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Poaminoglikozydowa ostra niewydolnoæ
nerek (ONN) u chorej z mukowiscydoz¹
 opis przypadku
W artykule przedstawiamy przypadek chorej z mukowiscydoz¹, u której rozwinê³a siê ostra niewydolnoæ nerek po leczeniu amikacyn¹. Omawiamy zmiany
kinetyki antybiotyków aminoglikozydowych (AA) u chorych z mukowiscydoz¹,
przebieg ostrej niewydolnoci nerek po AA, czynniki ryzyka jej wyst¹pienia i
wp³yw schorzenia na jej wystêpowanie. Omawiamy zalecenia co do stosowania
antybiotyków aminoglikozydowych u chorych z mukowiscydoz¹ ze zwróceniem
szczególnej uwagi na koniecznoæ podawania leku w jednorazowej dawce dziennej, krótki czas leczenia oraz kontrolê stê¿enia leku w surowicy.
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 30-32)

Cystic fibrosis patient with acute renal failure (ARF) after
aminoglycoside treatment  a case report
In the article we present a case of the patient with cystic fibrosis (CF), who
developed acute renal failure (ARF) after treatment with amikacin. We discuss
changes of aminoglycoside (AA) pharmacokinetics in CF patients, etiology of
acute renal failure after AA and factors that increase the risk of ARF occurrence. We describe recommendations of aminoglycoside administration in CF
patients, paying attention to the necessity of single daily dose administration,
short time of treatment and monitoring serum drug concentration.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 30-32)
Wstêp
Mukowiscydoza (zw³óknienie torbielowate, ang. cystic fibrosis) jest najczêstsz¹
uwarunkowan¹ genetycznie chorob¹ monogenow¹. Wystêpuje raz na 2500 urodzeñ
wród osób rasy bia³ej. G³ówn¹ przyczyn¹
zachorowañ i zgonów wród chorych na
mukowiscydozê s¹ choroby p³uc. Nawracaj¹ce infekcje uk³adu oddechowego wymagaj¹ zastosowania adekwatnej antybiotykoterapii. Czêsto stosowane leczenie polega
na jednoczesnym podaniu antybiotyku aminoglikozydowego (AA) oraz beta-laktamowego [18]. Takie po³¹czenie zapewnia dzia³anie synergistyczne leków oraz zapobiega
rozwojowi opornoci wród patogenów [2].
AA wykazuj¹ wysok¹ skutecznoæ w terapii
zw³aszcza zaka¿eñ wywo³ywanych przez
bakterie Gram-ujemne. Jednak ich nefro- i
ototoksycznoæ oraz stosunkowo w¹ski zakres terapeutyczny czyni¹ leczenie mniej
bezpiecznym [9]. Mukowiscydoza jest chorob¹, w której obserwuje siê odmienn¹ farmakokinetykê wielu leków. Chorzy ci zwykle dobrze toleruj¹ terapiê AA, a czêstoæ
pojawiania siê ich nefrotoksycznoci zdaje
siê byæ ni¿sza w porównaniu z populacj¹ bez
mukowiscydozy [15]. W tym zakresie istniej¹
jednak kontrowersje w pimiennictwie
[4,8,13]. Poni¿ej przedstawiamy opis przypadku chorej z mukowiscydoz¹ i poaminoglikozydow¹ ostr¹ niewydolnoci¹ nerek.
Opis przypadku

19-letnia kobieta z mukowiscydoz¹ i rozstrzeniami oskrzeli w przebiegu tej choroby zosta³a prze30

niesiona do Kliniki z innego orodka z powodu biochemicznych cech ostrej niewydolnoci nerek.
Wczeniej chora by³a wielokrotnie hospitalizowana i nie stwierdzano u niej cech choroby nerek.
Przy przyjêciu nie wykonano badania ogólnego
moczu. Z powodu infekcyjnego zaostrzenia choroby podstawowej podawano chorej amikacynê (1
g/dobê w dwóch dawkach podzielonych) oraz ceftazidim (6 g/dobê). Terapiê kontynuowano przez
12 dni. Z powodu utrzymuj¹cych siê dusznoci i
podejrzenia zatorowoci p³ucnej wykonano u chorej tomografiê komputerow¹ klatki piersiowej z
podaniem rodka kontrastowego. Od 11 doby antybiotykoterapii obserwowano narastaj¹ce wartoci stê¿enia kreatyniny 1,2 mg/dl - 1,9 mg/dl - 2,1
mg/dl. Zaprzestano podawania amikacyny i ceftazidimu, w³¹czono werapamil, amlodypinê oraz furosemid (120 mg/dobê). W badaniu ogólnym moczu stwierdzono bia³komocz 1,6 g/dobê, krwinkomocz i leukocyturiê. W trakcie hospitalizacji stwierdzono narastaj¹ce obrzêki podudzi, jednorazowo
podwy¿szone wartoci cinienia têtniczego do 170/
100mmHg. Nie zaobserwowano zmiany w iloci
oddawanego moczu a diureza dobowa wynosi³a
1500-2000 ml. W badaniu USG nerek stwierdzono: prawa 13 cm, lewa 11,8 cm o podwy¿szonej
echogenicznoci mi¹¿szu i oceniono je jako powiêkszone u chorej o wzrocie 158 cm. Zdecydowano o przeniesieniu pacjentki do Kliniki Nefrologii. Przy przyjêciu stwierdzono obrzêki podudzi
oraz tachykardiê 120/min. W badaniach biochemicznych: stê¿enie kreatyniny wynosi³o 2,28mg/
dl, mocznika 91 mg/dl, bia³komocz 6,5 g/dobê.
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Stwierdzono równie¿ niedokrwistoæ mikrocytarn¹
(hemoglobina 9 g/dl, hematokryt 27%, MCV 75,7fl,
MCH 24,6 pg) cechy niedoboru ¿elaza (ferrytyna
12,85ng/ml, ¿elazo 20 mg/dl). Rozpoznano ostr¹
poaminoglikozydow¹ niewydolnoæ nerek. Zwiêkszono dawkê leków moczopêdnych do 160 mg/d
oraz doustn¹ poda¿ p³ynów. Diureza w trakcie hospitalizacji wynosi³a do 3000 ml/d. Uzyskano ust¹pienie obrzêków. Stê¿enie kreatyniny uleg³o normalizacji (1,16 mg/dl). Bia³komocz zmniejszy³ siê
do 3,5 g/d. Uzupe³niono niedobór ¿elaza drog¹ do¿yln¹ z popraw¹ wartoci morfologii krwi i parametrów krwinkowych (stê¿enie hemoglobiny wynosi³o 9,3 g/dl, hematokryt 29%, MCV 80 fl, MCH
26 pg) Hospitalizacja trwa³a 14 dni. Po kilku tygodniach od wypisu z Kliniki u pacjentki stwierdzono
stê¿enie kreatyniny 1,15 mg/dl a bia³komocz
zmniejszy³ siê do poni¿ej 1 g/dobê. Po kiku tygodniach uzyskano informacjê, ze chora z powodu
kolejnego infekcyjnego zaostrzenia choroby podstawowej by³a ponownie hospitalizowano w Klinice Chorób P³uc.
Omówienie
Nieprawid³owy przezb³onowy transport
jonów u chorych z mukowiscydoz¹ powoduje powstawanie bardzo gêstej, lepkiej
wydzieliny luzowej co zaburza funkcjê gruczo³ów wydzielania zewnêtrznego. Do najczêciej wystêpuj¹cych objawów nale¿¹ niewydolnoæ trzustki oraz przewlek³e i nawracaj¹ce zaka¿enia uk³adu oddechowego.
Upoledzenie mechanizmów oczyszczania
luzowo-rzêskowego w drogach oddechowych wywo³uje równie¿ przewlek³¹ kolonizacjê bakteryjn¹ oraz rozwój rozstrzeni
oskrzeli. W badaniach bakteriologicznych
plwociny i wydzieliny oskrzelowej najczêciej
stwierdza siê mieszan¹ florê bakteryjn¹,
m.in. Staphyloccocus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae
[8,16]. Ze wzglêdu na zakres dzia³ania przeciwbakteryjnego AA s¹ czêsto stosowane
w leczeniu pacjentów z mukowiscydoz¹.
Mukowiscydoza jest chorob¹, w której obserwuje siê odmienn¹ farmakokinetykê wielu leków. W przypadku AA chodzi o zwiêkszony klirens nerkowy tych leków oraz
zwiêkszon¹ objêtoæ dystrybucji. W przeprowadzonym badaniu po podaniu standardowej dawki AA uzyskano ni¿sze stê¿enia leku
w surowicy w porównaniu z chorymi nie obci¹¿onymi mukowiscydoz¹ [7]. Przyczyny
tych odmiennoci pozostaj¹ nadal s³abo
poznane.
Dzia³anie bakteriobójcze AA zale¿y od
ich maksymalnego stê¿enia uzyskiwanego
po podaniu leku oraz od tzw. efektu postantybiotykowego, polegaj¹cego na tym, ¿e
dzia³anie bakteriobójcze utrzymuje siê nawet wtedy, gdy stê¿enie leku w surowicy
spada poni¿ej minimalnego stê¿enia hamuj¹cego (MIC) i jest tym wiêksze im wy¿sze
by³o szczytowe stê¿enie leku [12]. Pierwsze
doniesienia o nefrotoksycznoci AA pochodz¹ z 1945 roku. G³ówn¹ jego przyczyn¹ jest
gromadzenie AA w liposomach komórek
nab³onka cewek bli¿szych kory nerek. W
mitochondriach komórek cewek dochodzi do
powstania produktów redukcji tlenu m.in.
nadtlenku wodoru, rodnika hydroksylowego
[17]. Kumulacja AA i rozpad liposomów powoduj¹ martwicê komórek i rozwój ostrej
niewydolnoci nerek, pewne znaczenie ma

równie¿ bezporednie dzia³anie zgromadzonego leku na produkcjê bia³ek. Chorzy leczeni AA maj¹ doæ czêsto tubulopatiê objawiaj¹c¹ siê zwiêkszon¹ nerkow¹ utrat¹
jonów potasu, magnezu i wapnia. W stwierdzeniu jej pomocne jest oznaczanie stê¿enia N-acetylo-beta-D-glukozaminidazy b¹d
beta2-mikroglobuliny. Obecnie wy¿ej wymienione oznaczenia stosowane s¹ wy³¹cznie
w badaniach naukowych, nie maj¹ zastosowania w praktyce klinicznej [15]. Do czynników ryzyka rozwoju niewydolnoci nerek
zalicza siê g³ównie czas trwania leczenia
oraz stosowanie innych potencjalnie nefrotoksycznych leków takich jak du¿e dawki
furosemidu, wankomycyny, kolistyny, ceftazidimu. Pojawiaj¹ siê doniesienia, i¿ po³¹czenie AA i ceftazidimu mo¿e zwiêkszyæ
ryzyko choroby nerek u osób z mukowiscydoz¹ [14]. Znaczenie ma równie¿ ogólny
stan chorego i zaburzenia elektrolitowe.
Nefrotoksycznoæ ujawnia siê najczêciej
jako ostra martwica cewek. Wspó³istniej¹ce ostre ródmi¹¿szowe zapalenie nerek
zdaje siê nie mieæ wystarczaj¹cego nasilenia by zredukowaæ w znacz¹cy sposób GFR.
Mo¿e ono wynikaæ z w³¹czenia do terapii ceftazidimu [14]. Nasilony bia³komocz u naszej
chorej sugeruje wspó³istnienie u niej tak¿e
takiego mechanizmu uszkodzenia nerek.
U osób z mukowiscydoz¹ z powodu
przewlek³ej kolonizacji dróg oddechowych
przez bakterie, które stymuluj¹ uk³ad odpornociowy dochodzi do produkcji przeciwcia³.
Tworz¹ce siê kompleksy immunologiczne
mog¹ wp³ywaæ na rozwój nefropatii, która w
po³¹czeniu z innymi czynnikami np. terapi¹
AA mo¿e pogarszaæ funkcjê nerek [1]. Opisywano równie¿ bardzo rzadkie przypadki
rozwoju amyloidozy u osób z mukowiscydoz¹ [5]. Innym potencjalnie gronym powik³aniem jest rozwój niewydolnoci nerek po
podaniu radiologicznych rodków kontrastowych. Nale¿y zatem pamiêtaæ o zastosowaniu odpowiedniego przygotowania pacjenta
z mukowiscydoz¹ przed planowanym badaniem, zw³aszcza w trakcie terapii AA lub te¿
unikaæ badañ ze stosowaniem kontrastu w
trakcie leczenia AA [3]. Opisywana chora
mia³a wykonywane badanie kontrastowe
przy jednoczesnym leczeniu AA, bez kontroli czynnoci nerek i specjalnej procedury
przygotowawczej. Nie jest wykluczone, ¿e
mog³o mieæ to sprzyjaj¹cy wp³yw na neurotoksyczne dzia³anie AA.
Do innych aspektów terapii AA nale¿y
sposób dawkowania tych leków. Standardem staje siê podawanie tych antybiotyków
w jednej dawce dziennej [10]. Korzyci dawkowania AA jeden raz dziennie wynikaj¹ z
ich w³aciwoci farmakokinetycznych. Poniewa¿ efekt bakteriobójczy zale¿y od maksymalnego stê¿enia leku po podaniu, stosowanie ca³ej dobowej dawki leku jednoczenie daje wy¿sze stê¿enie antybiotyku i lepszy efekt. AA wykazuj¹ wówczas wspomniany wczeniej d³ugotrwa³y efekt postantybiotykowy, który zapobiega wzrostowi bakterii,
pomimo niskiego stê¿enia leku w surowicy
(co ma miejsce zw³aszcza przy podawaniu
leku co 24 godziny). Podawanie antybiotyku w jednej du¿ej dawce powoduje szybkie
wysycenie mechanizmów transportuj¹cych
AA do komórek nab³onka cewek bli¿szych,
czego efektem jest ni¿sza nefrotoksycznoæ
wynikaj¹ca z ni¿szego gromadzenia leku w
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tej tkance. Nie nale¿y jednak zapominaæ o
modyfikacji ca³kowitej dawki leku w zale¿noci od czynnoci nerek [14]. Ze wzglêdu
na odmienn¹ farmakokinetykê AA u osób z
mukowiscydoz¹ podczas terapii, niezale¿nie od sposobu dawkowania, zaleca siê regularn¹ kontrolê stê¿enia leku w surowicy
(co nie jest standardem u pozosta³ych chorych), monitorowanie parametrów nerkowych oraz stê¿enia elektrolitów. Konieczne
jest równie¿ powstrzymanie siê od podawania innych potencjalnie nefrotoksycznych
leków m.in. du¿ych dawek furosemidu, niesteroidowych leków przeciwzapalnych [14].
W celu ograniczenia dzia³añ niepo¿¹danych
AA w czasie stosowania do¿ylnego, podawano je w inhalacji [11]. Terapia AA w inhalacji równie¿ nie chroni pacjentów z mukowiscydoz¹ przed rozwojem ostrej martwicy
cewek nerkowych a efekt dzia³ania mo¿e
byæ mniejszy. Przeprowadzone badanie potwierdzi³o, i¿ podawana wziewnie tobramycyna jest wch³aniana do krwi i mo¿e mieæ
toksyczny wp³yw na nerki [6].
Po zastosowaniu terapii AA u przedstawianej chorej, podobnie jak u pacjentów
opisywanych w cytowanym pimiennictwie,
pojawi³y siê objawy ostrej niewydolnoci
nerek. Przemawia za tym czas jej pojawienia siê (11 doba leczenia) oraz pomylny
przebieg. Nefrotoksyczny efekt amikacyny
móg³ byæ nasilony przez jednoczesne podanie ceftazidimu (ródmi¹¿szowe zapalenie nerek) a tak¿e rodka kontrastowego
podczas badania TK. Za z³o¿onym efektem
nefrotoksycznym mo¿e przemawiaæ nasilony bia³komocz, zazwyczaj nie wystêpuj¹cy
w onnn po AA. Odnosz¹c siê do sposobu
dawkowania AA, mo¿na postawiæ tezê, i¿
podanie leku w sugerowany w pimiennictwie bezpieczniejszy sposób (jeden raz
dziennie) móg³by zapobiec dzia³aniu nefrotoksycznemu AA. Nie oznacza to jednak, i¿
poprzez sam sposób dawkowania mo¿na
ca³kowicie wyeliminowaæ ryzyko pojawienia
siê dysfunkcji nerek. Analizuj¹c przebieg
przeprowadzonej antybiotykoterapii nale¿y
stwierdziæ, i¿ w tym przypadku wskazane
by³oby oznaczanie stê¿enia leku w surowicy a tak¿e skrócenie okresu stosowania
leku. Po przeniesieniu chorej do naszej Kliniki zmodyfikowano leczenie diuretyczne i
uzyskano normalizacjê parametrów nerkowych. Taki pozytywny przebieg ostrej niewydolnoci nerek jest doæ charakterystyczny dla poaminoglikozydowej ich dysfunkcji.
Ze wzglêdu na chorobê podstawow¹ istnieje du¿e prawdopodobieñstwo pojawienia siê
kolejnych wymagaj¹cych antybiotykoterapii
zaostrzeñ infekcyjnych. Wówczas nale¿y
zachowaæ szczególn¹ ostro¿noci¹ przy
powtórnym w³¹czeniu do terapii AA pamiêtaj¹c, ¿e raczej powinno siê unikaæ tej terapii. Konieczna bêdzie równie¿ kontrola stê¿enia AA w surowicy. Pomimo ryzyka rozwoju ostrej niewydolnoci nerek nale¿y pamiêtaæ, ¿e po zastosowaniu wymienionych
rodków ostro¿noci, AA stanowi¹ wartociow¹ grupê leków stosowanych w leczeniu osób z mukowiscydoz¹.
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