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Wprowadzenie

Pediatra pracujący w szpitalu I i II poziomu referencyjnego oraz pracujący w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej często staje przed problemem kontynuowania diagnostyki prenatalnej dziecka zapoczątkowanej przez ginekologa prowadzącego ciążę. Rutynowe badania
ultrasonograﬁczne wykonywane co najmniej trzykrotnie w przebiegu prawidłowej ciąży pozwalają podejrzewać wady układów:krążenia, moczowego i nerwowego oraz inne poważne
zaburzenia wrodzone składające się na zespoły wad wrodzonych (np. Downa czy Williamsa). O ile w przypadku poważnych wad układu krążenia matka traﬁa od razu pod opiekę referencyjnego ośrodka specjalistycznego perinatologicznego i ciąża jest pod ścisłym nadzorem
do porodu włącznie, to większość nieprawidłowych obrazów dotyczących układu moczowego nie powoduje takiego transferu opieki.2,3,4 Tylko w przypadku towarzyszącego małowodzia lub bezwodzia oraz wybitnie charakterystycznego obrazu układu moczowego płodu
decyzja prowadzącego ciążę jest jednoznaczna. Niecharakterystyczne objawy, takie jak jednostronne poszerzenie dróg odprowadzających mocz, zaburzenia echogeniczności miąższu
nerek płodu, różnica w wymiarach nerek sprawiają, że lekarz neonatolog i pediatra opiekujący się dzieckiem w pierwszych miesiącach życia kontynuują diagnostykę pourodzeniową.
Narzędziami ułatwiającymi podejmowanie diagnostycznych i terapeutycznych decyzji
jest wiedza o zasadach diagnostyki prenatalnej, schematy postępowania zalecane przez specjalistów w danej dziedzinie oraz doświadczenie kliniczne lekarza. Nieodzowne jest także
określenie dostępności do prawidłowo wykonanego oraz interpretowanego badania ultrasonograﬁcznego jamy brzusznej, które w opinii specjalistów diagnostyki obrazowej powinno spełniać szereg kryteriów jakości.
Szeroka dostępność diagnostyki prenatalnej zaowocowała skuteczniejszym wykrywaniem
u dzieci poważnych wad układu moczowego, ale także wyraźnie może zwiększać liczbę zaniepokojonych wynikami diagnostyki prenatalnej rodziców oraz skierowań do specjalisty.4 Wskazuje to na wyraźną potrzebę przygotowania pediatrów do planowania diagnostyki układu
moczowego u dzieci z podejrzeniem prenatalnym wady.5,6 Wytyczne Polskiego Towarzystwa
Nefrologii Dziecięcej, które stały się kanwą dla niniejszej pracy, zostały przygotowane właśnie
w tym celu.1 Praca zawiera wybrane wskazówki dotyczące organizacji opieki nad dzieckiem
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RYCINA 1. Współpraca interdyscyplinarna w opiece nad dzieckiem
z wadą układu moczowego podejrzewaną prenatalnie.

z prenatalnym podejrzeniem wady wrodzonej układu moczowego. Poniżej omówiono zasady postępowania w przypadku poszerzenia dróg wyprowadzających mocz, (m. in.
układów kielichowo-miedniczkowych i moczowodów) oraz
zaburzeń struktury nerek ze szczególnym zwróceniem uwagi na stany zagrażające uszkodzeniem czynności nerek i pogorszeniem stanu zdrowia (np. zastawki cewki tylnej).
Właściwa organizacja opieki postnatalnej zależy o współpracy zespołu wielodyscyplinarnego, składającego się z ginekologów położników, neonatologów, pediatrów pierwszego
kontaktu oraz specjalistów urologii i nefrologii dziecięcej
z pobliskiego ośrodka referencyjnego (ryc. 1).

Znaczenie diagnostyki wad wrodzonych
układu moczowego

Wrodzone schorzenia układu moczowego stanowią poważną przyczynę chorobowości i śmiertelności w wieku
rozwojowym. Odpowiadają one za około 60% wszyst-

kich przypadków schyłkowej niewydolności nerek u dzieci. Według Polskiego Rejestru Dzieci Leczonych Nerkozastępczo uropatie zaporowe stanowiły 29%, hipoi dysplazje nerek 11%, a torbielowatość nerek 10%
wszystkich rozpoznań u ponad 700 dzieci dializowanych
w Polsce od 2000 roku. Znaczna część wrodzonych wad
układu moczowego (Congenital Anomalies Kidney and
Urinary Tract, CAKUT) występuje samoistnie jako zaburzenie embriogenezy, chociaż rośnie lista wad o podłożu
genetycznym. Niektóre nieprawidłowości nerek i dróg
moczowych są wynikiem znanych zaburzeń lub zespołów
genetycznych (wielotorbielowatość nerek dominująca
i recesywna, zespół Bardeta-Biedla, zespół Beckwitha-Wiedemanna).
W krajach, w których stosuje się rutynowe badanie ultrasonograﬁczne u ciężarnych coraz większy odsetek nieprawidłowości układu moczowego (Antenatally Detected
Urinary Tract Abnormalities, AUTA) wykrywany jest
przed wystąpieniem jakichkolwiek objawów klinicznych.
Dzięki temu śmiertelność noworodków np. z zastawkami
cewki tylnej znacznie się zmniejszyła.
Z drugiej zaś strony w wyniku wprowadzenia rutynowej ultrasonografii płodu pojawiła się grupa noworodków zdrowych kierowanych do dalszej diagnostyki
nefro-urologicznej. Potrzeba ochrony tych dzieci
przed ewentualnym niepotrzebnym napromieniowaniem spowodowała, że konieczne stało się ponowne
określenie wskazań do diagnostyki radiologicznej.
Szczególnie dyskusyjną grupę stanowią obecnie noworodki z prenatalnie rozpoznanym wodonerczem.
Obserwuje się wyraźną tendencję do coraz bardziej zachowawczego postępowania.

Zasady diagnostyki ultrasonograficznej
prawidłowej ciąży

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne opublikowało i stale
aktualizuje zalecenia dotyczące diagnostyki (obrazowej
i biochemicznej) prawidłowo przebiegającej ciąży. Diagnostyka ultrasonograﬁczna płodu jest kluczowym badaniem
począwszy od potwierdzenia obecności żywego płodu, prawidłowości jego rozwoju do wykrycia wad wrodzonych dotyczących pojedynczych układów lub narządów (ryc. 2).
Należy przyjąć, że w przypadku wad układu moczowego
każde z zalecanych badań (od 11 do 34 tygodnia ciąży) niesie znaczące informacje kliniczne przedstawione na rycinie 3. Szersze przedstawienie zasad diagnostyki prenatalnej
układu moczowego przekracza zakres tego opracowania.

Zasady wykonywania badania
ultrasonograficznego po urodzeniu

RYCINA 2. Rekonstrukcja 3D badania ultrasonograﬁcznego płodu
w 33 tygodniu życia płodowego.
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Badanie ultrasonograﬁczne jamy brzusznej u noworodka
i niemowlęcia jest podstawowym działaniem w diagnostyce wad wrodzonych układu moczowego ze względu
na swoją szeroką dostępność i bezpieczeństwo. Każdy oddział noworodkowy szpitala od poziomu powiatu powinien być tak wyposażony, aby można było wykonać takie
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie
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Standardowe badanie USG

Ocena układu moczowego płodu

11-14 tydzień ciąży

Ocena obecności pęcherza moczowego (nie zawsze możliwa) oraz wykrycie niewielu patologii
np. zastawki cewki tylnej.

18-22 tydzień ciąży

Optymalna ocena budowy układu moczowego z uwidocznieniem pęcherza moczowego,
nerek, układu kielichowo-miedniczkowego (UKM) oraz potencjalnych anomalii: poszerzeń UKM,
agenezji ukladu moczowego, wynicowania pęcherza moczowego, uropatii zaporowych,
zmian torbielowych nerek, małowodzia uwarunkowanego anomaliami układu moczowego.

30-34 tydzień ciąży

Ocena budowy układu moczowego z uwzględnieniem później występujących anomalii,
monitorowanie wcześniej opisanych nieprawidłowości.

RYCINA 3. Diagnostyka prenatalna wad układu moczowego w odniesieniu do standardów diagnostyki prawidłowej ciąży wg Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego.

badanie. Wyraźnie wzrosła również liczba specjalistów diagnostyki obrazowej w jednostkach podstawowej opieki
zdrowotnej przygotowanych i chcących badać niemowlęta i małe dzieci. Warunki do badania ultrasonograﬁcznego
powinny zapewniać komfort dziecku (właściwą temperaturę, inkubator w zależności od jego stanu) i badającemu
(np. odpowiednia ilość czasu na badanie, możliwość nagrania badania).
Należy przyjąć, że badanie powinno zostać wykonane
aparatem USG nowej generacji, wyposażonym w sondy
szerokopasmowe, wysokiej rozdzielczości typu convex
(7 MHz), i liniowe. Dziecko nie musi być specjalnie przygotowane z wyjątkiem podania płynów (pokarmu) w celu właściwego nawodnienia. Wynik badania powinien
podawać: wielkość (długość w zależności od wieku), echostrukturę i echogeniczność nerek, ewentualne poszerzenie
układu kielichowo-miedniczkowego (miedniczka i kielichy), szerokość moczowodów oraz wielkość i grubość
ścian pęcherza moczowego.

Wstępna diagnostyka po urodzeniu (ryc. 4)

Zaleca się, aby wszystkie dzieci z podejrzeniem prenatalnym wady układu moczowego miały wykonane badanie
ultrasonograﬁczne jamy brzusznej w pierwszych dobach
życia (1-7 doba). O terminie badania decyduje stan dziecka i rodzaj podejrzewanej wady (badanie pilne w 1-2 dobie, a planowe w 3-7 dobie). Do ustalenia postępowanie
zalecane jest kolejne badanie ultrasonograﬁczne jamy
brzusznej, które powinno zostać wykonane w ciągu 4-6 tygodni po pierwszym.
Do ustalenia właściwego postępowania z noworodkiem
neonatolog powinien móc ustalić ilości wód płodowych,
wykonać prenatalną ocenę wielkości nerek i układu moczowego oraz stanu klinicznego noworodka (skala Apgar)
i wielkości diurezy po urodzeniu.
Dziecko z podejrzeniem poważnej wady wrodzonej
układu moczowego (skąpowodzie, brak miąższu obu
nerek, zastawki cewki tylnej) powinien odbywać się
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

w ośrodku referencyjnym zapewniającym intensywną
opiekę okołoporodową. Badanie USG powinno zostać
wykonane w pierwszej dobie życia. Należy monitorować
diurezę przez wprowadzwenie cewnika do pęcherza moczowego oraz podać antybiotyk proﬁlaktycznie (w przypadku podejrzenia zastawek cewki tylnej lub znacznego
poszerzenie układów kielichowo-miedniczkowych). Należy ocenić czynność nerek noworodka przez pomiar diu-

Badania prenatalne sugerujące wadę wrodzoną
układu moczowego

Podejrzenie poważnej wady wrodzonej
(małowodzie, zastawki cewki tylnej, agenezja nerek,
masywne obustronne wodonercze, hiperechogenne nerki)
NIE

TAK

Poród w ośrodku
referencyjnym I-II

Poród w ośrodku
referencyjnym III

Podejrzenie poważnej wady
lub ciężki stan ogólny
USG w 3-7 dobie życia

USG w 1-2 dobie życia

Wykluczenie poważnej wady.
Dobry stan ogólny
USG za 4-6 tygoni

Pilna konsultacja
urologa i nefrologa

Nadal podejrzenie wady
Monitorowanie USG

Planowana diagnostyka
oparta na konsultacji
nefrologa lub urologa

RYCINA 4. Algorytm wstępnego postępowania diagnostycznego
u noworodka i niemowlęcia z prenatalnym podejrzeniem wady
wrodzonej układu moczowego.
Czerwiec 2010, Vol. 14 Nr 3 Pediatria po Dyplomie | 77

Wczesna diagnostyka wad wrodzonych układu moczowego

Postępowanie w przypadku poszerzenie układów
kielichowo-miedniczkowych

RYCINA 5. Obraz prenatalny poszerzenia układu kielichowo-miedniczkowego.

rezy godzinowej oraz stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy (z uwzględnieniem wartości tych wskaźników
u matki). Konsultacja urologa i nefrologa powinna odbyć
się w trybie pilnym.
Planowa diagnostyka u noworodka w dobrym stanie
ogólnym obejmuje badanie ultrasonograﬁczne w 3-7 dobie po urodzeniu (tuż przed wypisaniem z oddziału noworodkowego). Wykonując badanie w tym okresie można
uniknąć wyników fałszywie ujemnych spowodowanych
przejściowym ﬁzjologicznym gorszym nawodnieniem
dziecka w 1-2 dobie życia.4,7-9

Poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego
w badaniu prenatalnym
Brak podejrzenia poważnej wady układu moczowego

USG w 3-7 dobie życia
Ocena wymiaru miedniczki nerkowej AP
>5 mm

>20 mm i cienka kora

USG za 4-6 tygodni
Ocena wymiaru miedniczki
nerkowej AP
≤10 mm

>10 mm

Monitorowanie USG

Konsultacja urologa
lub nefrloga

RYCINA 6. Postępowanie po urodzeniu w przypadku prenatalnie
stwierdzonego poszerzenia układu kielichowo-miedniczkowego.
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Jeśli w prenatalnym badaniu USG rozpoznano izolowane
jedno- lub obustronne poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego (UKM), nie podejrzewa się wady złożonej. Urodzenie dziecka i wstępna postnatalna weryﬁkacja
wady może sie odbyć w szpitalu rejonowym. Za istotne
poszerzenie UKM, wymagające monitorowania, uznaje się
poszerzenie miedniczki nerkowej w projekcji A-P powyżej 5 mm w 3-7 dobie życia i 10 mm w 4-6 tygodniu lub
później. W przypadku izolowanego, niepowikłanego, jedno- lub obustronnego poszerzenia UKM, nie ma wskazań
do wykonania cystograﬁi mikcyjnej.
Poszerzenie układów kielichowo-miedniczkowych (UKM)
płodu jest najczęstszym objawem patologicznym układu moczowego (ryc. 5). Przyczyną poszerzenia UKM u płodu jest
zazwyczaj przeszkoda zlokalizowana na wysokości połączenia miedniczkowo-moczowodowego. Poszerzenie UKM
może być także jedynym widocznym objawem choroby dotyczącej niższych pięter układu moczowego, takich jak przeszkoda w obrębie połączenia moczowodowo-pęcherzowego,
odpływ pęcherzowo-moczowodowy, torbiel ujścia moczowodu czy przeszkoda podpęcherzowa.9-11 Postępowanie diagnostyczne ma na celu wyodrębnienie dzieci, u których
przyczyną wodonercza jest przeszkoda zagrażająca prawidłowemu funkcjonowaniu nerki. Te przypadki wymagają leczenia operacyjnego (ryc. 6).
Oprócz USG standardem w diagnostyce wodonercza
jest badanie renoscyntygraﬁczne, którego wynik decyduje
o dalszych losach chorej nerki. Ze względu na dojrzewanie
czynnościowe nerek w pierwszych tygodniach po urodzeniu, wskazane jest wykonanie badania izotopowego najwcześniej po 6-8 tygodniu życia dziecka.12,13 Mniejsze niż
wyżej wymienione poszerzenia UKM monitorowane są
okresowo za pomocą badania USG. W skrajnych postaciach wodonercza, w których znaczne poszerzenie UKM
doprowadziło do zaniku miąższu nerki, wymagana jest
konsultacja urologiczna i nefrologiczna już po pierwszym
badaniu USG.12-14

Poszerzenie moczowodu

Po potwierdzeniu rozpoznania moczowodu olbrzymiego
(megaureter), należy noworodka przesłać do oddziału urologii lub nefrologii dziecięcej w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki. Rozpoznanie moczowodu olbrzymiego
w USG wykonywanym postnatalnie u dziecka, u którego
prenatalnie nie stwierdzano poszerzenia moczowodu, jest
również wskazaniem do przekazania dziecka do dalszej diagnostyki specjalistycznej. Dalsza diagnostyka to:cystograﬁa
w celu rozpoznanie etiologii: moczowód z odpływem
wstecznym lub zaburzeniami drożności i renoscyntygraﬁa
do ustalenia czynności nerki.
Prawidłowa szerokość moczowodu u dzieci rzadko przekracza 5 mm, natomiast o średnicy powyżej 7 mm określa
się terminem moczowód olbrzymi. Ta deﬁnicja przedstawia
stan anatomiczny, bez uwzględnienia przyczyny powstania
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie
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Podejrzenie zastawek cewki tylnej
Znaczne obustronne wodonercze
Poszerzenie moczowodu
Hipoplazja – brak widocznego miąższu obu nerek
Hiperechogeniczny miąższ obu nerek
Dodatkowe objawy kliniczne zmieniające postępowanie:
np. zakażenie układu moczowego, wielowodzie

Przekazanie dziecka do oddziału specjalistycznego
nefrologii lub urologii dziecięcej lub oddziału
noworodkowego III stopnia referencyjności

RYCINA 7. Objawy skłaniające do pilnej diagnostyki pourodzeniowej w ośrodku referencyjnym (urolog lub nefrolog dziecięcy).

patologii. Poszerzony moczowód może być wtórny do przeszkody, odpływu lub nie mieć uchwytnej przyczyny (idiopatyczny).15-17 Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne
zależy od wykrytej przyczyny i powinno być prowadzone
w ośrodku specjalistycznym.16 Prenatalne rozpoznanie olbrzymiego moczowodu jest trudne. Częściej rozpoznawany
jest on w czasie diagnostyki postnatalnej, prowadzonej
w wyniku stwierdzenia poszerzenia układu kielichowo-miedniczkowego w czasie ciąży.16,17

Zastawki cewki tylnej

W przypadku podejrzenia zastawek cewki tylnej lub przeszkody podpęcherzowej konieczne jest wprowadzenie
cewnika do pęcherza moczowego (cewnik Nelatona, Tiemana, typu feeding tube) w celu odbarczenia układu moczowego, pobrania moczu do badań (badanie ogólne,
posiew). Badanie ultrasonograﬁczne musi być wykonane
w trybie pilnym (w 1 dobie życia) w celu oceny układu moczowego. Obowiązuje proﬁlaktyczne podanie antybiotyku
oraz wyrównanie stwierdzanych zaburzeń wodno-elektrolitowych i gazometrycznych. Zalecane jest przekazanie
noworodka do ośrodka specjalistycznego urologii lub
nefrologii dziecięcej w celu przeprowadzenia dalszej
diagnostyki i leczenia. Opcjonalnie (przed przekazaniem
do ośrodka specjalistycznego): ocena czynności nerek
(po 2 dobie życia).
Częstość występowania ZCT oceniana jest na 1:50001:12 500 przypadków wśród żywo urodzonych chłopców.18 Zastawki cewki tylnej stanowią także coraz częściej
rozpoznawaną prenatalnie wadę układu moczowego
(1:1250 w badaniach przesiewowych). Ta wada należy
do najbardziej uszkadzających układ moczowy, a nasilenie zmian w dolnych i górnych drogach moczowych zależy od stopnia przeszkody. Jest to także jedna z nielicznych
wad wrodzonych układu moczowego stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia w okresie noworodkowym
(40-60% rozpoznawanych jest prenatalnie). Podejrzewanie u płodu ZCT nakazuje skierowanie ciężarnej
do ośrodka referencyjnego w celu dalszego prowadzenia
ciąży i porodu oraz przekazanie noworodka po urodzeniu bezpośrednio od ośrodka specjalistycznego (urologicznego lub nefrologicznego).19-22 Noworodki z ujemnym
badaniem prenatalnym, ale podejrzeniem tej wady po urodzeniu, powinny być w trybie pilnym przekazywane
do ośrodka referencyjnego III stopnia.
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

Zaburzenia echostruktury nerek

Obecność hiperechogenicznych nerek stwierdzona w życiu płodowym powinna skłaniać do rozwiązania ciąży
w specjalistycznym ośrodku perinatologicznym. Noworodek z izolowanymi zaburzeniami echostruktury nerek wymaga oceny czynności nerek (stężenie kreatyniny
w surowicy) i wykonania badania ultrasonograﬁcznego
między 3 a 5 dobą życia. Niemowlęta z prawidłowymi
wynikami badań kontrolnych wykonanych między
4 a 6 tygodniem życia (USG nerek, ocena czynności nerek)
prawdopodobnie nie wymagają dalszej diagnostyki.
Zaburzenia struktury miąższu nerek płodu mogą wynikać z obecności torbieli, poszerzenia cewek nerkowych,
zmian o charakterze dysplazji, śródmiąższowych nacieków
komórkowych, zwłóknień czy zmian naczyniowych. Hiperechogeniczność nerek rozpoznaje się wówczas, gdy echo
nerek płodu po 17 tygodniu ciąży przewyższa echogeniczność wątroby lub śledziony. Wielkość nerek hiperechogenicznych może być prawidłowa, zwiększona lub rzadziej
zmniejszona. Podwyższonej echogeniczności nerek może
towarzyszyć prawidłowa lub obniżona objętość płynu owodniowego (małowodzie). Obecność hiperechogenicznych
nerek stwierdzona w życiu płodowym powinna skłaniać
do rozwiązania ciąży w specjalistycznym ośrodku perinatologicznym (III stopień referencyjności), mającym dostęp
do intensywnej terapii noworodków i leczenia nerkozastępczego. W wybranych przypadkach (bez towarzyszącego małowodzia, prawidłowa wielkość nerek bez widocznych
torbieli, ujemny wywiad rodzinny w kierunku torbielowatych chorób nerek, brak anomalii pozanerkowych, izolowana hiperechogeniczność rdzenia nerek) można rozważyć
poród w regionalnym ośrodku perinatologicznym (I/II stopień referencyjności). Postępowanie postnatalne powinno
wynikać z oceny stopnia ryzyka dla noworodka i niemowlęcia oszacowanego na podstawie wywiadu rodzinnego, obrazu USG płodu, a także przebiegu ciąży.23-29

Zaburzenia w wytworzeniu miąższu nerek
(agenezja, hipoplazja)

Poród noworodka z podejrzeniem obustronnej agenezji nerek powinien być zaplanowany w ośrodku referencyjnym,
zapewniającym prowadzenie: intensywnej terapii noworodka, diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem różnych
technik obrazowania oraz leczenia nerkozastępczego u noworodka. Przy braku miąższu jednej nerki stwierdzonym
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w badaniu prenatalnym i prawidłowej ilości płynu owodniowego nie jest konieczne poszerzanie diagnostyki ani rozważanie interwencji terapeutycznej w okresie prenatalnym.
Agenezja nerki jest to całkowity brak zawiązka narządu,
któremu towarzyszy brak moczowodu i części trójkąta pęcherza moczowego. Agenezja obu nerek jest wadą rzadką, a jej wystąpienie spełnia kryteria wady letalnej. Całość
zaburzeń powstających w wyniku braku czynnego miąższu
nerkowego określana jest mianem zespołu Pottera. Jeśli
ciąża kończy się urodzeniem żywego dziecka, bezpośrednią przyczyną jego zgonu jest niewydolność oddechowa
na tle hipoplazji płuc i niewydolność nerek. 30-33 Szczególną rolę w postępowaniu odgrywa odpowiedni sposób
przekazania informacji dotyczącej wady i rokowania.
W takim przypadku należy zasięgnąć porady nefrologa
lub urologa dziecięcego.
Należy jednak podkreślić, że nie w każdym przypadku
braku miąższu nerkowego w prenatalnym badaniu ultrasonograﬁcznym ostatecznie rozpoznaje się agenezję nerki. Szczególnie wtedy, gdy zachowana jest prawidłowa
objętość wód płodowych.
Brak miąższu jednej nerki w badaniu prenatalnym
przy prawidłowej strukturze drugiej sugeruje wadę wiążącą się niskim ryzykiem zaburzonego rozwoju płodu oraz
zwykle dobrym odległym rokowaniem. Przy prawidłowej
ilości płynu owodniowego nie jest konieczne poszerzanie
diagnostyki ani rozważanie interwencji terapeutycznej
w okresie prenatalnym. Poród może być planowany w oddziale ginekologiczno-położniczym szpitala powiatowego. W przypadku dobrego stanu klinicznego noworodka
nie jest konieczne wykonywanie innych, poza USG, badań dodatkowych. W przeciwnym razie należy rozważyć
wykonanie badania ogólnego moczu, morfologii krwi obwodowej, CRP i oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy (w 3 dobie po urodzeniu lub później). Podejrzenie
agenezji nerki w badaniu USG zwykle wymaga potwierdzenia przez wykonanie badania renoscyntygraﬁcznego
(w wieku kilku miesięcy).34-40

Dysplazja wielotorbielowata nerek

Pierwsze badanie ultrasonograﬁczne dziecka z podejrzeniem dysplazji torbielowatej obu nerek powinno odbyć
się w ciągu 24-48 h po urodzeniu. Kontrolne badanie ultrasonograﬁczne dziecka, u którego nie potwierdzono
ustalonego prenatalnie rozpoznania dysplazji torbielowatej nerek, w celu jej ostatecznego wykluczenia, powinno
się odbyć w 4-6 tygodniu życia, ze względu na duży odsetek badań fałszywie ujemnych w 1-2 dobie życia.
Dysplazja wielotorbielowata nerek (DWN) jest najczęściej występującą postacią dysplazji nerek. Częstość DWN
oceniono na 1:3640-1:4300 żywych urodzeń. Dotyczy
zwykle jednej nerki. W przypadku zmian dotyczących obu
nerek rokowanie jest zwykle niepomyślne, a zgon następuje najczęściej w okresie okołoporodowym.41-46 Dysplazja
wielotorbielowata nerek charakteryzuje się powiększeniem
nerki z obecnością torbieli różnych rozmiarów, niekomuni80 | Pediatria po Dyplomie Vol. 14 Nr 3, Czerwiec 2010

kujących się ze sobą, brakiem prawidłowego miąższu nerki z atrezją miedniczki i moczowodu oraz szczątkową tętnicą nerkową lub jej brakiem. W przypadku potwierdzenia
rozpoznania dziecko wymaga dalszej diagnostyki w ośrodku specjalistycznym. Scyntygraﬁa nerek powinna być wykonana u wszystkich dzieci z dysplazją torbielowatą, u których
w badaniu USG uwidoczniono miedniczkę nerkową, w celu wykluczenia wodonercza. Wskazaniem do wykonania
cystouretrograﬁi mikcyjnej jest nieprawidłowy obrazu drugiej nerki w badaniu USG lub przebyte zakażenie układu
moczowego. W ostatnich latach odstąpiono od rutynowej
nefrektomii zmienionej torbielowato nerki.41-46

Profilaktyka zakażeń układu moczowego

Farmakologiczna proﬁlaktyka zakażeń układu moczowego
(ZUM) u noworodków z prenatalnym podejrzeniem wady
układu moczowego ogólnie nie jest zalecana. Należy natomiast monitorować wystąpienie ZUM do czasu zakończenia
pełnej diagnostyki. Wyjątek stanowią dzieci z podejrzeniem
zastawek cewki tylnej, ze znacznym obustronnym poszerzeniem układów kielichowo-miedniczkowych, wymagające
monitorowania diurezy (cewnik wprowadzony do pęcherza moczowego). W tych przypadkach należy stosować farmakologiczną proﬁlaktykę ZUM do czasu wykonania pełnej
diagnostyki układu moczowego. Cewnikowanie diagnostyczne noworodków (cystouretrograﬁa mikcyjna, posiew
moczu) powinno odbywać się pod osłoną leku przeciwbakteryjnego, podawanego do 3 dni.
Stosowanie farmakologicznej proﬁlaktyki ZUM u noworodka/niemowlęcia z prenatalnym podejrzeniem wady
układu moczowego budzi wiele kontrowersji. Brakuje
wystarczającej liczby badań klinicznych oceniających skuteczność takiego postępowania. Jeżeli wystąpi ZUM, powinno być leczone zgodnie z obowiązującymi zasadami
terapii w danej grupie wiekowej. Po wyleczeniu ZUM
u tych dzieci zalecana jest proﬁlaktyka przeciwbakteryjna
do czasu zakończenia diagnostyki układu moczowego
(nitrofurantoina 1-2 mg/kg/24 h od 2 m.ż. lub trimetoprim 1-2 mg/kg/24 h od 2 m.ż. lub cefuroksym-aksetyl
10 mg/kg/24 h, amoksycylina 10 mg/kg/24 h w jednorazowej dawce wieczornej.

Podsumowanie

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej zostały przygotowane na podstawie najnowszych publikacji
oryginalnych i poglądowych oraz podręczniki z zakresu nefrologii i urologii dziecięcej. Siła oparta jest w większości
na opinii ekspertów, które z czasem mogą być modyﬁkowane. Zalecenia są pierwszą próbą usystematyzowania postępowania w przypadku prenatalnego podejrzenia wady
wrodzonej układu moczowego skierowanego do pediatrów
i neonatologów. Mogą się stać użytecznym narzędziem
w rękach specjalistów z tych dziedzin, wsparte doświadczeniem klinicznym oraz czujnością na występowanie dodatkowych objawów klinicznych, które mogą zmuszać
do modyﬁkacji postępowania.
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie
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