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I trymestr 9 tydzień
pierwsza wizualizacja nerek płodu / głowica endowa-
ginalna

11/12 tydzień wizualizacja pęcherza moczowego i nerek  
/ głowica przezbrzuszna

nie później niż w 12 tygodniu pęcherz moczowy powinien być uwidoczniony

II i III trymestr
widoczne hypoechogeniczne piramidy 
 – różnicowanie z torbielami

II trymestr
optymalna ocena budowy układu moczowego 
z uwidocznieniem pęcherza moczowego, nerek, 
układu kielichowo – miedniczkowego (UKM)

II trymestr

ocena potencjalnych anomalii: 
• poszerzeń UKM, 
• agenezji układu moczowego (całkowitej, 

częściowej), 
• uropatii zaporowych, 
• dysplazji torbielowatych nerek, małowodzia 

uwarunkowanego anomaliami układu moczo-
wego

III trymestr ocena budowy układu moczowego z uwzględnie-
niem później występujących anomalii

III trymestr monitorowanie wcześniej opisanych niepraw-
idłowości.

III trymestr maksymalna diureza

2.  Ultrasonograficzna ocena układu 
moczowego

1. Wady układu moczowego 
• Opis badania USG powinien obejmować: wielkość (długość), echostrukturę i echogeniczność 

nerek, ewentualne poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego (miedniczka i kielichy), sze-
rokość moczowodów oraz wielkość i grubość ścian pęcherza moczowego

• Około 20% wszystkich nieprawidłowości / około 1/200 – 1/300 żywych urodzeń
• 39–52% – rozpoznania fałszywie pozytywne (związane ze zbyt częstym 
• rozpoznawaniem średniego poszerzenia miedniczek nerkowych)
• Większość jest niegroźna dla życia płodu. 
• Około 10% obustronnych wad układu moczowego u płodu doprowadza do wewnątrzmaciczne-

go obumarcia płodu lub rozwinięcia letalnych zmian.
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4. Małowodzie 

3.   WYKRYWANIE WAD UKŁADU 
MOCZOWEGO jest oparte na:

• Ocenie 
– poszerzenia dróg wyprowadzających mocz,
– ilości płynu owodniowego 
– identyfikacji sonograficznych obrazów w jamie brzusznej i miednicy płodu. 

• Próbie oceny wydolności nerek dotkniętych wadą. 
• W wielu wadach układu moczowego bardzo ważną rolę spełnia ocena genetyczna rodziców.

• Różnorodna etiologia 
• Wskaźnik objętości płynu owodniowego (AFI) < 5 cm 
• W przypadku masywnego odpływania płynu owodniowego brak wskazań do ciągłej amnioinfuzji 
• Głównym powikłaniem małowodzia dla noworodka jest hipoplazja płuc 
• Nieprawidłowości związane z małowodziem:
• nerki multicystyczne nerki multicystyczne 

– nerki policystyczne 
– ostry IUGR 
– (przedwczesne odpływanie płynu owodniowego) (PROM)
– triploidie
– agenezja nerek

Powikłania małowodzia:

• wady układu moczowego płodu – agenezja nerek, wielotorbielowatość nerek,
• zaburzenia czynności serca płodu,
• uciskanie pępowiny,
• deformacja płodu,
• przedwczesny poród,
• wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, zgon okołoporodowy
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To zaburzenie rozwojowe 
polegające na jedno - 
lub obustronnym braku 
nerki, które w większości 
przypadków prowadzi do 
obumarcia płodu.

5. Agenezja nerek
• Jednostronna agenezja występuje z częstością 1/1000 żywych 

porodów. 
• Obustronna agenezja 1/4000 żywych porodów (wada letalna). 
• Obustronna agenezja nerek występuje zawsze z ostrym 

małowodziem lub bezwodziem oraz typowym Zespołem Pot-
tera (niskie usadowienie uszu, szeroki rozstaw gałek ocznych, 
złamania żeber, hypoplazja  płuc)

6.  Torbielowate zmiany nerek płodu 
podział zmian wg POTTERA
Typ I
autosomalne recesywne policystyczne zwy-
rodnienie nerek (typ dziecięcy)

• 1 / 40 000 - 50 000 żywych urodzeń. 
• 4 podtypy w zależności od ilości uszkodzon-

ych struktur nerkowych 
• Powiększone, hyperechogeniczne, policysty-

czne nerki. 
• Ostre małowodzie. 
• Rokowanie w zależności od podtypu (od 

letalnego do nadciśnienia i infekcji układu 
moczowego).

Typ II
Multicystyczne zwyrodnienie nerek

• 1 / 3000 żywych urodzeń
• Częściej u płodów płci męskiej, zwykle jed-

nostronne
• Niewydzielnicze, różnej wielkości, nie łączące 

się ze sobą torbiele
• Jeśli obustronne – brak pęcherza moczowe-

go i bezwodzie
• Diagnostyka różnicowa (wodonercze, tor-

biele nerki, torbiel krezki, torbiel jajnika) 
• Rokowanie w zależności od obustronności 

(od letalnego do nadciśnienia i infekcji ukła-
du moczowego)

Typ III
Autosomalne dominujące policystyczne zwy-
rodnienie nerek (typ dorosły)

• 1 / 1000 żywych urodzeń. 
• Najczęściej bezobjawowe do 5 dekady życia 

(nadciśnienie, niewydolność nerek) 
• Do końca lat 90. XX w. odnotowano 83 roz-

poznania tej patologii w okresie okołouro-
dzeniowym. 

• Obraz nerek płodu zmienny: od prawidło-
wego, nieco powiększonych do podobnych 
jak w typie I. Zwykle prawidłowa ilość płynu 
owodniowego. 

• Diagnostyka różnicowa: Typ I

Typ IV
Zastoinowa torbielowata dysplazja nerek

• Torbiele powstają wskutek zastoju moczu 
w wypadku wad zastoinowych

• Małe torbiele w okolicy obwodowej części 
korowej nerek

• Rokowanie zależy od funkcji nerek uza-
leżnionej od wady zastoinowej
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7.  Poszerzenie miedniczek 
nerkowych  

• Najczęściej rozpoznawany „nieprawidłowy” objaw ultrasonograficzny u płodu w przebiegu ciąży 
(1 – 5% wszystkich ciąż) 

• Najczęstszą przyczyną jest przemijające upośledzenie przepływu moczu na poziomie połącze-
nia miedniczkowo-moczowodowego i połączenia pęcherzowo– moczowodowego 

• Normalna miedniczka nerkowa jest łatwo widoczna, gdy średnica przednio-tylna tej struktury 
jest większa niż 2 mm (górna granica normy to 4 mm)

• Poszerzenie ma charakter znaczący, gdy wynosi ponad 6 mm przed 24 tygodniami i powyżej 10 
mm po 30 tygodniu ciąży

• Poszerzenie to jest widoczne w około 50% wykrytych prenatalnie nieprawidłowości w zakresie 
układu moczowego 

• Poszerzenie może mieć charakter jedno lub dwustronny. Charakter dwustronny występuje 
częściej u płodów płci męskiej (2:1)

• Anomalie połączeń miedniczkowo-moczowodowych stanowią około 35% urologicznych przypad-
ków prenatalnych nieprawidłowości w obrębie układu moczowego. Dzielimy  je na:

• niedziałające  moczowody olbrzymie (moczowód> 10 mm średnicy)
• refluks  pęcherzowo-moczowodowy

8.  Niedrożności dolnej części 
układu moczowego (lower urnary 
tract obstruction, LUTO)

• Zastawka cewki tylnej
• Stenoza (zwężenie) cewki moczowej
• atrezja cewki moczowej

Objawy  LUTO:

• Powiększenie i pogrubienie ściany pęcherza moczowego 
• Poszerzenie części bliższej cewki moczowej (obraz “dziurki od klucza”) 
• Poszerzenie moczowodów 
• Obustronne poszerzenie miedniczek i kielichów nerkowych 
• Wzrost echogeniczności nerek 
• Małowodzie
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