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Szybko postêpuj¹ca kalcyfikacja zastawki
dwudzielnej skojarzona z bakteryjnym
zapaleniem wsierdzia u pacjentki leczonej
dializ¹ otrzewnow¹
Choroby uk³adu sercowo-naczyniowego stanowi¹ g³ówn¹ przyczynê zgonów
u pacjentów leczonych nerkozastêpczo. Jednym z czynników ryzyka powik³añ
sercowo-naczyniowych jest kalcyfikacja naczyñ wieñcowych i zastawek serca.
Przedstawiamy przypadek szybko postêpuj¹cej kalcyfikacji zastawki dwudzielnej skojarzonej z bakteryjnym zapaleniem wsierdzia u pacjentki leczonej automatyczn¹ dializoterapi¹ otrzewnow¹ - ADO. Równoczenie wyst¹pi³y objawy
zastoinowej niewydolnoci serca i hipotonia. Po leczeniu antybiotykami i zabiegu kardiochirurgicznym stan chorej uleg³ wybitnej poprawie.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 266-269)
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Cardiovascular disease is a major cause of mortality in renal replacement
therapy patients. Coronary artery and valvular calcification is one of the risk
factors for the development of cardiovascular disease. We are presenting a case
of the automated peritoneal dialysis - APD patient with rapid progression of the
mitral valve calcification associated with bacterial endocarditis. The patient also
developed a congestive heart failure and hypotonia. After the treatment with
antibiotics and cardiosurgical procedure the patient's condition improved considerably.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 266-269)

Choroby uk³adu sercowo-naczyniowego
stanowi¹ g³ówn¹ przyczynê zgonów u pacjentów leczonych nerkozastêpczo [5]. Jednym z czynników ryzyka powik³añ sercowonaczyniowych jest kalcyfikacja naczyñ wieñcowych (KNW) i zastawek serca (KZS) [11,
24, 17]. Natomiast KZS jest czynnikiem ryzyka rozwoju infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW) [7]. W badaniach w³asnych u 102
pacjentów leczonych dializ¹ otrzewnow¹
(metoda CADO lub ADO) KNW wystêpowa³a w 66% przypadków, w tym 39% przypadków obserwowano równoczenie KZS.
Przedstawiamy przypadek chorej leczonej
automatyczn¹ dializ¹ otrzewnow¹, u której
w stosunkowo krótkim okresie wyst¹pi³a
kalcyfikacja zastawki dwudzielnej, w nastêpstwie której rozwinê³o siê IZW, zastoinowa
niewydolnoæ serca oraz hipotonia. Po wykonanym zabiegu operacyjnym stan chorej
uleg³ wybitnej poprawie.
Opis przypadku

Pacjentka D. P. lat 52, z przewlek³¹ chorob¹
nerek w stadium V niewydolnoci, dializowana
otrzewnowo w systemie ADO Fresenius, zosta³a
przyjêta do Kliniki Nefrologii w lutym 2008 roku z
powodu obustronnego zapalenia p³uc, zastoinowej
niewydolnoci kr¹¿enia (NYHA III/IV) oraz niedokrwistoci.
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W wywiadzie chorobowym pacjentka od 1991
roku, czyli od 36 roku ¿ycia leczona systematycznie z powodu nadcinienia têtniczego krwi  niekontrolowana nefrologicznie do lutego 2004 roku.
W lutym 2004 roku chora hospitalizowana z powodu kryzy nadcinieniowej, w trakcie pobytu
stwierdzono przewlek³¹ chorobê nerek (stadium III),
 prawdopodobnie w przebiegu przewlek³ego k³êbuszkowego zapalenia nerek. Dodatkowo stwierdzono niedomykalnoæ zastawki mitralnej I/II°, trójdzielnej I/II° i aortalnej I/II°, chorobê niedokrwienn¹ serca CCS II, oty³oæ oraz hipercholesterolemiê. W wywiadzie ginekologicznym  dwa porody
drogami naturalnymi, jedno dziecko zmar³o po porodzie.
W wywiadzie rodzinnym matka leczona z powodu nadcinienia têtniczego. Pacjentka bez na³ogów. W marcu 2004 roku pacjentka ze wzglêdu
na niedokrwistoæ zosta³a zakwalifikowana do leczenia erytropoetyn¹ przeddializacyjn¹. W listopadzie 2004 roku pacjentce z powodu pogorszenia
parametrów azotowych w surowicy krwi w znieczuleniu miejscowym implantowano cewnik Tenckhoffa
i rozpoczêto dializoterapiê otrzewnow¹ w systemie CADO (Ci¹g³¹ Ambulatoryjn¹ Dializoterapiê
Otrzewnow¹) z prawid³owym przebiegiem. W
styczniu 2005 roku z powodu przecieku p³ynu dia-
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lizacyjnego wzd³u¿ tunelu cewnika pacjentce zmieniono metodê dializy otrzewnowej na ADO (Automatyczn¹ Dializoterapiê Otrzewnow¹). W trakcie
leczenia dializoterapi¹ otrzewnow¹ u chorej wyst¹pi³y trzykrotne epizody dializacyjnego zapalenia otrzewnej  efektywnie leczone zachowawczo.
W wykonywanych posiewach z nosa i gard³a hodowano pojedyncze kolonie Staphylococcus aureus w zwi¹zku z tym stosowano profilaktyczne leczenie miejscowe w postaci maci mupiracynowej.
We wrzeniu 2006 roku chorej z powodu wysokiego wspó³czynnika Ca x P = 101,28 przy zalecanej
wartoci PTH 272 pg/ml w leczeniu w³¹czono chlorowodorek sewelameru (Renagel) w dawce 3 x
1600 mg uzyskuj¹c czasow¹ w ci¹gu kilku miesiêcy normalizacjê wspó³czynnika Ca x P = 45,28. U
pacjentki mimo utrzymywania terapii chlorowodorkiem sewelameru oraz okresowo wodorotlenkiem
glinu, po czasowej normalizacji, obserwowano jednak podwy¿szone stê¿enia fosforu oraz wspó³czynnika Ca x P powy¿ej zalecanych norm. Z uwagi na
znaczne zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorej rozszerzono diagnostykê wykonuj¹c badanie ultrasonograficzne oraz scyntygraficzne przytarczyc. Na podstawie wykonanych badañ wykluczono obecnoæ gruczolaka przytarczyc.
W wykonanym badaniu tomografii komputerowej
naczyñ wieñcowych z bramkowaniem EKG, przy
u¿yciu omiorzêdowego tomografu LightSpeed
VCT (GE) z konsol¹ diagnostyczn¹ Advantage windows 4.3 i oprogramowaniem Cardio, wykonywanym w ramach badañ naukowych w styczniu 2006
roku, nie stwierdzono zwapnieñ w têtnicach wieñcowych. Uwidoczniono jedynie drobne zwapnienie w obrêbie zastawki aortalnej, wskanik Agatstona 32, wolumetryczny 32 mm3 (rycina 1a), (rycina 1b).
Chora w dniu przyjêcia zg³asza³a dusznoæ,
ból w klatce piersiowej, kaszel oraz znacznego
stopnia os³abienie. W badaniu fizykalnym stwierdzono pojedyncze trzeszczenia u podstawy p³uc,
szmer skurczowy nad zastawk¹ mitraln¹, RR 110/
70, akcja serca miarowa, przyspieszona 90/min,
brzuch miêkki, niebolesny, bez objawów patologicznych, ladowe obrzêki koñczyn dolnych. W
badaniu EKG: rytm zatokowy, miarowy, przyspieszony 90/min. Normogram. W wykonanym badaniu radiologicznym klatki piersiowej stwierdzono
w dolnych polach obu p³uc i obwodowo w rodkowym polu p³uca prawego rozleg³e zagêszczenia
mi¹¿szowe z odczynem p³ynowym w obu jamach
op³ucnej. Poza tym w badaniu stwierdzono poszerzone wnêki, które okrelono jako odczyn wêz³owy oraz stwierdzono powiêkszone w ca³oci serce. W badaniach biochemicznych stwierdzono podwy¿szone CRP 69,84 mg/l (przy normie do 10 mg/
l), podwy¿szon¹ leukocytozê 14,55 x103 kom/µl
(norma 4,0-10,5), w rozmazie przewaga granulocytów 85,6% z jednoczesnym obni¿eniem limfocytów 9,1%, znacznego stopnia niedokrwistoæ
RBC 2,65 x 106 kom/ µl (3,8-5,2), Hb 7,3 g/dl (12
- 16), Hct 22,9 % (37-47). Pacjentce w momencie
przyjêcia, ze wzglêdu na nasilone zmiany zapalne
w klatce piersiowej, zastosowano szerok¹ antybiotykoterapiê (ceftazydym i.v. + klindamycynê i.v.)
oraz podano jednostkê koncentratu krwinek czerwonych. Z uwagi na obserwowane podwy¿szone
poziomy glikemii na czczo u pacjentki wykonano
test obci¹¿enia glukoz¹ na podstawie którego roz-
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Rycina 1
Przegl¹dowe EKG-KT serca nie wykazuje zwapnieñ w lokalizacji zastawki mitralnej w projekcji osiowej (a) i
strza³kowej (b).
The review ECG-CT of the heart does not show calcification in the location of mitral valve in the axial (a) and
sagittal (b) projection.

poznano cukrzycê i wdro¿ono insulinoterapiê. U
pacjentki obserwowano hipotoniê, nasilon¹ niewydolnoæ kr¹¿enia (NYHA IV). Po czterech dniach
leczenia obserwowano nieznaczn¹ poprawê stanu ogólnego, zmniejszenie dolegliwoci oraz obni¿enie parametrów stanu zapalnego: CRP 27,24
mg/dl, WBC 10,85 x103 kom/µl. U pacjentki jednak z powodu zaostrzenia szmeru skurczowego
nad zastawk¹ mitraln¹ wykonano badanie echokardiograficzne, w którym stwierdzono obecnoæ
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wegetacji na p³atkach zastawki mitralnej i aortalnej oraz niedomykalnoæ zastawki mitralnej III°.
W badaniu przezprze³ykowym potwierdzono obecnoæ du¿ych wegetacji na p³atkach zastawki mitralnej oraz mniejsz¹ wegetacjê zwi¹zan¹ z zastawk¹ aortaln¹. W badaniach krwi ponownie obserwowano narastanie leukocytozy, stê¿enia CRP
oraz nasilone zaburzenia gospodarki wapnio-fosforanowej mimo utrzymywania leczenia chlorowodorkiem sewelameru. Chorej czasowo w³¹czono
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leczenie wodorotlenkiem glinu. W leczeniu w³¹czono równie¿ wankomycynê i.v., z czêstotliwoci¹
umo¿liwiaj¹c¹ utrzymanie stê¿enia terapeutycznego leku we krwi, utrzymuj¹c jednoczenie dotychczasow¹ antybiotykoterapiê (ceftazydym i.v. + klindamycynê i.v.). Ze wzglêdu na ujemne wyniki posiewów krwi w kolejnym etapie zastosowano antybiotykoterapiê empiryczn¹ (wankomycyna i.v. +
gentamycyna i.v.) oraz profilaktycznie maæ mupiracynow¹ do nosa.
W wykonanych wymazach z gard³a i nosa uzyskano ujemne wyniki posiewów. Po konsultacji
kardiochirurgicznej chor¹ wstêpnie zakwalifikowano do leczenia kardiochirurgicznego oraz zalecono badanie koronarograficzne lub badanie angiograficzne tomografii komputerowej naczyñ wieñcowych. Po konsultacji kardiologicznej wykonano
badanie angiograficzne tomografii komputerowej
serca i klatki piersiowej za pomoc¹ omiorzêdowego tomografu LightSpeed VCT (GE) z konsol¹
diagnostyczn¹ Advantage windows 4.3 i oprogramowaniem Cardio. Przed badaniem nie stosowano betablokerów. Badanie przeprowadzono metod¹ skaningu przegl¹dowego oraz po do¿ylnym
podaniu rodka cieniuj¹cego w warstwach szerokoci 0,6 mm przy akcji serca ok.105/min technik¹
triple rule out (dwufazowo). Na podstawie skanów
natywnych uzyskano pó³automatyczn¹ ocenê
zwapnieñ w têtnicach wieñcowych z okreleniem
wskanika Agatstona i wolumetrycznego.
W badaniu stwierdzono: nieznacznie pogrubia³e p³atki zastawki aortalnej ze zwapnieniami
(wskanik Agatstona 173, wolumetryczny 134
mm3), bez ewidentnych obszarów patologicznych
typowych dla wegetacji oraz masywne zwapnienia p³atków i piercienia zastawki mitralnej, (wskanik Agatstona 8223, wolumetryczny 6,24 cm3) (rycina 2a), (rycina 2b). W obrêbie zastawki mitralnej
uwidoczniono równie¿ obszar hipodensyjny wielkoci 6 mm mog¹cy odpowiadaæ wegetacji lub
skrzeplinie. Nie stwierdzono typowych skrzeplin w
wietle jam serca. Uwidocznione serce by³o w ca³oci umiarkowanie powiêkszone, g³ównie w zakresie lewej komory serca i lewego przedsionka.
Stwierdzono cechy koncentrycznego przerostu
miênia lewej komory. Parametry funkcji lewej komory wynosi³y: EDV 148ml, ESV 41l, SV 107ml,
EF 72%. Nie stwierdzono odcinkowych zaburzeñ
kurczliwoci. Ujcia têtnic wieñcowych uwidoczniono w typowych miejscach, stwierdzono w obrêbie cian têtnic wieñcowych pojedyncze zwapnienia mia¿d¿ycowe  wskanik Agatstona wynosi³ 15,
wolumetryczny 25 mm3. Jednak ze wzglêdu na tachykardiê podczas badania nie uda³o siê jednoznacznie oceniæ wiat³a têtnic wieñcowych pod
k¹tem pomiaru stenozy. Kontynuowano antybiotykoterapiê empiryczn¹ ze wzglêdu na kolejne ujemne wyniki posiewów krwi. Pacjentce po oko³o 20
dniach antybiotykoterapii wykonano kontrolne badanie echokardiograficzne serca, które jednoznacznie potwierdzi³o na zastawce mitralnej obecnoæ balotuj¹cej wegetacji miêdzy jamami lewego
serca obejmuj¹cej praktycznie ca³y tylny p³atek jednoczenie nie stwierdzaj¹c obecnoci poprzednio
obserwowanej wegetacji na zastawce aortalnej. W
trakcie leczenia w wykonanych badaniach biochemicznych stwierdzano utrzymuj¹ce siê wysokie
CRP 185 mg/l, 197,87 mg/l, przy prawid³owej leukocytozie oraz stabilnej hemoglobinie. Chor¹ po
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Rycina 2
Masywne zwapnienia zastawki mitralnej widoczne w przegl¹dowym badaniu EKG-KT serca w projekcji osiowej (a) i strza³kowej (b).
The massive calcification of mitral valve visible in the ECG-CT of the heart in the axial (a) and sagittal (b)
projection.

kolejnej konsultacji kardiochirurgicznej zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego. W wykonanym
badaniu koronarograficznym wykluczono obecnoæ
istotnych zmian w têtnicach wieñcowych. Natomiast w kontrolnym badaniu radiologicznym klatki
piersiowej uwidoczniono ca³kowit¹ regresjê zmian
mi¹¿szowych w p³ucach. Przez ca³y czas leczenia
u pacjentki obserwowano prawid³owy przebieg dializoterapii otrzewnowej  Kt/V 1,97. Pacjentka w
stanie ogólnym doæ stabilnym z hipotoni¹, niewy-

dolnoci¹ kr¹¿enia (NYHA IV) przekazana zosta³a do leczenia operacyjnego w Klinice Kardiochirurgii. ródoperacyjnie po otwarciu lewego przedsionka u pacjentki stwierdzono bardzo du¿e zwapnienia w obrêbie piercienia mitralnego g³ównie u
podstawy tylnego p³atka z obecnoci¹ wegetacji.
Usuniêto zniszczony infekcj¹ przedni p³atek i czêciowo tylny p³atek zastawki mitralnej. W okolicy
podstawy P1 stwierdzono ropieñ zawieraj¹cy oko³o
2-3 ml treci p³ynnej, który szeroko otwarto i
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oczyszczono z p³ukaniem Braunolem. Nastêpnie
wszyto zastawkê mechaniczn¹ typu ATS nr. 27.
Zabieg przebiega³ bez wiêkszych powik³añ, wyjcie z kr¹¿enia pozaustrojowego przebiega³o bez
problemów. W okresie pooperacyjnym kontynuowano dializoterapiê otrzewnow¹, z mniejsz¹ objêtoci¹ p³ynu zalegaj¹cego, typu ADO uzyskuj¹c
satysfakcjonuj¹c¹ ultrafiltracjê. We wczesnym
okresie pooperacyjnym chora niestabilna hemodynamicznie  wymaga³a wlewu amin katecholowych. Ekstubowana w pierwszej dobie po zabiegu. Ze wzglêdu na wszczepienie sztucznej zastawki w leczeniu w³¹czono heparynê w pompie. W trzeciej dobie po zabiegu pacjentka wydolna kr¹¿eniowo i oddechowo, w prawid³owym kontakcie i
doæ dobrym samopoczuciu. Wczesna rehabilitacja przebiega³a prawid³owo. W leczeniu w³¹czono
Acenocumarol w celu utrzymania terapeutycznego poziomu INR w granicach 2,5-3,5. Ze wzglêdu
na spadki morfologii krwi w okresie oko³ooperacyjnym chorej przetoczono 5 jednostek koncentratu krwinek czerwonych  bez reakcji niepo¿¹danych. W ósmej dobie po zabiegu wykonano
punkcjê worka osierdziowego  ewakuowano 300
ml krwistego p³ynu. W okresie oko³ooperacyjnym
stosowano intensywn¹ insulinoterapiê. W dziesi¹tej dobie po zabiegu pacjentka w stanie stabilnym
przekazana do dalszego leczenia i rehabilitacji do
Kliniki Nefrologii. Ze wzglêdu na niedokrwistoæ
pacjentce przetoczono 2 jednostki koncentratu
krwinek czerwonych uzyskuj¹c stabilizacjê morfologii krwi. W wykonanym kontrolnym badaniu echokardiograficznym serca stwierdzono niewielk¹ iloæ
p³ynu w worku osierdziowym niewymagaj¹cego interwencji zabiegowej. Pacjentka wymaga³a codziennej modyfikacji dawki acenokumarolu wed³ug
INR. Po kilku dniach hospitalizacji w Klinice Nefrologii, ze wzglêdu na stabilny, dobry stan ogólny,
znacz¹ce zmniejszenie niewydolnoci kr¹¿enia
(NYHA II) pacjentka zosta³a przekazana z zaleceniem dalszej kontynuacji leczenia  antybiotykoterapii oraz leczenia przeciwkrzepliwego do Oddzia³u Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej w
Na³êczowie.
Dyskusja
Od pocz¹tku leczenia dializoterapi¹,
nefrolodzy obserwowali ró¿ne powik³ania
zwi¹zane z kalcyfikacj¹ ró¿nych narz¹dów
oraz naczyñ krwiononych i zastawek serca. Nie jest, wiêc to nowy problem u pacjentów leczonych nerkozastêpczo. Natomiast
nowe nieinwazyjne techniki obecnie stosowane zwiêkszy³y mo¿liwoci wykrywania
ognisk kalcyfikacji [3,23,12,14]. Najczêciej
u¿ywane s¹ dwie metody do wykrywania
KNW i KZS: tomografia komputerowa wi¹zki
elektronowej (elektron been computed tomography  EBCT) i spiralna wielorzêdowa
tomografia komputerowa (multislice spiral
computed tomography  MSCT). U naszej
pacjentki badania wykonano t¹ drug¹ metod¹. Zidentyfikowane zosta³y ró¿ne czynniki ryzyka rozwoju KNW i KZS. W pimiennictwie s¹ rozbie¿noci pomiêdzy ró¿nymi
badaczami na temat roli zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej w tworzeniu i
progresji KNW i KZS. Wiêkszoæ jednak
autorów wykaza³o, ¿e wp³yw na kalcyfikacjê maj¹ hiperkalcemia, hiperfosfatemia,

zwiêkszony wspó³czynnik Ca x P oraz leczenie aktywnymi metabolitami witaminy D
[4,16]. U naszej pacjentki w czasie leczenia
ADO obserwowano okresowo znaczny
wzrost wspó³czynnika Ca x P oraz stê¿enia
fosforu w surowicy krwi. Ponadto w okresie
progresji kalcyfikacji zastawki dwudzielnej
stwierdzono wzrost stê¿enia fibrynogenu i
CRP. Floege [8] uwa¿a, ¿e wytr¹cenia wapnia i fosforu w cianie naczynia jest procesem aktywnym, powstaj¹cym z udzia³em
komórek, a nie pasywnym, metastatycznym
zjawiskiem. Inni autorzy potwierdzaj¹ aktywny udzia³ komórek w procesie KNW. W badaniach in vitro wykazano, ¿e wzrost stê¿enia fosforu w komórkach miêni g³adkich
cian naczyñ krwiononych prowadzi do ró¿nych zmian fenotypu upodabniaj¹c te komórki do osteoblastów; dochodzi do ekspresji bia³ka Cofa-1 centralnego czynnika transkrypcyjnego ró¿nicowania procesu osteogenezy, ekspresji fosfatazy alkalicznej, wytwarzania bia³ek wi¹¿¹cych wapñ (takich jak
osteokalcyna i osteopontyna), a tak¿e do
odk³adania bogatej w kolagen macierzy zewn¹trzkomórkowej [8,20,21]. Prowadzone w
ostatnich latach badania wykaza³y, ¿e w
KNW i KZS istotna rolê odgrywa niedobór
inhibitorów kalcyfikacji wewn¹trzkomórkowej. Stosuj¹c analizê mutacji u myszy zidentyfikowano szereg inhibitorów, takich jak:
matrix GLA protein (MGP), fetuina A, osteoprotergina (OPG), osteopontyna (OPN),
bia³ko morfogenetyczne koci (BMP-7) i inne
[6, 19]. Na obecnym etapie wiedzy najlepiej
poznanym inhibitorem jest fetuina A (fetuina A/a2 Heremans Schmid glikoprotein
AHSG) jest ona inhibitorem kalcyfikacji in
vivo [10, 25]. U naszej pacjentki fetuina A
by³a obni¿ona (0,27 g/l). Wykazano, ¿e
zmienione procesem kalcyfikacji zastawki
serca stanowi¹ zwiêkszone ryzyko rozwoju infekcyjnego zapalenia wsierdzia [1,2,7].
Prawdopodobnie u naszej chorej z powodu d³ugotrwale utrzymuj¹cych siê zaburzeñ
gospodarki wapniowo-fosforanowej (wysokich wartoci wspó³czynnika Ca x P, oraz
wysokiego stê¿enia fosforu) mimo zintensyfikowanego leczenia w doæ krótkim czasie dosz³o do nasilonej kalcyfikacji p³atków
zastawki mitralnej, co predysponowa³o do
rozwoju IZW.
KNW i KZS wystêpuje zarówno u pacjentów hemodializowanych [13,15,18] jak i
dializowanych otrzewnowo [9,22,24]. KNW
i KZS jak wykazali liczni badacze prowadzi
do wyst¹pienia powik³añ sercowo-naczyniowych u pacjentów leczonych nerkozastêpczo i zwiêkszonej miertelnoci tych chorych. Prowadzone przez nas badania potwierdzaj¹ te spostrze¿enia.
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