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Summary
Background:

Lenticulostriate vasculopathy (LSV) is rare pathological picture found during ultrasound imaging of
CNS in neonates with cytomegalovirus congenital infection.

Case report:

Preterm infant born by caesarean section in 31st week of gestation, with minimal clinical and
laboratory signs of CMV infection, presented with evident CT pathology and particular ultrasound
picture of LSV.

Conclusion:

Ultrasound evaluation of LSV presence and its advance could be important diagnostic procedure
especially in patients with clinically „silent” congenital CNS infections.
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Wst´p
Nieprawid∏owy obraz naczyƒ prà˝kowiowo-wzgórzowych
u noworodków i niemowlàt (ang. lenticulostriate vasculopathy – LSV) po raz pierwszy zosta∏ opisany przez Granta
i wsp. [6] w 1985 roku. LSV towarzyszy wielu wrodzonym
i nabytym procesom chorobowym, mi´dzy innymi wrodzonym infekcjom oÊrodkowego uk∏adu nerwowego (OUN)
o typie TORCH, najcz´Êciej cytomegalii i ró˝yczce [1, 8].

Opis przypadku
Noworodek p∏ci ˝eƒskiej z C I P I, urodzony drogà ciecia
cesarskiego w 31 tygodniu ˝ycia p∏odowego, z masà cia∏a
1150 gramów, oceniony testem Apgar na 7/8 punktów.
Ultrasonograficznym badaniem prenatalnym stwierdzono
wewnàtrzmaciczne zahamowanie wzrostu p∏odu (oceniane

na -3 hbd) oraz podejrzewano wyst´powanie wady rozwojowej OUN. Ultrasonograficzne cechy rozpoczynajàcej si´
niewydolnoÊci krà˝enia stanowi∏y bezpoÊrednie wskazanie
do porodu zabiegowego. Badanie kliniczne noworodka na
sali porodowej, poza cechami wewnàtrzmacicznego zahamowania wzrostu i wczeÊniactwem, wykaza∏o wyst´powanie ma∏og∏owia. Noworodek by∏ wydolny oddechowo,
a p∏uca radiologicznie by∏y prawid∏owo upowietrznione.
Równie˝ na zdj´ciu klatki piersiowej, zw∏aszcza w obr´bie widocznych fragmentów koÊci ramiennych, stwierdzono cechy osteopenii, najprawdopodobniej zwiàzanej
z wczeÊniactwem. W badaniu morfotycznym krwi obserwowano leukopeni´ (3,34 K/µL), z towarzyszàcà granulocytopenià (14%), limfocytozà (80%) oraz obecnoÊcià limfocytów odczynowych. Poziom krwinek p∏ytkowych wynosi∏
34 K/µL . Podobnego rz´du ma∏op∏ytkowoÊç (w granicach
30–50 K/µL) utrzymywa∏a si´ w czasie ca∏ej hospitalizacji
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w Klinice Neonatologii. Podejrzewajàc na podstawie obrazu klinicznego i badaƒ laboratoryjnych infekcj´ wewnàtrzmacicznà z grupy TORCH, wykonano badania serologiczne, które potwierdzi∏y zaka˝enie wirusem cytomegalii
(CMV). St´˝enie przeciwcia∏ anty-CMV klasy IgM wynosi∏o
2 UA/ml, zaÊ przeciwcia∏ klasy IgG – 97 UA/ml. W badaniu p∏ynu mózgowo-rdzeniowego stwierdzono: p∏yn mózgowo-rdzeniowy ˝ó∏ty przezroczysty, cytoza 6 komórek,
bia∏ko 169 mg/dl, poziom glukozy 6 mg/dl. W dopplerowskim badaniu echokardiograficznym serca stwierdzono niewielkie zmiany strukturalne. Utrzymywa∏ si´ niewielkiego
stopnia przeciek przez otwór owalny, nie znaleziono cech
przetrwa∏ego przewodu t´tniczego. W prawym przedsionku
uwidoczniono siatk´ Chiariego. Wykryto niedomykalnoÊç
zastawki trójdzielnej I/II stopnia z gradientem wynoszàcym
42 mmHg. Noworodka konsultowano okulistycznie w 5 i 33
dobie ˝ycia. Aparat ochronny, przedni odcinek i dno oczu
w granicach normy – bez cech chorioretinitis. Badanie przesiewowe s∏uchu by∏o dwukrotnie nieprawid∏owe.
W badaniu ultrasonograficznym, przeprowadzonym w I dobie ˝ycia pacjenta, stwierdzono niesymetryczne poszerzenie i zniekszta∏cenie Êwiat∏a komór bocznych oraz zwapnienia w wyÊció∏ce komór. W rzucie zwojów podstawy
oraz wzgórz uwidoczniono mnogie, drobne punkcikowate
echa, odpowiadajàce patologicznie zmienionym naczyniom prà˝kowiowo-wzgórzowym, z przewagà zmian po
stronie prawej [ryc. 1]. Zastosowanie opcji dopplerowskiej potwierdzi∏o naczyniowy charakter powy˝szych
zmian. Zarejestrowano prawid∏owy charakter przep∏ywu
w badanych naczyniach [ryc. 2]. Tomografia komputerowa
g∏owy wykaza∏a istnienie pojedynczych zwapnieƒ w obu
pó∏kulach mó˝d˝ku, o Êrednicy 4 mm po stronie prawej
i 1,5 mm po stronie lewej., Stwierdzono tak˝e nadnamiotowo, masywne zwapnienia podwyÊció∏kowe w uk∏adzie
komorowym oraz w splocie naczyniowym lewej komory
bocznej. Zmianom tym towarzyszy∏o asymetryczne posze-

Figure 1. Coronal scan. Punctate hyperechogenic LSV changes
in the thalami, especially on the right side. Postinfectious
ventriculomegaly.
Rycina 1. Przekrój wieƒcowy. Punkcikowate hiperechogeniczne
struktury w rzucie wzgórz, szczególnie po stronie prawej,
odpowiadajàce LSV. Wodog∏owie pozapalne.
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rzenie komór bocznych z rozd´ciem i zniekszta∏ceniem
lewej komory bocznej, wtórny zanik lewej pó∏kuli mózgu
w obr´bie p∏ata skroniowego i ciemieniowego oraz niewielkie poszerzenie przymózgowych przestrzeni p∏ynowych po
tej samej stronie. Zmian o charakterze LSV w badaniu TK
nie uwidoczniono.

Dyskusja
Hiperechogeniczny obraz naczyƒ prà˝kowiowo-wzgórzowych okolicy wzgórz i zwojów podstawy, odpowiadajàcy
zmianom o charakterze LSV, to patologicznie zmienione naczynia, które w badaniu ultrasonograficznym dajà
obraz zmian linijnych, rozga∏´zionych (ang. candle shaped), punkcikowatych lub mieszanych [2, 4]. W badaniu
histopatologicznym, w pogrubia∏ych Êcianach poszerzonych naczyƒ i oko∏onaczyniowo, stwierdza si´ odk∏adanie
amorficznych zwiàzków zasadoch∏onnych oraz depozytów ˝elaza i wapnia. Nie wyst´pujà zmiany o charakterze zw∏óknienia i szkliwienia [8]. Zmiany o typie LSV
dotyczà 0,4% zdrowych i 1,9 – 5,8% noworodków z klinicznymi cechami wrodzonej infekcji o typie TORCH [8].
Nie okreÊlono dotychczas przyczyny wyst´powania LSV
u zdrowych dzieci [1, 4]. Patologia naczyƒ prà˝kowiowowzgórzowych mo˝e towarzyszyç ró˝nym procesom chorobowym. Wyst´puje w przebiegu wrodzonych infekcji
OUN, najcz´Êciej w cytomegalii i ró˝yczce [2, 5], w zmianach niedokrwienno-niedotlenieniowych [3], aberacjach
chromosomalnych (trisomia 13 chromosomu) [7], wrodzonych chorobach serca [3], fetopatii cukrzycowej i wielu
innych [8]. Nieprawid∏owy obraz naczyƒ prà˝kowiowowzgórzowych w rutynowym badaniu USG rozpoznawany jest doÊç cz´sto i zdaniem Schefer-Kaufman i wsp. [9]
nie nale˝y go ÊciÊle wiàzaç z wewnàtrzmacicznà infekcjà
typu TORCH. Zdaniem tych autorów LSV nie mo˝e byç
patognomonicznym wyk∏adnikiem procesu zapalnego,
chyba ˝e istniejà jego kliniczne wyk∏adniki. Niemniej
jednak, wielu autorów wià˝e hiperechogeniczny obraz
naczyƒ prà˝kowiowo-wzgórzowych z wrodzonymi infekcjami tego typu [1, 2, 8]. Najlepszà metodà w obrazowaniu LSV jest badanie ultrasonograficzne z jednoczesnà

Figure 2. Parasagital color Doppler scan showing the vascular
nature of thalamic echogenicities. Normal wave form
of lenticulostriate blood flow.
Rycina 2. Przekrój przystrza∏kowy, obrazujàcy naczyniowy charakter
zmian w rzucie wzgórz. Prawid∏owe spektrum przep∏ywu
w naczyniach prà˝kowiowo-wzgórzowych.
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ocenà dopplerowskà [1, 8]. Badanie TK, a nawet rezonans
magnetyczny u wi´kszoÊci pacjentów z LSV nie uwidacznia patologii naczyƒ prà˝kowiowo-wzgórzowych [1, 8].
Podobnie u naszego pacjenta zmiany LSV nie zosta∏y uwidocznione w badaniu TK.
ObecnoÊç izolowanych zmian o typie LSV, jak uwa˝ajà
Cabanas i wsp. [2] oraz Weber i wsp. [10], nie jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym rozwoju noworodka. Zmiany
LSV nale˝y oceniaç w kontekÊcie przyczyny ich wystàpienia
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oraz aktualnego stanu klinicznego noworodka. Nale˝y równie˝ monitorowaç progresj´ zmian, poniewa˝ ocenia si´,
˝e póêne nast´pstwa w postaci deficytów neurologicznych
mogà dotyczyç 18,9 – 55,0% pacjentów z LSV [8].
Ultrasonograficzna ocena LSV oraz stopieƒ jego zaawansowania jest naszym zdaniem wa˝nym, pomocniczym
elementem diagnostycznym, szczególnie u tych pacjentów, u których wrodzone infekcje OUN przebiegajà bezobjawowo.
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