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Badania diagnostyczne 
w nefrologii dziecięcej 

q  Badania moczu 
q  Badania krwi 
q  Biopsja nerki 
q  Badania obrazowe 



Badanie ogólne moczu 

n  Mocz należy pobierać po odprowadzeniu 
napletka u chłopców, dokładnym umyciu 
dziecka i odkażeniu ok. cewki (np. Octenisept) 

 

n  Do laboratorium należy dostarczyć świeży 
mocz! 

 

n  Metody pobierania moczu 

 - woreczek (tylko do badania ogólnego, duże 
ryzyko fałszywie dodatnich wyników!) 

 - środkowy strumień 
 - nakłucie łonowe 

 - cewnikowanie 



Badania ogólne moczu – 
właściwości fizyczne 

n  Wygląd – przejrzysty, zwykle barwy słomkowej 
 
n  Nieprawidłowy zapach moczu 

n  Słodki „klonowy” – defekt metabolizmu aminokwasów rozgałęzionych (MSUD) 
n  Mysi - fenyloketonuria 
n  Rybi - hipermetioninemia 

 
n  Ciężar właściwy – właściwości zagęszczające i rozcieńczające 

nerki 
n  U ludzi zdrowych jest odbiciem stanu nawodnienia 
n  Ciężar właściwy 1001-1035 odpowiada osmolalności 50-1000 mOsm/kg 

n  Stale niski ciężar właściwy sugeruje zaburzenia zagęszczania moczu 
 (moczówka prosta, zaburzenia zagęszczania moczu) 

  



Badania chemiczne 

n   pH: fizjologiczne pH moczu zawier się w zakresie 4,5 – 8,0 
(wpływ diety, ocena pH istotna w diagnostyce kwasic kanalikowych i leczeniu/

zapobieganiu kamicy nerkowej 

n   Białko: nieobecne  (fizjologiczny białkomocz jest zwykle niewykrywany w 

 rutynowym badaniu ogólnym moczu) 

n   Glukoza: obecna w cukrzycy lub uszkodzeniu cewki 

 proksymalnej (zespół Fanconiego, glikozuria nerkowa) 

n   Ciała ketonowe: kwasica ketonowa, głodzenie, gorączka, odwodnienie, 

 wysiłek fizyczny, glikogenozy  

n   urobilinogen 

n   bilirubina: dodatnia w cholestazie 

n   azotyny: (dodatnie w zakażeniach bakteriami redukującymi azotany 
 do azotynów Escherichia coli, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Proteus) 



 - erytrocyty: zakres normy  1-5 WPW (w 1 polu  
    widzenia) 

 

 Przyczyny krwinkomoczu: 
 - kamica nerkowa i stany predysponujące do kamicy, zakażenia układu 
moczowego, kłębuszkowe zapalenia nerek, nefropatie wrodzone (z. Alporta, 
choroba cienkich błon podstawnych), zespół hemolityczno-mocznicowy, 
torbiele neek, nowotwory, urazy, malformacje naczyniowe, zaburzenia 
krzepnięcia 

 - leukocyty: zakres normy :           1-5 WPW u chłopców 

      1-10 WPW u dziewczynek 
 Przyczyny leukocytorii 
 - zakażenie układu moczowego 

 - jałowa leukocyturia: choroby przenoszone drogą płciową, gruźlica dróg 
moczowych, KZN (np. ostre popaciorkowcowe KZN), niebakteryjne 
cewkowo-śródmiąższowe zapalenia nerek, ostra martwica cewek 

 - inne komórki: komórki nabłonkowe, komórki cewek 
 
 

Osad moczu 



 
 

 - wałeczki:  

 szkliste (hialinowe) – jedyne obecne u zdrowych ludzi, 
po odwodnieniu, wysiłku fizycznym 

 erytrocytarne – KZN, zapalenia naczyń 
 leukocytarne – odmiedniczkowe zapalenie nerek, 
niebakteryjne cewkowo-śródmiąższowe zapalenia nerek 

 woskowe – ciężkie uszkodzenie nerek, SNN 

 ziarniste 

 
 - kryształy (np. szczawianu wapnia, kwasu moczowego) – mogą 
sugerować stan zagrożenia kamicą, zależne m.in. od czasu dotarcia moczu 
do laboratorium, znaczenie diagnostyczne mają heksagonalne kryształy 
cystyny zbadane w świeżym moczu (cystynuria) 

Osad moczu 



 

 Kryteria dodatniego posiewu moczu 

 1) American Academy of  Pediatrics (USA): 

 > 50.000 CFU (colony forming untis)/mL 

 

 2) National Institute for Health and Care Excellence (Wlk Brytania): 

 > 100.000 CFU/mL 

 

 3) Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej 

 środkowy strumień: > 100.000 CFU/ml 

 cewnikowanie: > 10.000 CFU/ml 

 nakłucie nadłonowe:  każdy wzrost bakterii 

 

 Pamiętaj! 

 Fałszywie dodatnie wyniki posiewu moczu są częste w pediatrii 
szczególnie przy stosowaniu woreczków! 

Posiew moczu 



Dobowa zbiórka moczu 

 zakres wartości prawidłowych:  mg/kg/24 hr   
 

n  białko    0-5          

     > 50  - białkomocz nerczycowy 
  

n  Ca     1-4 
 

n  P     15-20 
 

n  Mg    2.82 +/- 0.79 
 

n  Kwas moczowy  5-12 



Pacjent: 
11-letni chłopiec    masa ciała: 25 kg 
Objętość moczu: 1250 ml/24 hr 
 

n  białko   110 mg% = mg/100 ml     
  

n  Ca    11.2 mg% = mg/100 ml 
 

n  P    36.6 mg% = mg/100 ml 
 

n  Mg   6.5 mg% = mg/100 ml 
 

n  Kw. moczowy  22.3 mg% = mg/100 ml 



 

n  białko  (110 x 12.5) : 25 kg = 55 mg/kg/24 hr 
 

n  Ca  (11.2 x 12.5) : 25 kg = 5.6 mg/kg/24 hr 
 

n  P   (36.6 x 12.5) : 25 kg = 18.3 mg/kg/24 hr 
 

n  Mg   (6.5 x 12.5) : 25 kg = 3.25 mg/kg/24 hr 
 

n  UA   (22.3 x 12.5) : 25 kg = 11.15 mg/kg/24 hr 



 

n  białko  (110 x 12.5) : 25 kg = 55 mg/kg/24 hr 
 

n  Ca  (11.2 x 12.5) : 25 kg = 5.6 mg/kg/24 hr 
 

n  P   (36.6 x 12.5) : 25 kg = 18.3 mg/kg/24 hr 
 

n  Mg   (6.5 x 12.5) : 25 kg = 3.25 mg/kg/24 hr 
 

n  UA   (22.3 x 12.5) : 25 kg = 11.15 mg/kg/24 hr 

Białkomocz nerczycowy 

Hiperkalciuria 



Badania biochemiczne 

n  Elektrolity:  
 Sód: 

 - zakres normy: 135 - 145 mmol/litr 
 

 W chorobach nerek obserwuje się zarówno hipo- jak i hipernatremię 
  - hipernatremia w moczówce prostej centralnej i nerkopochodnej 
  - hiponatremia (z przewodnienia) w ostrym uszkodzeniu nerek, w 
rzucie zespołu nerczycowego 

 
 Duże zaburzenia sodowe, a zwłaszcza ich zbyt szybkie 
wyrównywanie stanowi ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia 
ośrodkowego układu nerwowego!!! 



Badania biochemiczne 
n   Potas: 

 - zakres normy 3.5 to 5.5 mmol/liter 
 - ↓ K:  straty przez przewód pokarmowy 
   straty przez nerki - tubulopatie („zespół utraty soli”, z. Barttera, 

  z. Gitelmana, z. Fanconiego) 

   hiperaldosteronizm i pseudohiperaldosteronizm 
   zasadowica 
   diuretyki tiazydowe i pętlowe 

 
 - ↑ K:  przewlekła choroba nerek, ostre uszkodzenie nerek 

   kwasica 
   beta-blokedy 
   katabolizm 
   hipoaldosteronizm, pseudohipoaldosteronizm 
   wrodzony przerost nadnerczy 
   rozpad komórek: rabdomioliza, zespół lizy guza 



 Dwuwęglany: 
 - zakres normy 20 do 26 mmol/litr 

 - ↓ HCO3:  hiperwentylacja 
    ostre uszkodzenie nerek 

    przewlekła choroba nerek 

    kwasice kanalikowe 
    wrodzone wady metabolizmu 

    biegunka 
 

 - ↑ HCO3 :  niewydolność oddechowa                   
    (kompensacja↑ CO2) 

    długotrwałe wymioty 
    tubulopatie (np. z. Barttera) 



Biochemiczne parametry funkcji 
nerek - mocznik 

 - zakres normy: 10 do 40 mg/dl (zależny od 
wieku, masy ciała) 

 

 - mało precyzyjny wskaźnik funkcji nerek 
 

 - ↑: dieta wysoko białkowa 

  katabolizm 
  odwodnienie 

  przewlekła choroba nerek 
  ostre uszkodzenie nerek 



Biochemiczne parametry funkcji 
nerek - kreatynina 

 - prawidłowe wartości są uzależnione od wieku, 
płci, masy ciała, masy mięśniowej!!! 

 

 - produkt metabolizmu (gł. mięśni) 
 

 - filtrowany przez kłębuszki nerkowe, w ciężkiej 
niewydolności nerek dodatkowo wydalany 
aktywnie przez cewki 

 

 - podstawowy parametr mówiący o funkcji nerek 
 

 - pozwala na wyliczenie wskaźnika przesączania 
kłębuszkowego (GFR – glomerula filtration rate) 



 Wskaźnik przesączania kłębuszkowego (GFR) 
 

 - przesączanie kłębuszkowe to I etap w 
powstawaniu moczu 

 

 - najważniejszy pojedynczy pomiar funkcji nerek 
 

  
 



GFR 
Wyliczanie w oparciu o klirens kreatyniny 

n  Klirens endogennej kreatyniny 
 

           Cl cr =Cru x Vmin/Crs   [ml/min] 
  Klirens jest standaryzowany do powierzchni ciała 1,73m2  

 (powierzchnia ciała dorosłego o wzroście 1.7 m i masie ciała 70 
kg)  

  

 Korygowany klirens kreatyniny =Cl cr x 1.73/pow.ciała (m2) 

                               [ml/min./1.73m2] 

 
Clcr – klirens kreatyniny 
Cru -  stężenie kreatyniny w moczu 
Crs – stężenie kreatyniny w surowicy 
V – minutowa objętość moczu ( = dobowa objętość moczu /1440) 



GFR – wzór Schwartza 

)73m(mL/min/1.
(mg/dL)CREA

height(cm)kGFR 2

S
S

∗
=

k – 0,413 

CREAS – stężenie kreatyniny w surowicy [mg/dl] 

 

Schwartz G et al. JASN 2009 



n  Scyntygrafia z zastosowaniem 51mCr-EDTA lub 99mTc-DTPA 
  

n  Cystatin C 
 -  niskocząsteczkowe białko produkowane w stałym tempie przez wszystkie komórki 
organizmu 

 - eliminowane prawie wyłącznie przez przesączanie kłębuszkowe 
 - bardziej czuły marker wczesnych zmian w GFR (wczesne stadia PChN) niż kreatynina, 
niezależny o wieku, płci i wzrostu 

n  Inulina 

n  Iohexol 
  

 
 
 

GFR – inne metody 



Prawidłowe wartości 
kreatyniny w surowicy 

Age Mean serum CREA 
[mg/dL] 

Serum CREA range 
[mg/dL] 

Premature newborns (< 34 hbd) 

< 2 week of  life 0.9 0.7 – 1.4 

> 2 week of  life 0.8 0.7 – 0.9 

Full-term newborns (> 34 hbd) 

< 2 week of  life 0.5 0.4 – 0.6 

> 2 week of  life 0.4 0.3 – 0.5 

2 wks – 5 yrs 0.4 0.2 – 0.5 

5 – 10 yrs 0.6 0.3 – 1.0 

> 10 yrs 0.9 0.6 – 1.4 



Prawidłowe wartości GFR  
u dzieci 

Age Mean GFR GFR range 

Premature newborns (< 34 hbd) 

2-8 day of  life 11 11-15 

4-28 day of  life 20 15-28 

30-90 day of  life 50 40-65 

Full-term newborns (> 34 hbd) 

2-8 day of  life 39 17-60 

4-28 day of  life 47 26-68 

30-90 day of  life 58 30-86 

1-6 months 77 39-114 

6-12 months 103 49-157 

12-23 months 127 89-165 

2-12 years 127 89-165 



Rodzaj zaburzeń dopełniacza u dzieci z 
kłębuszkowymi zapaleniami nerek 

Droga aktywacji 
dopełniacza 

C3 C4 Przykłady chorób 

Droga klasyczna ↓ ↓ Nefropatia toczniowa, błoniasto-
rozplemowe KZN t. 1, 

Droga alternatywna ↓ N Błoniasto-rozplemowe KZN t. 2, ostre 
poinfekcyjne KZN 

Droga lektynowa N N Nefropatia IgA, nefropatia Schoenleina-
Henocha 

Brak aktywacji 
dopełniacza 

N N Idiopatyczny zespół nerczycowy 



Inne badania krwi istotne  
w nefrologii dziecięcej 

n  Morfologia, żelazo, TIBC (total iron binding capacity), ferrytyna 
n  Wapń, fosforany, parathormon, fosfataza alkaliczna, 1,25(OH)2D3, 

25(OH)D3 

n  Kwas moczowy 
n  Proteinogram 
n  Lipidogram 
n  Składowe dopełniacza: C3, C4, zdolność hemolityczna dopełniacza 

(CH50) 
n  Immunoglobuliny: IgG, IgM, IgA 
n  ASO (antistreptolysine) 
n  RF (rheumatoid factor) 
n  ANA (antinuclear antibodies) 
n  ANCA (antineutrophil cytoplasmic antibodies) 
n  Anti-HCV, anti-HBs, HBsAg 
 



Badania genetyczne w nefrologii dziecięcej 
n  Liczne choroby nerek są wywołane mutacjami pojedynczego genu 
n  Nowoczesne metody genetyczne (NGS – next generation sequiencing, 

WGS – whole genome screening, GWAS – genome-wide assocation 
studies) to istotne narzędzie diagnostyczne w nefrologii 

n  Badania genetyczne pozwalają na postawienie rozpoznania, włączenie 
odpowiedniego leczenia, ocenę ryzyka nawrotu choroby po 
przeszczepie nerki i ryzyko dla rodzeństwa) 

n  Przykłady chorób nerek diagnozowanych genetycznie: 
n  Steroidooporny zespół nerczycowy (NPHS1, NPHS2, WT1 itd.) 
n  Krwinkomocz rodzinny (COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL4A6) 
n  Torbielowate choroby nerek (PKD1, PKD2, NPHP) 
n  Tubulopatie 
n  Nefrokalcynoza i kamica nerkowa 
n  Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy 



Biopsja nerki 

n  Wskazania do biopsji nerki: 
 - krwinkomocz 
 - białkomocz 
 - zespół nerczycowy (steroidoporny, z NT, krwinkomoczem, obniżeniem 
C3, C4, upośledzoną funkcją nerek, <1 roku i > 10 lat) 

 - zespół nefrytyczny (jeśli przebieg nie wskazuje na ostre poinfekcyjne 
KZN) 

 - ostre uszkodzenie nerek (nieznanej przyczyny) 

 - podejrzenie gwałtownie postępującego KZN 
 - przewlekła choroba nerek (nieznanej przyczyny) 

 - choroba układowa z zajęciem nerek (e.g. SLE, nefropatia Schoenleina-
Henocha, nefropatia cukrzycowa) 

 - leczenie cyklosporyną A (ocena nefrotoksyczności) 

 - nerka przeszczepiona (podejrzenie odrzucania, pogorszenie funkcji 
przeszczepu, podejrzenie nawrotu choroby podstawowej w nerce 
przeszczepionej, ocena toksyczności leków) 

> 2 lat, po wykluczeniu przyczyn niekłębuszkowych 



n  Rodzaje biopsji nerki: 
 - biopsja przezskórna 
  * pod kontrolą USG 
  * mniej inwazyjna 
  * znieczulenie miejscowe + łagodna sedacja 
 (np. midazolam) lub znieczulenie ogólne 
  * cienka igła 
 - biopsja otwarta (chirurgiczna) 

 
n  Powikłania: krwiomocz, krwiaki podtorebkowe, śródmięśniowe, 

zakażenia, konieczność przetoczenia krwi, ból, przetoka t-ż, utrata 
nerki 

n  Ocena preparatu 
 - mikroskop świetlny (LM) 
 - immunofluorescencja (IF) 
 - mikroskop elektronowy (EM) 



Biopsja nerki – mikroskop świetlny 

n  Hematoksylina, eozyna (H&E) – ogólna morfologia 
n  Periodic-acid Schiff  (PAS) 
n  czerwieńCongo – amyloid 
n  Kossa – zwapnienia 
 
 

Gwałtownie postępujące KZN 

 

Ogniskowe segmentalne szkliwienie kłębuszków 

(FSGS) 



Biopsja nerki – immunofluorescencja 

n  IF – znakowane przeciwciała monoklonalne: 
n  Immunoglobuliny (IgA, IgM, IgG) 
n  Lancuchy lekkie (kappa, lambda) 
n  Składowe dopełniacza (C1q, C3c, C4, C4d) 
n  Albuminy, fibrynogen 

 
 

Nefropatia IgA 

Nefropatia toczniowa 



Biopsja nerki – mikroskop elektronowy 
n  Lokalizacja złogów, wykrywanie zmian w strukturze komórek i w 

błonie podstawnej  
n  Istotne znaczenie badania w rozpoznawaniu zmiany minimalnej, 

zespołu Alporta, choroby gęstych depozytów 
 
 

 
 Zmiana minimalna 

Zespół Alporta 



Badania obrazowe - USG 
n  Najważniejsza technika obrazowa w radiologii dziecięcej 
 
n  Badanie I wyboru – bezpieczne, nieinwazyjne 
 
n  Niezależne od funkcji nerek, nie wymaga przygotowania pacjenta 

(ocena dróg moczowych – pacjent napojony, ocena naczyń 
nerkowych – pacjent na czczo) 

 
n  Uwidacznia: nerki, drogi moczowe, złogi, guzy, torbiele, blizny, 

nefrokalcynozę 

n  Wskazania: 
n  Zakażenie układu moczowego 
n  Monitorowanie prenatalnie wykrytych nieprawidłowości 
n  Ocena dostępnych palpacyjnie mas 
n  Ocena zmian naczyniowych 

n  Ocena pacjentów o znanym ryzyku guzów nerek (np. stwardnienie guzowate, 
zespół Beckwith-Wiedemann) 

n  Ocena utrudnienia w odpływie moczu 



Badania obrazowe - USG 

n  Ocena struktur wewnątrzotrzewnowych i w przestrzeni zaotrzewnowej 
 

n  Ocena wielkości nerek (normogramy) 

n  Ocena zróżnicowania korowo-rdzeniowego i echogeniczności nerek 
 

n  Badanie Doppler i Power Doppler ocenia przepływy w miąższu 
nerkowym i naczyniach nerkowych. Wskazania: 
n  Zakrzepica naczyń nerkowych 

n  NT (zwężenie t. nerkowej) 
n  Uraz nerki 
n  Zakażenie, ocena blizn (Power Doppler) 
n  Stan po przeszczepie nerki 

 

n  Pokazuje poszerzenie lub zablokowane drogi moczowe 
 





Liczne torbiele w 
prawej nerce 

Kamień nerkowy 



 

n  Metoda z wyboru wykrywająca odpływ pęcherzowo-moczowodowy 
(OPM), oceniająca kształt pęcherza i cewki moczowej (podejrzenie 
zastawek cewki tylnej) 

n  Może być wykonana przez cewnikowanie lub nakłucie nadłonowe, 
techniką radiologiczną, ultrasonograficzną lub scyntygraficzną 

n  Wskazania (wg Polskiego Tow. Nefrologii Dziecięcej 2015): 

 - powikłane ZUM (sepsa, zaburzenia w odpływie moczu, podwyższony 
poziom kreatyniny, brak reakcji na leczenie w ciągu 48 godzin, bakterie inne 
niż E. coli) 

 - ZUM i nieprawidłowe drogi moczowe w USG 
 - ZUM i dodatni wywiad rodzinny w kierunku OPM 
 - nawrotowe ZUM z gorączką (odmiedniczkowe zap. nerek) 

Cystouretrografia mikcyjna 



Stopień II Stopień V 



 - Srodek kontrastowy jest podawany dożylnie, wiąże się z tkanką 
nerkową i ulega wydzieleniu i zagęszczeniu w moczu 

 
 - pokazuje całe drogi moczowe, szczególnie układ kielichowo-
miedniczkowy 

 
 - w ostatnich latach coraz rzadziej wykonywane badanie – duża dawka 
promieniowania, powikłania podania kontrastu (nefrotoksyczność, 
uczulenia), mała rozdzielczność badania! 

 

W wielu ośrodkach całkowicie zastąpiona przez badanie uroCT i 
uroMRI 

Klasyczna urografia 



Prawidłowe nerki i drogi moczowe 

Nerka podkowiasta 



n  Doskonała rozdzielczość wielokrotnie przewyższająca zdjęcia 
rengenowskie 

 
n  Dokładna anatomia niezależnie od otaczających struktur 
 
n  Wskazania 

n  Podejrzenie nowotworu (w tym ocena zmian torbielowatych) 
n  Uraz 
n  Ciężkie infekcje 
n  Dokładna ocena anatomii 

 
n  Angio-CT – ocena tętnic nerkowych (podejrzenie zwężenia) 
n  Uro-CT – ocena dróg moczowych 

 

Tomografia komputerowa 





n  Nie naraża dziecka na promieniowanie jonizujące!!! 
 
n  Konieczność wykonania badania w znieczuleniu ogólnym u młodszych 

dzieci (<5-6 lat), dzieci z opóźnieniem rozwoju lub zaburzeniami 
zachowania 

n  Może być potrzeba podania środka kontrastowego – u ludzi z PChN 
doniesienia o wystąpieniu nerkopochodnego włóknienia układowego 
(NSF – nephrogenic systemic fibrosis) 

 
n  Szczególnie przydatne w ocenie nowotworów i zmian zawierającyh 

tłuszcz (angiomiolipoma) 

n  Angio-MRI – ocena tętnic nerkowych (podejrzenie zwężenia) 
n  Uro-MRI – ocena dróg moczowych 

Rezonans magnetyczny 





Badania scyntygraficzne 
 - w badaniach scyntygraficznych pacjentowi podaje się radiofarmaceutyk, 
następnie pacjent jest obrazowany za pomocą gamma-kamery 

 - ocena funkcji i struktury nerek 
 - w nefrologii i urologii dziecięcej najczęściej – faramceutyk znakowany 
izotopem technetu (99mTc) 

 
    
          

  
 

     

Radiofarmaceu
tyk 

Mechanizm działania Przydatność kliniczna 

Tc-DTPA 
Cr-EDTA 

Filtracja kłębuszkowa Ocena GFR 

Tc-DMSA Wiązanie z komórkami 
cewek 

Obrazowanie kory nerek, ocena zajęcia nerek 
procesem zapalnym (odmiedniczkowe zapalenie 
nerek), ocena blizn w miąższu nerek 

Tc-MAG 
Tc-EC 

Wydzielanie przez cewki Ocena funkcji nerki, ocena poszerzenia dróg 
moczowych (+OPM), ocena funkcji nerki 
przeszczepionej  







PYTANIA? 



DZIĘKUJĘ BARDZO ZA 
UWAGĘ 


