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Nabyta torbielowatoæ nerek rozwija siê jako konsekwencja przewlek³ej niewydolnoci nerek. Powik³ania choroby s¹ rzadkie, jednak niejednokrotnie
zagra¿aj¹ce ¿yciu. W niniejszej pracy przedstawiono praktyczne aspekty
diagnozowania choroby i jej powik³añ na podstawie dostêpnej literatury i
dowiadczeñ w³asnych orodka.
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 118-120)
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Acquired cystic kidney disease is a consequence of chronic renal failure.
Complications of the disease are rare but may be life-threatening. The paper
addresses management of the disease based on literature review and own experiences of our centre.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 118-120)

Wstêp
Zainteresowanie nabyt¹ torbielowatoci¹ nerek (acquired cystic kidney disease
 ACKD) jest w ostatnich latach niewielkie.
Nale¿y przypuszczaæ, ¿e jest to zwi¹zane
ze skróceniem oczekiwania na przeszczepienie nerki oraz kwalifikowaniem do dializ
chorych o krótkim spodziewanym okresie
prze¿ycia. Prowadzi to do zmniejszenia
prawdopodobieñstwa rozwoju powa¿nych
powik³añ wynikaj¹cych z ACKD. Wiadomo
bowiem, ¿e zapadalnoæ na tê chorobê, i
zwi¹zane z ni¹ powik³ania, s¹ cile zale¿ne od czasu trwania zaawansowanej niewydolnoci nerek. Nie oznacza to bynajmniej, ¿e ACKD jest rozpoznaniem klinicznie nieistotnym. Co wiêcej, ze wzglêdu na
sta³y wzrost populacji chorych kwalifikowanych do zabiegu przeszczepienia nerki,
wykluczenie powik³anego ACKD u potencjalnego biorcy narz¹du nabiera szczególnego
znaczenia. Opublikowane w ostatnich latach
przypadki kliniczne powik³añ wynikaj¹cych
z ACKD, wiadcz¹ o koniecznoci przypomnienia zagadnieñ zwi¹zanych z t¹ chorob¹. Nieocenione dla jej rozpoznania i monitorowania s¹ nowoczesne techniki obrazowe. Ograniczona dostêpnoæ i wysoki koszt
tych metod, wymagaj¹ cis³ego przestrzegania wskazañ do ich wykorzystania. Nie
mo¿na równie¿ czuæ siê zwolnionym ze znajomoci ich ograniczeñ.
Definicja i epidemiologia
W zwi¹zku z rozpowszechnieniem torbieli prostych w populacji osób doros³ych,
do rozpoznania ACKD upowa¿nia stwierdzenie zajêcia przez przestrzenie torbielowate
ponad 25% powierzchni mi¹¿szu nerki widocznego w ultrasonografii (USG) lub tomografii komputerowej (CT) [15]. Massry and
Glassock's Textbook of Nephrology definiuje
ACKD jako obecnoæ co najmniej 3 torbieli
w ka¿dej nerce u chorego z zaawansowan¹
przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek lub leczo-
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nego nerkozastêpczo metod¹ dializy, u którego wykluczono dziedziczne przyczyny
tworzenia siê torbieli [27]. Stosuj¹c powy¿sze kryteria, ACKD mo¿na rozpoznaæ u 813% chorych przed rozpoczêciem leczenia
nerkozastêpczego[18]. Choroba nie jest
wiêc, wbrew pocz¹tkowym pogl¹dom, powik³aniem dializoterapii. Rozwój choroby nie
zale¿y od etiologii przewlek³ej niewydolnoci nerek, rodzaju dializoterapii (hemodializa vs. dializa otrzewnowa), ani od wieku
chorego. Wród chorych dotkniêtych ACKD
obserwuje siê nieznaczn¹ przewagê mê¿czyzn i osób rasy czarnej. Stopieñ zaawansowania ACKD jest funkcj¹ czasu trwania
przewlek³ej choroby nerek, co obrazuj¹ liczne badania obserwacyjne [6,12,19,21].
Symptomatologia i diagnostyka
Wiêkszoæ przypadków ACKD przebiega bezobjawowo. O obecnoci choroby
mog¹ wiadczyæ bóle brzucha, bóle okolicy
lêdwiowej oraz krwiomocz. Mo¿na j¹ rozpoznaæ na podstawie USG, CT, rezonansu
magnetycznego (MRI) albo badania anatomo-patologicznego. Ró¿nicowanie ACKD z
wielotorbielowatym zwyrodnieniem nerek
(autosomal dominant polycystic kidney disease  ADPKD) zazwyczaj nie stanowi problemu, bior¹c pod uwagê negatywny wywiad
rodzinny, ma³e rozmiary nerek i brak torbieli
o lokalizacji pozanerkowej. Je¿eli jednak
ró¿nicowanie ACKD napotyka na trudnoci,
zazwyczaj dotycz¹ one wykluczenia ADPKD. Charakterystyczn¹ dla ACKD cech¹
sonograficzn¹ jest mo¿liwoæ zobrazowania
mi¹¿szu nerki pomiêdzy torbielami, co nie
wystêpuje w zaawansowanej postaci ADPKD. Wielotorbielowate zwyrodnienie nerek
dziedziczone jako cecha recesywna (autosomal recessive polycystic kidney disease
 ARPKD) manifestuje siê klinicznie zaawansowan¹ niewydolnoci¹ nerek obecn¹
ju¿ w dzieciñstwie lub wczesnej m³odoci.
Brak typowego wywiadu rodzinnego mo¿e
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utrudniaæ rozpoznanie, dlatego w¹tpliwe
przypadki rozstrzyga biopsja w¹troby, w której obecne jest w³óknienie [22,23]. Torbielowatoæ dysplastyczna (multicystic renal dysplasia) jest u osób doros³ych zmian¹ zazwyczaj jednostronn¹. Sonograficznie, charakteryzuje siê obecnoci¹ zwapnieñ w cianach torbieli i nieprawid³ow¹ struktur¹ mi¹¿szu pomiêdzy torbielami. Torbiele proste w
dominuj¹cej liczbie przypadków s¹ zmianami mniej licznymi i dotycz¹ osób bez innej
choroby nerek.
Warto w tym miejscu przypomnieæ klasyczne kryteria USG pozwalaj¹ce na rozpoznanie torbieli prostej. S¹ to: okr¹g³y
kszta³t i ostre ograniczenie zmiany, z g³adk¹, pozbawion¹ przegród i zwapnieñ cian¹, bezechowym wnêtrzem i proporcjonalnym do jej wielkoci wzmocnieniem akustycznym [2]. Torbiele w ACKD maj¹ czêsto
nieregularny kszta³t i pogrubia³e ciany oraz
hiperechogenne wtrêty jako wyraz zmian
zejciowych po licznych krwawieniach.
Znacznie czêciej ni¿ w innych jednostkach
chorobowych przebiegaj¹cych z obecnoci¹
torbieli nerkowych, rozpoznaje siê w ACKD
torbiele nietypowe i powik³ane [3]. Implikacj¹ kliniczn¹ tego faktu jest koniecznoæ
opracowania algorytmu postêpowania w
przypadku rozpoznania torbieli powik³anej w
przebiegu ACKD. Proponowany przez nasz
orodek algorytm przedstawia rycina 1.
Opracowano go w oparciu o tomograficzn¹
klasyfikacjê zmian torbielowatych w nerkach, przedstawion¹ w tabeli I. Klasyfikacja
ta ma na celu stratyfikacjê ryzyka obecnoci nowotworu w ocenianej zmianie torbielowatej.
CT jest z³otym standardem dla ACKD,
jednak jego wysoka cena, niska dostêpnoæ
i koniecznoæ podania kontrastu nie pozwalaj¹ na jej powszechne zastosowanie. MRI
równie¿ dobrze obrazuje zmiany torbielowate, ale tak¿e ta metoda wymaga podania
kontrastu w celu wykluczenia nowotworzenia naczyñ. MRI jest najlepsz¹ metod¹ oceny nerek u chorych w schy³kowym stadium
ich niewydolnoci. Powinien byæ metod¹ z
wyboru u chorych z ACKD w okresie przeddializacyjnym, mimo ¿e wspó³czesne doniesienia poddaj¹ w w¹tpliwoæ mniejsz¹ nefrotoksycznoæ gadolinu w porównaniu z jodowymi rodkami kontrastowymi stosowanymi w CT.
Powik³ania
Mo¿liwe postaci kliniczne i powik³ania
ACKD przedstawiono w tabeli II. Wiele z nich
stanowi bezporednie zagro¿enie ¿ycia, jednak na szczêcie maj¹ one charakter kazuistyczny. Jednym z takich powik³añ, którego nie ujêto w tabeli II, jest przypadek pêkniêcia nerki, innym, miejscowy nawrót raka
nerki w 10 lat po nefrektomii z powodu ACKD
[13,24].
Nie udowodniono w sposób pewny, ¿e
ACKD wp³ywa na wyst¹pienie nadcinienia
têtniczego. Niektóre badania podwa¿aj¹
tak¹ zale¿noæ, a nawet istniej¹ przes³anki,
¿eby przyj¹æ hipotezê, i¿ to nefropatia nadcinieniowa predysponuje do rozwoju ACKD
[4,9]. Niejasna jest tak¿e przyczyna wzrostu hematokrytu w przebiegu ACKD. Wydaje siê, ¿e choroba nie prowadzi do zmian
aktywnoci erytropoetyny [20], chocia¿ badania przeprowadzone przed 15 laty w na-

Tabela I
Kategorie torbieli nerkowych w tomografii komputerowej wg Bosniak'a. HU  jednostki Hounsfield'a (opracowano na podstawie [10,12]).
Renal categories based upon computer tomography according to Bosniak [10,12].. HU  Hounsfield unit).
Kry teria

Kategorie
I

II

III

IV

ciana torbieli

cienka

cienka

pom iêdzy II a IV

pogrubia³a lub
nieregularna

Przegrody

brak

pojedy ncze,
cienkie

liczne, cienkie

bardzo liczne
i/lub pogrubia³e

Zw apnienia

brak

pojedy ncze

m nogie

m asy w ne

Gêstoæ przed podaniem kontrastu (HU)

0-20

0-20

0-20

>20

Wzm ocnienie po kontracie

nie

nie

nie

obecne

szym orodku wskazywa³y, ¿e u osób z
ACKD lepiej mo¿na kontrolowaæ niedokrwistoæ [28].
Wród pozosta³ych powik³añ relatywnie
czêsto wystêpuje krwawienie do wiat³a torbieli, które dotyczy ok. 50% chorych z
ACKD.
Wyst¹pienie powik³añ powinno zawsze
obligowaæ do wnikliwej diagnostyki w kierunku zmian nowotworowych, zgodnie z
przedstawionym algorytmem. Ka¿da torbiel
powik³ana wymaga weryfikacji metod¹ CT
ze wzglêdu na zbyt nisk¹ czu³oæ USG w
rozpoznawaniu wczesnych zmian nowotworowych tworz¹cych siê w torbielach [31].
Celem weryfikacji jest rozpoznanie nowotworu w torbieli zanim dojdzie do miejscowego zaawansowania choroby i powstania
przerzutów odleg³ych, których czêstoæ szacowana jest na 16 do 27% [11]. Ryzyko rozwoju raka nerki jest od 50 do 100 razy wy¿sze w grupie chorych z ACKD w porównaniu z populacj¹ ogóln¹ [5,30]. Pomimo tak
podwy¿szonego ryzyka, nie jest to rozpoznanie stawiane czêsto i stanowi ono marginaln¹ przyczynê zgonów chorych leczonych przewlek³ymi dializami. Powoduje to
kontrowersje wokó³ zasadnoci badañ przesiewowych w kierunku ACKD [29]. Wysoki
koszt badañ, które powinny byæ wykonane
w okresie wejcia chorego do programu
przewlek³ych dializ, a nastêpnie powtarzane, co trzy lata, nie ma uzasadnienia w poprawie rokowania. Prawdopodobnie korzyci z takiego badania mog¹ odnieæ tylko
m³odzi chorzy, o wieloletnim, co najmniej
dwudziestopiêcioletnim, spodziewanym czasie prze¿ycia [26]. Szacuje siê, ¿e gdyby ta,
wyselekcjonowana, grupa chorych zosta³a
objêta programem badañ przesiewowych,
mo¿na spodziewaæ siê wyd³u¿enia jej prze¿ycia o rednio 1,6 roku [26].
ACKD u potencjalnego biorcy nerki
Z klinicznego punktu widzenia, najistotniejsze jest w³aciwe rozpoznanie u chorego kwalifikowanego do zabiegu przeszczepienia nerki. Rak nerki wywodz¹cy siê z
nerek w³asnych jest, obok raka skóry i wargi oraz ch³oniaków, najczêstszym nowotworem z³oliwym u osób po transplantacji, odpowiedzialnym za oko³o 2% zgonów w tej
grupie chorych [17,25,30]. Mimo to, nie zaleca siê rutynowego badania CT jamy
brzusznej u chorego zg³aszanego jako potencjalny biorca nerki. Nie oszacowano korzyci, które odnieliby chorzy z wprowadzenia takiej procedury [10]. Obowi¹zuj¹cym
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Tabela II
Postaci kliniczne oraz powik³ania nabytej torbielowatoci nerek.
Clinical presentation as well as complications acquired cystic kidney disease.
POSTACI KLINICZNE I POWIK£ANIA ACKD
Postaæ bezobjaw ow a
Postaæ kolkow a
Guz w jam ie brzusznej
Krw iom ocz m ikro- i m akroskopow y
Krw aw ienie do przestrzeni pozaotrzew now ej
Wstrz¹s krw otoczny
Zaka¿enie torbieli
Ropieñ torbieli
Kam ica nerkow a
Nadcinienie têtnicze
Poliglobulia
Rak nerki

standardem pozostaje badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, mimo udowodnionej niskiej czu³oci tej metody w wykrywaniu wczesnych zmian nowotworowych w
torbieli.
Rozpoznanie lub podejrzenie raka nerki jest wskazaniem do nefrektomii. Rozpoznanie takie nie dyskwalifikuje chorego na
sta³e od przeszczepienia nerki. W zwi¹zku
z ryzykiem miejscowego nawrotu choroby
oraz ze wzglêdu na mo¿liwoæ ujawnienia
siê przerzutów odleg³ych wytyczne europejskie zalecaj¹ 2-letni okres karencji przed
zg³oszeniem takiego chorego jako potencjalnego biorcy nerki przeszczepionej [7].
Wytyczne amerykañskie uzale¿niaj¹
czas, który musi up³yn¹æ bez objawów choroby od wielkoci i stopnia zaawansowania
raka nerki. Chorzy z przypadkowo wykrytym ogniskiem adenocarcinoma o wielkoci
poni¿ej 5 cm nie wymagaj¹ po nefrektomii
dodatkowego czasu obserwacji przed zg³oszeniem na listê potencjalnych biorców nerki. Zmiany objawowe wymagaj¹ 2-letniego
okresu karencji, natomiast inwazyjne i
przekraczaj¹ce 5 cm rednicy, co najmniej
5-letniego [16].
Po udanym zabiegu przeszczepienia
nerki dochodzi do gwa³townej regresji
ACKD, jednak zgodnie z wytycznymi nale¿y utrzymaæ okresow¹ kontrolê nerek w³asnych metod¹ USG [8, 14]. Dotychczas nie
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ACKD

Powtórne badanie za 3 lata
lub w razie wyst¹pienia objawów

Nie
Tak

+

+

Brak
objawów
klinicznych

Krwiomocz
Ból okolicy lêdwiowej
Inne objawy kliniczne

Ultrasonografia

Tomografia komputerowa
(kategorie wg Bosniaka)

USG
torbiel
prosta

I

USG
torbiel
powik³ana

II
MRI

III
Powtórne badanie za 3 lata
lub w razie wyst¹pienia objawów

Chirurgia

IV
Rycina 1
Proponowany algorytm postêpowania u chorego z podejrzeniem ACKD (MRI  rezonans magnetyczny).
Suggested algorythm in patients with suspicion of ACKD (MRI  magnetic resonance).

ustalono jak czêsto nale¿y wykonywaæ badania kontrolne. Trzyletni okres przerwy
pomiêdzy badaniami, zaproponowany w algorytmie (rycina 1), dotyczy chorych dializowanych i wynika z modelu liniowego wzrostu guza wynosz¹cego ok. 0,5 cm rocznie
[1]. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e u chorych po
przeszczepieniu nerki czas rozwoju zmian
nowotworowych jest szybszy.
Podsumowanie
Podsumowuj¹c, mimo obserwowanego
w ostatnich latach ma³ego zainteresowania
ACKD, pozostaje ona chorob¹ istotn¹ klinicznie, szczególnie w obliczu wzrostu epidemiologii przewlek³ej niewydolnoci nerek
i w dobie rozwoju transplantologii. Diagnostyka choroby jest trudna i kosztowna, jednak konieczna z racji zagra¿aj¹cych ¿yciu
powik³añ w razie zbyt póno postawionego
rozpoznania. Z dowiadczeñ naszego
orodka wynika, ¿e zastosowanie schematu diagnostycznego pozwala na zminimalizowanie ryzyka gronych powik³añ oraz
wyselekcjonowanie grupy chorych, którzy
odnios¹ najwiêcej korzyci z zastosowania
nowoczesnych technik obrazowych, jak CT,
a w uzasadnionych przypadkach MRI.
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