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Introduction 

Advances in the field of medicine, particularly in the devel-
opment of surgical techniques, offer an increasing number 
of treatment options for kidney diseases. The number of re-
nal procedures is increasing each year. The most common 
interventions include, among other things, percutaneous 
nephrostomy, kidney biopsies, ureter splinting and wedge 
resection of renal tumors. The increasing number of per-
formed procedures entails higher rates of iatrogenic compli-
cations(1). These most often occur in the form of renal artery 
pseudoaneurysm. Arteriovenous fistula is a less common 
complication. Other possible causes of their occurrence in-
clude abdominal injuries and congenital defects.

The presence of red blood cells in the urine is the most 
common symptom seen in renal vessel damage. Patients 

may also report lumbar pain, dizziness and general fa-
tigue. Hemodynamic disorders may develop in more se-
vere injuries(2).

For suspected postoperative complications, the manage-
ment algorithm includes in the first place ultrasonograph-
ic imaging(3). If the findings are inconclusive, computed to-
mography is recommended. Finally, patients are referred 
for angiography with the possibility of simultaneous embo-
lization of the affected vessels.

The paper discusses a case of a patient diagnosed with 
right renal arteriovenous fistula and pseudoaneurysm 
based on ultrasound and computed tomography (CT), who 
received endovascular treatment in the Department of In-
terventional Radiology and Neuroradiology.
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Abstract

Renal artery pseudoaneurysms and arteriovenous fistulae most often occur as an iatro-
genic complication. The article discusses a case of a patient diagnosed with an arteriove-
nous fistula and a pseudoaneurysm. A 64-year-old woman was admitted to the hospital 
due to nonspecific pain in the lumbar region. Imaging showed a typical picture of clear 
cell renal carcinoma. The patient was qualified for surgical treatment. After tumor resec-
tion, the patient developed microhematuria. Arteriovenous fistula and renal pseudoan-
eurysm were diagnosed using Doppler and computed tomography scans. The patient was 
qualified for arteriography with simultaneous embolization of the lesion. A follow-up 
evaluation confirmed the exclusion of aneurysm and fistula. Treatment outcomes were 
monitored using Doppler ultrasound. Doppler ultrasonography is the first method of 
choice in detecting and monitoring renal artery irregularities. Safety, non-invasiveness 
and easy access to this tool make it play a key role in the diagnosis of renal artery fistulas 
and pseudoaneurysms.
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Case report

A 64-year-old woman underwent abdominal ultrasonog-
raphy and CT due to nonspecific lumbar pain. The imag-
ing revealed typical appearance of clear cell renal car-
cinoma, i.e. a round well-vascularized lesion with focal 
necrosis and calcifications(4,5). The patient was qualified 
for wedge resection of a tumor located in the right kidney. 
After surgery, the patient reported persistent nonspecific 
lumbar pain, which was accompanied by periodic micro-
hematuria.

A follow-up postoperative Doppler ultrasound revealed ar-
teriovenous fistula at the surgical site (Fig. 1).

CT was performed to confirm the diagnosis and provide 
accurate imaging of the lesion, and confirmed the pres-

ence of arteriovenous fistula accompanied by a pseudoan-
eurysm and extrafistular venous dilation (Fig. 2).

The patient was qualified for arteriography with simultaneous 
embolization of the diagnosed lesion. The examination and 
the procedure were performed via right femoral artery punc-
ture using the Seldinger technique. Right renal artery angiog-
raphy confirmed the presence of 15 × 20 × 20 mm pseudoa-
neurysm with arteriovenous fistula (Fig. 3 A). The next stage 
involved selective catheterization of the affected branch of the 
right renal artery using 4F Bernstein catheter. Two 3 × 30 mm 
free coils (MWCE, Cook Inc.) were inserted (Fig. 3 B).

A follow-up arteriography confirmed the successful exclu-
sion of aneurysm and fistula from circulation (Fig. 3 B). 
Treatment outcomes were monitored using Doppler ultra-
sonography (Fig. 4).

Discussion

An arteriovenous fistula is an abnormal connection be-
tween an artery and a vein that bypasses the capillary bed. 
The estimated incidence of renal arteriovenous fistula in 
clinical trials is 1/2,500, with right kidney predominance 
(3 : 1)(6). Pseudoaneurysms arise from a disruption in the 
continuity of arterial wall closely overlaid by tissue, as 
a consequence of the so-called pulsatile hematoma. The 
extravasated blood enters the adjacent tissues, which limit 
further bleeding through compression(7).

Renal biopsy is the most common cause of renal artery 
damage(6). Although these lesions heal spontaneously in 
more than 80% of cases, life-threatening complications 
may develop in other cases. The occurrence of a pseudoa-
neurysm and arteriovenous fistula in the same kidney is 
an exceptional situation, which increases the risk of severe 
bleeding and heart failure(8).

Conservative treatment for the first 7 days after surgery is 
recommended in patients diagnosed with renal vascular 

Fig. 1.  A. Color-coded imaging of arteriovenous fistula. B. Spectral recording of increased blood flow typical of fistula

Fig. 2. CT of arteriovenous fistula and pseudoaneurysm
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damage, with no or minor clinical symptoms and hemo-
dynamic stability. There is a good chance of spontaneous 
vessel closure during that time. If no improvement is ob-
served during a follow-up after a week, minimally invasive 
endovascular treatment is recommended. Open surgeries, 
which involve partial nephrectomy, are an additional bur-
den for the patient and pose greater risk of further compli-
cations. Embolization is an efficacious, minimally invasive 
procedure, which involves a low risk of complications. 
Therefore, endovascular treatment is a method of choice 
in the management of renal pseudoaneurysm and arterio-
venous fistulae(8).

A quick and accurate diagnosis is the first step to thera-
peutic success. Doppler ultrasonography is a method of 
choice for the detection and monitoring of renal artery 
abnormalities. Safety, non-invasiveness and easy access 

to this tool make it play a key role in the diagnosis of re-
nal artery fistulae and pseudoaneurysms. Characteristic 
ultrasound findings for arteriovenous fistula include re-
duced vascular resistance, increased blood flow velocity, 
venous flow arterialization and a color mosaic overlying 
the fistula due to the vibration of the adjacent tissues(9). 
The ultrasonographic appearance of pseudoaneurysm 
is characterized by arterial dilation and a “to-and-fro” 
flow pattern at the site of dilation(10). If the diagnosis 
is not certain, CT angiography should be performed. 
Computed tomography should allow to make a final di-
agnosis and plan an appropriate therapeutic approach. 
Ultrasonography is an unquestionable method of choice 
for disease monitoring and treatment outcome assess-
ment. This course of management will reduce hospital 
stay, which will be both economical and beneficial for 
the patient.

 Fig. 3.  A. Digital subtraction angiography of arteriovenous fistula and pseudoaneurysm. B. A follow-up angiography confirming success-
ful treatment

Fig. 4.  Doppler ultrasonography confirming successful treatment
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Wstęp 

Postęp w dziedzinie medycyny, a szczególnie rozwój tech-
nik operacyjnych, stwarza coraz więcej możliwości leczenia 
chorób nerek. Każdego roku liczba wykonywanych zabie-
gów w zakresie nerek jest coraz większa. Do najczęstszych 
interwencji należą m.in.: przezskórne nefrostomie, biopsje 
nerki, szynowanie moczowodów oraz operacje klinowych 
resekcji guzów nerek. Wraz ze wzrostem liczby wykonywa-
nych procedur rośnie liczba powikłań jatrogennych(1). Naj-
częściej dochodzi do wytworzenia się tętniaka rzekomego 
tętnicy nerkowej, rzadziej – do powstania przetoki tętniczo-
-żylnej nerki. Inne możliwe przyczyny ich pojawienia się to 
urazy w obrębie jamy brzusznej oraz wady wrodzone.

Najczęstszym objawem towarzyszącym uszkodzeniu naczyń 
nerkowych jest obecność erytrocytów w moczu. Ponadto 

chorzy mogą zgłaszać dolegliwości bólowe okolicy lędźwio-
wej, zawroty głowy i ogólne osłabienie. W cięższych uszko-
dzeniach pojawiają się zaburzenia hemodynamiczne(2).

W przypadku podejrzenia powikłań pozabiegowych algo-
rytm postępowania w pierwszej kolejności obejmuje wyko-
nanie badania ultrasonograficznego(3). Jeżeli wynik bada-
nia jest wątpliwy, zaleca się wykonanie badania tomografii 
komputerowej. W ostatnim etapie chorzy kierowani są na 
badanie angiograficzne z możliwością jednoczasowej em-

bolizacji nieprawidłowych naczyń.

W pracy omówiono przypadek chorej, u której w badaniach 
USG i TK rozpoznano przetokę tętniczo-żylną i tętniaka 
rzekomego, zlokalizowane w nerce prawej, a następnie 
leczonej metodami wewnątrznaczyniowymi w Zakładzie 
Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii.

Embolizacja jatrogennej przetoki tętniczo-żylnej w nerce 
– opis przypadku

Embolization of iatrogenic renal arteriovenous fistula  
– a case report  

Ewa Kuklik1, Krzysztof Pyra1, Łukasz Światłowski1, Maryla Kuczyńska1,  

Jan Sobstyl1, Anna Drelich-Zbroja1, Tomasz Jargiełło1, Maria Tsitskari2, 

Małgorzata Szczerbo-Trojanowska1

1 Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
2 Department of Vascular and Interventional Radiology, Apollonio Hospital, Nikozja, Cypr
Adres do korespondencji: Ewa Kuklik, Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, tel. +48 509 747 617, e-mail: ekuklik5@wp.pl

DOI: 10.15557/JoU.2018.0026

Abstract
Renal artery pseudoaneurysms and arteriovenous fistulae most often occur as an iatrogenic compli-
cation. The article discusses a case of a patient diagnosed with an arteriovenous fistula and a pseudo-
aneurysm. A 64-year-old woman was admitted to the hospital due to nonspecific pain in the lumbar 
region. Imaging showed a typical picture of clear cell renal carcinoma. The patient was qualified 
for surgical treatment. After tumor resection, the patient developed microhematuria. Arteriovenous 
fistula and renal pseudoaneurysm were diagnosed using Doppler and computed tomography scans. 
The patient was qualified for arteriography with simultaneous embolization of the lesion. A follow-up 
evaluation confirmed the exclusion of aneurysm and fistula. Treatment outcomes were monitored 
using Doppler ultrasound. Doppler ultrasonography is the first method of choice in detecting and 
monitoring renal artery irregularities. Safety, non-invasiveness and easy access to this tool make it 
play a key role in the diagnosis of renal artery fistulas and pseudoaneurysms.
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Opis przypadku

U 64-letniej kobiety z powodu niespecyficznych dolegliwo-
ści bólowych okolicy lędźwiowej wykonano badanie ultra-
sonograficzne i tomografię komputerową jamy brzusznej. 
W obrębie nerki prawej uwidoczniono typowy dla raka 
jasnokomórkowego obraz okrągłej, dobrze unaczynionej 
zmiany z obecnością ognisk martwicy i zwapnień(4,5). Cho-
ra została zakwalifikowana do operacji klinowej resekcji 
guza nerki prawej. Po zabiegu pacjentka zgłaszała utrzy-
mujący się niespecyficzny ból okolicy lędźwiowej, wystę-
pował też okresowy krwinkomocz. 

W kontrolnym badaniu USG z opcją dopplera po zabiegu 
chirurgicznym uwidoczniono obecność przetoki tętniczo-
-żylnej w miejscu operowanym (Ryc. 1).

W celu potwierdzenia diagnozy i dokładnego zobrazowa-
nia zmiany wykonano tomografię komputerową. Badanie 
TK potwierdziło obecność przetoki tętniczo-żylnej, z tęt-
niakiem rzekomym i poszerzeniem żyły poza przetoką 
(Ryc. 2).

Chorą zakwalifikowano do arteriografii z jednoczasową 
embolizacją rozpoznanej zmiany. Badanie i zabieg wyko-
nano z nakłucia tętnicy udowej prawej metodą Seldinge-
ra. W badaniu angiograficznym tętnicy nerkowej prawej 
potwierdzono obecność tętniaka rzekomego, o wymiarach 
15 × 20 × 20 mm, z przetoką tętniczo-żylną (Ryc. 3 A). 
W następnym etapie selektywnie zacewnikowano uszko-
dzoną gałąź tętnicy nerkowej prawej przy użyciu cewni-
ka 4F typu Bernstein. Wprowadzono dwie spirale wolne 
(MWCE, Cook Inc.) o wymiarach 3 × 30 mm (Ryc. 3 B).

Kontrolna arteriografia potwierdziła skuteczność wyłącze-
nia tętniaka i przetoki z krążenia (Ryc. 3 B). Wynik lecze-
nia monitorowano za pomocą badania USG z opcją dop-
plera (Ryc. 4).

Dyskusja

Przetoka tętniczo-żylna jest nieprawidłowym połączeniem 
między układem tętniczym i żylnym z ominięciem krąże-
nia włośniczkowego. Częstość występowania przetoki tęt-
niczo-żylnej nerki w badaniach klinicznych szacuje się na 
1/2500 i jest większa w przypadku nerki prawej (3 : 1)(6).  
Pseudotętniak powstaje na skutek przerwania ciągłości 
ściany tętnicy otoczonej ściśle przez tkankę, jako następ-
stwo tzw. krwiaka tętniącego. Wynaczyniona z naczynia 
krew dostaje się do otaczających tkanek, które poprzez 
ucisk ograniczają dalsze krwawienie(7). 

Najczęstszą przyczyną uszkodzenia tętnic nerkowych są 
biopsje nerek(6). Zmiany te w ponad 80% ulegają samo-
istnemu wyleczeniu, jednak w pozostałych przypadkach 
może dojść do powikłań zagrażających życiu. Wyjątkową 

Ryc. 1.  A. Przetoka tętniczo-żylna w badaniu przepływu krwi kodowanego kolorem. B. Typowy dla przetoki wzmożony przepływ krwi w za-
pisie spektralnym

Ryc. 2.  Przetoka tętniczo-żylna i tętniak rzekomy w badaniu TK
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sytuacją jest wystąpienie pseudotętniaka i przetoki tętni-
czo-żylnej w obrębie jednej nerki. Wielokrotnie zwiększa to 
ryzyko ciężkiego krwawienia oraz niewydolności serca(8).

U pacjentów ze stwierdzonym uszkodzeniem naczynia ner-
kowego, z brakiem lub niewielkimi dolegliwościami kli-
nicznymi i stabilnych hemodynamicznie, zaleca się postę-
powanie zachowawcze przez pierwszych 7 dni po zabiegu. 
Istnieje duża szansa, że w tym czasie uszkodzone naczynie 
zamknie się samoistnie. Jeżeli w badaniach kontrolnych po 
tygodniu od zabiegu nie obserwuje się poprawy, zaleca się 
wykonanie małoinwazyjnego zabiegu wewnątrznaczynio-
wego. Operacje otwarte, polegające na częściowej nefrekto-
mii, stanowią dodatkowe obciążenie dla chorego, a ponadto 
stwarzają większe ryzyko kolejnych powikłań. Embolizacja 
jest zabiegiem skutecznym, małoinwazyjnym i wiąże się 
z niskim ryzykiem powikłań. Leczenie endowaskularne sta-
nowi zatem metodę z wyboru w leczeniu tętniaków rzeko-
mych i przetok tętniczo-żylnych tętnic nerkowych(8).

Pierwszym krokiem do sukcesu terapeutycznego jest za-
wsze szybka i trafna diagnoza. W wykrywaniu i monito-
rowaniu nieprawidłowości tętnic nerkowych badaniem 
z wyboru jest ultrasonografia dopplerowska. Bezpieczeń-
stwo, nieinwazyjność i szeroka dostępność do tego badania 
powodują, że odgrywa ono kluczową rolę w diagnostyce 
przetok i pseudotętniaków tętnicy nerkowej. Na charakte-
rystyczny obraz przetoki tętniczo-żylnej w badaniu USG 
składają się obniżenie oporu naczyniowego, podwyższenie 
wartości prędkości przepływu krwi, arterializacja przepły-
wu żylnego oraz „mozaika kolorów” w okolicach przetoki, 
spowodowane drżeniem otaczających tkanek(9). Pseudo-
tętniak w obrazie ultrasonograficznym charakteryzuje się 
poszerzeniem tętnicy oraz falą przepływu „tam i z powro-
tem” w miejscu poszerzenia(10). W przypadkach gdy dia-
gnoza nie jest pewna, należy wykonać badanie angio-TK. 
Badanie tomografii komputerowej pozwoli na postawienie 
ostatecznej diagnozy oraz zaplanowanie odpowiedniego 
postępowania terapeutycznego. W monitorowaniu prze-

Ryc. 3.  A. Przetoka tętniczo-żylna i tętniak rzekomy w badaniu DSA. B. Kontrolna angiografia potwierdzająca skuteczne leczenie

Ryc. 4.  Badanie USG z opcją dopplera potwierdzające skuteczne leczenie

BA



173
J Ultrason 2018; 18: 170–173

Embolizacja jatrogennej przetoki tętniczo-żylnej w nerce – opis przypadku

biegu choroby i ocenie wyników zastosowanego leczenia 
badanie ultrasonograficzne stanowi niekwestionowaną 
metodę z wyboru. Całe powyższe postępowanie skraca 
czas pobytu chorych w szpitalu, jest ekonomiczne i ko-
rzystne dla pacjenta.
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