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 Streszczenie  Autorzy przedstawiają przypadek współwystępowania wielotorbielowatości nerek i wrodzonej torbie-
lowatości gruczolakowatej płuc. W literaturze udało się odnaleźć jedynie cztery podobne doniesienia. Dziewczynka 
w wieku 2 lat została przyjęta do kliniki z powodu zapalenia płuc oraz odmy opłucnowej. W trakcie diagnostyki 
stwierdzono zmiany torbielowate płata górnego lewego płuca. Pacjentkę zakwalifikowano do torakotomii, w wyniku 
której zmienioną część płuca usunięto. Wynik badania histopatologicznego odpowiadał rozpoznaniu wrodzonej tor-
bielowatości gruczolakowatej płuc typu 2. Ponadto badanie ultrasonograficzne uwidoczniło wielokomorową torbiel 
w obu nerkach. Obserwowano znaczne powiększanie się wymiarów obu torbieli. Wykonano usunięcie zmienionego 
torbielowato dolnego bieguna nerki lewej. Dziewięć miesięcy po pierwszym zabiegu wykonano usunięcie zmienio-
nego torbielowato dolnego bieguna nerki prawej. 
Słowa kluczowe: wrodzona torbielowatość gruczolakowata płuc, wielotorbielowatość nerek, dzieci.

 Summary  The authors described a case of polycystic kidney disease associated with congenital cystic adenomatoid 
malformation. Only four similar cases have been reported in the literature. A 2-year-old girl was referred to the Depart-
ment of Pediatric Surgery and Oncology Medical University of Lodz with pneumonia and pneumothorax. During the 
diagnostic procedures multiple cyst in the left upper lobe was found. The patient underwent a thoracotomy and a left 
upper lobectomy was performed. Histologic evaluation coincided with the diagnosis of type 2 congenital cystic ade-
nomatoid malformation. Ultrasound examination showed the multilocular cyst in bilateral kidney. Significant decrease 
in cyst volume on the both sides was observed. Resection of the cystic lower pole of the left kidney was performed and 
nine months after first operation resection of the cystic lower pole of the right kidney was performed.
Key words: congenital cystic adenomatoid malformation, polycystic kidney disease, children.
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Rzadki przypadek współwystępowania obustronnej 
wielotorbielowatości nerek z wrodzoną torbielowatością 
gruczolakowatą płuca

A rare case of bilateral polycystic kidney disease associated with 
congenital cystic adenomatoid malformation
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Wstęp

Wielotorbielowatość nerek charakteryzuje się 
powstawaniem i stopniowym rozrostem torbieli 
w obrębie tego narządu. Powiększające się tor-
biele przez ucisk w sposób ciągły niszczą otacza-
jący miąższ nerek, prowadząc w ten sposób do 
upośledzenia ich funkcji, co skutkuje rozwojem 
przewlekłej niewydolności nerek. Jednak wystą-
pienie objawów klinicznych wielotorbielowatości 
nerek u dzieci jest rzadkie. Obecnie dzięki roz-
powszechnieniu ultrasonografu wiele początko-
wo bezobjawowych postaci bywa wykrywanych 

w okresie dzieciństwa. Torbielom w nerkach mogą 
towarzyszyć torbiele w wątrobie oraz − niekiedy 
− w trzustce, śledzionie lub innych narządach. 
Ponadto czasami stwierdza się również tętniaki 
naczyń mózgu lub aorty czy uchyłkowatość jelita 
grubego [1]. Autorzy niniejszego doniesienia przed-
stawiają przypadek współwystępowania wrodzonej 
torbielowatości gruczolakowatej płuc (congenital 
cystic adenomatoid malformation, CCAM) typu 2 
i wielotorbielowatości nerek. Współistnienie tych 
dwóch wad jest bardzo rzadkie − w literaturze 
udało się odnaleźć jedynie cztery podobne donie-
sienia [2−5].
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Opis przypadku

W 2009 r. 2-letnia pacjentka została przyjęta 
do kliniki z powodu odmy opłucnowej lewo-
stronnej i zapalenia płuc. W trakcie diagnostyki 
stwierdzono torbielowatość płuca lewego oraz 
zmianę torbielowatą o średnicy 15 mm w dolnej 
części nerki lewej. Wykonano zabieg operacyjny, 
w trakcie którego usunięto zmienioną część płu-
ca. Okres pooperacyjny przebiegał bez powikłań 
i pacjentkę w stanie ogólnym dobrym w 15. dobie 
hospitalizacji wypisano do domu. W przesłanym 
do badania histopatologicznego materiale (nr 
badania 270-273/09) stwierdzono dużą torbiel 
i liczne drobne struktury torbielowate, których 
wyściółkę stanowił w części nabłonek walcowaty, 
a w części − sześcienny. Obraz radiologiczny 
i mikroskopowy przemawiał za rozpoznaniem 
CCAM typu 2.

Ze względu na stwierdzoną torbiel nerki lewej 
pacjentkę skierowano do poradni urologicznej. 
Wykonana w maju 2009 r. renoscyntygrafia wy-
kazała dobrą czynność wydzielniczą obu nerek 
oraz ubytek gromadzenia znacznika na dolnym 
biegunie nerki lewej, w miejscu lokalizacji zmiany 
torbielowatej. Dziewczynka regularnie zgłaszała 
się na badania kontrolne. Wykonane w grudniu 
2010 r. badanie USG uwidoczniło wielokomorową 
torbiel dolnego bieguna nerki lewej o wymiarach 
54×45×45 mm oraz podobną zmianę o wymia-
rach 25×21×24 mm zlokalizowaną w dolnym bie-
gunie nerki prawej. W podstawowych badaniach 
laboratoryjnych oceniających czynność nerek nie 
było odchyleń od normy. W związku ze znacznym, 
postępującym powiększaniem się wymiarów tor-
bieli nerki lewej oraz powracającymi dolegliwościa-
mi bólowymi zadecydowano o zakwalifikowaniu 
pacjentki do leczenia operacyjnego. Dziewczynkę 
przyjęto do kliniki, gdzie wykonano usunięcie 
zmienionego torbielowato dolnego bieguna nerki 
lewej (fot. 1). 

Badanie histopatologiczne usuniętej zmiany (nr 
badania 1715-19/10) potwierdziło obecność wie-
lokomorowej torbieli dolnego bieguna nerki lewej. 
Badanie USG wykonane w 5. dobie po zabiegu 
uwidoczniło lożę po usunięciu torbieli bez cech 
krwawienia oraz zmianę torbielowatą dolnego 
bieguna nerki prawej o wymiarach 31×25 mm. 
Dziewczynkę w stanie ogólnym dobrym wypisano 
w 8. dobie hospitalizacji do domu z zaleceniem 
dalszej opieki w poradni urologicznej. W ciągu 9 
miesięcy obserwacji stwierdzono znaczne powięk-
szenie zmiany torbielowatej nerki prawej i poja-
wienie się dolegliwości bólowych. Z tego powodu 
u dziewczynki wykonano usunięcie zmienionego 
torbielowato dolnego bieguna nerki prawej (fot. 
2). W 9. dobie hospitalizacji dziewczynkę w stanie 
ogólnym dobrym wypisano do domu. W badaniu 
histopatologicznym usuniętej zmiany (nr badania 

1417-18/11) stwierdzono utkanie licznych torbieli 
wyścielonych głównie nabłonkiem kostkowym. 

W kontrolnych badaniach u pacjentki nie stwier-
dzono odchyleń od normy w rozwoju fizykalnym 
i psychomotorycznym. Pozostaje pod kontrolą po-
radni urologicznej, chirurgicznej oraz pulmonolo-
gicznej. 

Fot. 1. Wielokorowa torbiel nerki lewej − obraz śród-
operacyjny

Fot. 2. Zmieniony torbielowato dolny biegun nerki pra-
wej: a – obraz śródoperacyjny, b – preparat operacyjny
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Dyskusja

Autorzy przedstawiają opis przypadku współ-
występowania wielotorbielowatości nerek i CCAM. 
W polskim piśmiennictwie nie znaleziono opisu 
współwystępowania takich anomalii wrodzonych. 
Pierwszy przypadek skojarzenia tych dwóch wad 
przedstawił zespół Roloffa w 1971 r. [2]. Autorzy 
obserwowali wystąpienie obustronnej wrodzonej 
torbielowatości gruczolakowatej płuc oraz olbrzy-
mich torbieli rdzenia nerki u 20-miesięcznej dziew-
czynki. Podobny przypadek współistnienia CCAM 
i torbielowatości nerek opisali autorzy francuscy 
[3]. Atamanov odnotował przypadek skojarzenia 
wrodzonych torbieli płuc, nerek oraz tarczycy [4]. 
Kolejny rzadki kazuistyczny opis przedstawił ze-

spół Grahama Jr. [5]. Spośród innych wad układu 
moczowego u dzieci z CCAM opisano również 
nefromegalię, dysplazję wielotorbielowatą nerek 
oraz agenezję nerek [6−8]. 

Wnioski

1. Rozpoznanie wielotorbielowatości nerek lub 
CCAM stanowi wskazanie do rozszerzenia dia-
gnostyki w kierunku poszukiwania innych wad 
rozwojowych. 

2. Uwidocznienie nawet niewielkiej zmiany tor-
bielowatej w nerce u dziecka z CCAM może 
nasuwać podejrzenie wielotorbielowatości nerek 
i obliguje do powtarzania badań kontrolnych.
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