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Diagnostyka ZUM: czy poszerzenie moczowodu w badaniu USG
jest wskazaniem do wykonania CUM?
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diagnostic accuracy of renal US criteria.
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Pytanie: Jakie cechy widoczne w badaniu
USG pozwalają przewidzieć występowanie
wstecznego odpływu pęcherzowo-moczowodowego u dzieci do 14 r.ż.
chorych na zakażenie układu moczowego?
Rodzaj zagadnienia: Diagnostyka
Projekt badania: Ponowna analiza danych
pochodzących z prospektywnego badania
kohortowego.
We Francji i Wielkiej Brytanii przeanalizowano wyniki cystouretrograﬁi mikcyjnej (CUM)
i ultrasonograﬁi (USG) 117 dzieci leczonych
z powodu zakażenia układu moczowego
(ZUM). W poszukiwaniu pośredniej strategii
oceny dzieci wymagających cystograﬁi wykorzystywano wyniki badania USG, aby zadecydować, u kogo należy wykonać standardową
CUM, łączącą się z pewnym ryzykiem z powodu ekspozycji na promieniowanie.
Do badania włączono kolejne dzieci leczone
z powodu ZUM w szpitalu Trousseau w Paryżu
w latach 2005-2006. Za ZUM uznano wzrost
kolonii bakteryjnych wynoszący 105/ml w moczu pobranym do jałowego worka wymienianego co 30 min lub w moczu pobranym ze
środkowego strumienia u dzieci potraﬁących korzystać z toalety. Do badania włączono wyłącznie dzieci z cechami tzw. biologicznego zespołu
odpowiedzi zapalnej, tj. leukocytozą wynoszącą ≥15 000/mm3, stężeniem białka C-reaktywnego ≥15 mg/l i stężeniem prokalcytoniny
≥0,5 ng/ml. Zalecanym postępowaniem standardowym było wykonanie badania USG układu moczowego, a następnie CUM. Wyniki CUM
interpretowało 10 radiologów dziecięcych
z 4-20-letnim doświadczeniem, którzy nie zna72 | Pediatria po Dyplomie Vol. 15 Nr 1, Luty 2011

li wyników badań USG. Stopień zaawansowania odpływu wstecznego ustalano na podstawie International System of Radiologic Grading
of Vesicoureteral Reﬂux.1 Badania USG układu
moczowego wykonywali ci sami radiolodzy
dziecięcy, oceniając długość nerek, poszerzenie
moczowodu i miedniczki nerkowej oraz zatarcie
granicy między korą a rdzeniem nerki. Dla potrzeb analizy udokumentowano związek między
każdą z tych cech obrazu ultrasonograﬁcznego
a występowaniem odpływu wstecznego pęcherzowo-moczowodowego (vesicoureteral reﬂux,
VUR) każdego stopnia.
Wśród 151 chorych z dodatnim wynikiem
posiewu moczu u 13 nie stwierdzono cech zespołu odpowiedzi zapalnej, u 11 nie wykonano badania USG, a 10 stracono z obserwacji.
W badaniu uczestniczyło zatem 117 chorych
(71 dziewcząt) w wieku od 0 do 13,9 roku,
u których oceniono 234 nerki. Między
wykonaniem badania USG a CUM upłynęło
średnio 30,7 dnia. Rozpoznanie VUR jakiegokolwiek stopnia ustalono u 32 dzieci (27%),
przy czym u siedmiu był on co najmniej 3 stopnia. Odpływowi wstecznemu 3 lub większego
stopnia towarzyszyło poszerzenie miedniczki
nerkowej i moczowodu. Wśród dzieci z widocznym w badaniu USG poszerzeniem
moczowodu prawdopodobieństwo występowania VUR jakiegokolwiek stopnia było 7,5 razy większe niż wśród dzieci z moczowodem
nieposzerzonym. Czułość poszerzenia moczowodu w przewidywaniu odpływu wstecznego
wyniosła 73%, podobnie jak czułość poszerzenia miedniczki nerkowej w badaniu USG,
natomiast swoistość była większa dla VUR wyższego stopnia (88%).
Przytaczanymi przez autorów potencjalnymi źródłami braku obiektywności uzyskanych
wyników były: pobieranie moczu z worka
na mocz zamiast z pęcherza drogą nakłucia
nad spojeniem łonowym, co mogło sprzyjać
uzyskiwaniu fałszywie dodatnich wyników
posiewu moczu, opóźnione wykonywanie
CUM po badaniu USG oraz możliwość po-

nownej nieobiektywnej oceny, ponieważ obrazy USG i CUM interpretował ten sam zespół.
Zdaniem autorów poszerzenie moczowodów
w badaniu USG jest najlepszą metodą rozpoznawania VUR każdego i znacznego stopnia.
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W opublikowanych ostatnio doniesieniach
kwestionowano zasadność rutynowego wykonywania badań radiologicznych, zwłaszcza USG
i CUM, u dziecka, u którego po raz pierwszy
rozpoznano ZUM.2,3 Stanowisko takie
uzasadniano: 1) inwazyjnością CUM i ekspozycją dziecka na promieniowanie jonizujące,
2) dużą liczbą ujemnych wyników badań
świadczącą o nadużywaniu oceny przesiewowej i 3) niepewnymi odległymi skutkami VUR,
mogącymi się przyczyniać do podejmowania
nadmiernie intensywnego leczenia. Wyczerpujące omówienie tych zagadnień wykracza poza
zakres tego komentarza, zwraca jednak uwagę
dążenie do ograniczenia konieczności wykonywania CUM dzięki badaniu USG. Uwidocznienie
zmian w badaniu USG mogłoby wyłonić populację chorych, u których CUM okazałaby się
przydatna. Wyniki uzyskiwane nawet w tak dobranej populacji nie rozstrzygają jednak drugiej
ani trzeciej z wymienionych wątpliwości. Moczowody na ogół nie są poszerzone, zatem nie
widać ich podczas badania USG. Uwidocznienie
ich może świadczyć o występowaniu odpływu
wstecznego, zaburzeń drożności lub, rzadziej,
moczowodu olbrzymiego.4 Wyjaśnienie przyczyny poszerzenia moczowodu może wymagać
wykonania CUM, a niekiedy scyntygraﬁi nerek
(MAG 3). W tej populacji chorych nie powinno
się również nie doceniać poszerzenia miedniczki nerkowej w badaniu USG, zwłaszcza jeśli
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współistnieje poszerzenie kielichów, ponieważ
mogą one świadczyć o występowaniu odpływu wstecznego.5 W omawianym badaniu iloraz szans na takie rozpoznanie wyniósł dla
poszerzenia miedniczki 5,2, mimo istotności statystycznej p=0,2. Weinberg i Yeung6 uważają
USG za badanie dynamiczne, a uwidocznienie
w jednym z takich badań poszerzenia miedniczki nerkowej lub moczowodu bardzo ułatwia
rozpoznanie odpływu wstecznego. W oczekiwaniu na badania dodatkowe ułatwiające przesiewowe wykrywanie odpływu wstecznego
i leczenie chorych istotne znaczenie ma uwiarygodnienie przydatności badań nieinwazyjnych,

takich jak USG, aby zmniejszyć częstość wykonywania CUM i powodowanych przez nią powikłań.
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TMP-SMX w zapobieganiu nawrotom zakażenia układu moczowego
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Pytanie: Czy codzienne proﬁlaktyczne
podawanie antybiotyku w małej dawce
pozwoli zapobiec nawrotom zakażenia u dzieci
po przebytym zakażeniu dróg moczowych?
Rodzaj zagadnienia: Interwencja
Projekt badania: Prospektywne
randomizowane kontrolowane z podwójnie
ślepą próbą, wieloośrodkowe
Autorzy z Australii starali się ustalić, czy długotrwałe podawanie antybiotyku w małej
dawce zdoła zapobiec nawrotom zakażenia
układu moczowego (ZUM). W czterech ośrodkach włączono do badania dzieci w wieku
do 18 lat, które przebyły co najmniej raz objawowe ZUM. Dzieci randomizowano do grupy
otrzymującej placebo lub przyjmującej trymetoprym z sulfametoksazolem (TMP-SMX, dawka TMP wynosiła 2 mg/kg/24 h). Badanie
prowadzono w latach 1998-2007. Za ZUM
uznawano występowanie objawów typowych
dla tego zakażenia w połączeniu z dodatnim
wynikiem posiewu moczu, pobranego drogą
nakłucia nadłonowego, cewnikowania pęcherza lub ze środkowego strumienia moczu zebranego podczas mikcji.
Dopuszczano uczestnictwo w badaniu
dzieci ze wstecznym odpływem pęcherzowo-moczowodowym (VUR) każdego stopnia, nie
wymagano jednak u nich wykonania badań
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

obrazowych układu moczowego. Badania
obrazowe przeprowadzano zgodnie z protokołem przyjętym w każdym z ośrodków, a wyniki 89% z nich przeanalizowano w ośrodku
centralnym. Stopień VUR określano zgodnie
z klasyﬁkacją International Reﬂux Study. Przestrzeganie zasad udziału w badaniu oceniano, porównując obserwowane objętości
pozostałych kolonii bakteryjnych ze spodziewanymi, występujące w posiewach moczu
wykonywanych co trzy miesiące, a także bezpośrednio pytając o to podczas kolejnych
wizyt kontrolnych. Głównym punktem końcowym było wystąpienie w ciągu roku objawowego ZUM potwierdzonego wynikiem
badania bakteriologicznego.
Oceniono 9482 chorych, z których 2960
uznano za spełniających warunki badania,
a zgodę rodziców uzyskano u 645. Wśród
nich randomizowano 576 (89%). Mediana
wieku uczestników w chwili przystąpienia
do badania wyniosła 14 miesięcy, 64% z nich
stanowiły dziewczynki, u 42% rozpoznano
wcześniej VUR (w tym co najmniej III stopnia
u 53%), a 71% włączono po ustaleniu rozpoznania ZUM po raz pierwszy. Nieprzestrzeganie zasad przyjętych w protokole badania
w obu grupach było identyczne. Zakażenie
układu moczowego rozpoznano u 13%
chorych w grupie interwencji i u 19%
w grupie placebo (iloraz zagrożeń 0,61,
95% PU 0,4-0,93, p=0,02). Większość
nawrotów (75%) wystąpiła w ciągu pierwszego półrocza po randomizacji.
Wpływ postępowania proﬁlaktycznego
nie różnił się znacząco po uwzględnieniu
innych zmiennych stratyﬁkacyjnych (takich

jak wiek, płeć, stan VUR oraz przebycie ZUM
więcej niż raz, a także wrażliwość na
TMP-SMX podczas pierwszego zakażenia).
Bezwzględna różnica ryzyka wyniosła 6%,
a liczba kursów leczenia koniecznych
do uchronienia przed objawowym zakażeniem wyniosła 14. U dzieci z grupy TMP-SMX
nie obserwowano częstszego występowania
działań niepożądanych. Zdaniem autorów
codzienne podawanie małej dawki TMP-SMX
nieznacznie zmniejsza liczbę kolejnych ZUM
u predysponowanych dzieci.
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Przesłaniem tego dużego badania przeprowadzonego według rygorystycznej metodologii
jest korzyść, choć niewielka, odnoszona dzięki
proﬁlaktycznemu stosowaniu antybiotyku
u dzieci po przebytym co najmniej jednym
ZUM, mającemu na celu zapobieganie nawrotom zakażenia. Korzyść ta wydaje się największa w pierwszym półroczu po ZUM.
Zaskakującym spostrzeżeniem w trakcie tego
badania była mniejsza niż oczekiwano częstość
występowania nawrotów zakażenia w grupie
placebo (19%). Przytaczana w piśmiennictwie
częstość nawrotów była większa, zwłaszcza
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