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Касае се за едномесечно момче, идващо на 
контролен образен метод, след като пренатално е 
установена лезия в абдомена (образи от 
пренаталната диагностика следват в другите 
слайдове)
Без явна клинична изява.
Направени са постнатална ехография и 
последваща магнитно-резонансна томография.



Кой е засегнатият орган?

ляв бъбрек

лява надбъбречна 

жлеза

чревна бримка

лимфен съд

Т1 с контрастна материя, 
с мастна супресия



Лезията е:

инфилтративна

солидна, добре 

отграничена

със зони на некроза

кистична
Т1 с контрастна 
материя, с мастна 
супресия



Патологичната лезия в 
бъбрека е:

фокално възпаление

първична неоплазма

метастаза

вродена усложнена 

киста на бъбрека

Т1 КМ

Т2



Патологичната лезия 
в бъбрека е:

фокално възпаление

първична неоплазма

метастаза

вродена усложнена киста 

на бъбрека

Постнатална
ехография на 20.ден от 
раждането



Тумор – първична неоплазма
на бъбрека
(радикална нефректомия
хистологичен препарат)



ТУМОРЪТ Е:
мезобластен

нефром

мултилокуларен

кистичен тумор

тумор на Уилмс

първичен бъбречен 

лимфом



Туморът е:

мезобластен нефром

мултилокуларен кистичен тумор

тумор на Уилмс

първичен бъбречен лимфом

Пренатална УЗ



Мезобластен нефром
- най-честият бъбречен тумор, диагностициран 
пренатално и/или постнатално в първите 3 месеца 
(туморът на Уилмс е най-честият бъбречен тумор, 
но при деца между една и 8 години)
- бенигнен е- хистологична картина на хамартом
- на образните изследвания се демонстрира добре 
отграничена, солитарна маса в бъбрека, с 
интактна надбъбречна жлеза
- не се наблюдават калцификати, хеморагия или 
некроза в тумора
- нефректомия



ДРУГ СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА С 
МЕЗОБЛАСТЕН НЕФРОМ



СЛУЧАЙ С МУЛТИЛОКУЛАРЕН
КИСТИЧЕН НЕФРОМ



КАКЪВ Е ТУМОРЪТ?

КТ с КМ, 
сагитален
образ КТ с КМ, 

коронарен образ Т1 с КМ, мастна 
суп.
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