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Wp³yw niektórych czynników jakociowych
i ilociowych na funkcjonowanie przetoki
têtniczo-¿ylnej przez okres d³u¿szy ni¿ 24
miesi¹ce
Celem podjêtych badañ by³a ocena wp³ywu na funkcjonowanie przetoki przez
okres d³u¿szy ni¿ 24 miesi¹ce takich czynników jak: rednice zespalanych naczyñ, obecnoæ lub brak widocznych ródoperacyjnie zmian w cianie têtnicy i
¿y³y, typ wykonanego zespolenia, stosowanie erytropoetyny, rodzaj schorzenia
podstawowego oraz p³eæ. Materia³: Analizie poddano 341 przetok têtniczo-¿ylnych wytworzonych u 274 chorych (91 kobiet i 183 mê¿czyzn). 249 przetok wykonane by³o u 204 chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek w przebiegu pierwotnych nefropatii, 60 u 48 chorych z nerfopati¹ cukrzycow¹ i 32 u 22 chorych z
nefropati¹ w przebiegu kolagenoz i amyloidozy. Okres obserwacji wyniós³ od 2
do 9 lat. Metodyka: Do obliczeñ zastosowano uogólniony model liniowy (GLZ) z
logitow¹ funkcj¹ wi¹¿¹c¹ i rozk³adem dwumianowym sk³adowej losowej. Pozwoli³o to okreliæ ³¹czny wp³yw wybranych czynników oraz stwierdziæ, które z
tych czynników maj¹ istotny wp³yw (p<0,05) na czas funkcjonowania przetoki.
Wyniki i wnioski: Wykazano, ¿e istotny wp³yw na czas funkcjonowania przetok
dializacyjnych maj¹: rednica zespalanej ¿y³y (p-0,0033), rodzaj schorzenia (p0,0379) oraz typ wykonanego zespolenia (p-0,0075). rednica têtnicy (p-0,3437),
stan jej ciany (p-0,6728) i stosowanie erytropoetyny (p-0,2641) nie mia³y tu istotnego wp³ywu. Pewien wp³yw, ale nie na poziomie istotnoci statystycznej mo¿e
mieæ stan ciany ¿y³y (p-0,1791), a tak¿e p³eæ (p-0,1764), która jednak, gdy analizujemy tylko chorych na cukrzycê, jest istotna statystycznie (p-0,0094).
(NEFROL. DIAL. POL. 2006, 10, 12-16)
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Influence of selected functional and quantitative
parameters on functioning of A-V fistulas longer than
24 months
Aim of the study was assessment of the following parameters on functioning of A-V fistula longer than 24 months: diameter of anastomosed vessels,
presence or lack of visible intraopertatively lesions in walls of arteries and veins,
type of anastomosis, use of erytropoetin, underlying disease and sex. Material
consisted of 341 arteriovenous fistulas in 274 patients (91 females and 183
males). 249 of them were perfomed in 204 patients suffering from chronic renal
insufficiency due to primary nephropathies, 60 of them in 48 patients with diabetic nephropathies and 32 of them in 22 patients with nephropathies resulting
from colagenoses and amyloidosis. Follow up period ranged from 2 to 9 years.
Methods: In the computation, the generalisated linear model (GLZ) was used,
with logit linc function and binominal distribution of the random component.
This method allowed assessment of influence of selected parameters on time
of functioning of the fistulas and statistical significance (p<0.05) of this influence. Results and conclusions: Following parameters proved statistically significant on time of functioning of the fistulas: diameter of vein used for anastomosis (p-0,0033), underlying disease (p-0.0379) and type of shunt (p-0.0075).
Diameter of arteries used for anastomosis (p-0.3437), presence of lesions in
their walls (p-0,6728) and use of erytropoetin (p-0.2641) proved statistically insignificant. Weak influence  statistically borderline  of presence of lesions of veins
used for anastomosis (p-0.1791) and gender (p-0.1764) was noted. However, in
the group of diabetic patients gender proved statistically significant (p-0.0094).
(NEPHROL. DIAL. POL. 2006, 10, 12-16)
U chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹
nerek, jedyn¹ szans¹ na prze¿ycie poza
przeszczepieniem nerki jest leczenie dializami, a zw³aszcza hemodializ¹. Od czasu
wykonania pierwszej hemodializy w 1944 r.
jednym z najs³abszych elementów tego po-
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stêpowania by³o uzyskanie wydolnego dostêpu naczyniowego, który pozwoli³by na
dostarczenie do aparatury dializacyjnej przep³ywu krwi rzêdu 200-400 ml/min.
Prze³omowe w tym wzglêdzie znaczenie mia³o rozwi¹zanie, które w 1966 roku
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zaproponowali J.E. Cimino i M.J. Brescia,
polegaj¹ce na wytwarzaniu w okolicy nadgarstka podskórnej przetoki têtniczo-¿ylnej
i wykorzystanie jako dostêpu naczyniowego przebudowanych, tzw. arterializowanych naczyñ ¿ylnych przedramienia [1].
Pomimo up³ywu lat i wielu ró¿nych opracowañ dotycz¹cych innych mo¿liwoci dostêpu naczyniowego, ta klasyczna technika
pozostaje w wiêkszoci metod¹ z wyboru.
Na 1 mln populacji leczeniem nerkozastêpczym w Polsce objêtych by³o w 2002 r.
a¿ 390 osób, z tego 61,8% chorych by³o leczonych hemodializami, a liczba ta, podobnie jak na ca³ym wiecie, wykazuje sta³¹ tendencjê wzrostow¹ [2].
Wród wykonuj¹cych i u¿ytkuj¹cych
przetoki dializacyjne powszechnie znany jest
problem grupy chorych z trudnym dostêpem naczyniowym, u których nie tylko nie
jest ³atwo wykonaæ dobrze funkcjonuj¹c¹
przetokê, ale równie¿ okres jej funkcjonowania jest zdecydowanie krótszy. Szacuje
siê, ¿e dotyczy to oko³o 20% hemodializowanych. W grupie tej wytwarza siê ponad
50% ze wszystkich wykonywanych przetok.
Za osoby nara¿one na najwiêksze problemy z funkcjonowaniem przetoki uwa¿a siê
chorych na cukrzycê, kobiety i osoby po 65
roku ¿ycia [3,4,5]. Za czynnik niekorzystny
uznawana jest ma³a rednica oraz zmiany
w cianach wykorzystanych do zespolenia
naczyñ tak têtnic, jak i ¿y³ [6-8]. Równie¿ w
przypadku nefropatii w przebiegu kolagenoz
i skrobiawicy czêciej opisywane s¹ trudnoci w wytwarzaniu i u¿ytkowaniu przetok
dializacyjnych [9]. Sygnalizowany jest równie¿ problem wp³ywu zmian w badaniach
biochemicznych, zw³aszcza parametrów
uk³adu krzepniêcia i fibrynolizy [10] i poziomu czynnika wzrostu TGF beta 1 [11]. Niekorzystne ma byæ równie¿ podawanie erytropoetyny [12].
Pomimo rozleg³ego pimiennictwa na
temat wykonywania dostêpów naczyniowych [5,13-18] nadal nie wypracowano jednoznacznych kryteriów rokowniczych co do
czasu dzia³ania przetok têtniczo-¿ylnych i w
zale¿noci od tych¿e doboru optymalnego
w danym przypadku postêpowania chirurgicznego [5,13-18].
Celem przedstawianych badañ jest ocena wp³ywu na funkcjonowanie przetoki przez
okres d³u¿szy ni¿ 24 miesi¹ce takich parametrów jak: rednica zespalanych naczyñ,
obecnoæ lub brak widocznych ródoperacyjnie zmian w cianie têtnicy i ¿y³y, typ wykonanego zespolenia, stosowanie erytropoetyny, rodzaj schorzenia podstawowego
oraz p³eæ.
Materia³

Analizie poddano 341 przetok têtniczo-¿ylnych
wytworzonych w³asnorêcznie u 274 chorych (91
kobiet i 183 mê¿czyzn) z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek (PNN) w okresie od 1. 07. 1994 do 30.
06. 2001 r. w II Katedrze Chirurgii Collegium Medicum UJ oraz w Katedrze Nefrologii Collegium Medicum UJ. W grupie tej 249 przetok wykonanych
by³o u 204 chorych z PNN w przebiegu pierwotnych nefropatii (grupa I), 60 u 48 chorych z nefropati¹ cukrzycow¹ (grupa IIa) i 32 u 22 chorych z
nefropati¹ w przebiegu kolagenoz i amyloidozy
(grupa IIb). W tabelach I, II i III zestawiono dane

dotycz¹ce liczby chorych, ich wieku i p³ci oraz iloci przetok wykonanych w powy¿szych trzech grupach.
Metodyka

Poddane retrospektywnej analizie dane operacyjne obejmowa³y:
1. ródoperacyjn¹ ocenê ¿y³y wykorzystanej
do zespolenia (rednica, obecnoæ skrzeplin, zwê¿eñ, poszerzeñ i zw³óknieñ). rednicê ¿y³y mierzono po wypreparowaniu z dok³adnoci¹ do 0,5
mm przymiarem z zestawu osteo (przymiar ten
s³u¿y do pomiaru rednicy rub i wkrêtów kostnych). W celu dokonania obliczeñ statystycznych
materia³ podzielono na cztery grupy w zale¿noci
od rednicy ¿y³y (rednica poni¿ej 4 mm, równa i
powy¿ej 4 mm) oraz obecnoci (Z  zmieniona)
lub braku (N  niezmieniona) powy¿ej wymienionych cech makroskopowych.
2. ródoperacyjn¹ ocenê têtnicy (obecnoæ
blaszek mia¿d¿ycowych, zwapnieñ, zw³óknieñ i
zwê¿eñ) oraz jej rednicê, po wypreparowaniu z
dok³adnoci¹ do 0,5 mm. Ca³y materia³ podzielono równie¿ na cztery grupy w zale¿noci od rednicy têtnicy (rednica poni¿ej lub równa 3 mm oraz
powy¿ej 3 mm) i obecnoci (Z  zmieniona) lub
braku (N  niezmieniona) wy¿ej wymienionych
zmian patologicznych.
3. Rodzaj wykonanego zespolenia (bok têtnicy do boku ¿y³y, bok têtnicy do koñca ¿y³y, koniec
têtnicy do koñca ¿y³y oraz ewentualne inne).
Prospektywne badania kontrolne, które przeprowadzono u tych chorych, obejmowa³y dializowanych zarówno w Klinice Nefrologii Collegium
Medicum UJ, jak i w innych orodkach dializacyjnych. Odnotowywano czas sprawnego funkcjonowania przetoki i oceniano wp³yw stosowania erytropoetyny na czas jej funkcjonowania (czy chory
by³ leczony erytropoetyn¹, gdy przetoka przestawa³a dzia³aæ lub gdy koñczono obserwacjê). Najd³u¿szy okres obserwacji wyniós³ dla wykonanych
przetok 9 lat (108 miesiêcy), a najkrótszy 2 lata
(24 miesi¹ce).
Dla zbadania wp³ywu ró¿nych czynników jakociowych (p³eæ, rozpoznanie, stan ciany têtnicy i ¿y³y, rodzaj zespolenia, stosowanie erytropoetyny) oraz ilociowych (rednica têtnicy i rednica ¿y³y) na prze¿ycie lub nie (odpowied dychotomiczna) przez przetokê okresu 24 miesiêcy (24
miesi¹ce to okres najkrótszych obserwacji wytworzonych przetok) u¿yto modelu logitowego. Jest on
szczególnym przypadkiem uogólnionego modelu
liniowego (GLZ) z logitow¹ funkcj¹ wi¹¿¹c¹ (logit
to logarytm szansy prze¿ycia) i rozk³adem dwumianowym sk³adowej losowej [19]:
Model taki (tzn. logitowy) pozwoli³ zbadaæ ³¹czny wp³yw badanych czynników na funkcjonowanie przetoki przez 24 miesi¹ce oraz stwierdziæ, które z tych czynników maj¹ istotny wp³yw (p<0,05)
na czas funkcjonowania przetoki.
Ponadto dla powy¿szych trzech grup chorych
obliczony zosta³ skumulowany wskanik odleg³ej
dro¿noci przy pomocy przystosowanej dla potrzeb
chirurgii naczyniowej i powszechnie wykorzystywanej dla oceny przetok dializacyjnych metody Life
Table Analysis [6,20]. Krzywe prze¿ycia dla przetok w zale¿noci od rodzaju zespolenia wyestymowano w oparciu o skumulowan¹ proporcjê prze¿ywaj¹cych Kaplan-Meiera [21].
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Tabela I
Chorzy na PNN w przebiegu pierwotnych nefropatii
(grupa I).
Patients suffering from chronic renal failure due to
primary nephropathies (group I).
Kobiety

M ê¿czy ni

£¹cznie

Liczba
chory ch

62 (30,4%) 142 (69,6%) 204 (100%)

Wiek

19-86 lat
17-84 lat
17-86 lat
(51,8±14,7) (51,4±14,3) (51,5±14,4)

Iloæ przetok 79 (31,7%) 170 (68,3%) 249 (100%)

Tabela II
Chorzy na PNN w przebiegu nefropatii wtórnej na tle
cukrzycy (grupa IIa).
Patients suffering from chronic renal failure due to
diabetic nephropathy (group IIa).

Kobiety
Liczba
chory ch
Wiek
Iloæ przetok

M ê¿czy ni

17 (35,4%) 31 (64,6%)

£¹cznie
48 (100%)

26-80 lat
36-90 lat
17-90 lat
(56,1±11,7) (58,7±10,9) (57,0±13,6)
27 (45%)

33 (55%)

60 (100%)

Tabela III
Chorzy na PNN w przebiegu nefropatii wtórnych na
tle kolagenoz i amyloidozy (grupa IIb).
Patients suffering from chronic renal insufficiency
due to nephropathies resulting from colagenoses
and amyloidosis (group IIb).

Kobiety
Liczba
chory ch

M ê¿czy ni

£¹cznie

12 (54,5%) 10 (45,5%) 22 (100%)

kolagenoza

11 (50%)

4 (18,2%)

15 (68,2%)

am y loidoza

1 (4,5%)

6 (27,3%)

7 (31,8%)

Wiek

17-81 lat
33-77 lat
17-81 lat
(45,3±19,3) (51,7±12,1) (47,8±16,7)

Iloæ przetok 18 (56,3%) 14 (43,7%) 32 (100%)
Tabela IV
Wartoci skumulowanego wskanika dro¿noci (Pk')
przetok têtniczo-¿ylnych w analizowanych grupach
chorych.
Cumulated patency rates (Pk`) of A-V fistulas in study groups.
Grupa chory ch

Skum ulow any w skanik
dro¿noci Pk'
dla 12 m iesiêcy dla 24 m iesiêcy

grupa I ³¹cznie

0,84

0,79

grupa I kobiety

0,79

0,75

grupa I m ê¿czy ni

0,87

0,82

grupa IIa ³¹cznie

0,72

0,58

grupa IIa kobiety

0,55

0,37

grupa IIa m ê¿czy ni

0,85

0,74

grupa IIb ³¹cznie

0,72

0,64

grupa IIb kobiety

0,72

0,57

grupa IIb m ê¿czy ni

0,72

0,72

Wyniki
Najwy¿szy skumulowany wskanik dro¿noci przetok (Pk') obliczony metod¹ Life
Table Analysis, który wyniós³ 0,84 dla 12
miesiêcy i 0,79 dla 24 miesiêcy uzyskali
chorzy z PNN w przebiegu pierwotnych ne-
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Tabela V
rednice têtnic promieniowych u kobiet i mê¿czyzn z grupy I, IIa i IIb.
Diameters of radial arteries in women and men from groups I, IIa and IIb.
Grupa

P³eæ

Iloæ pom iarów

rednice têtnicy prom ieniow ej

rednia

I

Kobiety

65

2 m m do 5 m m

3,15 ± 0,63 m m

I

M ê¿czy ni

146

2,5 m m do 7 m m

3,57 ± 0,61 m m

IIa

Kobiety

19

2,5 m m do 4 m m

3,39 ± 0,43 m m

IIa

M ê¿czy ni

30

3 m m do 5,5 m m

3,8 ± 0,57 m m

IIb

Kobiety

11

2 m m do 4 m m

3,0 ± 0,52 m m

IIb

M ê¿czy ni

13

2,5 m m do 4 m m

3,19 ± 0,59 m m

Tabela VI
Zestawienie lokalizacji oraz rodzajów zespoleñ têtniczo-¿ylnych wykonanych u chorych z grupy I, II a i II b.
(U¿yte skróty: poziom I  okolica nadgarstka i 1/3 dalsza przedramienia, poziom II  1/2 i 1/3 bli¿sza przedramienia, poziom III  dó³ ³okciowy, poziom IV  ramiê, poziom V  udo, VSM  vena saphena magna, PTFE 
politetrafluoroetylen).
Specification of localization and type of A-V shunts performed in patients from groups I, IIa and IIb (abbreviations: level I  region of wrist and distal 1/3 of forearm, level II  proximal 1/2 and 1/3 part of forearm, level III
 cubital fossa, levelIV  arm, level V  thigh, VSM  vena sapghena magna, PTFE  politetrafluoroetylen).

Poziom

I

Têtnica

Rodzaj zespolenia z ¿y ³¹

a.radialis

K

M

K

M

bok do boku

18

47

5

9

2

3

bok do koñca

23

68

5

11

7

6

18

28

3

3

1

2

59

143

13

23

10

11

bok do koñca

2

1

1

1

1

-

koniec do koñca

1

2

-

-

-

2

w staw ka z VSM

-

2

-

-

-

-

3

5

1

1

1

2

³¹cznie
a.radialis
III

a.ulnaris
a.brachialis

bok do boku

4

3

1

1

-

-

bok do koñca

5

4

1

6

-

1

koniec do koñca

1

4

6

1

1

-

bok do boku

1

-

-

-

-

-

bok do boku

-

1

5

1

1

-

bok do koñca

5

5

-

-

1

-

16

17

13

9

3

1

³¹cznie
IV

przem ieszczona v.basilica

1

1

1

-

-

-

w staw ka z VSM

-

1

-

-

-

-

proteza PTFE

-

2

-

-

4

-

1

4

1

-

4

-

-

1

-

-

-

-

79

170

27

33

18

14

a.brachialis
³¹cznie

V

a.fem oralis

Bok do koñca z VSM

³¹cznie dla K i M
³¹cznie dla grupy

fropatii (grupa I). Chorzy z PNN w przebiegu wtórnych nefropatii uzyskali istotnie gorsze wyniki. U chorych na cukrzycê (grupa
IIa) Pk' po 12 miesi¹cach wyniós³ 0,72, a po
24 miesi¹cach 0,58. U chorych z nefropati¹
w przebiegu kolagenoz lub amyloidozy (grupa IIb) wartoci te wynios³y odpowiednio
0,72 i 0,64. Istotne ró¿nice wskanika skumulowanej dro¿noci w zale¿noci od p³ci
wyst¹pi³y tylko wród chorych z cukrzyc¹.
Dla kobiet po 12 miesi¹cach Pk' wyniós³
0,55, a po 24 miesi¹cach 0,37. Dla mê¿czyzn to odpowiednio 0,86 i 0,75 i jest to
wynik zbli¿ony do wyniku u mê¿czyzn z gru-
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Grupa II b

M

koniec do koñca

a.radialis

Grupa II a

K

³¹cznie
II

Grupa I

249

60

32

py I (dane te zestawiono w tabeli IV)
rednice zespalanych têtnic przedstawiono w tabeli V. Aby wyniki w poszczególnych grupach chorych by³y porównywalne,
w tabeli tej zamieszczono tylko rednice têtnic promieniowych.
Wystêpowanie widocznych makroskopowo zmian w obrêbie cian têtnic by³o znamiennie ró¿ne, tak w zale¿noci od wyjciowej przyczyny niewydolnoci nerek, jak i od
p³ci chorych (dotyczy chorych zaliczonych do
grupy IIa), co przedstawiono na rycinie 1.
Makroskopowe zmiany stwierdzano rzadziej w obrêbie cian ¿y³, nie wystêpowa³y

Tabela VII
Wp³yw wybranych czynników ilociowych i jakociowych na prawdopodobieñstwo funkcjonowania
przetoki po 24 miesi¹cach.
Influence of selected functional and quantitative
parameters on probability of functioning A-V fistulas longer than 24 months.

Czy nnik

Wartoæ - p
Dla ca³ego m ateria³u

Rozpoznanie

0,0379

P³eæ

0,1764

rednica têtnicy

0,3437

ciana têtnicy

0,6728

rednica ¿y ³y

0,0033

ciana ¿y ³y

0,1791

Rodzaj zespolenia

0,0075

Ery tropoety na

0,2641

Grupa zaw ê¿ona do chory ch na cukrzy cê
P³eæ

0,0094

te¿ tak du¿e ró¿nice, jak w przypadku têtnic
(rycina 2).
Najwiêksze ró¿nice w przebiegu krzywych skumulowanego wskanika dro¿noci
w zale¿noci od rednicy zespalanych naczyñ ¿ylnych, jak i têtniczych zaobserwowano w grupie kobiet z cukrzyc¹, co przedstawia rycina 3.
Wród wykonanych zespoleñ najwiêcej
by³o typu bok têtnicy do koñca ¿y³y  154,
nastêpnie bok têtnicy do boku ¿y³y  102,
najmniej koniec têtnicy do koñca ¿y³y 
73 (rycina 4). Lokalizacjê wykonanych przetok przedstawiono w tabeli VI.
Porównano jakoæ trzech stosowanych
rodzajów zespoleñ pomiêdzy têtnic¹ a ¿y³¹,
pos³uguj¹c siê krzywymi prze¿ycia w oparciu o estymator Kaplana-Maiera (rycina 5).
Skumulowana proporcja funkcjonuj¹cych
przetok po 6 miesi¹cach uzyska³a wartoæ
0,91 dla zespoleñ bok do boku, 0,89 dla
zespoleñ bok do koñca oraz 0,77 dla zespoleñ koniec do koñca. Po 12 miesi¹cach
dla zespoleñ bok do koñca wynosi ona
0,84, dla zespoleñ bok do boku 0,81, a w
zespoleniach koniec do koñca obni¿a siê
do 0,64. W kolejnym okresie po 24 miesi¹cach zespolenia typu bok do koñca maj¹
wartoæ 0,75, zespolenia bok do boku 
0,73, a zespolenia koniec do koñca tylko
0,59. Po 36 miesi¹cach wyestymowane
wartoci wynosz¹ odpowiednio dla zespoleñ bok do koñca 0,70, dla zespoleñ bok
do boku 0,67, dla zespoleñ koniec do koñca 0,53.
Obliczeniami dokonanymi przy u¿yciu
uogólnionego modelu liniowego (GLZ) z logitow¹ funkcj¹ wi¹¿¹c¹ i rozk³adem dwumianowym sk³adowej losowej wykazano, ¿e
istotny wp³yw na czas funkcjonowania przetok dializacyjnych maj¹: rednica zespalanej ¿y³y (p<0,0033), rodzaj schorzenia
(p<0,0379) oraz typ wykonanego zespolenia (p<0,0075). rednica têtnicy (p<0,3437),
stan jej ciany (p<0,6728) i stosowanie erytropoetyny (p<0,2641) nie mia³y tu istotnego wp³ywu. Pewien wp³yw, ale nie na poziomie istotnoci statystycznej mo¿e mieæ stan
ciany ¿y³y (p<0,1791), a tak¿e p³eæ
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Rycina 1
Makroskopowa ocena cian têtnic u kobiet i mê¿czyzn z grupy I, IIa i IIb.
Macroscopic assessment of arterial walls in women and men from groups I, IIa and Iib.
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Rycina 2
Makroskopowa ocena cian ¿y³ u kobiet i mê¿czyzn z grupy I, IIa i IIb.
Macroscopic assessment of venous walls in women and men from groups I, IIa and Iib.
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Rycina 3
Przetoki u kobiet z grupy IIa  zale¿noæ prze¿ywalnoci przetok od rednicy têtnicy i ¿y³y.
Fistulas performed in women from group IIa  dependence of fistula survival on diameter of arteries and
veins.

(p<0,1764), która jednak gdy analizujemy
tylko chorych na cukrzycê jest istotna statystycznie (p<0,0094). Powy¿sze dane zestawiono w tabeli VII.
Omówienie
Uzyskane przez nas wskaniki dro¿no-

ci Pk' przedstawione w tabeli IV odpowiadaj¹ w wiêkszoci danym z rodzimego pimiennictwa: Klonowski 1999 [20] uzyskiwa³ Pk' dla 12 miesiêcy równe 0,75, najwy¿szy wskanik odnosz¹cy siê do przetok teleskopowych  Pk' 0,85 podaje Kapa³a 1999
[22], a Szczerba  0,57 dla wszystkich ana-
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lizowanych przetok [6]. W przypadku przetok u chorych na cukrzycê interesuj¹ce fakty przedstawi³ Grochowiecki w 2003 r. Uzyskany Pk' dla przetok zlokalizowanych na
przedramieniu po 18 miesi¹cach wyniós³ w
jego badaniach tylko 0,33, a dla przetok na
ramieniu z wykorzystaniem têtnicy ramiennej 0,78 [3,18,23]. W naszym materiale
wskanik Pk' po 18 miesi¹cach u chorych z
cukrzyc¹ wynosi³ rednio 0,68. U kobiet mia³
on wartoæ 0,46 (przy czym 51,8% przetok
zlokalizowanych by³o na przedramieniu, a
29,6% w dole ³okciowym równie¿ z wykorzystaniem têtnicy promieniowej). U mê¿czyzn (gdzie a¿ 72,7% przetok zlokalizowanych by³o na przedramieniu, a 24,2% w dole
³okciowym te¿ z zespoleniem têtnicy promieniowej) Pk' utrzymywa³ siê na takim poziomie jak po 12 miesi¹cach tj. wynosi³ 0,86.
wiadczy to o tym, ¿e op³acalnym postêpowaniem jest w tych przypadkach maksymalne wykorzystywanie têtnicy promieniowej,
a nie jak siê wydaje zbyt pochopne przenoszenie zespolenia na wy¿szy poziom.
Zastanawiaj¹cym jest fakt, ¿e Pk' dla
mê¿czyzn chorych na cukrzycê wynosz¹cy
w 12 miesi¹cu 0,86 i 0,75 w 24-tym by³ bardzo zbli¿ony do uzyskanego u mê¿czyzn z
pierwotnymi nefropatiami, gdzie mia³ on
wartoæ odpowiednio 0,87 i 0,79. Makroskopowe zmiany w obrêbie têtnic u mê¿czyzn
z grupy IIa stwierdzano w 82% przypadków,
za u mê¿czyzn z grupy I tylko w 25,6%.
Sugeruje to, ¿e obecnoæ takich zmian w
cianie têtnicy nie jest istotna z punktu widzenia prze¿ywalnoci przetoki. Nale¿y nadmieniæ, ¿e u 8 chorych na cukrzycê (13,3%)
zmiany kalcyfikacyjne w obrêbie têtnic
przedramion oceniane na podstawie badania fizykalnego z USG lub z RTG przegl¹dowym by³y tak nasilone, ¿e nie podejmowano próby wytworzenia przetoki na tym
poziomie, z góry zak³adaj¹c, ¿e bêdzie to
skazane na niepowodzenie.
W uzyskanym pimiennictwie nie znaleziono danych odnonie czasu funkcjonowania przetok u chorych z nefropatiami w
przebiegu kolagenoz i amyloidozy. Prawdopodobnie wynika to z tego, ¿e w populacji
leczonych w Polsce z powodu PNN stanowi¹ one ³¹cznie tylko 3,5%, natomiast we
w³asnym materiale a¿ 9,1%, co bêd¹c trudnym do jednoznacznego wyjanienia faktem, pozwoli³o zebraæ materia³ odpowiedni
dla tego rodzaju obliczeñ.
rednice zespalanych têtnic w oparciu
o obliczenia przy u¿yciu uogólnionego modelu liniowego nie s¹ istotne dla d³u¿szego
ni¿ 24 miesi¹ce funkcjonowania przetoki
p<0,3437. Nie odnosi siê to jednak do kobiet z grupy IIa, gdzie skumulowane wskaniki prze¿ycia przetok wskazuj¹, ¿e rednice têtnic s¹ tu istotne. Mo¿e mieæ to mieæ
zwi¹zek z wyranie mniejsz¹ ni¿ u mê¿czyzn
rednic¹ têtnic promieniowych, przy wspó³istnieniu w 55,5% zmian widocznych makroskopowo, które mog¹ uniemo¿liwiaæ poszerzenie siê têtnicy w okresie dojrzewania
przetoki. U mê¿czyzn pomimo znacznie
czêstszych zmian makroskopowych (82%),
wiêkszy kaliber têtnicy pozwala³ funkcjonowaæ przetoce bez istotniejszego poszerzenia jej wiat³a.
Istotny wp³yw na póniejsz¹ funkcjê
przetoki ma natomiast rednica zespalanej
¿y³y, co wydaje siê spraw¹ oczywist¹. Zwra-
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Rycina 4
Rodzaje wykonywanych zespoleñ.
Types of shunts performed.

Rycina 5
Krzywe Kaplan-Meiera dla ró¿nych rodzajów zespoleñ têtnicy z ¿y³¹.
Kaplan-Meier curves for different types of A-V shunts.

ca uwagê równie¿ czêstsze wystêpowanie
zmian w obrêbie cian zespalanych ¿y³ u
kobiet z grupy IIa (29,5%) ni¿ u pozosta³ych chorych, co z pewnoci¹ przyczynia siê
równie¿ do gorszych wyników.
W oparciu o obliczenia przy u¿yciu
uogólnionego modelu liniowego rodzaj wykonanego zespolenia naczyniowego jest
istotny dla d³u¿szego ni¿ 24 miesi¹ce funkcjonowania przetoki. Nale¿y tu zaznaczyæ,
¿e w okresie od 1994 do 1997 roku najczêciej wykonywanym by³o zespolenie bok do
boku, a od 1998 do 2001 zespolenie bok
do koñca. W obydwu tych okresach zespolenia koniec do koñca wykonywano jedynie w rekonstrukcjach lub awaryjnie w zespoleniach pierwszorazowych. Analiza przebiegu uzyskanych krzywych Kaplan-Meiera, gdzie ró¿nica na niekorzyæ zespoleñ
koniec do koñca pojawia siê ju¿ na samym
pocz¹tku, a w dalszym okresie krzywe s¹
równoleg³e wskazuje, ¿e wszystkie trzy rodzaje zespoleñ s¹ równorzêdne pod wzglêdem potencjalnego czasu funkcjonowania.
W analizowanym materiale zwraca uwagê brak zwi¹zku pomiêdzy stosowaniem
erytropoetyny, a funkcjonowaniem przetoki
przez okres powy¿ej 24 miesiêcy, co z pozoru powinno mieæ miejsce. Porównywane
tu grupy chorych cile sobie odpowiadaj¹,
bowiem w ca³ym okresie obserwacji 51,5%
pacjentów otrzymywa³o, a 48,5% nie otrzymywa³o erytropoetyny. W chwili obecnej
praktycznie wszyscy chorzy otrzymuj¹ ery-
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tropoetynê i istotna tu byæ mo¿e jedynie dawka [13] lub iloæ receptorów [24].
Wnioski
Gorsze rokowanie pod k¹tem odleg³ej
dro¿noci chirurgicznie wytwarzanych przetok têtniczo-¿ylnych zaobserwowano w przypadku zespoleñ, w których wykorzystana ¿y³a
ma mniejsz¹ rednicê oraz je¿eli przyczyn¹
przewlek³ej niewydolnoci nerek jest nefropatia wtórna. Natomiast p³eæ ma istotne znaczenie tylko u chorych z nefropati¹ cukrzycow¹, w przebiegu której przetoki dializacyjne u kobiet rokuj¹ krótsze funkcjonowanie
ni¿ u mê¿czyzn.
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