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Przeszczepianie nerek u dzieci z powa¿nymi
wadami dolnego odcinka dróg moczowych
 wstêpne dowiadczenia w³asne
W pracy opisano losy piêciorga pacjentów z powa¿nymi wadami dolnych
dróg moczowych po transplantacji nerki z nietypowym odprowadzeniem moczu. Uzyskano bardzo dobre wyniki u chorych z agenezj¹ pêcherza moczowego
lub pêcherzem neurogennym. Najczêstszym powik³aniem s¹ zaka¿enia uk³adu
moczowego, g³ównie o charakterze bezobjawowym, które nie wp³ywaj¹ na czynnoæ przeszczepu. Wydaje siê, ¿e warunkiem utrzymania dobrej czynnoci graftu jest swobodny odp³yw moczu z niskocinieniowego zbiornika, bez zastoju w
uk³adzie kielichowo-miedniczkowym nerki przeszczepionej.
(NEFROL. DIAL. POL. 2006, 10, 42-45)
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Renal transplantation in children with severe
malformations of lower urinary tract  single center
preliminary experience
Five cases of renal graft recipients with severe malformations of lower urinary tract are reported. Very good results of transplantation in children with
bladder agenesis and neurogenic bladder were achived. The most common
complication was urinary tract infection, mostly asymptomatic bacteriuria with
no impact on renal graft function. Good emptying of low-pressure bladder or
urine reservoir is the necessary condition for good graft function.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2006, 10, 42-45)

Wstêp
Jednym z warunków powodzenia przeszczepienia nerki jest obecnoæ u biorcy
zbiornika na mocz o odpowiedniej pojemnoci, podatnoci, prawid³owym opró¿nianiu i odpowiednich mechanizmach zabezpieczaj¹cych przed zaka¿eniem [3,8,11,24].
Te warunki spe³nia prawid³owy pêcherz
moczowy. Istnieje jednak du¿a grupa pacjentów, u których przyczyn¹ niewydolnoci nerek s¹ wady dolnych dróg moczowych (zastawki cewki tylnej, zwê¿enie cewki, pêcherz
neurogenny b¹d agenezja pêcherza  w
materia³ach Eurotransplantu stanowi¹ oni
18,9% chorych) [1]. Szczególnie u pacjentów z zastawkami cewki tylnej czas prze¿ycia przeszczepionej nerki jest istotnie krótszy w porównaniu do pacjentów z innymi
przyczynami niewydolnoci nerek, co wi¹¿e siê z czêsto utrwalon¹ pomimo usuniêcia zastawek dysfunkcj¹ pêcherza moczowego i nawracaj¹cymi zaka¿eniami uk³adu
moczowego [1,18,19].
Podobne problemy wystêpuj¹ u pacjentów z pozosta³ymi zaburzeniami  pêcherzem neurogennym i agenezj¹ pêcherza.
Chorzy z nieprawid³owymi dolnymi drogami
moczowymi wymagaj¹ specyficznego chirurgicznego przygotowania do transplantacji, maj¹cego na celu miêdzy innymi zapewnienie dobrego odp³ywu moczu z nerki przeszczepionej do zbiornika spe³niaj¹cego wymienione na wstêpie warunki [3]. Zale¿nie
od indywidualnej sytuacji mo¿e to byæ wytworzenie pêcherza jelitowego [4,5,8,9,31],
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wytworzenie przetoki moczowodowo-skórnej [13], powiêkszenie (augmentacja) w³asnego pêcherza przy wykorzystaniu wstawki
z jelita lub moczowodu [2,4,9,10,22,26,
27,31].
W zale¿noci od sposobu odprowadzenia moczu pacjent musi stosowaæ przerywane cewnikowanie lub u¿ywaæ sprzêt urostomijny [2,14,29]. Najistotniejszym powik³aniem u tych chorych s¹ przewlek³e lub nawracaj¹ce zaka¿enia uk³adu moczowego
wymagaj¹ce odpowiedniego zapobiegania
i/lub leczenia [8,9,10,14,17]. Dane z pimiennictwa wykazuj¹ jednak, ¿e pomimo
tych problemów, wyniki przeszczepiania
nerek u pacjentów z dysfunkcj¹ dolnych dróg
moczowych mog¹ byæ porównywalne do
uzyskiwanych u pozosta³ych biorców. Warunkiem jest jednak w³aciwe przygotowanie chirurgiczne, dobranie najlepszej formy
odprowadzenia moczu dla ka¿dego pacjenta oraz odpowiednie postêpowanie pooperacyjne polegaj¹ce na zapobieganiu zaka¿eniom moczu przez odpowiedni¹ profilaktykê oraz dobr¹ edukacjê pacjenta i jego rodziny w odniesieniu do zabiegów opró¿nienia pêcherza [3,5,10,15,16,20,22,25,28,31].
W Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka
w latach 1984-2003 wykonalimy 423 transplantacje nerek u 370 dzieci. Do 2001 roku
wykonalimy 39 transplantacji nerek do w³asnego pêcherza u ch³opców z zastawkami
cewki tylnej, z odleg³ymi wynikami istotnie
gorszymi ni¿ po transplantacjach w obrêbie
prawid³owych dróg moczowych [18,19]. Ten
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fakt, a tak¿e coraz wiêksza liczba oczekuj¹cych na przeszczepienie nerki dzieci z
uszkodzonymi dolnymi drogami moczowymi, sk³oni³y nas do zastosowania innych rozwi¹zañ chirurgicznych.
Materia³ i metoda

W okresie od 2001 do koñca 2003 roku wykonano w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka 116
transplantacji nerek, w tym w piêciu przypadkach
(4,3%) u dzieci z nieprawid³owymi dolnymi drogami moczowymi. Zastosowano u nich ró¿ne rozwi¹zania: u dwojga augmentacjê pêcherza moczowego, u dwojga pêcherz jelitowy metod¹ Brickera, u
jednego przerywane cewnikowanie niskocinieniowego pêcherza neurogennego.
Opis przypadków

Pacjent 1
P.T., ch³opiec lat 19, z przepuklin¹ oponowordzeniow¹, pora¿eniem po³owiczym, wysokocinieniowym pêcherzem neurogennym i uporczywymi
zaparciami. Hemodializowany przez cztery lata
przed transplantacj¹ nerki. Przed kwalifikacj¹ do
przeszczepienia nerki w cystografii mikcyjnej uwidoczniono obustronne odp³ywy pêcherzowo-moczowodowe II stopnia. Badanie urodynamiczne
wykaza³o obecnoæ pêcherza neurogennego o
ma³ej pojemnoci (200 ml) i bardzo niskiej podatnoci. Pacjenta zakwalifikowano do zabiegu poszerzenia pêcherza wstawk¹ z jelita cienkiego i
jednoczasowej operacji Malone'a, celem zlikwidowania zaparæ. W kontrolnym badaniu urodynamicznym po 6 miesi¹cach stwierdzono wzrost pojemnoci pêcherza moczowego do 500 ml i znaczn¹
poprawê podatnoci jego ciany. Nie stwierdzono
odp³ywów pêcherzowo-moczowodowych w cystografii. Po kolejnych 3 miesi¹cach, w lutym 2001 r.,
wykonano przeszczepienie nerki pobranej ze zw³ok
z odprowadzeniem moczu do powiêkszonego pêcherza moczowego. Dobra czynnoæ przeszczepu utrzymuje siê przez 3 lata i 2 miesi¹ce po transplantacji. Pacjent opró¿nia pêcherz za pomoc¹
przerywanego cewnikowania, 5-6 razy na dobê.
W badaniu ogólnym moczu stwierdza siê sta³¹ leukocyturiê, w ka¿dym posiewie znamienn¹ bakteriuriê, przewa¿nie o typie Escherichia coli, okresowo Pseudomonas aeruginosa. Te zaka¿enia nie
maj¹ jednak wp³ywu na czynnoæ przeszczepionej nerki (aktualne stê¿enie kreatyniny w surowicy 0,9 mg%) i przebiegaj¹ bez objawów ogólnych.
W wykonanym ostatnio badaniu urodynamicznym
pojemnoæ pêcherza nadal wynosi 500 ml, a cinienie ródpêcherzowe jest niskie, nie przekracza 40 cm H2O. Powtarzane badania USG nie
wykazuj¹ poszerzenia uk³adu kielichowo-miedniczkowego przeszczepionej nerki. Pacjent otrzymuje
profilaktycznie nitrofurantoinê, b³êkit metylenowy i
mieszankê zió³ odka¿aj¹cych. Okresowo, w przypadku wyhodowania z moczu bakterii Pseudomonas, pacjent jest leczony antybiotykami zgodnie z
antybiogramem.
Pacjent 2
K.Sz., dziewczynka lat 8, z agenezj¹ pêcherza moczowego i prawej nerki, ze zdwojeniem uk³adu kielichowo-miedniczkowego i wodonerczem
lewej nerki, po wytworzeniu przetoki moczowodowo-skórnej. Przed przeszczepieniem dializowana
otrzewnowo metod¹ ADO. Operacjê transplanta-

Tabela I
Pacjent

Wiek

Choroba

Rodzaj pêcherza

D³ugoæ
obserw acji

Stê¿enie
kreaty niny

P.T. (M )

19

Pêcherz neurogenny

Augm entacja w staw k¹ z jelit
Przery w ane cew nikow anie

38 m -cy

0,8 m g%

K.Sz. (K)

8

Agenezja pêcherza

Bricker

27 m -cy

0,8 m g%

P.P. (M )

10

Pêcherz neurogenny

Bricker

19 m -cy

0,9 m g%

J.S. (K)

17

Pêcherzneurogenny
niskocinie niow y

Przery w ane cew nikow anie

17 m -cy

0,9 m g%

M .T. (K)

19

Pêcherz neurogenny

Augm entacja w staw k¹
z m oczoczow odu
Przery w ane cew nikow anie

15 m -cy

0,8 m g%

cji nerki wykonano w lutym 2002, jednoczasowo
wytwarzaj¹c pêcherz jelitowy sposobem Brickera,
do którego zespolono moczowód przeszczepionej
nerki. Po 5 miesi¹cach wykonano planowo lewostronn¹ nefrektomiê, likwiduj¹c przetokê moczowodow¹ na skórze pleców. Aktualnie, po 2 latach i
3 miesi¹cach, czynnoæ przeszczepu jest prawid³owa (stê¿enie kreatyniny w surowicy 0,6 mg%).
Nie obserwowano epizodów ostrego odrzucania.
Powtarzane badania USG nie wykazuj¹ poszerzenia uk³adu kielichowo-miedniczkowego nerki przeszczepionej. Pacjentka ma nawracaj¹ce, bezobjawowe, zaka¿enia uk³adu moczowego o etiologii
Escherichia coli lub Klebsiella pneumoniae. Otrzymuje stale nitrofurantoinê, b³êkit metylenowy i mieszankê zió³ odka¿aj¹cych.
Pacjent 3
P.P., ch³opiec lat 10, z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek na tle nefropatii refleksowej, ze znacznymi zniekszta³ceniami uk³adów kielichowo-miedniczkowych obu nerek, pêcherzem neurogennym,
po wykonanej w okresie noworodkowym operacji
zaroniêtego odbytu, hemodializowany. W marcu
2002 r. wytworzono pêcherz jelitowy sposobem
Brickera. We wrzeniu 2002 przeszczepiono mu
nerkê od matki, wszczepiaj¹c moczowód do wytworzonej pêtli jelitowej oraz jednoczasowo usuniêto praw¹ nerkê. Czynnoæ przeszczepu jest
dobra, pomimo ¿e pacjent ma sta³y ropomocz, a z
posiewów moczu hoduje siê okresowo Pseudomonas aeruginosa, co stwarza koniecznoæ antybiotykoterapii. Przewlekle profilaktycznie otrzymuje nitrofurantoinê, b³êkit metylenowy i mieszankê zió³
odka¿aj¹cych. W trakcie objawowych zaka¿eñ
uk³adu moczowego obserwowano pogorszenie
czynnoci przeszczepu (wzrost stê¿enia kreatyniny w surowicy do 1,3-1,6 mg%), dlatego celem wyeliminowania zaka¿eñ bakteri¹ Pseudomonas zastosowano z powodzeniem kuracjê szczepionk¹
Pseudovac. Spowodowa³o to zmianê etiologii zaka¿eñ (w 2 kolejnych posiewach moczu stwierdzono bakterie Escherichia coli). Obecnie czas obserwacji po transplantacji wynosi 19 miesiêcy, aktualne stê¿enie kreatyniny 0,9 mg%. Ch³opiec przeby³ jeden epizod ostrego odrzucania naczyniowego potwierdzonego biopsj¹ i wyleczonego surowic¹ antytymocytarn¹. Odrzucanie by³o wynikiem samowolnego odstawienia przez dziecko leków immunosupresyjnych. Powtarzane okresowo badania USG nie uwidoczniaj¹ poszerzenia uk³adu kielichowo-miedniczkowego nerki przeszczepionej.
Pacjent 4
J.S., dziewczynka lat 17, z przepuklin¹ opo-
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nowo-rdzeniow¹ i pêcherzem neurogennym, po
operacji wszczepienia zastawki komorowo-otrzewnowej w drugiej dobie ¿ycia, dializowana otrzewnowo (ADO). Pêcherz moczowy niskocinieniowy
o pojemnoci oko³o 200 ml. Dziewczynka by³a leczona Ditropanem i stosowa³a przerywane cewnikowanie. W cystografii nie stwierdzono odp³ywów
pêcherzowo-moczowodowych. W listopadzie 2002
przeszczepiono jej nerkê ze zw³ok. Czynnoæ przeszczepu po 17 miesi¹cach jest dobra (stê¿enie
kreatyniny w surowicy 0,7 mg%). Pacjentka ma
okresowo bezobjawowy ropomocz, nie wp³ywaj¹cy na czynnoæ przeszczepu. Profilaktycznie otrzymuje nitrofurantoinê, b³êkit metylenowy i mieszankê zió³ odka¿aj¹cych. Z posiewów moczu hoduje
siê przewa¿nie flora mieszana, okresowo Klebsiella
pneumoniae lub Proteus mirabilis. Dziewczynka
nadal stosuje przerywane cewnikowanie 5-6 razy
na dobê, pojemnoæ pêcherza wynosi aktualnie
oko³o 500 ml. Nie wymaga podawania Ditropanu.
W badaniach USG nie stwierdza siê poszerzenia
uk³adu kielichowo-miedniczkowego.
Pacjent 5
M.T., dziewczynka lat 19, z pêcherzem neurogennym po poprzecznym zapaleniu rdzenia krêgowego. Od 1995 roku leczona dializami (pocz¹tkowo program dializ otrzewnowych, nastêpnie hemodializy). W badaniu urodynamicznym stwierdzono niepodatny, wysokocinieniowy pêcherz moczowy. W czerwcu 2002 r. wykonano obustronn¹ nefroureterektomiê i autoaugmentacjê pêcherza z wykorzystaniem w³asnych poszerzonych moczowodów. Kontrolne badanie urodynamiczne wykonane w styczniu 2003 r. wykaza³o niskie cinienie
ródpêcherzowe i pojemnoæ pêcherza do 130 ml.
W marcu 2003 r. wykonano transplantacjê nerki
ze zw³ok. Aktualnie, 15 miesiêcy po transplantacji,
przeszczepiona nerka funkcjonuje prawid³owo, stê¿enie kreatyniny w surowicy utrzymuje siê na poziomie 0,8 mg%. Okresowo ma bezobjawowe zaka¿enia uk³adu moczowego (Klebsiella pneumoniae, Enterococcus). Pêcherz opró¿nia za pomoc¹ samocewnikowania (5-6 razy na dobê). W powtarzanych badaniach USG nie stwierdza siê poszerzenia uk³adu kielichowo-miedniczkowego
przeszczepu. Profilaktycznie stale otrzymuje nitrofurantoinê, b³êkit metylenowy i mieszankê zió³ odka¿aj¹cych.
Dyskusja
Odleg³e wyniki przeszczepiania nerek
mierzone odsetkiem prze¿ycia narz¹dów s¹
u dzieci nieco gorsze ni¿ u doros³ych. Sk³ada siê na to kilka przyczyn: inna reaktywnoæ uk³adu immunologicznego, problemy
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techniczne, specyficzny metabolizm leków
immunosupresyjnych oraz odmienne wyjciowe przyczyny niewydolnoci nerek [30].
W odró¿nieniu od populacji doros³ych,
gdzie wady uk³adu moczowego s¹ przyczyn¹ ok. 2% przypadków przewlek³ej niewydolnoci nerek, u dzieci poni¿ej 2 roku ¿ycia procent ten wynosi ponad 50 [30].
Szereg wad dolnego odcinka dróg moczowych, jak zastawki cewki tylnej lub zaburzenia neurogenne, powoduje ciê¿k¹ i
trwa³¹ dysfunkcjê pêcherza moczowego, co
sprawia, ¿e nie mo¿na go u¿yæ jako drogi
odprowadzenia moczu w czasie przeszczepiania nerki.
U pacjentów z nefropati¹ zaporow¹ wtórn¹ do obecnoci odp³ywów moczowodowych lub zastawki cewki tylnej obserwuje
siê w badaniu urodynamicznym dysfunkcjê
pêcherza, objawiaj¹c¹ siê zaleganiem moczu po mikcji. Zarówno w danych z pimiennictwa, jak i w obserwacjach w³asnych (materia³y Konferencji Naukowej Sekcji Urologii Dzieciêcej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dzieciêcych, Zamoæ 2002  doniesienie ustne), ta grupa chorych ma najgorsze 5-letnie prze¿ycie przeszczepionej nerki [18,19]. W preparatach biopsyjnych obserwuje siê u nich zarówno przewlek³y proces zapalny, jak i cechy przewlek³ej nefropatii przeszczepu [1]. Mo¿na przypuszczaæ,
¿e przyczyn¹ gorszego efektu leczenia s¹
zaburzenia opró¿niania pêcherza moczowego i przewlek³e zaka¿enie dróg moczowych,
czêsto nak³adaj¹ce siê na inne przyczyny
uszkodzenia przeszczepu, takie jak przewlek³a nefropatia, nadcinienie têtnicze, toksyczne dzia³anie leków immunosupresyjnych. Chorzy ci wymagaj¹ w tej sytuacji odpowiedniego zaplanowania postêpowania
chirurgicznego i urologicznego jako przygotowania do transplantacji nerek. Sposób
przygotowania powinien byæ ustalany indywidualnie w ka¿dym przypadku. Warunkiem
powodzenia jest zapewnienie choremu sterylnego, niskocinieniowego zbiornika na
mocz, który opró¿nia siê ³atwo i ca³kowicie
[3,8,14,24]. Wytworzenie szczelnego zbiornika poprawia znacznie komfort ¿ycia chorego [3]. Zbiornikiem tym mo¿e byæ w³asny
pêcherz moczowy pacjenta, pod warunkiem,
¿e jest on niskocinieniowy. Jeli jest to pêcherz neurogenny, jego opró¿nianie wymaga przerywanego cewnikowania, które przez
starszych pacjentów jest wykonywane samodzielnie [11,14,29]. Pêcherz wysokocinieniowy, o ma³ej pojemnoci, mo¿na powiêkszyæ wstawk¹ z jelita, lub w niektórych
przypadkach (przy wykonywanej jednoczenie nefroureterektomii) wstawk¹ z w³asnego moczowodu (moczowodów) chorego
[7,10,26,27]. Opisano tak¿e wykorzystanie
w tym celu fragmentu b³ony luzowej ¿o³¹dka [12], niemniej du¿a iloæ powik³añ takich
jak krwiomocz, objawy dyzuryczne czy alkaloza ograniczaj¹ stosowanie tej metody
do pacjentów ze wspó³istniej¹cym zespo³em
krótkiego jelita. Jeli pêcherz moczowy pacjenta z ró¿nych powodów nie nadaje siê
do wykorzystania nale¿y wytworzyæ inny
zbiornik na mocz, wykorzystuj¹c zasadê
Mitroffanoffa z wszyciem wyrostka robaczkowego lub zwê¿onego fragmentu jelita w
celu wytworzenia szczelnej przetoki s³u¿¹cej do jego opró¿niania [2,3,7,13]. Jednym
z najczêciej stosowanych sposobów trwa-
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³ego nadpêcherzowego odprowadzenia
moczu w naszym orodku, jest ureteroileocutaneostomia metod¹ Brickera [8].
W pimiennictwie dostêpne s¹ opisy
wszczepiania moczowodu nerki przeszczepionej do wytworzonej uprzednio stomii skórnej, bez koniecznoci usuwania w³asnej, niewydolnej nerki pacjenta. Autorzy (Bretan i
wsp.) obserwowali u 5 pacjentów 100% 3letniego prze¿ycia przeszczepu, a tylko jeden z nich mia³ zaka¿enia uk³adu moczowego [6].
Istniej¹ ró¿ne pogl¹dy na temat optymalnego czasu wytwarzania zbiornika jelitowego lub augmentacji pêcherza. W niektórych
orodkach zabiegi te wykonuje siê przed, a
w innych równoczenie z transplantacj¹ [8].
W czasie jednego zabiegu usuwa siê te¿
czêsto w³asn¹ nerkê (nerki) chorego [30].
Inni uwa¿aj¹, ¿e operacje przygotowuj¹ce
powinny byæ wykonane co najmniej 6 tygodni przed przeszczepieniem nerki [4,5,8,21,
24,28]. W naszym orodku stosowalimy
obie te metody i nie obserwowalimy powik³añ we wczesnym okresie potransplantacyjnym u ¿adnego z pacjentów. Wydaje siê
jednak, ¿e zbiornik i przetokê Brickera lepiej jest wykonaæ w czasie operacji przeszczepienia nerki, gdy¿ daje to mo¿liwoæ
optymalnego u³o¿enia pêtli jelita oraz przetoki skórnej w stosunku do przeszczepu.
Oczywicie u dzieci, które mia³y wczeniej
wykonan¹ przetokê Brickera jako odprowadzenie moczu z w³asnych nerek nale¿y j¹
wykorzystaæ przy transplantacji.
W przypadku przeszczepiania nerki choremu z d³ugo nieu¿ywanym pêcherzem po
augmentacji, z przeroniêt¹ cian¹, nale¿y
zdawaæ sobie sprawê z trudnoci technicznych w reimplantacji moczowodu [23].
W póniejszym czasie po transplantacji
u opisywanych chorych mo¿e wyst¹piæ: kwasica, z³ogi w pêcherzu lub zbiorniku na mocz,
a przede wszystkim nawracaj¹ce zaka¿enia
uk³adu moczowego [1,4,5,8,9,10,13,14,24,
26,29]. Nie ma jednoznacznej opinii na temat wp³ywu tych zaka¿eñ na losy przeszczepionej nerki. Wiêkszoæ autorów (co jest
zgodne z naszymi dowiadczeniami) obserwowa³a g³ównie zaka¿enia bezobjawowe,
nie pogarszaj¹ce czynnoci przeszczepu
[4,13]. Przyczyn¹ wystêpowania nawracaj¹cych zaka¿eñ uk³adu moczowego, poza
warunkami anatomicznymi i instrumentacj¹,
jak¹ jest przerywane cewnikowanie, jest brak
bakteriostatycznych w³aciwoci jelitowej
ciany pêcherza i alkalizacja moczu [8]. Poniewa¿ nie ma pewnoci, co do wp³ywu powtarzaj¹cych siê zaka¿eñ na odleg³e losy
przeszczepionej nerki, niektórzy uwa¿aj¹, ¿e
zaka¿enia uk³adu moczowego nale¿y wczenie wykrywaæ i leczyæ [8,17]. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e intensywnie leczone bezobjawowe zaka¿enie toruje drogê opornym
na antybiotyki patogenom. Dlatego te¿ w naszym orodku stosujemy raczej sta³¹ profilaktykê (nitrofurantoinê, b³êkit metylenowy i
mieszankê odka¿aj¹cych zió³), nie zmieniaj¹c sposobu postêpowania mimo dodatnich
posiewów moczu, o ile nie wi¹¿¹ siê z objawami klinicznymi, w szczególnoci, gdy bakteri¹ hodowan¹ jest (najczêciej spotykana)
Escherichia coli. Intensywn¹ antybiotykoterapiê wdra¿amy natomiast przy objawowych
zaka¿eniach, upoledzaj¹cych czynnoæ
przeszczepionej nerki lub zaka¿eniach bak-

teriami typu Pseudomonas aeruginosa czy
Klebsiella pneumoniae.
W pimiennictwie spotyka siê opisy pacjentów, u których, pomimo atypowego odprowadzenia moczu, nie stwierdzano zaka¿eñ uk³adu moczowego [7,11]. Najbardziej
prawdopodobne jest jednak, i¿ u chorych
tych zaka¿enia mia³y charakter bezobjawowy, co tak¿e jest opisywane przez ró¿nych
autorów [21,25,27,29]. W jednej z prac
Hatch i wsp. analizuj¹c grupê 30 chorych,
nie znaleli zale¿noci miêdzy wystêpowaniem zaka¿eñ, a typem odprowadzenia
moczu [15].
Jak dot¹d wszyscy z przeszczepionych
w naszym orodku chorych z powa¿nymi
wadami dolnych dróg moczowych, maj¹
dobr¹ czynnoæ przeszczepu, co jest zgodne z obserwacjami innych autorów [3,5,15,
16,22,25,28,31]. Niew¹tpliwie jednak ta grupa wymaga szczególnego nadzoru.
Dotychczasowe dowiadczenia umo¿liwiaj¹ zaproponowanie nastêpuj¹cego
uogólnienia: w zachowawczym prowadzeniu pacjentów po przeszczepieniu nerki z
powa¿nymi wadami dolnego odcinka dróg
moczowych intensywn¹ antybiotykotrapiê
nale¿y wdra¿aæ przy zaka¿eniach objawowych, upoledzaj¹cych czynnoæ przeszczepu lub zaka¿eniach bakteriami typu
Pseudomonas aeruginosa czy Klebsiella
pneumoniae. Postêpowanie to wydaje siê
zapobiegaæ upoledzeniu czynnoci przeszczepionej nerki.
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