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Summary
Background:

Systemic hypertension is less common in children than in adults, but the incidence of hypertension
In children is approximately 1–5%. Hypertension in younger children is usually indicative of an
underlying disease process (secondary hypertension). In children, approximately 5–25% of secondary
hypertension is attributable to renovasular disease.

Case Report:

The authors present the case of a 1-year-old child with perirenal tumor and renovascular
hypertension. This caused clinical and diagnostic difficulties.

Conclusions:

Renal vessel malformation is a very uncommon congenital anomaly. It can be a cause of
renovascular hypertension. Diagnosis was based on tests in the following order: USG, CT, MR,
CT-angiography, and histopathology. Surgical treatment and nephrectomy was necessary; renal
arteries were involved.

Key words:
PDF file:

Renovascular hypertension•perirenal tumor•thrombosis•renal vessels malformation
http://www.polradiol.com/pub/pjr/vol_70/nr_3/7001.pdf

Wst´p
NadciÊnienie t´tnicze u dzieci wyst´puje w od 1–5%, z czego
nerkopochodne waha si´ w zale˝noÊci od wieku od 5–25%.
Patofizjologicznà przyczyn´ nadciÊnienia stanowi stymulacja uk∏adu renina-angiotensyna-aldosteron na skutek niedokrwienia nerek. Zmniejszenie perfuzji w naczyniach nerkowych powoduje uwolnienie reniny, a co za tym idzie skurcz
naczyƒ systemowych w wyniku stymulacji wydzielania
aldosteronu z zatrzymaniem sodu i wody w∏àcznie. Guz lub
masa w przestrzeni zaotrzewnowej mo˝e wp∏ywaç na unaczynienie nerek. Objawy u dzieci poczàtkowo sà doÊç skàpe.
Od zupe∏nego braku objawów i cz´sto (w 50%) przypadkowego wykrycia nadciÊnienia, poprzez bóle g∏owy, objawy
neurologiczne (zaburzenia widzenia, wymioty, drgawki,
Êpiàczk´, nadwra˝liwoÊç, pobudliwoÊç,) do objawów kar-

diologicznych w postaci os∏abienia, obrz´ków i dusznoÊci
a˝ do zaburzeƒ od˝ywiania i spadku wagi cia∏a. W badaniach fizykalnych cz´sto nie stwierdza si´ istotnych zmian.
Badania laboratoryjne sà prawid∏owe, jednak˝e stwierdza
si´ ponad 1,5 razy wi´kszà aktywnoÊç reninowà osocza.

Opis przypadku
Dziecko p∏ci m´skiej w wieku 10 miesi´cy, dotychczas zdrowe, zg∏osi∏o si´ na izb´ przyj´ç z powodu silnych bólów
brzucha, krwistych stolców, z podejrzeniem o niedro˝noÊç
przewodu pokarmowego. Wykonano zdj´cia przeglàdowe
jamy brzusznej w trzech projekcjach i USG, na podstawie
których rozpoznano wg∏obienie kr´tniczo-kàtnicze. W badaniu USG w dniu przyj´cia, oprócz typowych objawów
wg∏obienia, stwierdzono w okolicy wn´ki prawej nerki

103

Case Report

Pol J Radiol, 2005; 70(3): 105-108

przestrzeƒ p∏ynowà o wym. 15x17 mm. Zasugerowano torbiel oko∏omiedniczkowà, do ró˝nicowania z poszerzonà miedniczk´ nerkowà, zdwojeniem nerki. (Informacja ta zosta∏a
przez klinicystów uznana za ma∏o istotnà). Pozosta∏e narzàdy mià˝szowe i p´cherz moczowy bez zmian. (ryc. 1)
Wykonano zabieg odg∏abiania wlewem powietrznym – bez
efektu, mimo czterokrotnej próby. W dniu nast´pnym wykonano chirurgiczny zabieg odg∏abiania. Przebieg operacji i okres
pooperacyjny bez powik∏aƒ. Dziecko przebywa∏o na oddziale
kilka dni i zosta∏o wypisane w stanie ogólnym dobrym.
Po miesiàcu dziecko zosta∏o ponownie przyj´te na oddzia∏
niemowl´cy w doÊç ci´˝kim stanie z rozpoznaniem nadciÊnienia t´tniczego, ropni w jamie brzusznej po chirurgicznym zabiegu odg∏obienia.
Z epikryzy wynika∏o, ˝e w kontrolnym badaniu USG równie˝ stwierdzono mi´dzy ˝y∏à g∏ównà dolnà, wàtrobà
a nerkà zmiany torbielowate o Êrednicy od 11 do 13 mm.
Nie by∏o danych, co do wielkoÊci nerek. Mimo zastosowania leków obni˝ajàcych ciÊnienie, nie uda∏o si´ uzyskaç prawid∏owych wartoÊci ciÊnienia. Narasta∏y objawy
niewydolnoÊci krà˝enia, obrz´k p∏uc. CiÊnienie kszta∏towa∏o
si´ na poziomie 150–180/100–110. Po kilku dniach dziecko
zosta∏o przeniesione na oddzia∏ intensywnej terapii.

Figure 1. Ultrasound image of perirenal cystic findings
Rycina 1. Badanie USG – zmiany torbielowate oko∏onerkowe.

Na zdj´ciach klatki piersiowej stwierdzono zmiany Êródmià˝szowe w przyÊrodkowych polach p∏uc, p´cherzykowy obrz´k p∏uc, serce powi´kszone w zakresie lewej
komory. (ryc. 2)
W badaniu USG z tego okresu stwierdzano obraz wàtroby,
Êledziony i trzustki w normie.
Nerka prawa o wym. 55 mm, lewa 80 mm o podwy˝szonej echogenicznoÊci kory i zachowanym /zatartym/ zró˝nicowaniem korowo-rdzeniowym. (ryc. 3a, 3b) UKM
nerki lewej nieposzerzony. RI w t´tnicach segmentalnych nerki lewej 0,62. Pomi´dzy wàtrobà, p´cherzykiem
˝ó∏ciowym, nerkà prawà, do przodu od ˝y∏y g∏ównej dolnej widoczny policykliczny twór lito-torbielowaty o wym.
37x15x17 mm, modelujàcy naczynia nerkowe z widocznym obwodowym przep∏ywem. Nie stwierdzano zaburzeƒ
w przep∏ywie nerkowym obustronnie. Zmiana zosta∏a
potraktowana jako guz oko∏onerkowy, pakiet w´z∏ów
ch∏onnych. (ryc. 4a, 4b.)

Figure 2. Thorax RX: Venous congestion and moderate cardiomegaly
Rycina 2. RTG klatki piersiowej z tego okresu – zastój w krà˝eniu
ma∏ym, powi´kszona sylwetka sercowo-naczyniowa.

A
Figure 3. Ultrasound image sagittal scans of the kidneys. a: right kidney, b: left kidney.
Rycina 3. Badanie USG – obraz obu nerek w osi d∏ugiej nerek a – prawa, b – lewa.
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Figure 4. Ultrasound image of sagittal scan shows the right kidney with perirenal tumors.
Rycina 4. Badanie USG – nerka prawa – guz oko∏onerkowy.

Figure 5. CT of abdomen with contrast: tumor of the sinus region
of the right kidney.
Rycina 5. TK jamy brzusznej – guz okolicy wn´ki prawej nerki.
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Figure 6. MR of abdomen: T1 and T2 images of tumor of right kidney.
Rycina 6. MR jamy brzusznej obrazy T1 i T2 guza przynerkowego
po stronie prawej.
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Figure 7. Angio-CT: renal arteriogram shows critic stenosis of the right renal artery and compressed renal vein.
Rycina 7. Angio-TK naczyƒ nerkowych – krytyczne zw´˝enie prawej t´tnicy nerkowej z modelowaniem ˝y∏y nerkowej prawej.

W badaniach biochemicznych stwierdzano poziom aldosteronu 1064pg/ml (norma – 42–201) poziom reniny > 28,9 ng/ml
(norma 0,2–2,8) alfa-fetoproteiny 28,87 ng/ml (norma 8,5).
Wykonano biopsj´ szpiku – uzyskano obraz prawid∏owy. Inne
badania laboratoryjne nie wykazywa∏y odchyleƒ od normy.
W badaniu TK przed i po podaniu kontrastu uwidoczniono
obecnoÊç hipodensyjnej zmiany ogniskowej w przestrzeni zaotrzewnowej z modelowaniem naczyƒ nerkowych,
która nie uleg∏a wyraênemu wzmocnieniu kontrastowemu.
(ryc. 5)

cieniujàcego przez nerk´ prawà. W okolicy nerki prawej
uwidoczniono hypodensyjnà, policyklicznà zmian´ wielkoÊci
20 x 39 x 18 mm, po podaniu Êrodka cieniujàcego ulegajàcà
na obwodzie wzmocnieniu. Na masie modelowa∏a si´ ˝y∏a
nerkowa i najpewniej sieç krà˝enia obocznego t´tniczego.
T´tnica nerkowa krytycznie zw´˝ona ok. 4 mm od aorty,
odcinku dystalnym prawie niewidoczna. (ryc. 7a,b,c,d)
Po kilku dniach wykonano zabieg operacyjny usuni´cia
guza oko∏onerkowego z nefrektomià prawostronnà.

Po konsultacji onkologicznej przeniesiono dziecko na oddzia∏
chirurgii onkologicznej celem dalszego leczenia operacyjnego. Przed decyzjà o zabiegu wykonano MR jamy brzusznej.
W badaniu stwierdzono obecnoÊç nieprawid∏owej masy
w przestrzeni zaotrzewnowej o niejasnym charakterze i pochodzeniu. (ryc. 6a,6b,6c)

Opis zabiegu – policykliczny guz i hipoplastyczna prawa
nerka z cechami zaburzenia ukrwienia. W czasie zabiegu
cz´Êciowo odpreparowano ˝y∏´ nerkowà prawà, pod którà
znajdowa∏ si´ guz obejmujàcy wn´k´ nerki prawej. T´tnica
nerkowa bez mo˝liwoÊci odpreparowania jej od guza. Ze
wzgl´du na niemo˝noÊç odpreparowania naczyƒ nerkowych
od masy guza zdecydowano o nefrektomii. (ryc. 8) Przebieg
zabiegu bez powik∏aƒ.

Zdecydowano o wykonaniu Angio-TK. W badaniu angioTK stwierdzono wyraêne opóênienie wydzielania moczu

Po zabiegu dziecko pozosta∏o kilka dni na oddziale celem
normalizacji ciÊnienia. W badaniu kontrolnym w USG nie
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stwierdzono istotnych zmian. Lo˝a po usuni´tej nerce
wolna. Naczynia brzuszne dro˝ne. Dziecko w stanie ogólnym dobrym, z normalizacjà ciÊnienia t´tniczego, wypisano
do domu.
Wynik histopatologiczny: Thrombosis venae renis dextri.
Dysplasio renis dextri partialis.
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tkanki myofibromatycznej, cz´Êciowo leyomyofibromatycznej, z drobnymi naczyniami kapilarnymi. T´tniczki nerkowe z tendencjà do zgrubieƒ Êcian, ˝ylne poszerzenia
z hamartomatycznà budowà. Ca∏oÊç obrazu zmian wskazuje
na patologi´ rozwojowà, cz´Êciowo naczyniowà. Zakrzepica
nerki mo˝e byç równie˝ nast´pstwem zaburzeƒ zwiàzanych
z przebytym wg∏obieniem i zabiegiem operacyjnym.

GUZ PRZYNERKOWY – preparat hist-pat. (ryc.9 a,b,c)
Zakrzepica w konglomeracie patologicznych poszerzeƒ
du˝ego naczynia ˝ylnego z cechami ogniskowo rozpoczynajàcej si´ organizacji skrzeplin, z formowaniem tkanki odczynowej, ziarninowej, bogato unaczynionej przez wtórnie
proliferujàce naczynia. Zarastanie Êwiate∏ naczyƒ od˝ywczych zmienionej patologicznie ˝y∏y nerkowej. Pola resorbcji z obecnoÊcià syderofagów. Nie stwierdzono obecnoÊci
utkania nowotworowego. Badania immunohistochemiczne
wykonane dla wykluczenia zmiany rozrostowej ujemne,
wykluczajà obecnoÊç utkania guza neuroendokrynnego.
NERKA – preparat hist-pat.
Struktura nerki nieprawid∏owa, dysplastyczna, z obecnoÊcià
patologicznych, poszerzonych i cz´Êciowo o nieprawid∏owym
przebiegu naczyƒ. W okolicy Êciany miedniczki nerkowej
w miejscu cewek zbiorczych widoczne utkanie o wyglàdzie

Figure 8. Surgery image shows the polymorphic tumor with kidney.
Rycina 8. Obraz operacyjny makroskopowy widoczny guz razem z nerkà.
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Figure 9. Hist-pat. image: myofibrodysplastic changes in arterial vessels and vein thrombosis of the right kidney.
Rycina 9. Obraz hist-pat.- zmiany o charakterze dysplazji w∏óknisto-mi´Êniowej w Êcianach naczyƒ t´tniczych i zakrzepy w naczyniach ˝ylnych nerki lewej.
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Omówienie
W 1934 roku Goldblatt potwierdzi∏ zale˝noÊç nadciÊnienia
t´tniczego i niedokrwienia nerek. Po czterech latach
zastosowano jednostronnà nefrektomi´ ju˝ jako metod´
leczniczà w przebiegu nadciÊnienia t´tniczego. Guz lub
masa w przestrzeni zaotrzewnowej mo˝e wp∏ywaç na unaczynienie nerek. Niektóre wrodzone wady sà zwiàzane
z hipoplazjà nerek. Uraz, naÊwietlania, zespolenia i zakrzepice mogà podobnie prowadziç do rozwoju nadciÊnienia [1].
U noworodków jednà z cz´stszych powik∏aƒ kateteryzacji naczyƒ p´pkowych jest zakrzepica naczyƒ nerkowych,
podobnie jak sepsa, odwodnienie, niedotlenienie w okresie oko∏oporodowym. Dysplazja w∏óknisto-mi´Êniowa
[2] jest jednà z doÊç cz´stych przyczyn niemal zarastania Êwiat∏a naczyƒ nerkowych. Zw´˝enie aorty brzusznej i neurofibromatoza to nast´pne przyczyny zaburzeƒ
ukrwienia nerek. Arteritis w przebiegu choroby Takayasu
wyst´puje w wi´kszoÊci w Azji. Nale˝y równie˝ donieÊç,
˝e im m∏odsze dziecko tym wi´ksza staje si´ cz´stotliwoÊç
i koniecznoÊç korekcji chirurgicznej (w 80%) ale pod warunkiem, ˝e przyczynà jest wada wrodzona a nie choroba
nerek [3]. Najlepszà metodà diagnostycznà jest arteriografia t´tnic nerkowych zast´powana obecnie przez angio-TK
[4]. W naszym przypadku sugestia, co do charakteru guza
przez ca∏y okres diagnostyczny opiera∏a si´ o statystyk´
cz´stoÊci wyst´powania zmian. Guzy przestrzeni zaotrzewnowej pochodzenia neurogennego, guzy nadnerczy (np.
neuroblastoma, paraganglioma pheochromocytoma) [5], lub
wychodzàcych z nerki (tu Wilmsa) sà guzami, które mogà
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wp∏ywaç na unaczynienie nerek, zw∏aszcza w po∏o˝eniu
w pobli˝u naczyƒ nerkowych. Polimorficzny obraz zmian,
niemal w ka˝dej technice obrazowania w naszym przypadku, na pierwszym miejscu stawia∏ proces rozrostowy, a nie
zmiany na tle zaburzeƒ naczyniowych.

Wnioski
Ostateczne i zaskakujàce nas rozpoznanie postawi∏ histopatolog. Rzadka przyczyna dysplazji nerki spowodowana
malformacjà ˝y∏y/t´tnicy nerkowej wystàpi∏a najpewniej w okresie p∏odowym lub wczesnoniemowl´cym.
Wczesna ocena wielkoÊci nerek mia∏aby tu istotne znaczenie a zw∏aszcza ich obj´toÊci. Nie by∏o to jednak mo˝liwe.
Mo˝na przypuszczaç, ˝e proces zmian niedokrwiennych
w nerce prawej trwa∏ od okresu wczesnoniemowl´cego
i spowodowa∏ hipotrofi´ nerki prawej a przerost drugiej
nerki, z nast´powym nadciÊnieniem t´tniczym nerkopochodnym. Przyczynà nadciÊnienia by∏o krytyczne zw´˝enie
t´tnicy nerkowej z powodu dysplazji lub ucisku. Obrazy
histopatologiczne przemawiajà za zmianami dysplastycznymi w obr´bie zarówno samej nerki jak i naczyƒ nerkowych.
Ze wzgl´du na rzadkoÊç tego typu zmian, trudno by∏o jednoznacznie odpowiedzieç na pytanie o bezpoÊrednià przyczyn´ zmian u naszego pacjenta. Patomorfolodzy sk∏aniali
si´ w kierunku dysplazji w∏óknisto-mi´Êniowej jako przyczyny pierwotnej. Zakrzepica ˝y∏ nerkowych wystàpi∏a najprawdopodobnie wtórnie, w zmienionej ju˝ hipoplastycznej
nerce, na skutek zmian w przebiegu operacji wg∏obienia
kr´tniczo-kàtniczego.
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