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Wyciêcie pêcherzyka ¿ó³ciowego metod¹
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W okresie 2000-2008 w II Klinice Chirurgii Ogólnej CMUJ w Krakowie wykonano 3 cholecystektomie laparoskopowe u chorych po przeszczepieniu nerki.
Scharakteryzowano czynniki sprzyjaj¹ce powstaniu kamicy pêcherzyka ¿ó³ciowego u chorych poddanych przewlek³ej immunosupresji oraz wynikaj¹ce z tego
powik³ania. Przedstawiono wskazana do leczenia operacyjnego bezobjawowej
kamicy pêcherzyka ¿ó³ciowego chorych po przeszczepieniu nerki. Omówiono
w³asne dowiadczenia i mo¿liwoci zastosowania cholecystektomii laparoskopowej. Nie stwierdzono powik³añ wynikaj¹cych z zastosowanej metody leczenia. Wyciêcie pêcherzyka ¿ó³ciowego metod¹ laparoskopow¹ u chorych po przeszczepieniu nerki jest metod¹ bezpieczn¹ i nie wp³ynê³o na dalsze prawid³owe
funkcjonowanie przeszczepionej nerki.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 22-25)
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Between 2000-2008 in the 2nd Department of Surgery, Jagiellonian University, Medical College 3 laparoscopic cholecystectomies were performed in patients after kidney transplantation. Immune suppression as a risk factor for development of the stones and possibility of related complications was discussed.
Indications for operative management of asymptomatic gallbladder lithiasis in
kidney transplant recipients were demonstrated. We presented our experience
with the use of laparoscopic cholecystectomy in those patients. There were no
procedure-related complications. Laparoscopic cholecystectomy in patients with
kidney transplantation is a safe procedure without untoward effect on functioning of the transplanted organ.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 22-25)

Jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ medycyny XX wieku by³ rozwój transplantologii. Pojawienie siê mo¿liwoci przeszczepiania poszczególnych narz¹dów szeroko
otworzy³o drzwi nowym mo¿liwociom leczenia oraz przywróci³o nadziejê wielu ciê¿ko chorym. Najczêciej przeszczepianym
narz¹dem jest nerka. W okresie 1947- 1999
w 581 orodkach transplantacyjnych na
wiecie wykonano 473 597 zabiegi przeszczepiania tego narz¹du. W latach 19662006 w Polsce wykonano 12 908 zabiegów
przeszczepienia nerki, w tym ponad 80%
chorych ¿yje, a ponad 60% ma czynny przeszczep nerki [5]. Od 2000 roku w Polsce
wykonuje siê oko³o 1000 przeszczepieñ
nerek rocznie (od 826 w 2000 do 1089 w
2005) [5,13]. Wraz z rozwojem transplantologii pojawi³y siê jednak nowe problemy.
Jednym z nich jest leczenie kamicy pêcherzyka ¿ó³ciowego zarówno przed jak i po
transplantacji. Chorzy po przeszczepieniach
z uwagi na koniecznoæ stosowania immunosupresji s¹ w wiêkszym stopniu nara¿eniu na powik³ania infekcyjne, za kamica
pêcherzykowa mo¿e stanowiæ potencjalne
ich ród³o. St¹d u biorców podnoszony bywa
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równie¿ problem jej bezobjawowej postaci
[6,10,14,17].
Omówiono zasady kwalifikacji, sposób
postêpowania i jego wyniki u trojga chorych
po przeszczepieniu nerki z bezobjawow¹
kamic¹ pêcherzykow¹ leczonych w II Katedrze Chirurgii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie w latach
2000-2008.
Chory 1.

Chory D.J. lat 56 (nr hist. chor. 1647/02) zosta³ przyjêty do Kliniki celem leczenia operacyjnego bezobjawowej kamicy pêcherzyka ¿ó³ciowego,
któr¹ stwierdzono 2 miesi¹ce wczeniej w badaniu USG jamy brzusznej. Choremu przed 9 laty
przeszczepiono nerkê z powodu terminalnej niewydolnoci, przed rokiem za usuniêto j¹ na skutek reakcji pónego odrzucenia przeszczepu. Chory zg³oszony do ponownego przeszczepienia nerki i jest w trakcie przygotowywania do zabiegu. W
badaniach laboratoryjnych stwierdzono: potas 5,0
mmol/l; mocznik  17,9 mmol/l; kreatynina  775
µmol/l; hematokryt  38,2%; hemoglobina  13,1
g/dL. W badaniu fizykalnym brzuch bez odchyleñ.
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Tabela I
Wywiad i badanie.
Medical history and tests.
D.J.

S.P.

J.P.

Wiek (lata)

56

24

43

Data przeszczepu

1993* (47 r.¿.)

2004 (21 r.¿.)

2000 (35 r.¿.)

Kam ica pêcherzy ka
¿ó³ciow ego

od 2 m iesiêcy

od kilku m iesiêcy

od 5 lat

Objaw y kam icy pêcherzy kow ej

bez objaw ów

bez objaw ów

bez objaw ów

Wskazania do w y ciêcia
pêcherzy ka ¿ó³ciow ego

profilakty ka
przed planow any m zabiegiem
ponow nego przeszczepienia nerki

elim inacja potencjalnego ród³a infekcji

elim inacja potencjalnego ród³a infekcji

Choroby w spó³istniej¹ce

nadcinienie têtnicze; hiperlipidem ia

Przew lekle za¿y w ane leki

cy klospory na A m y kofenolan m ofety lu
(CellCept)
encorton
losartan
locipidina
m etoprolol
doksazosy na
allopurinol
sim w astaty na

U SG

nadcinienie têtnicze
hiperlipidem ia
cukrzy ca postery dow a
cy klospory na A m y kofenolan m ofety lu
(CellCept)
encorton
ticlopidy na
etoprolol
doksazosy na
furosem id
allopurinol
glim epiry d

pêcherzy k
¿ó³ciow y

o cianie 3 m m
z liczny m i drobny m i
z³ogam i

o praw id³ow ej cianie, kam iczy.

drogi ¿ó³ciow e w ew n¹trz
i
zew n¹trzw ¹trobow e

nieposzerzone

nieposzerzone

nieposzerzone

nerki

obie nerki m a³e
m arskie

obie nerki praw id³ow ego po³o¿enia m a³e
(praw a 59 x 21 m m , lew a 45x22 m m )
o zatarty m zró¿nicow aniu
m i¹¿szow ocentralny m

obie nerki praw id³ow ej lokalizacji
(praw a 80 x 50 m m , lew a 65 x 25 m m )
o zatarty m zró¿nicow aniu m i¹¿szow ocentralny m . Obraz nerki m arski

nad praw y m talerzem biodrow y m
o praw id³ow ej w ielkoci (98 x 48 m m ),
praw id³ow ej gruboci m i¹¿szu (21-22 m m ),
praw id³ow ej echogenicznoci

nad lew y m talerzem biodrow y m
przeszczepiona nerka w ielkoci
123 x 75 m m ) o praw id³ow y m obrazie
m i¹¿szu i echu centralny m .

28,4

34,6

nerka przeszczepiona
BM I

*2001 usuniêto przeszczepiona nerkê

BMI 30,3; CTK 140/75 mmHg. Cholecystektomiê
laparoskopow¹ wykonano w typowy sposób z drena¿em lo¿y po wyciêtym pêcherzyku ¿ó³ciowym.
Przebieg pooperacyjny by³ niepowik³any, dren z
jamy brzusznej usuniêto w 1-wszej dobie po zabiegu. Równie¿ w 1-wszej dobie wprowadzono dietê kleikow¹. Chory zosta³ wypisany z Kliniki w 2giej dobie po zabiegu i podjêto dializy. Badanie
histologiczne wykaza³o: cholecystitis chronica calculosa (badanie wykonano w Katedrze Patomorfologii CMUJ, kierownik prof. dr hab. Jerzy Stachura).
Chory 2.

Chory S.P. lat 24 (nr hist. chor. 1240/07) zosta³ skierowany do Kliniki celem leczenia operacyjnego kamicy pêcherzyka ¿ó³ciowego, stwierdzonej w badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej kilka miesiêcy wczeniej. Przeszczepienia nerki
dokonano u chorego przed 3 laty. Dodatkowo chory by³ leczony na nadcinienie têtnicze oraz hyperlipidemiê. Immunosupresjê prowadzono przy
pomocy Cyklosporyny A, mykofenolanu mofetylu
(CellCept) oraz encortonu. W USG jamy brzusznej potwierdzono kamicê pêcherzyka ¿ó³ciowego
oraz prawid³owy obraz nerki przeszczepionej. W

30,3

kam iczy.

r¿- rok ¿ycia

badaniach laboratoryjnych stwierdzono: potas  4,9
mmol/l; mocznik 9,9 mmol/l; kreatynina  101
µmol/l; hematokryt  41,3 %; hemoglobina  13,1
g/dL. W badaniu fizykalnym brzuch by³ bez odchyleñ BMI  28,4; CTK  130/80 mmHg. Wykonano
cholecystektomiê laparoskopow¹ w os³onie antybiotykowej z drena¿em lo¿y po pêcherzyku ¿ó³ciowym. Dren usuniêto w 1-wszej dobie po operacji.
Równie¿ w 1-wszej dobie po zabiegu wprowadzono od¿ywianie doustne. Przebieg pooperacyjny by³
niepowik³any. Chory zosta³ wypisany z Kliniki w 2ej dobie po zabiegu. W badaniu histologicznym
stwierdzono: cholecystitis chronica (badanie wykonano w Katedrze Patomorfologii CMUJ, kierownik prof. dr hab. Jerzy Stachura).
Chory 3.

Chory J.P. lat 43 (nr hist. chor. 449/08) zosta³
przyjêty do Kliniki w celu leczenia operacyjnego
kamicy pêcherzyka ¿ó³ciowego, któr¹ stwierdzono w badaniu USG 5 lat wczeniej. Chory przeby³
przed 7 laty przeszczepienie nerki. Dodatkowo by³
on leczony od 20 lat z powodu nadcinienia têtniczego, a od 8 lat cukrzycy posterydowej i hyperlipidemii. Stosowana immunosupresja wed³ug schematu: Cyklosporynê A, mykofenolan mofetylu (Cel-
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lCept), encorton. Kontrolne USG potwierdzi³o obecnoæ kamicy pêcherzykowej, a przeszczepiona
nerka mia³a prawid³owy obraz mi¹¿szu i echa centralnego. Badania dodatkowe wykaza³y: potas 
4,4 mmol/l; mocznik  7,3 mmol/l; kreatynina  167
µmol/l; hematokryt  37,1%; hemoglobina  12,6
g/dL. W badaniu fizykalnym brzuch z wyczuwaln¹
przepuklin¹ pêpkow¹, woln¹. BMI  34,6; CTK 
150/90 mmHg. Wykonano cholecystektomiê laparoskopow¹ z drena¿em lo¿y po usuniêtym pêcherzyku ¿ó³ciowym. Dodatkowo zaopatrzono przepuklinê pêpkow¹ metod¹ Mayo. Dren usuniêto w 2giej dobie po zabiegu. Od 1-wszej doby wprowadzono ¿ywienie doustne. W okresie oko³ooperacyjnym stosowano przed³u¿on¹ antybiotykoterapiê
(ceftriakson 2 x 1g). Chorego wypisano z Kliniki w
4 dobie po zabiegu. W badaniu histologicznym
stwierdzono: cholecystitis chronica (badanie wykonano w Katedrze Patomorfologii CMUJ, kierownik prof. dr hab. Jerzy Stachura).
Omówienie
W tym roku minê³o 42 lata od wykonania w Polsce pierwszego udanego przeszczepienia nerki. 26 stycznia 1966 roku
zespó³ pod kierownictwem prof. Jana Nie-
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Tabela II
Leczenie.
Treatment.

D.J.
Rodzaj zabiegu operacy jnego

cholecy stektom ia laparoskopow a

S.P.

J.P.

cholecy stektom ia laparoskopow a

cholecy stektom ia laparoskopow a, operacja przepukliny
pêpkow ej m etod¹ M ay o

Czas drena¿u

1 doba

1 doba

2 doby

Anty bioty koterapia

profilakty ka oko³ooperacy jna

profilakty ka oko³ooperacy jna

przed³u¿ona profilakty ka oko³ooperacy jna (ceftriakson 2x1g)

¯y w ienie doustne

1-w sza doba po zabiegu

1-w sza doba po zabiegu

1-w sza doba po zabiegu

Pow ik³ania

bez pow ik³añ

bez pow ik³añ

bez pow ik³añ

Czas hospitalizacji (po zabiegu)

2 doby

2 doby

4 doby

cholecy stitis chonica

cholecy stitis chronica ly m phonodulitis
(w êze³ ch³onny przy szy jkow y )

Badanie hist. pat.

cholecy stitis chronica calculosa.

lubowicza w 1-wszej Klinice Chirurgii Akademii Medycznej w Warszawie dokona³
przeszczepienia nerki 19-letniej uczennicy
szko³y pielêgniarstwa Danucie Milewskiej
[13]. By³a to 620 tego typu operacja na wiecie [13]. Chorzy po alloprzeszczepie s¹ nara¿eni na liczne powik³ania takie jak reakcje odrzucenia przeszczepu, infekcje czy te¿
rozwój chorób nowotworowych [13,15]. Czêsto podnoszona bywa wiêksza zapadalnoæ
na kamicê pêcherzyka ¿ó³ciowego chorych
przewlekle dializowanych po przeszczepieniu nerki w porównaniu z pozosta³¹ populacj¹ [6,9,14,17]. Jeszcze wiêkszy odsetek
kamicy ¿ó³ciowej wystêpuje u chorych po
przeszczepieniu serca [12]. Uwa¿a siê, ¿e
do powstania z³ogów w pêcherzyku mo¿e
prowadziæ d³ugotrwa³e za¿ywanie leków
immunosupresyjnych, a szczególnie cyklosporyny A [2,8,10,14,17]. Niepo¿¹dane dzia³anie cyklosporyny A zwi¹zane jest ze zwiêkszeniem proporcji kwasu chenodezoksycholowego w stosunku do kwasu cholowego
oraz jej efektem hepatotoksycznym [2,10].
Van Petersen w blisko 8 letniej obserwacji
chorych po przeszczepieniu nerki stwierdzi³,
¿e kamica pêcherzykowa wyst¹pi³a u 20,7%
[10]. Jeszcze wy¿szy odsetek  43,9% by³
stwierdzany u chorych po przeszczepieniu
nerki wraz z trzustk¹ [10]. Sarnio badaj¹c
fiñsk¹ populacjê wykaza³, ¿e kamicê stwierdzono u 9% osób po przeszczepieniu nerki
[14]. Greenstein doszed³ do podobnych
wniosków kontroluj¹c ultrasonograficzne
chorych po przeszczepieniu nerek stwierdzi³ u 7,11% kamicê pêcherzyka ¿ó³ciowego (stosunek kobiet do mê¿czyzn 8/7). redni wiek kobiet, u których wykryto kamicê
wynosi³ 38, a mê¿czyzn 54 lat [6]. Niektórzy
autorzy jak Jackson czy Melvin s¹ odmiennego zdania [8,11]. Jackson w swoim badaniu obejmuj¹cym 411 chorych po przeszczepieniu nerek nie wykaza³ zwiêkszonej
zachorowalnoci na kamicê pêcherzyka
¿ó³ciowego [8].
Taktyka postêpowania u osób z bezobjawow¹ kamic¹ pêcherzyka ¿ó³ciowego jest
przedmiotem pewnej kontrowersji. U chorych bez dodatkowych czynników ryzyka,
czy chorób wspó³istniej¹cych mo¿na przyj¹æ postawê wyczekuj¹c¹ i kwalifikowaæ ich
do leczenia operacyjnego po wyst¹pieniu
pierwszych dolegliwoci. Metaanaliza Friedmana, opracowana dla tzw. zdrowej populacji, wykaza³a, ¿e w pierwszym roku od
wykrycia bezobjawowej kamicy pêcherzykowej u 3% chorych pojawiaj¹ siê objawy, a z
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ka¿dym nastêpnym rokiem dodatkowo dotycz¹ one kolejnych 1-2% [1]. Wobec takich
danych zdania chirurgów co do optymalnego sposobu postêpowania s¹ podzielone.
Niektórzy autorzy zalecaj¹ obserwacjê, inni
uwa¿aj¹, ¿e cholecystektomia jest wskazana u m³odych osób z przewidywanym d³u¿szym okresem prze¿ycia.
Inaczej rzecz siê przedstawia u chorych
przed transplantacj¹ nerki, jak równie¿ po
jej wykonaniu. Obecnie wiêkszoæ autorów
sk³ania siê do wyciêcia pêcherzyka ¿ó³ciowego metod¹ laparoskopow¹ przed wykonaniem przeszczepienia [1,6,8,9,14,16]. Ma
to poprzez eliminacjê potencjalnego ród³a
zaka¿enia stanowiæ zabezpieczenie przed
powik³aniami infekcyjnymi. Ich ryzyko w
transplantologii jest szczególnie istotne [13].
Do ich wyst¹pienia przyczynia siê sama
operacja, przeszczepienie tkanki o odmiennym uk³adzie antygenowym mog¹cej byæ
równoczenie potencjalnym ród³em zaka¿enia oraz stosowana immunosupresja [13].
Tych samych argumentów u¿ywa siê dla
uzasadnienia wykonywania cholecystektomii w przypadku bezobjawowej kamicy wykrytej po przeszczepieniu nerki [6,8,9,14,
16], podobnie jak to mia³o miejsce w omawianej grupie chorych. Oprócz troski o zabezpieczenie ich przed wyst¹pieniem powik³añ infekcyjnych podkrela siê te¿ aspekt
profilaktyki onkologicznej. U chorych poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu
zagro¿enie wystêpowaniem nowotworów
z³oliwych jest wyranie wy¿sze. Jako, ¿e
wiêkszoæ raków pêcherzyka ¿ó³ciowego
wspó³istnieje z kamic¹ j¹ tak¿e uwa¿a siê
za czynnik ryzyka. Stanowi to dodatkowe
uzasadnienie dla usuniêcia pêcherzyka ¿ó³ciowego, nawet gdy chory nie podaje ¿adnych dolegliwoci. Cholecystektomia jest
szczególnie wskazana w przypadku wywiadu rodzinnego w kierunku raka pêcherzyka
¿ó³ciowego, a tak¿e nieprawid³owoci ciany pêcherzyka, zw³aszcza przy tzw. pêcherzyku porcelanowym.
W przypadku objawowej kamicy pêcherzykowej cholecystektomia zarówno przed
jak i po przeszczepieniu nerki jest metod¹
bezpieczn¹ i szeroko stosowan¹ [3,4,7].
Melvin odnotowa³ powik³ania u 6 (11,5%)
chorych po 52 cholecystektomiach zarówno klasycznych, jak i laparoskopowych. Nie
obserwowa³ powik³añ miertelnych, ani nasilonej reakcji odrzucania przeszczepu [11].
Podobne obserwacje poczynili Greenstein
[6], Hull [7] oraz DeIorio po zabiegu metod¹

laparoskopow¹ [4]. Jedynie Sarkio i Courcoulas oraz DeIorio po zabiegu klasycznym
odnotowali pojedyncze ciê¿kie powik³anie
zakoñczone mierci¹ chorych [3,4,14].
Okres hospitalizacji po zabiegu laparoskopowym wynosi rednio 1-2,5 doby
[3,4,7,11], a 3-7 dni po zabiegu metod¹ klasyczn¹ [4,11]. W naszym badaniu czas hospitalizacji po wykonanych zabiegach laparoskopowych wyniós³ 2,6 dnia (2-4). Doustna immunosupresja by³a w³¹czana ju¿ nastêpnego dnia po zabiegu, czyli wczeniej
ni¿ u DeIorio (2 doba po zabiegu) [4]. Autorzy podkrelaj¹ wysokie bezpieczeñstwo i
niewielk¹ iloæ powik³añ wyciêcia pêcherzyka ¿ó³ciowego szczególnie metod¹ laparoskopow¹ u chorych z bezobjawow¹ kamic¹
¿ó³ciow¹ po przeszczepie nerki [3,4,7,9].
Wnioski
1. Kamicê pêcherzykow¹ u chorego po
przeszczepieniu nerki nale¿y traktowaæ jako
wskazanie do leczenia operacyjnego nawet je¿eli nie powoduje ona ¿adnych dolegliwoci.
2. Cholecystektomia laparoskopowa
zarówno u chorych przed jak i po przeszczepieniu nerki dziêki wyeliminowaniu potencjalnego ród³a zaka¿eñ ma zapobiegaæ wyst¹pieniu powik³añ infekcyjnych, a tak¿e procesowi karcinogenezy i powstania raka pêcherzyka ¿ó³ciowego.
3. Kontrola chorych po przeszczepie
nerki powinna obejmowaæ regularne badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej celem wczesnego wykrycia zagro¿eñ w tym
kamicy pêcherzyka ¿ó³ciowego.
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