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Zapalenie otrzewnej  kiedy leczenie
chirurgiczne ?
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Dializa otrzewnowa jest powszechnie uznan¹ metod¹ leczenia chorych na
schy³kow¹ niewydolnoæ nerek. Jednym z najczêciej wystêpuj¹cych i najpowa¿niejszych powik³añ infekcyjnych u chorych leczonych dializ¹ otrzewnow¹
jest dializacyjne zapalenie otrzewnej. Dializacyjne zapalenie otrzewnej czêsto
prowadzi do niewydolnoci dializy otrzewnowej jako metody, a niekiedy przyczynia siê do zgonu chorego. Wiêkszoæ chorych z dializacyjnym zapaleniem
otrzewnej odpowiada na leczenie zachowawcze, podawanym dootrzewnowo antybiotykiem. Istnieje jednak pewna, niewielka grupa chorych, wymagaj¹ca interwencji chirurgicznej. Koniecznoæ leczenia chirurgicznego powinna byæ rozwa¿ana zw³aszcza w przypadku nawracaj¹cego zapalenia otrzewnej, a tak¿e w
razie wyhodowania z p³ynu dializacyjnego kilku bakterii jelitowych lub stwierdzenia grzybiczej etiologii zaka¿enia. Zastosowane w odpowiednim czasie, w³aciwe leczenie chirurgiczne przyczynia siê do zmniejszenia chorobowoci i
miertelnoci w tej grupie chorych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 218-220)
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Peritoneal dialysis is an established method of managing patients with endstage renal disease. Peritonitis is one of the most frequent and serious infectious complications in patients receiving peritoneal dialysis. It is the most important cause of technique failure, and sometimes can be responsible the patient death. In majority of the patients the symptoms resolve under appropriate
conservative management with intraperitoneal antibiotics, but there is minority
group, which require surgical intervention. Surgical treatment is indicated in
the cases of recurrent peritonitis, in circumstances when multiple enteric strains
are cultured from peritoneal fluid, and if fungal etiology is proven. In such clinical situations the prompt decision on surgical treatment allows to diminish the
morbidity, and prevents the mortality.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 218-220)

Powik³ania infekcyjne, takie jak dializacyjne zapalenie otrzewnej, infekcje ujcia
zewnêtrznego i tunelu cewnika, s¹ najczêstszymi przyczynami niepowodzenia programu leczenia dializ¹ otrzewnow¹. Dializacyjne zapalenie otrzewnej (DZO) mo¿e byæ
przyczyn¹ zniszczenia b³ony otrzewnej, niewydolnoci dializy otrzewnowej jako metody i koniecznoci przeniesienia chorego do
leczenia hemodializ¹ [12]. W oko³o 2,5-6%
przypadków dializacyjne zapalenie otrzewnej prowadzi do zgonu chorego [4,9,20,23].
W wiêkszoci epizodów (oko³o 75-85%)
DZO w³aciwa antybiotykoterapia powoduje ust¹pienie objawów infekcji i pozwala kontynuowaæ dotychczasowy sposób dializowania [11,16]. W pozosta³ych przypadkach, dla
uzyskania wyleczenia, konieczne jest podjêcie dodatkowych dzia³añ polegaj¹cych na
zastosowaniu rodka fibrynolitycznego lub
interwencji chirurgicznej. Leczenie chirurgiczne polega najczêciej na usuniêciu cewnika dializacyjnego, zw³aszcza w infekcjach
zwi¹zanych z cewnikiem, ale w niektórych
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przypadkach niezbêdna jest pe³na rewizja
jamy otrzewnej. Z tak¹ sytuacj¹ mamy do
czynienia przy podejrzeniu zapalenia
otrzewnej wtórnego do patologii w obrêbie
narz¹dów jamy brzusznej [14, 24]. W takich
okolicznociach wa¿ne jest, aby zabieg operacyjny by³ wykonany w mo¿liwie krótkim
czasie od wyst¹pienia objawów brzusznych.
Mno¿enie konsultacji i badañ dodatkowych
powoduje niejednokrotnie odroczenie wykonania niezbêdnego zabiegu nie wnosz¹c
istotnych informacji do rozpoznania [35]. W
tej grupie chorych opónianie interwencji
chirurgicznej wi¹¿e siê z istotnym wzrostem
miertelnoci.
Ponadto przed³u¿aj¹ce siê epizody DZO
prowadz¹ do zniszczenia b³ony otrzewnej i
jej niewydolnoci jako b³ony dializacyjnej.
W 2005 roku ukaza³a siê kolejna aktualizacja zaleceñ Miêdzynarodowego Towarzystwa Dializy Otrzewnowej powiêcona
leczeniu powik³añ infekcyjnych zwi¹zanych
z dializ¹ otrzewnow¹, w tym równie¿ wskazañ do leczenia chirurgicznego [24].
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Wed³ug tych zaleceñ cewnik dializacyjny winien byæ usuniêty w przypadku:
- nawracaj¹cego zapalenia otrzewnej,
- opornego na leczenie zapalenia
otrzewnej,
- opornej na leczenie infekcji
zwi¹zanej z cewnikiem (zapalenie
ujcia i tunelu cewnika),
- grzybiczego zapalenia otrzewnej.
Usuniêcie cewnika dializacyjnego nale¿y rozwa¿yæ w przypadku gruliczego dializacyjnego zapalenia otrzewnej oraz nie odpowiadaj¹cego na leczenie zapalenia
otrzewnej wywo³anego przez liczne szczepy drobnoustrojów jelitowych.
Inne wskazania do usuniêcia cewnika
dializacyjnego obejmuj¹:
- ka³owe zapalenie otrzewnej lub inne
przyczyny istotnej wewn¹trz
brzusznej patologii,
- ci¹gle nawracaj¹ce zapalenie
otrzewnej bez oczywistej przyczyny
(bez znanego patogenu),
- zapalenie otrzewnej towarzysz¹ce
tzw. katastrofie brzusznej,
- dysfunkcja cewnika, nie ustêpuj¹ca
mimo podejmowanych prób
przywrócenia jego dro¿noci,
uniemo¿liwiaj¹ca prowadzenie
wymian p³ynu w otrzewnej.
Koniecznoæ zastosowania leczenia
chirurgicznego zale¿y miêdzy innymi od rodzaju patogenu wywo³uj¹cego DZO. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e w oko³o 20% przypadków DZO nie udaje siê zidentyfikowaæ
czynnika chorobotwórczego  posiewy dializatu s¹ ja³owe.
Na ogó³ gronkowce koagulazo-ujemne,
zw³aszcza Staphylococcus epidermidis powoduj¹ zapalenia otrzewnej szybko odpowiadaj¹ce na leczenie antybiotykami. Niekiedy jednak s¹ odpowiedzialne za tzw. nawracaj¹ce DZO, co sugeruje zwykle obecnoæ biofilmu i w takim wypadku usuniêcie
cewnika dializacyjnego umo¿liwia wyleczenie [8,10,25,28].
Znacznie ciê¿szy przebieg kliniczny
maj¹ zapalenia otrzewnej wywo³ane przez
gronkowca z³ocistego. U osób bêd¹cych
nosicielami Staphylococcus aureus zapalenie otrzewnej czêsto zwi¹zane jest z zapaleniem ujcia i/lub tunelu cewnika stanowi¹c
bezwzglêdne wskazanie do jego usuniêcia
[3,13,18].
W przypadku enterokokowego DZO
nale¿y wykluczyæ obecnoæ innych schorzeñ w obrêbie jamy brzusznej, co mo¿e
wymagaæ laparotomii lub laparoskopii [2]. W
ka¿dym przypadku opornego na leczenie
zapalenia otrzewnej, tzn. utrzymywania siê
objawów ponad 5 dni mimo odpowiedniego
leczenia, istniej¹ wskazania do usuniêcia
cewnika dializacyjnego. Pozwala to unikn¹æ
zniszczenia otrzewnej przez d³ugotrwa³y
proces zapalny, a tak¿e zmniejsza zagro¿enie rozwoju infekcji grzybiczej [6,15,30].
Zapalenia otrzewnej zwi¹zane z infekcj¹ drobnoustrojami Gram-ujemnymi,
zw³aszcza przy izolacji kilku szczepów i bakterii beztlenowych czêsto s¹ zwi¹zane z
patologi¹ przewodu pokarmowego, np. z
zapaleniem uchy³ków jelita grubego. W razie podejrzenia takiego powik³ania konieczna jest konsultacja chirurgiczna. Obecnoæ
wewn¹trzbrzusznej patologii jest wskazaniem do usuniêcia cewnika dializacyjnego i

w³aciwego leczenia chirurgicznego [14,27,
32].
Szczególnie oporne na leczenie s¹ DZO
spowodowane infekcj¹ Pseudomonas aeruginosa. Zaka¿enia tymi drobnoustrojami
czêsto s¹ zwi¹zane z eliminacj¹ innych
szczepów w czasie antybiotykoterapii stosowanej w trakcie leczenia poprzedzaj¹cych
epizodów DZO lub z prowadzon¹ profilaktyk¹ infekcji ujcia zewnêtrznego cewnika
miejscowo stosowanymi antybiotykami.
Ciê¿ki przebieg infekcji wywo³anej przez
Pseudomonas aeruginosa mo¿e spowodowaæ zniszczenie otrzewnej i utratê mo¿liwoci kontynuowania dializy otrzewnowej [29].
W przypadku zapalenia zwi¹zanego z infekcj¹ ujcia zewnêtrznego cewnika istniej¹
niewielkie szanse jej wyleczenia bez usuniêcia cewnika zwykle skolonizowanego
przez bakterie tworz¹ce biofilm [24]. Aby
zapobiec DZO, w razie obecnoci wywo³anego przez Pseudomonas aeruginosa nawracaj¹cego lub opornego na leczenie zapalenia ujcia zewnêtrznego nie nale¿y
zwlekaæ z wymian¹ cewnika. Obowi¹zuje
zasada, ¿e chroniæ nale¿y pacjenta i  jeli
to mo¿liwe  b³onê otrzewn¹, a nie cewnik
dializacyjny [24].
Grzybicze zapalenia otrzewnej zwi¹zane s¹ zwykle z poprzedzaj¹cymi epizodami
d³ugotrwa³ego leczenia antybiotykami stanów zapalnych ujcia zewnêtrznego cewnika, nawracaj¹cych dializacyjnych zapaleñ
otrzewnej. Rzadko do grzybiczego zapalenia otrzewnej prowadzi grzybicze zapalenie
ujcia zewnêtrznego i przejcie infekcji
wzd³u¿ cewnika na otrzewn¹. Mimo pojedynczych doniesieñ literaturowych o skutecznym leczeniu zachowawczym grzybiczych
DZO zdecydowanie dominuje pogl¹d, ¿e
rozpoznanie infekcji grzybiczej jest wskazaniem do wczesnego usuniêcia cewnika [5,
21,24,33,34]. Leczenie antybiotykami przeciwgrzybicznymi z pozostawieniem cewnika wi¹¿e siê bowiem z wysok¹ miertelnoci¹ (15-45%), a wyleczenie ma miejsce jedynie w oko³o 10% przypadków [1,5,31, 33].
Chory powinien byæ leczony do¿ylnie i/lub
doustnie podawanymi rodkami przeciwgrzybicznymi i przeniesiony do programu
hemodializ. Ponowna implantacja cewnika
dializacyjnego i wznowienie leczenia dializ¹ otrzewnow¹ mo¿e nast¹piæ po 4-6 tygodniach od usuniêcia cewnika [24].
W oko³o 20% przypadków dializacyjnego zapalenia otrzewnej posiewy dializatu s¹
ja³owe. W takim wypadku, jeli objawy zapalenia utrzymuj¹ siê mimo stosowania leczenia empirycznego, cewnik dializacyjny
nale¿y usun¹æ i poszerzyæ diagnostykê o
drobnoustroje rzadziej wywo³uj¹ce DZO,
takie jak mykoplazmy, grzyby i atypowe pr¹tki [24].
Panuje zgodna opinia, ¿e jednoczasowe usuniêcie i implantowanie nowego cewnika mo¿liwe jest wy³¹cznie w przypadku
nieinfekcyjnych wskazañ do jego wymiany
[6,19].
Jednoczasowe usuniêcie i wszczepienie nowego cewnika po przeciwnej stronie
dopuszczalne jest w przypadku opornego na
leczenie lub nawracaj¹cego zapalenia ujcia
zewnêtrznego. Takie postêpowanie u³atwia
wyleczenie infekcji i zapobiega przejciu
zapalenia na otrzewn¹ wzd³u¿ cewnika [17,
26,28].
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W niektórych orodkach taki schemat
postêpowania przyjêto tak¿e do leczenia
nawracaj¹cego zapalenia otrzewnej, przy
czym jednoczasowa wymiana cewnika wykonywana jest po uzyskaniu wyja³owienia
dializatu. W przypadku usuniêcia cewnika
z powodu opornego na leczenie zapalenia
otrzewnej wszczepienie nowego jest mo¿liwe po up³ywie 2-4 tygodni [24]. Istniej¹ nieliczne doniesienia na temat efektywnoci
kontynuowania leczenia dializ¹ otrzewnow¹
chorych, u których poprzednio usuniêto cewnik dializacyjny z powodu ciê¿kiego epizodu dializacyjnego zapalenia otrzewnej. W
20-24 miesi¹ce po ponownej implantacji
cewnika dializacyjnego dializa by³a efektywna u 30-55% chorych, a ogólna miertelnoæ
w tej grupie wynosi³a 19-36% [7,22,30].
Podsumowanie
W wiêkszoci przypadków dializacyjnego zapalenia otrzewnej mo¿na osi¹gn¹æ
wyleczenie poprzez zastosowanie w³aciwej, zwykle dootrzewnowej antybiotykoterapii. Opornoæ na tak¹ terapiê, nawrotowoæ
zapalenia otrzewnej powinny sk³aniaæ do
szybkiej decyzji o leczeniu chirurgicznym.
Niezw³ocznoæ postêpowania chirurgicznego zmniejsza zagro¿enie najciê¿szymi
miertelnymi powik³aniami, chroni b³onê
otrzewn¹ przed zniszczeniem i pozwala z
powodzeniem wróciæ do leczenia dializ¹
otrzewnow¹ u czêci chorych.
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