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Συγγενής υδρονέφρωσηΣυγγενής υδρονέφρωση

Εμβρυϊκή υδρονέφρωση (διάταση νεφρικής πυέλου με 
ή χωρίς διάταση νεφρικών καλύκων): είναι συχνό 
εύρημα στο U/S κυήσεως.

Συχνότης: 0,6-4,5% των κυήσεων.
20-40% των κυήσεων: άμφω.

Σχέση Αγόρια/Κορίτσια: 2:1.

Αναγνωρίζεται από την 12η -14η εβδομάδα κύησης.



Συγγενής υδρονέφρωσηΣυγγενής υδρονέφρωση

Η πλειοψηφία των περιπτώσεων της
συγγενούς υδρονέφρωσης δεν είναι
κλινικά σημαντικές, επομένως πρέπει να
αποφευχθούν αχρείαστες εξετάσεις για
το νεογνό.



Συγγενής Υδρονέφρωση

Ποια κριτήρια 
χρησιμοποιούνται για να 
καθοριστεί η σοβαρότητα της 
συγγενούς υδρονέφρωσης;



Ορισμός κριτηρίων  συγγενούς 
υδρονέφρωσης

Ορισμός κριτηρίων  συγγενούς 
υδρονέφρωσης

Κριτήρια Εταιρείας Εμβρυϊκής Ουρολογίας.

Προσδιορισμός μέγιστης Προσθιοπίσθιας
Διαμέτρου Νεφρικής Πυέλου.



Κριτήρια Εταιρείας Εμβρυϊκής ΟυρολογίαςΚριτήρια Εταιρείας Εμβρυϊκής Ουρολογίας

Ι: Ήπια διάταση νεφρικής πυέλου μόνο.

ΙΙ: Μέτρια διάταση νεφρικής πυέλου και μερικών καλύκων.
ΙΙΙ: Διάταση νεφρικής πυέλου και όλων των καλύκων με
φυσιολογικό νεφρικό παρέγχυμα.

ΙV: Όπως ΙΙΙ + λέπτυνση νεφρικού παρεγχύματος. 



Καθορισμός σοβαρότητας υδρονέφρωσης
με μέτρηση μέγιστης προσθιοπίσθιας

διαμέτρου πυέλου (ΠΟΔΠ) 

Καθορισμός σοβαρότητας υδρονέφρωσης
με μέτρηση μέγιστης προσθιοπίσθιας

διαμέτρου πυέλου (ΠΟΔΠ) 



Καθορισμός σοβαρότητας υδρονέφρωσης με 
μέτρηση μέγιστης προσθιοπίσθιας διαμέτρου 

πυέλου (ΠΟΔΠ)

Καθορισμός σοβαρότητας υδρονέφρωσης με 
μέτρηση μέγιστης προσθιοπίσθιας διαμέτρου 

πυέλου (ΠΟΔΠ)

ΠΟΔΠ<5mm: φυσιολογική
ΠΟΔΠ 5-9mm: ήπια
ΠΟΔΠ 10-15mm: μέτρια
ΠΟΔΠ >15mm: σοβαρή



Συγγενής Υδρονέφρωση

Ποια τα αίτια της συγγενούς  
υδρονέφρωσης;



Συγγενής Υδρονέφρωση
Αιτιολογία

Συγγενής Υδρονέφρωση
Αιτιολογία

Παροδική υδρονέφρωση: 41-88%
Στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής: 11%
Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση: 9%
Άλλα αίτια: μεγαουρητήρας, πλειοκυστικός
νεφρός, ουρητηροκήλη, βαλβίδες οπισθίας
ουρήθρας, χρωμοσωμικές ανωμαλίες,
στένωση κυστεοουρητηρικής συμβολής.



11% 9%

4% 2% 2% 1%



Συγγενής Υδρονέφρωση
Ενδείξεις αυξημένου κινδύνου ανωμαλιών 

ουροποιητικού

Συγγενής Υδρονέφρωση
Ενδείξεις αυξημένου κινδύνου ανωμαλιών 

ουροποιητικού
ΠΟΔΠ>15mm
Καλυκεκτασία
Αύξηση ηχογένειας παρεγχύματος
Λέπτυνση φλοιού
Διάταση ουρητήρα, αύξηση μεγέθους ή/και
πάχυνση τοιχώματος ουροδόχου κύστης
Ολιγοϋδράμνιο



Συγγενής υδρονέφρωση
Φυσική εξέταση νεογνού
Συγγενής υδρονέφρωση
Φυσική εξέταση νεογνού



Συγγενής Υδρονέφρωση
Φυσική εξέταση νεογνού
Συγγενής Υδρονέφρωση
Φυσική εξέταση νεογνού

Ψηλαφητή κοιλιακή μάζα (μεγαλονεφρία, 
αποφρακτική ουροπάθεια, πλειοκυστικός νεφρός).
Ψηλαφητή κύστη σε αγόρι, ιδιαίτερα μετά την 

ούρηση, συνηγορεί υπέρ βαλβίδων οπισθίας
ουρήθρας.
Ανώμαλο σχήμα ώτων, συνδυάζεται με συγγενείς 

ανωμαλίες ουροποιητικού.
Μονήρης ομφαλική αρτηρία συνδυάζεται με 

συγγενείς ανωμαλίες ουροποιητικού, κυρίως ΚΟΠ.
Δισχιδής ράχη ή ανωμαλίες κάτω άκρων που 

πιθανολογούν νευρογενή κύστη.



Συγγενής υδρονέφρωση
Απεικονιστικός έλεγχος
Συγγενής υδρονέφρωση
Απεικονιστικός έλεγχος



Συγγενής Υδρονέφρωση
Απεικονιστικός έλεγχος νεογνού

Συγγενής Υδρονέφρωση
Απεικονιστικός έλεγχος νεογνού

Υπερηχογράφημα νεφρών-κύστεως.
Ανιούσα κυστεοουρηθρογραφία.
Διουρητικό δυναμικό σπινθηρογράφημα  
νεφρών (MAG3).
Μαγνητική ουρογραφία.



Συγγενής Υδρονέφρωση
Υπερηχογράφημα νεφρών-κύστεως

Συγγενής Υδρονέφρωση
Υπερηχογράφημα νεφρών-κύστεως

Πρέπει να αποφεύγεται τις πρώτες 2-3 ημέρες 
της ζωής γιατί ο βαθμός της υδρονέφρωσης μπορεί 
να υποτιμηθεί.
Εξαίρεση αποτελούν τα νεογνά με σοβαρή 

υδρονέφρωση άμφω και αυτά με σοβαρή 
υδρονέφρωση σε έδαφος μονήρους νεφρού.
Σε ετερόπλευρη υδρονέφρωση, χωρίς παθολογικά 

ευρήματα από την ουροδόχο κύστη, το U/S
συστήνεται να γίνεται μετά την 1η εβδομάδα της 
ζωής.



Συγγενής Υδρονέφρωση
Ανιούσα κυστεοουρηθρογραφία

Συγγενής Υδρονέφρωση
Ανιούσα κυστεοουρηθρογραφία

Γίνεται για τη διάγνωση της 
κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης ή των 
βαλβίδων οπισθίας ουρήθρας (αγόρια).





Συγγενής Υδρονέφρωση
Δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών με 

διουρητικό (MAG3)

Συγγενής Υδρονέφρωση
Δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών με 

διουρητικό (MAG3)

Γίνεται για να διαγνώσει την αποφρακτική 
ουροπάθεια σε βρέφη με επιμένουσα υδρονέφρωση.
Συνήθως ακολουθεί την κυστεοουρηθρογραφία.
Προτιμάται να γίνεται με ταυτόχρονο 

καθετηριασμό της ουροδόχου κύστεως.
Προτιμάται να γίνεται μετά την 6η εβδομάδα της 

ζωής.





Συγγενής Υδρονέφρωση

Πότε θα χορηγήσω 
χημειοπροφύλαξη σε ένα 
νεογνό με συγγενή 
υδρονέφρωση;



Συγγενής Υδρονέφρωση
Ενδείξεις χορήγησης χημειοπροφύλαξης

Συγγενής Υδρονέφρωση
Ενδείξεις χορήγησης χημειοπροφύλαξης

ΠΟΔΠ>10mm
Χορηγείται αμοξυκιλίνη σε δόση 12-
25mg/kg/day.



Συγγενής Υδρονέφρωση

Πως θα διερευνήσω 
ένα βρέφος με 
συγγενή 
υδρονέφρωση;



RPD: renal pelvic dilameter; VCUG: voiding cystourethrogram; VUR: vesicoureteral reflux; US: ultrasound; PUV: posterior uretheral valves.

Διακοπή αντιβίωσης. 
Επανάληψη U/S σε 3 μήνες, 

έλεγχος για επιδείνωση

Έναρξη χημειοπροφύλαξης: 
αμοξυκιλλίνη (25mg/kg/day)

Αμφοτερόπλευρη υδρονέφρωση, 
RPD >10mm, U/S 3ου τριμήνου 

Γέννηση

Μεταγεννητικό U/S
1η ή 2η ημέρα ζωής

RPD > 10mm

Διακοπή χημειοπροφύλαξης, 
καμία περαιτέρω διερεύνηση

VCUG - ευρήματα VUR ή PUV

Συνέχιση χημειοπροφύλαξης, 
Αντιμετώπιση σύμφωνα με 

ευρήματα VCUG RPD > 15mm

Diuretic renography,

Ευρήματα συμβατά με απόφραξη

Σκέψου χειρουργική 
επιδιόρθωση

Παρακολούθηση με 
μεταγενέστερη απεικόνιση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙΝΑΙ

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αμφοτερόπλευρη συγγενής υδρονέφρωση

UpToDate 2018



Ετερόπλευρη συγγενής υδρονέφρωση
Ετερόπλευρη συγγενής 

υδρονέφρωση

RPD >10mm, U/S 3ου τριμήνου Γέννηση

Γέννηση

Χωρίς μεταγεννητική διερεύνηση

Έναρξη χημειοπροφύλαξης: 
αμοξυκιλλίνη (25mg/kg/day)

Μεταγεννητικό U/S
2η ημέρα ζωής ή 

αργότερα

RPD > 10mm

Διακοπή χημειοπροφύλαξης, 
καμία περαιτέρω διερεύνηση

Συνέχιση χημειοπροφύλαξης, 

VCUG

ευρήματα VUR
Αντιμετώπιση VUR

RPD > 15mm

Διακοπή αντιβίωσης. 
Επανάληψη U/S σε 4-6 μήνες, 

έλεγχος για επιδείνωση

Diuretic renography,
Ευρήματα συμβατά με απόφραξη

Σκέψου χειρουργική 
επιδιόρθωση

Παρακολούθηση με 
μεταγενέστερη απεικόνιση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RPD: renal pelvic dilameter; VCUG: voiding cystourethrogram; VUR: vesicoureteral reflux; US: ultrasound; PUV: posterior uretheral valves.

UpToDate 2018



Συγγενής Υδρονέφρωση

Ποια η περαιτέρω 
παρακολούθηση ενός βρέφους 
με υδρονέφρωση τύπου 
στένωσης πυελοουρητηρικής
συμβολής;



Περαιτέρω παρακολούθηση υδρονέφρωσης
Ήπιας και μέτριας βαρύτητας υδρονέφρωση
Περαιτέρω παρακολούθηση υδρονέφρωσης
Ήπιας και μέτριας βαρύτητας υδρονέφρωση

Γίνεται επαναληπτικό U/S νεφρών κάθε 4 
(μέτρια βαρύτητα)-6 μήνες (ήπια βαρύτητα) τον 
πρώτο χρόνο ζωής και ακολούθως κάθε 12-18 
μήνες.
Εάν παρατηρηθεί αύξηση του βαθμού 

υδρονέφρωσης γίνεται MAG3.

Εάν η  σύστοιχη σχετική νεφρική συμμετοχή είναι 
<40% συστήνεται χειρουργική διόρθωση.



Περαιτέρω παρακολούθηση υδρονέφρωσης
Σοβαρή υδρονέφρωση

Περαιτέρω παρακολούθηση υδρονέφρωσης
Σοβαρή υδρονέφρωση

Γίνεται MAG3 την 6η -8η εβδομάδα ζωής. 
Εάν ο υδρονεφρωτικός νεφρός έχει μειωμένη 

λειτουργία (σχετική νεφρική συμμετοχή <40%), 
συστήνεται χειρουργική διόρθωση.
Εάν η  σύστοιχη νεφρική σχετική συμμετοχή είναι 

φυσιολογική, γίνεται επανάληψη του U/S σε 4-6 
εβδομάδες. Εάν το U/S είναι βελτιωμένο γίνεται 
παρακολούθηση με επαναληπτικά U/S κάθε 3-4 
μήνες. 
Εάν το U/S παρουσιάζει επιδείνωση γίνεται 

επανάληψη του MAG3



Συγγενής υδρονέφρωση
Ενδείξεις χειρουργικής διόρθωσης

Συγγενής υδρονέφρωση
Ενδείξεις χειρουργικής διόρθωσης

Συμπτωματική (πόνος, λοίμωξη, νεφρολιθίαση). 
Αύξηση του βαθμού της υδρονέφρωσης και 

μείωση της νεφρικής λειτουργίας (<40%).
Επιθυμία των γονέων να αποφύγουν τη συχνή 

παρακολούθηση και να λύσουν οριστικά το 
πρόβλημα.
Μαζική υδρονέφρωση με ΠΟΔΠ>50mm.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εμβρυϊκή υδρονέφρωση είναι ένα συχνό εύρημα στο U/S 
κυήσεως.

Παρόλο που η πλειοψηφία των περιπτώσεων της Σ.Υ δεν
είναι κλινικά σημαντικές, εντούτοις είναι θεμελιώδους
σημασίας η έγκαιρη διάγνωση των σοβαρών ανωμαλιών του
ουροποιητικού για την πρόληψη περαιτέρω νεφρικής βλάβης.

Το U/S νεφρών θεωρείται η αρχική εξέταση εκλογής για 
την εκτίμηση της σοβαρότητας της πάθησης.  



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στις περιπτώσεις μέτριας ή σοβαρής υδρονέφρωσης στο
μετά τη γέννηση U/S νεφρών (ΠΟΔΠ ≥10mm), πρέπει να 
γίνεται ανιούσα κυστεογραφία για αποκλεισμό της Κ.Ο.Π.

Στις περιπτώσεις σοβαρής υδρονέφρωσης στο μετά τη
γέννηση U/S νεφρών, πρέπει να γίνεται και δυναμικό
σπινθηρογράφημα νεφρών (MAG3) με ταυτόχρονο
καθετηριασμό της ουροδόχου κύστης.

Στα νεογνά με μέτρια ή σοβαρή υδονέφρωση
(ΠΟΔΠ >10mm), πρέπει να χορηγείται χημειοπροφύλαξη
έως τη διάγνωση της αιτίας.  



Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογήςΕρωτήσεις πολλαπλής επιλογής



Ερώτηση 1Ερώτηση 1
Σε έμβρυο άρρεν, ηλικίας κύησης 34 εβδομάδων 
διεγνώσθη σοβαρή υδρονέφρωση άμφω (ΠΟΔΠ 
αρ.=18mm και δεξιά=20mm). Η ποσότητα του 
αμνιακού υγρού είναι ικανοποιητική.

Τι θα συμβουλεύατε να γίνει:

1. Άμεση πρόκληση τοκετού.
2. Πρόκληση τοκετού στις 38 εβδομάδες κύησης.
3. Να προχωρήσει φυσιολογικά ο τοκετός και να 
γίνει U/S νεφρών στα πρώτα 2 24ωρα της ζωής.

4. Να προχωρήσει φυσιολογικά ο τοκετός και να 
γίνει U/S νεφρών μετά την 7η ημέρα της ζωής.



Ερώτηση 1Ερώτηση 1
Σε έμβρυο άρρεν, ηλικίας κύησης 34 εβδομάδων 
διεγνώσθη σοβαρή υδρονέφρωση άμφω (ΠΟΔΠ 
αρ.=18mm και δεξιά=20mm). Η ποσότητα του 
αμνιακού υγρού είναι ικανοποιητική.

Τι θα συμβουλεύατε να γίνει:

1. Άμεση πρόκληση τοκετού.
2. Πρόκληση τοκετού στις 38 εβδομάδες κύησης.
3. Να προχωρήσει φυσιολογικά ο τοκετός και να 
γίνει U/S νεφρών στα πρώτα 2 24ωρα της ζωής.

4. Να προχωρήσει φυσιολογικά ο τοκετός και να 
γίνει U/S νεφρών μετά την 7η ημέρα της ζωής.



Ερώτηση 2Ερώτηση 2
Νεογέννητο 2 ημερών, με ιστορικό προγεννητικής 
υδρονέφρωσης αρ. (ΠΟΔΠ=13mm) την 34η
εβδομάδα κύησης με φυσιολογική ουροδόχο κύστη.

Τι θα συμβουλεύατε να γίνει:

1. Άμεσος  έλεγχος με U/S νεφρών-κύστεως.
2. Έλεγχος με U/S μετά την 1η εβδομάδα ζωής.
3. Άμεση διενέργεια ανιούσας κυστεογραφίας.
4. Προγραμματισμός MAG3 νεφρών.



Ερώτηση 2Ερώτηση 2
Νεογέννητο 2 ημερών, με ιστορικό προγεννητικής 
υδρονέφρωσης αρ. (ΠΟΔΠ=13mm) την 34η
εβδομάδα κύησης με φυσιολογική ουροδόχο κύστη.

Τι θα συμβουλεύατε να γίνει:

1. Άμεσος  έλεγχος με U/S νεφρών-κύστεως.
2. Έλεγχος με U/S μετά την 1η εβδομάδα ζωής.
3. Άμεση διενέργεια ανιούσας κυστεογραφίας.
4. Προγραμματισμός MAG3 νεφρών.



Ερώτηση 3Ερώτηση 3
Βρέφος 3 μηνών με ιστορικό συγγενούς υδρονέφρωσης
δεξιά. Ηλικία κύησης 34 εβδομάδων ΠΟΔΠ δεξ.=15mm. 
Μετά τη γέννηση έγινε U/S νεφρών όπου η ΠΟΔΠ 
δεξ.=12mm. Τέθηκε σε χημειοπροφύλαξη με Amoxycillin. 
Σε ηλικία 2 μηνών έγινε κυστεογραφία που ήταν αρνητική.

Σε ηλικία 3 μηνών νέο U/S: ΠΟΔΠ δεξ.=13mm.
Τι θα συμβουλεύατε να γίνει:

1. MAG3 νεφρών.
2. Άμεση διακοπή χημειοπροφύλαξης.
3. Επανεξέταση του βρέφους με νέο U/S νεφρών σε 

3-4 μήνες.
4. Το 2 και 3.



Ερώτηση 3Ερώτηση 3
Βρέφος 3 μηνών με ιστορικό συγγενούς υδρονέφρωσης
δεξιά. Ηλικία κύησης 34 εβδομάδων ΠΟΔΠ δεξ.=15mm. 
Μετά τη γέννηση έγινε U/S νεφρών όπου η ΠΟΔΠ 
δεξ.=12mm. Τέθηκε σε χημειοπροφύλαξη με Amoxycillin. 
Σε ηλικία 2 μηνών έγινε κυστεογραφία που ήταν αρνητική.

Σε ηλικία 3 μηνών νέο U/S: ΠΟΔΠ δεξ.=13mm.
Τι θα συμβουλεύατε να γίνει:

1. MAG3 νεφρών.
2. Άμεση διακοπή χημειοπροφύλαξης.
3. Επανεξέταση του βρέφους με νέο U/S νεφρών σε 

3-4 μήνες.
4. Το 2 και 3.



Ερώτηση 4Ερώτηση 4
Βρέφος αγόρι 7 μηνών, σε τυχαίο U/S νεφρών 
διαπιστώθηκε διπλό πυελοκαλυκικό σύστημα δεξιά με 
διάταση του κάτω συστήματος του (ΠΟΔΠ=14mm). Το 
προγεννητικό U/S ήταν φυσιολογικό, ενώ σε U/S 
ρουτίνας σε ηλικία 2 μηνών, παρουσίαζε ήπια 
υδρονέφρωση δεξιά (ΠΟΔΠ=5mm). Δεν αναφέρεται 
επεισόδιο ουρολοίμωξης.

Τι θα συμβουλεύατε να γίνει:

1. Άμεσα DMSA νεφρών.
2. Άμεσα MAG3 νεφρών.
3. Κυστεογραφία και εάν είναι αρνητική,U/S νεφρών σε 3-4 

μήνες.
4. Κυστεογραφία και εάν είναι αρνητική, να γίνει MAG3.
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