda risker har 
noterats i vissa studier. Detta handlar då om små förhöjda risker för händelser som i 
sig är ganska sällsynta. Risken att underliggande infektion kan leda till fosterskador 
kan vara större än risken med själva läkemedlet i fråga. En del studier antyder dock 
en ökad risk för missbildningar vid nitrofurantoinexponering, även vid jämförelser 
med kontroller vars UVI behandlats med penicillin. Det kan därmed vara rimligt att i 
första hand använda penicillin vid behandling av UVI hos gravida när detta är ett 
möjligt alternativ.  
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