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Przypadek grulicy p³uc i otrzewnej u chorego
po transplantacji nerki
Chorzy po przeszczepach nerek s¹ nara¿eni na infekcje, w tym równie¿ na
zaka¿enie grulic¹. W pracy przedstawiono przypadek grulicy z zajêciem otrzewnej oraz p³uc u 50 letniego chorego po transplantacji nerki. Po 2 latach od przeszczepienia u chorego wyst¹pi³a gor¹czka oraz pogorszenia siê czynnoci nerki przeszczepionej. Badanie tomograficzne komputerowe jamy brzusznej sugerowa³o proces zapalny otrzewnej. Wykonano laparotomiê ustalaj¹c rozpoznanie grulicy otrzewnej. Kolejne obrazy radiologiczne klatki piersiowej i obecnoæ pr¹tków w plwocinie uzupe³ni³y rozpoznanie grulicy p³uc. W³¹czono leczenie przeciwpr¹tkowe. Bior¹c pod uwagê ciê¿ki stan chorego, zmniejszono
dawki leków immunosupresyjnych. Po miesi¹cu stwierdzono dalsze pogorszenie czynnoci nerki przeszczepionej. Obraz kliniczny wskazywa³ na ostre odrzucanie przeszczepionej nerki. Ze wzglêdu na przebieg kliniczny grulicy zrezygnowano z leczenia ostrego odrzucania nerki przeszczepionej i zakwalifikowano chorego do usuniêcia graftu. Dalsze leczenie grulicy przebiega³o bez
powik³añ w skojarzeniu z hemodializami. Przebieg kliniczny grulicy u chorych
po przeszczepieniu nerki mo¿e byæ ciê¿ki i obci¹¿ony jest ryzykiem utraty graftu
i nawet zgonu, dlatego zawsze w ró¿nicowaniu przyczyn gor¹czki, w celu szybkiego ustalenia prawid³owego rozpoznania nale¿y uwzglêdniæ grulicê.
(NEFROL. DIAL. POL. 2006, 10, 125-129)
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Kidney transplant recipients are particularly prone to infections, including
tuberculosis. This article presents the case of tuberculosis infection with involvement of peritoneum and lungs after allogenic kidney transplantation in a
50 year old male patient. Two years following transplantation, the patient complained of fever and abdominal pain, with accompanying deterioration of renal
function. Abdominal CT scan was inconclusive although suggesting a peritoneal proliferative process. During laparatomy, diagnosis of peritoneal tuberculosis was established with subsequent reduction in immunosuppression and
commencement of antimycobacterial treatment. One month later the patient experienced acute and severe graft rejection which led to the graft loss.
Antituberculosis therapy was continued in connection with hemodialyses. Because tuberculosis infection entails significant mortality and can cause damage to the allograft, physicians should be acquainted with demonstration of
tuberculosis in kidney recipients.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2006, 10, 125-129)

Wstêp
Chorzy po przeszczepieniach narz¹dów
czêciej choruj¹ na choroby infekcyjne. Podatnoæ dotyczy równie¿ zaka¿enia gruliczego [4,11]. W porównaniu do innych zaka¿eñ oportunistycznych, takich jak Pneumocystis carini czy wirus cytomegalii, obecnie mniej uwagi zwraca siê na mo¿liwoæ
wyst¹pienia zaka¿enia gruliczego, a
zw³aszcza jego pozap³ucnej manifestacji.
Wczeniejsze badania podkrela³y rzadkoæ
grulicy u tych pacjentów, jednak¿e w ostatnich latach udokumentowano zwiêkszon¹
czêstotliwoæ grulicy biorców [12,15].
Przedstawiamy przypadek chorego po przeszczepieniu nerki, który zachorowa³ na grulicê ze zmianami w p³ucach i otrzewnej.

Opis przypadku

28.03.2002 u chorego lat 50, z zawodu lusarza choruj¹cego na przewlek³¹ niewydolnoæ nerek w przebiegu przewlek³ego k³êbuszkowego zapalenia nerek (PKZN) rozpoznanego w 1994 (bez
badania histopatologicznego) a od 1999 roku leczonego nerkozastêpczo hemodializami wykonano przeszczepienie nerki od zmar³ego dawcy.
Przed rozpoznaniem pkzn chory nie chorowa³ ale
wiedzia³ o obecnoci drobnych zwapnieñ w p³ucach stwierdzonych podczas kilku okresowych
badañ radiologicznych p³uc. Po przeszczepieniu
nerki chory by³ leczony lekami immunosupresyjnymi wed³ug schematu sk³adaj¹cego siê z Prografu
(takrolimus), FK 778 (malononitramid) oraz Encortonu (prednizon). W 21 dniu po przeszczepieniu
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nerki zosta³ wypisany do domu ze stê¿eniem kreatyniny w surowicy 2,4 mg/dl (176,8 µmol/l).
W 42 dniu po transplantacji u chorego stwierdzono wzrost stê¿enia kreatyniny w surowicy do
wartoci 5,2 mg/dl (442 µmol/l). Na podstawie wykonanej biopsji stwierdzono ostre odrzucanie nerki przeszczepionej. Zastosowano leczenie pulsami Solumedrolu 4 x po 750 mg/dobê oraz do³¹czono po wczeniejszym odstawieniu FK778 jako
drugiego leku, CellCept (mykofenolan mofetilu) w
dawce 1500 mg/dobê. Uzyskano poprawê funkcji
graftu i wypisano chorego do domu ze stê¿eniem
kreatyniny w surowicy 2,4 mg/dl (176,8 µmol/l).
W 93 dniu po przeszczepieniu nerki leczenie
immunosupresyjne sk³ada³o siê z Prografu w dawce 9 mg/dobê; CellCeptu 1500 mg/dobê i Encortonu 5 mg.
Podczas obserwacji chorego w Poradni Transplantologicznej przez okres jedenastu miesiêcy
dokonano dalszej redukcji dawek leków immunosupresyjnych: Prografu do 6 mg/dobê, CellCeptu
1000 mg/dobê. Stan ogólny chorego by³ bardzo
dobry i obserwowano stabiln¹ czynnoæ nerki ze
stê¿eniem kreatyniny w surowicy oko³o 2,4 mg/dl
(176,8 µmol/l).
W kwietniu 2003 roku chory zosta³ przyjêty do
Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z powodu
wzrostu stê¿enia kreatyniny do wartoci 4,3 mg/dl
(353,6 µmol/l) oraz gor¹czek do 40 oC. Stwierdzona gor¹czka by³a septyczna i okresowo zwalniaj¹ca.
W wykonanej biopsji nerki przeszczepionej nie
stwierdzono cech ostrego odrzucania. Opis obrazu radiologicznego p³uc wykonany w dniu przyjêcia nie ró¿ni³ siê od opisów wykonanych w poprzednich okresach. Na podstawie wykonanych badañ
dodatkowych obrazowych (ECHO serca, RTG) i
laboratoryjnych oraz mikrobiologicznych nie ustalono przyczyny stanu septycznego, dlatego chorego zakwalifikowano do wykonania badania tomografii komputerowej (TK) jamy brzusznej. W tym
okresie stosowano leczenie przewidziane dla gor¹czki o nieustalonej przyczynie. Przywrócenie prawid³owej równowagi wodno-elektrolitowej pozwoli³o na poprawê funkcji nerki przeszczepionej i obni¿enie wartoci stê¿enia kreatyniny w surowicy.
Badanie TK wykaza³o pogrubion¹ do 13 milimetrów cianê jelita cienkiego w okolicy zastawki
krêtniczo-k¹tniczej. Pogrubienie otrzewnej w okolicy k¹tnicy i niewielka iloæ powietrza w cianie
wyrostka robaczkowego sugerowa³y proces zapalny lub rozrostowy. Opisywana zmiana znajdowa³a
siê tu¿ nad nerk¹ przeszczepion¹. Obraz nerki przeszczepionej oraz w¹troba, trzustka, ledziona, pêcherzyk ¿ó³ciowy i nadnercza by³y prawid³owe. Nerki w³asne pacjenta ma³e, bez zakontrastowania.
Ze wzglêdu na niejasny obraz TK jamy brzusznej chory zosta³ zakwalifikowany do wykonania
laparotomii zwiadowczej. Podczas zabiegu stwierdzono: otrzewna cienna oraz trzewna znacznie
pogrubia³a oraz prosowaty rozsiew w obrêbie jamy
brzusznej, bardzo liczne gruze³ki 3-4 milimetrów
zlewaj¹ce siê ze sob¹ i obecnoæ opalizuj¹cego
lekko mêtnego p³ynu o barwie ¿ó³tej-kremowej w
objêtoci oko³o 400 ml. W okolicy krêtniczo-k¹tniczej doæ twardy, o barwie ¿ó³to-kremowej i wymiarach 6 x 3 cm guz w krezce jelita krêtego. Wyrostek robaczkowy zmieniony zapalnie i wci¹gniêty w wy¿ej wymieniony guz. Nerka przeszczepio126

Rycina 1
Obraz KT jamy brzusznej. Pogrubia³a ciana jelita cienkiego w okolicy zastawki krêtniczo-k¹tniczej (13 millimetrów).
CT image of abdominal cavity. The thickened wall of intestine in the region of ileocolic valvule (13 millimeters).

Rycina 2
Obraz histopatologiczny wycinków z sieci i wyrostka robaczkowego z obecnoci¹ ziarniny gruliczej.
Image of histopathological preparations from peritoneum and appendix with presence of granulation.

na g³adka. Pobrano wycinki z sieci i gruze³ki z
otrzewnej ciennej.
W badaniu histopatologicznym wycinków z
sieci i wyrostka robaczkowego stwierdzono ziarninê grulicz¹. Chory zosta³ przekazany do Kliniki
Chorób P³uc celem dalszego leczenia grulicy.
W chwili przyjêcia stan chorego okrelano jako
redni, temp do 38°C. Nad polami p³ucnymi wys³uchiwano szmer oddechowy pêcherzykowy.
Czynnoæ serca miarowa 80/min. Brzuch miêkki,
nieznacznie bolesny, cinienie têtnicze 100/60. W
kolejnym badaniu rentgenowskim klatki piersiowej

stwierdzono w polu górnym lewym zlewaj¹ce siê
cienie plamiste i plamisto-pasmowate, poza tym
bez zmian ogniskowych. Stê¿enie kreatyniny 2,7
mg/dl (238,92 µmol/l), mocznika 40 mg/dl (14,91
mmol/l). W bronchofiberoskopii stwierdzono, ¿e
krtañ, tchawica, ostroga g³ówna by³y bez zmian, a
drzewo oskrzelowe obustronnie dro¿ne.
Po otrzymaniu dodatnich wyników posiewów
z plwociny i wysiêku z jamy otrzewnej w maju 2003r
rozpoczêto leczenie przeciwpr¹tkowe w zestawie:
Izoniazyd (INH) 250 mg/dobê, Etambutol (EMB)
1000 mg 2 x w tygodniu, Streptomycyna (SM) 0,5
G. Przybylski i wsp.

polu górnym lewego p³uca z pozostawieniem cieni o charakterze w³óknistym.

Rycina 3
Obraz histopatologiczny wycinków z sieci i wyrostka robaczkowego z obecnoci¹ ziarniny gruliczej.
Image of histopathological preparations from peritoneum and appendix with presence of granulation.

Rycina 4
RTG klatki piersiowej Obraz w chwili rozpoznania grulicy.
X-ray image in the moment of establishing diagnosis of tuberculosis.

mg co 2-dzieñ, Rifampicyna (RMP) 600 mg/dobê,
które nastêpnie zmieniono z powodu wyników badañ laboratoryjnych wskazuj¹cych na toksyczne
oddzia³ywanie leków na w¹trobê  wzrost transaminazy asparaginowej (AspAT) z 19 U/L do 349.9
U/L. Ze wzglêdu na ciê¿ki stan ogólny chorego dokonano równie¿ zmniejszenia dawek leków immunosupresyjnych. Od koñca maja 2003 stwierdzono narastanie stopnia niewydolnoci nerki przeszczepionej (stê¿enie kreatyniny 4,2 mg/dl (369,00
µmol/l); 5,4 mg/dl (478,73 µmol/l). Na pocz¹tku
czerwca 2003 r. chorego przekazano ponownie do
Kliniki Transplantologii, gdzie wobec aktywnej

grulicy postaci brzusznej i p³ucnej oraz powa¿nego stanu ogólnego zrezygnowano z leczenia ostrego odrzucania pulsami sterydów i/lub przeciwcia³ami antylimfocytarnym i chorego zakwalifikowano
do usuniêcia graftu. W badaniu histopatologicznym
graftu potwierdzono cechy ostrego odrzucania. Po
zabiegu kontynuowano leczenie przeciwpr¹tkowe.
W chwili wypisu stan pacjenta by³ zadawalaj¹cy,
tolerancja leków dobra, zabiegi hemodializ wykonywano 3 x w tygodniu po 4 godziny. Leki przeciwpr¹tkowe chory otrzymywa³ do marca 2004. W
kontrolnym obrazie radiologicznym klatki piersiowej potwierdzono znaczne cofniêcie siê zmian w
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Omówienie
Grulica jest powa¿nym zaka¿eniem
oportunistycznym u chorych z przeszczepion¹ nerk¹. Czêstoæ jej wystêpowania
waha siê w zale¿noci od czynników etnicznych i geograficznych od mniej ni¿ 0,5% w
USA, 0,5-5% w Europie, do nawet 15% w
Indiach i krajach po³udniowo-wschodniej Azji
[ 6,7,11,12 ]. Prac dotycz¹cych danych polskich jest niewiele. Rowiñska i wsp. [16]
podaje zbli¿on¹ iloæ chorych do danych
europejskich. Wród 1669 chorych z przeszczepionymi nerkami 33 zachorowa³o, co
stanowi³o 2%. Czêstotliwoæ grulicy wród
biorców przeszczepu jest 20-74 razy wy¿sza
ni¿ wród ogólnej populacji [14,17]. Uwa¿a
siê, ¿e za tê zwiêkszon¹ czêstotliwoæ odpowiedzialne jest zmniejszenie odpornoci
przeciwbakteryjnej spowodowane sta³ym
przyjmowaniem leków immunosupresyjnych. Atasever i wsp. [1] na podstawie retrospektywnej obserwacji w³asnego materia³u uwa¿aj¹, ¿e leczenie immunosupresyjne
mykofenolanem mofetilu i takrolimusem wi¹¿e siê ze zwiêkszonym zachorowaniem na
grulicê w porównaniu do leczenia cyklosporyn¹ i azatiopryn¹. Pierwsze objawy u naszego chorego pojawi³y siê po roku od przeszczepienia. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e
najczêciej do zaka¿enia grulic¹ dochodzi
do 5 lat po transplantacji [13]. Jha i wsp.
podaj¹ jednak, ¿e pierwsze objawy wskazuj¹ce na proces gruliczy mog¹ pojawiæ siê
ju¿ w pierwszym roku, za Lezaic i wsp,
analizuj¹c okres 10 lat stwierdzili wzrost procentowy wystêpowania grulicy u biorców
w przeci¹gu pierwszego roku od 2 do ponad 12% [5,9]. Podobne rezultaty przedstawiaj¹ lekarze amerykañscy [6].
Cechy kliniczne mog¹ byæ wieloznaczne, maskuj¹c rozpoznanie infekcji, a w dodatku u pacjentów po przeszczepieniu poddanych immunosupresji pozap³ucna postaæ
jest czêstsza ni¿ postaæ p³ucna [17]. W roku
obecnym ukaza³o siê doniesienie o wyst¹pieniu nawet skórnej postaci grulicy [10].
W przypadku przedstawianego chorego
dominuj¹cym miejscem procesu gruliczego by³a otrzewna. Podobne umiejscowienie
wskazuje Kukura i wsp. [7]. Postaæ rozsiana grulicy znacz¹co czêciej wystêpuje u
chorych z przeszczepami (w 40%) w porównaniu do 0,6-1,4% w populacji ogólnej [14].
Zwykle ta postaæ objawia siê gor¹czk¹ niewiadomego pochodzenia. W naszym przypadku g³ównym objawem by³a gor¹czka do
40 stopni, nie ustêpuj¹ca po lekach przeciwgor¹czkowych, pocz¹tkowo bez, a nastêpnie z bólami brzucha, ogólnym os³abieniem wraz z narastaj¹c¹ niewydolnoci¹
nerki przeszczepionej oraz obrazem sugeruj¹cym guz wewn¹trzotrzewnowy. Wyniki
laparotomii potwierdzi³y proces gruliczy
otrzewnej. Na podstawie obrazu klinicznego, radiologicznego oraz posiewów bakteriologicznych potwierdzono równie¿ rozpoznanie grulicy naciekowej p³uc. Leczenie
grulicy u tych chorych w³aciwie nie ró¿ni
siê w porównaniu z leczeniem zasadniczym.
Sugeruje siê efektywny czas leczenia od
conajmniej szeciu do dziewiêciu miesiêcy
[2], jednak¿e wielu autorów zaleca przed³u¿enie tego okresu [3,14]. Nefrotoksycznoæ
127

Rycina 5
RTG klatki piersiowej. Obraz w chwili rozpoznania grulicy (powiêkszenie).
X-ray image in the moment of establishing diagnosis of tuberculosis (enlargement).

Rycina 6
Rtg klatki piersiowej  kontrolne zdjêcie po leczeniu grulicy.
X-ray image  control after the treatment of tuberculosis.

leków przeciwpr¹tkowych, nasilona w przypadku nerki przeszczepionej, mo¿e byæ
przyczyn¹ przejciowego lub trwa³ego upoledzenia czynnoci graftu, a nawet jego
utraty. Jednoczenie zagra¿aj¹cy ¿yciu rozsiany proces gruliczy mo¿e wymagaæ
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zmniejszenia lub nawet zaprzestania leczenia immunosupresyjnego, co zazwyczaj prowadzi do ostrego odrzucania [2,8]. W przypadku naszego chorego, w obliczu bezporedniego zagro¿enia ¿ycia intensywnym
zaka¿eniem swoistym podjêto decyzjê o

zmniejszeniu immunosupresji, co pozwoli³o
na skuteczne opanowanie zaka¿enia gruliczego, ale doprowadzi³o do utraty nerki
przeszczepionej. Dalsze leczenie swoiste
przebiega³o ju¿ bez powik³añ, w cis³ym skojarzeniu z dializoterapi¹. Po 9-miesiêcznym
leczeniu przeciwgruliczym nast¹pi³o ca³kowite cofniêcie zmian klinicznych oraz regresja zmian radiologicznych.
Chocia¿ chemioprofilaktyka jest ci¹gle
dyskusyjn¹ metod¹ zapobiegaj¹c¹ grulicy,
to jednak wielu autorów uwa¿a tê metodê
za wskazan¹ w tej grupie chorych, szczególnie jeli próba tuberkulinowa jest dodatnia [3,13].
Uwa¿a siê równie¿, ¿e zastosowanie
INH mo¿e wi¹zaæ siê z ryzykiem nefrotoksycznoci [14]. U przedstawianego chorego nie zastosowano omawianej chemioprofilaktyki.
Grulica jest powa¿nym powik³aniem u
biorców nerek. Rokowanie w grulicy u chorych po przeszczepieniu nerki jest powa¿ne i obci¹¿one wysok¹ miertelnoci¹
szczególnie w przypadku opónionego rozpoznania i leczenia. Dlatego w stanach gor¹czkowych o nieustalonej etiologii u osób
leczonych przewlekle lekami immunosupresyjnymi nale¿y w ró¿nicowaniu przyczyn gor¹czki uwzglêdniæ nietypow¹ i pozap³ucn¹
grulicê. Rozpoznanie ogniska zapalnego u
osoby leczonej lekami immunosupresyjnymi jest nieraz trudne.
Autorzy wyra¿aj¹ pogl¹d, ¿e po stwierdzeniu gor¹czki o nieznanej etiologii u chorych leczonych lekami immunosupresyjnymi wystêpuj¹ wskazania do szybszego wykonanie badania TK jamy brzusznej pomimo braku objawów ze strony przewodu pokarmowego. Takie postêpowanie pozwala
wczeniej wykryæ utajone ognisko i wyjaniæ
przyczynê gor¹czki, co pozwala na szybkie
rozpoznanie i leczenie brzusznej postaci
grulicy.
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