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ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

§ Αποτελούν από τις πιο κοινές αιτίες νεφρικής νόσου τελικού 
σταδίου στον παιδιατρικό πληθυσμό

§ Επίγνωση των αιτιών και του τρόπου αντιμετώπισής τους

§ Αναγνώριση συνδρόμων ή κληρονομικών νόσων που 
συσχετίζονται με αυτές

§ Προγεννητικός υπερηχογραφικός έλεγχος των νεφρών 



Νεογνό με αμφοτερόπλευρη μετρίου προς σοβαρού βαθμού 
υδρονέφρωση στο προγεννητικό υπερηχογράφημα

Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που θα καθορίσουν την κλινική 
πορεία του παιδιού και θα πρέπει να ανιχνευθούν έγκαιρα;

A. ΑΝΩΜΑΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ
- Αγενεσία νεφρού, Νεφρική δυσπλασία-υποπλασία, 
Πλειοκυστικοί-δυσπλαστικοί νεφροί

- Πρόγνωση καλύτερη σε ετερόπλευρη ανωμαλία
- Συνύπαρξη άλλων ανωμαλιών σε αντίθετη πλευρά (πχ. ΚΟΠ) που 
προδιαθέτουν στην ανάπτυξη χρόνιας νεφρικής νόσου
- Περιοδικά υπερηχογραφήματα ΝΟΚ, εκτίμηση ΑΠ, νεφρικής λειτουργίας



Β.  ΔΙΠΛΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

- Συχνό στα κορίτσια, αυτοσωματικός επικρατών χαρακτήρας

- Πλήρης μορφή (2 ουρητήρες με ξεχωριστή είσοδο στην κύστη)
Ατελής μορφή (δισχιδής πύελος, δισχιδής ουρητήρας)

- Ουρητηροκήλη (υδρονέφρωση)
Έκτοπη εκβολή ουρητήρα σε ουρήθρα (ακράτεια ούρων)
Ουρολοιμώξεις

Γ. ΣΤΕΝΩΣΗ ΠΥΕΛΟΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ (UPJO)

Δ. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ (PUV)

Ε. ΣΤΕΝΩΣΗ ΚΥΣΤΕΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ (UVJ)



ΕΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ

Μεγάλη διάμετρος νεφρικής πυέλου
Αμφοτερόπλευρη υδρονέφρωση

Σοβαρή υδρονέφρωση σε μονήρη νεφρό

1ο 24ωρο ζωής U/S ΝΟΚ

Επίμονη υδρονέφρωση

VCUG
(αποκλεισμός 

PUV)

Επί απουσίας 
VUR,PUV,UVJΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ

(αποκλεισμός 
UPJO)

Σοβαρή ετερόπλευρη υδρονέφρωση U/S NOK
2-14 ημέρες ζωής

Ήπια προς μέτρια υδρονέφρωση U/S NOK
7-14 ημέρες ζωής

Χημειοπροφύλαξη μόνο σε σοβαρή υδρονέφρωση, μέχρι η ανιούσα 
κυστεοουρηθρογραφία να αποκλείσει την κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

v Σε οποιοδήποτε ασθενή η παρουσία αμφοτερόπλευρης μέτριας 
προς σοβαρής υδρονέφρωσης είναι σημαντικός προγνωστικός 
παράγοντας που θα καθορίσει την ανάπτυξη των νεφρών και 
την γενική του πορεία

v Μέχρι να χρειαστεί χειρουργική διόρθωση είναι σημαντικά
• Άμεση εκτίμηση της συγγενούς ανωμαλίας του ουροποιητικού (U/S NOK)
• Νεφρόγραμμα (εκτίμηση λειτουργικότητας)
• Παρακολούθηση νεφρικής λειτουργίας (κρεατινίνη, ρυθμός διούρησης)
• Άμεση εκτίμηση από ειδικό ουρολόγο


