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Terminologie

Termín HYDRONEFRÓZA

▪ Neonatolog, pediatr, nefrolog: 

symptom = dilatace kalichů a pánvičky +/- dilatace ureteru

▪ Urolog: 

diagnóza - kongenitální hydronefróza, 

tzn. obstrukce PUJ bez dilatace ureteru

▪ Radiolog: Dilatace KPS + močovodu na UZ a na MCUG…



Terminologie

Doporučení ESPR 2017 + americké odborné společnosti 2014 (UTD):

Popisný termín symptomu „hydronefróza“, „pyelektázie“, „hypotonie“ apod. 

nahradit jednotným termínem dilatace močových cest (urinary tract dilatation) a to:

▪ Dilatace KP (pelvicalyceal dilatation)  – na základě dg PUJO, litiázy, tumoru, traumatu

▪ Dilatace HMC (upper urinary tract dilatation) – na základě dg VUR (primárního nebo 

sekundárního), VUJO (čili primárního obstrukčního megaureteru), litiázy, tumoru

▪ Dilatace DMC (lower urinary tract dilatation) – na základě dg CHZU, striktury uretry, 

syringokély, chlopně přední uretry, uretrokély aj. 



Terminologie

ESPU (European Society of Paediatric Urology) 2015:



Cíl sdělení

▪ Algoritmus vyšetřování a sledování dětí s dilatací HMC



Dilatace HMC – co se změnilo?

▪ Do 80tých let, kdy zaváděn UZ do klinické praxe, léčeni pouze 
symptomatičtí pacienti (IMC, hematurie, bolesti, litiáza, retence moči)

▪ Se zavedením UZ nově dg. prenatální i postnatální dilatace HMC 
asymptomatických pacientů – které operovat? Všechny??

▪ ESPU: pouze ty, u nichž dilatace HMC může vést ke zhoršení funkce 
ledviny (nebo ledvin) – pouze cca 20% pacientů s dilatací HMC

▪ Vyšší stupeň dilatace HMC = vyšší riziko zhoršení funkce a operace –
stupeň dilatace hydronefrózy dle SFU a AP, event. UDT    



Prenatální dilatace HMC – diferenciální diagnóza



Prenatální dilatace KP

Sharma G et al. Management of antenatal hydronephrosis, 2014

Pelvis 
dilatation



Postnatální hydronefróza při PUJO a riziko operace

Mírná dilatace

KP

Střední dilatace

KP

Závažná dilatace

KP

SFU stupeň 1 a 2 Stupeň 3 Stupeň 4

AP < 20 mm 20-30 mm > 30 mm

Riziko operace* <  10% 40% > 90%

*Dhillon HK. Prenatally diagnosed hydronephrosis: the Great Ormond Street experience. Br J Urol 1998



Stupně prenatální a postnatální dilatace HMC 2014



Postnatální vyšetření dilatace HMC - UZ

Postnatální UZ minimálně 48 hod po porodu

Kromě prenatálního nálezu: 

- solitární ledviny

- SFU gr IV dilatace KP

- bilaterální dilatace HMC

- oligohydramnion v anamnéze



Algoritmus postnatálního vyšetření  dilatace HMC

▪ Jednostranná dilatace HMC: UZ a MCUG po narození + MAG3 v 6 týdnech 
věku

▪ Oboustranná dilatace HMC: UZ a MCUG po narození + MAG3 v 4 až 6 
týdnech věku + kreatinin týdně

▪ Zvážení derivace močových cest; ATB profylaxe jen u dilatace ureteru, ne u KP



Terapie dilatace HMC

Akutní operace u vážných stavů (extrémní dilatace HMC jedno nebo 
oboustranná) = derivace močových cest:

▪ Nefrostomie

▪ Ureterostomie

▪ Epicystostomie nebo vezikostomie

+ definitivní řešení po 6. měsíci věku: 

▪ Pyeloplastika

▪ Cystoskopická aplikace Urodexu u VUR 

▪ Reimplantace močovodu 

Výjimka: časná pyeloplastika ve 4. až 6. týdnu



MAG3 – dynamická scintigrafie ledvin



Terapie dilatace HMC

Operace - pyeloplastika - indikována při:

▪ MAG3 funkci pod 40% nebo poklesu funkce o 10% a více na kontrolním MAG3

▪ Jasná DSL obstrukční křivka nereagující na vertikalizaci a furosemid

▪ AP nad 30mm nebo progresi AP rozměru na kontrolním UZ 

– CAVE! měření ve stejné poloze a se zobrazením náplně MM



Pooperační sledování dilatace HMC

▪ Hlavním nástrojem je UZ a jeho pečlivé a standardizované provedení!

▪ Vždy MM a jeho objem, ideálně zopakovat UZ i po mikci s PMR

▪ Dilatace HMC – jak ureteru, tak KP se po operaci významně nemění –
operace zabrání zhoršení funkce ledviny/ ledvin.



UZ měření dilatace extrarenální pánvičky



Závěr a diskuze

▪ 80% kongenitálních dilatací HMC nevyžaduje operaci

▪ K identifikování 20% dětí s dilatací HMC, kteří potřebují operaci, je třeba 
opakované vyšetřování před i po operaci – pečlivé a komplexní UZ vyšetření

▪ Výhled do budoucna - funkční MRU má potenciál nahradit v jednom UZ, DSL 
a MCUG


