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Autosomalnie dominująca torbielowatość nerek u dzieci  
– obserwacje własne ośrodka

Autosomal dominant polycystic kidney disease in children – a single-center review

Halina BorzęckaA, D, Beata BieniaśA, C–F, anna WieczorkieWicz-PłazaA, D–F, 
Monika WojciecHoWskaB, F, PrzeMysłaW sikoraA, Małgorzata zajączkoWskaA
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. torbielowatość nerek dziedziczona autosomalnie dominująco (aDPkD) jest najczęstszą, genetycznie 
uwarunkowaną chorobą nerek. 
Cel pracy. analiza przebiegu klinicznego aDPkD u dzieci leczonych w klinice nefrologii Dziecięcej UM w lublinie w latach 
2008–2013. 
Materiał i metody. analizie poddano dokumentację medyczną 58 pacjentów z aDPkD. 
Wyniki. U 63,8% pacjentów występowały obciążenia rodzinne. U 50% pacjentów chorobę rozpoznano przypadkowo. 
U 39,7% dzieci obciążenia rodzinne były przyczyną rozpoznania aDPkD, u pozostałych nadciśnienie tętnicze (nt) oraz 
zakażenia układu moczowego (zUM). Wśród typowych objawów najczęściej występowało nt. 
Wnioski. 1. aDPkD jest chorobą rozpoznawaną u dzieci najczęściej przypadkowo lub ze względu na obciążony wywiad 
rodzinny. 2. najczęściej występującym objawem jest nt.
Słowa kluczowe: aDPkD, dzieci, obraz kliniczny.

Background. autosomal dominant polycystic kidney disease (aDPkD) is one of the most common genetic disorders 
associated with a progressive deterioration of renal function. aDPkD is a systemic disease involving cysts in the kidneys and 
abdominal organs. 
Objectives. the evaluation of clinical symptoms in children with aDPkD treated in Pediatric nephrology Department between 
2008 and 2013. 
Material and methods. Phenotypic heterogeneity at the time of first presentation was studied. 
Results. 58 children with aDPkD were evaluated. a family history of aDPkD was known at presentation in 63.8%, which 
precipitated the screening diagnostic imaging in 39.7% of studied children. the aDPkD in 50% of patients was diagnosed due 
to screening ultrasound examinations. the reason for diagnosis was also hypertension (Ht) and urinary tract infection. the most 
common symptom of the aDPkD is Ht. 
Conclusions. 1. the diagnosis of aDPkD in children is generally based on family history or on screening ultrasound examina-
tions. 2. Ht is the most common feature of aDPkD in children. 
Key words: aDPkD, children, clinical presentation.

Streszczenie

Summary

Wstęp
torbielowatość nerek dziedziczona autosomalnie do-

minująco (aDPkD) jest najczęstszą genetycznie uwarun-
kowaną chorobą nerek rozpoznawaną u 1 na od 400 do 
2500 żywo urodzonych. Występuje z tą samą częstością na 
całym świecie u obu płci, niezależne od rasy i pochodze-
nia etnicznego. charakteryzuje się postępującym zanikiem 
czynnego miąższu nerek prowadzącym do rozwoju schył-
kowej niewydolności nerek (snn). aDPkD spowodowana 
jest mutacją genu kodującego policystynę 1 (PkD1) lub 2 
(PkD2) [1]. należy do ciliopatii, grupy chorób uwarunko-
wanych zaburzoną strukturą i funkcjonowaniem rzęsek 
pierwotnych występujących m.in. na powierzchni komórek 
cewek nerkowych [2]. W aDPkD w wyniku powstałych 
mutacji dochodzi do zaburzenia równowagi między proli-
feracją a apoptozą komórek cewkowych, prowadzącą do 
powstawania, a następnie stałego powiększania się torbieli, 
które przez swój ekspansywny rozwój niszczą sąsiadują-
cy miąższ nerkowy oraz nasilają jego włóknienie. aDPkD 
jest chorobą ogólnoustrojową, w której torbiele mogą two-
rzyć się również w innych narządach, takich jak: wątroba, 
trzustka, śledziona, gonady, mogą występować także tętnia-

ki koła tętniczego mózgu. W większości przypadków prze-
wlekła choroba nerek (Pchn) postępuje stopniowo i rzadko 
obserwuje się snn w i lub w ii dekadzie życia. Do najczę-
ściej występujących objawów aDPkD ze strony układu mo-
czowego należą: ból w okolicy lędźwiowej, nadciśnienie 
tętnicze (nt), krwinkomocz, kamica moczowa, białkomocz 
oraz zakażenia układu moczowego (zUM). 

Cel pracy
celem pracy była analiza przebiegu klinicznego auto-

somalnie dominującej torbielowatości nerek u dzieci leczo-
nych w klinice nefrologii Dziecięcej w latach 2008–2013.

Materiał i metody
Badaniem objęto 58 pacjentów z aDPkD w wieku 1,5–

–17,5 lat hospitalizowanych w klinice nefrologii Dziecięcej 
UM w lublinie w latach 2008–2013. analizowano doku-
mentację medyczną z uwzględnieniem wieku rozpoznania 
aDPkD, obciążenia rodzinnego, oceny stopnia zaawanso-
wania Pchn (egFr) oraz występowania towarzyszących 
patologii układu moczowego i schorzeń innych narządów.
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Wyniki
Wyniki przedstawiono w tabeli 1 oraz na rycinach 

1–3. W badanej grupie dominowały dziewczęta – 63,8% 
(37/58), chłopcy stanowili – 36,2% (21/58). Mediana wieku, 
w którym rozpoznano chorobę, wynosiła 10 lat (od okre-
su prenatalnego do 17,5 lat). U 63,8% (37/58) pacjentów 
występowały obciążenia rodzinne (porównywane ze strony 
matki i ojca). analiza przyczyn rozpoznania aDPkD wyka-
zała, że u połowy pacjentów (28/58) chorobę rozpoznano 
przypadkowo na postawie profilaktycznie wykonywanego 
badania ultrasonograficznego (Usg). U 39,7% (23/58) dzie-
ci obciążenia rodzinne zdecydowały o diagnostyce w kie-
runku aDPkD, u pozostałych nt (6,8% – 4/58) oraz zUM 
(5,2% – 3/58). Wśród patologii stanowiących obraz klinicz-
ny aDPkD najczęściej rozpoznawano nt – 32,8% (19/58), 
przy czym u 19% (11/58) dzieci zostało ono stwierdzone 
w momencie rozpoznania torbielowatości nerek. Ponadto 
w badanej grupie pacjentów występowały zUM – 29,3% 
(17/58) oraz kamica moczowa – 13,8% (8/58). Białkomocz 
stwierdzono u 17,2% (10/58), a krwinkomocz – u 3,4% 
(2/58) badanych. jedynie u 1 (1,7%) pacjenta stwierdzo-
no upośledzone przesączanie kłębuszkowe z egFr 55 ml/ 
/min/1,73 m2, co odpowiadało 3. stadium Pchn. objawy

Tabela 1. Podstawowa charakterystyka grupy badanej

Parametr Badana grupa dzieci 
z ADPKD

liczebność grupy badanej 58 pacjentów

Wiek rozpoznania mediana – 10 lat, zakres: 
0–17,5 lat

Płeć (dziewczęta/chłopcy) 37 (63,8%)/21(36,2%)

obciążenie rodzinne linia 
matczyna/linia ojcowska

37 (63,8%)
50%/50%

Rycina 1. Przyczyna rozpoznania aDPkD w badanej grupie 
dzieci

Rycina 2. typowe objawy aDPkD oraz występowanie innych 
zaburzeń układu moczowego w badanej grupie dzieci

pozanerkowe występowały u 10,3% (6/58) badanych. Były 
to: torbiele wątroby – 3,4% (2/58), torbiele jajnika – 3,4% 
(2/58), przepuklina pachwinowa – 1,7% (1/58) i zespół Mar-
fana – 1,7% (1/58). U 25,9% (15/58) pacjentów stwierdzono 
inne patologie układu moczowego, takie jak: wada wrodzo-
na dróg moczowych, dysfunkcja dolnych dróg moczowych, 
hiperkalciuria, hiperurykozuria, hiperoksaluria, hipomagne-
zemia z hipermagnezurią oraz nefrokalcynoza.

Rycina 3. Występowanie patologii innych narządów w badanej 
grupie dzieci 

Dyskusja
autosomalnie dominująca torbielowatość nerek, zwana 

dawniej postacią typu dorosłego, jest coraz częściej rozpo-
znawaną patologią w wieku rozwojowym. związane jest to 
z szerokim dostępem do badania ultrasonograficznego już 
od okresu prenatalnego [3]. rozpoznanie aDPkD opiera się 
na powszechnie znanych ultrasonograficznych kryteriach 
ravine’a, na podstawie których obecność 2 torbieli w jednej 
bądź obu nerkach u pacjentów poniżej 30 r.ż. upoważnia 
do rozpoznania choroby [4]. niemniej jednak nie ustalono 
jednoznacznych kryteriów rozpoznania aDPkD w popu-
lacji pediatrycznej. ze względu na rzadkie występowanie 
pojedynczych torbieli nerek u dzieci obecność nawet jednej 
torbieli u pacjentów obciążonych rodzinnie chorobą może 
sugerować aDPkD [5]. Dostępne piśmiennictwo dotyczące 
populacji dziecięcej z aDPkD jest nieliczne, co utrudnia 
miarodajną ocenę i powoduje konieczność ekstrapolacji 
wyników badań przeprowadzonych w populacji dorosłych 
z aDPkD na grupę pediatryczną. na podstawie danych 
z piśmiennictwa stwierdzono porównywalną częstość wy-
stępowania aDPkD u obu płci [6, 7], co nie potwierdziło się 
w naszej obserwacji, która wykazała przewagę dziewcząt. 
U większości pacjentów stwierdzono obciążenia rodzinne 
chorobą, porównywalne ze strony obojga rodziców, podob-
nie jak w dostępnej literaturze. analiza przyczyn rozpozna-
nia choroby wykazała, iż u połowy pacjentów diagnozę po-
stawiono na podstawie profilaktycznie wykonanego badania 
Usg, a u prawie 40% dzieci przyczyną przeprowadzenia 
diagnostyki był obciążony wywiad rodzinny. Powyższe 
obserwacje są zgodne z dostępną literaturą i potwierdzają, 
iż u większości pacjentów w okresie rozwojowym choro-
ba ta przebiega bezobjawowo [6–8]. W nielicznej grupie 
dzieci rozpoznanie aDPkD postawiono w trakcie diagno-
styki nt i zUM. jednocześnie aż u około 30% pacjentów 
z aDPkD rozpoznano nt, przy czym u 19% zostało ono 
stwierdzone w momencie rozpoznania choroby. Dane te, 
potwierdzone przez innych autorów, dowodzą, iż nt jest 
jednym z wczesnych i najczęstszych objawów aDPkD 
[9–12]. Przeprowadzone badania wykazały porównywalną 
do danych z piśmiennictwa częstość występowania innych 
objawów należących do obrazu klinicznego aDPkD, takich 
jak: zUM, kamica moczowa, krwinkomocz i białkomocz 
[5, 7]. Podobnie jak u innych badaczy, obniżenie filtracji 
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kłębuszkowej obserwowano u pojedynczych pacjentów, co 
potwierdza tezę, iż aDPkD rzadko prowadzi do rozwoju 
niewydolności nerek u dzieci.

Wnioski
1. aDPkD jest chorobą rozpoznawaną u dzieci najczę-

ściej przypadkowo na podstawie profilaktycznie wy-
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konanego badania Usg lub ze względu na obciążony 
wywiad rodzinny.

2. najczęściej występującym objawem aDPkD u dzieci 
jest nadciśnienie tętnicze.

3. aDPkD rzadko prowadzi do obniżenia przesączania 
kłębuszkowego u dzieci.


