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pacjent po przeszczepieniu nerki ponownie 
dializowany otrzewnowo

Dializoterapia otrzewnowa stanowi jedną z dostępnych opcji terapeutycz-
nych schyłkowej niewydolności nerek. Tą metodę wybiera około 11% pacjen-
tów leczonych nerkozastępczo. Preferowana jest głównie przez osoby młode, 
pragnące uniezależnić swoje życie od stałych wizyt w stacji dializ, pracować 
zawodowo lub kontynuować edukację oraz prowadzić aktywny tryb życia. 
Może być również wykorzystywana jako terapia pomostowa przed kolejnym 
przeszczepieniem nerki u pacjentów, którzy powracają do dializoterapii po 
utracie przeszczepu. Jest to ważna informacje w świetle danych świadczą-
cych o tym, że aktualnie około 20-40% pacjentów oczekujących na przeszczep 
to osoby po utracie funkcji nerki przeszczepionej. Przedstawiono opis przy-
padku 58-letniego mężczyzny z przewlekłą chorobą nerek  własnych w sta-
dium 5 w przebiegu przewlekłego kłębuszkowego zapalenia nerek. Pacjent 
początkowo leczony dializoterapią otrzewnową po zaprzestaniu funkcjonowa-
nia nerki przeszczepionej powrócił do tej metody leczenia i kontynuował ją 
przez okres kolejnych 7 lat. 

(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 269-272)

Patient after kidney transplantation returned to 
peritoneal dialysis

Peritoneal dialysis is one of the available treatment options for end-stage 
renal disease. About 11% of patients treated with renal replacement therapy are 
choosing this method. Peritoneal dialysis is preferred mostly by young people, 
who want to independent their life from permanent visits in dialysis unit,  work 
professionally or continue education and lead an active mood of life. Also it can 
be use as a bridging therapy before next kidney transplantation in patients, who 
failed previous graft. It is important information in the light of date proclaimed 
that currently 20-40% of patients waiting for kidney transplantation are people 
after allograft loss. We present a case of 58 year old man with chronic kidney 
disease in stage 5 in consequence of glomerulonephritis. Initially patient was 
treated by peritoneal dialysis, after allograft loss was returned to this method 
of treatment and continued it for period of 7 years.

(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 269-272)

Wstęp
Dializoterapia otrzewnowa (DO), obok 

hemodializoterapii (HD) i przeszczepienia 
nerki (KTx), jest jedną z metod leczenia 
nerkozastępczego. Około 200 000 pa-
cjentów na całym świecie jest leczonych 
za pomocą DO, co stanowi 11% popula-
cji światowej chorych dializowanych [1]. 
Metoda ta jest często wybierana przez 
osoby młode ze względu na większą sa-
modzielność i mobilność pacjentów leczo-
nych w ten sposób. DO w porównaniu do 
HD ułatwia podjęcie lub kontynuowanie 
pracy zawodowej bądź edukacji, a także 
może zapewnić lepszą jakość życia dzięki 
znacznie większej niezależności od stacji 
dializ. Należy jednak pamiętać o jednym 
z najczęstszych powikłań DO jakimi są 
bakteryjne zapalenia otrzewnej. Częstość 
występowania zapalenia otrzewnej zwią-
zanego z DO waha się w szerokim za-
kresie od 0,06 – 1,66/pacjenta/rok, w za-
leżności od jakości opieki oraz edukacji 
pacjentów w różnych ośrodkach i różnych 
krajach [2].  

W porównaniu do HD występowanie 
opóźnionej funkcji KTx u pacjentów leczo-

nych uprzednio DO występuje rzadziej. 
Natomiast częstość ostrego odrzucenia 
przeszczepu jest podobna w przypadku 
obu metod leczenia [3], tak samo jak czas 
przeżycia po transplantacji [4,5]. Utrata 
funkcji KTx wiąże się z coraz częstszą 
przyczyną powrotu do leczenia dializami. 
W ciągu 5 lat od KTx około 30% pacjen-
tów traci funkcję przeszczepu lub umiera 
z funkcjonującą nerką. Odsetek ten wzra-
sta do 50% w ciągu 10 lat od KTx. Po 
pierwszym roku od transplantacji, średnio 
2-4% pacjentów rocznie odrzuca prze-
szczep i wraca do dializoterapii [6]. Dane 
pochodzące ze Stanów Zjednoczonych 
pokazują, że 4,8% pacjentów rozpoczy-
nających lub powracających do dializote-
rapii, to osoby po utracie KTx [7]. Część 
z nich będzie ponownie kwalifikowana do 
KTx. Obecnie około 20-40% pacjentów 
oczekujących na przeszczep, to osoby po 
KTx w wywiadzie [8]. Większość pacjen-
tów po utracie funkcji przeszczepu to oso-
by młode, z podobną charakterystyką do 
osób rozpoczynających leczenie DO [9]. 

Przedstawiono opis przypadku 58-let-
niego mężczyzny ze schyłkową niewydol-
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nością nerek (SNN) własnych w przebiegu 
przewlekłego kłębuszkowego zapalenia 
nerek (KZN). Pacjent przed przeszczepie-
niem był leczony nerkozastępczo metodą 
DO, po utracie funkcji nerki przeszczepio-
nej powrócił do DO. 

Opis przypadku
Pacjent lat 58 ze SNN własnych 

w przebiegu KZN. W 1996 r. u opisywa-
nego chorego wystąpił pierwszy w życiu 
epizod makroskopowego krwiomoczu. 
W badaniach laboratoryjnych stwierdzono 
dodatkowo białkomocz subnerczycowy 
oraz podwyższone parametry nerkowe. 
Nie zdecydowano się wówczas na wyko-
nanie diagnostycznej biopsji nerki, chore-
go objęto opieką nefrologiczną w Poradni 
Rejonowej- nie stosowano w tym czasie 
leczenia immunosupresyjnego (IS). Do-
datkowo w wywiadzie niedokrwistość 
wtórna do przewlekłej choroby nerek, od 
1981 r. nadciśnienie tętnicze leczone nie-
regularnie.

W okresie od 06.1998 r. do 05.1999 
r. pacjent był leczony metodą ciągłej am-
bulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO) 
według schematu: 4 x 2000 ml/dobę. 
W trakcie leczenia obserwowano przecięt-
ne ultrafiltracje w zakresie: 900-1500 ml/
dobę oraz wartości masy ciała (z uwzględ-
nieniem płynu dializacyjnego): 69 kg. Pa-
rametry nerkowe obserwowane w okresie 
dializoterapii przed pierwszym Ktx: stęże-
nie kreatyniny 663,9-1060,9 µmol/l, mocz-
nika: 22,06-32,06 mmol/l, Ca - 2,4 mmol/l, 
P - 2,16 mmol/l, PTH - 329,1 pg/ml, morfo-
logia krwi obwodowej: niedokrwistość nor-
mocytarna  (najniższe stężenie Hgb - 7,2 
g/dl), Fe - 6,17 µmol/l. W celu korekcji nie-
dokrwistości nerkopochodnej u pacjenta 
stosowano suplementacje Fe oraz prepa-
raty EPO. Modelowanie kinetyczne w tym 
okresie dializoterapii zostało przedstawio-
ne w tabeli I. W trakcie wizyt kontrolnych 
obserwowano dobry stan odżywienia 
pacjenta, prawidłowe stężenie albuminy 
(43-49,6 g/l), z zachowanym prawidłowym 

łaknieniem, nie stwierdzano obrzęków ob-
wodowych. Ze względu na podwyższone 
wartości ciśnienia tętniczego, chory wy-
magał stosowania 2 leków hipotensyjnych 
(Polpressin w dawce 4 x 2 mg/dobę oraz 
Nitrendypina w dawce 3 x 20 mg/dobę). 
Jakość życia pacjenta wg kwestionariusza 
SF-36 oceniono jako dobrą (funkcjono-
wanie fizyczne- bez ograniczeń; ograni-
czenie w pełnieniu ról z powodu zdrowia 
fizycznego- zadowalające; dolegliwości 
bólowe- brak; ogólne poczucie zdrowia- 
dobre; witalność- dobra; funkcjonowanie 
społeczne- dobre; ograniczenie w pełnie-
niu ról wynikające z problemów emocjo-
nalnych- brak; poczucie zdrowia psychicz-
nego- dobre). 

Pierwszą kwalifikacją do KTx rozpo-
częto u opisywanego pacjenta w 1998 r. 
Zabieg KTx od dawcy zmarłego został wy-
konany w dniu 16.05.1999 r. (HLA biorcy: 
A: 23,24; B: 44, 49; DR: 3, 11; HLA dawcy: 
A: 1; B: 8; DR: 3, 6).

W styczniu 2005 roku z powodu utra-
ty funkcji przeszczepu pacjent powrócił 
do leczenia nerkozastępczego w progra-
mie DO (CADO, następnie ADO). W lipcu 
2005 r. wykonano graftektomię w trakcie 
DO. W końcowym okresie leczenia DO 
pacjent wymagał stosowania intensywne-
go schematu: połączenie cyklera i wymian 
ręcznych – schemat stosowany w 2012 r.: 
5000 ml 1,36% + 2 x 5000 ml 2,27% (ADO) 
+ 2000 ml Icodial + 2000 ml 2,27% 
(CADO). W trakcie leczenia obserwowa-
no ultrafiltracje w zakresie: 1300-1400 ml/
dobę oraz wartości masy ciała z uwzględ-
nieniem płynu dializacyjnego: 70,5 kg. Pa-
rametry nerkowe w trakcie leczenia ADO: 
stężenie kreatyniny: 797,1-1307 µmol/l; 
mocznika 18,9-26,3 mmol/l; morfologia 
krwi obwodowej- niedokrwistość wtórna 
(najniższe stężenie Hgb-9,8 g/dl) leczo-
na preparatem EPO (początkowo Mircera 
1 x 100 µmol sc/miesiąc, następnie Neo-
Recormon 3000 j. sc/tydzień). Transport 
otrzewnowy (na podstawie testu równo-
ważenia otrzewnowego (peritoneal equili-

bration test- PET) zmieniał się w okresie 
obserwacji w granicach D/P: 0,61-0,83 
(od średnio-wysokiego do wysokiego 
transportu otrzewnowego). Modelowanie 
kinetyczne w tym okresie dializoterapii zo-
stało przedstawione w tabeli II. Obserwo-
wano dobre samopoczucie pacjenta oraz 
porównywalną ocenę wskaźnika jakości 
życia do okresu dializoterapii otrzewnowej 
w latach 1998-1999, dobry stan odżywie-
nia, prawidłowe stężenie albuminy (35-
48 g/l), dobry apetyt. Kontrolowano CTK 
chorego, wymagał on stosowania jednego 
leku hipotensyjnego (Iporel w dawce 3 x 
75 ug/dobę). Pacjent po upływie 5 lat nie 
wyrażał zgody  na zmianę metody lecze-
nia z DO na HD przed kolejnym KTx. Le-
czenie DO było powikłane dwoma epizo-
dami dializacyjnego zapalenia otrzewnej 
(03.2009 r. oraz 09.2010 r.).

W 2007 r. zdiagnozowano u pacjenta 
wtórną nadczynność przytarczyc, wyma-
gającą leczenia Cynacalcetem 1 x 60 
mg/dobę. Ze względu na progresję nad-
czynności przytarczyc w sierpniu 2009 
r. wykonano scyntygrafię przytarczyc 
– obraz odpowiadał gruczolakowi przy-
tarczycy dolnej prawej, z tego powodu 
w 11.2009 r. wykonano parathyreoidek-
tomię subtotalną. W okresie 03.2012 r.-
08.2012 r. ze względu na wyczerpanie 
możliwości dalszego leczenia DO, pa-
cjent był leczony nerkozastępczo w pro-
gramie HD.

Ponowną kwalifikację do KTx roz-
poczęto w 2008 r. W 2011 r. pacjent 
został okresowo zdyskwalifikowany od 
przeszczepienia z powodu wysokich 
wartości CRP. Drugą operację KTx od 
dawcy zmarłego przeprowadzono w dniu 
22.08.2012 r. w Poznaniu (HLA biorcy: A: 
23,24; B: 44, 49; DR: 3, 11; HLA dawcy: 
A: 2; B: (5)51, 52(15); DR: (3)11, 17(5)). 
Zastosowano IS  wg schematu: GS-TAC-
-MMF z indukcją Simulectem, jednakże 
z uwagi na uporczywe biegunki zmodyfi-
kowano leczenie odstawiając mykofeno-
lan mofetylu, włączając w jego miejsce 
azatioprynę. Przebieg okołozabiegowy 
był niepowikłany, pacjent  nie wymagał 
HD po KTx. Po zabiegu utrzymywała się 
stabilna czynność przeszczepu, obser-
wowane stężenie kreatyniny w surowicy 
krwi rzędu 117 µmol/l. 

Dyskusja
SNN przeszczepionej jest przyczyną 

rozpoczęcia DO w zaledwie 2-2,2% przy-
padków [10,11]. Jedynie połowa pacjen-
tów DO przed KTx, po utracie przeszcze-
pu powraca do tej metody leczenia [3]. 
Pacjenci należący do opisywanej grupy 
mają taką samą przeżywalność jak osoby 
nie poddane KTx, a także porównywalną 
zapadalność na dializacyjne zapalenie 
otrzewnej [10,11]. Należy pamiętać, że 
ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju za-
palenia otrzewnej jest wiek powyżej 65 
lat [12]. Na śmiertelność pacjentów po 
utracie funkcji przeszczepu poddanych 
następnie DO główny wpływ mają podob-
ne czynniki jak w populacji nieprzeszcze-
pianych osób ze SNN, tj. wiek, cukrzyca, 
choroby naczyń obwodowych, zastoinowa 

Tabela I
Adekwatność dializy otrzewnowej 1998-1999 r.
Peritoneal dialysis adequacy 1998-1999 years.

Badane parametry 04.02.1999 r. 10.05.1999 r.
Kt/V 2,19 1,67
TKK (l/tydz) 85,46 53,9
nPCR (g/kg/dobę) 1,21 1,22
RRF (ml/min) 3,24 1,27

Tabela II
Adekwatność dializy otrzewnowej 2005-2012 r.
Peritoneal dialysis adequacy 2005-2012 years.

Badane 
parametry

28.04. 
2005 r.

30.06.
2006 r.

07.02.
2008 r.

26.09
2008 r.

26.03.
2009 r.

22.03.
2010 r.

25.03.
2011 r.

Kt/V 1,38 2,17 1,64 2,26 1,83 1,72 2,03
TKK 
(l/1,73/tydz) 46,8 58,64 41,82 67,2 54 49,5 55,7

nPCR
(g/kg/dobę) 0,91 1,08 0,87 1,01 0,83 0,77 0,79

RRF
(ml/min) 1,48 0 0 0 0 0 0
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niewydolność serca, niski poziom albumin 
i niedokrwistość [13]. Natomiast wyjścio-
wo zachowana diureza jest dobrym ro-
kowniczo czynnikiem w aspekcie wskaź-
nika przeżywalności populacji pacjentów 
leczonych DO [14]. 

Bargman i wsp. [15] wykazali, że 
u pacjentów leczonych DO każdy wzrost 
eGFR o 0,5 ml/min/1,73m2 powodu-
je spadek względnego ryzyka śmierci 
o 12%. Natomiast według Jassala i wsp. 
[16] pacjenci kontynuujący IS po utracie 
funkcji przeszczepu osiągają największe 
korzyści jeśli eGFR wynosi >1,5 ml/mi-
n/1,73m2, przy czym im wyższe GFR tym 
większe korzyści. Pacjenci powracający 
do dializoterapii po KTx szybciej tracą 
resztkową funkcję nerek (residual renal 
funkcion-RRF) niż osoby nie poddane 
transplantacji ze SNN [12,17]. Późne 
skierowanie na ponowną dializoterapię 
po utracie funkcji graftu wiąże się z po-
ważnymi konsekwencjami klinicznymi 
oraz ekonomicznymi, np. większym ry-
zykiem niedożywienia, gorszą kontrolą 
niedokrwistości, wyższymi współczyn-
nikami zachorowalności i umieralności, 
skutkiem czego są większe koszty po-
niesione na leczenie pacjenta [18].

Perl i wsp. [19] przebadali grupę 2110 
pacjentów, którzy rozpoczęli dializy po 
utracie przeszczepu i nie zaobserwowali 
istotnych różnic w przeżyciu wczesnym 
i późnym między pacjentami leczonymi 
za pomocą DO oraz HD. Zauważyli rów-
nież, że czas funkcjonowania KTx oraz 
wcześniejsza historia medyczna pacjenta 
miały wpływ na przeżycie w tej populacji. 
Z ich badań wynika, że najlepsze przeży-
cie wśród osób ze schyłkową niewydol-
nością graftu uzyskują pacjenci poddani 
wyprzedzającemu przeszczepowi. Naj-
wyższe ryzyko zgonu pacjentów w tej gru-
pie istnieje w pierwszych 6 miesiącach od 
utraty KTx [20]. Przy czym główną przy-
czyną śmierci pozostają choroby układu 
krążenia oraz infekcje [9]. Ryzyko zgonu 
w wyniku chorób układu sercowo-naczy-
niowego jest 7-krotnie wyższe u pacjen-
tów po utracie przeszczepu w stosunku do 
populacji osób z funkcjonującym graftem 
[21]. W badaniu Abbotta i wsp. [22] ostre 
zespoły wieńcowe były znacznie częstsze 
po utracie funkcji przeszczepu niż przed. 
W populacji tej zauważono także spadek 
jakości życia po utracie funkcji nerki prze-
szczepionej [23].

IS jest często całkowicie wycofywa-
na u pacjentów ze SNN przeszczepionej, 
może to jednak prowadzić do przyspie-
szonej utraty RRF, a tym samym do re-
zygnacji z podjęcia leczenia nerkozastęp-
czego metodą DO [24]. Według badań 
Daviesa [12] utracie RRF można zapobiec 
kontynuując IS po rozpoczęciu dializ. Jed-
nakże, dalsze stosowanie tej terapii wiąże 
się z większym ryzykiem infekcji, rozwoju 
nowotworów złośliwych oraz negatywnym 
wpływem na metabolizm kości [13,25], 
a także większą ilością zapaleń otrzew-
nej u pacjentów leczonych DO, co może 
zniweczyć korzystny wpływ długotrwałego 
zachowania RRF [26]. Jednakże według 
badań Jassala i wsp. [16] utrzymanie IS 

po utracie funkcji przeszczepu zapewnia 
dłuższe przeżycie pacjentów w porówna-
niu do grypy osób z odstawioną IS. Decy-
zja o zmniejszeniu bądź wycofaniu IS w tej 
populacji pacjentów powinna zostać pod-
jęta indywidualnie, w oparciu o wszystkie 
dane dotyczące pacjenta oraz jego po-
trzeby. Najbardziej racjonalnym podej-
ściem wydaje się zmniejszenie dawki IS 
w stosunku do tej stosowanej przed rozwi-
nięciem się schyłkowej niewydolności gra-
ftu [24], przy czym w przypadku wczesne-
go uszkodzenia przeszczepu i nefrektomii 
zaleca się natychmiastowe jej przerwanie 
[27]. Należy jednak pamiętać, że nefrekto-
mia nie jest rutynowo zalecana, ale może 
być konieczna u wybranych pacjentów 
[24]. Sener i wsp. [26] sugerują, że usu-
nięcie nieczynnego przeszczepu może 
chronić pacjenta przed nadwrażliwością 
na antygeny HLA.

Należy podkreślić, że jeden prze-
szczep bardzo rzadko jest w stanie za-
pewnić ciągłą i adekwatną terapię nerko-
zastępczą na cały okres życia pacjentów, 
zwłaszcza w przypadku młodszych cho-
rych. Ponowne KTx zwiększa szanse 
przeżycia pacjentów, w stosunku do osób 
pozostających w trakcie leczenia dializa-
mi [27]. Jednak według danych URSRD 
tylko <15-20% osób powracających do 
dializoterapii ma szansę na ponowną 
transplantację [28]. Czas funkcjonowania 
kolejnego przeszczepu dzięki stosowa-
niu leczenia nowymi schematami IS jest 
bardzo zbliżony do przeżycia pierwszego 
przeszczepu [27], dlatego w przypadku 
braku przeciwwskazań trzeba zawsze roz-
ważyć kwalifikację chorego do ponownej 
KTx. W sytuacji powrotu do dializoterapii 
należy umożliwić choremu wybór metody 
leczenia. Szczególnie dotyczy to pacjen-
tów leczonych uprzednio DO, którzy znają 
dobrze zalety i ograniczenia tej metody, 
mogą więc być dobrymi kandydatami do 
ponownego włączenia do programu dia-
lizoterapii otrzewnowej, czego dobrym 
przykładem jest opisywany chory. 

Wnioski
1. Chory po KTx może być dobrym kan-

dydatem do DO jako terapii pomostowej do 
kolejnego zabiegu KTx.

2. Należy rozważyć utrzymanie małych 
dawek inhibitora kalcyneuryny jako profi-
laktykę utraty RRF u potencjalnych biorców 
kolejnego przeszczepu.

3. Pacjenci z niewydolną nerką prze-
szczepioną przy braku przeciwwskazań 
powinni być kwalifikowani do DO jako 
równorzędnej terapii do hemodializy, 
z uwzględnieniem ról społecznych peł-
nionych przez pacjenta jak i jego prefe-
rencji.
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