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Uvod: Okužbe so eden izmed vodilnih vzrokov umrljivosti pri bolnikih na peritonealni dializi

(PD). Najpogostejši povzročitelji so po Gramu pozitivne bakterije (na primer

Staphylococcus epidermidis in Staphylococcus aureus), redkeje enterobakterije in glive.

Paracoccus yeei je po Gramu negativen aeroben oportunistični kokobacil, ki ga pogosto

najdemo v zemlji, pasjih in mačjih izločkih. Je redek povzročitelj okužb, ogroža predvsem

imunsko oslabele bolnike, pri katerih lahko povzroča artritis, miokarditis, keratitis ali okužbe

kože. V navedenem prispevku avtorji prikažemo redek primer s Paracoccus yeei

povzročenega peritonitisa pri bolniku na PD.

Prikaz primera: 40-letni bolnik, zdravljen z avtomatizirano PD zaradi končne ledvične

odpovedi ob IgA glomerulonefritisu, je bil sprejet na Oddelek za nefrologijo Univerzitetnega

kliničnega centra (UKC) Maribor zaradi splošno slabega počutja ter motnega

peritonealnega izpirka. Bolečine v trebuhu ali drugih težav ob sprejemu ni navajal.

Ugotavljali smo blago povišan C-reaktivni protein (16 mg/L) ter visoko število levkocitov v

peritonealnem izpirku (2930x106/ml). Peritonealni izpirek smo poslali na mikrobiološko

analizo ter nemudoma pričeli z empiričnim dvotirnim antibiotičnim zdravljenjem s

cefamezinom in ceftazidimom intraperitonealno. Iz peritonealnega izpirka smo izolirali

Paracoccus yeei. Zaradi odsotnosti standardiziranih antibiogramov za navedeno bakterijo

smo po pregledu literature in po konzultaciji z mikrobiologi nadaljevali z antibiotično terapijo

s ceftazidimom. Ugotavljali smo izboljšanje kliničnega stanja, upad označevalcev vnetja v

serumu ter upad števila levkocitov v peritonealnem izpirku. Ker se bolnik ukvarja z rejo

psov (potencialen dejavnik tveganja za okužbo s Paracoccus yeei), smo opravili re-

edukacijo glede ustrezne nege in pravilnega izvajanja PD. Tretji dan hospitalizacije je bil

odpuščen domov, nadaljeval je z avtomatizirano PD po ustaljenem režimu.

Zaključek: Paracoccus yeei je redek, a pomemben povzročitelj peritonitisa pri bolnikih na

PD. Na okužbo s Paracoccus yeei moramo pomisliti v primeru ponavljajoče izpostavitve

bolnika psom ali mačkam, ki so glavni prenašalci navedene bakterije.


