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Ostra niewydolnoæ nerek w przebiegu
zespo³u hemolityczno-mocznicowego leczona
skutecznie nerkozastêpczo oraz wlewami
prostacykliny  opisy przypadków
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Ostra niewydolnoæ nerek (ONN) w przebiegu zespo³u hemolityczno-mocznicowego (ZHM) z towarzysz¹c¹ thrombocytopeni¹ jest powa¿nym, zagra¿aj¹cym ¿yciu powik³aniem. Istniej¹ce w literaturze dane wskazuj¹ce na ochronne,
anty-agregacyjne dzia³anie prostacykliny na p³ytki krwi i jej niedobór w zespole
hemolityczno-mocznicowym sk³oni³y nas do jej zastosowania u chorych wymagaj¹cych zabiegów hemodializy w przebiegu tego zespo³u.
W pracy opisano dwóch chorych z ONN w przebiegu ZHM leczonych z sukcesem, gdzie w z³o¿onej terapii zastosowano miêdzy innymi prostacyklinê jako
lek przeciwkrzepliwy przy hemodializie.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 262-265)

Maria RYTLEWSKA3
Krystyna DU¯YK-¯ABIÑSKA1
Katedra i Kliniki Nefrologii UJ CM w Krakowie
Kierownik: Prof. dr hab. med. W³adys³aw Su³owicz

1

Oddzia³ Dializ Uniwersyteckiego
Szpitala Dzieciêcego w Krakowie
Kierownik: Prof. dr hab. med. Jacek A. Pietrzyk.
2

Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy
Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego
w Krakowie
Kierownik: Dr med. Janina Lankosz-Lauterbach
3

Acute renal failure due to hemolytic-uremic syndrome
treated successfully by renal replacement therapy
and prostacyclin infusion  case reports
Acute real failure (ARF) in the course of hemolytic-uraemic syndrome (HUS)
with co-existing thrombocytopenia is a severe, life threatening complication.
Present literature data indicate protective, anti-aggregating prostacycline activity on platelets and their deficiency in hemolytic-uraemic syndrome. These facts
incline us for the use of prostacycline in patients requiring hemodialysis treatment during this syndrome.
We described two patients with ARF in the course of HUS successively
treated, where prostacycline (as one of the concomitant treatments), was administered as an anti-clotting drug during hemodialysis.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 262-265)

Powszechnie stosowana w trakcie hemodializy heparyna zapobiega ciê¿kim powik³aniom zakrzepowym, nie eliminuje jednak aktywacji uk³adu krzepniêcia i tworzenia mikrozakrzepów na powierzchni dializatorów i ³¹czeñ [1,13,14]. Przejawia siê to
miêdzy innymi spadkiem liczby p³ytek krwi,
zw³aszcza w pierwszej godzinie zabiegu,
jako wynik ich pobudzenia i osadzania na
sztucznej powierzchni z nastêpowym uwalnianiem p³ytkowych czynników krzepniêcia.
Wlew egzogennej prostacykliny podanej w
trakcie hemodializy mo¿e zapobiegaæ aktywacji p³ytek i tworzeniu siê ich agregatów i
mikrozakrzepów podczas zabiegu [7,22,24].
Prostacyklina by³a efektywna w tym zakresie nawet wtedy, gdy u¿yto ma³ej dawki heparyny [15,21,22] lub zrezygnowano z jej
podania [26]. Zapobiega³a nie tylko spad262
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kowi liczby p³ytek, ale równie¿ stê¿enia fibrynogenu obserwowanym po zabiegu hemodializy prowadzonym z u¿yciem samej
heparyny [11,12].
Koniecznoæ przeprowadzenia hemodializ u chorych z ostr¹ niewydolnoci¹ nerek w przebiegu zespo³u hemolitycznomocznicowego z bardzo nisk¹ liczb¹ p³ytek
i objawami skazy krwotocznej sk³oni³a w
obawie przed pog³êbieniem trombocytopenii do zastosowania prostacykliny, która
dzia³a nie tylko przeciwkrzepliwie ale równie¿ cytoprotekcyjnie na p³ytki krwi.
Opis chorego Nr 1

35 letni chory (A.S.), zosta³ przyjêty do szpitala rejonowego z powodu ma³op³ytkowej skazy
krwotocznej objawiaj¹cej siê masywnymi krwoto-
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Rycina 2
Liczba p³ytek krwi w kolejnych dniach leczenia.
Thrombocytes in the consecutive days of treatment.

Rycina 1
Diureza w kolejnych dniach leczenia.
Urine volume in the consecutive days of treatment.

Rycina 3
Stê¿enie mocznika w kolejnych dniach leczenia.
Urea concentration in the consecutive days of treatment.

kami z nosa wymagaj¹cymi tamponady, krwiomoczem, wybroczynami na skórze i luzówkach. W
wywiadzie przed kilkoma dniami przeby³ infekcjê
wirusow¹ górnych dróg oddechowych. Z istotnych
odchyleñ w badaniach dodatkowych stwierdzono:
obni¿on¹ liczbê p³ytek do 14 000 a nastêpnie do
10 000 w 1 ml, czas krwawienia 76 minut i 18 sekund, czas krzepniêcia 8 minut i 46 sekund, hemoglobina 12 g/dl, erytrocyty - 3 670 000 w 1 ml,
Ht - 35%, L - 14 700 w 1 ml, stopniowe narastanie
poziomu mocznika do 33,8 mmol/l i kreatyniny do
700 mmol/l oraz spadek iloci oddawanego moczu a od 4 doby ca³kowity bezmocz mimo prawid³owego obrazu uk³adu kielichowo-miedniczkowego nerek w badaniu ultrasonograficznym. Po trzykrotnym przetoczeniu masy p³ytkowej, masy erytrocytarnej i w³¹czeniu leczenia steroidami chory
zosta³ przeniesiony do kliniki.
W chwili przyjêcia stan ogólny chorego ciê¿ki, na skórze ca³ego cia³a drobnoplamiste wybroczyny i siñce, dusznoæ oraz ca³kowity bezmocz.
W badaniach dodatkowych z istotnych odchyleñ
od normy stwierdzono wzrost stê¿enia w surowicy
mocznika do 44 mmol/l, kreatyniny do 1100 mmol/
l, utrzymuj¹c¹ siê nisk¹ liczbê p³ytek (10 000 w 1
ml ), podwy¿szony poziom FDP w surowicy do 40

Rycina 4
Stê¿enie kreatyniny w kolejnych dniach leczenia.
Creatinine concentration in the consecutive days of treatment.

ng/ml (norma do 9 ng/ml), fibrynogen 2,5 g/l, retikulocyty 17 %o, bilirubina 16 mmol/l, OB- 28/64
oraz niedokrwistoæ; hemoglobina - 10,6 g/dl, erytrocyty - 3000000 w 1 ml, Ht 31%.
Po za³o¿eniu cewnika do ¿y³y centralnej rozpoczêto leczenie hemodializami stosuj¹c minimaln¹ dawkê heparyny przy sta³ym wlewie prostacykliny (Flolan 5 ng/kg/min.) a tak¿e od 3 dnia pobytu zabiegi plazmaferezy. Ze wzglêdu na nisk¹ liczbê p³ytek i niedokrwistoæ chory otrzyma³ 400 ml
masy p³ytkowej i 800 ml masy erytrocytarnej oraz
witaminy i kwas foliowy.
W zwi¹zku z podwy¿szonym cinieniem têtniczym (170/105 mmHg) wdro¿ono leczenie Dihydralazyn¹. Kontynuowano równie¿ rozpoczête leczenie steroidami (Solu-Medrol a nastêpnie Encorton). W trakcie trzeciego zabiegu hemodializy powróci³a diuraza (rycina 1) osi¹gaj¹c w ci¹gu 14
godzin 6 litrów (bez poda¿y rodków moczopêdnych). Stan ogólny chorego systematycznie siê
poprawia³. £¹cznie wykonano 3 hemodializy i 2
plazmaferezy. Wykonane 2 krotnie badania serologiczne potwierdzi³y rozpoznawan¹ wczeniej infekcjê wirusow¹. W 5 dniu leczenia ust¹pi³y objawy skazy krwotocznej a liczba p³ytek osi¹gnê³a
126 000 w 1 ml (rycina 2). Normalizacja stê¿enia
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mocznika i kreatyniny nast¹pi³a w 11 dniu hospitalizacji (rycina 3 i 4). W toku dalszej obserwacji funkcja nerek pozostawa³a prawid³owa.
Opis chorego Nr 2

Pacjent D.B (3,5 letni), przyjêty do oddzia³u
intensywnej terapii Uniwersyteckiego Szpitala
Dzieciêcego z zakanego oddzia³u dzieciêcego,
gdzie hospitalizowany by³ w zwi¹zku z podejrzeniem zapalenia w¹troby. Przy przyjêciu stan dziecka ciê¿ki, z objawami niewydolnoci kr¹¿enia obwodowego, hepatosplenomegali¹ i zmianami zapalnymi w p³ucach, z za¿ó³conymi pow³okami. W
obrazie morfologicznym krwi obwodowej znaczna
niedokrwistoæ (Hb 7,5 g/dl, Ht 19%, erytrocyty 2
430 000 w 1ml), podwy¿szona leukocytoza do 13
100/ml, z przesuniêciem obrazu w lewo: 1 promielocyt, 2 mielocyty, 7 metamielocytów, 12 pa³eczek,
45 segmentów i ma³op³ytkowoæ - 16 000/µl p³ytek. W badaniach biochemicznych krwi stwierdzono podwy¿szenie stê¿enia bilirubiny ca³kowitej (58
mmol/l), wysok¹ aktywnoæ transaminaz (AspAT
583 U/l, AlAT 155 U/l), podwy¿szon¹ aktywnoæ
dehydrogenazy kwasu mlekowego (896 U/l), hipoproteinemiê (bia³ko ca³kowite 48 g/l) oraz towarzysz¹ce bezmoczowi podwy¿szone stê¿enia mocz-
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Tabela I
Zestawienie wyników stê¿eñ mocznika, kreatyniny, aktywnoci enzymów oraz liczby p³ytek krwi u 3,5 letniego dziecka D.D. z ostr¹ niewydolnoci¹ nerek, z objawami zespo³u hemolityczno-mocznicowego i niewydolnoci wielonarz¹dowej, leczonego prostacyklin¹.
Set of data in 3,5 yrs old child presenting acute renal failure due to HUS and MOF syndromes, treated with
prostacyclin, including urea and serum creatinine concentration, LDH, LFTs activity, platelet count and diuresis.
P
Doba
leczenia/param etr

3

6

9

12

15

18

21

M ocznik (m m ol/l)

24,4; 31

21,3

19,4

20,0

23,0

12,8

10,4

Kreaty nina (µm ol/l)

182; 269

253; 187

LDH (U/l)
Bilirubina (µm ol/l)

846

57,0
318

307
20

P³y tki (ty s/m m 3)

16

47

AspAT/AlAT (U/l)

583/83

526/155

Diureza (m l/dobê)

0

0

141; 162

214

358

250/40
69,136,271

521

92/17
700

HD/ HF

2 doba

14 doba

Respirator

1 doba

14 doba

nika (24 mmol/l), kreatyniny (180 µmol/l) i kw.
moczowego (478 µmol/l). W zwi¹zku z objawami
niewydolnoci oddechowej dziecko zaintubowano
i pod³¹czono do respiratora. Otrzyma³ os³onê antybiotykow¹ z Netromycyny i Fortum, podano do¿ylnie steroidy (Dexaven a nastêpnie hydrokortyzon), roztwór 20% albuminy oraz preparat immunoglobulin (Intraglobin). Próba forsowania diurezy
furosemidem w ³¹cznej dawce zbli¿aj¹cej siê do 8
mg/kg/dobê oraz ci¹g³y wlew dopaminy (3,5 µg/
kg/min) nie przynios³y ¿adnego efektu. Wobec
narastania stê¿eñ mocznika i kreatyniny w drugiej
dobie (odpowiednio: mocznik 31 mmol/l i kreatynina 269 µmol/l) rozpoczêto zabiegi hemodializy
naprzemiennie z hemofiltracj¹, które kontynuowano przez 2 tygodnie. W drugiej dobie, w zwi¹zku z
nasileniem siê objawów wykrzepiania ródnaczyniowego i krwawienia dojelitowego rozpoczêto
przetaczanie koncentratu krwinek czerwonych,
masy p³ytkowej i wie¿o mro¿onego osocza. Krwawienie opanowano. Diurezy nie uda³o siê uzyskaæ.
Jej brak w 3 dobie by³ podstaw¹ podjêcia decyzji
o rozpoczêciu podawania do¿ylnie prostacykliny
(Flolan, 5 ng/kg/min; ³¹cznie 100 ng /dobê, po rozpuszczeniu leku w 50 ml 0,9% NaCl i rozcieñczeniu go 1:4 sol¹ fizjologiczn¹, podaj¹c 2 ml roztworu/godz.) W pi¹tej dobie od podania prostacykliny
pojawi³a siê diureza -16 ml/dobê, narastaj¹ca w
kolejnych dniach do 69, 136, 271, 294, 521 do 900
ml/dobê - po tygodniu. Izostenuryczny mocz zawiera³ 3,1 g/l bia³ka, wykazywa³ dodatni (+2) odczyn na obecnoæ cukru, w osadzie badanym mikroskopowo stwierdzano ok. 20 leukocytów i 40
erytrocytów oraz po kilka wa³eczków ziarnistych w
polu widzenia. Zwiêkszonej diurezie towarzyszy³a
normalizacja stê¿eñ mocznika (20; 23; 12,8; 10,4
mmol/l) i kreatyniny (156, 57, 34, 30 µmol/l). Ca³kowite od¿ywianie pozajelitowe prowadzono od 4
do 19 doby hospitalizacji. Zakoñczenie dializy w
14 dobie po³¹czone by³o z ekstubacj¹ pacjenta i
od³¹czeniem go od respiratora. W koñcowej fazie
leczenia w oddziale IT niedokrwistoæ u dziecka
skutecznie leczono erytropoetyn¹. Po miesi¹cu od
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900

przyjêcia bia³komocz ust¹pi³ a wiêkszoæ wyników
badañ biochemicznych i aktywnoæ enzymów, w
tym LDH i GGPT -wróci³a do normy. Ca³oæ obrazu klinicznego przemawia³a za ciê¿k¹ niewydolnoci¹ wielonarz¹dow¹ w przebiegu infekcji mimo,
i¿ nie uda³o siê wyhodowaæ z krwi szczepów patogennych. Podwy¿szona aktywnoæ LDH w pierwszej fazie choroby, hiperbilirubinemia, ma³op³ytkowoæ i objawy ostrej niewydolnoci nerek z ca³kowitym, trwaj¹cym blisko tydzieñ bezmoczem wskazuj¹ na wspó³istnienie zespo³u hemolityczno-mocznicowego.
Dyskusja
Zespó³ hemolityczno-mocznicowy, który cechuje mikroangiopatyczna niedokrwistoæ hemolityczna, trombocytopenia i niewydolnoæ nerek jest czêsto poprzedzony
ostr¹ chorob¹ infekcyjn¹ [9]. W badaniu histologicznym bioptatu nerki stwierdza siê
zakrzepy w kapilarach i têtniczkach przedw³osowatych k³êbuszków nerkowych z³o¿one z w³óknika i p³ytek krewi [6].
Istniej¹ dowody wskazuj¹ce na niedobór prostacykliny w tym zespole co przejawia siê bardzo niskim lub niewykrywalnym
poziomem metabolitu przemiany prostacykliny jakim jest 6 keto-PGF 1 alfa [18-20,23].
Postuluje siê, ¿e w zespole hemolitycznomocznicowym brakuje czynnika osoczowego odpowiedzialnego za stymulacjê syntezy prostacykliny. Z drugiej jednak strony
wykazano zwiêkszon¹ syntezê tromboksanu w tym zespole [18,19,20,23]. Ten ostatni
jako antagonista prostacykliny obkurcza
naczynia krwionone i wywo³uje agregacjê
p³ytek krwi [9].
Dotychczasowe wyniki leczenia zespo³u hemolityczno-mocznicowego obejmuj¹ce
steroidy, antykoagulanty, leki trombolityczne i inhibitory agregacji p³ytek nie da³y oczekiwanych wyników [6,16,17]. Pewien postêp
uzyskano po wprowadzeniu plazmaferezy
[4,6,17]. Zdania na temat skutecznoci prostacykliny s¹ podzielone [2,25]. W obserwowanych przez nas przypadkach uzyskano bar-

dzo korzystny efekt leczenia stosuj¹c wszystkie zalecane w takich stanach metody.
Dodatkowym czynnikiem warunkuj¹cym
uzyskanie szybkiego powrotu funkcji nerek
u pierwszego z opisanych chorych by³o wczesne ich zastosowanie. Szczególnie korzystny wp³yw przypisujemy prostacyklinie.
Przypuszczamy, ¿e zastosowanie prostacykliny nie tylko zapobieg³o dalszemu
spadkowi liczby p³ytek w czasie hemodializy i pog³êbieniu skazy krwotocznej, ale równie¿ poprzez dzia³anie deagregacyjne i rozszerzaj¹ce naczynia [10,24] pozwoli³o na
zwiêkszenie przep³ywu nerkowego i szybki
powrót funkcji nerek. W prowadzonej obserwacji ambulatoryjnej czynnoæ nerek u obu
pacjentów jest prawid³owa.
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