DONIESIENIA
KLINICZNE

Grulicze zapalenie otrzewnej u chorej
leczonej automatyczn¹ dializ¹ otrzewnow¹
 opis przypadku
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Pacjentka lat 36 ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, w przebiegu tocznia
trzewnego (SLE), leczona immunosupresyjnie, hemodializowana, z powodu
braku dostêpu naczyniowego zosta³a przyjêta do Kliniki Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w celu rozpoczêcia dializoterapii otrzewnowej. Chorej implantowano cewnik Tenckhoffa i rozpoczêto dializoterapiê otrzewnow¹
przy pomocy cyklera (ADO) we wrzeniu 2004 roku. W okresie od lutego do
czerwca 2005 roku u chorej wyst¹pi³y cztery epizody dializacyjnego zapalenia
otrzewnej (DZO). Posiewy p³ynu dializacyjnego by³y ja³owe. W trakcie trzeciego
epizodu DZO wykonano bezporednie badanie na obecnoæ pr¹tków grulicy i
posiew p³ynu dializacyjnego w kierunku Mycobacterium tuberculosis. W preparacie bezporednim nie stwierdzono obecnoci pr¹tków. Wynik posiewu by³
dodatni. Ze wzglêdu na spadek ultrafiltracji chorej usuniêto cewnik Tenckhoffa
i przeniesiono na hemodializy. Wnioskujemy, ¿e w przypadku nawracaj¹cych
DZO z ujemnymi posiewami nale¿y jak najszybciej wykonaæ badania w kierunku
gruliczego zapalenia otrzewnej (GZO). Wczesne wykrycie gruliczego t³a zapalenia otrzewnej i szybkie leczenie przeciwpr¹tkowe pozwala na próbê kontynuacji u chorych dializoterapii otrzewnowej.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 210-212)
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Tuberculous peritonitis in automatic peritoneal dialysis
treated woman  case report
A 36-years-old woman with end-stage renal disease because of lupus
erythematodes (SLE), immunosupressive treated, on hemodialysis, with no vascular access was admitted to Nephrology Department of Medical Univerity in
Lublin in order to start peritoneal dialysis. A Tenckhoff catheter was inserted
and automatic peritoneal dialysis (APD) was started in September 2004. Since
February to June 2005 four peritonitis were observed. Peritoneal fluid culture
were negative. During the third episode of peritonitis the direct smear of peritoneal fluid and culture for acid fast bacilli were made. The direct smear of peritoneal fluid was negative but the culture was positive. Because of ultrafiltration
failure Tenckhoff catheter was removed and the patient was transferred on
hemodialysis. We suggest that in case of recurrent negative peritonitis an examination of tuberculous peritonitis as soon as possible is needed. Early diagnosis of tuberculous peritonitis and antituberculous therapy could sustained
peritoneal dialysis treatment in the patient.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 210-212)
Wstêp
Grulica jest chorob¹ szeroko rozpowszechnion¹, ze wzrastaj¹c¹ czêstoci¹
zachorowañ zw³aszcza w regionach o wysokim rozpowszechnieniu HIV [4]. Pacjenci
leczeni nerkozastêpczo maj¹ wy¿sze ryzyko rozwoju grulicy ni¿ ogó³ populacji
[2,15,16]. Powodem jest spadek odpornoci komórkowej [2,6,8]. Ryzyko rozwoju
grulicy p³ucnej jak i pozap³ucnej u chorych
dializowanych otrzewnowo jest wysokie,
zw³aszcza w krajach Azji [11,14]. Ocenia
siê, ¿e ponad 50% pacjentów z przewlek³¹
chorob¹ nerek cierpi na pozap³ucn¹ postaæ
infekcji gruliczej [2]. Oko³o 20% pozap³ucnej lokalizacji grulicy przypada na zajêcie
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otrzewnej [3]. Powa¿nym problemem w ci¹g³ej ambulatoryjnej dializoterapii otrzewnowej jest ryzyko wyst¹pienia zapalenia
otrzewnej, co wynika z faktu obni¿enia mechanizmów odpornociowych w jamie
otrzewnej [13]. U chorych leczonych dializ¹
otrzewnow¹ czêstoæ rozwoju gruliczego
zapalenia otrzewnej jest mniejsza ni¿ 1%,
stanowi ono jednak powa¿ne powik³anie dializoterapii otrzewnowej [10]. Nastêpstwem
GZO jest zwykle koniecznoæ usuniêcia
cewnika do dializ otrzewnowych i przeniesienie chorego na hemodializy [4,11,16]
GZO nale¿y zawsze podejrzewaæ w przypadku ujemnej hodowli p³ynu dializacyjnego lub braku odpowiedzi na klasyczn¹ anty-
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biotykoterapiê [1,2].
Poni¿ej przedstawiamy opis przypadku
pacjentki leczonej automatyczn¹ dializ¹
otrzewnow¹ z gruliczym zapaleniem
otrzewnej.
Opis przypadku

Pacjentka AR lat 36 trafi³a do Kliniki Nefrologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie we wrzeniu
2004 roku z powodu braku dostêpu naczyniowego celem rozpoczêcia dializoterapii otrzewnowej.
Schy³kow¹ niewydolnoæ nerek w przebiegu tocznia trzewnego rozpoznano u chorej w padzierniku 1987 roku i rozpoczêto leczenie powtarzalnymi
hemodializami. W maju 1988 roku pacjentce przeszczepiono nerkê ze zw³ok. Nawrót tocznia i rozwiniêcie siê zmian o typie szkliwiej¹cego k³êbuszkowe zapalenia nerek by³y przyczyn¹ niewydolnoci graftu i koniecznoci jego usuniêcia w czerwcu
1994 roku. W tym samym roku pacjentka przechorowa³a WZW typu B i stwierdzono istnienie przewlek³ego WZW typu C.
W 2002 roku u chorej rozpoznano raka trzonu
macicy (adenocarcinoma) w stadium G2 i w listopadzie 2002 roku wykonano histerectomiê z prawostronn¹ adnectomi¹ (brak przydatków lewych).
W zwi¹zku z przebyt¹ chorob¹ nowotworow¹
chora zosta³a w 2003 roku skrelona z Centralnej
Listy Biorców, gdzie figurowa³o jej zg³oszenie do
kolejnego przeszczepu.
Leczona immunosupresyjnie z powodu wysokich mian przeciwcia³ przeciwj¹drowych 1:1280 i
przeciwcia³ c-ANCA: 1:10240 od 1994 roku pulsami Endoxanu i Solu-Medrolu, a nastêpnie sterydami podawanymi doustnie. Pulsy z Solu -Medrolu i
Endoxanu podawano tak¿e w 1999 roku, przy ANA
1:320. Ze wzglêdu na sta³e utrzymywanie siê obecnoci przeciwcia³ przeciwj¹drowych chora przewlekle leczona by³a sterydami doustnymi. W chwili
przybycia do Kliniki Nefrologii stosowano Solupred
w dawce 20mg/dobê. Pacjentkê zakwalifikowano
do leczenia dializami otrzewnowymi i w dniu
10.09.2004 implantowano cewnik Tenckhoffa do
jamy brzusznej. Wobec braku dostêpu naczyniowego u chorej bezporednio po za³o¿eniu cewnika rozpoczêto leczenie dializami otrzewnowymi
przy u¿yciu cyklera z zastosowaniem wymian o
ma³ych objêtociach. W czasie comiesiêcznych
wizyt kontrolnych stwierdzano prawid³owy przebieg
dializoterapii. W lutym 2005 roku wyst¹pi³ pierwszy epizod dializacyjnego zapalenia otrzewnej
(DZO), któremu towarzyszy³o zmêtnienie p³ynu, ból
brzucha, gor¹czka wzrost wartoci bia³ka C- reaktywnego (CRP) do 171,2 mg/dl. Posiew p³ynu
dializacyjnego wys³any w chwili rozpoznania DZO
by³ ja³owy. W leczeniu stosowano pocz¹tkowo Ceftazidim i Cefazolin po 1g/I-wsz¹ zmianê do p³ynu
dializacyjnego i jednorazowo 1 gram Vancomycyny dootrzewnowo (i.p.). Profilaktycznie stosowano Ketokonazol doustnie. Drugi epizod DZO wyst¹pi³ po 6 tygodniach od pocz¹tku pierwszego
zapalenia, a objawy towarzysz¹ce by³y podobne
jak uprzednio ze wzrostem CRP do 118,1 mg/dl.
W leczeniu stosowalimy Vancomycinê dootrzewnowo, Proxacin do¿ylnie i Rifampicynê oraz Ketokonazol doustnie. Posiew p³ynu by³ równie¿ ja³owy. Trzeci epizod DZO pojawi³ siê po 5 tygodniach
licz¹c od pocz¹tku drugiego zapalenia, a czwarty
w 4 tygodnie po rozpoczêciu trzeciego. W przy-

padku ¿adnego z zapaleñ nie obserwowalimy
wzrostu leukocytozy krwi obwodowej, a jedynie
wzrost poziomu CRP. Epizod trzeci leczylimy analogicznie jak pierwszy: pocz¹tkowo Vancomycinê
w jednorazowej dawce podan¹ dootrzewnowo oraz
Ceftazidim i Cefazolin podawane i.p. 1x/dobê. W
trakcie trzeciego DZO u chorej wykonano badania
do przeszczepu nerki i zg³oszono jako "urgens" na
Centraln¹ Listê Biorców. Nawracaj¹ce epizody
zapalenia otrzewnej przy trzecim DZO sk³oni³y nas
do wys³ania p³ynu na bezporednie badania w kierunku pr¹tków grulicy oraz na posiewy w kierunku TBC. W preparatach bezporednich nie stwierdzono obecnoci pr¹tków kwasoodpornych, natomiast hodowla p³ynu dializacyjnego ujawni³a wzrost
pr¹tków Mycobaterium tuberculosis. Potwierdzenie dodatniego posiewu p³ynu dializacyjnego otrzymalimy jednak dopiero 11 lipca 2005 roku.
W zwi¹zku z nawrotami dializacyjnego zapalenia otrzewnej, utrzymywaniem siê cech stanu zapalnego (wysokie CRP, stany podgor¹czkowe) oraz
spadkiem ultrafiltracji 14-go czerwca 2005 roku u
chorej usuniêto cewnik Tenckhoffa, uprzednio zak³adaj¹c do ¿y³y podobojczykowej prawej cewnik
permanentny do hemodializ. Pacjentka zosta³a
przekazana do dalszego leczenia powtarzalnymi
hemodializami do orodka macierzystego w Bia³ej
Podlaskiej.
Omówienie
Pacjenci z przewlek³¹ niewydolnoci¹
nerek maj¹ zwiêkszone ryzyko wyst¹pienia
grulicy, zw³aszcza w okresie pierwszych 12
miesiêcy od rozpoczêcia leczenia dializami.
Lokalizacja infekcji gruliczej ma u nich czêsto charakter pozap³ucny [12,14]. Grulicze
zapalenie otrzewnej stanowi rzadkie, acz
powa¿ne powik³anie dializoterapii otrzewnowej [12]. W dostêpnej literaturze znalelimy jedynie przypadki opisów gruliczego
zapalenia otrzewnej u chorych leczonych
ci¹g³¹ ambulatoryjna dializ¹ otrzewnow¹.
Nie znalelimy natomiast przypadków wyst¹pienia GZO u chorych leczonych automatyczn¹ dializ¹ otrzewnow¹, jak w przypadku naszej chorej. Diagnostyka gruliczego zapalenia otrzewnej stanowi powa¿ny i
trudny problem. Nie ma bowiem ró¿nic w
manifestacji klinicznej u chorych z bakteryjnym i gruliczym zapaleniem otrzewnej
[10,11]. Zmêtnienie p³ynu, ból brzucha i gor¹czka to najczêstsze objawy gruliczego jak
i bakteryjnego zapalenia otrzewnej [7,10,11].
W trakcie gruliczego zapalenie otrzewnej
zwykle zwiêksza siê cytoza p³ynu z dominacj¹ neutrofilów, a dopiero po pewnym czasie obserwuje siê w p³ynie dializacyjnym
dominacjê limfocytów [10,11]. W naszym
przypadku stwierdzalimy pleocytozê nawet
powy¿ej 1000 komórek/mm3, a w rozmazie stwierdzalimy obecnoæ granulocytów
obojêtnoch³onnych. Sahin i wsp. zalecaj¹,
by w ka¿dym przypadku wysokiej pleocytozy p³ynu dializacyjnego z wysokim odsetkiem granulocytów obojêtnoch³onnych rutynowo wykonaæ badanie na obecnoæ pr¹tków w preparacie bezporednim i wys³aæ
p³yn dializacyjny na posiew [14].
Stwierdzenie dodatniego rozmazu w
barwieniu na pr¹tki kwasoodporne w preparatach bezporednich jest rzadkie. Obecnoæ dodatniego rozmazu wymaga bowiem
stosunkowo wysokiej koncentracji pr¹tków
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w preparacie [10]. Prakash w dwóch opisanych przez siebie przypadkach gruliczego
zapalenia otrzewnej stwierdzi³ obecnoæ
pr¹tków kwasoodpornych w przeparatach
bezporednich [11]. W przypadku naszej
chorej nie stwierdzono pr¹tków w preparacie bezporednim, a dopiero hodowla wykaza³a faktyczn¹ przyczynê nawracaj¹cych
zapaleñ otrzewnej; wyhodowano Mycobacterium tuberculosis.
Liczni badacze podkrelaj¹ w swych pracach, ¿e potwierdzenie GZO opiera siê na
dodatnich hodowlach Mycobacterium tuberculosis z p³ynu dializacyjnego, co zajmuje
zwykle kilka tygodni, a co za tym idzie przyczynia siê do opónienia rozpoznania
[9,10,11,16]. Tak by³o i w naszym przypadku. Posiew p³ynu dializacyjnego w kierunku
pr¹tków kwasoodpornych zosta³ wys³any w
po³owie maja, za dodatni wynik otrzymalimy dopiero w po³owie lipca, a wiêc po 8
tygodniach. Vadivel i wsp. podkrelaj¹ ju¿
w tytule swej pracy, ¿e podejrzenie gruliczego zapalenia otrzewnej to wycig z czasem [16]. Chodzi tu tak o szybk¹ diagnozê
jak i szybkie rozpoczêcie leczenia. Zw³oka
w leczeniu grulicy mo¿e spowodowaæ tragiczne skutki: m.in. zwiêkszenie miertelnoci [3,9], za szybka diagnoza i adekwatne
leczenie decyduj¹ o pomylnym przebiegu
grulicy u chorych z mocznic¹ [6]. Dlatego
najszybsza w chwili obecnej metoda potwierdzenia gruliczego t³a zapalenia otrzewnej
jak¹ jest metoda amplifikacji kwasów nukleinowych wymaga szczególnego polecenia w diagnostyce GZO [9].
W przypadku naszej chorej d³ugotrwa³a
diagnostyka poskutkowa³a opónieniem rozpoczêcia leczenia przeciwgruliczego i przeniesieniem chorej na hemodializy. Podobne
postêpowanie obrali Malik i wsp. gdzie jeden z chorych z GZO mia³ równie¿ usuniêty cewnik do dializ otrzewnowych i zosta³
przeniesiony na hemodializê [10]. Usuniêcie cewnika do dializ otrzewnowych w przypadku wyst¹pienia GZO sugeruje równie¿
Prakash [11]. Inni przedstawiaj¹ przypadki
skutecznego leczenia GZO z pozostawieniem cewnika do dializ otrzewnowych i równoczesnego stosowania leczenia przeciwgruliczego [10]. Nale¿y podkreliæ, ¿e jednak tylko jedno badanie donosi o 5-cioletnim prze¿yciu CADO jako metody leczenia
nerkozastêpczego u czterech chorych po
przebyciu gruliczego zapalenia otrzewnej.
[7]. Tym samym Lui i wsp. sugeruj¹, ¿e usuniêcie cewnika Tenckhoffa w przypadku
GZO nie jest nakazem, a d³ugotrwa³a kontynuacja CADO po GZO jest mo¿liwa [7].
Wariant z pozostawieniem cewnika do
dializ otrzewnowych z równoczasowym leczeniem przeciwgruliczym by³by szczególnie po¿¹dany w przypadku naszej chorej.
Dodatkowo za pozostawieniem naszej pacjentki w programie dializ otrzewnowych
przemawia³ fakt braku u niej dostêpu naczyniowego. Brak szybkiej diagnozy zmusi³ nas
jednak do za³o¿enia dostêpu typu perm-cath
i przeniesienia chorej do programu hemodializ. Abraham i wsp. sugeruj¹, by o ile nie
ma spadku ultrafiltracji dalej prowadziæ dializoterapiê otrzewnow¹, za w przypadku
spadku ultrafiltracji celowe wydaje siê przeniesienie chorego na hemodializê [1]. Obserwowany przez nas spadek ultrafiltracji u
naszej chorej przyspieszy³ niew¹tpliwie de-
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cyzjê o jej powrocie do programu hemodializoterapii.
Infekcja Mycobaterium tuberculosis u
naszej pacjentki mog³a byæ zwi¹zana ze
spadkiem odpornoci w przebiegu stosowanego leczenia immunosupresyjnego. Falcone i wsp. opisuj¹c przypadek 64 letniego
pacjenta leczonego ci¹g³¹ ambulatoryjn¹
dializ¹ otrzewnow¹ z zapaleniem otrzewnej
wywo³anym przez Mycobacterium avium
podkrelaj¹, ¿e wystêpowanie gruliczego
zapalenia otrzewnej opisywane u chorych
leczonych CAPD jest zwi¹zane z zale¿nym
od dializoterapii spadkiem odpornoci [5].
Przypomnieæ nale¿y, ¿e nasza pacjentka
by³a przewlekle leczona immunosupresyjnie
z powodu choroby zasadniczej- tocznia
trzewnego. W przesz³oci mia³a podawane
pulsy Solu-Medrolu i Endoxanu, z tak¿e stale
przyjmowa³a doustnie sterydy. Nie bez wp³ywu na jej odpornoæ pozostawa³a 6-letnia
immunosupresja stosowana w okresie po
przeszczepieniu nerki.
U naszej pacjentki nie obserwowalimy
w trakcie epizodów dializacyjnego zapalenia otrzewnej podwy¿szonej leukocytozy we
krwi obwodowej, co stwierdzali tak¿e inni
(14). Poziom bia³ych krwinek utrzymywa³ siê
w granicach 4,0-7,6-9,28x106/l. Obserwowalimy natomiast znaczny wzrost poziomu
CRP  od 98,7 przy III-cim epizodzie przez
118,1 w trakcie I-go epizodu a¿ maksymalnie do 171,2 przy II-gim epizodzie, co jest
jednym z nieswoistych przejawów procesu
zapalnego. Natomiast Sahin i wsp. zanotowali wartoæ CRP jedynie na poziomie 9,54
mg/dl [14].
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Wnioski
Dokonana przez nas obserwacja chorej
z gruliczym zapaleniem otrzewnej pozwala nam sugerowaæ aby w ka¿dym przypadku nawracaj¹cego dializacyjnego zapalenia
otrzewnej wykonywaæ badanie w kierunku
pr¹tków kwasoodpornych. Wskazane jest
wykonywanie badañ metodami daj¹cymi jak
najszybsze rozpoznanie, a wiêc metod¹
PCR. Wczesne potwierdzenie gruliczego
zapalenia otrzewnej umo¿liwia podjêcie
szybkiego leczenia przeciwgruliczego i rozwa¿enie pozostawienia chorego w programie dializoterapii otrzewnowej.
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