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Nawracaj¹cy zaciek p³ynu dializacyjnego do
lewej jamy op³ucnej u dziecka
z wielotorbielowatoci¹ nerek dializowanego
otrzewnowo
Ci¹g³a ambulatoryjna dializa otrzewnowa (CADO) oraz automatyczna dializa
otrzewnowa (ADO) stanowi¹ podstawowe metody leczenia nerkozastêpczego
w przypadku ma³ych dzieci ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek (SNN). Powik³ania, które wczeniej by³y opisywane g³ównie u doros³ych pacjentów dializowanych otrzewnowo s¹ aktualnie doæ czêsto spotykane tak¿e w populacji pediatrycznej. Obecnoæ p³ynu w jamie op³ucnowej (hydrothorax) stanowi powik³anie dializy otrzewnowej obserwowane u doros³ych pacjentów. W przypadku dzieci
jest spotykane rzadko lecz gdy wyst¹pi  mo¿e stanowiæ realne zagro¿enie ¿ycia. W pimiennictwie pediatrycznym jest bardzo ma³o informacji powiêconych
temu zagadnieniu. W niniejszym artykule opisano przypadek 2-letniej dziewczynki z autosomaln¹, recesywn¹ wielotorbielowatoci¹ nerek i w¹troby, u której dosz³o do rozwoju a nastêpnie nawrotu zacieku p³ynu dializacyjnego do lewej jamy op³ucnej. Szczegó³owo przedstawiono proces diagnostyczny, zastosowane metody leczenia oraz ich powik³ania.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 34-38)
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Recurrent dialysis fluid leakage into the left pleural cavity
in a peritoneally dialysed child with polycystic kidney
disease
Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) and automated peritoneal dialysis (APD) are the basic treatment modalities especially in small in children with ESKD. Therefore complications previously having been reported mainly
in adult patients are nowadays quite often encountered in children. Hydrothorax as a complication of peritoneal dialysis is reported chiefly in the adult patients on PD. In children it is known as very rare but sometimes life threating
complication of dialysis treatment. Despite this fact there is very little data concerning this problem in paediatric population. In present paper we report the
development, recurrence, diagnostic process, treatment modality and complications of unilateral reccurent dialysate leakage leading to hydrothorax in 2year old girl with autosomally recessive polycystic kidney disease who had been
treated with APD for 6 months.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 34-38)

Wprowadzenie
Obecnoæ p³ynu w jamie op³ucnowej
(hydrothorax) jest bardzo rzadkim powik³aniem u chorych dializowanych otrzewnowo.
Czêstoæ obserwowania zacieku p³ynu do
op³ucnej szacowana jest na oko³o 1,6-2%
[1,3], choæ niektóre ród³a podaj¹ nawet
wartoæ 10% [6]. Z uwagi na odmienne postêpowanie terapeutyczne powik³anie to
nale¿y ró¿nicowaæ z zastoinow¹ niewydolnoci¹ kr¹¿enia, zmianami zapalnymi, nowotworowymi w obrêbie p³uc i op³ucnej, hipoalbuminemi¹ lub przewodnieniem [1].
Zaciek p³ynu dializacyjnego zazwyczaj pojawia siê po prawej stronie klatki piersiowej
i czêciej wystêpuje u chorych z wielotorbielowatoci¹ nerek [3]. Poni¿ej przedstawiono przypadek nawracaj¹cego zacieku
p³ynu dializacyjnego powik³anego krwawie-
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niem do lewej jamy op³ucnej u 2-letniej
dziewczynki, z autosomalnie recesywn¹ wielotorbielowatoci¹ nerek i w¹troby.
Opis przypadku

2-letnia pacjentka K.G (nr hist. chor. USD: 580
381) z wielotorbielowatoci¹ nerek i w¹troby, od 6
miesiêcy dializowana otrzewnowo zosta³a przyjêta do Oddzia³u Dializ Uniwersyteckiego Szpitala
Dzieciêcego w Krakowie z powodu obecnoci p³ynu w lewej jamie op³ucnej. W wywiadzie od kilku
dni infekcja górnych dróg oddechowych, gorsza
ultrafiltracja, niewielka dusznoæ oraz kaszel. Przy
przyjêciu dziewczynka by³a w stanie ogólnym rednim, z zaznaczon¹ dusznoci¹ wdechowo-wydechow¹. Fizykalnie stwierdzono ciszenie szmeru
pêcherzykowego i st³umienie wypuku nad ca³ym
lewym p³ucem, cechy przewodnienia oraz nadci-
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nienie têtnicze. Na zdjêciu RTG klatki piersiowej
stwierdzono p³yn w lewej jamie op³ucnej (rycina
1). W badaniach laboratoryjnych  niskie wskaniki zapalne, poza tym wyniki typowe dla schy³kowej niewydolnoci nerek. U dziewczynki wykonano nak³ucie jamy op³ucnowej, podczas którego odbarczono oko³o 300 ml p³ynu (rycina 2). Parametry badañ biochemicznych p³ynu z jamy op³ucnowej przemawia³y za zaciekiem p³ynu dializacyjnego do jamy op³ucnej (cytoza  90 kom/ml, barwa 
jasno ¿ó³ta, przejrzystoæ  zupe³na, stê¿enie glukozy  13,6 mmol/l, przy stê¿eniu w surowicy 
4,2 mmol/l, stê¿enie bia³ka  5,63 g/l; wyniki badañ mikrobiologicznych i cytologicznych p³ynu 
by³y ujemne). W³¹czono antybiotykoterapiê, zintensyfikowano re¿im dializacyjny zmniejszaj¹c objêtoci pojedynczej wymiany p³ynu. Po kilku dniach
zaobserwowano problemy z wyp³ywem dializatu i
potwierdzono przemieszczenie siê cewnika Tenckhoffa w okolicê podw¹trobow¹. U dziewczynki
wykonano chirurgicznie repozycjê cewnika Tenckhoffa przywracaj¹c prawid³owe jego po³o¿enie i
funkcjê. Wykonano tomografiê komputerow¹ klatki piersiowej w celu wykluczenia przepukliny
przeponowej.Stopniowo obserwowano zmniejszanie siê iloci p³ynu w jamie op³ucnowej. Zmodyfikowano schemat dializy otrzewnowej poprzez
zmniejszenie objêtoci p³ynu dializacyjnego i
zwiêkszenie czêstoci wymian. W kontrolnym badaniu radiologicznym klatki piersiowej wykonanym
po 2 tygodniach nie stwierdzono p³ynu w jamie
op³ucnej. Dren z jamy op³ucnowej zosta³ usuniêty.
Dziecko zosta³o wypisane do domu w stanie ogólnym dobrym, przy utrzymaniu zmniejszonych objêtoci wymian i wyd³u¿onym ca³kowitym czasie
dializy.
Dwa tygodnie po opuszczeniu Oddzia³u u
dziecka dosz³o do ponownego zacieku p³ynu dializacyjnego do lewej jamy op³ucnej. Dziewczynka
zosta³a przyjêta do szpitala w stanie ogólnym rednio - ciê¿kim, z nieznacznie zaznaczon¹ dusznoci¹. W zdjêciu przegl¹dowym klatki piersiowej i
jamy brzusznej ponownie stwierdzono p³yn w lewej jamie op³ucnej i ponowne przemieszczenie
koñcówki cewnika Tenckhoffa w okolicê podw¹trobow¹ (rycina 3). Podjêto decyzjê o czasowym
wstrzymaniu dializy otrzewnowej, prze³o¿eniu cewnika Tenckhoffa na drug¹ stronê jamy brzusznej
oraz jednoczasowym za³o¿eniu cewnika do hemodializy do ¿y³y szyjnej wewnêtrznej prawej i ponownym drena¿u lewej jamy op³ucnej. Rozpoczêto leczenie powtarzan¹ hemodializ¹ (14 zabiegów
w okresie 3 tygodni).
Po konsultacji pulmonologicznej i torakochirurgicznej  podjêto decyzjê o video-torakoskopowym zabiegu chemicznej pleurodezy talkiem lewej jamy op³ucnej, gdy¿ przy u¿yciu b³êkitu metylowego nie uwidoczniono miejsca przecieku.

Rycina 1
Zdjêcie przegl¹dowe klatki piersiowej przy przyjêciu dziecka na Oddzia³. Widoczne zacienienie na obwodowe p³uca lewego. Obraz odpowiada p³ynowi w lewej jamie op³ucnej.
Posteroanterior chest radiograph performed at admission. It shows a well - defined left lung peripheral shading - which corresponds to effusion fluid in the left pleural cavity.

Rycina 2
Zdjêcie przegl¹dowe klatki piersiowej - stan po torakocentezie i implantacji cewnika do lewej jamy op³ucnej.
Postero-anterior chest radiograph - status after thoracocenetsis and catheter implantation into the left
pleural cavity.

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2010  14  Numer 1

35

Rycina 4
Skan z badania TK klatki piersiowej w dniu krwawienia. W lewej po³owie klatki piersiowej rozleg³y niejednorodny zacieniony obszar, o wymiarach 9 x 10
cm w przekroju poprzecznym i oko³o 15 cm w osi pod³u¿nej, wype³niaj¹cy
prawie ca³¹ lew¹ czêæ klatki piersiowej. Obraz przemawia za obecnoci¹ rozleg³ego krwiaka, czêciowo hemolizuj¹cego w lewej jamie op³ucnej.
CT scan obtained on the day of heamorrhage into the left pleural cavity. In left
side of the chest extensive shading area of 9 x 10 cm in the transverse and
approximately 15 cm in the longitudinal axis, filling out almost all left part of
the chest. Picture indicates an extensive partially hemolizing haemoatoma in
the left pleural cavity.

Rycina 3
Zdjêcie przegl¹dowe klatki piersiowej i jamy brzusznej - widoczny nawrót p³ynu w lewej jamie op³ucnej oraz przemieszczenie koñcówki cewnika Tenckhoffa.
Postero-anterior chest and abdominal radiograph, shows a recurrence of effusion fluid in the left pleural cavity and horizontal dislocation of Tenckhoff catheter.
Rycina 5
Zdjêcie przegl¹dowe klatki piersiowej - tydzieñ po
krwawieniu do jamy op³ucnej. Widoczne zmniejszenie powierzchni lewego p³uca, obwodowo nieregularne zacienienie p³uca lewego, wraz z k¹tem przeponowo-¿ebrowym. Obraz sugeruje czêciowo zmiany utrwalone pod postaci¹ pogrubienia op³ucnej ze
zwapnieniami. Widoczny dren w lewej jamie op³ucnej.
Postero-anterior chest radiograph performed a week
after bleedenig into the left pleural cavity, shows a
left lung space diminuition, irrgular left lung peripheral shading along with left costophering angle.
The picture may indicate partailly persistent lesions
like pleural thickening with calcifications. Drain in
the left pleural cavity.

Podczas pobytu dziecka w Oddziale obserwowano utrzymuj¹c¹ siê gor¹czkê lub stany podgor¹czkowe, podwy¿szone wartoci CRP (do 165 mg/
l) oraz prokalcytoniny (> 10 ng/ml) przy ujemnych
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posiewach z krwi i p³ynu z jamy op³ucnowej. Podwy¿szenie wartoci markerów stanu zapalnego
by³o prawdopodobnie zwi¹zane z zabiegiem chemicznej pleurodezy i zwi¹zanego z nim ja³owego

odczynu zapalnego. U dziecka stosowano intensywn¹ antybiotykoterapiê oraz leczenie przeciwgrzybicze. W jedenastej dobie po torakoskopowej
pleurodezie u dziecka wyst¹pi³o gwa³towne pogor-
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szenie stanu ogólnego spowodowane masywnym
krwawieniem do lewej jamy op³ucnej. W trybie pilnym za³o¿ono drena¿ ss¹cy i odbarczono oko³o
520 ml krwistej treci z jamy op³ucnowej (ryciny 4
i 5). Konieczne by³o trzykrotne przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych. Z uwagi na z³¹ tolerancjê zabiegów hemodializ przez dziecko (liczne
epizody hipotensji róddializacyjnej) - po 3 tygodniach powrócono do dializy otrzewnowej, w systemie ci¹g³ym, bardzo powoli zwiêkszaj¹c objêtoæ
wymian. U dziewczynki podjêto intensywn¹ rehabilitacjê oddechow¹. W kontrolnej tomografii komputerowej klatki piersiowej stwierdzono w lewej
jamie op³ucnej obszar p³ynowy, z obecnoci¹ powietrza, oraz zwapnienia op³ucnowe po pleurodezie. Natomiast w kolejnym badaniu radiologicznym
klatki piersiowej stwierdzono cofanie siê zacienienia na obwodzie p³uca lewego, co wskazywa³o na
znaczne zmniejszenie objêtoci p³ynu w op³ucnej.
Uwidoczniono te¿ utrwalone zmiany pod postaci¹
pogrubienia op³ucnej ze zwapnieniami (rycina 6).
Szeæ tygodni póniej dziewczynka otrzyma³a
przeszczep rodzinny nerki od matki. Aktualnie
dziecko jest w stanie ogólnym dobrym z prawid³owo funkcjonuj¹cym graftem przebywa w domu.
Omówienie
Zacieki p³ynu dializacyjnego ze wzglêdu na moment wyst¹pienia dzieli siê na
wczesne (do 30 dni) i póne (po 30 dniach
od momentu rozpoczêcia leczenia dializ¹
otrzewnow¹) [11]. Czêstoæ wystêpowania
zacieków p³ynu dializacyjnego u dzieci ró¿ni siê czêstoci tego powik³ania obserwowanego u osób doros³ych, u których czêciej wystêpuj¹ zacieki wczesne [11], natomiast u dzieci czêciej odnotowuje siê zacieki póne (wg Gilberta i wsp.  najczêciej
pojawiaj¹ siê one pomiêdzy 3-22 miesi¹cem
od rozpoczêcia leczenia) [4]. Lokalizacja
zacieków te¿ jest ró¿na. U osób doros³ych
dominuje strona prawa, natomiast u dzieci
 lewa [4].
Patomechanizm zacieku p³ynu dializacyjnego do jamy op³ucnej u chorych dializowanych mo¿e byæ ró¿ny. Do potencjalnych
przyczyn tego powik³ania nale¿y zaliczyæ:
wrodzone zaburzenia drena¿u limfatycznego, obecnoæ przezprzeponowych naczyñ
limfatycznych, gradient cinieñ pomiêdzy
jam¹ brzuszn¹ a jam¹ op³ucnej, wrodzone
zaburzenia tkanki ³¹cznej struktury przepony, przepukliny przeponowe, oraz bêd¹ce
pozosta³oci¹ okresu rozwoju embrionalnego po³¹czenia otrzewnowo-op³ucnowe po
stronie prawej, najczêciej w czêci ciêgnistej przepony [1,11].
U ma³ych dzieci jedn¹ z prawdopodobnych przyczyn powstawania zacieku s¹ czêste epizody p³aczu, podczas których dochodzi do obni¿enia cinienia wewn¹trz klatki
piersiowej przy jego jednoczesnym wzrocie
wewn¹trz jamy brzusznej. Mo¿e to powodowaæ mikrouszkodzenia w obrêbie struktury przepony i wypychanie p³ynu do jamy
op³ucnej lub wzmo¿enie przep³ywu przez
przezprzeponowe naczynia limfatyczne,
czego skutkiem jest stopniowe gromadzenie siê p³ynu w obrêbie jamy op³ucnej [4].
Spektrum objawów klinicznych hydrothorax jest bardzo szerokie  od niewielkich
(p³yn jest wykrywany przypadkowo) do bardzo burzliwych przebiegaj¹cych z duszno-

Rycina 6
Zdjêcie przegl¹dowe klatki piersiowej i jamy brzusznej - miesi¹c po krwawieniu do jamy op³ucnej. Widoczne
ladowe obwodowe zacienienie p³uca lewego, oraz przetrwa³e pogrubienie lewej op³ucnej.
Posteroanterior chest and abdominal radiograph - a month after bleeding into the left pleural cavity.
Slight left lung peripheral shading and persistent thickening of left pleura.

ci¹ oraz niewydolnoci¹ kr¹¿eniowo-oddechow¹ [11,12]. P³yn do analizy biochemicznej uzyskuje siê poprzez torakocentezê, która odbarczaj¹c jamê op³ucnoow¹ jest równoczenie postêpowaniem terapeutycznym.
Celem diagnostyki jest ocena charakteru p³ynu oraz uwidocznienie miejsca jego
przecieku z jamy otrzewnej do jamy op³ucnej. Potwierdzeniem dializacyjnego charakteru p³ynu jest wysokie stê¿enie glukozy
znacznie przewy¿szaj¹ce stê¿enie w surowicy pacjenta. Ró¿nica w stê¿eniu glukozy
wynosz¹ca powy¿ej 50 mg% (oko³o 3 mmol/
l) potwierdza praktycznie ze 100% swoistoci¹ i czu³oci¹ zaciek p³ynu dializacyjnego, a zatem obecnoæ komunikacji otrzewnowo-op³ucnowej [1,11]. P³yn uzyskany z
op³ucnej nale¿y równie¿ poddaæ analizie pod
k¹tem stê¿enia bia³ka, aktywnoci dehydrogenazy mleczanowej, obecnoci patologicznych komórek oraz zaka¿enia bakteryjnego lub grzybiczego [13]. W przypadku koniecznoci zlokalizowania miejsca komunikacji w warunkach szpitalnych mo¿na zastosowaæ techniki polegaj¹ce na poda¿y do
jamy otrzewnej roztworu ró¿nych barwników
(b³êkitu metylenowego, zieleni indocyjaninowej, lub indygokarminy) i pod kontrol¹ vi-
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deo  torakoskopii poszukiwaæ miejsca przecieku [6].
Innym sposobem jest wykorzystanie
scyntygrafii klatki piersiowej po dootrzewnowym podaniu albuminy znakowanej technetem Tc99 [6]. Do tego celu mo¿na równie¿
u¿yæ niejonowego rodka kontrastowego
podanego dootrzewnowo i poszukiwaæ miejsca przecieku w tomografii komputerowej
[1,13]. Obiecuj¹cym narzêdziem w tym zakresie staje siê równie¿ rezonans magnetyczny [1]. Ostatnio zaczêto wdra¿aæ metodê polegaj¹ca na detekcji b¹belków gazu
powstaj¹cych na skutek ci¹g³ej infuzji dwutlenku wêgla do jamy otrzewnej [13]. Nale¿y mieæ przy tym wiadomoæ, ¿e uwidocznienie miejsca przecieku nie jest zadaniem
³atwym.
Zachowawcze postêpowanie terapeutyczne w przypadku stwierdzenia zacieku
p³ynu dializacyjnego polega na czasowym
zmniejszeniu objêtoci wymian, okresowym
wstrzymaniu dializy otrzewnowej i przeniesieniu chorego na hemodializê oraz dializowanie pacjenta w pozycji pó³siedz¹cej [5,6].
Wszystkie powy¿sze metody postêpowania
maj¹ na celu doprowadzenie do samoistnego zasklepienia ubytków istniej¹cych w prze-
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ponie lecz ich skutecznoæ waha siê tylko
na poziomie 41-54% [7]. Skutkuje to tym,
¿e u po³owy chorych po powrocie do leczenia dializ¹ otrzewnow¹ dochodzi do nawrotu zacieku p³ynu [11].
Postêpowanie operacyjne polega na
chemicznej pleurodezie, która mo¿e byæ
wykonana za pomoc¹ talku, tetracykliny, kleju fibrynowego, krwi autologicznej, N-CWS
(ciany komórkowej Nocardia rubra), oraz
OK-432 [5,7]. Skutecznoæ zamkniêtej chemicznej pleurodezy oceniana jest na 48%50%, natomiast wykonanej metod¹ video torakoskopii  na 88% [11]. Podsumowuj¹c,
na podstawie analizy przebiegu wielu przypadków, uzyskanych z ró¿nych orodków 
ogólna skutecznoæ leczenia torakoskopowego szacowana jest na 90% [2]. Istnieje
równie¿ mo¿liwoæ torakochirurgicznego
zaopatrzenia ubytków w kopule przepony
metod¹ automatycznego staplera typu noknife, z u¿yciem wch³anianych nici oraz kleju fibrynowego, poprzez wszycie siatki polipropylenowej lub teflonowej ³aty [6,11]. Skutecznoæ takiego postêpowania szacowana
jest na 100% [2].
Rokowanie
Wspó³czenie brak jest szczegó³owych
wytycznych dotycz¹cych postêpowania u
poszczególnych chorych. Decyzjê o leczeniu powinny poprzedzaæ wnikliwa diagnostyka i plan postêpowania terapeutycznego. Wg dostêpnego pimiennictwa wyniki
leczenia ró¿ni¹ siê w zale¿noci od tego,
czy zaciek jest wczesny czy póny. Wg
Chow i wsp. [2] niepowodzenia w terapii by³y
czêstsze u kobiet, u chorych z wielotorbielowatoci¹ nerek [8,10] oraz w przypadku
zacieków wczesnych. Analizy porównawcze
nie wykaza³y ró¿nic w rokowaniu, które by³yby istotne statystycznie. Natomiast Martin
i wsp. [9], którzy opisali przypadek masywnego zacieku p³ynu dializacyjnego do jamy
op³ucnej u 6 - letniej dziewczynki  rekomenduj¹ leczenie torakoskopowe tego powik³ania jako metodê z wyboru u pacjentów pediatrycznych. Opisany przez nas przypadek
2-letniej dziewczynki wydaje siê z jednej
strony potwierdzaæ t¹ tezê lecz z drugiej 
wskazuje na ryzyko krwawienia po takim zabiegu, co nakazuje daleko id¹c¹ ostro¿noæ
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je¿eli ju¿ decydujemy siê na ten rodzaj interwencji chirurgicznej. Z uwagi na bardzo ma³¹
czêstoæ wystêpowania tego powik³ania
(oko³o 2%) zaplanowanie i przeprowadzenie
rzetelnych badañ zgodnie z regu³ami EBM
dotycz¹cych wyników poszczególnych schematów postêpowania terapeutycznego  jest
praktycznie niemo¿liwe.
W przypadku naszej pacjentki nale¿y
zwróciæ uwagê na powik³anie chemicznej
pleurodezy, pod postaci¹ intensywnego
krwawienia do jamy op³ucnowej, które wyst¹pi³o w 11. dobie po zabiegu. Obecnie trudno tak¿e przewidzieæ, czy w przysz³oci bêdziemy obserwowaæ prawid³owy rozwój klatki
piersiowej dziecka  i co siê z tym wi¹¿e - jej
wydolnoci oddechowej po obliteracji jamy
op³ucnej. Niemniej jednak, poniewa¿ dializa
otrzewnowa by³a jedyn¹ mo¿liw¹ opcj¹ leczenia 10-kilogramowej dziewczynki (z powodu bardzo z³ej tolerancji zabiegów hemodializy i trudnoci z utrzymaniem suchej masy
cia³a dziecka)  podjêto decyzje o obliteracji
jamy op³ucnej i jak najszybszym powrocie do
leczenia dializ¹ otrzewnow¹. Oko³o 6 tygodni póniej dziecko otrzyma³o przeszczep
nerki o dawcy rodzinnego. Aktualnie stan
dziewczynki jest bardzo dobry a jej rozwój
przebiega prawid³owo.
Podsumowanie
Zaciek p³ynu dializacyjnego do jamy
op³ucnej jest rzadkim ale niezwykle trudnym
do leczenia powik³aniem dializy otrzewnowej.
Nag³a utrata ultrafiltracji otrzewnowej przy
pojawiaj¹cej siê dusznoci powinna byæ
wskazaniem do wykonania zdjêcia przegl¹dowego klatki piersiowej pod k¹tem obecnoci p³ynu w op³ucnej (lub obu jamach
op³ucnowych). Torakocenteza jest procedur¹ zarówno diagnostyczn¹ (uzyskanie p³ynu
do analizy biochemicznej) jak i terapeutyczn¹ (odbarczenie jamy op³ucnowej). Leczenie zachowawcze rzadko jest skuteczne a
ryzyko nawrotu jest znacznie wiêksze w przypadku, gdy chorob¹ podstawow¹ jest wielotorbielowatoæ nerek a to  z uwagi na wy¿sze cinienie ródbrzuszne. Podejmuj¹c
decyzjê o video-torakoskopowej próbie lokalizacji miejsca przecieku nale¿y mieæ wiadomoæ wysokiego ryzyka niepowodzenia tej
procedury a kieruj¹c chorego na zabieg che-

micznej pleurodezy  nale¿y braæ pod uwagê póne powik³anie, jakim mo¿e byæ krwawienie do jamy op³ucnej. Dlatego te¿ czêsto jedynym rozwi¹zaniem jest zmiana
metody terapii nerkozastêpczej na hemodializê lub przeszczepienie nerki.
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