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Summary
Background:

Lymphangiomas occurs in children quite frequently. They are most commonly localized in the head,
neck, axilla, chest, abdomen, and retroperitoneum. Lymphangiomas of the scrotum are very rare
and are usually clinically silent, so they are a challenge for radiologists performing US examination
in children. They are obliged to differentiate the following lesions: torsion of the testicle, scrotal
hernia, hydrocoele, and epididymal cyst, in addition to the masses of primary extratesticular
localization such as hemagioma, congenital vascular malformations, fibromas, and malignant
tumors. Additional difficulties appear in boys who present acute scrotum syndrome.

Case Report:

The paper reports the diagnostics and treatment of a huge multicystic lymphangioma situated in
the scrotum and retroperitoneum of a 12-year-old boy who had fallen from a bicycle and presented
acute scrotum. The lesion of the scrotum was surgically excised. Retroperitoneal lymphangioma was
detected during this operation. Subsequent diagnostics was based on ultrasonography, computerized
tomography, and magnetic resonance imaging of the abdominal cavity. The lymphangioma of the
retroperitoneum was resected. The patient shows no evidence of recurrence after 7 years.

Conclusions:

Cystic lymphangiomas are rare but benign intrascrotal, extratesticular, painless masses in children.
They are sonographically multicystic or multiloculated abnormalities and may show infiltrative
extension to the perineum, retroperitoneum, or abdomen. Recognition of this entity and its extent is
important for correct clinical management and may be for planning treatment.
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Wst´p
Naczyniaki limfatyczne sà wrodzonymi wadami uk∏adu
naczyƒ limfatycznych przyjmujàcymi makroskopowo
form´ ∏agodnych guzów jamistych, wielotorbielowatych
lub w∏osowatych. Wyst´pujà przewa˝nie u dzieci, lecz
spotykane sà równie˝ u doros∏ych. Najcz´stszym umiejscowieniem naczyniaków limfatycznych jest g∏owa, okolice
szyi, do∏y pachowe, rzadziej klatka piersiowa, przestrzeƒ
zaotrzewnowa, jama brzuszna oraz koƒczyny dolne [1,2].
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Do jednych z najrzadszych lokalizacji naczyniaka ch∏onnego
nale˝y worek mosznowy [3,4]. U dzieci naczyniaki limfatyczne moszny cz´sto stwarzajà problemy diagnostyczne [4,5]. Podstawowà rol´ w ustaleniu rozpoznania, obok
badania klinicznego odgrywa badanie ultrasonograficzne.
Jednak nie zawsze obraz sonograficzny naczyniaka jest
na tyle jednoznaczny, aby postawiç prawid∏owe rozpoznanie. W diagnostyce ró˝nicowej nale˝y wziàç pod uwag´
wodniaka jàdra, torbiel najàdrza, przepuklin´ mosznowà,
zmiany pourazowe, zapalne oraz nowotwory. W dost´pnej
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Figure 1. Scrotum ultrasound shows a large fluid-filled cyst in the
scrotum.
Rycina 1. Badanie USG moszny przedstawia du˝à torbielowatà
struktur´ w obr´bie moszny.

literaturze opisano do tej pory kilka przypadków naczyniaków limfatycznych moszny u dzieci [3,4,5]. W pracy przedstawiamy naczyniaka limfatycznego przestrzeni zaotrzewnowej i moszny u 12-letniego ch∏opca, u którego pierwszym
objawem choroby by∏y cechy tzw. ostrej moszny.

Opis przypadku
Ch∏opiec 12-letni (nr hist. choroby 1436/96), zosta∏ przyj´ty
do Kliniki w ramach ostrego dy˝uru z objawami zespo∏u
ostrej moszny, powsta∏ego po jej urazie spowodowanym
upadkiem z roweru. Ch∏opiec pochodzi∏ z cià˝y drugiej,
porodu drugiego o czasie. Wywiad rodzinny bez obcià˝eƒ.
Rozwój psychofizyczny dziecka oceniono jako prawid∏owy.
W badaniu fizykalnym stwierdzono bolesny, twardy guz
w obr´bie moszny, z towarzyszàcymi objawami zapalnymi: prawostronnym zaczerwienieniem skóry, obrz´kiem
i bólem w badaniu palpacyjnym prawego jàdra.
Powy˝szym zmianom towarzyszy∏ wzrost temperatury cia∏a
ch∏opca. W wykonanym badaniu ultrasonograficznym moszny wykazano obecnoÊç struktury p∏ynowej, przylegajàcej
i otaczajàcej jàdro prawe o wymiarach 3,5 x 4,5 x 3 cm.
Ryc. 1. W obr´bie zmiany uwidoczniono pojedyncze cienkie,
normoechogeniczne przegrody. Zaobserwowano niewielkiego stopnia powi´kszenie jàdra w porównaniu z drugim
jàdrem bez zmian echogenicznoÊci jego mià˝szu. W badaniu dopplerowskim nie wykazano zaburzeƒ przep∏ywu
w t´tnicy jàdrowej oraz w jàdrze. Ryc. 2.
Najàdrze by∏o uciÊni´te i przemieszczone ku górnej cz´Êci
worka mosznowego. W obr´bie zmiany nie stwierdzono przep∏ywu naczyniowego. S∏aby sygna∏ dopplerowski
uzyskano z przegród. Podejrzewajàc skr´t gonady lub jej
przydatków i wobec pogarszania si´ stanu ch∏opca, narastania dolegliwoÊci bólowych podj´to decyzj´ o operacyjnej rewizji moszny. Po otwarciu kana∏u pachwinowego
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Figure 2. Power Doppler – lymphangioma of the scrotum.
Rycina 2. Power Doppler – naczyniak limfatyczny moszny.

stwierdzono obecnoÊç torbielowatej struktury oraz wyciek
znacznych iloÊci p∏ynu przypominajàcego ch∏onk´. P∏yn
pobrano do badania cytologicznego. Przeprowadzono operacyjne usuni´cie torbielowatego tworu, który by∏ po∏o˝ony
pomi´dzy powrózkiem jàdra a os∏onkà bia∏awà. JednoczeÊnie
w wykonanym badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej
wykazano obecnoÊç przestrzeni p∏ynowej w jamie brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej. Zakres zabiegu poszerzono o otwarcie jamy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej. Dok∏adna rewizja jamy otrzewnowej potwierdzi∏a
obecnoÊç du˝ej zmiany torbielowatej obejmujàcej przestrzeƒ
zaotrzewnowà. Fragment torbieli i p∏yn pobrano do badania histopatologicznego. W badaniu ultrasonograficznym
wykonanym w pierwszych dwóch dniach po operacji chirurgicznej nie wykazano zmian w jamie brzusznej. W ósmej
dobie stwierdzono obecnoÊç wolnego p∏ynu w iloÊci 40 ml
w przestrzeni zap´cherzowej. W kontrolnym badaniu worka
mosznowego wykazano niewielkiego stopnia pogrubienie powrózka nasiennego i os∏onek jàdra oraz p∏yn mi´dzy
os∏onkami w iloÊci oko∏o 5 ml.
W trakcie dalszej obserwacji pooperacyjnej wykazano
wznow´ naczyniaka w przestrzeni zaotrzewnowej. Ryc. 3.
Ch∏opiec zosta∏ poddany wnikliwej diagnostyce. Wykonano
nast´pujàce badania obrazowe: tomografi´ magnetycznego rezonansu, tomografi´ komputerowà, limfografi´ oraz
kolejne seryjne badania ultrasonograficzne. Badania te
wykaza∏y obecnoÊç olbrzymiego naczyniaka limfatycznego przestrzeni zaotrzewnowej, si´gajàcego od przestrzeni
zap´cherzowej do przepony. Limfografia wykaza∏a brak
∏àcznoÊci zmiany z przewodem piersiowym, Ponownie
wykonano operacyjne usuni´cie naczyniaka w ca∏oÊci.
Ewakuowano z niej 1000 ml ch∏onki. Przebieg pooperacyjny
by∏ niepowik∏any. Badanie histopatologiczne potwierdzi∏o
rozpoznanie naczyniaka limfatycznego. Ch∏opiec pozostaje w 7-letniej kontroli klinicznej i ultrasonograficznej. Nie
wykazano nawrotu naczyniaka.
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Figure 3. MR images of the abdomen show the lymphangioma
containing fluid of the intensity of water in the
retroperitoneum, extending from the pelvis to the level
of the kidneys.
Rycina 3. MR przedstawia olbrzymiego naczyniaka limfatycznego
przestrzeni zaotrzewnowej si´gajàcego od miednicy
do nerek.

Dyskusja
Naczyniaki limfatyczne sà jednymi z najrzadszych guzów
moszny. Nale˝à do zmian wrodzonych o charakterze ∏agodnym. Wykazujà powolny i bezobjawowy wzrost. Jednak
wskutek krwawienia lub zaka˝enia mogà w sposób nag∏y
ulec powi´kszeniu i zapaleniu. Pierwotne naczyniaki limfatyczne moszny mogà przerastaç z lub do przestrzeni
zaotrzewnowej, do krocza, jamy otrzewnowej, do Êciany
jamy brzusznej. Jakkolwiek zmiany majà charakter ∏agodny, cz´sto jednak naciekajà otoczenie i odrastajà [6,7]. Ocena
naczyniaka limfatycznego przed zabiegiem operacyjnym
jest niezwykle trudna. W diagnostyce ró˝nicowej nale˝y
wziàç pod uwag´ inne procesy chorobowe, które w badaniu ultrasonograficznym majà charakter zmian p∏ynowych,
torbielowatych. Nale˝y tu wodniak jàdra, torbiel najàdrza
lub powrózka nasiennego, torbiel skórzasta, rozleg∏e ˝ylaki
powrózka nasiennego. Podobne obrazy w badaniu USG dajà
krwiaki, ropnie, przepukliny. Zmiany torbielowate opisywane by∏y równie˝ w idiopatycznym obrz´ku moszny oraz
w zespole mocznicowym [7,8]. Najcz´stszym guzem ∏agod-
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nym oko∏ojàdrowym jest gruczolak, t∏uszczak, potworniak,
lub mi´Êniak. Wsród z∏oÊliwych nowotworów najcz´Êciej
spotykany jest rhabdomyosarcoma, lub leiomyosarcoma
bàdê przerzuty. W tej lokalizacji opisano równie˝ guzy
neurogenne, oraz fibromatosis agressiva [8]. Podstawowe
znaczenie w diagnostyce naczyniaków odgrywa badanie
ultrasonograficzne z opcjà dopplerowskà. USG pozwala na
okreÊlenie charakteru zmiany w mosznie, jak równie˝ jej
rozprzestrzeniania si´ do przestrzeni zaotrzewnowej i jamy
otrzewnowej [8,9]. Typowy naczyniak limfatyczny w badaniu USG jest zmianà torbielowatà, p∏ynowà, czasami stwierdza si´ w nim obecnoÊç przegród. Sporadycznie wewnàtrz
naczyniaków spotykane sà zwapnienia [6]. Badanie TK
i MR umo˝liwia ocen´ rozleg∏oÊci zmian i ich charakteru, natomiast badanie naczyƒ limfatycznych pozwala na
wykluczenie ∏àcznoÊci naczyniaka z przewodem piersiowym. W przedstawianym przypadku badanie MR i USG
uwidoczni∏o wielotorbielowaty guz moszny i przestrzeni
zaotrzewnowej, który wykazywa∏ hipointensywny sygna∏
w obrazach T1- i wysoki w T2- zale˝nych. W badaniu histopatologicznym naczyniaki limfatyczne wykazujà obecnoÊç
tkanki limfatycznej, zbiorniki (przestrzenie limfatyczne),
mi´Ênie g∏adkie. U dzieci przewa˝ajà zbiorniki limfatyczne,
u doros∏ych zaÊ mi´Ênie g∏adkie [8]. W omawianym przypadku wykazano przewag´ tkanki limfatycznej, z przestrzeniami p∏ynowymi oraz komórek t∏uszczowych.
Naczyniaki jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej klasyfikowano do niedawna jako torbiele krezki lub przestrzeni zaotrzewnowej [2, 6]. Badania ostatnich lat wykaza∏y
zasadnicze ró˝nice mi´dzy naczyniakami a torbielami krezki. Naczyniaki wyst´pujàce u dzieci w 85% dajà ró˝norodne
objawy kliniczne w zale˝noÊci od umiejscowienia, natomiast ∏agodne Êródb∏onkowe guzy torbielowate i torbiele
proste krezki wyst´pujàce najcz´Êciej u starszych kobiet
przebiegajà bezobjawowo i sà wykrywane przypadkowo
podczas badania ultrasonograficznego jamy brzusznej.
U dzieci z naczyniakami ch∏onnymi jamy brzusznej by∏y
opisywane przypadki ostrego brzucha [6].
Leczeniem z wyboru jest chirurgiczne usuni´cie naczyniaka, obserwacje guza pod kàtem samoistnej regresji
nie jest rzadkoÊcià [7]. W przypadkach ostrego bólu czy
objawów zapalnych, ale równie˝ w celach diagnostycznych
stosuje si´ nak∏ucie i odbarczenie guza.
Podejmuje si´ równie˝ próby leczenia zmian lasoterapià
z widocznà szybkà poprawà, jednak cz´stoÊç nawrotów
w tych przypadkach jest wi´ksza ni˝ po leczeniu chirurgicznym [10].
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