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Normipärane urotrakti anatoomia
• Anatoomiline jaotus

I. Neer

i. Neeruparenhüüm

• Cortex

• Medulla

ii. Neeru kogumissüsteem

• Karikad

• Perifeersed karikad

• Tsentraalsed karikad

• Vaagen

II. Ureeter

i. Ureteropelvikaalne ühendus 
(UPJ)

ii. Ureterovesikaalne ühendus 
(UVJ)

III. Kusepõis

Houat, RadioGraphics 2021
Onen, Frontiers in Pediatrics 2020
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Embrüoloogia
• 6. RN – esimene struktuur – nefrogeenne väät 

(pronephros, mesonephros, metanephros) 

• Urotrakti hindamine algab raseduse I trimestri 
uuringul. (11.-12. RN).

• Tervetel neerudel sama kajalisuseaste võrreldes maksa 
ja põrnaga.

Houat, RadioGraphics 2021
Has, Frontiers in Pediatrics 2020

• >18 RN - Neerukorteksi ja medulla eristamine võimalik, oluline diferents 
III trimestris. Neerukorteks on kergelt kajarikkam medullaga külgneval 
alal.

• Neeruvaagen muutub eristatavaks/mõõdetavaks alatest II trimestrist. 
Neerude hüperehhongeensus taandub.

• Neeruvaagna ristimõõdu N<3 mm (ei sõltu rasedusnädalast).
• Neeruvaagna laienemine sõltub rasedusnädalast, ema hüdratasioonist, 

loote põie täitumisest.
• Põis on nähtav alates 10. RN. Põieseina paksus ei ületa 2 mm (sõltumata 

rasedusnädalast).
• Loote põis täitub-tühjeneb iga 20-30 min järel II-III trimestril.
• Ureeter ja ureetra ei ole tüüpiliselt antenataalselt nähtavad (küll aga 

VUR, põie väljalasketrakti obstruktriooni (BOO) korral). 4



Neer Enneaegne vastsündinu, imik Vanem laps, nooruk

Korteks Kajalisus võrdne või kajarikkam maksa 
parenhüümist 
(põhjus: ilmselt neerukorteksite glomerulite 
suurem maht võrreldes täiskasvanutega).

Maksaga võrreldes isoehhogeenne 
või kergelt kajavaesem

Püramiidid Eristuvad paremini ja on kajavaesemad 
(võrreldes vanemate laste või noorukitega). 
(põhjus: suhteliselt suurem medulla maht)

Vähem väljendunud ja kajarikkamad

Siinus Neerusiinus vähema kajalisusega 
(vastsündinutel võrreldes täiskasvanutega) 
(põhjus: vähene rasvkude neerusiinuses).

Rasvakoe hulk vanusega tõuseb -> 
muutub kajarikkamaks.

Lisamärkused Mööduv neerupüramiidide kajalisuse tõus –
füsioloogiline, möödub paari päevaga (kui 
glomeruaalne filtratsioon suureneb).

Neeruvaagna maksimaalne ristimõõt 
ei tohiks ületada 1 cm (igas vanuses).

Nerupüramiidid saavutavad täiskasvanutega sarnase kajastruktuuri 12 kuu vanuses.
Paltiel, Springer 2021
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Neeru kajalisusega seotud 
võrdlusaspektid erinevas vanuses lastel

Protentuaalne esinemine (%)

Vastsündinu 1-6 
kuud

7-11 
kuud

1-3 a 4-9 a >10 a

1. Parem neer kajavaesem kui maks 35 85 89 83 100 100

2. Vasak neer kajavaesem kui põrn 50 92 100 100 100 100

3. Püramiidid promineeruvad 100 62 11 0 0 0

4. Tsentraalse siinuse kajalisus:

Võrdne parenhüümiga 25 0 0 0 0 0

Kergelt kajarikkam 75 50 22 0 0 0

Mõõdukalt kajarikas 0 50 78 67 30 9

Silmapaistvalt kajarikas nagu 
täiskasvanutel

0 0 0 33 70 91

Han ja Babcock 1985 järgi
6

Pettersson et al. Measurements in Pediatric Radiology. Springer. 1991 



• >1 aasta vanus

– Neeru pikkus (cm) = 6,79 + 0,22 x vanus (aastad)

• <1 aasta vanus

– Neeru pikkus (cm) = 4,98 + 0,155 x vanus (kuud)

Neeru suuruse hindamine (1)

Rosenbaum, D. M.  et al. Sonographic Assessment of Renal Length in Normal Children. AJR. 1984;142:467-469

Keskmine neeru pikkus (cm)

Keskmine vanus Intervall Keskmine pikkus (cm) SD N

0 kuud 0-1 nädalat 4,48 0,31 10

2 kuud 1 nädal – 4 kuud 5,28 0,66 54

6 kuud 4-8 kuud 6,15 0,67 20

10 kuud 8-12 kuud 6,23 0,63 8

1,5 a 1-2 a 6,65 0,54 28

2,5 a 2-3 a 7,36 0,54 12

3,5 a 3-4 a 7,36 0,64 30

4,5 a 4-5 a 7,87 0,50 26

5,5 a 5-6 a 8,09 0,54 30

6,5 a 6-7 a 7,83 0,72 14

7,5 a 7-8 a 8,33 0,51 18

8,5 a 8-9 a 8,90 0,88 18

9,5 a 9-10 a 9,20 0,90 14

10,5 a 10-11 a 9,17 0,82 28

11,5 a 11-12 a 9,60 0,64 22

12,5 a 12-13 a 10,42 0,87 18

13,5 a 13-14 a 9,79 0,75 14

14,5 a 14-15 a 10,05 0,62 14

15,5 a 15-16 a 10,93 0,76 6

16,5 a 16-17 a 10,04 0,86 10

17,5 a 17-18 a 10,53 0,29 4

18,5 a 18-19 a 10,81 1,13 8



Konus, Ö. L., et al. Normal Liver, Spleen, and Kidney Dimensions in neonates, Infants and Children: Evaluation with Sonography. AJR. 1998;171:1693-1698

Neeru suuruse hindamine (2)
Parema neeru longitudinaalne mõõt vastavalt pikkusele ja vanusele

Patsiendid Parema neeru  longitudinaalne mõõt (mm)

Pikkus 

(cm)

Nr Vanus 

(kuudes)

Keskmine 

(mm)

SD Min Max

Protsentiil Soovitatud normi 

piirid

5th 95th Vähim Suurim

47-64 50 1-3 50 5,8 38 66 40 58 35 65

54-73 39 4-6 53 5,3 41 66 50 64 40 70

65-78 17 7-9 59 5,2 50 70 52 66 45 70

71-92 18 12-30- 61 3,4 55 66 55 65 50 75

85-109 22 36-59 67 5,1 57 77 59 75 55 80

100-

130

26 60-83 47 5,5 62 83 65 83 60 85

110-

131

32 84-107 80 6,6 68 93 70 91 65 95

124-

149

27 108-131 80 7,0 69 96 69 89 65 100

137-

153

15 132-155 89 6,2 81 102 82 100 70 105

143-

168

22 156-179 94 5,9 83 105 85 102 75 110

152-

175

11 180-200 92 7,0 80 107 83 102 75 110

Vasaku neeru longitudinaalne mõõt vastavalt pikkusele ja vanusele

Patsiendid Vasaku neeru  longitudinaalne mõõt (mm)

Pikkus 

(cm)

Nr Vanus 

(kuudes)

Keskmine 

(mm)

SD Min Max

Protsentiil Soovitatud normi 

piirid

5th 95th Vähim Suurim

47-64 50 1-3 50 5,5 39 61 42 59 35 65

54-73 39 4-6 56 5,5 44 68 47 64 40 70

65-78 17 7-9 61 4,6 54 68 54 68 45 75

71-92 18 12-30- 66 5,3 54 75 57 72 50 80

85-109 22 36-59 71 4,5 61 77 61 76 55 85

100-130 26 60-83 19 5,9 66 90 70 87 60 95

110-131 32 84-107 84 6,6 71 95 73 93 65 100

124-149 27 108-131 84 7,4 71 99 75 97 65 105

137-153 15 132-155 91 8,4 71 104 77 102 70 110

143-168 22 156-179 96 8,9 83 113 84 110 75 115

152-175 11 180-200 99 7,5 87 116 90 110 80 120



https://radiologyassistant.nl/pediatrics/normal-values/normal-values-ultrasound#kidney

Neeru suuruse hindamine (3)

https://radiologyassistant.nl/pediatrics/normal-values/normal-values-ultrasound#kidney


SD, standard deviation. Note: This study included 307 
pediatric subjects (169 girls and 138 boys) ranging in age from 
full-term newborns (5 days) to 16 years. 
The subjects were imaged in the supine or slightly right/left 
lateral decubitus position. 
The renal measurements were obtained in the coronal plane at 
the level of the hilum.

Neeru suuruse hindamine (4)



Normipärane sonograafiline leid

13.a N.

TLH

11

Sünd 35+1 RN, M.

UH-uuringul 10-päevasena

TLH



Mööduv neerupüramiidide transitoorne 
kajarikkus

4-päevane.
Mõlemapoolselt on neerupüramiidid kajarikkamad (mööduv 
transitoorne kajarikkus, dehüdratatsioon?). 
Palatis: Vereanalüüsis Crea ja urea natukene üle normi, CRV 10,7. Saab 
edasi tilka, toidu koguseid tõstetud.

Kordusuuring 7 päeva hiljem.

TLH 12

TLH

TLHTLH



Medullaarne nefrokaltsinoos

• 1k, Mõlemapoolselt on 
neerude püramiidid oluliselt 
tõusnud kajalisusega -
dehüdratatsioon?itarogeenne?

TLH
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• Leid dünaamikas (kuid hiljem) Mõlemapoolne 
medullaarne nefrokaltsinoos - pildilise leid jääb 
olulise dünaamikata.

TLH

TLH

TLH



Urotrakti laienemine (UTL) 
(urinary tract dilatation, UTD)

• Märgatav 1-5% loodetest

• UTL võib olla füsioloogiline või mööduv protsess – spontaanne taandumine 36-80% juhtudest.

• Enamus UTL-ga vastsündinutest on asümptomaatilised.

• UTL loodetest 14-21% sagedasemad patoloogilised põhjused: 

• UPJO – ureteropelvic junction obstruction (10-30%) (ElSheemy)

• UVJO – ureterovesical junction obstruction (5%)

• VUR – vesicoureteral reflux (10-20%)

• PUV – posterior urethral valves (1-2%)

• Ureterocele/ektoopiline ureter  (5-7%)

• Multitsüstiline düsplastiline neer (4-6%)

• Megaureeter (5%)

• Diagnoosimata ja ravimata UTL:

• Püleonefriit

• Hüpertensioon

• Neerupuudulikkus (neerutransplantatsiooon <5% lastest, kellel antenataalne hürdonefroos)
Zhang, Medicine 2020
Houat, RadioGraphics 2021
Rickard, Prenatal Diagnosis 2022
ElSheemy, Afr J Urol. 2020 
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Neeru kogumisüsteemi laienemine –anatoomiliste 
struktuuride patofüsioloogiline vastus ja tähendus

• Neeru mõjutavad kaks faktorit 

1) Neeruvaagna venitatavus 

- esmalt laienemine kui anatoomiliselt kaitsev mehhanism

1) Stenoosi raskusaste 

- hiljem neeru funktsiooni häire (pikema perioodi jooksul)

Onen, Frontiers in Pediatrics 2020
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Neeru kogumisüsteemi laienemine –anatoomiliste 
struktuuride patofüsioloogiline vastus ja tähendus

• Neeruvaagen
• Neeruvaagna „elastsus” venitamisele on imikutel suur 

• (kehtib eriti, kui esineb ka ekstrarenaalne neeruvaagen). 

• Neeruvaagen laieneb oluliselt isegi vähese rõhusurve korral 
• (et kaitsta neeru parenhüümi). 

• Seega neeru parenhüümi kahjustuse risk on imikutel madal ja 
selleks kulub aega. Kahjustusrisk on kõrgem, kui on intrarenaalne 
neeruvaagen.

• Karikad
• Karikate laienemisvõime on madalam võrreldes vaagnaga. 
• Karikate laienemine tähendab suuremat kogumissüsteemi 

laienemise riski kui ainult neeruvaagna laienemine. 
• Teisalt kaitseb karikate laienemine ikkagi neeru parenhüümi.

Onen, Frontiers in Pediatrics 2020
16



Neeru kogumisüsteemi laienemine –anatoomiliste 
struktuuride patofüsioloogiline vastus ja tähendus
• Korteks

• Neeru funktsionaalsuse mõttes tähtsaim osa. 
• Struktuurilt sarnaneb maksale (suhteliselt tihke organ). Seega selle 

kompressioon/õhenemine tähendab suuremat kahjustuse riski.
• Norm paksus >3 mm (imikud). 
• Rohkem kui poole korteksi kõrguse kadumine (<1,5 mm) on seotud neeru atroofia ja 

pöördumatu neerukahjustusega.
• Pildiliselt toimub kortikomedullaarse diferentsiooni vähenemine/kadumine ja korteksi 

paksus väheneb. 
• Objektiivne parameeter (ei sõltu hüdratatsioonist, põie täitumisest, asendist, 

hingamisfaasist).
• Mõõtmistehnika: neeru pikimõõdus parenhüümi kitsaim koht. 
• Pika-ajaline kortikaalne õhenemine on seotud madalama neeru funktsiooniga ja nefronite 

arvu vähenemisega.

• Medulla
• Sarnaneb struktuurilt natuke kopsukoega. See osa neerust võib rohkem laieneda ning ka 

kiirelt kokku vajuda võrreldes neerukorteksiga. 
• Sõltuvalt UPJ stenoosist ja kestusest – medulla lüheneb ja kaotab oma püramiidse vormi.

Onen, Frontiers in Pediatrics 2020

17



Neeru kogumisüsteemi laienemine –anatoomiliste 
struktuuride patofüsioloogiline vastus ja tähendus

• Neeru parenhüümi hindamine ja kirjeldamine 
(paksus & kajalisus) on tähtsaim ja objektiivseim 
parameeter, määramaks kindlaks kogumissüsteemi 
laienemisest tulenevat mõju neerule.

• Neeru parenhüümi paksuse alumine piir: 
• 7,5 mm (imikud), 

• 8 mm (1 aasta), 

• 10 mm (2 aastat).

Onen, Frontiers in Pediatrics 2020
18



Neeru kogumisüsteemi laienemine –anatoomiliste 
struktuuride patofüsioloogiline vastus ja tähendus

• Neeru parenhüümi paksus
• Raskekujulise UPJ  laienemise korral esineb tõsine kortikaalne kahjustus 

• (laienemine, epiteliaalne apoptoos, neerutuubulite atroofia, glomeerulite põletik ja fibroos). 

• Jäädav funktsiooni kadu esineb 8-16% juhtudest;
• histopatoloogilised muutused ei parane peale edukat püeloplastikat imikutel, kellel tõsine 

parenhüümi kadu. 

• Neerukorteksi kadumine ja neeru suuruse vähenemine on põhjustatud 
tubulaarsest atroofiast ja korreleerub kroonilise pöördumatu neeruhaigusega. 

• Nefronite hulk väheneb, neeru küpsemine on mõjutatud, tekib neerupuudulikkus.

• Neeru parenhüüm kajalisus
• Kajarikas parenhüüm, korteksi tsüstiline degeneratsioon ja kortikomedullaarse 

diferentsi kadumine viitavad sonograafiliselt neerukahjustusele 
• (on kooskõlas neeru funktsiooni langusega stsintigraafial). 

• Kortikaalne kajalisus on parameeter, mis korreleerub hästi tubulaarse atroofia ja 
interstitsiaalse põletikuga.

Onen, Frontiers in Pediatrics 2020
19



Neeru kogumisüsteemi laienemine –anatoomiliste 
struktuuride patofüsioloogiline vastus ja tähendus

• Neeru pikimõõt (normaalse neeru ja patoloogiaga neeru võrdlemine)
• Kompensatoorne hüpertroofia kontralateraalselt (pikimõõt>20% 

tavapärasest normist) 

• viitab, et haige neeru seisund halveneb. 

• Kui haige neeru pikimõõt jääb normipiiridesse (vaatamata tõsisele 
kogumisüsteemi laienemisele), siiski viide neeru atroofiale. 

• Sõltuvalt kogumissüsteemi laienemise astmest, peaks haige neeru pikimõõt 
olema normiväärtusest suurem.

Onen, Frontiers in Pediatrics 2020
20



Kliiniline dilemma

Missugused looted/lapsed, kellel urotrakti 
laienemine, vajavad edasist jälgimist ja sekkumist, 

ja kes mitte?

• Vältimaks potentsiaalseid komplikatsioone:

➢Urotrakti infektsioon

➢Konkremendid urotraktis

➢Kliiniliselt oluline uropaatia

21



Ebamäärasus

• Arvestatav erinevate soovituste varieeruvus, kuidas 
teostada laste jälgimist.

• Optimaalse ühese algoritmi/skeemi puudumine
• Kliinililise praktika suur varieeruvus tuleneb osaliselt ka sellest, 

kuidas sonograafilist leidu kommunikeeritakse.

• Erinev terminoloogia, kattuvad tähendused
• “hydronephrosis” – ultraheli teostajale tähendab juba vähest 

urotrakti laienemist, klinitsistidele aga neeruvaagna ja –karikate 
laienemine sekundaarselt obstruktsioonile. (Pelliccia)

Onen, Frontiers in Pediatrics 2020
Pelliccia, Journal of Ultrasound 2019
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Ühise sõnavara leidmine
➢Hydronephrosis

➢Pelviectasia

➢Pyelectasia

➢Hydrocalicosis

➢Uronephrosis

➢Neeruvaagna laienemine

➢Neeruvaagen promineerunud

➢Neerukarikate laienemine /promineerumine/täitumine

➢Neeru kogumissüsteemi laienemine/promineerumine/täitumine

23

Radioloogilistes 
vastustes 

igapäevaselt 
kasutuses olevad 

terminid.



To promote the standardization of nephrouroradiological terms used in 
children, the European Society of Paediatric Radiology uroradiology taskforce 
wrote a detailed glossary.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-017-4006-7
24

https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-017-4006-7


Sõnavara seoses urotrakti laienemisega

Vivier, Pediatr Radiol 2018

Megaureter (= hydroureter = ureterectasis) Ureteral 
dilatation (see this term). This term can be misleading as it 
should always be prefaced with the terms “primary” (see 
below), “secondary”, obstructive or refluxing (see below). 
Note that a combination of both mechanisms can 
occasionally coexist. It can be shown by a post-micturition 
evaluation for “trapped” urine above the vesico-ureteric 
junction. When describing a dilated ureter without knowing 
the etiology, this term should be avoided. If the cause is 
unknown the term ureteral dilatation (or uretero-
pelvicalyceal dilatation if any) should be used.

Caliectasis (= calicectasis) Dilatation of one calyx or several 
calyces of the kidney. This term is descriptive and does not 
indicate associated obstruction.

Hydroureter (= megaureter = ureterectasis) Dilatation of
the ureter (but literally refers to water in the ureter). This 
term should be avoided and replaced by “ureteral dilatation”.

Hydroureteronephrosis Hydroureter associated with
hydronephrosis. This term is descriptive and does not mean
that there is an associated obstruction. This term should be
avoided and replaced by “ureteropelvicalyceal dilatation” or
“ureteral and pelvicalyceal dilatations”.

25

Hydronephrosis (= pyelocaliectasis = pelvocaliectasis = pelvicalyceal dilatation) Dilatation of the renal pelvis and 
calyces. This term is descriptive and does not mean that there is an associated obstruction. However, 
hydronephrosis is considered to be the consequence of obstruction for many people. As a result, the use of the 
descriptive term pelvicalyceal dilatation should be preferred to hydronephrosis and its other synonyms. 



Ühine sõnavara

• Kuni 2014.a puudus ühene nomeklatuur erinevate UTL tüüpide kirjeldamiseks
• Neeruvaagna AP-mõõtu kasutati günekoloogide poolt, harva postnataalsel hindamisel
• Uroloogid SFU klassifikatsioon
• Lasteradioloogid hindasid visuaalsel skaalal (kerge-mõõdukas-raske)

• 2014. a Consensus Conference – 8 erialaühingu osalemisel 
Society of Fetal Urology, American College of Radiology, American Institute of Ultrasound in Medicine, 
American Society of Pediatric Nephrology, Society for Maternal–Fetal Medicine, Society for Pediatric 
Urology, Society for Pediatric Radiology, Society of Radiologists in Ultrasounds 

• Ajalooline teekond

• 1986. a – Grignon – kvantitatiivne morfoloogiline klassifikatsioon (5 ektaasia astet)

• 1993. a – American Society of Fetal Urology – kvalitatiivne klassifikatsioon (põhines 
neeru vaagna ja –karikate laienemise, neeruparenhüümi paksuse vähenemine; 5 
astet)

Onen, Frontiers in Pediatrics 2020
Nguyen, Pediatric Radiology 2022
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Neerude kogumissüsteemi hindamine

• Neeruvaagna anterioorne-posterioorne diameter
• anterior-posterior diameter of renal pelvis (APDRP)

• Pole erinevate ravidistsipliinide vahel 
standardiseeritud

• 64% arstide hulgas konsensus

• Operaatorsõltuv (erinevad mõõtmiskohad)

• Korrektne mõõtmistehnika: 

• neer ristiprojektsioonis vaagna tasemel,

• mõõtmine hiiluse tasemel parenhüümi 
servade vahel

• Dünaamiline parameeter
• Hüdratatsioon, põie täitumine, asend (kõhuli, selili), 

hingamine

APDRP piirangud
Mõõdetakse väiksemaks:
1. Dehüdratatsioonis imikud
2. Tühi põis
3. Väljahingamisfaasis

27

Onen, Frontiers in Pediatrics 2020



SFU (Society of Fetal Urology)
• Populaarne lasteuroloogide hulgas. 

• Hinnatavad parameetrid: neeruvaagna ja karikate laienemine, 
neeruparenhüüm.

SFU puudused/piirangud:

• SFU-1 ja SFU-2a tähendavad erinevat neeruvaagna laienemise astet. On 
raske ja segadusttekitav neid eristada. 

• Jälgimine, ravi ning prognoos on kahe erineva katergooria korral sarnane –
kõik taanduvad spontaanselt ilma neeru kahjustuseta.

• SFU-2b ja SFU-3 tähendavad erinevat neruvaagna laienemise astet. 
Tsentraalsete ja perifeersete karikate laienemise hindamine sõltub uuringu 
teostajast. Seega on erinevasse kategooriasse määramine subjektiivne ja 
segadusttekitav.

• SFU-3 kuigi tähendab karikate laienemist, siis originaalartiklis SFU-3 
tähendab ka tõsist medulla õhenemist. Põhjustab olulist segadust raviartide 
ja radioloogide vahel.

• SFU-4 tähendab medulla minimaalset õhenemist (6 mm) ja kortikaalse 
parenhüümi tõsist õhenemist (2 mm) ja tsüstja kogumissüsteemi 
laienemisega neeru.

• SFU-4 laiad kriteeriumid ei kirjelda hästi kogumissüsteemi laienemise 
raskusastet ja ei pruuugi viia õigele raviskeemile. Ei ütle, kes vajab kirurgilist 
ravi ja keda võib rahulikult jälgida. Nt medulla õhenemine võib jälgida, 
korteksi õhenemine vajab kindlasti kirurgilist ravi.

Onen, Frontiers in Pediatrics 2020
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NB! Ei kirjelda ureetrit ega kusepõit!

Eristab perifeerseid ja tsentraalseid karikaid! 



Radiology Grading System
• On osaliselt modifeeritud SFU (postnataalseks 

kasutamiseks).

• Arvestab AP-mõõtu Radiology grade -1 – Radiology grade-3 
jaoks. 

• Arvestab parenhüümi õhenemist.

Puudused/piirangud: 

• Radiology grade 1 ja 2 (SFU-1 ja SFU-2a) tähendavad 
erinevat neeruvaagna laienemise astet. On raske ja 
segadusttekitav neid eristada. Jälgimine, ravi ning prognoos 
on kahe erineva katergooria korral sarnane – kõik taanduvad 
spontaanselt ilma neeru kahjustuseta.

• AP-mõõdu kasutamine – SFU astmed ja AP-mõõt ei ole 
paralleelsed paljude patsientide jaks, sõltudes neeruvaagna 
konfiguratsioonist. 

• Radiology grade 4 ja 5.  4 tähendab mõõdukat ja 5 tähendab 
rasket parenhüümi õhenemist. Sõltub hindajast ja ei erista 
selgelt 4 ja 5 vahel.

Onen, Frontiers in Pediatrics 2020
ElSheemy, Afr J Urol. 2020 
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Ei erista perifeerseid ja tsentraalseid karikaid! 



Onen hindamissüsteem

• Nii prenataalne kui postnataalne 
hindamine.

• Lihtne terminoloogia.

• Interdistsiplinaarne.

• Hinnatavad parameetrid:
• Karikate-vaagnasüsteemi laienemine

• AP-diameter pole oluline

• Neeruparenhüümi kvaliteet (paksus 
ja kajalisus, kortikaalsed tsüstid, 
kortokomedullaarne diferents)

• Eristab kortikaalset ja medullaarset 
õhenemist

Onen, Frontiers in Pediatrics 2020
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Ei erista perifeerseid ja tsentraalseid karikaid! 



Onen hindamissüsteem
• ONEN-1 UPJ – jälgimine sonograafiliselt (1-3-6 elukuu, 1 a, 2a). 

• Kui Onen-1 ei suurene ega kao ära, võib jälgimise lõpetada.

• ONEN-2 UPJ – jälgimine sonograafiliselt (1-3-6 elukuu, 6 kuu tagant kuni 3a). 
• Kui Onen-2 väheneb Onen-1 või taandub, siis võib jälgimise lõpetada. 
• Kui Onen-2 jääb püsima, siis iga-aastaselt sonograafiline jälgimine kui 5 a ja võib lõpetada.

• ONEN-3 UPJ – medulla õhuke, PK = 3-7 mm. 
• Hoolikas jälgimine, stsintigraafia (kuna 1/3 vajab püeloplastikat jälgimine jooksul). 
• Sonograafia 1 kuu, iga 3 kuu tagan kuni 2a, iga 6 kuu tagant 3 a. 
• Kui asüpmtomaatiline Onen-3 jääb püsima (neeru funktsioon normis) – kas jälgimine täiskasvanueani või 

püeloplastika.

• Onen-3 korral esmalt stintigraafia. Kui see normis, siis järgmine sonograafia 3 kuu pärast. Kui 
Onen-3 väheneb või stabiilne, siis uuesti 3 kuu pärast. Kui Onen-3 halveneb, siis teine 
stsintigraafia. Kui neeru funktsioon on <35 või vähenenud >10 ühiku, siis püeloplastika. 

• Onen-4 UPJ – korteks õhuke, PK=<3 mm, pole kortokomedullaarset diferentsi. 
• Kirurgiline korrektsioon lühikese ajal jooksul (1-3 kuud). 
• Sellise taseme neeruvaagna laienemise korral ei saa neerufunktsiooni korrektselt hinnata. 
• Onen-4 korral sonograafia esimese elunädala jooksul ja teine sonograafia koos MAG3 hindamisega 1 kuu 

hiljem. 
• Vastavalt uuringu tulemustele – kirurgia või jälgimine konservatiivle 1 kuu jooksul.

Onen, Frontiers in Pediatrics 2020
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UTD klassifikatsioon
• Põhineb kirjandusel. Nii prenataalseks kui postnataalseks hindamiseks.

• 2014. a. 8 erialaorganisatsiooni. 

• Üldine termin – urotrakti laienemine (urinary tract dilation), st 
sonograafiliselt laienemist nii neeru kui ureetri tasemel.

• Modifitseeritud SFU ja Onen põhjal

• Eesmärk: hinnata kõiki urotrakti kõrvalekaldeid (neer, ureeter, põis) ja 
anda haiguse suhtes riskihinnang/prognoos.

• Kasutatud mõisted: 

• AP-läbimõõt, 

• Tsentraalsed ja perifeersed karikad, 

• Neeruparenhüüm (õhenemine, kajalisus, kortokomedullaarne 
diferents, kortikaalsed tsüstid)

• Ureetri kõrvalekalded, 

• Põie kõrvalekalded (paksus, ureterocele, divertiikel, PUV, etc).

• UTD klassifikatsiooni kasutamise piirangud

• Tsentraalsed ja perifeersed karikad – operaatorsõltuv eristada perifeersete 
ja tsentraalsete karikate laienemist, subjektiivne hinnang.

Onen, Frontiers in Pediatrics 2020
ElSheemy, Afr J Urol. 2020 

UTD-P3 – nagu SFU 4 korral tähendab medulla 
minimaalset õhenemist (6 mm) ja kortikaalse 
parenhüümi tõsist õhenemist (2 mm) ja tsüstja 
kogumissüsteemi laienemisega neeru. Lai kriteerium ei 
kirjelda hästi kogumissüsteemi laienemise raskusastet ja ei 
pruugi viia õigele raviskeemile. Ei ütle, kes vajab kirurgilist 
ravi ja keda võib rahulikult jälgida. Nt medulla õhenemine 
võib jälgida, korteksi õhenemine vajab kindlasti kirurgilist 
ravi. 32



UTD klassifikatsioon
• Sonograafilisel uuringul hinnatavad 

aspektid (kehtivad igas vanuses):
1) Neeruvaagna anterioorne-posterioorne diameter (APRPD, 

anterior–posterior renal pelvic diameter )

2) Karikate laienemine 

• tsentraalsed ja perifeersed, 

• karikate morfoloogia – konkaavne, lamenenud, 
konveks parenhüümi suhtes

3) Neruparenhüümi paksus (normaalne, patoloogiline)

4) Neeruparenhüümi kajalisus (normaalne, patoloogiline)

5) Ureetrite laienemine 

• puudub, esineb; 

• oluline hinnata ureetrit distaalses osas! Mitte 
proksimaalses.

6) Põie kõrvalekalded (puudub, olemas; sade, urachus’e 
jääkleidu ei arvestata hindamisel.)

NB! UTD klassifikatsiooni jaoks peab alati 
olema laienenud neerude kogumissüsteem 
(vaagen, karikad).

UTD klassifikatsiooni järgi ei saa hinnata
• Düsplastiline neer (autosomaalne-

retsessiivne polütsüstiline neer)
• Ureetri laienemine ilma neeruvaagna või-

karikate laienemiseta.

UTD kehtib erijuhtudel:
• Solitaarne neer
• Ektoopiline neer
• Ren duplex – üla- ja alapoolus hinnatakse 

eraldi.

Nguyen, Pediatric Radiology 2022
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NB!



AP-diameetri leidmine

Nguyen, Pediatric Radiology 2022
Chow, Pediatric Radiol 2017

• Leid suurim intrarenaalne AP-mõõt –
staabiilsem parameter nt rõhu suurenemisel.

• Näitejuhul intrarenaalse ja ekstrarenaalse 
neeruvaagna piiril. 

22-päevane tütarlaps. 
Perifeersete karikate ümardumine, 
neerukorteksi õhenemine. 
UTD-P3.

MITTEKORREKTNE

KORREKTNE

Ekstrarenaalse neeruvaagna ristimõõtu 
mitte arvestada.
Neeruvaagnat ei mõõdeta 
longitudinaalses projektsioonis!
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Ureeter

• Ureetri läbimõõt lastel 3-4 mm, harva ületab 5 mm.
Elu jooksul konstantne suurus!

• >7 (>6) mm megaureter.

• Ureetris esineb dünaamiline peristaltika või refluks, D 
muutub.

• Ureterocele – ureetri intravesikaalse segmendi 
tsüstiline laienemine (hüperplastiline vastus meatuse 
obstruktsioonile).

• PUV (posterior urethral valves) – Wolffi juha koest 
tekkiv paks, klapi-tüüpi membraan, mis kulgeb põiki 
verumontanum’ist ureetra prostaatilise osa 
distaalsesse ossa.

Berracol, RadioGraphics 2002
Nguyen, Pediatric Radiology 2022
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Nguyen, Pediatric Radiology 2022
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Neerukarikate süsteemi hindamine

• Normaalne neeruvaagen on siledakontuurne, 
võib olla kergelt nähtav, AP-diameeter <10 mm.

Nguyen, Pediatric Radiology 2022

23-päevane poisslaps. Neeruvaagna kerge pingsus, AP-mõõt normis. 
Karikate laienemist ei ole. Normaalne kortikomedullaarne diferents. 
Kajavaesemad püramiidid – mitte ajada segamini anehhogeensete laienenud 
karikatega. Kokkuvõte: normileid.

24-päevane poisslaps. 
Neeruvaagna unduleeriv kulg -> tsentraalsete karikate laienemine. 
Kokkuvõte: UTD - P1.

“there is major calyceal dilation” 

37



Neerukarikate süsteemi hindamine

Nguyen, Pediatric Radiology 2022

27-päevane poisslaps. 
Perifeersete karikate 
laienemine/pingsus, morfoloogialt 
kumerad (konveksed).
Kokkuvõte: UTD – P2.

16-päevane poisslaps. 
Perifeersete karikate 
laienemine, morfoloogiliselt 
ümardunud. Neeruvaagen 
ristimõõdus 5 mm. Distaalne 
ureeter D 6 mm. Ainult ureetri 
laienemise esinemine ei 
klassifitseerita UTD järgi. 
Kokkuvõte: UTD – P2. 38



Onen, Frontiers in Pediatrics 2020
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European Society of Paediatric Radiology 
(ESPR) rakkerühm (2008/2017)

ESPR Abdominal (GI and GU) Imaging Task Force
Riccabona, Pediatr Radiol 2017 
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PCD I  neeruvaanga AP<7 mm on normaalne
PCD II  neeruvaagna AP <10 mm
PCD III  neeruvaagna AP>10 mm



Riskide kommunikatsioon (UTD järgi)

Nguyen, Journal of Pediatric Urology 2014 
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Riskide kommunikatsioon

• Sirgjooneliselt öeldes, et “neer on normaalne” 

• vähem ebavajalikku segadust ja jätku-uuringuid.

• “Normaalne neer” 
• urotrakti obstruktsiooni madal risk

• VUR madal risk

• Normi referents tulnud lülisamba MRT-kaudu
• Leitud normina neeruvaagna AP-mõõt <10 mm.
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Riskide kommunikatsioon

• UTD klassifikatsiooni puhul puuduvad vanuselised 
piirväärtused.

• UTD mõeldud ainult kaasasündinud anomaaliate jaoks
• mitte-kongenitaalne põhjus – konkrement, tuumor – ei kvalifitseeru.

• Kui utrotrakti laienemisega patsiendil selgub lõplik 
diagnoos (nt UPJO), siis UTD klassifikatsioon pole 
enam nii määrav.

• Siiski – UTD järgi 6 neeruaspekti iseloomustamine 
aitab kaasa ühtlase käsitluse tekkimisele!
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Prognoos

• Refluks ei sõltu UTD astmest.

• Normaalne neer ja UTD – P1 on 
kliiniliselt samad.

Nelson, Journal of Pediatric Urology 2019
Nguyen, Pediatric Radiology 2022
Agard, 2020

Mida kõrgem UTD aste, seda vähem tõenäoliselt taandub
➢ P0 90%
➢ P1 80%
➢ P2 50%
➢ P3 30%

Seos UTD astme ja kirurgilise ravi vajaduse vahel.
➢ P0 1%
➢ P1 1%
➢ P2 6%
➢ P3 46%

UTD taandumine 3-aasta jooksul
➢ P0 90%
➢ P1 80%
➢ P2 50%
➢ P3 30%

P1  -> tsentraalsete karikate 
laienemine ei tõsta oluliselt 
uropaatia tõenäosust. 44

UTD kõrgem aste korrelleerub nukleaarmeditsiini 
(funktsionaalseta) uuringutega
➢ P1 uuring pole näidustatud
➢ Kõrgem aste, vähenenud funktsioon

(DRF)<40% P2 6% ja P3 33%
➢ Kõrgem aste, aeglasem ekskretsioon

T ½ >20 min P2 31% ja P3 79%



• UTD klassifikatsioon ei leia rutiinselt kasutust kliinilises praktikas.

• Enim kasutavad lasteradioloogid 59% 
• 2021. a Society for Pediatric Radiology küsitluse alusel.

• Lasteuroloogidest 19% kasutas UTD ja 70% SFU klassifikatsiooni.

• Kirjanduse analüüsi põhjal (mai 2017-mai 2019) – 6% 
uuringutest kasutas UTD, 37% SFU klassifikatsiooni, 33% APRPD 
süsteemi; 20% ei kasutanud kindlat klassifikatsiooni.

45
Nguyen, Pediatric Radiology 2022

Praktika tõe kriteeriumina



Lokaalne tegelikkus

5 mm 7 mm

neeruvaagna AP-mõõt normi mõõt



Postnataalne uurimine (antenataalselt avastatud neeru 
kogumissüsteemi laienemise korral)

• Füsioloogiline neonataalne 
dehüdratatsioon ja oliguuria 
48 tundi peale sündi.

• Seetõttu soovitav urotrakti 
laienemise suhtes uurida 1. 
elunädala lõpus.

• Eeldus: unilateraalne 
laienemine, normaalne 
kontralateraalne neer 

ElSheemy, Afr J Urol. 2020 
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ESPR Abdominal (GI and GU) Imaging Task Force -

recommendationin part together with ESUR 

paediatric urogenital imaging working group



ESPR Abdominal (GI and GU) Imaging Task Force -

recommendationin part together with ESUR 

paediatric urogenital imaging working group
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Asümptomaatiline unilateraalne ülemise 
urotrakti laienemine (Mannheimi käsitlus)

50

Korduv UH 4.-6- päeval
Neeruvaagen <12 mm
Karikad pole laienenud
Kajalisus normaalne

UH 4.-6. elunädalal

Dünaamikata/normaliseerunud
Suurenev 
laienemine

Pikaajaline jälgimine kuni pole 12 
kuu jooksul laienemist

Neeruvaagen <12 mm
Karikad laienenud
Kajalisus patoloogiline

Korduv UH 2-3 nädalat hiljem

MAG III uuring 6. elunädalal

Puudub oluline eritumine
Obstruktsioon

Esineb oluline eritumine
Obstruktsioon

Neerufunktsioon 
>43%

Neerufunktsioon 
10(15)-42%

Neerufunktsioon 
<10(15)%
Individuaalne otsus –
OP või konservatiivne

Korduv UH, 
(korduv MAG III)

Vähenev laienemine/ 
normaliseerumine

Dünaamikata –
individuaalne otsus –
OP või konservatiivne

Suurenev laienemine/ 
funktsiooni alanemine Püeloplastika Jälgimine

OMI Seminard. Pediatric Urology. Summer 2021. Salzburg



Näidustused

➢ Laienemine >3 cm

➢ Suurenev laienemine

➢ Funktsioon <40%

➢ Sümtomaatika

➢ Bilateraalne

Püeloplastika

Operatiivse ravi järgsed tüsistused

➢ Obstruktsioon

➢ Polüuuria

➢ Leke

➢ Infektsioon

➢ Veritsus

OMI Seminard. Pediatric Urology. Summer 2021. Salzburg

Operatiivne ravi



Kokkuvõte
• Postnataalselt urotrakti laienemise hindamine 1. elunädala teises 

pooles (füsioloogilise dehüdratatsiooni tõttu).

• Ühtne metoodika asutusesiseselt

➢ AP-mõõt! + neeru kirjeldamine “nimekirja” järgi

• Ureetri distaalse osa laius olulisem!

• Ühtlane terminite kasutamine

• Klassifikatsiooni järgi raskusastme määramine

➢ Kliinilise tulemuse prognoos

• Ühise klassifikatsiooni kasutamine erinevate subspetsialiteetide
poolt.

52

• AP-läbimõõt, 

• Tsentraalsed ja perifeersed karikad, 

• Neeruparenhüüm,

• Ureetri kõrvalekalded, 

• Põie kõrvalekalded.



Loote neeru kogumissüsteemi laienemine
https://www.youtube.com/watch?v=YbbW6qdyQFo

Soovituslik lisamaterjal

https://www.youtube.com/watch?v=YbbW6qdyQFo
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Tänud tähelepanu eest!
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