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Infekcyjne zapalenie wsierdzia o etiologii
Escherichia coli powik³ane przetok¹ aortalnoprzedsionkow¹ u pacjenta leczonego
powtarzanymi hemodializami
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Pacjenci ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek leczeni powtarzanymi hemodializami maj¹ zwiêkszone ryzyko bakteriemii i rozwoju infekcyjnego zapalenia
wsierdzia. Opisujemy nietypowy przypadek wegetacji Escherichia coli na zastawce aortalnej wtórnie do sepsy spowodowanej zaka¿on¹ torbiel¹ nerki u
pacjenta z autosomalnym dominuj¹cym wielotorbielowatym zwyrodnieniem
nerek. W trakcie operacji kardiochirurgicznej u tego chorego stwierdzono masywn¹ wegetacjê bakteryjn¹ na zastawce aortalnej i jej piercieniu, z rozleg³¹
destrukcj¹ ciany aorty, obecnoci¹ oko³ozastawkowego ropnia oraz przetoki
³¹cz¹cej aortê z prawym przedsionkiem serca. Operacja by³a skuteczna, okres
pooperacyjny przebiega³ bez powik³añ i pacjent zosta³ wypisany do domu. Po
miesi¹cu od operacji zmar³ z powodu niewydolnoci serca. Wed³ug naszej wiedzy, jest to pierwszy opis przypadku infekcyjnego zapalenia wsierdzia o etiologii E. coli u pacjenta leczonego hemodializami.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 91-93)

Infective endocarditis due to Escherichia coli
complicated with aorto-right atrial fistula in a
haemodialysis patient
Patients with end-stage renal disease on haemodialysis are at increased
risk of bacteriemia and subsequent infective endocarditis. We report an unusual case of Escherichia coli aortic valve endocarditis in a haemodialysis patient with autosomal dominant polycystic kidney disease, admitted to the hospital with sepsis due to an infected renal cyst. At cardiosurgery massive bacterial
vegetations on the aortic valve, and adjacent annulus, with a perivalvular abscess and a fistula opening to the right atrium, and a profound destruction of
the aortic wall were found. The patient survived the operation and left the hospital after an uneventful postoperative period. However he died after a month
because of heart failure. To our knowledge it is the first description of an aorto
- atrial fistula associated with endocarditis in the haemodialysis population, but
also a first case report of E. coli endocarditis in a dialysis patient.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 91-93)
Wstêp
Pacjenci ze schy³kow¹ niewydolnoci¹
nerek leczeni powtarzanymi hemodializami
maj¹ zwiêkszone ryzyko bakteriemii i rozwoju infekcyjnego zapalenia wsierdzia
(IZW). Do czynników sprzyjaj¹cych temu
powik³aniu w wymienionej grupie chorych
nale¿¹ czêste wk³ucia do¿ylne, obecnoæ
cewników centralnych, upoledzona odpornoæ spowodowana mocznic¹, wspó³istniej¹ce wady zastawkowe, cukrzyca i niedo¿ywienie. miertelnoæ jest wysoka i wynosi
do 65% w ci¹gu roku [5,6]. Najczêstszym
czynnikiem sprawczym IZW jest Staphylococcus aureus.
Opisujemy nietypowy przypadek infekcyjnego zapalenia wsierdzia z zajêciem zastawki aortalnej, z rozleg³¹ destrukcj¹ ciany aorty, obecnoci¹ oko³ozastawkowego
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ropnia oraz przetoki ³¹cz¹cej aortê z prawym przedsionkiem serca.
Opis przypadku

62-letni mê¿czyzna z autosomalnym dominuj¹cym wielotorbielowatym zwyrodnieniem nerek,
od 10 lat leczony powtarzanymi hemodializami
zosta³ przyjêty do Kliniki z powodu stanów gor¹czkowych i dreszczy, wystêpuj¹cych od 7 dni, ogólnego os³abienia, upoledzonego apetytu, wymiotów treci¹ pokarmow¹ oraz bólu w prawej okolicy
lêdwiowej. Przez 4 dni poprzedzaj¹ce hospitalizacjê by³ leczony amoksycylin¹ z kwasem klawulanowym. W przesz³oci chorowa³ na nadcinienie têtnicze, zawa³ serca, mia³ równie¿ rozpoznawan¹ przepuklinê rozworu prze³ykowego przepony. Dwukrotnie przeby³ zaka¿enie torbieli nerki; by³
skutecznie leczony antybiotykami. Mia³ propono-
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Rycina 1
Projekcja przymostkowa w osi d³ugiej. LV - lewa komora, RV - prawa komora, LA - lewy przedsionek, AO aorta, AV - zastawka aorty. Strza³ki wskazuj¹ pogrubia³¹ przedni¹ cianê aorty i p³atki zastawki aortalnej.
Parasternal long axis view. LVleft ventricle, RV-right ventricle, LA-left atrium, Ao-aorta, AV  aortic valve.
Thickened anterior aortic wall and aortic cusps are indicated by arrows.

Rycina 2
Projekcja koniuszkowa czterojamowa.
LV - lewa komora, RV - prawa komora, LA - lewy przedsionek, RA - prawy przedsionek. Strza³ka wskazuje
wegetacje w prawym przedsionku.
Apical four chambers view. LVleft ventricle, RV-right ventricle, LA-left atrium, RA- right atrium. Vegetation is
seen in the right atrium (arrow).

wan¹ obustronn¹ nefrektomiê, lecz nie wyrazi³ na
ni¹ zgody. Dializowany by³ za porednictwem przetoki têtniczo-¿ylnej na lewym ramieniu.

Przy przyjêciu pacjent by³ zdezorientowany i posypiaj¹cy, skar¿y³ siê na problemy
z mow¹ i zaburzenia pamiêci. Temperatura
cia³a wynosi³a 39,5°C. Czynnoæ serca by³a
miarowa, 84/min, cinienie têtnicze wynosi³o 130/80 mmHg. Nie stwierdzono nieprawid³owoci w zakresie uk³adu oddechowego
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i pokarmowego, objaw Goldflama by³ dodatni po stronie prawej. Nie stwierdzono cech
zaka¿enia w okolicy przetoki do dializ. Pacjent by³ konsultowany przez neurologa, który wykluczy³ objawy oponowe i ogniskowe.
W badaniach laboratoryjnych stwierdzono stê¿enie hemoglobiny 10,8 g/dL, liczbê
krwinek bia³ych 7,3 G/L, z przewag¹ neutrocytów (76%), liczbê p³ytek 45 000/mm3
oraz OB 75 mm po 1 godzinie. RTG klatki

piersiowej by³o prawid³owe, w EKG stwierdzono rytm zatokowy miarowy i cechy przerostu lewej komory. USG jamy brzusznej
wskazywa³o na powiêkszenie jednej z torbieli prawej nerki, z mo¿liwoci¹ treci ropnej. W tomografii g³owy nie stwierdzono nieprawid³owoci. Postawiono rozpoznanie
urosepsy w przebiegu zaka¿onej torbieli
nerki. Po pobraniu posiewów krwi w³¹czono ciprofloksacynê (200 mg/dobê) i amikacynê (500 mg co drugi dzieñ) do¿ylnie. Przez
pierwsze dwa dni utrzymywa³a siê gor¹czka, nastêpnie wyst¹pi³a nasilona dusznoæ
z objawami spastycznymi oskrzeli. Pacjent
otrzymywa³ hydrokortyzon, do³¹czono równie¿ metronidazol (2 x 500 mg) do¿ylnie. W
tomografii spiralnej klatki piersiowej nie
stwierdzono cech zatorowoci p³ucnej. Przezklatkowe ECHO serca wykaza³o przerost
lewej komory, zwapnienie zastawki aortalnej z umiarkowan¹ niedomykalnoci¹, niewielki wysiêk w worku osierdziowym; nie
uwidoczniono wegetacji na zastawkach (rycina 1). Kardiolog podejrzewa³ pogrubienie
przedniej ciany aorty wstêpuj¹cej od strony prawej komory. ECHO przezprze³ykowe
potwierdzi³o 5-centymetrowej d³ugoci pogrubienie aorty, nie stwierdzono jednak wegetacji bakteryjnej. Tomografia klatki piersiowej by³a ponownie oceniona przez radiologa pod k¹tem zmian w aorcie  nie uwidoczniono wyranych nieprawid³owoci.
Pacjenta konsultowa³ kardiolog, który zaleci³ 6-tygodniowe leczenie w kierunku infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Po uzyskaniu
dodatnich posiewów w kierunku Escherichia
coli w 3 kompletach krwi kontynuowano
podawanie w³¹czonych uprzednio antybiotyków, zgodnie z antybiogramem. Stan pacjenta ulega³ stopniowej poprawie.
Po 2 tygodniach ponownie wyst¹pi³y stany gor¹czkowe, dusznoæ, suchy kaszel,
bóle w klatce piersiowej, nudnoci i wymioty. Kolejne ECHO przezprze³ykowe wykaza³o nasilenie niedomykalnoci aortalnej z
mo¿liwoci¹ niewielkiej wegetacji. Stwierdzono równie¿ ruchom¹ strukturê, najpewniej wegetacjê w obrêbie prawego przedsionka, zwi¹zan¹ z przyrodkow¹ czêci¹
piercienia zastawki trójdzielnej (rycina 2)
oraz drobne bezechowe obszary w zgrubia³ej cianie aorty (rycina 3). Pacjent by³ konsultowany przez kardiochirurga i zosta³a
zakwalifikowany do pilnej operacji wród
objawów postêpuj¹cej niewydolnoci serca.
W trakcie operacji kardiochirurgicznej
stwierdzono masywn¹ wegetacjê bakteryjn¹ na zastawce aortalnej i jej piercieniu, z
rozleg³¹ destrukcj¹ ciany aorty, obecnoci¹
oko³ozastawkowego ropnia oraz przetoki
³¹cz¹cej aortê z prawym przedsionkiem serca. Usuniêto p³atki i piercieñ zastawki, wyciêto uszkodzone fragmenty aorty, ewakuowano wegetacje z przedsionka. Ubytek
ciany aorty uzupe³niono ³at¹ dakronow¹,
zamkniêto patologiczne po³¹czenie z prawym przedsionkiem i wszczepiono zastawkê wiñsk¹.
Operacja by³a skuteczna, okres pooperacyjny przebiega³ bez powik³añ i pacjent
zosta³ wypisany do domu w stanie wyranej
poprawy. Po miesi¹cu od operacji zmar³;
rozpoznano niewydolnoæ serca. Sekcja
zw³ok nie odby³a siê.

M. Jêdras i wsp.

Rycina 3
Projekcja przymostkowa w osi d³ugiej. LV - lewa komora, RV - prawa komora, LA - lewy przedsionek, AO aorta. Drobne bezechowe obszary w przedniej cianie aorty (strza³ki).
Parasternal long axis view. LVleft ventricle, RV-right ventricle, LA-left atrium, Ao-aorta. Small echolucent
areas in anterior aortic wall are indicated by arrows.

Komentarz
Ciê¿kie powik³ania i zwiêkszona miertelnoæ w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia
zwi¹zane s¹ z epizodami zatorowymi centralnego uk³adu nerwowego (wsierdzie lewej po³owy serca), ropniami p³uc (wsierdzie
prawej po³owy serca), lub ropnymi powik³aniami wewn¹trzsercowymi, z ropniem oko³ozastawkowym na czele. Obecnoæ ropnia
znacznie pogarsza rokowanie. Podesz³y
wiek i obecnoæ schy³kowej niewydolnoci
nerek s¹ czynnikami predysponuj¹cymi.
Spies i wsp. [7] analizowali historie chorób 40 pacjentów leczonych powtarzanymi
hemodializami, którzy spe³niali kryteria infekcyjnego zapalenia wsierdzia Duke'a [2,4]
i stwierdzili miertelnoæ wewn¹trzszpitaln¹
rzêdu 52% w tej grupie. Gor¹czka przy przyjêciu, wysoka leukocytoza, zajêcie wiêcej ni¿
jednej zastawki, ja³owe posiewy krwi i przebyta operacja zastawkowa pogarsza³y rokowanie i stanowi³y wskazania do operacji [7].

Wed³ug naszej wiedzy, opisany przez
nas przypadek jest pierwszym doniesieniem
o infekcyjnym zapaleniu wsierdzia z przetok¹ aortalno-przedsionkow¹ w populacji osób
dializowanych, jak równie¿ pierwszym doniesieniem o infekcyjnym zapaleniu wsierdzia o etiologii E. coli u pacjenta leczonego
hemodializami.
Bakterie Gram-ujemne rzadko s¹ przyczyn¹ infekcyjnego zapalenia wsierdzia w
populacji ogólnej, a w szczególnoci dotyczy to E. coli, która charakteryzuje siê ma³¹
zdolnoci¹ adhezji do uszkodzonej powierzchni ródb³onka [3]. W niedawno przeprowadzonej analizie 39 przypadków infekcyjnego zapalenia wsierdzia o etiologii E. coli
wiêkszoæ pacjentów chorowa³a na cukrzycê, mia³a wszczepione sztuczne zastawki,
lub mia³a wspó³istniej¹c¹ chorobê serca [1].
G³ównym ród³em infekcji u tych chorych
by³y drogi moczowe.
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Bakteriemia z punktem wyjcia w drogach moczowych jest czêstym powik³aniem
wielotorbielowatego zwyrodnienia nerek, a
zaka¿one torbiele nerek mog¹ stanowiæ
istotny problem terapeutyczny ze wzglêdu
na s³ab¹ penetracjê antybiotyków do ich
wnêtrza. W przypadku opisywanego chorego dwukrotnie przeby³ on zaka¿enie torbieli
nerki w przesz³oci, by³ skutecznie leczony
antybiotykami, mia³ proponowan¹ nefrektomiê, lecz nie wyrazi³ na ni¹ zgody. W chwili
przyjêcia wystêpowa³y objawy zaka¿enia
torbieli nerki, lecz tym razem antybiotyki nie
opanowa³y zaka¿enia i dosz³o do infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Nale¿y podkreliæ, ¿e badanie ECHO serca na pocz¹tku
obserwacji nie by³o charakterystyczne i nie
odzwierciedla³o ogromu zniszczenia w przebiegu IZW.
Przypadek ten zwraca uwagê na koniecznoæ skrupulatnego leczenia zaka¿eñ
dróg moczowych u chorych z wielotorbielowatoci¹ nerek, aby zminimalizowaæ ryzyko powa¿nych powik³añ zakanych, oraz na
potencjaln¹ mo¿liwoæ infekcyjnego zapalenia wsierdzia u chorych z bakteriemi¹ E.
coli, w szczególnoci u osób starszych, ze
wspó³istniej¹cymi wadami zastawkowymi.
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