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Dializacyjne zapalenie otrzewnej przebiegaj¹ce
z leukopeni¹ u 14-letniej dziewczynki
z zespo³em paznokciowo-rzepkowym
- opis przypadku
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Dializacyjne zapalenie otrzewnej (DZO) jest najczêstszym infekcyjnym powik³aniem dializ otrzewnowych, stanowi g³ówn¹ przyczyn¹ konwersji metody
leczenia nerkozastêpczego z dializy otrzewnowej na hemodializê. Przedstawiamy nietypowy przypadek DZO przebiegaj¹cego z leukopeni¹ u 14-letniej dziewczynki z zespo³em paznokciowo-rzepkowym (nail patella syndrome). W opisanym przypadku obserwowano ³agodne objawy kliniczne przy przyjêciu przy bardzo wysokiej cytozie p³ynu dializacyjnego - 11000 kom/µl, posiew p³ynu dializacyjnego dodatni w kierunku Staphylococcus aureus, leukocytoza we krwi obwodowej: 1,8 tys./µl. Wdro¿ono standardow¹ antybiotykoterapiê (wankomycyna, ceftazydym), w trzeciej dobie do³¹czono linezolid. Wobec utrzymuj¹cej siê
leukopenii, po konsultacji hematologicznej, w czwartym dniu, podano do¿ylny
preparat immunoglobulin. Zaobserwowano wzrost liczby leukocytów. W pi¹tym
dniu od przyjêcia, wobec utrzymuj¹cych siê objawów klinicznych, pacjentce
za³o¿ono cewnik permanentny do hemodializ; trzy dni póniej usuniêto cewnik
Tenckhoffa. Pobrany w tym czasie posiew p³ynu z otrzewnej by³ ja³owy. Nie uda³o siê jednoznacznie ustaliæ przyczyny obserwowanej leukopenii. W literaturze
opisano przypadki korelacji zespo³u paznokciowo-rzepkowego z neutropeni¹.
Wród potencjalnych czynników rozwa¿ano tak¿e spadek liczby leukocytów w
przebiegu ciê¿kiego zaka¿enia, wspó³istniej¹c¹ infekcjê wirusow¹, przyjmowane leki. Niekorzystny przebieg opisanego dializacyjnego zapalenia otrzewnej koniecznoæ zmiany metody leczenia nerkozastêpczego z dializy otrzewnowej
na hemodializê, ma prawdopodobnie zwi¹zek z obserwowan¹ u pacjentki leukopeni¹.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 131-133)
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Peritonitis in the course of peritoneal dialysis
complicated with leukopenia in 14- years old patient
with nail patella syndrome - a case report
Peritoneal dialysis- related peritonitis (PDRP) is the most common complication of peritoneal dialysis and remains the main cause of switching to
hemodialysis as a method of kidney failure treatment. We would like to report
an unusual case of PDRP accompanied by leucopenia in a 14-year old patient
with nail- patella syndrome. In the presented case mild clinical symptoms were
observed on admission despite high cytosis of dialysis fluid - 11000 cells/µl.
White blood count was low- 1.8 thousands/µl. Cultures of dialysis fluid were
positive for Staphylococcus aureus. Standart antibiotics were administered (vancomycin, ceftazidime). Linesolide was added three days later. Due to remaining
leucopenia, four days after admission, hematologic consult was performed and
patient was given iv immunoglobins. Significant increase in white blood count
was observed. I the fifth day of hospitalization owing to remaining clinical symptoms, decision of hemodialysis catheter placement was made. Three days later,
cultures grown from dialysis fluid collected during Tenckhoff catheter removal,
were negative. Cause of leucopenia observed in this patient remain unclear.
Several cases of nail-patella syndrome correlating with neutropenia, were reported in the literature. Other factors that might have caused patient's leucopenia that were taken under consideration were: decrease in white blood count
due to severe infection, concomitant viral infection, medications taken by the
patient. Complicated PDRP and switching to hemodialysis was perhaps the result of leucopenia observed in this case.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 131-133)
Wstêp
Dializacyjne zapalenie otrzewnej (DZO)
jest najczêstszym infekcyjnym powik³aniem

dializ otrzewnowych, stanowi g³ówn¹ przyczynê konwersji metody leczenia nerkozastêpczego z dializy otrzewnowej na hemo-
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Rycina 1
Leukocytoza we krwi oraz cytoza p³ynu dializacyjnego w poszczególnych dniach leczenia.
White blood cell count and cytosis of dialysis fluid in the consecutive days of treatment.

dializê. Jego wystêpowanie szacuje siê na
0,53 epizodu/pacjenta/na rok [12]. W obrazie klinicznym obserwujemy objawy stanu
zapalnego (gor¹czka, leukocytoza, podwy¿szony poziom CRP), ból brzucha, nudnoci, wymioty, obecnoæ objawów otrzewnowych i zmêtnienie p³ynu dializacyjnego z
podwy¿szeniem cytozy p³ynu dializacyjnego powy¿ej 100 komórek/µl i przewag¹ granulocytów wielosegmentowych w rozmazie
(powy¿ej 50%) [10].
Przedstawiamy nietypowy przypadek
DZO przebiegaj¹cego z leukopeni¹ u 14letniej dziewczynki z zespo³em paznokciowo-rzepkowym (nail patella syndrome).
Zespó³ paznokciowo-rzepkowy (Nail-patella syndrome, Osteoonychodysplazja) jest
chorob¹ genetyczn¹ o dziedziczeniu autosomalnym dominuj¹cym zwi¹zan¹ z mutacj¹ genu LMX1B, zlokalizowanego na chromosomie 9 (9q34). Gen ten koduje czynnik
transkrypcyjny homeodomeny LIM, która odgrywa wa¿n¹ rolê w prawid³owym rozwoju
koñczyn. Reguluje tak¿e ekspresjê ³añcucha alfa 3 i alfa 4 kolagenu typu IV wystêpuj¹cego w b³onie podstawnej k³êbuszków
nerkowych [2].
Objawy zespo³u dotycz¹ uk³adu kostnostawowego: anomalie rzepek (nieobecne lub
hipoplastyczne), podwichniêcia w stawach
ramienno-promieniowych zwi¹zane z hipoplazj¹ g³ówki koci promieniowej i nasady
dystalnej koci ramiennej, dodatkowe wyrola kostne na koci miednicznej. Charakterystyczne s¹ hipoplastyczne lub dysplastyczne p³ytki paznokciowe u r¹k [4]. W przebiegu zespo³u paznokciowo-rzepokowego
nawet u 40% pacjentów pojawiaj¹ siê objawy nerkowe - u jednej trzeciej pacjentów w
postaci proteinurii. 5-10% pacjentów rozwija zespó³ nerczycowy prowadz¹cy do schy³kowej niewydolnoci nerek [5].
Opis przypadku

U prezentowanej pacjentki sporód objawów
zespo³u paznokciowo-rzepkowego stwierdzono:
hipoplastyczne rzepki, dysplastyczne p³ytki paznokciowe, przykurcze w stawach ³okciowych oraz
rozpoznana w 1999 roku choroba nerek (sterydo132

oporny zespó³ nerczycowy). Pacjentka by³a leczona sterydoterapi¹ (od lutego do padziernika 1999
roku) oraz Cyklosporyn¹ A (od kwietnia 1999 roku
do padziernika 2001 roku). Niewydolnoæ nerek
rozpoznano w maju 2003 roku. Od lutego 2005 roku
rozpoczêto leczenie nerkozastêpcze metod¹ dializy otrzewnowej. Z powik³añ towarzysz¹cych dializoterapii nale¿y wymieniæ: nadcinienie têtnicze
wymagaj¹ce poda¿y 3 leków (ACE-I, ß-bloker,
antagonista wapnia), wtórn¹ nadczynnoæ przytarczyc, niskoros³oæ oraz przebyte w czerwcu 2009
roku DZO o etiologii Enterococcus faecalis. W
morfologii krwi obserwowano wówczas leukocytozê rzêdu 7,2 tys./µl, najwy¿sza wartoæ cytozy p³ynu dializacyjnego wynosi³a 2150 kom/µl. W leczeniu zastosowano standardowo wankomycynê i
ceftazydym, po otrzymaniu antybiogramu w³¹czono ampicylinê dootrzewnowo, uzyskuj¹c wyleczenie.
29 sierpnia 2009 roku pacjentka zg³osi³a siê
do szpitala podaj¹c w wywiadzie umiarkowany ból
brzucha, kilkukrotne wymioty treci¹ pokarmow¹
oraz biegunkê, nie gor¹czkowa³a. Cytoza p³ynu
dializacyjnego przy przyjêciu wynosi³a 11000 kom/
µl, posiew p³ynu dializacyjnego by³ dodatni w kierunku Staphylococcus aureus, leukocytoza we krwi
obwodowej wynosi³a 1,8 tys./µl. Wykonano posiew
krwi - ja³owy. Wdro¿ono typowe postêpowanie terapeutyczne (wankomycyna i ceftazydym). W trzeciej dobie nast¹pi³o pogorszenie stanu klinicznego pacjentki ze spadkiem cinienia do wartoci 70/
40 mm Hg. Do stosowanych antybiotyków do³¹czono linezolid. Nast¹pi³ chwilowy spadek cytozy
p³ynu dializacyjnego (do wartoci 2200 kom/µl),
nastêpnie pogorszenie z cytoz¹ 33733 kom/µl.
Badaniem tomografii komputerowej wykluczono
obecnoæ ropnia w jamie brzusznej. Wobec utrzymywania siê leukopenii, w czwartym dniu, po konsultacji hematologicznej i immunologicznej, zdecydowano o podaniu 5,0 g do¿ylnego preparatu
immunoglobulin (Intraglobin). Zaobserwowano
nastêpowy gwa³towny wzrost liczby leukocytów (5
dzieñ - 4,6 tys./ µl; 6 dzieñ - 10,5 tys./ul).
W odstêpach tygodniowych podano dwie kolejne dawki immunoglobulin do sumarycznej daw-

ki 15,0 g. W pi¹tym dniu od przyjêcia, wobec utrzymywania siê objawów klinicznych, pacjentce za³o¿ono cewnik permanentny do hemodializ; trzy dni
póniej usuniêto cewnik Tenckhoffa. Pobrany w tym
czasie posiew p³ynu z otrzewnej by³ ja³owy. Po
usuniêciu cewnika iloæ leukocytów wzrasta³a a¿
do wartoci 27,2 tys./µl w dniu wypisu. Stan kliniczny pacjentki uleg³ poprawie po wprowadzeniu
leczenia hemodializ¹. W dalszym przebiegu obserwowano normalizacjê liczby leukocytów.
Dyskusja
Dializa otrzewnowa jest preferowan¹
metod¹ leczenia nerkozastêpczego u dzieci i m³odzie¿y. Pomimo obserwowanego w
ostatnich dwu dekadach, spadku infekcyjnych powik³añ dializy otrzewnowej, dializacyjne zapalenie otrzewnej ci¹gle pozostaje
powa¿nym problemem klinicznym w populacji pediatrycznej, stanowi g³ówn¹ przyczyn¹ konwersji metody leczenia nerkozastêpczego z dializy otrzewnowej na hemodializê.
International Pediatric Peritonitis Registry przedstawia dane dotycz¹ce 501 epizodów DZO zebrane w 44 orodkach dializacyjnych w 14 krajach w okresie czasu
pomiêdzy padziernikiem 2001 roku a grudniem 2004 roku. Wed³ug uzyskanych wyników najczêstszym czynnikiem etologicznym
dializacyjnego zapalenia otrzewnej w Europie Wschodniej s¹ gronkowce koagulazoujemne (38%), Staphylococcus aureus jest
drug¹ co do czêstoci przyczyn¹ DZO
(14%). Wród obserwowanych nastêpstw
dializacyjnego zapalenia otrzewnej (z wy³¹czeniem dializacyjnego zapalenia otrzewnej
o etiologii grzybiczej) obserwowano: koniecznoæ wymiany cewnika (26% pacjentów), nawrót DZO (17%), czasowe (4%) lub
permanentne (20%) zaprzestanie dializy
otrzewnowej [6].
Infekcje grzybicze odpowiadaj¹ za 2%
przypadków dializacyjnego zapalenia otrzewnej i wi¹¿¹ siê z gorszym rokowaniem [8].
W opisanym przypadku, pomimo ³agodnych objawów klinicznych dializacyjnego
zapalenia otrzewnej, wyst¹pi³a koniecznoæ
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Rycina 2
Leukocytoza we krwi, cytoza p³ynu dializacyjnego oraz stosowne antybiotyki w poszczególnych dniach leczenia.
White blood cell count, cytosis of dialysis fluid and administered antibiotics in the consecutive days of treatment.

zaprzestania dializy otrzewnowej i kontynuacji leczenia nerkozastêpczego za pomoc¹
hemodializy. Niekorzystny przebieg przedstawionego dializacyjnego zapalenia otrzewnej ma prawdopodobnie zwi¹zek z obserwowan¹ u pacjentki leukopeni¹.
Opisano w literaturze przypadek korelacji zespo³u paznokciowo-rzepkowego z
neutropeni¹, w którym pacjent prezentowa³
jednoczenie cechy fenotypowe zespo³u
paznokciowo-rzepkowego i zespo³u Buschkego-Ollendorff - innego rzadkiego schorzenia tkanki ³¹cznej. Zmiany w obrazie krwi
by³y przewlek³e [3]. W przypadku naszej
pacjentki leukopenia mia³a charakter przejciowy, nale¿y tak¿e podkreliæ, i¿ nie by³a
to izolowana neutropenia. Nieprawid³owoci uk³adu bia³okrwinkowego dotyczy³y
wszystkich linii komórkowych. Procentowy
odsetek neutrofilii mieci³ siê w granicach
normy (69,3% przy leukocytozie 1,8 tys./µl).
Równie¿ przyjmowane przez pacjentkê
leki (ramipryl, karwedilol) mog¹ byæ przyczyn¹ leukopenii [9]. Jednak¿e, ¿aden z nich
nie zosta³ w³¹czony do leczenia w ostatnim
okresie. Innym wyjanieniem mo¿e byæ spadek liczby leukocytów w przebiegu ciê¿kiego zaka¿enia - zwiêkszone zu¿ycie leukocytów w zwi¹zku z fagocytoz¹ i migracj¹ do

tkanek lub wspó³istniej¹cej infekcji wirusowej [1,11].
W literaturze opisano równie¿ przypadki
pseudoleukopenii jako nastêpstwo wzmo¿onej agregacji i marginalizacji leukocytów w
obrêbie naczyñ obwodowych. Zjawisko to
mo¿e byæ przyczyn¹ b³êdu analitycznego
elektronicznego analizatora [7]. Powtarzalnoæ wyników naszej pacjentki wyklucza jednak tê mo¿liwoæ. W przedstawionym przypadku klinicznym nie ustalono jednoznacznie przyczyny obserwowanej leukopenii.
Istotna jest jednak analiza potencjalnych
czynników, poniewa¿ w przebiegu opisanego DZO z wspó³istniej¹c¹ leukopeni¹
wyst¹pi³a koniecznoæ zmiany metody leczenia nerkozastêpczego z dializy otrzewnowej na hemodializê.
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