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Raktažodžiai: lėtinė inkstų liga, hemodializė, sepsis, 
spondilodiscitas.

Santrauka
Pasaulyje didėja sergančiųjų lėtine inkstų liga  skaičius, 
todėl vis dažniau susiduriama su šia sveikatos būkle ir jos 
gydymo sukeltomis komplikacijomis. Neretai pakaitine 
inkstų terapija gydomi pacientai hospitalizuojami dėl 
įvairių infekcijų, tarp kurių pasitaiko ir retai klinikinėje 
praktikoje sutinkamų atvejų. Straipsnyje aptariama spon-
dilodiscito etiologija, rizikos veiksniai, diagnostika ir 
gydymas, aptariamas klinikinis atvejis. 

Įvadas
Apie dešimtadalis pasaulio populiacijos serga lėtine 

inkstų liga [1]. Tarptautinė inkstų ligų ekspertų grupė KDIGO 
(angl. Kidney Disease: Improving Global Outcomes) pa-
skelbė gaires, kuriose lėtinė inkstų liga (LIL) apibrėžiama 
kaip struktūrinė ir (ar) funkcinė inkstų patologija, kuri tęsiasi 
daugiau nei 3 mėnesius ir sukelia poveikį sveikatai [2]. LIL 
klasifikuojama remiantis ligos priežastimi, glomerulų filtra-
cijos greičiu (GFG) (G1-G5) ir albuminurijos lygiu (A1-A3). 
Dažniausios lėtinės inkstų ligos priežastys yra cukrinis dia-
betas, išplitusi aterosklerozė  ir arterinė hipertenzija, tačiau 
inkstų funkciją veikia ir lėtinis glomerulonefritas, lėtinis 
pielonefritas, ilgalaikis nesteroidinių vaistų nuo uždegimo 
vartojimas, autoimuninės ligos, inkstų policistozė, Alporto 
liga ir įgimtos inkstų malformacijos [1]. Esant GFG <15 ml/
min./1,73 m2, pacientams reikalinga pakaitinė inkstų terapija 
(PIT), apimanti hemodializę (HD), peritoninę dializę (PD)  
ir inkstų transplantaciją. Nacionalinio transplantacijos biuro  
2022-07-31 duomenimis, Lietuvoje inksto transplantaci-
jos laukė 111 pacientų (34 iš jų laikinai ne recipientai) [3]. 
Didžioji dalis laukiančiųjų inksto transplantacijos gydomi 
hemodialize arba peritonine dialize. Kai žmogui tenka pradėti 
PIT, gydantis gydytojas visada aptaria alternatyvas, renkantis 
HD ir PD. Populiariausia PIT forma išlieka HD [4]. Nors 

šiuolaikinė HD yra efektyvi, saugi ir plačiai prieinama PIT 
rūšis,  pacientai dažnai hospitalizuojami dėl širdies ir krau-
jagyslių sistemos ligų, infekcijų ir arterioveninių jungčių 
(AVJ) trombozių. 2019 m. Europos inkstų asociacijos – Eu-
ropos dializės ir transplantacijos asociacijos ERA-EDTA 
(angl. European Renal Association - European Dialysis and 
Transplant Association) registro duomenimis, vien Lietuvoje 
buvo 1416 dializuojamų pacientų,  952 gyveno su transplan-
tuotu inkstu, peritoninė dializė buvo taikoma 56 pacientams 
[4]. Pakaitine inkstų terapija gydomų asmenų skaičius tiek 
Lietuvoje, tiek pasaulyje nuolat didėja, todėl kiekvienas gy-
dytojas turi gebėti atpažinti dažniausias šiems pacientams 
pasitaikančias patologijas. 

Tyrimo tikslas – išnagrinėti ir pristatyti spondilodiscito 
klinikinį atvejį, nustatytą hemodialize gydytam pacientui, 
aptarti ligos etiologiją, rizikos veiksnius, diagnostiką ir gy-
dymą. 

Klinikinis atvejis 
74 metų vyras, sergantis lėtinio glomerulonefrito sukelta 

5 stadijos lėtine inkstų liga, esant HD poreikiui, atvyko į 
dializės centrą planinės procedūros, tačiau punktuoti arte-
rioveninės jungties (AVJ) nepavyko. Klausant ir čiuopiant 
AVJ – silpnas ūžesys ir sustiprėjusi pulsacija aptinkami tik 
distalinėje jungties dalyje, todėl įtarus dalinę trombozę, 
pacientas siunčiamas į LSMUL KK Priėmimo ir skubios 
pagalbos skyrių skubiai angiochirurgo konsultacijai. 

Iš anamnezės žinoma, kad pacientas yra persirgęs iš-
eminiu galvos smegenų insultu, masyvia plaučių arterijos 
tromboembolija, todėl vartoja varfariną antikoaguliacijai 
palaikyti. Serga išemine širdies liga, nustatyta II funkcinės 
klasės stabili krūtinės angina, III funkcinės klasės širdies ne-
pakankamumas. Nustatytos lėtinės inkstų ligos komplikacijos 
– antrinė anemija (koreguojama eritropoezę skatinančiais 
vaistais ir intraveniniais geležies preparatais), antrinis para-
tiroidizmas, antrinė hipertenzija koreguojama karvedilolio 
ir ivabradino deriniu. Objektyviai apžiūrint, rankos šiltos, 
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mikrocirkuliacija nesutrikusi. Čiuopiami a. axillaris sin. 
et dex., a. brachialis sin. et dex., a. ulnaris sin. et dex., a. 
radialis sin. et dex. pulsai. Dešinėje rankoje suformuotoje 
žemoje AVJ ūžesys neišklausomas. Ultragarsu rasta jungties 
trombozė. Atlikus kraujo tyrimus,  nustatomi dializuojamam 
pacientui būdingi padidėję ureminiai rodikliai (serumo kre-
atininas 1005 μmol/l, šlapalas 22,6 mmol/l), hiperkalemija 
(5,81 mmol/l), saiki hiponatremija (132 mmol/l), saikus C 
reaktyvaus baltymo padidėjimas (8,3 mg/l). Koaguliogramoje 
stebimas nepakankamas terapinis įsotinimas varfarinu (SPA 
aktyvumas 43,7 %, INR 1,8). Įtarus AVJ trombozę,  paci-
entas stacionarizuojamas į Nefrologijos skyrių. Atliekama 
angiografija, bandoma rekanalizuoti AVJ, tačiau v. cephalica 
kateterizuoti nepavyksta, pildosi tik v. basilica. Atliekama 
AVJ PTA (perkutaninė transliuminalinė angioplastika) dil-
bio srityje, tačiau tėkmė neatsikuria, nes spindyje esama 
trombinių masių. Hemodializėms užtikrinti punktuojama 
centrinė vena (v. jugularis interna sinistra) ir įstumiamas 
20 cm laikinas dvikanalis Bard Niagara 13,5 Fr kateteris. 
Hemodializių metu antikoaguliacija užtikrinama fraksiparinu. 
Pacientas pakartotinai konsultuojamas kraujagyslių chirurgo 
ir planuojama po 2 sav. implantuoti kraujagyslinį protezą. 
Išrašant išlieka CRB padidėjimas (40,2 mg/l) be leukocito-
zės. Manoma, jog uždegiminiai rodiklių padidėjimas susijęs 
su AVJ tromboze.

Po mėnesio pacientas pakartotinai kreipėsi į LSMUL 
KK Priėmimo ir skubios pagalbos skyrių dėl 2 dienas pras-
tėjančios būklės, atsiradusio rankų skausmo, dešinės rankos 
dilgčiojimo, patinimo, spalvos pokyčio odoje  ir sunkumo ją 
pakelti. Pacientas sąmoningas, orientuotas, būklė patenki-
nama. Hemodinamika stabili, plaučiuose staziniai karkalai. 
AVJ dešiniajame dilbyje išklausomas ūžesys, be infekcijos 
požymių. Centrinės venos kateterio (CVK) vieta neparau-
dusi, palpuojant neskausminga. Atliktuose laboratoriniuose 
tyrimuose stebimas CRB padidėjimas (300,3 mg/l) be leuko-
citozės, ureminių rodiklių padidėjimas būdingas dializuoja-
mam pacientui. Krūtinės ląstos, abipusėje šonkaulių, peties 
ir mentės rentgenograma: plaučiuose nežymūs intesticinės 
edemos požymiai, aiškių lūžių nematyti. Dešinės rankos 
ultragarsiniame tyrime giliųjų ir paviršinių venų trombozės 
požymių nematyti. Pacientas skubiai konsultuojamas krauja-
gyslių chirurgo – atmetama išeminė dešinės rankos skausmo 
kilmė ir rekomenduojama infekcinio židinio paieška dėl padi-
dėjusių uždegimo biožymenų. Pacientas stacionarizuojamas į 
Nefrologijos skyrių tolesniam ištyrimui ir gydymui. Paimami 
CVK, šlapimo, kraujo pasėliai, skiriamas empirinis gydymas 
ampicilino ir sulbaktamo deriniu. Pašalinamas CVK katete-
ris, hemodializės tęsiamos per AVJ.  Pasėliuose išaugus S. 
Aureus,  paskiriama tikslinė antibiotikoterapija oksacilinu 15 
dienų. Dėl dešinės rankos funkcijos sutrikimo ir nusvirusio 

lūpų kampo pacientas konsultuojamas neurologo, atliekama 
KT – atmetamas ūmus galvos smegenų kraujotakos sutriki-
mas. Dešinio peties 2 krypčių rentgenogramoje nustatoma 
akromioklavikulinio sąnario pradinės stadijos artrozė. Paci-
entas konsultuojamas reumatologo – manoma, jog sąnarių 
skausmo priežastis – antrinė artralgija dėl septinės būklės 
diferencijuojama su reaktyviniu ar kristaliniu artritu. Staci-
onarizavimo metu dializės tęstos per AVJ. Pagerėjus bendrai 
būklei ir sumažėjus uždegiminiams rodikliams (CRB 81,8 
mg/l), pacientas išleidžiamas namo, skiriant antibiotikus 
tabletėmis.

Po 5 dienų pasireiškus karščiavimui per 38 0C ir šaltkrė-
čiui, pacientas vėl kreipiasi į LSMUL KK SPS. Paimami pa-
sėliai, vienkartinai skiriama vankomicino. Atliktame šlapimo 
pasėlyje auga Morganella morganii, o kraujo pasėlyje – S. 
aureus. Siekiant paveikti abu sukėlėjus, skiriamas gydymas 
piperacilinu ir tazobaktamu. Esant viršutinės pečių dalies 
ir krūtinės skausmams, sukaustymui, bei įtariant infekci-
jos židinį kauluose, atliekamas kompiuterinės tomografijos 
(KT)  tyrimas. Įtariamas neišplitęs C5/C6 spondilodiscitas. 
Duomenys tikslinami magnetinio rezonanso tyrimu (MRT). 
Stebima C2 dens srities, C5-C6 subchondrinių dalių kaulų 
čiulpų signalo pokyčiai, sukelti spondilito, C5-C6 lygmenyje 
matomas saikaus epidurito vaizdas. Įvertinus, jog pacientas 
serga S. aureus sepsiu ir kaklinės dalies spondilodiscitu, o 
chirurginės intervencijos poreikio nėra, neurochirurgai ir 
reumatologai rekomenduoja tęsti intraveninę antibiotiko-
terapiją iki 6-12 savaičių. Išgydžius šlapimo takų infekciją, 
antibiotikoterapija keičiama į oksaciliną. Paciento būklei 
gerėjant ir esant teigiamai uždegiminių rodiklių dinamikai, 
tačiau išliekant ilgalaikio antibakterinio gydymo ir hemodi-
alizių poreikiui, pacientas perkeltas į antrinio lygio ligoninę. 

Diskusija
Spondilodiscitas yra stuburo slankstelių ir tarp jų esančio 

tarpslankstelinio disko uždegimas. Europoje dažniausias 
spondilodiscito sukėlėjas yra auksinis stafilokokas (S. au-
reus), sąlygojantis daugiau nei pusę šios ligos atvejų [5]. 
Dominuojantis sukėlėjo patekimo kelias į stuburą yra he-
matogeninis. Tiesioginė bakterinė inokuliacija ar išplitimas 
iš gretimos infekcijos vietos pasitaiko gerokai rečiau [6]. 
Galutinės stadijos LIL sergantiems pacientams, kuriems rei-
kalingos hemodializės, dėl pakartotinų kraujagyslių punkcijų, 
nuolatinių hemodializės kateterių ir šlapimo takų infekcijų 
didėja pakartotinų bakteremijų rizika,  didinanti spondilo-
discito dažnį. Ši patologija pasireiškia nespecifiniu nugaros 
skausmu, rečiau (maždaug pusei pacientų) – su neurologi-
nės disfunkcijos požymiais [7]. Tiek skausmo vieta, tiek 
neurologinių sutrikimų pobūdis priklauso nuo pažeidimo 
lokalizacijos. Infekcinio proceso vieta: dažniausias  yra  lum-
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bosakralinės stuburo dalies spondilodiscitas, ketvirtadaliu 
atvejų pažeidžiama krūtininė dalis, penktadaliu – kaklinė [8]. 
Spondilodiscitas yra klastinga infekcija, kadangi klasikinių 
infekcinio proceso požymių (karščiavimo ir leukocitozės) 
nebūna, stebimas tik C reaktyvinio baltymo padidėjimas 
kraujyje. Dializuojamiems pacientams diagnozės nustatymas 
dar keblesnis, nes jiems būdingas lėtinis uždegiminių rodiklių 
padidėjimas [7]. Kompiuterinės tomografijos ir rentgeno 
tyrimuose spondilodiscito sukelti pokyčiai išryškėja tik per 
6 savaites, todėl diagnozės nustatymui tinkamiausias yra ma-
gnetinio rezonanso tyrimas, nes anksčiau išryškėja pakitimai, 
geriau vizualizuojami minkštieji audiniai ir nervinės struktū-
ros [7,9]. Kontrastavimas gadoliniu MRT vaizduose leidžia 
diferencijuoti flegmoninius pokyčius su absceso formavimusi 
[9]. Apie tris ketvirtadalius pacientų gydomi vien antibioti-
kais, vidutinė kurso trukmė 8 savaitės. Chirurginės interven-
cijos paprastai prireikia atsiradus neurologiniam deficitui. 
Esant šiai simptomatikai, chirurginio gydymo prireikia ~ 6,5 
karto dažniau [7]. Absoliučios indikacijos taikyti chirurginį 
gydymą yra nugaros smegenų ar cauda equina kompresija 
su progresuojančiu neurologiniu deficitu. Santykinėms in-
dikacijoms priskiriamas stuburo nestabilumas dėl masyvios 
kaulų destrukcijos, žymios deformacijos ar nesėkmingas 
konservatyvus gydymas [6]. Spondilodiscito pasikartojimo 
riziką didina gretutinės ligos – cukrinis diabetas, lėtinė inkstų 
liga, nedrenuoti epiduriniai abscesai, endokarditas, septinis 
artritas, reumatologinės ligos, kepenų cirozė [6,7,9]. Galimos 
spondilodiscito komplikacijos – kifozinės deformacijos, 
šaknelinis skausmas, veninis infarktas dėl septinės drenuo-
jančios venos trombozės [7]. Nesant neurologinių sutrikimų, 
spondilodiscito prognozė yra gera, jei nedelsiant pradedamas 
gydymas antibiotikais ir, jei reikia, chirurginis gydymas, nors 
nugaros skausmas įprastai išlieka [5].

Išvados
1. Tiriant pacientą dėl galimo infekcijos židinio, svarbu 

įvertinti ir nespecifinius požymius, tokius kaip rankos skaus-
mas, kurie kartais gali būti vieninteliai klastingos infekcijos 
indikatoriai. 

2. Dėl hemodialize gydomų pacientų imunosu presinės 
būklės didėja pakartotinų bakteremijų rizika, todėl ir spon-
dilodiscito dažnis šioje populiacijoje yra didesnis. 

3. Laiku neįtartas ir nepradėtas gydyti spondilodiscitas 
yra susijęs su blogesne prognoze ir išgyvenamumu. 
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Summary
An increasing number of people have chronic kidney disease 

worldwide, therefore a health system more frequently deals with 
this pathology and its complications. Patients treated with renal 
replacement therapy often are hospitalized because of various in-
fections and even the rare ones like spondylodiscitis. This article 
discusses the etiology, risk factors, diagnostics and treatment of 
spondylodiscitis, and presents a case report. 
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