Infekce močových cest - zobrazování
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Infekce močových cest - přehled
• Nejčastější bakteriální
onemocnění u dětí < 2 let
• Může být prvním příznakem
anomálie moč. cest, ⇮VUR

• Shaikh N, Morone NE, Bost JE, Farrell MH. Prevalence of
uri- nary tract infection in childhood: a meta-analysis.
Pediatr Infect Dis 2008;27:302e8.

• Dilatace kalichů a pánvičky prenatální detekce
(VUR) - je rizikovým faktorem pro
akut. pyelonefritidu ✕ absence VUR
nevyloučí akutní pyelonefritidu

• Hellerstein S (2000) Long-term consequences of urinary
tract infections. Curr Opin Pediatr 12:125–128

• Jizvení ledvin detekováno u akut.
pyelonefritidy s i bez VUR
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Disappearance of vesicoureteral refluxrinrchildren.rArchr
PediatrrAdolesc Medr152:879–883r

Infekce močových cest
- zobrazení
Ultrazvuk
DMSA dimerkaptosukcinát 99mTc
MCU/Ce-VUS
MAG3 merkaptoacetyltriglycin 99 mTc

MR / (CT)

Pediatr. praxi 2015;
16(4): 238–242

Vzhledem k velké prevalenci v dětském věku se diagnostice i
léčbě IMC věnuje mnoho studií, navzdory tomu je tato
problematika nadále předmětem odborných diskuzí,
kontroverzí a nejasností.
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1. znovu základní informace
• Infekce močových cest je diagnóza klinická (vzorek moči,
krevní testy) ale – v prvním roce dg. obtížnější
• Léčba – antibiotika (agens, komplikace, doprovodné
anomálie)
• Doprovodné malformace ledvin zvyšují riziko v dlouhodobém
vývoji (jejich detekce a následná adekvátní léčba jsou
prevencí poškození ledvin)

2. s čím zobrazovací metody mají pomoci
• Rozpoznání infekce ledvin X zánět močového měchýře
• Detekce doprovodných anomálií a komplikací
• Sledování vývoje ledvin po infekci/s opakovanými infekcemi

+ vyšetření funkce močového měchýře (urodynamika)

3. Metody zobrazení – načasování - akutní
• UZ - u všech dětí❆ během prvních dvou dnů (diagnostika,
horní X dolní m. cesty, anomálie, komplikace)
• MR v případě dif. dg. Tu, abscesu
• (CTrurpodezřenírnarkalcifikace,rtbc,rxantogranulomatózní
pyelonefritidu)

dětí❆ - novorozenci, kojenci, malé děti

4. Metody zobrazení – načasování - sledování
• u dětí se změněnou anatomií ledvin, malformacemi traktu, UZ
podezřením na VUR – provedení zobrazení VUR 4-6 týdnů po
infekci/nebo při negativní kultivaci moči po zaléčení
• MCU (nebo alternativně Ce-VUS)
• u starších dětí vyšetření funkce močového měchýře
(urodynamika)
• jizvení a růst ledvin – UZ (za 6 týdnů), v případě
komplikovanějšího průběhu a podezření na jizvení DMSA
(případně MR) (za 6 měsíců)
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5. poznámky
• Detekce VUR není prediktorem poškození ledvin a nemůže
sloužit jako screeningová metoda pro poškození ledvin
• Radionuklidové metody a Ce-VUS mohou sloužit jako vhodná
alternativa k MCU
• DMSA neindikujeme v akutní fázi prvního zánětu ledvin
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vesi- coureteric reflux as a predictor of renal damage in
children hos- pitalized with urinary tract infection: a systematic
review and meta-analysis. J Am Soc Nephrol 14:739–744

Souhrn
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VUR (po zaléčení při hospitalizaci MCU, Ce-VUS
/nebo v odstupu za 6 týdnů)
• U všech pacientů s postižením ledvin a
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Souhrn
• UZ u všech dětí❆ s febrilním zánětem močových
cest (7/24, v co nejvyšší technické kvalitě)
• U všech pacientů s postižením ledvin ozřejmění
VUR (po zaléčení při hospitalizaci MCU, Ce-VUS
/nebo v odstupu za 6 týdnů)
• U všech pacientů s postižením ledvin a
podezřením na jizvení za 6 měsíců DMSA (MR)
• Vyšetření funkce MM– urodynamika, u starších
dětí
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