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Skuteczność ceftolozanu z tazobaktamem 
w nawracających zakażeniach układu 
moczowego u biorcy przeszczepu nerki 
Zakażenia układu moczowego, a w szczególności ich nawroty, stanowią 
istotny problem kliniczny wśród pacjentów po transplantacji nerki. Do 
czynników ryzyka rozwoju zakażeń układu moczowego w grupie chorych po 
przeszczepieniu nerki należą przeszczep od dawcy zmarłego, przyjmowanie 
leków immunosupresyjnych, cukrzyca, płeć żeńska biorcy, starszy wiek, 
okres pomenopauzalny oraz upośledzony spływ moczu. Poniżej prezentujemy 
przypadek kliniczny pacjentki po przeszczepieniu nerki podkowiastej 
z licznymi czynnikami ryzyka infekcji dróg moczowych, u której występowały 
nawrotowe zakażenia układu moczowego o etiologii Klebsiella pneumoniae 
produkującej β-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania (ESBL). 
Infekcje leczone były wielokrotnie antybiotykami z grupy karbapenemów, 
ustąpienie nawrotów zakażeń uzyskano dopiero po zastosowaniu ceftolozanu 
z tazobaktamem. 

(NEFROL DIAL POL. 2020; 24: 32-35)

Efficacy of ceftolozane/tazobactam in recurrent 
urinary tract infections in a kidney transplant recipient 

Urinary tract infections and especially their recurrences are a significant 
clinical problem among patients after kidney transplantation. Risk factors for 
developing urinary tract infections in this group of patients include transplan-
tation from a deceased donor, immunosuppression, diabetes mellitus, female 
gender of recipient, older age of recipient, postmenopausal period of recipient 
and impaired urinary flow after transplantation. Herein we present the clinical 
case of a patient after kidney transplantation with multiple risk factors suffering 
from recurrent urinary tract infections due to Klebsiella pneumoniae producing 
extended-spectrum beta-lactamases (ESBL). The patient was treated repeate-
dly with carbapenem antibiotics, and fully recovered after an administration of 
ceftolozane with tazobactam.

(NEPROL DIAL POL. 2020; 24: 32-35)
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Wstęp
Zakażenie układu moczowego (ZUM) 

jest zdefiniowane poprzez stwierdzenie 
drobnoustrojów w obrębie dróg moczo-
wych powyżej zwieracza pęcherza mo-
czowego. Poprzez nawracające zakażenia 
układu moczowego rozumie się wystąpie-
nie co najmniej dwóch infekcji zlokalizo-
wanych w drogach moczowych w ciągu 
sześciu miesięcy lub co najmniej trzech 
epizodów ZUM w ciągu dwunastu miesię-
cy [1]. Inni autorzy odróżniają reinfekcję od 
nawrotu zakażenia układu moczowego [2]. 
Przyjmowane jest wówczas kryterium wy-
hodowania innego patogenu z dróg mo-
czowych a przy wyhodowaniu tego same-
go patogenu, wystąpienia infekcji po 14 
dniach od zakończenia leczenia infekcji 
poprzedzającej. 

Powtarzające się zakażenia układu 
moczowego stanowią istotny problem kli-
niczny u chorych po przeszczepieniu nerki.

Artykuł przedstawia przypadek pacjent-
ki, której przeszczepiono nerkę z wadą 
rozwojową pod postacią nerki podkowia-
stej z niepełną rotacją. U biorczyni w ciągu 
pierwszego roku po transplantacji wystą-
piło dziewięć epizodów infekcji w obrębie 

dróg moczowych, pomimo stosowania za 
każdym razem antybiotykoterapii celowa-
nej z użyciem karbapenemu oraz prze-
dłużonej profilaktyki przeciwbakteryjnej 
po zakończeniu antybiotykoterapii. Jed-
norazowa terapia za pomocą ceftolozanu 
z tazobaktamem spowodowała ustąpienie 
infekcji oraz uwolnienie od nawrotów za-
każeń układu moczowego w ciągu rocznej  
obserwacji. 

Ceftolozan z tazobaktamem to sto-
sunkowo nowy antybiotyk, wykazujący 
aktywność wobec Pseudomonas aerugi-
nosa, w tym wobec szczepów opornych 
na inne antybiotyki. Ponadto antybiotyk ten 
wykazuje aktywność wobec innych, Gram 
ujemnych patogenów, włączając w to rów-
nież bakterie z grupy Enterobacteriacae 
wytwarzające β-laktamazy o rozszerzo-
nym spektrum działania oraz niektórych 
bakterii beztlenowych [3]. Ceftolozan jest 
cefalosporyną strukturalnie podobną do 
ceftazydymu, ale zaliczaną do V generacji 
mimo swojego spektrum działania prze-
ciwdrobnoustrojowego. W połączeniu z ta-
zobaktamem stosowany jest do leczenia 
powikłanych infekcji: zakażeń wewnątrz-
brzusznych, zakażeń układu moczowego 
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oraz zakażeń dróg oddechowych, w tym 
zapaleń płuc związanych z mechaniczną 
wentylacją [4]. Ceftolozan z tazobaktamem 
wiąże się w 20% z białkami krwi, usuwany 
jest w 95% z moczem w postaci niezmie-
nionej, a jego klirens zależny jest od kliren-
su kreatyniny, wobec czego dawkowanie 
leku wymaga dostosowania do funkcji filtra-
cyjnej nerek [5]. Podobnie jak w przypadku 
meropenemu, również na stosowanie ce-
ftolozanu z tazobaktamem w zakażeniach 
układu moczowego znaczący wpływ wy-
wiera pH moczu. W oznaczeniach in vitro 
udało się wykazać znaczący spadek w ak-
tywności antybiotyku przy kwaśnym odczy-
nie moczu w porównaniu z odczynem bar-
dziej zasadowym (pH 5 vs. 7) [6].

Opis przypadku
59-letnia kobieta została zakwalifiko-

wana do przeszczepienia nerki z powodu 
niewydolności nerek w przebiegu wtór-
nego do wieloletniego nadciśnienia tęt-
niczego, ogniskowego i segmentalnego 
stwardnienia kłębuszków nerkowych. Poza 
tym w wywiadzie chorobowym u pacjentki 
stwierdzono stan po częściowej strumek-
tomii z powodu wola guzkowego w 2013 
r. oraz stan po cholecystektomii z powodu 
kamicy żółciowej w 2017 r. Pacjentka była 
leczona w programie przerywanych hemo-
dializ przez 29 miesięcy. 

Przeszczepienie nerki od dawcy zmar-
łego z nerką podkowiastą wykonano 9 li-
stopada 2018 r. Panel preformowanych 
przeciwciał (PRA) zarówno aktualnych jak 
i maksymalnych wynosił 0%, czas zim-
nego niedokrwienia (CIT) wyniósł 1770 
min, stwierdzono 4 niezgodności w klasie 
I głównego układu zgodności tkankowej 
(HLA). Moczowody obu układów zbior-
czych zespolono koniec do boku, szynu-
jąc oba przy pomocy dwóch cewników 
moczowodowych typu double-J. Mając 
na uwadze niskie ryzyko immunologiczne 
u pacjentki w leczeniu immunosupresyj-
nym zastosowano takrolimus, mykofenolan 
mofetilu oraz glikokortykosteroidy. Nerka 
niezwłocznie podjęła czynność po trans-
plantacji, stężenie kreatyniny w surowicy 
krwi ustabilizowało się na poziomie ok. 
0,85 mg/dL. 

Jeszcze w czasie hospitalizacji zwią-
zanej z przeszczepieniem nerki stwier-
dzono zakażenie układu moczowego 
o etiologii Klebsiella pneumoniae ESBL 
z wrażliwością na karbapenemy. Wyklu-
czono wówczas infekcję pochodzącą od 
dawcy narządu – zarówno posiewy moczu 
dawcy, jak i posiew płynu perfuzyjnego 
graftu były jałowe. Pacjentka z powodu 
powtarzających się zakażeń układu mo-
czowego od listopada 2018 r. do czerwca 
2019 r. ośmiokrotnie wymagała hospitali-
zacji oraz zastosowania antybiotykotera-
pii. Każdorazowo pobyt chorej w Klinice 
Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej 
był spowodowany wystąpieniem objawów 
ogólnych zakażenia (wysoka gorączka, 
objawy dyzuryczne), w badaniach labora-
toryjnych stwierdzano znamienny wzrost 
wykładników stanu zapalnego oraz niepra-
widłowy obraz badania ogólnego moczu 
(leukocyturia, bakteriuria). W posiewach 

moczu każdorazowo podczas występo-
wania cech ogólnych infekcji, hodowano 
Klebsiella pneumoniae ESBL. Ponadto 
dwukrotnie podczas epizodów zakażenia 
układu moczowego (listopad 2018 r. oraz 
kwiecień 2019 r.), w posiewie krwi hodo-
wano Klebsiella pneumoniae o antybioty-
kowrażliwości identycznej jak hodowane-
go wówczas z moczu patogenu. 

Podczas każdej kolejnej infekcji układu 
moczowego w leczeniu stosowano anty-
biotykoterapię karbapenemem przez 10 
– 14 dni uzyskując normalizację wykład-
ników stanu zapalnego oraz wyjałowienie 
moczu. Po zakończeniu antybiotykoterapii 
za każdym razem stosowano profilaktykę 
ciągłą nawrotu zakażenia układu moczo-
wego (naprzemiennie trimetoprim z sulfa-
metoksazolem, norfloksacynę, fosfomycy-
nę, nitroksolinę oraz furazydynę).

 Ze względu na nawracający charakter 
zakażenia od pierwszego epizodu ZUM 
w programie immunosupresyjnym zanie-
chano stosowania pochodnych kwasu my-
kofenolowego. W czasie drugiego epizodu 
urosepsy w miejsce dotychczas stosowa-
nego takrolimusu wprowadzono cyklospo-
rynę A. Jednorazowo przebieg kliniczny 
infekcji układu moczowego powikłany był 
zakażeniem Clostridioides difficile – zasto-
sowano wówczas wankomycynę doustnie 
w dawce 500 mg na dobę, w czterech daw-
kach podzielonych przez 10 dni, następnie 
podtrzymano leczenie stosując 1200 mg 
rifaksyminy alfa na dobę w trzech dawkach 
podzielonych przez 20 dni, uzyskując ustą-
pienie biegunki. 

U chorej wielokrotnie kontrolowano 
stan układu moczowego wykonując ba-
dania obrazowe (USG, TK). W badaniach 
tych nie stwierdzono nigdy cech zarówno 
zastoju moczu w układzie zbiorczym gra-
ftu, jak i zalegania moczu w pęcherzu po 
mikcji. 

W czerwcu 2019 r. chorą hospitalizo-
wano z powodu szóstego nawrotu zaka-
żenia układu moczowego z objawami dyz-
urycznymi z towarzyszącą gorączką oraz 
podwyższonymi wykładnikami stanu zapal-
nego (białko C-reaktywne 224 mg/L (nor-
ma < 5 mg/L), st. prokalcytoniny 0,11 ng/
mL (norma < 0,05 ng/mL)), oraz leukocytu-
rią i bakteriurią w badaniu ogólnym moczu. 
W posiewie moczu ponownie wyhodowano 
Klebsiella pneumoniae z wrażliwością na 
karbapenemy. W antybiotykoterapii zgod-
nie z wynikiem posiewu moczu zastoso-
wano ertapenem (leczenie utrzymano do 
21 dni), uzyskując ustąpienie objawów, 
wyjałowienie moczu oraz normalizację wy-
kładników stanu zapalnego. Do profilaktyki 
zakażenia układu moczowego wprowadzo-
no trimetoprim. Mając na uwadze zagroże-
nia związane z nawracającymi infekcjami 
(lekooporność, bakteriemia, urosepsa, 
wstrząs septyczny ze zgonem włącznie) 
u chorej rozważano usunięcie nerki prze-
szczepionej mimo prawidłowej jej funkcji 
filtracyjnej. Chora nie wyrażała zgody na 
przeprowadzenie zabiegu graftektomii. 

W celu oceny czynnościowej układu 
moczowego w warunkach profilaktyki cią-
głej wykonano badanie urodynamiczne 
(w badaniu nie stwierdzono nieprawidłowo-

ści). W ciągu doby po wykonaniu badania 
wystąpił kolejny nawrót zakażenia układu 
moczowego. W posiewie moczu ponow-
nie wyhodowano Klebsiella pneumoniae 
ESBL, wtedy po raz pierwszy stwierdzono 
wrażliwość na ceftolozon z tazobaktamem 
(MIC 0,75). Początkowo w terapii zasto-
sowano ertapenem, jednakże z uwagi na 
niezadowalającą odpowiedź kliniczną i la-
boratoryjną po 10 dniach leczenia zmo-
dyfikowano antybiotykoterapię stosując 
ceftolozan z tazobaktamem (3 g/d + 1,5 
g/d w trzech podzielonych dawkach przez 
18 dni). Uzyskano normalizację wykładni-
ków stanu zapalnego ze stężeniem CRP 
5 mg/L. W badaniu ogólnym moczu po 
przejściowym prawidłowym obrazie, po 5 
dniach ponownie zaobserwowano leuko-
cyturię, jednak w powtarzanych posiewach 
moczu hodowano jedynie mnogie szczepy 
stanowiące zanieczyszczenie, a pacjent-
ka nie zgłaszała objawów dyzurycznych. 
W profilaktyce ciągłej ponownie, mimo 
wcześniejszego niepowodzenia zastoso-
wano fosfomycynę w dawce 3 gramów, 
początkowo dwa razy w tygodniu, a po 5 
miesiącach jeden raz w tygodniu, stosując 
jednocześnie 100 mg furazydyny wieczo-
rem. Profilaktykę fosfomycyną zakończono 
po 7 miesiącach jej stosowania.

W czasie dwunastomiesięcznej obser-
wacji po zakończeniu leczenia u pacjent-
ki nie wystąpił nawrót zakażenia układu 
moczowego. Nerka przeszczepiona funk-
cjonuje prawidłowo ze stężeniem kreaty-
niny 0,85 mg/dL i eGFR (MDRD) 73 mL/
min/1,73m2. W przewlekłej terapii immuno-
supresyjnej stosowana jest cyklosporyna 
A (w dobowej dawce 200 mg) oraz predni-
zon (w dobowej dawce 5 mg). 

Dyskusja
Powyższa obserwacja wskazuje, że 

jednorazowa terapia przy pomocy cefto-
lozanu z tazobaktamem może przerwać 
nawroty zakażeń układu moczowego. 
U opisywanej pacjentki zastosowanie tego 
antybiotyku spowodowało wyleczenie na-
wracających infekcji dróg moczowych.

Zakażenia układu moczowego to naj-
częstsze infekcje u pacjentów po prze-
szczepieniu nerki i dotyczą one od 5 do 
36% chorych [7–10]. Są one istotnym 
czynnikiem ryzyka zwiększającym choro-
bowość i śmiertelność w tej grupie biorców 
[11,12]. U około 16% chorych podczas za-
każenia układu moczowego stwierdza się 
bakteriemię z dodatnim posiewem krwi 
[13,14]. Patogenem, który najczęściej wy-
wołuje zakażenie układu moczowego jest 
Escherichia coli [8,11,13,15,16]. Czynni-
kami predysponującymi do zakażeń ukła-
du moczowego po transplantacji nerki są: 
przeszczep od dawcy zmarłego, przyjmo-
wanie leków immunosupresyjnych, cukrzy-
ca, płeć żeńska biorcy, starszy wiek, okres 
pomenopauzalny, upośledzony spływ mo-
czu [11,13,15,17]. 

W przedstawionym przypadku czynni-
kiem etiologicznym wywołującym nawra-
cające zakażenia układu moczowego była 
Klebsiella pneumoniae. U pacjentki wystę-
powały takie czynniki ryzyka predysponu-
jące do ZUM jak: leczenie immunosupre-
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syjne, przeszczep od zmarłego dawcy, płeć 
żeńska, wiek pomenopauzalny. Ponadto 
niezależnym czynnikiem ryzyka nawraca-
jących ZUM był zabieg przeszczepienia 
nerki z anomalią rozwojową – nerki podko-
wiastej. Zabieg ten spowodował zarówno 
zniesienie fizjologicznych mechanizmów 
antyrefluksowych, jak również utrudnienie 
swobodnego spływu moczu poprzez obec-
ność zaburzenia anatomicznego pod po-
stacią dwóch moczowodów. 

Na podstawie doniesień literaturowych, 
do leków immunosupresyjnych przyjmo-
wanych przez biorców przeszczepów na-
rządowych sprzyjających występowaniu 
infekcji dróg moczowych należą leki anty-
proliferacyjne oraz poliklonalne przeciw-
ciała deplecyjne [13,18,19]. W opisanym 
przypadku w terapii immunosupresyjnej 
w okresie okołoprzeszczepowym nie sto-
sowano indukcji przeciwciałami, a w celu 
zmniejszenia całkowitego obciążenia 
układu immunologicznego po pierwszym 
epizodzie ZUM zaprzestano podawania 
mykofenolanu mofetilu, a następnie po epi-
zodzie urosepsy zamieniono takrolimus na 
cyklosporynę A. 

Nawracające zakażenia układu mo-
czowego mogą prowadzić do utraty graftu 
[7,11,20–22]. Większość badaczy zaleca 
szczególnie baczną obserwację w kierun-
ku występowania bakteriurii u chorych po 
przeszczepieniu nerki w ciągu pierwszych 
sześciu miesięcy od zabiegu oraz wdra-
żanie antybiotykoterapii mimo braku jaw-
nych cech zakażenia układu moczowego. 
Udowodniono, że takie postępowanie po-
zwala na zmniejszenie ryzyka utraty graftu 
[20,23] a także zmniejsza ryzyko odrzu-
cania komórkowego graftu [24]. Przed-
stawiona pacjentka w każdym przypadku 
gorączki i objawów dyzurycznych była 
niezwłocznie hospitalizowana. Zabezpie-
czano mocz i krew w celu opracowania 
mikrobiologicznego, a następnie wdraża-
no empiryczną antybiotykoterapię karba-
pamenami na podstawie wcześniejszych 
posiewów, utrzymując ją po uzyskaniu wy-
ników posiewów oraz antybiogramów, co 
przyczyniło się do zachowania prawidłowej 
czynności nerki przeszczepionej. 

Istotnym aspektem długotrwałego 
utrzymania funkcji nerki przeszczepionej 
jest opracowanie schematu profilaktyki 
nawracających ZUM u biorców nerek. W 
metaanalizie obejmującej 6 randomizowa-
nych badań udowodniono, że profilaktyka 
trimetoprimem z sulfametoksazolem redu-
kuje ryzyko zakażenia układu moczowe-
go z bakteriemią o 87% oraz bakteriurii 
(zarówno symptomatycznej jak i bezobja-
wowej) o 60% [25]. Mimo zachęcających 
wyników stosowania tego leku wciąż nie-
jasny pozostaje optymalny czas jego po-
dawania. Opublikowane zalecenia propo-
nują stosowanie profilaktyki od 6 tygodni 
nawet do nawet 6 miesięcy [1,8,26,27]. 
KDIGO (Kidney Disease: Improving Glo-
bal Outcomes) zaleca sześciomiesięczną 
profilaktykę trimetoprimem z sulfame-
toksazolem [13]. Według innych zaleceń 
należy wdrożyć w profilaktyce antybiotyk 
zgodny z lekowrażliwością bakterii stwier-
dzanych w posiewie moczu chorego. Na-

leży jednak zwrócić uwagę, że stosowanie 
antybiotyków z różnych grup w profilakty-
ce może generować wtórną oporność bak-
terii [1,25,28,29].

U chorych uczulonych na sulfonamidy, 
u których niemożliwe jest stosowanie sulfa-
metoksazolu, w profilaktyce infekcji zaleca 
się cefaleksynę, fluorochinolony albo nitro-
furantoinę [13,25,30]. W ogólnej populacji 
nie wykazano wyższości stosowania fosfo-
mycyny nad fluorochinolonami, czy trime-
toprimem z sulfametoksazolem. Z uwagi 
na znaczny wzrost oporności patogenów 
na fluorochinolony oraz trimetoprim i sulfa-
metoksazol konieczne są dalsze badania 
oceniające skuteczność stosowania w pro-
filaktyce ZUM fosfomycyny u biorców prze-
szczepu nerki [1,29]. 

W zapobieganiu nawrotom zakażeń 
układu moczowego u osób po transplan-
tacji nerki poza antybiotykoterapią stosuje 
się również metody niefarmakologiczne. 
Goldman i wsp. w amerykańskich zalece-
niach z 2019 r. podkreślają, że u chorych 
z nawracającymi zakażeniami modyfikacja 
stylu życia powinna być podstawową skła-
dową profilaktyki. Obejmuje ona optymal-
ne nawodnienie oraz częste opróżnianie 
pęcherza moczowego. Ponadto autorzy 
zwracają uwagę na prawidłową kontrolę 
glikemii u chorych z cukrzycą, a u pacjen-
tek w okresie pomenopazaulnym zalecają 
stosowanie estrogenów dopochwowo [30]. 
Pagonas i wsp. wykazali, że przyjmowanie 
ekstraktu z żurawiny i L-metioniny zmniej-
sza o 50% częstość występowania nawra-
cających ZUM u chorych po przeszcze-
pieniu nerki [31]. Sugerowany mechanizm 
działania ma uniemożliwiać adherencję 
patogenów do nabłonka dróg moczowych. 
Dodatkowo, w wybranych populacjach 
podkreśla się skuteczność probiotycznych 
bakterii z grupy Lactobacillus w hamo-
waniu tworzenia biofilmu przez Klebsiella 
pneumoniae zarówno w warunkach in vitro 
[32] jak i in vivo [33]. 

Wnioski
Nawracające zakażenia układu moczo-

wego są ważnym problemem u chorych po 
transplantacji nerki. W sytuacji trwałego 
występowania czynników ryzyka zwiększa 
się również częstość nawrotów związanych 
z kolonizacją dróg moczowych lub drogą 
wstępującą z przewodu pokarmowego. 

Zastosowanie ceftolozanu z tazobak-
tamem może przerwać błędne koło czę-
stych nawrotów i reinfekcji zakażeń układu 
moczowego u biorców przeszczepu nerki. 
Jego zastosowanie może być brane pod 
uwagę u chorych, u których dotychcza-
sowe leczenie nie zapobiegało kolejnym 
nawrotom infekcji patogenami wieloleko-
opornymi. 
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