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(Wilms Tumor) Due to Atypical Clinical Presentation
– Lessons for the Future
Opóźnione rozpoznanie nerczaka płodowego (guza Wilmsa)
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Guz Wilmsa wynosi ~6% wszystkich nowo−
tworów wieku dziecięcego i ponad 95% wszyst−
kich nowotworów nerek występujących u dzieci
[1, 2]. Występuje najczęściej między 3–4 r.ż.,
a w 98% jest stwierdzany do 7 r.ż. Proces zwykle
jest ograniczony do jednej nerki, w 5% występuje
jednak obustronnie [3].
Wczesne objawy choroby są mało charaktery−
styczne. Zwykle guz jest rozpoznawany późno,
dopiero gdy osiągnie znaczne rozmiary. Dziecko
zazwyczaj jest w dobrym stanie ogólnym i mimo
znacznego zaawansowania guza, nie stwierdza się
cech wyniszczenia pacjenta. Masywne krwawie−
nie do gwałtownie powiększającego się guza może
być początkowym obrazem choroby z wyraźnymi
cechami niedokrwistości u pacjenta [4]. Czynni−
kiem wywołującym krwawienie może być przeby−
ty tępy uraz brzucha.
Przedstawiając nietypowy, powikłany prze−
bieg nowotworu u 7−letniego pacjenta, autorzy
pragną zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia
pomyłki diagnostycznej, na skutek której docho−
dzi do błędnego sposobu leczenia.
Chłopiec P.W., lat 7, został przyjęty z powodu
bólów brzucha do Kliniki Chirurgii Dziecięcej AM
w Gdańsku w dniu 03.08.2004 r., po urazie brzu−
cha, którego doznał tydzień wcześniej po upadku
z roweru. W badaniu wykazano znaczną tkliwość
oraz wyraźną obronę mięśniową po prawej stronie
jamy brzusznej. Objaw Chełmońskiego oraz pra−
wostronny objaw Goldflama były dodatnie. W wy−
konanym badaniu USG stwierdzono obecność
wolnego płynu w jamie brzusznej (w okolicy śle−
dziony oraz w miednicy mniejszej) i nieprawidło−
wy obraz prawej nerki (podtorebkowa warstwa

tkankowa hiperechogenna o grubości 26–44 mm,
otaczająca nerkę od tyłu), co sugerowało obecność
pourazowego krwiaka prawej nerki. W badanym
moczu nie stwierdzono obecności krwinek czerwo−
nych, badanie krwi nie wykazało niedokrwistości.
Badanie TK z podaniem kontrastu, potwierdziło
duży krwiak (9,5 × 6,5 × 3,5 cm) położony w oko−
licy lędźwiowej poza prawą nerką, której wydzie−
lanie było prawidłowe, bez wycieku kontrastu po−
za układ kielichowo−miedniczkowy. Wobec dobre−
go stanu chłopca oraz wyników badań obrazowych
zdecydowano się na leczenie zachowawcze.
09.08.2004 r. wykonano kolejne badanie USG.
Rozważano wówczas, czy obserwowany krwiak
mógł powstać na podłożu zmiany nowotworowej.
Zdecydowano o wykonaniu ponownie badania TK,
w którym potwierdzono obecność całkowicie zhe−
molizowanego krwiaka bez patologicznej masy
rozrostowej w obrębie nerki. Jedynie w części
przykręgosłupowej krwiaka, w okolicy widoczne−
go pęknięcia miąższu nerki, opisano obecność nie−
zhemolizowanej treści o gęstości tkankowej. Opi−
sywana nerka wydzielała prawidłowo podany kon−
trast. W okolicy uszkodzenia obserwowano jedynie
nieznaczne rozsunięcie kielichów. 20 sierpnia wy−
konano punkcję krwiaka, ewakuowano około 20 ml
zhemolizowanej krwi, którą wysłano na badanie
bakteriologiczne – wynik posiewu był ujemny.
Dziecko wypisano z zaleceniem dalszego ambula−
toryjnego leczenia w Poradni Chirurgii Dziecięcej.
Po 6 tygodniach, 04.10.2004 r., chłopiec został
ponownie przyjęty do Kliniki z powodu utrzymują−
cego się krwiaka nerki prawej oraz bólów brzucha.
W badaniu, poza cechami zakażenia górnych dróg
oddechowych, stwierdzono obecność wyczuwalne−
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go miękkiego guza w okolicy prawego nadbrzusza,
a w wykonanym następnego dnia badaniu TK wy−
kazano znaczne powiększenie wcześniej opisywa−
nej zmiany płynowej. W chwili badania wypełnia−
ła prawie całe prawe śródbrzusze, znaczną część
nadbrzusza, uciskała także prawy płat wątroby.
W porównaniu do poprzedniego badania zmieniła
się struktura obserwowanego miejsca. Ponownie
pojawiła się sugestia, iż procesem wyjściowym
może być proces rozrostowy. Ze względu na wąt−
pliwości diagnostyczne wykonano ponowną przez−
skórną punkcję krwiaka z dostępu lędźwiowego
i ewakuowano 350 ml krwistej treści, którą pod−
dano badaniu mikrobiologicznemu oraz cytolo−
gicznemu. W przesłanej próbce nie stwierdzono
obecności komórek nowotworowych. Podczas ho−
spitalizacji obserwowano stopniową anemizację
pacjenta, a wykonane kolejne badania obrazowe
sugerowały aktywne krwawienie, dlatego podjęto
decyzję o operacyjnej rewizji krwiaka. Zabieg wy−
konano 15.10.2004 r., tj. po 2 miesiącach od pierw−
szej hospitalizacji. Śródoperacyjnie uwidoczniono
olbrzymi guz okolicy prawej nerki, makroskopowo
odpowiadający dużemu, organizującemu się krwia−
kowi. Zmianę oddzielono od otrzewnej i po jej na−
cięciu ewakuowano około 1 litra krwistej treści
oraz organizujących się skrzepów. Stwierdzono
obecność pęknięcia nerki bez uszkodzenia układu
kielichowego. Zadecydowano o zaopatrzeniu usz−
kodzenia. Przebieg pooperacyjny był powikłany
znaczną anemizacją pacjenta, która wymagała
przetoczeń preparatów krwiopochodnych. W wy−
konanych pooperacyjnych badaniach obrazowych
obserwowano stacjonarny obraz organizującego
się krwiaka. Dziecko po 3 tygodniach hospitaliza−
cji wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym.
Chłopiec po 4−tygodniowej obserwacji ambu−
latoryjnej ponownie został przyjęty do Kliniki
z cechami powiększenia się „krwiaka nerki pra−
wej” oraz krwiomoczu. W wykonanym badaniu
TK stwierdzono ponownie duży krwiak powodu−
jący rotację nerki. Zaobserwowano także znacznie
opóźnione wydzielanie zakontrastowanego moczu
oraz zniekształcony UKM (zwłaszcza kielich gór−
ny otoczony niemal całkowicie przez otaczającą
zmianę). Po raz pierwszy stwierdzono wydostawa−
nie się zakontrastowanego moczu poza nerkę do
loży krwiaka. Wykonane zdjęcie RTG klatki pier−
siowej nie wykazało obecności ogniskowych
zmian w płucach. Dziecko zakwalifikowano do
powtórnego zabiegu operacyjnego, podczas które−
go stwierdzono guz nowotworowy obejmujący
górny biegun nerki. Rozpoznanie potwierdzono
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śródoperacyjnym badaniem histopatologicznym.
Wykonano nefrektomię prawostronną wraz z lim−
fadenektomią okołoaortalną oraz okołokawalną.
Przebieg pooperacyjny był niepowikłany i po za−
biegu dziecko przekazano do Kliniki Pediatrii, En−
dokrynologii i Onkologii Dziecięcej AM w Gdań−
sku w celu dalszego leczenia. Zastosowano radio−
terapię na obszar całej jamy brzusznej techniką
2 pól równoległych przeciwległych z zastosowa−
niem MLC; Dg ref = 10,5 Gy/7fr, następnie z osło−
ną nerki lewej do Dg ref = 15 Gy/10fr oraz che−
mioterapię dla nerczaków typu histologicznego
pośredniego opartą na winkrystynie, aktynomycy−
nie, doksorubicynie. Terapia ta była powikłana
znaczną polineuropatią wymagającą zmodyfiko−
wania schematu leczenia. Obecnie dziecko zakoń−
czyło leczenie i pozostaje w pełnej remisji choro−
by nowotworowej.
Mimo że nerczak płodowy w praktyce kliniki
występuje często, to jednak rozpoznanie tego gu−
za, nawet przy powszechnej dostępności nowocze−
snych badań obrazowych, może być trudne [5].
U większości chorych rozpoznanie procesu nowo−
tworowego opiera się na typowym wyniku badań
obrazowch (USG, RTG, TK ) [6, 7]. Zdarzają się
jednak przypadki, w których dostępne metody
zawodzą. Dotyczy to zwłaszcza przypadków,
w których wystąpił uraz. Obrazy radiologiczne
mogą być bardzo podobne i niejednokrotnie
odróżnienie guza od pourazowego krwiaka nerki
jest niemożliwe. W opisywanym przypadku, mi−
mo wielokrotnego powtarzania badań radiologicz−
nych, a nawet pobrania materiału do badania cyto−
logicznego drogą biopsji, a także operacyjnej re−
wizji domniemanego krwiaka, pierwotna choroba
została rozpoznana ze znacznym opóźnieniem, do−
piero po 4 miesiącach leczenia podczas powtórne−
go zabiegu operacyjnego połączonego z doraźnym
badaniem. Co prawda podczas tych 4 miesięcy
dwukrotnie pojawiała się sugestia, że krwiak mo−
że być wyrazem procesu rozrostowego w nerce,
ale powtarzane kolejne badania obrazowe, a także
wynik badania cytologicznego potwierdzały jedy−
nie pourazową etiologię krwiaka. Przypadek ten
potwierdza, że obecność nawracającego krwiaka
nerki i nieewoluującego prawidłowo powinna na−
kazywać ostrożność interpretacyjną i wzięcie pod
uwagę możliwości wystąpienia pęknięcia nerki na
podłożu zmiany nowotworowej [8]. Pozostaje
otwarte pytanie, czy w opisanym przypadku było
możliwe wczesne postawienie właściwego rozpo−
znania, a co za tym idzie, wcześniejsze wdrożenie
właściwego leczenia.
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