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StreSzczenie:    Celem pracy było zbadanie częstości występowania anomalii rozwojowych układu żylnego nerek w populacji polskiej. 

  Materiał i metody: Ze świeżych zwłok 281 mężczyzn i 269 kobiet wypreparowano i poddano badaniu kontrastowaniem rent-
genowskim preparaty naczyniowo-nerkowe. 

  Wyniki: Wady rozwojowe stwierdzono w zwłokach 186 osób (33,8%), częściej u mężczyzn niż u kobiet, choć różnica nie była 
istotna statystycznie. Najczęściej występowały: nadliczbowość żylna po prawej stronie (20,4%), zaaortalny przebieg lewej 
żyły nerkowej (4,2%) oraz okołoaortalny krążek żylny lewej żyły nerkowej (3,8%). inne wady występowały z częstością 1–2%. 

  Wnioski: Znajomość – i przedoperacyjne sprawdzenie budowy układu żylnego – powinny być obowiązkowe przy podejmo-
waniu zabiegów na aorcie brzusznej, podczas izolowanego pobierania próbek krwi z żyły nerkowej oraz w innych zabiegach 
urologicznych, a także w transplantologii nerek. 

SłoWa kluczoWe:   nerka, anomalie żył, populacja polska

abStract:   Summary: The aim of the study was to determine the incidence of renal venous system congenital anomalies in the Polish population. 

  Material and method: Vascular kidney samples were investigated by means of preparations and X-ray contrasting. The study 
group comprised 281 male and 269 female specimens. 

  results: Congenital anomalies were diagnosed in 186 patients (33 8% of all cases), and they were more frequent in men than 
in women, albeit that difference was non-significant. The following anomalies were most commonly observed: multiple ve-
nous variations on the right side (20.4%), retroaortic course of the left renal vein (4.2%), and circumaortic venous ring of the 
left renal vein (3.8%). other anomalies were diagnosed in 1%-2% of cases. 

  conclusions: Awareness and preoperative assessment of the venous system before abdominal aortic surgery, isolated collec-
tion of renal venous blood samples, and urological or kidney transplantation procedures is essential.   
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WStęp

Znajomość anomalii żylnych rejonu nerkowego jest bardzo ważna, zwłaszcza 
w chirurgii tętniaków aorty brzusznej, przy przeszczepach nerek, laparosko-
powym usuwaniu guzów nerek, jak również w trakcie pobieranie krwi z żyły 
nerkowej do badań laboratoryjnych [1–7]. Wprawdzie wyniki transplantacji 
nerek w przypadku obecności tak zwanego żylnego krążka okołoaortalnego 
były porównywalne z wynikami transplantacji nerek o prawidłowym ukła-
dzie żylnym (obustronnie po jednej żyle) [8], to powodzenie zabiegu będzie 
z reguły zależało od przedoperacyjnej analizy konkretnego przypadku do-
konanego przez zespół operacyjny [6]. Znaczny rozrzut odsetka występowa-
nia poszczególnych typów rozwojowych układu żylnego nerki, jaki wykazali 
w swoich zestawieniach Beckmann i Abrams [9] oraz Satyapal i wsp. [10], 
zachęciły nas do zbadania powyższego zagadnienia na materiale własnym.

Materiał i Metoda: 

Po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej nr 2/BOPD/2017 DIL zba-

dano 550 świeżych zwłok – 281 mężczyzn (51,0%) oraz 269 kobiet 
(48,9%). Ciała pochodziły od osób zmarłych z różnych przyczyn, 
najczęściej: niewydolności krążenia, wylewu krwi do mózgu oraz 
śmierci z powodu choroby nowotworowej. Przypadki po świeżo 
wykonanych zabiegach na jamie brzusznej wykluczono z badania. 
Postępowanie było identyczne jak podczas badania tętnic nerko-
wych [11]. Polegało na preparowaniu wiązki naczyniowej z uprzed-
nio wyjętego preparatu naczyniowo-nerkowego (ryciny 4–6, 8, 9). 
Poza tym przed preparowaniem danego przypadku, u 74 mężczyzn 
(26,33%) oraz u 71 kobiet (26,39%) wykonano postmortalną ka-
wonefrografię (ryciny 1–3, 7). Istotność różnic między średnimi 
weryfikowano statystycznie (test chi=kwadrat i test t-Studenta). 
Różnice na poziomie p ≤ 0, 05 uznano za statystycznie istotne. 

Wyniki: 

W całości zbadanego materiału tzw. prawidłowy układ żylny nerek 
(obustronnie po jednej żyle nerkowej) stwierdzono w 364 przy-
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ła zaaortalnie do żyły czczej dolnej. Obustronne występowanie 
licznych żył stwierdzono również w 12 przypadkach, co stanowi-
ło 2,2% badanego materiału, ale aż w 6,5% w grupie wad rozwojo-
wych (ryc. 3). Zmiana dotyczyła w identycznym odsetku obu płci.

Zaaortalny przebieg lewej żyły nerkowej wykazano w 23 przypad-
kach, co stanowiło 12,4% wad układu żylnego nerki, ale jedynie 4,2% 
wszystkich sekcjonowanych. Wada ta występowała nieco częściej 
u mężczyzn niż u kobiet. W sześciu przypadkach (26%) ujście żyły 

padkach (66,2%), w tym u 180 mężczyzn (64,1%) oraz u 184 kobiet 
(68,4%) (p = 0,4). Wiek zbadanych zwłok męskich z prawidłowym 
układem żylnym wahał się od 0,1 do 84 lat (średnia 55,4 lat ± 21,3 
lat), natomiast u mężczyzn z wadami rozwojowymi od 0,1 do 91 
lat (średnia 48,8 lat ± 23,9 lat) (p=0,02). U kobiet z prawidłowym 
układem żylnym od 0,2 do 92 lat (średnia 56,3 lat ± 22,3 lat), a z 
wadami rozwojowymi od 3 do 92 lat (średnia 56,83 ± 21,41 lat). 

Z tabeli 1 wynika, że najczęstszą anomalią żylną była nadliczbo-
wość żylna nerki prawej – 20,4% przypadków zbadanego materia-
łu. Nieco częściej występowała u mężczyzn (22,1%) niż u kobiet 
(18,6%). W 4,2% przypadków wykazano zaaortalny przebieg lewej 
żyły nerkowej, a w 3,8% obecność żylnego krążka okołoaortalnego. 
W identycznym odsetku (po 2,2%) występowała lewostronna oraz 
obustronna nadliczbowość żylna nerek (ryc. 3). Częstość wystę-
powania innych odchyleń rozwojowych mieściła się w granicach 
1–2%. Nieprawidłowe wykształcenie żyły czczej dolnej występo-
wało dwukrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn.

opiSy SzczeGółoWe 

Prawostronna nadliczbowość żylna dotyczyła z reguły podwójnych 
żył nerkowych. W dwóch przypadkach (1,8%) wykazano obecność 
potrójnych, a w jednym (0,9%) poczwórnych żył nerki prawej. Żyły 
potrójne i poczwórne przebiegały równolegle do zasadniczej żyły 
nerkowej. Natomiast w przypadku żył podwójnych ich przebieg był 
różny – wśród 112 osób 21 razy (18,8%) miały one przebieg skrzy-
żowany i uchodziły – bardzo blisko siebie – do żyły czczej dolnej 
(u 11 mężczyzn oraz u 10 kobiet). Jednak w olbrzymiej większości 
przypadków (88 na 112, czyli w 78,6%) ich przebieg był równo-
legły do zasadniczej żyły nerkowej. U dwóch mężczyzn i dwóch 
kobiet, czyli czterokrotnie wśród 112 przypadków (3,6%) prawa 
żyła dodatkowa uchodziła bezpośrednio do prawej żyły płciowej. 
Średnica żył dodatkowych prawej nerki była różna – od równej 
żyle właściwej (ryc.1, 2) do bardzo wąskiej.

Po stronie lewej wykazaliśmy 12 przypadków żylnej nadliczbowo-
ści, co stanowiło 2,2%, ale aż 6,5%, biorąc pod uwagę zmiany pa-
tologiczne (występujące prawie 1,5 razy częściej u mężczyzn niż 
u kobiet). W większości przypadków (9 na 12, czyli w 75%) lewa 
dodatkowa żyła nerkowa uchodziła do lewej żyły płciowej, a nie 
do czczej dolnej. W trzech przypadkach (czyli w 25%) żyła nerko-
wa dodatkowa była równie szeroka jak żyła zasadnicza i uchodzi-

N – liczba przypadków 
% – odsetki

tab. i. Wzory naczyń żylnych nerek u 550 zbadanych.

nr
Wzory 
układu 
żylneGo

Mężczyźni kobiety oGólnie

n % n % nr %

1 180 64,05 184 68,40 364 66,18

2 62 22,06 50 18,58 112 20,36

3 7 2,49 5 1,85 12 2,18

4 6 2,13 6 2,23 12 2,18

5 13 4,62 10 3,71 23 4,18

6 2 0,71 4 1,48 6 1,09

7 11 3,91 10 3,71 21 3,81

razeM 281 100,0 269 100,0 550 100,0

ryc. 1. intensywne wzmocnienie pokontrastowe przyzwojaka krtani w badaniu TK.

ryc. 3.  Pozaustrojowy kawonefrogram z obustronnie uwidocznionymi podwójnymi 
żyłami o zbliżonej szerokości.

ryc. 2.  Pozaustrojowy kawonefrogram z uwidocznieniem dwóch żył po prawej stronie. 
Żyła właściwa wykazuje wczesne rozwidlenie.
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W przypadku dwóch zwłok były to żyły podwójne, a w jednym 
przypadku potrójne.

Anomalie żyły czczej dolnej stanowiły najmniej liczną grupę wad 
rozwojowych. Wykazaliśmy je w sześciu przypadkach, co stanowiło 

znajdowało się nieco niżej niż ujście prawej żyły nerkowej, ale aż w 
17 przypadkach (73,9%) znacznie poniżej tego ujścia. W 20 przy-
padkach (87%) lewa żyła nadnerczowa uchodziła do zaaortalnej 
żyły nerkowej lewej. Natomiast w trzech przypadkach (13%) jej 
ujście znajdowało się w samej żyle czczej dolnej (ryc. 4). Także w 
trzech przypadkach zaaortalnego przebiegu lewej żyły nerkowej 
(13%) występowała nadliczbowość żylna po prawej stronie ciała. 

ryc. 4.  Preparat naczyniowonerkowy w pozycji A–P z zaaortalnym przebiegiem lewej żyły 
nerkowej. Lewa żyła nadnerczowa odchodziła bezpośrednio od żyły czczej dolnej, 
a lewa żyła płciowa od zaaortalnej lewej żyły nerkowej (fragment odcięty).

ryc. 7.  Pozaustrojowy kawonefrogram z uwidocznieniem żylnego krążka 
okołoaortalnego. Gałęzie przed- i zaaortalna są prawie tej samej szerokości

ryc. 8.  Preparat naczyniowonerkowy z uwidocznieniem żylnego krążka okołoaortalnego 
w pozycji A–P. Niedokończony obród nerki prawej. Lewa żyła płciowa i nadnerczowa 
odchodziły z przedaortalnej gałęzi. Prawa żyła płciowa od prawej żyły nerkowej.

ryc. 6.  Preparat naczyniowonerkowy w pozycji A–P z uwidocznieniem żyły czczej dolnej 
typu C. Lewa żyła płciowa i nadnerczowa odchodzą bezpośrednio od żyły czczej 
dolnej, natomiast prawa żyła płciowa od żyły nerkowej prawej.

ryc. 9.  Preparat naczyniowonerkowy w pozycji A–P z uwidocznieniem żylnego 
krążka okołoaortalnego. W tym przypadku gałąź zaaortalna jest wyraźnie 
szersza niż przedaortalna i od niej odchodzi lewa żyła płciowa. Natomiast 
lewa nadnerczowa od gałęzi przedaortalnej. Prawa żyła płciowa uchodziła 
prawidłowo do żyły czczej dolnej.

ryc. 5.  Preparat naczyniowonerkowy w pozycji A–P z uwidocznieniem żyły czczej dolnej 
typu BC. obustronna żyła płciowa odchodziła od głównych gałęzi żyły czczej, 
natomiast lewa żyła nadnerczowa od gałęzi C, powyżej ujścia lewej żyły nerkowej.
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w 1,1% przypadków, a odmiana C jedynie w 0,36%. Takiej odmia-
ny nie stwierdzili ani Beckmann i Abrams [9], ani Trigaux i wsp. 
[16], choć przeprowadzili 1614 badań tomografią komputerową 
typu Spiral CT. Uogólniając można powiedzieć, że nasze wyniki 
mieszczą się w widełkach danych światowych zebranych przez 
Chuanga i wsp. [18] oraz Beckmanna i Abramsa [17].

W pracy wykazaliśmy 7 typów odmian żylnych nerek, a może ich 
być jeszcze więcej. Łatwo to zrozumieć, gdy uwzględni się skom-
plikowany rozwój układu żylnego jamy brzusznej. Opracowali go 
McClure i Butler [12], a inni autorzy, w nowszych pracach, wzboga-
cili o dane z embriologii zwierząt i zaopatrzyli w zrozumiałe sche-
maty [18–23]. Rozwój ten zaczyna się między 6. a 8. tygodniem życia 
embrionalnego jako skomplikowany proces powstawania, rozwoju 
i regresji 3 par tworzących się żył zasadniczych (venae cardinales). 
Bocznie i grzbietowo od aorty leżące venae postcardinales odpro-
wadzają krew do ductus cuvieri i zatoki żylnej. Na kolejnym etapie 
wytwarzają się dobrzusznie i bardziej przyśrodkowo od aorty dwie 
venae subcardinales. Pomiędzy nimi istnieją poprzeczne połącze-
nia. W miarę uwsteczniania się venae postcardinales pojawiają się 
dogrzbietowo od aorty i bardziej przyśrodkowo venae supracardi-
nales. Między żyłami sub- i suprakardynalnymi istnieją połączenia 
przednio-grzbietowe. Strumień krwi, dotychczas obsustronny, w 
miarę degeneracji lewej żyły suprakardynalnej, przesunie się na pra-
wą stronę ciała, a lewa żyła subkardynalna przekształci się w lewą 
żyłę płciową i nadnerczową. Po prawej stronie dochodzi również 
do skomplikowanych zmian. Ostateczna żyła czcza dolna utworzy 
się z 4 członów. Zaczynając od góry – część żyły subkardynalnej w 
połączeniu ze splotem żylnym wątroby utworzy część wątrobową. 
Rozrastająca się prawa żyła suprakardynalna utworzy infrarenal-
ny segment, górna partia żyły subkardynalnej – część nadnerko-
wą, a anastomozy supra-, sub- oraz postsubkardynalne – odcinek 
nerkowy żyły czczej dolnej. Obustronne sploty żylne na poziomie 
nerek wytworzą – z połączeń między żyłami supra- i subkardy-
nalnymi – parę żył nerkowych, z których bardziej dogrzbietowa 
ulegnie zanikowi. W razie przetrwania obu gałęzi, wytworzy się 
okołoaortalny krążek żylny. Odmiana C żyły czczej dolnej bierze 
początek w przetrwałej lewej żyle suprakardynalnej, przy jedno-
czesnym uwstecznieniu się prawej żyły suprakardynalnej. Stwier-
dzone przez nas podwójne żyły po stronie lewej oraz trzy, a nawet 
cztery, żyły nerkowe po stronie prawej, sprawiają pewne kłopoty 
w jednoznacznej interpretacji ich genezy. Żyły te musiały się wy-
tworzyć z niezanikłego, embrionalnego splotu żył intersubkardy-
nalnych, o czym mogą również świadczyć uwidocznione przez nas 
połączenia z żyłami płciowymi i ich odgałęzieniami. Wszystkie one 
genetycznie należą do układu żył subkardynalnych. Bardzo niskie 
usadowienie lewej żyły nerkowej o przebiegu zaaortalnym może 
być wyrazem przetrwania komunikacji intersubkardynalnych i 
suprakardynalnych, przy atrofii połączeń intersubkardynalnych. 
Fakt uchodzenia niektórych dodatkowych żył nerkowych do żył 
płciowych, przemawia również za tym, że część dokavalna odcinka 
dodatkowej żyły nerkowej uległa degeneracji. Tego typu lustrzane 
odbicie przedstawili Malcic-Gurbuz i wsp. [24]. W ich przypad-
ku lewa żyła płciowa i nadnerczowa przetrwały jako wspólny pień 
niezanikłej lewej żyły subkardynalnej, a od niej (nad aortą) prze-
biegało oddzielne połączenie z żyłą czczą dolną. Natomiast doner-
kowy odcinek żyły uległ degeneracji. W omówionym przypadku 
współistniała zaaortalna lewa żyła nerkowa, a po prawej stronie 
dwie dodatkowo żyły nerkowe. Z powyższych opisów wynika, że 
klasyczny model organogenezy układu żylnego jamy brzusznej bę-
dzie prawdopodobnie poddawany pewnym uzupełnieniom, czemu 

1,09% wszystkich badanych zwłok i 3,2% wszelkich stwierdzonych 
wad układu żylnego. Przywoływaną zmianę zanotowaliśmy dwu-
krotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Wśród wymienionych 
sześciu przypadków, dwukrotnie mieliśmy do czynienia z lewo-
stronnym jej przebiegiem (typ C; ryc. 6), a czterokrotnie z podwójną 
żyłą czczą dolną (typ BC) według McClure’a i Butlera [12] (ryc. 5). 
Lewostronnie przebiegająca żyła czcza dolna krzyżowała aortę tuż 
poniżej tętnicy krezkowej górnej i – przechodząc na prawą stronę 
ciała – uchodziła do wątroby. Przyjmowała obustronnie po jednej 
żyle nerkowej. Prawa żyła płciowa uchodziła do prawej żyły ner-
kowej, a lewa oraz nadnerczowa uchodziły bezpośrednio do żyły 
czczej dolnej. Odmiana BC występowała dwukrotnie częściej niż 
poprzednia. Tylko w jednym przypadku, 9-letniego chłopca, ga-
łąź B była słabo rozwinięta i przyjmowała jedną z dwóch gałęzi 
rozwidlonej żyły płciowej prawej, przy czym druga uchodziła do 
prawej żyły nerkowej. W pozostałych trzech przypadkach gałąź B 
była wyraźnie grubsza niż gałąź C. W przypadkach odmiany BC, 
raz stwierdzono obecność dwóch żył nerkowych po stronie pra-
wej, a dwukrotnie obecność dwóch żył nerkowych obustronnie. 
Raz wykazano obecność trzech żył po stronie lewej. 

Wśród 550 zbadanych zwłok wykazaliśmy obecność 21 przypad-
ków żylnego krążka okołoaortalnego, co stanowiło 3,8% przypad-
ków, ale wśród wszelkich wad naczyniowych aż 11,3%. Płeć nie 
miała większego wpływu na pojawianie się tej anomalii. Jej obraz 
był bardzo różny (ryc. 7–9). Uwzględniając szerokość, w 11 ba-
danych zwłokach gałęzią wiodącą była gałąź przedaortalna (ryc. 
8), co stanowiło 52,4% przypadków. W jednym przypadku obie 
gałęzie były jednakowej szerokości (4,8%) (ryc.7). Natomiast w 9 
przypadkach (42,9%), gałęzią dominującą była gałąź zaaortalna 
(ryc. 9). Żylnemu krążkowi okołoaortalnemu w pięciu przypad-
kach towarzyszyły dwie żyły po prawej stronie (23,8%), a raz na-
wet trzy (4,76%). Również po lewej stronie w pięciu przypadkach 
stwierdzono obecność dwóch żył nerkowych (23,8%), a raz na-
wet trzech (4,76%). Jedna z nich uchodziła do lewej żyły płciowej.

dySkuSja

W obecnej pracy nie dzieliliśmy żył nerkowych na właściwe i do-
datkowe, jak to proponował Satyapal [13]. Interesowała nas jedy-
nie ich liczba. Według Ansona i Kurtha [14] nadliczbowe żyły po 
stronie prawej mają przebieg równoległy, natomiast po stronie 
lewej wchodzą w różne połączenia sieciowe. My wykazaliśmy aż 
18% prawostronnych żył o przebiegu skrzyżowanym. W bada-
niach własnych największy odsetek wad dotyczył przede wszyst-
kim prawostronnej nadliczbowości żylnej. Ogólnie odsetek ten był 
podobny do tego, który otrzymali Beckmann i Abrams (23%) [9]. 
Z kolei niski odsetek takich anomalii wykazał Dhar (4,2%) [15], co 
należy wiązać z niewielką liczba badanych (24 przypadki). Zaaor-
talny przebieg lewej żyły nerkowej stanowił drugi co do często-
ści występowania i był podobny do wyników otrzymanych przez 
Trigauxa i wsp. (3,7%) [16], natomiast znacznie niższy (0,5%) od 
wyników uzyskanych w badaniach Satyapala i wsp. [10]. Około-
aortalny krążek żylny zajmował trzecie miejsce pod względem czę-
stości występowania. Odsetek ten w naszym materiale był wyższy 
niż ten uzyskany w badaniach Satyapala i wsp. (0,3%) [10], jednak 
niższy w porównaniu z danymi Trigauxa i wsp. (6,3%) [16] oraz 
znacznie niższy niż w materiale Beckmanna i Abramsa (11%) [17].

Anomalie rozwojowe samej żyły czczej dolnej występowały tylko 
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embriogenezie niesłychanie łatwo dochodzi do zaburzeń w tworze-
niu się tej niezwykle skomplikowanej sieci naczyń żylnych. Samego 
mechanizmu ich powstawania nie jesteśmy jednak świadomi. Dla-
tego przy planowaniu poważnych zabiegów na aorcie brzusznej, w 
laparoskopowym usuwaniu guzów nerek, względnie w ich trans-
plantacji, koniecznie należy zadbać o szczegółową przedoperacyjną 
diagnostyką układu żylnego jamy brzusznej [13, 18, 19, 23].

wyraz dali również Friedland i wsp. [22]. Nadliczbowość żylna w 
naszym materiale była z reguły powiązana z innymi, poważnymi 
anomaliami rozwojowymi, np. z okołoaortalnym krążkiem żylnym 
i anomaliami samej żyły czczej dolnej typu BC.

Przedstawione przez nas opisy i wysoki odsetek wykrytych anomalii 
rozwojowych układu żylnego, przemawiają za tym, że we wczesnej 
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