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Wspó³praca interdyscyplinarna w postnatalnej
diagnostyce wad wrodzonych uk³adu
moczowego.
Czêæ I. Wady z poszerzeniem dróg
moczowych
Wady wrodzone uk³adu moczowego stanowi¹ jedn¹ z najczêstszych przyczyn przewlek³ej choroby nerek w okresie rozwojowym. Szczególne znaczenie
maj¹ przede wszystkim w pierwszych miesi¹cach i latach ¿ycia dziecka. W przypadku wad zaporowych wczesne wykrycie wady wrodzonej i zastosowanie celowanego leczenia lub profilaktyki postêpu choroby pozwala na utrzymanie prawid³owej lub spowolnienie postêpu niewydolnoci nerek. Takie dzia³anie wymaga cis³ej wspó³pracy interdyscyplinarnej oraz wypracowania schematów postêpowania lekarzy kilku specjalnoci oraz spójnego systemu opieki zdrowotnej ze sprawnym przep³ywem informacji oraz w³aciw¹ dostêpnoci¹ us³ug
medycznych w szczególnoci wysokiej jakoci badañ ultrasonograficznych.
Jedynie cis³a kooperacja ginekologa-po³o¿nika, specjalisty neonatologa, pediatry, radiologa a w nastêpnym etapie nefrologa i urologa mo¿e prowadziæ do
zapewnienia odpowiedniej jakoci opieki medycznej i w ostatecznym rachunku
zmniejszenia kosztów takiej opieki poprzez przyspieszenie procesu diagnostycznego, redukcjê zbêdnych badañ oraz ograniczenie powik³añ wady.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 127-133)
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Interdisciplinary cooperation in postnatal diagnosis of
congenital abnormalities of kidney and urinary tract
Part I. Urinary tract dilatation
Congenital abnormalities of kidney and urinary (CAKUT) tract become one
of the most frequent diseases leading to chronic kidney disease (CKD) in childhood. Detection of these abnormalities is of primary importance in the neonates
and infants. Early detection and treatment of CAKUT with urinary tract dilatation
or introduction of relevant nephroprotection enables preservation of kidney function or slowering renal failure progression. Success in this field requires interdisciplinary care, algorithms for different specialists and adequate medical care
system with smooth information transmission and relevant availability of high
quality ultrasound equipment. Close cooperation of obstetricians,
neonatologists, paediatricians together with nephrologists and urologist should
lead to sufficient medical care and finally with subsequent decrease of costs
due to shortening time of diagnosis. Moreover, this should reduce the number
of unnecessary investigations and the number of complications in these patients.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 127-133)

Artyku³ powsta³ na podstawie "Zaleceñ Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dzieciêcej dotycz¹cych postêpowania z noworodkiem i niemowlêciem z prenatalnym podejrzeniem wady wrodzonej uk³adu moczowego" za zgod¹ Zarz¹du Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dzieciêcej, które jest posiadaczem praw
autorskich i sponsorem ich wydania. Pe³ny tekst zaleceñ dostêpny jest na stronie Polskiego Towarzystwa
Nefrologii Dzieciêcej: www.ptnfd.pl.

Wstêp
Wady wrodzone uk³adu moczowego s¹
drugimi (zaraz za wadami uk³adu kr¹¿enia),
co do czêstoci wadami wykrywanymi w

prenatalnym badaniu p³odu. Wed³ug Polskiego Rejestru Dzieci Leczonych Nerkozastêpczo, uropatie zaporowe stanowi³y 29%,
hipo lub dysplazje nerek 11%, a torbielowa-
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toæ nerek 10% wszystkich rozpoznañ u
ponad 700 dzieci dializowanych w Polsce
od 2000 roku. Czêstoæ wystêpowania nieprawid³owych objawów ultrasonograficznych
p³odu siêga nawet 0,7/100 badanych pacjentek [17].
O ile w przypadku powa¿nych wad uk³adu kr¹¿enia matka trafia od razu pod opiekê specjalistycznego referencyjnego orodka perinatologicznego i ci¹¿a jest pod cis³ym nadzorem do porodu w³¹cznie, to wiêkszoæ nieprawid³owych obrazów dotycz¹cych uk³adu moczowego nie powoduje takiego transferu opieki [2,28,17]. Jedynie w
przypadku towarzysz¹cego ma³owodzia lub
bezwodzia oraz wybitnie charakterystycznego obrazu uk³adu moczowego p³odu decyzja prowadz¹cego ci¹¿ê jest jednoznaczna.
Kontynuacja diagnostyki pourodzeniowej
znajduje siê w rêkach lekarzy opiekuj¹cych
siê dzieckiem w pierwszych miesi¹cach ¿ycia [5,18].
W³aciwe wykorzystanie szansy rozwoju
diagnostyki prenatalnej spoczywa w rêkach
wielospecjalistycznego zespo³u lekarzy,
sk³adaj¹cego siê z ginekologa po³o¿nika,
neonatologa, pediatry i lekarza rodzinnego
oraz wspó³pracuj¹cymi z nimi specjalistami
w dziedzinie nefrologii oraz urologii dzieciêcej (rycina 1). Rola tych dwóch ostatnich
specjalistów polega konsultacjach na ka¿dym z etapów diagnostyki prenatalnej i tu¿
po narodzinach oraz na przejêciu opieki nad
noworodkiem i niemowlêciem w zale¿noci
od wskazañ na pocz¹tku lub w trakcie procesu diagnostycznego. Rol¹ specjalistów
jest przygotowanie schematów dzia³ania dla
ca³ego zespo³u wielodyscyplinarnego w
oparciu o aktualne dane dotycz¹ce skutecznoci sposobów leczenia oraz rokowania w
poszczególnych jednostkach chorobowych.
Schematy takie, przygotowane o analizy
oparte na faktach lub opinie ekspertów maj¹
za zadanie usprawniæ opiekê nad pacjentami, skróciæ czas do postawienia w³aciwej
diagnozy ale tak¿e ograniczyæ niepotrzebn¹ diagnostykê. Warto jest promowaæ
wspó³pracê interdyscyplinarn¹, powstawanie rekomendacji adresowanych do grup
specjalnoci lekarskich. W odpowiedzi na
takie zapotrzebowanie Polskie Towarzystwo
Nefrologii Dzieciêcej (PTND) przygotowa³o
zalecenia co do postêpowania z noworodkiem z prenatalnym podejrzeniem wady wrodzonej uk³adu moczowego, które zosta³y
skonsultowane przez specjalistów z urologii, diagnostyki obrazowej oraz ginekologii i
po³o¿nictwa.
Zasady wykonywania
ultrasonograficznych badañ
prenatalnych
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
opublikowa³o i stale aktualizuje zalecenia
dotycz¹ce diagnostyki (obrazowej i biochemicznej) prawid³owo przebiegaj¹cej ci¹¿y.
Diagnostyka ultrasonograficzna p³odu jest
kluczowym badaniem pocz¹wszy od potwierdzenia obecnoci ¿ywego p³odu, prawid³owoci jego rozwoju do wykrycia wad
wrodzonych dotycz¹cych pojedynczych
uk³adów lub narz¹dów. Nale¿y przyj¹æ, ¿e
w przypadku wad uk³adu moczowego ka¿de z zalecanych badañ (pocz¹wszy od 11
do 34 tygodnia ci¹¿y) niesie znacz¹ce informacje kliniczne przedstawione na rycinie

128

2. Poszerzenie dróg odprowadzaj¹cych
mocz najczêciej opisywane jest jako poszerzenie miedniczki nerkowych (rycina 3).
Szczególnie wa¿ne jest by objawy alarmuj¹ce powa¿nej wady wrodzonej zosta³y odnalezione i w³aciwie wykorzystane w postêpowaniu przed i pourodzeniowym (tabela I). Wady przebiegaj¹ce z przeszkod¹ podpêcherzow¹ (zastawki cewki tylnej, atrezja
cewki) s¹ wykrywane zwykle w II badaniu
usg w ci¹¿y i wtedy istnieje mo¿liwoæ skutecznej interwencji prenatalnej polegaj¹cej
na odbarczeniu pêcherza moczowego i ew
infuzji wód p³odowych, które s³u¿yæ maj¹
poprawieniu rokowania ci¹¿y i noworodka.
Organizacja opieki oko³oporodowej
Wiêkszoæ ci¹¿, w których podejrzewa
siê obecnoæ wady wrodzonej uk³adu moczowego przebiega prawid³owo i rozwi¹zanie nastêpuje zgodnie z terminem. Rzadko
podejrzenie wady wrodzonej uk³adu moczowego z zastojem moczu jest wskazaniem
do wczeniejszego ukoñczenia ci¹¿y. Wiêkszoæ noworodków przychodzi na wiat w
orodkach I i II stopnia referencyjnoci. Czas
pobytu na oddziale noworodkowym warunkowany jest technik¹ rozwi¹zania ci¹¿y (7
dni po ciêciu cesarskim, 2-3 dni po porodzie si³ami natury) oraz stanem ogólnym
dziecka. W wiêkszoci jedynie w³aciwie
przekazana wiadomoæ od ginekologa powoduje wykonanie badania ultrasonograficznego jamy brzusznej w czasie pobytu w szpitalu. Dzieci klinicznie zdrowe oddawane s¹
pod opiekê lekarza rodzinnego i po³o¿nej.
Jest niezwykle wa¿ne, by ci specjalici byli
wiadomi koniecznoci kontynuowania diagnostyki (zalecenie, karta wypisowa, informacja dla rodziców). Dzieci z powik³aniami
oko³oporodowymi a maj¹ce w wywiadzie
prenatalnym sugestiê wady wrodzonej uk³adu moczowego zwykle maj¹ wykonywane
usg i ocenian¹ czynnoæ nerek i badanie
moczu w czasie pobytu w szpitalu.
Zasady wykonania badania
ultrasonograficznego po porodzie
Ultrasonografia (USG) jest podstawow¹
metod¹ w rozpoznawaniu wad wrodzonych
uk³adu moczowego, w tym wodonercza wrodzonego (ww) u dzieci, tak w diagnostyce
prenatalnej, jak i monitorowaniu wady postnatalnie. Podstawowymi zaletami metody w
rozpoznaniu wad z poszerzeniem uk³adu
kielichowo- miedniczkowego (UKM) nale¿¹
[3,20,22]:
1. Brak szkodliwego wp³ywu ultradwiêków w zakresie diagnostycznym na pacjenta w tym tak¿e na p³ód i noworodka.
2. Mo¿liwoæ zobrazowania uk³adu moczowego, w tym nerek w ka¿dych warunkach klinicznych.
3. Blisko 100% czu³oæ w rozpoznawaniu poszerzenia uk³adu kielichowo-miedniczkowego nerek (UKM).
4. Brak u¿ycia promieniowania jonizuj¹cego i do¿ylnych rodków kontrastowych.
5. Mo¿liwoæ powtarzania badañ USG
w zale¿noci od potrzeb.
Obecnie diagnostykê ultrasonograficzn¹ wady przeprowadza siê w czasie ¿ycia
p³odowego. Natomiast celem badania wykonywanego po porodzie jest weryfikacja
wady, ocena stopnia poszerzenia UKM przy

zwiêkszaj¹cej siê funkcji filtracyjnej nerek w
¿yciu pozap³odowym [8]. Pierwsze badanie
postnatalne powinno byæ wykonane w oddzia³ach neonatologicznych. Czas wykonania badania uzale¿nia siê od stanu klinicznego dziecka oraz rodzaju wady. W przypadku wad z poszerzeniem UKM badanie
wykonuje siê jak najpóniej w czasie pobytu w orodku neonatologicznym, a wiêc w 3
-7 dobie ¿ycia. Dziêki takiemu podstêpowaniu USG daje mo¿liwoæ oceny adekwatnego poszerzenia dróg wyprowadzaj¹cych
mocz, jednoczenie zmniejszaj¹c liczbê
badañ fa³szywie ujemnych.
Badanie powinno byæ wykonywane aparatem nowej generacji zaopatrzonym w sondy wysokiej rozdzielczoci o czêstotliwoci
powy¿ej 7 MHz [6]. Sondy o czêstotliwoci
5 MHz i ni¿ej nie spe³niaj¹ warunków prawid³owego badania w diagnostyce USG w
neonatologii.
Ocena USG uk³adu moczowego
Technika wykonania badania USG noworodka z podejrzeniem wady z poszerzeniem drogi odp³ywu moczu nie ró¿ni siê w
sposób istotny od badañ u noworodków z
innych przyczyn klinicznych. Jednak istotne jest adekwatne nawodnienie dziecka
przed badaniem, a wiêc USG wykonuje siê
po nakarmieniu dziecka. W okrelonych
przypadkach, aby oceniæ przyrost poszerzenia UKM w zale¿noci od diurezy, dokonuje
siê pomiarów podczas dwóch badañ, przed,
a nastêpnie w 20-30 min po karmieniu. Najistotniejsz¹ czêci¹ badania ultrasonograficznego jest dokonanie pomiarów UKM, a
nastêpnie prawid³owe zinterpretowanie stopnia jego poszerzenia. Istnieje wiele sposobów opisanych przez ró¿nych autorów oceny stopnia szerokoci UKM, w wiêkszoci
s¹ to zapo¿yczenia klasyfikacji z USG prenatalnego. Czêæ klasyfikacji wykorzystuje
pomiar szerokoci miedniczki w osi przódty³ (antero-posterior diameter) [12]. Wymiar
miedniczki powy¿ej 5-7 mm w badaniu po II
dobie ¿ycia przyjmuje siê jako nieprawid³owy. Klasyfikacja ta nie bierze pod uwagê
stopnia poszerzenia kielichów, ani moczowodów, a jedynie matematyczny pomiar
szerokoci miedniczki. Innym podzia³em
stopni poszerzenia UKM jest schemat zaproponowany przez Society for Fetal Urology (SFU) [10]. W tej klasyfikacji ocenia siê
jakociowo stopieñ poszerzenia miedniczki
i kielichów, bez dokonania pomiarów i przypisuje siê do jednego z czterech stopni wg
kryteriów opisanych w tabela II.
Klasyfikacja SFU jest stosunkowo prostym podzia³em, jednak ma równie¿ swoje
s³abe strony, gdy¿ nie analizuje stopnia poszerzenia moczowodu, nie interpretuje wielkoci liczbowych pomiarów miedniczki, które
u³atwia³by rozgraniczanie miêdzy poszczególnymi stopniami, a tak¿e nie bierze pod
uwagê stopnia zaniku warstwy mi¹¿szowej
nerki oraz obecnoci zmian dysplastycznych. Trzeba jednak stwierdziæ, ¿e wszystkie dodatkowo wymienione elementy oceny uk³adu moczowego s¹ konieczne na etapie badañ w orodkach specjalistycznych.
Riccabona i wsp. w 2007 roku zaproponowali po³¹czenie skali SFU i wymiarów AP
miedniczki [21). Wed³ug tej klasyfikacji poszerzenie UKM podzielono na 6 stopni (tabela III). Podzia³ wg ESPR Work Group jest
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Rycina 1
Wspó³praca interdyscyplinarna w opiece nad dzieckiem z wad¹ uk³adu moczowego podejrzewan¹ prenatalnie.
Interdisciplinary cooperation in diagnosis of congenital urinary tract malformations.

Rycina 2
Diagnostyka prenatalna wad uk³adu moczowego w odniesieniu do standardów diagnostyki prawid³owej ci¹¿y wg Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Prenatal diagnosis of urinary tract malformations according to standards of Polish Society of Gynecologists.
Tabela I
Obraz ultrasonograficzny przy podejrzeniu przeszkody podpêcherzowej.
Ultrasound diagnosis of posterior urethral valves.
M o ¿liw o  æ ro zp o zn a n ia
W y n ik b a d a n ia u ltra s o n o g ra fic zn e g o
za s ta w e k c e w k i ty ln e j
obustronne poszerzenie górny ch dróg m oczow y ch (obustronna
podejrzenie
hy droureteronefroza) pow iêkszony pêcherz m oczow y u p³odu
du¿e praw dopodobieñstw o

obustronne poszerzenie górny ch dróg m oczow y ch pow iêkszony,
grubocienny pêcherz m oczow y poszerzona cew ka ty lna
(objaw "dziurki od klucza")

bardzo du¿e praw dopodobieñstw o
ZC T

obustronne poszerzenie górny ch dróg m oczow y ch pow iêkszony,
grubocienny pêcherz m oczow y poszerzona cew ka ty lna
(objaw "dziurki od klucza") m a³ow odzie w zm o¿ona
echogenicznoæ m i¹¿szu nerek

Tabela II
Klasyfikacja poszerzenia uk³adu kielichowo-miedniczkowego wg Society for Fetal Urology
Renal pelvis dilatation by Society for Fetal Urology classification.
S to p ie ñ p o s ze rze n ia U K M
I

C e c h y c h a ra k te ry s ty c zn e p o s ze rze n ia U K M

0

nieznacznie poszerzona m iedniczka, bez poszerzenia kielichów

II0

m iernie poszerzona m iedniczka z nieznaczny m poszerzeniem kielichów

III0

du¿a m iedniczka, poszerzone kielichy, ale szerokoæ w arstw y m i¹¿szow ej
 praw id³ow a

I V0

bardzo du¿a m iedniczka, du¿e kielichy, zw ê¿ona w arstw a m i¹¿szow a nerek

bardzo przydatny w orodkach specjalistycznych w ocenie stopnia rozleg³oci
wady, jak równie¿ w ocenie prognostycznej
co do funkcji nerki.

Natomiast zastosowanie do badania g³owic wysokich czêstotliwoci powy¿ej 12 MHz
oraz nowych opcji obrazowania umo¿liwia
ocenê zmian wtórnych, dysplastycznych,
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drobnych torbielowatych oraz ich rozleg³oci w mi¹¿szu ca³ej nerki. Tak dok³adna ocena ultrasonograficzna jest konieczna na
poziomie diagnostyki specjalistycznej nefrourologicznej. Z tego wynika wniosek, ¿e
pacjent z wad¹ z poszerzeniem UKM wymaga kilkustopniowej diagnostyki specjalistycznej (rycina 4)
Interpretacja USG w orodku specjalistycznym powinna opieraæ siê na analizie
wszystkich badañ obrazowych, w tym scyntygraficznych celem oceny czy poszerzenie
jest zwi¹zane z blokiem odp³ywu moczu.
Gdy¿ na podstawie samego badania USG
ocenia siê jedynie stopieñ poszerzenia dróg
wyprowadzaj¹cych mocz, ale nie mo¿na
odpowiedzieæ na pytanie czy jest obecna
przeszkoda istotna hydrodynamicznie w
odp³ywie moczu.
Zalecenia wstêpne
Zaleca siê, by wszystkie dzieci z podejrzeniem prenatalnym wady uk³adu moczowego mia³y wykonane badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej w pierwszych dobach ¿ycia (doba 1.-7.). O terminie badania
decyduje stan dziecka i rodzaj podejrzewanej wady (badanie pilne w 1.-2. dobie, a badanie planowe w 3.-7. dobie). Do ustalenia
postêpowanie zalecane jest kolejne badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, które powinno zostaæ wykonane w terminie 4.6. tygodni od pierwszego [1].
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Rycina 3
Obraz prenatalny poszerzenia uk³adu kielichowo-miedniczkowego.
Prenatal dilatation of renal pelvis.

Diagnostyka U SG prenatalna  w ykr ycie wa dy

Diagnostyka U SG neona tolo giczna  ocena U M ,
potwier dzenie obec noci w a dy

Diagnostyka U SG pe diatryczna
-w ykrycie w ady U M w okresie
postna ta lnym

Diagno styka U SG spe cjalistyczna w o ro dku ne fro-uro lo gicznym

o ce na sto pnia nasilenia w ady

kw alifikacja do zabie gu o pe racyjne go

o kreso w a ko ntro la po zab ie gu

Rycina 4
Stopnie diagnostyki ultrasonograficznej pacjenta z wrodzon¹ wad¹ uk³adu moczowego.
Stages of ultrasound imaging s of a patient with congenital urinary tract malformation.
Tabela III
Stopnie poszerzenia UKM wg ESPR Work Group.
Classification of renal pelvis dilatation by ESPR Work Group
S to p ie ñ p o s ze rze n ia u k ³ a d u
k ie lic h o w o m ie d n ic zk o w e g o

C e c h y c h a ra k te ry s ty c zn e

00

UKM niew idoczny, lub zaznaczony

I
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0

Widoczna m iedniczka, w y m iar AP poni¿ej 5-7m m

II0

M iedniczka o w y m iarze 5/7-10 m m , kielichy w idoczne z praw id³ow y m
zary sem sklepieñ i brodaw ek

III0

M iedniczka poszerzona pow y ¿ej 10m m , kielichy z zatarciem zró¿nicow ania
granic m iêdzy sklepieniem kielichów i brodaw ek
(w y okr¹glenie zary sów sklepieñ), bez zw ê¿enia w arstw y m i¹¿szow ej nerki

I V0

Znacznego stopnia poszerzenie UKM ,
ze zw ê¿eniem w arstw y m i¹¿szow ej nerki

V0

Bardzo znaczne poszerzenie ca³ego UKM , w arstw a m i¹¿szow a w idoczna
jako w ¹ski pasek hom ogennej tkanki dooko³a UKM

W pierwszym etapie diagnostyki pourodzeniowej uczestnicz¹ lekarze neonatolodzy (rycina 5). Ich zadaniem jest weryfikacja rozpoznania prenatalnego oraz podjêcie decyzji co do dalszego postêpowania.
Przede wszystkim zobowi¹zani s¹ do ustalenia
wskazañ do pilnej interwencji specjalistycznej i
zabezpieczenia stanu noworodka do orodka
wy¿szej rangi. Z drugiej strony rol¹ neonatologa a potem lekarza rodzinnego jest równie¿ informowanie rodziców dziecka o zaawansowaniu wady i zmniejszenie stresu wywo³anego
wynikiem badania prenatalnego, jeli po urodzeniu siê nie potwierdza.
Ustalono, ¿e planowa diagnostyka u
noworodka w dobrym stanie ogólnym obejmuje badanie ultrasonograficzne w 3.-7.
dobie po urodzeniu (tu¿ przed wypisaniem
z oddzia³u noworodkowego). Wykonuj¹c
badanie w tym okresie mo¿na unikn¹æ wyników fa³szywie ujemnych spowodowanych
przejciowym fizjologicznym gorszym nawodnieniem dziecka w 1.-2. dobie ¿ycia.
Dalsza diagnostyka mo¿e odbywaæ siê w
trybie ambulatoryjnymi (poradnia POZ lub
poradnia specjalistyczna).
Poród dziecka z podejrzeniem powa¿nej wady wrodzonej uk³adu moczowego
(sk¹powodzie, podejrzenie braku mi¹¿szu
obu nerek lub zastawek cewki tylnej) powinien odbywaæ siê w orodku referencyjnym
zapewniaj¹cym intensywn¹ opiekê oko³oporodow¹. Badanie usg powinno odbyæ siê w
pierwszej dobie ¿ycia. Nale¿y monitorowaæ
diurezê poprzez za³o¿enie cewnika do pêcherza moczowego oraz podaæ profilaktykê zaka¿eñ uk³adu moczowego  antybiotyk (w przypadku podejrzenia zastawek cewki tylnej lub znacznego poszerzenie uk³adów
kielichowo-miedniczkowych). Nale¿y oceniæ
czynnoæ nerek noworodka poprzez pomiar
diurezy godzinowej oraz pomiar stê¿enia
mocznika i kreatyniny w surowicy (z
uwzglêdnieniem wartoci tych wskaników
u matki). Konsultacja urologa i nefrologa
powinna odbyæ siê w pilnym trybie [2,9,
17,26].
Wady wrodzone uk³adu moczowego
przebiegaj¹ce z poszerzeniem dróg moczowych s¹ najczêstsze. Ta grupa wad wymaga kooperacji lekarza opieki podstawowej i
specjalisty urologa i nieco rzadziej nefrologa. Wady daj¹ce obraz poszerzenia dróg
moczowych to zwê¿enie podmiedniczkowe
moczowodu, zwê¿enie przypêcherzowe
moczowodu, moczowód olbrzymi, wsteczny odp³yw pêcherzowo-moczowodowy oraz
przeszkoda podpêcherzowa (zastawki cewki tylnej u ch³opców). Liczne analizy retrospektywne i prospektywne wykaza³y, ¿e poszerzenie miedniczki nerkowej w badaniu
prenatalnym (najczêstsza nieprawid³owoæ)
w znacz¹cej liczbie przypadków ma charakter ³agodny i nie potwierdza siê obecnoci
wady po urodzeniu. Nawet w przypadku potwierdzenia wady pod postaci¹ zwê¿enia
moczowodu lub wstecznego odp³ywu pêcherzowo-moczowodowego wobec wyników ostatnich badañ i opinie ekspertów sugeruj¹ jak najbardziej zachowawcze postêpowanie. Szczególnym przypadkiem wymagaj¹cym natychmiastowej interwencji jest
podejrzenie obecnoci zastawek cewki tylnej, wady uszkadzaj¹cej najbardziej uk³ad
moczowy i czynnoæ nerek, prowadz¹c do
ich niewydolnoci.
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Rycina 5
Algorytm wstêpnego postêpowania diagnostycznego u noworodka i niemowlêcia z prenatalnym podejrzeniem wady wrodzonej uk³adu moczowego.
Initial diagnosis in neonate and infant with prenatally suspected congenital urinary tract malformation.

Rycina 6
Postêpowanie po urodzeniu w przypadku prenatalnie stwierdzonego poszerzenia uk³adu kielichowo-miedniczkowego.
Diagnostic algorithm in case of prenatal renal pelvis dilatation.

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2010  14  Numer 3

Poszerzenie uk³adu
kielichowo-miedniczkowego
Jeli w prenatalnym badaniu USG rozpoznano izolowane jedno- lub obustronne
poszerzenie uk³adu kielichowo-miedniczkowego (UKM), nie istnieje podejrzenie obecnoci wady z³o¿onej. Poród dziecka i wstêpna postnatalna weryfikacja wady mo¿e mieæ
miejsce w szpitalu rejonowym. Za istotne
poszerzenie UKM, wymagaj¹ce monitorowania, uznaje siê poszerzenie miedniczki
nerkowej w projekcji A-P powy¿ej 5 mm w
3.-7. dobie ¿ycia i 10 mm w 4.-6. tygodniu
lub póniej. W przypadku izolowanego, niepowik³anego, jedno- lub obustronnego poszerzenia UKM nie ma wskazañ do wykonania cystografii mikcyjnej.
Przyczyn¹ poszerzenia UKM u p³odu
jest najczêciej przeszkoda zlokalizowana
na wysokoci po³¹czenia miedniczkowomoczowodowego. Poszerzenie UKM mo¿e
byæ tak¿e jedynym widocznym objawem
choroby dotycz¹cej ni¿szych piêter uk³adu
moczowego [1,26,27]. Postêpowanie diagnostyczne ma na celu wyodrêbnienie tych
dzieci, u których przyczyn¹ wodonercza jest
przeszkoda zagra¿aj¹ca prawid³owemu
funkcjonowaniu nerki, które to przypadki
wymagaj¹ leczenia operacyjnego (rycina 6).
W skrajnych postaciach wodonercza, w których znaczne poszerzenie UKM doprowadzi³o do zaniku mi¹¿szu nerki wymagana
jest konsultacja urologiczna i nefrologiczna ju¿ po pierwszym badaniu USG [11,
15,16].
Poza usg standardem w diagnostyce
wodonercza jest badanie renoscyntygraficzne, którego wynik decyduje o dalszych
losach chorej nerki. Ze wzglêdu na dojrzewanie czynnociowe nerek w pierwszych
tygodniach po urodzeniu, wskazane jest
wykonanie badania izotopowego najwczeniej po 6.-8. tygodniu ¿ycia dziecka [1517].
Poszerzenie moczowodu
Po potwierdzeniu rozpoznania szerokiego moczowodu, nale¿y noworodka przes³aæ do oddzia³u urologii lub nefrologii dzieciêcej celem dalszej diagnostyki. Dalsza
diagnostyka to: cystografia celem rozpoznanie etiologii: moczowód odp³ywowy/
przeszkodowy i renoscyntygrafia celem
okrelenia funkcji nerki.
Prenatalne rozpoznanie szerokiego
moczowodu jest trudne. Czêciej moczowód szeroki rozpoznawany jest w czasie
diagnostyki postnatalnej, bêd¹cej nastêpstwem stwierdzenia poszerzenia uk³adu
kielichowo-miedniczkowego w czasie ci¹¿y [23,24). Prawid³owa szerokoæ moczowodu u dzieci rzadko przekracza 5 mm,
natomiast moczowód o rednicy powy¿ej 7
mm okrela siê terminem moczowód olbrzymi. Definicja ta przedstawia stan anatomiczny, bez uwzglêdnienia przyczyny
powstania patologii. Poszerzony moczowód
mo¿e byæ wtórny do przeszkody, odp³ywu
lub nie mieæ uchwytnej przyczyny (idiopatyczny  nieprzeszkodowy i nieodp³ywowy
 rycina 7) [19]. Postêpowanie diagnostyczno-terapeutyczne zale¿ne jest znalezionej
przyczyny i powinno byæ wykonywane w
orodku specjalistycznym po konsultacji
urologa. Nefrolog jest zaanga¿owany jeli
wystêpuj¹ nawrotowe zaka¿enia uk³adu
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Rycina 7
Rycina przyczyny poszerzenia moczowodu w badaniu pre- i postnatalnym.
Megauterter detected pre- and postnataly - underlying malformations.

moczowego z uszkodzeniem mi¹¿szu nerek
(albuminuria, bia³komocz, blizny w mi¹¿szu).
Zastawki cewki tylnej
W przypadku podejrzenia zastawek
cewki tylnej lub przeszkody podpêcherzowej
konieczne jest za³o¿enie cewnika do pêcherza moczowego celem odbarczenia uk³adu
moczowego, pobrania moczu do badañ. Badanie ultrasonograficzne musi byæ wykonane w trybie pilnym (w 1. dobie ¿ycia)  celem oceny uk³adu moczowego.
Zastawki cewki tylnej (ZCT) stanowi¹
tak¿e coraz czêciej rozpoznawan¹ prenatalnie wadê uk³adu moczowego (1:1250 skriningowych badañ). Wada ta nale¿y do najbardziej uszkadzaj¹cych uk³ad moczowy, a
nasilenie zmian w dolnych i górnych drogach
moczowych zale¿y od stopnia przeszkody.
ZCT s¹ tak¿e jedn¹ z nielicznych wad wrodzonych uk³adu moczowego stanowi¹cych
bezporednie zagro¿enie ¿ycia w okresie
noworodkowym.
Czêstoæ wystêpowania ZCT oceniana
jest na 1:5000 do 1:12500 przypadków
wród ¿ywo urodzonych ch³opców [14]. Rozpoznanie u p³odu podejrzenia ZCT powinno
skutkowaæ skierowaniem ciê¿arnej kobiety
do orodka referencyjnego celem dalszego
prowadzenia ci¹¿y i porodu w w/w orodku
oraz przekazaniem noworodka po porodzie
bezporednio od orodka specjalistycznego
(urologicznego lub nefrologicznego) [4,7,
13,25]. Noworodki z ujemnym badaniem prenatalnym ale podejrzeniem tej wady po urodzeniu powinny byæ tak¿e w trybie pilnym
przekazywane do orodka referencyjnego III
rzêdu. Ch³opcy z zastawkami cewki tylnej
zwykle s¹ pacjentami oddzia³ów intensyw-
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nej opieki neonatologicznej. Obowi¹zuje podanie profilaktycznej antybiotykoterapii oraz
wyrównywanie stwierdzanych zaburzeñ
wodno-elektrolitowych. Zalecane jest przekazanie noworodka do orodka specjalistycznego urologii lub nefrologii dzieciêcej
celem dalszej diagnostyki i leczenia. Zabieg
usuniêcia zastawek przeprowadzany jest
metod¹ cystoskopii (w zale¿noci o masy
cia³a dziecka). Rzadziej stosuje siê przetokê nad³onow¹. Zwykle obserwowana niewydolnoæ nerek ustêpuje. Niekiedy dzieci wymagaj¹ leczenia nerkozastêpczego, szczególnie przy wspó³istnieniu wtórnych zmian
w mi¹¿szu nerek. D³ugotrwa³e rokowanie co
do utrzymania czynnoci nerek jest jednak
niepewne, szczególnie w wieku m³odzieñczym. W takim wypadku zespó³ neonatologa, urologa i nefrologa powinien zostaæ poszerzony o psychologa i dietetyka ze wzglêdu na znacznie poszerzony zakres terapeutyczny.
Profilaktyka zaka¿eñ uk³adu
moczowego
Farmakologiczna profilaktyka
zaka¿eñ uk³adu moczowego (ZUM)
u noworodków z prenatalnym podejrzeniem wady uk³adu moczowego ogólnie nie
jest zalecana. Cewnikowanie diagnostyczne noworodków (cystouretrografia mikcyjna, na posiew moczu) powinno odbywaæ siê
pod os³on¹ leku przeciwbakteryjnego, podawanego do 3 dni.
Stosowanie farmakologicznej
profilaktyki zaka¿eñ uk³adu
moczowego (ZUM)
u noworodka/niemowlêcia z prenatalnym podejrzeniem wady uk³adu moczowe-

go budzi wiele kontrowersji. Wyj¹tek stanowi¹ dzieci z podejrzeniem zastawek cewki
tylnej, ze znacznym obustronnym poszerzeniem uk³adów kielichowo-miedniczkowych,
wymagaj¹ce monitorowania diurezy (cewnik za³o¿ony do pêcherza moczowego). W
tych przypadkach nale¿y stosowaæ farmakologiczn¹ profilaktykê ZUM do czasu wykonania pe³nej diagnostyki uk³adu moczowego). Brak jest do tej pory wystarczaj¹cej
liczby badañ klinicznych oceniaj¹cych efektywnoæ podawania profilaktyki zaka¿eñ u
wszystkich dzieci z podejrzeniem wady zaporowej uk³adu moczowego. Je¿eli wyst¹pi
zaka¿enie uk³adu moczowego to winno byæ
leczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami terapii ZUM w danej grupie wiekowej. Po
wyleczeniu ZUM u tych dzieci zalecana jest
profilaktyka przeciwbakteryjna do czasu zakoñczenia diagnostyki uk³adu moczowego.
Z dostêpnych obecnie preparatów mo¿na
zastosowaæ nitrofurantoinê (1-2 mg/kg/d od
2.m¿.) lub trimetoprim (1-2 mg/kg/d od 2
m.¿.) lub antybiotyki (cefuroksym-aksetyl 10
mg/kg/d, amoksycylina 10 mg/kg/d) w jednorazowej dawce wieczornej.
Podsumowanie
W³aciwa opieka nad ciê¿arn¹, noworodkiem i dzieckiem z prenatalnym podejrzeniem wady wrodzonej uk³adu moczowego spoczywa w rêkach wielodyscyplinarnego zespo³u z³o¿onego z ginekologa po³o¿nika, neonatologa, lekarza rodzinnego oraz
specjalistów urologii i nefrologii dzieciêcej.
Wobec koniecznoci udzia³u wielu osób kluczowym jest zapewnienie w³aciwego przep³ywu informacji o dziecku pomiêdzy nimi
oraz zapewnienie standardów postêpowa-
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nia. W³aciwa wspó³praca pomo¿e uczyniæ
opiekê nad dzieckiem bardziej skuteczn¹,
tym samym mniej kosztown¹ w aspekcie
redukcji powik³añ i zaanga¿owania rodków
w ich leczenie (np. zaka¿enia uk³adu moczowego i niewydolnoæ nerek). Polskie
Towarzystwo Nefrologii Dzieciêcej przygotowa³o swoje zalecenia by sta³y siê narzêdziem w rêkach neonatologów i pediatrów
w orodkach referencyjnych I i II rzêdu oraz
lekarzy rodzinnych. Dla specjalistów nefrologów i urologów rekomendacje te mog¹ za
staæ siê baz¹ do dyskusji oraz przygotowania badañ naukowych o charakterze prospektywnym. W chwili obecnej zalecenia te
nie mog¹ spe³niaæ roli wytycznych co do postêpowania w oddzia³ach specjalistycznych
w szczególnoci co do rodzaju stosowanego leczenia zabiegowego.
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