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Anomalie urologiczne u dzieci z jednostronn¹
dysplazj¹ wielotorbielowat¹ nerki

Gra¿yna KRZEMIEÑ
Agnieszka SZMIGIELSKA

Badaniami objêto 37 dzieci (9 dziewczynek, 28 ch³opców) w wieku od 1 doby
¿ycia do 34 miesiêcy, rednio 3,41 ± 6,21 miesiêcy. Dysplazja wielotorbielowata
nerki (DWN) po stronie lewej rozpoznano u 17 (46%) dzieci, po prawej u 20 (54%).
U 25 (68%) pacjentów anomaliê urologiczn¹ podejrzewano na podstawie prenatalnego badania USG, u 12 (32%) rozpoznanie DWN postawiono postnatalnie.
Cystouretrografiê mikcyjn¹ (CUM) wykonano u wszystkich dzieci w wieku od 8
dni do 36 miesiêcy, rednio 3,79 ± 6,53 miesiêcy. Anomalie urologiczne stwierdzono u 15 (40%) dzieci, w tym odp³yw pêcherzowo-moczowodowy (OPM) do 11
nerek u 10 (27%), ektopiê zdrowej nerki w 2 przypadkach, zdwojenie nerki w 2,
moczowód olbrzymi po stronie nerki dysplastycznej w 1 i uchy³ek pêcherza moczowego w 1 przypadku. OPM do nerki dysplastycznej obserwowano w 3 przypadkach, do nerki zdrowej w 8 (w tym 1 OPM do zdwojonego UKM). Rozpoznano OPM Io do 1 nerki, IIo do 5, IIIo do 5. Funkcja nerek i cinienie têtnicze u
wszystkich dzieci by³y prawid³owe.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 225-227)

Urological anomalies in children with one side
multicystic dysplastic kidney
The study included 37 children (9 girls, 28 boys). The age of children ranged
from 1 day to 34 months, mean 3.41 ± 6.21 months. Left-sided MCDK was diagnosed in 17 (46%) children, right-sided MCDK in 20 (54%). In 25 (68%) patients
urological anomalies were suspected by prenatal USG, in 12 (32%) diagnosis of
MCDK was made postnatally. Voiding cystouretrography was performed at age
8 days  36 months, mean 3.79 ± 6.53 months. Urological anomalies were detected in 15 (40%) children, including vesicoureteral reflux (VUR) to 11 kidneys
in 10 (27%) children, ectopic kidney in 2 cases, double kidney in 2, megaurether
in 1, cystic diverticulum in 1. VUR was observed ipsilateral to MCDK in 3 cases,
contralateral in 8 (in 1 case to duplex system). Grade I VUR was diagnosed in 1
kidney, II in 5, III in 5. In all children blood pressure and kidney function were
normal.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 225-227)

Wstêp
Wady rozwojowe nerek powstaj¹ w okresie organogenezy miêdzy 4 a 12 tygodniem
¿ycia p³odowego. Dysplazja wielotorbielowata nerki (DWN) charakteryzuje siê wystêpowaniem w miejscu jednej nerki wielotorbielowatego tworu pozbawionego prawid³owych struktur z hipoplastycznym lub ca³kowicie zaroniêtym moczowodem. Rozwija
siê w nastêpstwie zaburzeñ ró¿nicowania
nerki ostatecznej (metanephros) [1,10].
Wród czynników etiologicznych mog¹cych
mieæ zwi¹zek z rozwojem DWN wymienia
siê: zaburzenia genetyczne, czynniki teratogenne  infekcje wirusowe i leki, zaka¿enia wewn¹trzmaciczne, zaburzenia odp³ywu moczu [10].
Jednostronna DWN jest jedn¹ z najczêciej rozpoznawanych anomalii rozwojowych uk³adu moczowego (UM) u dzieci.
Wystêpuje z czêstoci¹ 1:2400-1:4300 ¿ywo
urodzonych dzieci [5,8,10,16] i stanowi jedn¹ z g³ównych przyczyn wrodzonego guza
jamy brzusznej [18,27]. Prenatalne badanie
USG pozwala wykryæ ponad 80% przypadków DWN [5].
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Wada czêciej rozpoznawana jest u
ch³opców [12,13,17,28], mo¿e wystêpowaæ
obustronnie [5,7]. Opisano przypadki rodzinnego wystêpowania DWN [3]. Jednostronna dysplazja wielotorbielowata nerki wystêpuje jako wada izolowana lub towarzysz¹
jej inne anomalie UM. Najczêciej rozpoznawan¹ nieprawid³owoci¹ u pacjentów z
DWN jest odp³yw pêcherzowo-moczowodowy (OPM) do zdrowej nerki [1,5,10,17,27].
Celem pracy by³a ocena czêstoci wystêpowania anomalii uk³adu moczowego u
dzieci z jednostronn¹ dysplazj¹ wielotorbielowat¹ nerki.
Materia³ i metody

Badaniami retrospektywnymi objêto 37 dzieci
z DWN (9 dziewczynek, 28 ch³opców) diagnozowanych w latach 1997-2008 w Katedrze i Klinice
Pediatrii i Nefrologii WUM w Warszawie. Wiek dzieci przyjmowanych na badania diagnostyczne do
naszego orodka wynosi³ rednio 3,41 ± 6,21 miesiêcy (1 doba ¿ycia do 34 miesi¹c ¿ycia). D³ugofalowymi obserwacjami objêto 26 pacjentów, redni czas
obserwacji wynosi³ 39,35 ± 27,37 miesiêcy (6-96).
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Podejrzenie wady UM na podstawie prenatalnego badania USG wysuniêto u 25 (68%) dzieci,
u 12 (32%) rozpoznanie DWN postawiono postnatalnie. U wszystkich dzieci wykonywano badanie USG jamy brzusznej i cystouretrografiê mikcyjn¹ (CUM), któr¹ powtarzano po 12-18 miesi¹cach w przypadku rozpoznania OPM. Wiek dzieci
w momencie wykonania CUM wynosi³ od 8 dni do
36 miesiêcy, rednio 3,79 ± 6,53. Stopnie OPM
oceniano wed³ug skali miêdzynarodowej. Ponadto kontrolowano cinienie têtnicze, oznaczano w
surowicy stê¿enie kreatyniny, wykonywano badanie ogólne i posiew moczu. Obecnoæ anomalii
uk³adu moczowego by³a wskazaniem do zastosowania profilaktyki przeciwbakteryjnej (nitrofurantoina lub trimetoprim 1mg/kg/na noc).
Wyniki
Dysplazjê wielotorbielowat¹ nerki po
stronie lewej rozpoznano u 17 (46%) dzieci, po prawej u 20 (54%). Anomalie urologiczne stwierdzono u 15 (40%) dzieci, w tym
OPM do 11 nerek u 10 (27%), inne wady u
6 (13%) dzieci: ektopiê nerki zdrowej u 2,
zdwojenie nerki u 2, moczowód olbrzymi po
stronie nerki dysplastycznej u 1 i uchy³ek
pêcherza u 1 pacjenta. Odp³yw pêcherzowo-moczowodowy obserwowano do nerki
dysplastycznej w 3 przypadkach, do nerki
zdrowej w 8 (w tym w 1 przypadku do zdwojonego UKM). Stwierdzono OPM I stopnia
do 1 nerki, II stopnia do 5 nerek i III stopnia
do 5.
Sporód 15 dzieci z anomaliami urologicznymi towarzysz¹cymi DWN do leczenia
zabiegowego zakwalifikowano 2 pacjentów:
dziecko z obustronnymi OPM II stopnia i
nawracaj¹cymi ZUM do leczenia endoskopowego; pacjenta z moczowodem olbrzymim do nerki dysplastycznej do nefrektomii.
Ponadto u 5 dzieci wykonano nefrektomiê
w wieku od 4 do 34 miesiêcy, rednio
15,6±15,89 miesi¹ca z powodu braku tendencji do zmniejszania siê wymiarów nerki
dysplastycznej. Pozosta³ych 13 dzieci z anomaliami urologicznymi leczono zachowawczo. Sporód 10 dzieci z OPM kontroln¹
CUM wykonano u 4. Stwierdzono ust¹pienie OPM po okresie od 9 do 37 miesiêcy,
rednio 21 miesiêcy.
D³ugofalowymi obserwacjami objêto 26
dzieci, w tym 6 po nefrektomii. Zanik nerki
dysplastycznej stwierdzono u po³owy dzieci
leczonych zachowawczo po okresie od 6 do
41 miesiêcy, rednio po 25,5±13,89 miesi¹cach; zmniejszenie wymiarów u 7 (35%); u
3 (15%) dzieci wymiar nerki z dyspalazj¹
wielotorbielowat¹ nie uleg³ zmianie (czas
obserwacji wynosi³ odpowiednio 9, 16, 55
miesiêcy). Przerost wyrównawczy nerki
stwierdzono u 26 dzieci objêtych d³ugofalowymi obserwacjami. U wszystkich badanych
pacjentów wyniki pomiarów cinienia têtniczego, stê¿enia kreatyniny w surowicy oraz
badania ogólnego moczu by³y w granicach
normy.
Profilaktykê przeciwbakteryjn¹ zastosowano u 11 dzieci, w tym u 10 z OPM i 1 z
moczowodem olbrzymim. Zaka¿enie uk³adu moczowego rozpoznano u 10 dzieci, w
tym u 5 z wspó³istniej¹cymi OPM.
Omówienie
Anomalie urologiczne u pacjentów z
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dysplazj¹ wielotorbielowat¹ nerki rozpoznawane s¹ z czêstoci¹ od 5% do 75%
[6,10,12,14,15,17,18,23]. Najczêciej stwierdzan¹ wad¹ rozwojow¹ jest odp³yw pêcherzowo-moczowodowy, który mo¿e wyst¹piæ
zarówno do nerki dysplastycznej jak i przeciwleg³ej [2,7,24,28]. Czêstoæ wystêpowania OPM w tej grupie pacjentów jest wy¿sza
ni¿ w populacji ogólnej i wynosi od 5% do
43% [5,9,10,12,15,16,17,25,28].
U wiêkszoci pacjentów z DWN rozpoznawane s¹ odp³ywy niskiego (I-IIo) lub redniego (IIIo) stopnia [10,12,13,15,16,28], które
maj¹ tendencjê do samoistnego ustêpowania odpowiednio u 89% i 50% [18]. Odp³yw
pêcherzowo-moczowodowy u dzieci z DWN
rzadko wymaga korekcji chirurgicznej. Leczenie endoskopowe mo¿e byæ konieczne
u pacjentów z nawracaj¹cymi ZUM [17,18].
W badanej grupie 37 dzieci anomalie w uk³adzie moczowym rozpoznano u 40%, w tym
u 27% OPM I-III stopnia. Leczenie endoskopowe zastosowano u 1 dziecka z obustronnymi OPM II stopnia i nawracaj¹cymi ZUM.
Nie ma jednolitych pogl¹dów na temat
wskazañ do wykonywania cystouretrografii
mikcyjnej u dzieci z DWN.
Wiêkszoæ autorów neguje koniecznoæ
rutynowego wykonania CUM u dzieci z DWN
ze wzglêdu na wystêpowanie g³ównie odp³ywów niskiego stopnia i ma³e ryzyko bliznowacenia nerki zdrowej. Uwa¿aj¹, ¿e
wskazaniem do CUM powinno byæ przebyte ZUM lub obecnoæ anomalii urologicznych
w nerce zdrowej w badaniu USG [2,7,
10,16,25]. Zdaniem Ismaili [12] dwa prawid³owe, postnatalne badania USG zdrowej
nerki, pozwalaj¹ wykluczyæ istotne anomalie, w tym wysoki OPM w tej nerce.
Nie ma zgodnych opinii co do d³ugofalowych nastêpstw OPM. Jedni autorzy uwa¿aj¹, ¿e OPM nie jest istotnym zagro¿eniem
dla wzrostu pojedynczej nerki [12,13,18].
Fendelberg [7] podkrela, ¿e nie ma pewnoci czy nierozpoznany OPM zwiêksza ryzyko uszkodzenia jedynej nerki lub sprzyja
nawrotom ZUM. Inni obserwowali zaburzenia wzrostu jedynej funkcjonuj¹cej nerki,
zarówno u pacjentów z anomaliami jak i bez
anomalii w tej nerce [1].
Inne anomalie urologiczne u pacjentów
z DWN wystêpuj¹ rzadziej. Do najczêciej
rozpoznawanych wad rozwojowych po stronie przeciwleg³ej do DWN nale¿¹: dysplazja, agenezja, zdwojenie i/lub ektopia "zdrowej nerki", zwê¿enie moczowodu podmiedniczkowe lub przypêcherzowe, moczowód
olbrzymi i ureterocele, natomiast po stronie
nerki dysplastycznej ektopowe ujcie moczowodu i moczowód olbrzymi [6,10,
12,13,17,18]. Wady budowy wewnêtrznych
narz¹dów moczowo-p³ciowych po stronie
DWN, takie jak torbiel j¹dra, torbiel przewodu Gartnera czy szcz¹tkowa, niedro¿na pochwa, rozpoznawane s¹ z czêstoci¹ do
15% [17]. W naszym materiale anomalie,
inne ni¿ OPM, rozpoznano u 6 (13%) pacjentów.
Czêstoæ rozpoznawania zaka¿enia
uk³adu moczowego u pacjentów z DWN
wed³ug danych ró¿nych autorów wynosi od
5% do 28% [3,18,26]. Zaka¿enia czêciej
rozpoznawane s¹ u dzieci z DWN wspó³istniej¹c¹ z innymi anomaliami UM. Wed³ug
Feldenberga [7] ryzyko ZUM u pacjentów z
DWN, bez wspó³istniej¹cej anomalii UM, jest

niewielkie i wynosi tylko 5%; wzrasta do 28%
u dzieci z obustronn¹ DWN, podwójnym lub
poszerzonym UKM lub pêcherzem neurogennym. Wród naszych pacjentów ZUM
rozpoznano u 10 dzieci, w tym u 5 z OPM.
Wyniki ostatnich badañ wskazuj¹, ¿e 6089% nerek dysplastycznych ulega zanikowi
lub zmniejszeniu w okresie od kilku do 122
miesiêcy [2,3,5,10,16,18,21,22,25,26,27].
Najwiêksz¹ inwolucjê DWN obserwuje siê
w pierwszych 18-30 miesi¹cach ¿ycia
[10,28]. Rabelo [22] obserwowa³ zanik 20%
nerek dysplastycznych po 3 latach obserwacji i 50% po 5 latach. W naszym materiale sporód 20 pacjentów leczonych zachowawczo zanik nerki dysplastycznej stwierdzono u 10 po rednio 25.5 ± 13.89 miesi¹cach, zmniejszenie wymiarów u siedmiu.
Wed³ug danych z pimiennictwa 24-92%
zdrowych nerek ulega zstêpczemu przerostowi [7,10,16,26]. Przerost wyrównawczy
wystêpuje ju¿ w okresie prenatalnym i trwa
dalej w okresie dzieciñstwa [2,10,13,18].
Obserwowany jest u 92% pacjentów, u których dosz³o do ca³kowitego zaniku DWN i u
28-36% osób bez zaniku lub tylko z czêciowym zanikiem nerki dysplastycznej [21].
Brak przerostu wyrównawczego mo¿e wskazywaæ na obecnoæ zmian patologicznych
w nerce przeciwleg³ej do DWN. Dlatego
istotne jest monitorowanie badaniem USG
nie tylko inwolucji DWN, ale równie¿ wzrastania nerki przeciwleg³ej [1]. Wród naszych pacjentów przerost wyrównawczy
nerki stwierdzono u wszystkich dzieci poddanych d³ugofalowej obserwacji.
Uwa¿a siê, ¿e ryzyko rozwoju nadcinienia têtniczego u pacjentów z dysplazj¹ wielotorbielowat¹ nerki jest podobne jak w populacji ogólnej [5,10,19,25]. U chorych z
DWN i nadcinieniem têtniczym, u których
nie stwierdza siê odchyleñ w zdrowej nerce mo¿na rozwa¿yæ nefrektomiê. Jednak u
2/3 pacjentów nadcinienie têtnicze utrzymuje siê pomimo wykonania nefrektomii [11].
Pacjenci z obustronn¹ DWN lub wspó³istniej¹c¹ z innymi anomaliami UM mog¹
mieæ bardziej niepomylny przebieg choroby z wystêpowaniem nawrotów ZUM, nadcinienia têtniczego lub rozwoju przewlek³ej
choroby nerek [2,7,10,16]. Wydaje siê, ¿e
powy¿sze powik³ania zwi¹zane s¹ g³ównie
z wystêpowaniem zmian bliznowatych w
zdrowej nerce, a nie z obecnoci¹ nerki
dysplastycznej. Zmiany bliznowate u tych
pacjentów mog¹ byæ spowodowane hypodysplazj¹ drugiej nerki, uropati¹ zaporow¹,
nefropati¹ refluksow¹ lub zmianami pozapalnymi w nastêpstwie ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek [10,16]. Przerost
wyrównawczy i hiperfiltracja jedynej nerki
mog¹ mieæ wp³yw na rozwój nadcinienia
têtniczego i przewlek³ej choroby nerek.
W badaniach przeprowadzonych przez
Feldenberga [7] a¿ u 50% pacjentów z obustronn¹ dysplazj¹ wielotorbielowat¹ nerki lub
jednostronn¹ DWN i zaburzeniami odp³ywu
moczu w zdrowej nerce dosz³o do rozwoju przewlek³ej lub schy³kowej niewydolnoci
nerek. Szczególnie zagro¿eni rozwojem
przewlek³ej choroby nerek s¹ pacjenci, u
których nie dosz³o do przerostu zastêpczego nerki [6]. Wród naszych pacjentów wyniki pomiarów cinienia têtniczego oraz stê¿enia kreatyniny w surowicy by³y w zakresie wartoci prawid³owych.
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Wed³ug danych z pimiennictwa ryzyko
rozwoju guza Wilmsa w populacji dzieciêcej wynosi 1:8000-1:10.000, natomiast u
dzieci z dysplazj¹ wielotorbielowat¹ nerki
1:2000 przy czêstoci rozpoznawania DWN
1:4300. Wczeniejsze doniesienia na temat
wystêpowania guza Wilmsa u pacjentów z
DWN pochodzi³y z obserwacji ma³ych grup
pacjentów lub doniesieñ kazuistycznych.
Wszystkie przypadki guza Wilmsa by³y rozpoznane u dzieci w wieku poni¿ej 4 lat, u 7
sporód 10 z nich guz by³ wyczuwalny palpacyjnie. Ponadto u kilku z tych pacjentów
postawione rozpoznanie dysplazji wielotorbielowatej nerki budzi kontrowersje [4,5,10].
W badaniach opublikowanych w latach
2004-2008 nie wykazano transformacji nowotworowej w du¿ych grupach pacjentów z
dysplazj¹ wielotorbielowat¹ nerki [2,5,
16,20]. Nie potwierdzono równie¿ wczeniejszych sugestii o mo¿liwoci transformacji
nowotworowej resztkowej tkanki nefrytogennej. U ¿adnego pacjenta, u którego stwierdzono zanik DWN w badaniu USG nie dosz³o do rozwoju guza Wilmsa. Na podstawie badañ amerykañskich wiadomo równie¿, ¿e ryzyko rozwoju raka nerki w tkance
dysplastycznej u osób doros³ych jest mniejsze ni¿ w nerce zdrowej [5].
Rozpoznanie i leczenie dysplazji wielotorbielowatej nerki uleg³o istotnym zmianom
w ostatnich 2 dekadach. W przesz³oci
DWN wykrywana by³a po urodzeniu na podstawie guza w jamie brzusznej stwierdzanego badaniem palpacyjnym, a nefrektomia
by³a powszechn¹ metod¹ leczenia. Doniesienia o licznych przypadkach samoistnej
regresji DWN, niskie ryzyko wyst¹pienia
nadcinienia têtniczego i transformacji nowotworowej, wp³ynê³y na zmianê postêpowania. Pod koniec lat 80-tych zaprzestano
wykonywania planowych nefrektomii u pacjentów z DWN [5,8,13,16,27].
Obecnie uwa¿a siê, ¿e pacjenci z DWN
rozpoznan¹ prenatalnie lub postnatalnie
powinni pocz¹tkowo byæ leczeni zachowawczo. Wskazaniem do nefrektomii mo¿e byæ
bardzo du¿a nerka dysplastyczna zaburzaj¹ca oddychanie lub czynnoæ jelit w okresie noworodkowym lub zawieraj¹ca lite tkanki z tendencj¹ do wzrastania w czasie d³ugofalowej obserwacji w USG. Nefrektomia
nie mo¿e byæ zalecana w typowych przypadkach [6,10,13,16].
Wed³ug zaleceñ opublikowanych przez
Hainsa w 2009 roku, u wiêkszoci pacjentów z DWN wystarczaj¹ce jest wykonanie
badania USG po urodzeniu, a nastêpnie w
wieku 4 tygodni, 2, 5 i 10 lat. Badania wykonywane w takim odstêpie czasu pozwalaj¹
oceniæ stopieñ inwolucji DWN i przerost

wyrównawczy nerki przeciwleg³ej oraz wykryæ ewentualn¹ transformacjê nowotworow¹. Czêstsze badania s¹ konieczne u osób
z poszerzeniem UKM i/lub moczowodu w
nerce przeciwleg³ej do DWN. Cystouretrografia mikcyjna jest wskazana u dzieci z
przebytym zaka¿eniem uk³adu moczowego
lub anomaliami w nerce przeciwleg³ej do
DWN w badaniu USG. U wszystkich dzieci
z DWN konieczne jest badanie palpacyjne
jamy brzusznej i pomiary cinienia têtniczego w czasie wizyt u lekarza pierwszego kontaktu. Stê¿enie kreatyniny w surowicy i kalkulowany klirens kreatyniny powinny byæ
ocenione po urodzeniu, a nastêpnie w wieku 2, 5 i 10 lat. Badania ogólne moczu nale¿y wykonywaæ 1 x w roku [10]. U dzieci z
jednostronn¹ DWN, ze wzglêdu na zwiêkszone ryzyko wspó³istnienia anomalii urologicznych oraz powik³añ zwi¹zanych z przerostem zastêpczym i hiperfiltracj¹ jedynej
nerki, wskazana jest diagnostyka urologiczna i d³ugotrwa³a opieka nefrologiczna.
Wnioski
Wady rozwojowe uk³adu moczowego
rozpoznawane s¹ u 40% dzieci z dysplazj¹
wielotrobielowat¹ nerki. Najczêstsz¹ anomali¹ urologiczn¹ s¹ odp³ywy pêcherzowomoczowodowe I-III stopnia.
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