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Streszczenie: Wodonercze wrodzone jest jedn¹ z najczêstszych wad uk³adu moczowego u dzieci.
Przyczyna tej wady nie jest do koñca poznana. Moczowód bierze aktywny udzia³ w przemieszczaniu
moczu z miedniczki nerkowej do pêcherza moczowego. Fale perystaltyczne zapewniaj¹ce jednokierunkowy przep³yw moczu w uk³adzie moczowym powstaj¹ dziêki impulsom generowanym przez oœrodki
rozrusznikowe zlokalizowane g³ównie w po³¹czeniu miedniczkowo-moczowodowym i miedniczce nerkowej. Rolê oœrodków rozrusznikowych w górnym odcinku uk³adu moczowego pe³ni¹ komórki podobne
do komórek Cajala wystêpuj¹ce w jelitach. Kontrolê nad procesem transportu moczu w drogach wyprowadzaj¹cych mocz pe³ni autonomiczny uk³ad nerwowy. W œcianie moczowodu wystêpuj¹ dwa sploty nerwowe. Pierwszy zlokalizowany jest w b³onie podœluzowej, a drugi w miêœniowej. Zaburzenie przemieszczania moczu z miedniczki do pêcherza moczowego prowadzi do jego zastoju w miedniczce nerkowej
konsekwencj¹ czego jest powstanie wodonercza. Miejscem gdzie najczêœciej zlokalizowana jest przeszkoda powoduj¹ca utrudnienie przep³ywu moczu jest po³¹czenie miedniczkowo-moczowodowe.
Z najnowszych doniesieñ piœmiennictwa wiadomo, ¿e odpowiedzialnymi za powstanie zwê¿enia podmiedniczkowego moczowodu mog¹ byæ zaburzenia unerwienia jego œciany oraz deficyt oœrodków nadaj¹cych rytm fali perystaltycznej w drogach wyprowadzaj¹cych mocz.
S³owa kluczowe: wodonercze, moczowód, po³¹czenie miedniczkowo-moczowodowe, podmiedniczkowe zwê¿enie
Abstract: Inborn hydronephrosis is one of the most frequent defects of the urinary system in children. The reason
of this defect has not been fully explained.
The ureter takes the active part in the urine transportation from the renal pelvis to the bladder. Peristaltic waves
assuring the one-way flow of the urine in the urinary system originate from impulses generated by pacemakers
localized mainly in the ureteropelvic junction and renal pelvis. The role of pacemakers in the upper section of the
urinary tract is played by the cells similar to Cajal’s cells occurring in intestines. The autonomous nervous system
controls the process of urine transportation. There are two nerve plexuses in the ureteral wall. The first is situated
in the membrane submucosa, and the second in muscular membrane. The disturbance of the urine transportation
from renal pelvis to the bladder makes for its stagnation in the renal pelvis. The consequence is hydronephrosis.
The hindrance causing the difficulty in the urine flow is situated predominantly in the ureteropelvic junction.
From the latest reports it is known that the abnormalities in ureteral innervation and deficit in pacemakers, granting the rhythm of the peristaltic wave in the urinary tract, can be liable for the subpelvic obstruction of the ureter.
Key words: hydronephrosis, ureter, ureteropelvic junction, subpelvic obstruction

Wstêp
Wodonercze wrodzone jest jedn¹ z najczêstszych wad
uk³adu moczowego u dzieci. Powstaje ono na skutek utrudnionego przep³ywu moczu z miedniczki nerkowej do pêcherza moczowego. Przeszkoda ta najczêœciej zlokalizowana jest
w miejscu przejœcia miedniczki nerkowej w moczowód.
W wyniku tego powstaje dysproporcja miêdzy iloœci¹
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wytwarzanego moczu, a mo¿liwoœci¹ jego transportu do
dolnego odcinka uk³adu moczowego, co prowadzi do zalegania moczu w miedniczce nerkowej. Jeœli stan taki utrzymuje siê przez d³u¿szy czas, dochodzi do ucisku kory nerki,
a nastêpnie do jej zaniku.
Powsta³o wiele teorii próbuj¹cych wyjaœniæ przyczynê
powstawania podmiedniczkowej przeszkody. Campbell
twierdzi³, ¿e w b³onie podœluzowej œciany moczowodu do-

Zaburzenia unerwienia moczowodu...
chodzi do rozrostu tkanki ³¹cznej bez wspó³istnienia odczynu zapalnego. Przeroœniêta tkanka ³¹czna zwê¿a œwiat³o
moczowodu i stanowi utrudnienie w przep³ywie moczu (1).
Kiil udowadnia³, ¿e stan ten spowodowany jest dodatkowymi naczyniami, które w okresie p³odowym, uciskaj¹c
moczowód przy ujœciu z miedniczki nerkowej, hamuj¹ jego
rozwój. Pojawi³ siê równie¿ pogl¹d, ¿e za podmiedniczkowe utrudnienie w przep³ywie moczu odpowiadaj¹ fa³dy b³ony œluzowej tworz¹ce struktury dzia³aj¹ce jak zastawki (2).
W 1995 roku Wang stwierdzi³, ¿e za powstanie przeszkody w prawid³owym przep³ywie moczu w górnym odcinku
uk³adu moczowego odpowiedzialne jest zaburzenie unerwienia œciany moczowodu. Patomechanizm tych zaburzeñ
mo¿e byæ podobny do tego, który wystêpuje w jelicie grubym w chorobie Hirschsprunga. W doniesieniach ostatnich
lat wiêkszoœæ autorów wykazuje, ¿e najczêstsz¹ przyczyn¹
wodonercza wrodzonego s¹ zaburzenia czynnoœciowe, a nie
jak wczeœniej s¹dzono anatomiczne (3).
Innymi rzadko wystêpuj¹cymi obiektywnymi przyczynami powoduj¹cymi utrudnienie w przep³ywie moczu
w odcinku po³¹czenia miedniczkowo-moczowodowego s¹
zrosty moczowodu z miedniczk¹ nerkow¹ oraz ucisk z zewn¹trz na moczowód spowodowany przez pasma ³¹cznotkankowe (1, 2, 4).

ó
Zród³a
unerwienia miedniczki nerkowej
i moczowodu
Moczowód ssaków jest unerwiony g³ównie przez cienkie
w³ókna bezmielinowe, nale¿¹ce do uk³adu autonomicznego. Czêœæ wspó³czulna pochodzi ze splotów: krezkowego
dolnego, nerkowego, jajnikowego b¹dŸ j¹drowego, które
w jego œcianie tworz¹ splot moczowodowy. Dolna czêœæ moczowodu dodatkowo otrzymuje unerwienie ze splotu miednicznego. Oœrodki zawieraj¹ce wspó³czulne neurony przedzwojowe dla moczowodu, zlokalizowane s¹ w rogach bocznych odcinka Th11-L1 rdzenia krêgowego (5, 6).
Drogi wyprowadzaj¹ce mocz posiadaj¹ dwa Ÿród³a unerwienia przywspó³czulnego. Miedniczka nerkowa i górna
czêœæ moczowodu zaopatrzona jest przez w³ókna nerwowe
pochodz¹ce od nerwu b³êdnego. Oœrodkami dla tej czêœci s¹
zwój górny i dolny nerwu b³êdnego. Unerwienie przywspó³czulne dolnej czêœci moczowodu wspólnie z w³óknami
wspó³czulnymi prowadzi wspomniany ju¿ splot miedniczny.
Oœrodki dla dolnej przywspó³czulnego czêœci uk³adu nerwowego moczowodu znajduj¹ siê w j¹drze przywspó³czulnym
krzy¿owym odcinka S2-S4 rdzenia krêgowego (6-9).
W³ókna doœrodkowe odpowiedzialne za czucie trzewne przebiegaj¹ w dwóch ostatnich nerwach piersiowych
i pierwszym lêdŸwiowym. Oœrodki rdzeniowe dla unerwienia trzewnego zosta³y zidentyfikowane w rdzeniu krêgowym na poziomie L2-L3 i S1-S2 oraz prawdopodobnie
Th11-L3 i L6-S1(6-8).
W œcianie moczowodu wystêpuj¹ dwa sploty nerwowe.
Pierwszy zlokalizowany jest na pograniczu b³ony œluzowej
i miêœniowej. Drugi znajduje siê w b³onie miêœniowej. Oba
sploty po³¹czone s¹ licznymi drobnymi w³óknami ³¹cz¹cymi, dlatego œródœcienny uk³ad nerwowy moczowodu tworzy strukturê podobn¹ do sieci (10). Uk³ad ten jest podobny
do wystêpuj¹cego w jelitach.
Liczne w³ókna nerwowe œciany moczowodu maj¹ swoje
zakoñczenia w przestrzeniach miêdzykomórkowych warstwy podstawnej nab³onka przejœciowego. Istnienie gêstego
podnab³onkowego unerwienia, potwierdza hipotezê, ¿e
wiêkszoœæ moczowodowych w³ókien nerwowych przewodzi bodŸce doœrodkowo. Potwierdzeniem tego mo¿e byæ
doœwiadczenie przeprowadzone przez Chunga i Kiraly na
szczurach i œwinkach morskich. Polega³o ono na zablokowaniu neuroprzekaŸnika czuciowych w³ókien nerwowych

substancji P, podnab³onkowej sieci neuronalnej toksyczn¹
dawk¹ capsacyny. Okaza³o siê, ¿e zniszczeniu uleg³o prawie 90% aksonów moczowodu. W moczowodzie najwiêcej
doœrodkowych w³ókien nerwowych stwierdzono w odcinku
po³¹czenia z miedniczk¹ nerkow¹, a liczba tych w³ókien
zmniejsza siê w kierunku pêcherza moczowego (11).
Drogi wyprowadzaj¹ce mocz u ludzi posiadaj¹ najwiêksz¹
gêstoœæ unerwienia aferentnego w miedniczce nerkowej z podobnym rozmieszczeniem w œcianie jak w moczowodzie.
Taka struktura unerwienia miedniczki nerkowej i moczowodu zwi¹zana jest z bardzo du¿¹ wra¿liwoœci¹ jego œciany na rozci¹ganie (7).
W warunkach prawid³owych bodŸce dzia³aj¹ce na œcianê miedniczki nerkowej przewa¿nie nie docieraj¹ do œwiadomoœci jako bodŸce bólowe. W przypadku znacznego
przepe³nienia uk³adu kielichowo miedniczkowego pojawia
siê uczucie têpego trudnego do lokalizacji bólu (8).

Przep³yw moczu z nerki do pêcherza moczowego
Proces powstawania i rozprzestrzeniania siê fali perystaltycznej w drogach wyprowadzaj¹cych mocz, pomimo prowadzonych badañ z zastosowaniem najnowszych technik
obrazuj¹cych strukturê morfologiczn¹ i fizjologiê œciany moczowodu, nie jest jednoznacznie wyjaœniony.
Moczowód nie jest tylko przewodem, przez który mocz
sp³ywa z miedniczki nerkowej do pêcherza moczowego przy
pomocy si³y grawitacji, ale bierze równie¿ aktywny udzia³ w
jego transporcie. Potwierdzeniem tego mo¿e byæ fakt nap³ywania moczu do pêcherza moczowego niezale¿nie od po³o¿enia cia³a (12).
Engelmann stwierdzi³, ¿e u wy¿szych ssaków istnieje mechanizm „perystaltycznego transportu”, który przemieszcza
mocz z miedniczki nerkowej do pêcherza moczowego, gdzie
nastêpuje jego przechowywanie a¿ do mikcji. Fale perystaltyczne powstaj¹ w bli¿szej czêœci uk³adu kielichowego i rozprzestrzeniaj¹ siê w kierunku pêcherza moczowego.
Powsta³e pobudzenie przechodzi z jednej komórki miêœniowej do drugiej tak, ¿e ca³y moczowód wykonuje skoordynowane ruchy perystaltyczne. Dzia³anie takiego mechanizmu mog³oby mieæ pewne podobieñstwo do tego, jaki istnieje w uk³adzie bodŸcoprzewodz¹cym serca. Wed³ug tej
teorii poszczególne komórki mia³yby ulegaæ samoistnemu
wzbudzaniu, zatem na tym etapie badañ nie mo¿na by³o
wyt³umaczyæ synchronicznej pracy poszczególnych odcinków moczowodu (13).
Kolejne doœwiadczenia stara³y siê wykazaæ, ¿e drogi odprowadzaj¹ce mocz mog¹ byæ w znacznym stopniu niezale¿ne od nadrzêdnej kontroli uk³adu nerwowego.
W moczowodach po ich wyciêciu podczas zabiegu operacyjnego stwierdzano pojedyncze, nieregularne fale perystaltyczne. Warunkiem by³o usuniêcie miedniczki nerkowej
wraz z moczowodem i zachowanie nienaruszonej komunikacji miêdzy tymi strukturami. U œwinki morskiej perystaltykê obserwowano w autoprzeszczepionych moczowodach,
nawet po odwróceniu moczowodu o 180 stopni i ponownym w³¹czeniu do uk³adu moczowego (14, 15).
Znacznym postêpem w zrozumieniu mechanizmu perystaltyki moczowodowej by³o zidentyfikowanie przez Solariego w œcianie moczowodu komórek c-kit pozytywnych
podobnych do komórek Cajala wystêpuj¹cych w jelitach.
Komórki te poœrednicz¹ w przekazywaniu impulsów pomiêdzy uk³adem nerwowym a miocytami. Maj¹ one zdolnoœæ
do samowzbudzania i generowania pobudzeñ, wywo³uj¹cych fale perystaltyczne. W warunkach prawid³owych ich
czynnoœæ jest regulowana przez autonomiczny uk³ad nerwowy. Mo¿e to wyjaœniaæ mechanizm wystêpowania pojedynczych fal perystaltycznych w moczowodzie pozbawionym kontroli nerwowej (16).
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Umiejscowienie rozrusznika fali perystaltycznej
Du¿¹ dyskusjê wœród badaczy wywo³a³o okreœlenie lokalizacji g³ównego rozrusznika odpowiedzialnego za zapocz¹tkowanie fali perystaltycznej. Wiêkszoœæ autorów lokalizowa³o t¹ strukturê w górnych odcinkach uk³adu moczowego, w kielichach i bli¿szej czêœci miedniczki nerkowej. Inni
autorzy wskazywali na po³¹czenie miedniczkowo-moczowodowe jako miejsce powstawania pobudzeñ (13-15).
Constantinou i Yamaguchi obserwowali jednakowe potencja³y czynnoœciowe, emitowane przez wszystkie regiony
miedniczki nerkowej, niezale¿nie od tego czy rozci¹gniêciu
ulega³a czêœæ bli¿sza, œrodkowa czy dalsza miedniczki. Ka¿dy region zachowywa³ siê jak oscylator. Na podstawie tych
danych wywnioskowali oni, ¿e ca³a miedniczka nerkowa
dzia³a jak rozrusznik generuj¹c potencja³y na zasadzie
wszystko albo nic (7).
Lammers prowadz¹c badania na owcach, analizowa³ potencja³y elektrofizjologiczne z poszczególnych czêœci miedniczki po zadzia³aniu bodŸca jakim by³o rozci¹ganie jej œciany. Otrzymane wyniki wskazywa³y, ¿e rozrusznik emituj¹cy
fale pobudzeñ zlokalizowany jest na pograniczu kielichów
i miedniczki nerkowej. Nie stwierdzi³ takiej aktywnoœci
w œrodkowej czêœci miedniczki ani w po³¹czeniu miedniczkowo-moczowodowym (17).
Autor ten zaobserwowa³, ¿e do powstania fali perystaltycznej wystarczy impuls z jednego oœrodka zlokalizowanego w którymœ z kielichów, gdy w tym miejscu zadzia³a bodziec rozci¹gaj¹cy jego œcianê. W ten sposób zaprzeczy³ on
hipotezie Gosling i Dixon, która mówi³a, ¿e do powstania
fali perystaltycznej potrzebne jest zsumowanie impulsów
pochodz¹cych z kilku rozruszników (17, 18).
Niejednoznaczne teorie dotycz¹ce lokalizacji i czynnoœci rozrusznika moczowej fali perystaltycznej wynika³y czêœciowo z faktu, ¿e badania prowadzono na zwierzêtach (œwinie, œwinki morskie, króliki, psy), które wykazuj¹ ró¿nice
miêdzygatunkowe w anatomicznej strukturze uk³adu kielichowo-miedniczkowego.
Gosling i Dixon opisali komórki miêœniowe ze s³abo wybarwiaj¹c¹ siê cytoplazm¹, wystêpuj¹ce zarówno w kielichach i w miednicze, które mog³yby generowaæ fizjologiczny rytm perystaltyczny. Nie potwierdzili wystêpowania takich komórek w moczowodzie (18).
Lang i wsp. stwierdzili obecnoœæ w bli¿szej czêœci miedniczki nerkowej komórek, które swym wygl¹dem przypominaj¹ fibroblasty, a funkcjonalnie komórki œródmi¹¿szowe
Cajala, które s¹ odpowiedzialne za dzia³alnoœæ rozrusznikow¹ w miêœniówce g³adkiej jelit (19).
Morfologia zidentyfikowanych w œcianie kielichów
i miedniczki nerkowej komórek, które pe³ni¹ rolê rozruszników fali perystaltycznej, jest bardzo podobna do ICC (interstitial cells of Cajal) opisanych w jelicie ssaka przez Burnsa.
Najwiêksze skupienie komórek rozrusznikowych uk³adu
moczowego wystêpuje w miejscu po³¹czenia kielichów
z miedniczk¹ nerkow¹ (ok. 80%), pozosta³e s¹ zlokalizowane w œcianie miedniczki nerkowej. Tworz¹ one liczne po³¹czenia z s¹siaduj¹cymi komórkami miêœni g³adkich oraz
z innymi komórkami tego samego typu (16, 19-21).
Podobnie jak komórki Cajala poœrednicz¹ one w przekazywaniu impulsów zakoñczeñ nerwowych do miêœni g³adkich. Maj¹ zdolnoœæ do samoistnego wzbudzania powoduj¹c generowanie impulsów, których efektem mo¿e byæ powstanie fali perystaltycznej (22).

Rozprzestrzenianie siê fali perystaltycznej
Fale pobudzenia rozprzestrzeniaj¹ siê od miedniczki
nerkowej do pêcherza moczowego czego efektem jest jed-

96

PRZEGL¥D PEDIATRYCZNY 2004, VOL 34, NO 2

nokierunkowy transport moczu z nerki do pêcherza moczowego.
Impulsy emitowane przez komórki rozrusznikowe s¹
przekazywane na ni¿sze piêtra dróg wyprowadzaj¹cych
mocz poprzez miêœnie g³adkie i szybkie drogi, którymi
jest sieæ po³¹czonych ze sob¹ komórek podobnych do
ICC (18, 20).
Lammers stwierdzi³, ¿e nie ka¿de pobudzenie wygenerowane w miedniczce nerkowej, wywo³uje falê perystaltyczn¹
w moczowodzie. Na podstawie tych obserwacji doszed³ on
do wniosku, ¿e w miejscu po³¹czenia miedniczki nerkowej
z moczowodem istnieje pewnego rodzaju blok, który sprawia, ¿e czêœæ impulsów emitowanych przez kielichowomiedniczkowy rozrusznik ulega wygaszeniu. Dopiero wiêksza liczba pobudzeñ z rozrusznika spowodowana wzmo¿onym rozci¹ganiem œciany miedniczki przez nap³ywaj¹cy
mocz, powoduje przekroczenie progu pobudliwoœci i wyzwolenie fali perystaltycznej w moczowodzie (16).

Omówienie
Rola uk³adu nerwowego odpowiedzialnego za perystaltykê moczowodu jest nadal nie do koñca wyjaœniona. Przez
d³ugi czas obowi¹zywa³ pogl¹d, ¿e motoryka moczowodu
jest wy³¹cznie pochodzenia miêœniowego, a drogi wyprowadzaj¹ce mocz posiadaj¹ autonomiê i s¹ uniezale¿nione
od nadrzêdnej kontroli nerwowej (5, 6). W wyniku zastosowania nowoczesnych technik immunohistochemicznych
i trójwymiarowej wizualizacji obrazu przy pomocy laserowego mikroskopu konfokalnego stwierdzono, ¿e unerwienie moczowodu jest znacznie bardziej rozwiniête ni¿ pocz¹tkowo s¹dzono. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje bogate
unerwienie cholinergiczne (9, 10, 23). Stwierdzono znaczne
uwalnianie acetylocholiny pod wp³ywem impulsów elektrycznych z zakoñczeñ synaptycznych. Mog³oby to sugerowaæ przewagê w³ókien przywspó³czulnych, które mog¹ byæ
odpowiedzialne za wzrost napiêcia œciany moczowodu.
Struktura œródœcienna uk³adu nerwowego jest bardzo podobna do tej jaka wystêpuje w przewodzie pokarmowym.
W moczowodzie zidentyfikowano dwa sploty nerwowe, które mog¹ odpowiadaæ autonomicznym splotom Meissnera
i Auerbacha w œcianie jelita (4, 10). Analogia mechanizmu
powstawania moczowodu do innych narz¹dów rurowych
takich jak jelita, jest znaczna. Przyk³adem mo¿e byæ obecnoœæ w moczowodzie komórek podobnych do komórek
Cajala oraz struktura unerwienia jego œciany, zbli¿ona do tej
jaka wystêpuje w jelitach (16, 20). Wiele dowodów przemawia za tym, ¿e uk³ad nerwowy mo¿e sprawowaæ nadrzêdn¹
rolê w kontroli perystaltyki górnego odcinka dróg moczowych.
W piœmiennictwie ostatnich lat coraz wiêcej jest doniesieñ opisuj¹cych zaburzenia unerwienia jako g³ówn¹ przyczynê wodonercza wrodzonego u dzieci. Nemeth stwierdzi³, ¿e w stenotycznej czêœci moczowodu pochodz¹cego
od dzieci z podmiedniczkow¹ przeszkod¹ dochodzi do
znacznego zmniejszenia liczby w³ókien nerwowych. Redukcja unerwienia dotyczy³a w najwiêkszym stopniu warstwy
miêœniowej œciany moczowodu (10).
Liczba w³ókien nerwowych b³ony podœluzowej by³a
równie¿ mniejsza w stosunku do moczowodów prawid³owych, ale nie tak znacznie jak w b³onie miêœniowej.
Powy¿sze wyniki zosta³y równie¿ potwierdzone przez
innych autorów. Dane te mog¹ wskazywaæ, ¿e moczowód pozbawiony prawid³owego unerwienia, koordynuj¹cego jego motorykê, nie spe³nia dobrze swej funkcji,
czego nastêpstwem jest nieca³kowite opró¿nianie miedniczki nerkowej i wszystkie konsekwencje z tym zwi¹zane (4, 10, 24).
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