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Použití podtlaku v léèbì fungální peritonitidy u psa

POUŽITÍ PODTLAKU V LÉÈBÌ FUNGÁLNÍ
PERITONITIDY U PSA – POPIS PØÍPADU
USE OF NEGATIVE PRESSURE THERAPY
FOR MANAGEMENT OF FUNGAL PERITONITIS IN A DOG
NOELLE M. MURO, CARL T. JEHN, RANDI A. FISHKIN
Coral Springs Animal Hospital

SOUHRN
Sedmiletá kastrovaná fena plemene anglický mastif byla pøedvedena pro podezøení na septický zánìt dutiny bøišní. Klinickým
vyšetøením byla zjištìna tachykardie, synchronní, slabé pulzy, podlitiny na ventrálním abdomenu a bøišní efuze. Byla provedená
urgentní probatorní laparotomie, bìhem které byla zjištìna a chirurgicky ošetøena perforace žaludku. Byl aplikován podtlakový
systém umožòující kontinuální drenáž dutiny bøišní po dobu 60 hodin, pak následoval další zákrok k uzavøení dutiny bøišní.
Postoperaènì pacient vykazoval pøetrvávající anemii, hypoalbuminemii, hypokalemii a gravitaèní edém. Kultivace abdominální
efuze prokázala Candida sp. a Enterococcus sp. Pacient se zotavil pomocí podpùrné péèe a odpovídající antibiotické a antifungální
léèby. Terapie podtlakem je užiteèným a praktickým prostøedkem ke zvládnutí bakteriální peritonitidy, která obvykle bývá spojena
s nepøíznivou prognózou.
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SUMMARY
A 7-years old spayed female mastiff was presented for a suspect septic abdomen. The dog was tachycardic with poor, synchronous
pulses, bruising on the ventral abdomen and abdominal effusion. Emergency abdominal exploratory surgery was performed and the
gastric perforation was repaired. A negative pressure therapy (NPT) system was placed to facilitate continuous abdominal drainage
for 60 hours, after which a second procedure was performed to close the abdomen. Post operatively, the dog demonstrated persistent anemia, hypoalbuminemia, hypokalemia and dependent edema. Abdominal culture yielded Candida and Enterococcus. The dog
recovered with supportive care and appropriate antibiotic/antifungal therapy. Negative pressure therapy is a useful and practical
means of managing fungal and bacterial peritonitis, conditions usually associated with a poor prognosis.
Key words: gastrointestinal perforation, Candida, vacuum, abdominal drainage

Popis pøípadu
Sedmiletá kastrovaná fena anglického mastifa o váze
61,8 kg byla pøedvedena pro inapetenci, letargii a zvracení. Pøed 12 dny byla na referujícím pracovišti operována
pro rupturu pøedního zkøíženého vazu na levé pánevní
konèetinì metodou TTA. Zákrok probìhl bez komplikací.
Pooperaènì užívala firocoxib v dávce 3,7–5,5 mg/kg p. o.
po 24 hod. Previcox tbl., Merial Limited. Duluth, GA) a polysulfovaný glykosaminoglykan v injekèní formì v dávce
2,5 ml i. m. po 3–4 dnech (Adequan Canine, Novartis
Animal Health US Inc., Greensboro, NC). Pøedoperaèní
vyšetøení bylo provedeno 4 týdny pøedem a nezjistilo žádné
abnormality v krevním obraze ani biochemickém profilu
s výjimkou nálezu kokù v moèi. Byl nasazen ciprofloxacin
v dávce 8 mg/kg p. o. po 12 hod. (Ciprofloxacin tbl., Bayer
HealthCare Pharmaceuticals, Inc. Wayne, NJ). Polysulfovaný glykosaminoglykan a firecoxib byly podávány i postoperaènì. Navíc byl pøidán cefpodoxim v dávce 4,8 mg/kg
p. o. po 24 hod. (Simplicef (Cefpodoxime) tbl. Zoetis, Inc,

formerly Pfizer Animal Health, New York, NY) a tramadol
v dávce 1,6 mg/kg p. o. po 12 hod. (Tramadol tbl., Amneal
Pharmaceuticals, Glasgow, KY). Nìkolik dní po zákroku
byl pacient na totéž pracovištì pøiveden z dùvodu letargie,
inapetence a zvracení. Z tohoto dùvodu byl symptomaticky ošetøen maropitantem v dávce 60 mg s. c. pro toto
(Cerenia inj., Zoetis, Inc, formerly Pfizer Animal Health,
New York, NY) a sukralfátem v dávce 10 ml p. o. po 8–12
hod. (Sucralfate tbl., Nostrum Laboratories, Inc. Kansas
City, MO). Následující den byl opìt pøedveden na stejné
pracovištì bez zlepšení. Klinickým vyšetøením byla zjištìna
letargie, abdominální distenze s pozitivní balotáží a kulhání na operovanou konèetinu. Bylo provedeno hematologické a biochemické vyšetøení. Abnormality zahrnovaly
pokles hematokritu na 37,7 %, hyperglykemii 8,5 mmol/l,
azotemii 42,8 mmol/l, hypoalbuminemii 18 g/l, elevaci
ALP 5,6 μkat/l, hyperbilirubinemii 20,5 μmol/l a mírnou
hyponatremii 141 mmol/l. Rtg snímky bøicha ve dvou
na sebe kolmých projekcích prokázaly ztrátu serózního
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detailu. Rtg hrudníku neprokázaly žádné abnormality.
Abdominocentézou byla získána žlutá zakalená tekutina;
její cytologické vyšetøení odhalilo množství neutrofilních
leukocytù s toxickými zmìnami. Bakterie nebyly nalezeny.
Kultivace prokázala Candida glabrata a Enterococcus sp.
Z dùvodu podezøení na septickou peritonitidu byl pacient
odeslán na referenèní pracovištì.
Bìhem pøedvedení pacienta na referenèní pracovištì
byl pacient apatický. EKG vyšetøení prokázalo tachykardii
(180 tepù/min). Pulzy byly slabé, ale synchronní. Viditelnou distenzi abdomenu provázely ventrální sufuze. USG
vyšetøení odhalilo abdominální efuzi a výrazné zvýšení
echogenity omenta. Opakovanì byla provedena cytologie,
která potvrdila absenci bakterií a èetné toxické zmìny.
Hladina laktátu v punktátu byla 13,2 mmol/l a glukózy
2,44 mmol/l. V periferní krvi byla hladina laktátu 3,6
mmol/l a glukózy 7,5 mmol/l. Na základì tìchto zjištìní
bylo pøistoupeno k okamžité probatorní laparotomii.
PTT a APTT byly v normì. Krevní tlak byl 104 mmHg.
Pøed zákrokem byl pacientovi aplikován 2litrový bolus
krystaloidù.
Bìhem chirurgického zákroku bylo z dutiny bøišní
odsáto 6 litrù purulentní tekutiny, ve které se volnì pohybovaly èástice žaludeèního obsahu. V oblasti pyloru
byla zjištìna perforace, naproti místu perforace v pyloru
rozsáhlý sliznièní defekt. Oba defekty byly chirurgicky
reparovány. Následovala masivní laváž dutiny bøišní temperovaným fyziologickým roztokem. Dutina bøišní byla
uzavøena nevstøebatelným monofilamentním materiálem
s ponecháním 6cm mezery za úèelem její drenáže tak, aniž
by došlo k evisceraci abdominálního obsahu. Podkoží
a kùže zùstaly ponechány bez sutury. Pøímo na vstup
do abdomenu jsme pøiložili nonadherentní krytí (Adaptic,
Systagenix Wound Management Limited, Gargrave, North
Yorkshire, GB) a na nìj další vrstvu krytí z polyuretanové
pìny. Do krytí z polyuretanové pìny jsme uložili sací
hadici (V.A.C. Simplicity Therapy unit. Kinetic Concepts,
Inc. San Antonio, TX) s nìkolika 3mm otvory vytvoøenými
pomocí punch-biopsie. Tu jsme zajistili k pìnì svorkami.
Zbylá èást hadice byla pøišita ke kùži nevstøebatelným
materiálem. Následnì jsme kolem rány ve vzdálenosti

3 cm aplikovali adhezivní pastu (Stomahesive, ConvaTec
Inc. Skillman, NJ), kùži jsme ošetøili adhezivním sprejem
a pøekryli sterilní incizní fólií (Ioban 2 Antimicrobial Film
Incise Drape. 3M. St. Paul, MN) tak, aby došlo k hermetickému uzávìru mezi kùží a krytím. Názorné schéma
a vlastní provedení podtlakového systému jsou uvedeny
na obrázku 1, resp. obrázku 2. Následnì byla sací hadice
napojena na vakuovou jednotku (V.A.C. Simplicity Therapy unit. Kinetic Concepts, Inc. San Antonio, TX) (obr.
3), vytváøející trvalý podtlak o hodnotì 125 mmHg. Pro
sbìr a kontrolu množství exsudátu byla mezi podtlakový
systém a vakuovou jednotku (V.A.C. Simplicity Therapy
unit. Kinetic Concepts, Inc. San Antonio, TX) vložena
sbìrná nádoba. Napojení pacienta na vakuovou jednotku
je znázornìno na obrázku 4.
Postoperaènì byla pacientovi založena nazogastrická
sonda k realimentaci a centrální katétr. Pacient regurgitoval a mìl v oblasti ventrálního abdomenu a vulvy
podlitiny. Z dùvodu prodloužení PTT byla aplikována
transfuze z èerstvé mražené plazmy v objemu 480 ml bìhem 4 hodin. Udržovací infuzní terapie byla vedena krystaloidními roztoky v dávce 120 ml/kg/den (Plasma-lyte,
Abbott Laboratories, North Chicago, IL, a Normosol-R.
Hospira, Inc. Lake Forest, IL) s pøídavkem KCl v dávce 20
mEq/l (Potassium Chloride, Hospira, Inc. Lake Forest, IL). je to èesky
V kontinuální infuzi byl podáván metoklopramid v dávce ok?
2 mg/kg/den (Metoclopramide, Hospira, Inc. Lake Forest,
IL), fentanyl v dávce 5 μg/kg/hod. (Fentanyl, Hospira, Inc.
Lake Forest, IL) a koloidy v dávce 30 ml/kg/den (VetStarch,
Abbott Laboratories, North Chicago, IL).
Další medikace zahrnovala ampicillin/sulbaktam
v dávce 50 mg/kg i. v. po 8 hod. (Unasyn, Roerig, Pfizer
Inc. New York, NY), enrofloxacin v dávce 10 mg/kg i. v.
po 24 hod. (Enrofloxacin, Bayer Corporation Agricultural
Division, Animal Health, Shawnee Mission, KS) a famotidin v dávce 1 mg/kg i. v. po 12 hod. (Famotidine inj., APP
Pharmaceuticals. Schaumburg, IL).
V èasném postoperaèním stadiu byla sbìrná nádoba
vyprazdòována každé 4 hodiny. Bìhem prvních 12 hodin
bylo množství odsáté tekutiny 500 ml. Pacient obdržel
200 ml a 195 ml plné krve bìhem 2,5, resp. 2 hodin

Obr. 1

Obr. 2
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Obr. 3

Obr. 4

z dùvodu anemie. Kvùli regurgitaci byl pøidán erytromycin
v dávce 1,1 mg/kg i. v. po 8 hod. (Erythromycin inj.,
Hospira, Inc. Lake Forest, IL). Bìhem postoperaèních 48
hodin byl celkový objem odsáté tekutiny 1475 ml. Hypokalemie byla øešena zvýšením suplementace KCl na 30
mEq/l a hypoalbuminemie pøidáním 50 ml infuze 25%
humánního albuminu.
Tøi dny po aplikaci podtlakového systému byl pacient
reanestetizován za úèelem jeho odstranìní a uzavøení
dutiny bøišní. V dutinì bøišní bylo pozorováno menší
množství sérosankvinózního sekretu, který byl odebrán
ke kultivaci a zjištìní antibiogramu. Nebyly nalezeny
žádné známky kontaminace dutiny bøišní a orgány mìly
normální vzhled i barvu. Pøed definitivním uzávìrem
dutiny bøišní rutinním zpùsobem byla provedená její
laváž. Dva dny poté byl pacient propuštìn do domácího
ošetøení s následující medikací: amoxicilin/klavulanát
v dávce 16,2 mg/kg p. o. po 12 hod. (Augmentin tbl.,
GlaxoSmithKline plc., Brentford, Middlesex, TW8 9GS,
United Kingdom), ciprofloxacin v dávce 16,2 mg/kg p. o.
po12 hod. (Ciprofloxacin tbl., Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Inc. Wayne, NJ), tramadol v dávce 2,4–3,2 mg/
kg p. o. po 8–12 hod. (Tramadol tbl., Amneal Pharmaceuticals. Glasgow, KY), famotidin v dávce 0,97 mg/kg
p. o. po 12 hod. (Famotidine inj., APP Pharmaceuticals.
Schaumburg, IL), ondansetron v dávce 0,26 mg/kg p. o.
po 12 hod. (Ondansetron tbl., Ranbaxy Pharmaceuticals
Inc. Jacksonville, FL) a metoklopramid v dávce 0,16 mg/
kg p. o. po 8 hod. (Metoclopramide tbl., Watson Pharma
Private Limited. Verna, India).
Kultivace prokázala Candida glabrata a Enterococcus sp.
Byl nasazen flukonazol (magistraliter) v dávce 6,5 mg/
kg p. o. po 12 hod. na 2 dny, pak 3,2 mg/kg p. o. po 12
hod. Po 14 dnech byly odstranìny stehy, kdy pacient byl
již plnì zotaven.

podpùrná léèba metabolických abnormalit. Historicky má
septická peritonitida vysokou míru morbidity a mortality,
pohybující se v rozmezí 5–68 % (Woolfson a Dulisch, 1986;
Staatz et al., 2002; Orsher a Rosin, 1984; Greenfield CL,
Walshaw, 1987; Buote a Havig, 2012; Mueller et al., 2001;
Grimes et al., 2001; Hosgood a Salisbury, 1988). Fungální
infekce (Candida) je považována za rizikový faktor zvyšující
mortalitu (Buote a Havig, 2012; Mueller et al., 2001; Grimes et al., 2001; Hosgood a Salisbury, 1988; Rogers et al.,
2009). Existuje nìkolik zpùsobù léèby septické peritonitidy, jako napø. primární uzávìr abdomenu, primární uzávìr
abdomenu se založením drenáže a otevøená peritoneální
drenáž. Poslední jmenovaná je indikována v pøípadech,
kdy nemùže být nalezen zdroj infekce nebo nemùže být
proveden dùkladný débridement èi je oèekávána excesivní
tvorba exsudátu (Staatz et al., 2002; Orsher a Rosin, 1984;
Cioffi et al., 2012; Lanz et al., 2001).
Otevøená peritoneální drenáž, aèkoliv obecnì spojena
s dobrými výsledky, má nìkteré nevýhody, jako je napø.
pracná výmìna bandáží, kontinuální ztráta tekutiny bohaté na bílkoviny a riziko nozokomiální infekce (Woolfson
a Dulisch, 1986; Staatz et al., 2002; Orsher a Rosin, 1984;
Mueller et al., 2001; Cioffi et al., 2012; Lanz et al., 2001;
Craft a Powell, 2012). V humánní medicínì je dostatek
dùkazù o vhodnosti této metody, jejíž aplikace je spojena
s poklesem morbidity a mortality (Buote a Havig, 2012;
Hutan et al., 2013). Praktické výhody použití podtlaku
pøi ošetøování ran mohou být tímto úspìšnì pøeneseny
do managementu septické peritonitidy (Buote a Havig,
2012; Cioffi et al., 2012; Ben-Amotz et al., 2007; Stanley et
al., 2013; Demaria et al., 2011; Guille et al., 2007; Bristow
et al., 2013). Tento popis klinického pøípadu fungální
a bakteriální peritonitidy, vzniklé na základì perforace
trávicího traktu, slouží k demonstraci léèby podtlakem
jako dostupné a úèinné metody.
Nejèastìjší pøíèinou septické peritonitidy je kontaminace obsahem trávicího traktu, a to buï z dùvodu perforace, anebo dehiscence rány po pøedchozím chirurgickém
zákroku (Frazee et al., 2013). Septická peritonitida s pøítomnou infekcí Candida je u lidí považována za nezávislý

Diskuse
Septická peritonitida je závažným stavem, který vyžaduje promptní chirurgickou intervenci za úèelem zjištìní
její pøíèiny a následné nápravy. Vždy je nutná intenzivní
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rizikový faktor zvyšující mortalitu (Buote a Havig, 2012;
Mueller et al., 2001; Grimes et al., 2001; Hosgood G,
Salisbury, 1988; Hosgood G, Salisbury et al., 2009). Ve veterinární medicínì je míra mortality v rozmezí 5–68 %
(Woolfson et al., 1986; Staatz et al., 2002; Greenfield
a Walshaw, 1987; Buote a Havig, 2012; Hosgood G, Salisbury et al., 2009; Lanz et al., 2001; Winkler a Greenfield,
2000). Jedna studie prokázala 50% mortalitu pøi použití
podtlakového systému (Buote a Havig, 2012).
U lidí se mortalita pohybuje v rozmezí 23,9–44 %
v závislosti na použité metodì uzávìru dutiny bøišní, a to
23,9–25,9 % pøi použití podtlakového systému ve srovnání s 36,6–44 % u otevøené drenáže dutiny bøišní (Buote
a Havig, 2012).
Velkou výhodou této metody je kontinuální odsávání
bøišní efuze (Buote a Havig, 2012; Cioffi et al., 2012),
což pøináší pacientovi rychlejší úlevu. Rychleji se omezí
systémová zánìtlivá reakce, která vede k supresi peritoneálního imunitního systému. Snadno lze kvantitativnì
i kvalitativnì vyšetøovat získanou efuzi (Cioffi et al.,
2012; Cheatham et al., 2013; Szabo et al., 2011; Roberts
et al., 2013) a následnì správnì naèasovat druhý zákrok
k uzavøení dutiny bøišní. Pøi otevøené bøišní drenáži nelze
pøesnì urèit množství efuze, a navíc hrozí zvýšené riziko
kontaminace bìhem výmìny bandáží. Uzavøená bøišní
drenáž sice umožòuje kvantifikaci efuze, nevýhodou je
možnost ucpání drénu sraženinou, omentem nebo orgánem dutiny bøišní. Dochází pouze k drenáži omezené
èásti dutiny bøišní (Woolfson a Dulisch, 1986; Mueller
et al., 2001; Cioffi et al., 2012; Lanz et al., 2001). Drén
mùže v dutinì bøišní pùsobit iritaènì, což mùže být pro
pacienta nepohodlné.
Prokázanou výhodou léèby podtlakem je snížené
riziko nozokomiální infekce, která je obávanou komplikací u otevøené i uzavøené bøišní drenáže (Buote a Havig,
2012; Cioffi et al., 2012; Szabo et al., 2011). Podtlak
zabraòuje retrográdní migraci bakterií a tekutiny. Navíc
podtlakové systémy jsou jednoduché v aplikaci i údržbì,
snadno materiálovì i cenovì dostupné. Výjimeènì dochází
k technickým potížím spojeným s udržením trvalého
podtlaku, následkem kterých mùže dojít k retrográdní
migraci bakterií, maceraci tkání v okolí systému ve spojení
se vznikem anaerobního prostøedí (Buote a Havig, 2012;
Cioffi et al., 2012; Ben-Amotz et al., 2007; Stanley et al.,
2013; Guille et al., 2007; Buote a Havig, 2012; Szabo et
al., 2011). Adhezivní sprej a pasta mohou dráždit kùži
(Cioffi et al., 2012).
Urèitou nevýhodou se mùže jevit nutnost druhého
chirurgického zákroku, což zvyšuje morbiditu i náklady.
U otevøené bøišní drenáže je druhý zákrok rovnìž zapotøebí (Mueller et al., 2001). Bìhem druhého zákroku
je možno prohlédnout stav hojení dutiny bøišní. Toto
se provádí s èasovým odstupem, kdy již pacient není
v ohrožení života.
Závìrem lze shrnout, že septická peritonitida je závažným zánìtlivým stavem, který vyžaduje explorativní
laparotomii, débridement a následnou intenzivní infuzní,
antibiotickou/antifungální léèbu a kontinuální abdominální drenáž. Každá z výše uvedených metod má svoje
výhody a nevýhody. Pøedpokládá se, že léèba podtlakem
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odstraòuje nevýhody ostatních metod. Na základì prezentovaného pøípadu se léèba podtlakem ukazuje jako
metoda s nižší mortalitou u pacientù se septickou peritonitidou a kratší dobou abdominální drenáže. Mùže
být proto snadno a za pøimìøených finanèních nákladù
používána v praxi.
Podìkování: Autoøi dìkují MVDr. Stanislavu Ciencialovi
za spolupráci pøi editaci a vydání èlánku.
Noelle M. Muro
Coral Springs Animal Hospital
2160 N. University Dr
Coral Springs, FL 33071
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