PRACE
POGL¥DOWE

Stwardniaj¹ce zapalenie otrzewnej
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Stwardniaj¹ce zapalenie otrzewnej (SZO) jest rzadkim, ale ciê¿kim powik³aniem dializoterapii otrzewnowej. Wystêpuje u poni¿ej 1% pacjentów leczonych
d³ugo t¹ metod¹. Etiologia SZO nie zosta³a w pe³ni poznana i prawdopodobnie
jest wieloczynnikowa. SZO charakteryzuje siê przewlek³ym, postêpuj¹cym procem zapalnym w jamie otrzewnowej, który powoduje powstawanie tkanki w³óknistej zaciskaj¹cej trzewia. Klinicznie SZO manifestuje siê utrat¹ ultrafiltracji,
zapaleniem otrzewnej, wymiotami, czêciow¹ lub ca³kowit¹ niedro¿noci¹ wiat³a jelit i niedo¿ywieniem. Czêsto konieczna jest interwencja chirurgiczna, a leczenie jest trudne. miertelnoæ jest wysoka. Zwiêkszona wiadomoæ mo¿liwoci rozwoju SZO mo¿e spowodowaæ wczeniejsze rozpoznanie i interwencjê, które mog¹ poprawiæ rokowanie.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 251-252)
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Sclerosing encapsulating peritonitis (SEP) is a rare but serious complication of peritoneal dialysis therapy. It occus et an incidence of less than 1% in
long-term dialysed patients. The etiology of SEP is not fully understood, but it is
likely nucleifactorial. SEP is characterized by a progressive inflammatory process of the peritoneal cavity resulting in formation of fibrous tissue that constructs the viscera. Clinical manifestation includes loss of ultrafultration, peritonitis, vomiting, incomplete or complete bowel obstruction and malnutrition.
Surgical intervention is often necessary and treatment is difficult. Mortality rate
is high. A heightened awareness of SEP can lead to earlier recognition and
intervention, which may result in better prognosis.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 251-252)

Stwardniaj¹ce zapalenie otrzewnej jest
gronym powik³aniem wystêpuj¹cym u chorych na schy³kow¹ niewydolnoæ nerek leczonych dializ¹ otrzewnow¹ [1]. Jest to proces zapalny, który prowadzi do odk³adania
siê tkanki w³óknistej w otrzewnej. W wyniku
tych zmian pêtle jelit zostaj¹ uciniête i otoczone pogrubia³¹ otrzewn¹ przybieraj¹c
postaæ tzw. kokonu. Stwardniaj¹ce zapalenie otrzewnej po raz pierwszy opisano w
1978 r. u 10 m³odych dziewcz¹t operowanych z powodu niedro¿noci jelit w przebiegu procesu otorbiania otrzewnej w niejasnym mechanizmie.
Od czasu gdy Denis i wsp. [2] w 1980 r.
opisali pierwszy przypadek stwardniaj¹cego zapalenia otrzewnej w przebiegu dializy
otrzewnowej, w pimiennictwie ukaza³o siê
szereg doniesieñ powiêconych szczegó³owej analizie przyczyn tego dramatycznego
powik³ania. Mimo wielokierunkowych badañ
dowiadczalnych patogeneza stwardniaj¹cego zapalenia otrzewnej pozostaje jednak
nadal niewyjaniona. Ruiz i wsp. [3] opisali
chorego na stwardniaj¹ce zapalenie otrzewnej, u którego jednoczenie wystêpowa³o
zapalenie op³ucnej i osierdzia. Morfologiczny obraz wycinka pobranego z op³ucnej by³
analogiczny do obrazu uzyskanego z
otrzewnej, st¹d wspomniani autorzy sugeruj¹, ¿e za zmiany zapalne w obrêbie op³uc-

nej, osierdzia i otrzewnej odpowiedzialny jest
ten sam czynnik patogenetyczny. Interesuj¹cych danych dotycz¹cych rozwoju stwardniaj¹cego zapalenie otrzewnej dostarczy³a
eksperymentalna praca Shaldona i wsp. [4].
Autorzy ci wykazali, ¿e talk oraz cz¹steczki
silikonowe uwalniane z drenów lub worków
u¿ywanych podczas leczenia dializ¹ otrzewnow¹ a tak¿e pirogeny egzogenne pobudzaj¹ makrofagi obecne w p³ynie otrzewnowym
do wytwarzania interleukiny, która stymuluje proliferacjê fibroblastów zapocz¹tkowuj¹c rozwój stwardniaj¹cego zapalenia
otrzewnej. Hipoteza ta nie wyjania jednak
dlaczego stwardniaj¹ce zapalenie otrzewnej wystêpuje tylko w 10% przypadków,
mimo ¿e stymulacja poprzez pirogeny egzogenne zachodzi u wiêkszoci chorych dializowanych otrzewnowo. Przytoczone dane
nie t³umacz¹ równie¿ zjawiska utrzymywania siê proliferacji fibroblastów, które obserwowane bywa u czêci chorych mimo zaprzestania dializy otrzewnowej [5,6].
Sporód czynników ryzyka stwardniaj¹cego zapalenia otrzewnej zaka¿enie jamy
otrzewnej najbardziej sprzyja rozwojowi tego
powik³ania. U wiêkszoci bowiem opisanych
chorych na stwardniaj¹ce zapalenie otrzewnej obserwowane by³y liczne zapalenia
otrzewnej. Autorzy francuscy neguj¹ jednak
ten zwi¹zek, przedstawiaj¹c pojedyncze
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przypadki, w których nast¹pi³ gwa³towny
rozwój stwardniaj¹cego zapalenia otrzewnej
przy braku zapalenia otrzewnej [7]. Jednoczenie z dowiadczenia klinicznego wynika, ¿e u wielu dializowanych chorych, mimo
wielokrotnych zapaleñ otrzewnej do rozwoju stwardniaj¹cego zapalenia otrzewnej nigdy nie dochodzi. W wietle przytoczonych
danych nie mo¿na wiêc ustaliæ cis³ego
zwi¹zku miêdzy stwardniaj¹cym zapaleniem
otrzewnej a zaka¿eniem, czynnik ten uznaæ
jednak nale¿y za sprzyjaj¹cy rozwojowi tego
powik³ania.
Wród czynników odpowiedzialnych za
stwardniaj¹cego zapalenia otrzewnej podkrela siê znaczenia p³ynu dializacyjnego,
w sk³ad którego wchodzi bufor octanowy [8].
Octanom b¹d ich metabolitom przypisuje
siê rolê indukuj¹c¹ rozwój stwardniaj¹cego
zapalenia otrzewnej w bli¿ej nie wyjanionym dot¹d mechanizmie. Zwraca siê uwagê, i¿ czêste stosowanie hipertonicznych
p³ynów dializacyjnych wywiera przyspieszaj¹cy wp³yw na rozwój stwardniaj¹cego zapalenia otrzewnej.
Nie mo¿na równie¿ wykluczyæ roli antybiotyków podawanych dootrzewnowo jako
czynnika indukuj¹cego to powik³anie [9].
Oules i wsp. [10] analizuj¹c szczegó³owo czynniki zagro¿enia stwardniaj¹cego
zapalenia otrzewnej wykazali, ¿e jedynie
chlorheksydyna u¿ywana do odka¿ania
sprzêtu dializacyjnego wykazuje istotny
zwi¹zek z rozwojem tego powik³ania.
Zwi¹zek pomiêdzy stwardniaj¹cym zapaleniem otrzewnej a pobieraniem beta-blokerów rozwa¿any jest od lat 70-tych, kiedy
to opisano kilka przypadków nadcinienia
têtniczego u chorych leczonych praktololem,
u których wyst¹pi³o zapalenie otrzewnej
nazwane practolol peritonitis [11]. Na zwi¹zek pomiêdzy stwardniaj¹cym zapaleniem
otrzewnej a pobieraniem propranololu [12],
oksyprenolu [13], atenololu [13] zwrócono
uwagê tak¿e u chorych dializowanych
otrzewnowo. Podkreliæ nale¿y, ¿e ustalenie zwi¹zku pomiêdzy rozwojem stwardniaj¹cego zapalenia otrzewnej a pobieraniem
beta-blokerów jest niezmiernie trudne, poniewa¿ leki te w praktyce klinicznej stosowane s¹ bardzo szeroko.
Objawy stwardniaj¹cego zapalenia
otrzewnej wi¹¿¹ siê przede wszystkim z
zaburzonym pasa¿em jelitowym, czego wyrazem s¹ objawy pe³nej b¹d przepuszczaj¹cej niedro¿noci jelit: nudnoci, wymioty,
jad³owstrêt i bóle brzucha o ró¿nym nasileniu. Zaburzenia te prowadz¹ do wyniszczenia, które stanowi zagro¿enie ¿ycia zw³aszcza gdy jednoczenie wystêpuj¹ czêste zapalenia otrzewnej. Czasami pierwsze objawy stwardniaj¹cego zapalenia otrzewnej
ujawniaj¹ siê w kilka tygodni a nawet miesiêcy po zaprzestaniu dializy otrzewnowej.
Jednym z wczesnych objawów stwardniaj¹cego zapalenia otrzewnej jest spadek ul-
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trafiltracji dializacyjnej. Objaw ten wi¹¿e siê
ze zmianami w³óknistymi w b³onie otrzewnej a nie z nadmiern¹ absorpcj¹ glukozy z
p³ynu dializacyjnego. Badanie przedmiotowe ujawnia obecnoæ tkliwego oporu w nadbrzuszu, ródbrzuszu nieraz w dole biodrowym. Dynamika procesu chorobowego
bywa ró¿na. Niekiedy choroba postêpuje
skrycie i przez d³ugi czas mo¿e pozostawaæ
nie rozpoznawana a¿ do chwili wyst¹pienia
ostrej niedro¿noci jelit. Opisano te¿ przypadki ze stopniowo postêpuj¹cym wyniszczeniem i czêstymi zapaleniami otrzewnej
jak równie¿ z gwa³town¹ progresj¹ choroby,
dominuj¹cymi objawami niedro¿noci jelit
wymagaj¹cej natychmiastowej interwencji
chirurgicznej [14].
W diagnostyce stwardniaj¹cego zapalenia otrzewnej przydatne jest badanie radiologiczne przewodu pokarmowego z u¿yciem rodka kontrastowego, które wykazaæ
mo¿e wyd³u¿ony pasa¿ jelitowy, przesuniêcie pêtli jelitowych do nadbrzusza, zatarcie
fizjologicznych haustracji i obecnoæ p³ynu
w wietle jelit [5]. Badanie ultrasonograficzne uznane za decyduj¹ce w rozpoznaniu,
ujawnia przemieszczone pêtle jelit otoczone pogrubia³¹ b³on¹ otrzewnow¹, tworz¹ce
konglomerat porównywany do tzw. kokonu. Zalecana jest równie¿ laparoskopia,
która pozwala na makroskopow¹ ocenê stanu otrzewnej oraz umo¿liwia pobranie jej
wycinka do badañ histopatologicznych.
Czêæ autorów uwa¿a, ¿e tomografia komputerowa jest najlepsz¹ metod¹ w rozpoznaniu stwardniaj¹cego zapalenia otrzewnej
dziêki czemu szybka interwencja chirurgiczna mo¿e nie dopuciæ do wyst¹pienia niedro¿noci jelit.
Leczenie stwardniaj¹cego zapalenia
otrzewnej jest objawowe, polega na przywróceniu prawid³owego pasa¿u jelitowego
poprzez chirurgiczne usuniêcie tkanki w³óknistej. Pewne nadzieje terapeutyczne budziæ
mog¹ leki hamuj¹ce kana³ wapniowy. Istniej¹
hipotezy, i¿ verapamil zmniejsza uwalnianie
interleukiny-1 z makrofagów otrzewnowych
poprzez obni¿enie zawartoci wapnia w ich
cytosolu. Nastêpstwem takiego leczenia
by³a poprawa zdolnoci ultrafiltracyjnej
otrzewnej [16]. Wdro¿enie sterydoterapii
wydaje siê obiecuj¹ce poniewa¿ czêsto hamuje rozwój tkanki w³óknistej w jamie
otrzewnej. Ostatnio proponuje siê alternatywnie do sterydów stosowanie tamoksifenu [17]. Opisano korzystny efekt zmniejszenia otarbiania otrzewnej w kontrolnym badaniu tomograficznym.
Rokowanie w stwardniaj¹cym zapaleniu
otrzewnej jest bardzo powa¿ne. Chorzy gin¹
w przebiegu posocznicy, w stanie krañcowego wyniszczenia, czêsto po zabiegu operacyjnym W tej sytuacji istotnego znaczenia praktycznego nabiera postêpowanie profilaktyczne. Obejmuje ono zapobieganie
zaka¿eniu otrzewnej poprzez stosowanie

ja³owej techniki wykonywania zabiegu ograniczeniem dootrzewnowego stosowania
antybiotyków, wyeliminowaniem chlorheksydyny jako rodka odka¿aj¹cego, stosowania p³ynów dializacyjnych o niskiej osmolarnoci bez buforu octanowego oraz zast¹pienie beta-blokerów innymi preparatami.
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