PRACE
ORYGINALNE

Powik³ania przetok têtniczo-¿ylnych
wytwarzanych u chorych z przewlek³¹
niewydolnoci¹ nerek w przebiegu
pierwotnych i wtórnych nefropatii
Celem pracy by³o porównanie wczesnych (tj. pooperacyjnych i w czasie dojrzewania przetoki) i pónych (w trakcie jej u¿ytkowania) powik³añ w poni¿szych
trzech grupach chorych. Materia³: W okresie od 1.07.1994 do 30.06.2001 r. wykonano 341 przetok têtniczo-¿ylnych u 274 chorych (91 kobiet i 183 mê¿czyzn)
w wieku od 17 do 90 lat (rednio 52,2±14,8). Ca³oæ podzielono na 3 grupy w
zale¿noci od przyczyny PNN: grupa I (w przebiegu pierwotnych nefropatii) 
204 chorych, u których wykonano 249 przetok; grupa IIa (chorzy na cukrzycê) 
48 chorych i 60 wykonanych przetok; grupa IIb (kolagenozy i amyloidoza)  22
chorych i 32 wytworzone przetoki. Okres obserwacji chorych wynosi³ co najmniej 2 lata. Wyniki: Najczêstszym wczesnym powik³aniem by³a zakrzepica przetoki, która w analizowanych grupach wystêpowa³a odpowiednio w 4%, 10% i
9,4%. Pozosta³e odnotowane powik³ania to: krwiak w ranie, krwotok z rany, obrzêk
koñczyny, zespó³ podkradania, ch³onkotok, rozejcie siê rany, opónione dojrzewanie i brak podjêcia funkcji. £¹czna iloæ wczesnych powik³añ to: w grupie
I  10,4%, w IIa  16,7%, a w IIb  21,9%. Póna zakrzepica i krytyczne zwê¿enie
zespolenia bez zakrzepu stwierdzono odpowiednio w 13,2%, 18,3% i 18,8%. Z
innych powik³añ obserwowano: objawy nadcinienia ¿ylnego, zaka¿enie miejsca wk³ucia, przeciek do uk³adu ¿y³ g³êbokich, têtniaki, wreszcie krwotok i uszkodzenie miejsca wk³ucia. £¹czna iloæ pónych powik³añ w grupie I  18,1%, w IIa
21,7% i IIb  34,4%. Najwiêkszy odsetek powik³añ (wczesnych i pónych) odnotowano w grupie IIb  56,3% (18 przetok). Z wyj¹tkiem dwóch, wszyscy chorzy
wymagali interwencji operacyjnej, ale tylko u siedmiu z nich zasz³a koniecznoæ
wytworzenia nowej przetoki (21,9%). Natomiast w grupie IIa na ³¹cznie 23 przypadków powik³añ (38,3%) wszystkie wymaga³y leczenia operacyjnego. W 15 przypadkach (25%) wykonano nowe przetoki, a w dwóch (3,3%) mo¿liwe by³o ju¿
tylko implantowanie cewnika permanentnego. Wnioski: Chorzy z PNN w przebiegu kolagenoz i amyloidozy s¹ szczególnie zagro¿eni powik³aniami w zakresie dostêpu naczyniowego do hemodializy. U chorych na cukrzycê, w wyniku
powik³añ, czêciej ni¿ u innych osób zachodzi koniecznoæ wytwarzania nowego dostêpu naczyniowego. Jednak zagro¿enie zakrzepic¹, zaburzeniami ukrwienia i innymi powik³aniami nie jest tak znaczne, aby rezygnowaæ u nich z planowego, jak najbardziej obwodowego ich zak³adania, które pozwala maksymalnie
oszczêdzaæ rezerwy naczyniowe chorego.
(NEFROL. DIAL. POL. 2006, 10, 21-26)
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Complications of arterio-venous fistulas in patients
suffering from chronic renal insufficiency due to primary
and secondary nephropaties
Aim of the study was comparison of early (i.e. postoperative and during process of "maturation" of fistulas) and late (during their work) complications in
following three groups of patients. Material: There were 341 of A-V fistulas performed from 1.08.1994 to 30.6.2001 in 274 patients (91 females and 183 males)
aged from 17 to 90 (mean age 52,2±14,8). Whole material was divided into three
groups depending on underlying disease leading to chronic renal insufficiency:
 group I (primary nephropaties)  including 204 patients with 249 fistulas, 
group IIa (diabetic patients)  including 48 patients with 60 fistulas,  group IIb
(patients with colagenoses and amyloidosis)  including 22 patients with 32
fistulas. Follow up interval was at least 2 years. Results: The most common
early complication was thrombosis of the fistulas note in the studied groups in
4%, 10% and 9.4% of patients respectively. The other included: wound haematoma, bleeding, limb oedema, stealing syndrome, lymphorrhea, dehiscence
of the wound, prolonged maturation and lack of functioning. Overall ratio of
early complications was 10.4% in group I, 16.7% in group IIa and 21.9% in group
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IIb. Late thrombosis and critical stenosis without thrombus was found in 13,2%,
18,3% and 18,8% respectively. Other complications included: venous hypertension, infection of injection site, shunt into the deep venous system, aneurysms,
bleeding and injury of injection site. Overall ratio of late complications was 18.1%
in group I, 21.7% in group IIa and 34.4% in group IIb. The highest incidence of
complications was noted in the group IIb and reached 56,3% (18 fistulas). All
but two patients required surgical intervention, but only seven of them required
formation of new A-V fistula (21,9%). All 23 complicated cases from group IIa
required surgical treatment (38.3%). In 15 patients (25%) new A-V fistulas were
created and in two cases (3.3%) only implantation of permanent catheter was
possible. Conclusions: Patients suffering from chronic renal insufficiency due
to colagenoses and amyloidosis are particularly prone to develop complications of vascular access for hemodialysis. Risk of complications in the group of
diabetic patients is not high enough to resign from elective formation of fistulas
(most peripherally) thus maximally preserving vascular reserves of the patients.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2006, 10, 21-26)

Dane z pimiennictwa doæ dobitnie
wskazuj¹, ¿e na 1 mln populacji leczeniem
nerkozastêpczym winno byæ objête oko³o
400 do 600 chorych. W Polsce w 2002 r.
liczba ta wynosi³a 390 i wykazuje tendencjê
wzrostow¹ [1].
Wród dializowanych ronie odsetek
ludzi w podesz³ym wieku, obci¹¿onych ró¿norodnymi schorzeniami i ze zniszczonym
uk³adem naczyniowym koñczyn. Najczêciej
s¹ to uszkodzenia jatrogenne wynikaj¹ce z
wczeniejszych, wielokrotnie wykonywanych dostêpów naczyniowych, wielokrotnych wk³uæ, cewnikowania naczyñ czy stosowania leków uszkadzaj¹cych ródb³onek
naczyniowy.
Powy¿sze czynniki sprawiaj¹, ¿e przed
chirurgiem wykonuj¹cym dostêpy naczyniowe wy³aniaj¹ siê coraz trudniejsze zadania.
Szczególnie istotne staj¹ siê dla operatora
decyzje podejmowane w trudnych z technicznego punktu widzenia warunkach, a
dotycz¹ce wyboru takiego rodzaju zespolenia, które umo¿liwia³oby najd³u¿sze funkcjonowanie przetoki, wi¹za³o siê z najmniejsz¹
iloci¹ powik³añ, zapewnia³o szybk¹ arterializacjê oraz umo¿liwia³o naj³atwiejsz¹ i efektywn¹ jego przysz³¹ rekonstrukcjê.
Prawid³owa, d³ugoterminowa taktyka
chirurgiczna winna mieæ na celu takie wykorzystanie potencja³u naczyniowego pacjenta, aby umo¿liwiæ maksymalnie d³ugotrwa³e i komfortowe prowadzenie dializ, a¿
do operacji przeszczepienia nerki (w Polsce
w 2002 r. z czynnymi przeszczepami ¿y³o
4721 osób) [1] lub do mierci chorego. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e chorzy po przeszczepie,
gdy ustaje funkcja nerki, ponownie w³¹czani s¹ do programu dializacyjnego, a przetoka têtniczo-¿ylna w wielu przypadkach ulega u nich samoistnemu zamkniêciu.
Maj¹c na uwadze powy¿sze dane nale¿y przewidywaæ, ¿e chorzy objêci programem hemodializ, pozostawaæ w nim mog¹
przez kilkanacie lub nawet wiêcej lat. Z tego
punktu widzenia szczególnie istotne jest
d¹¿enie do eliminacji wszelkich powik³añ
towarzysz¹cych wytwarzaniu dostêpu naczyniowego, zw³aszcza tych, które mog¹
niweczyæ efekt zabiegu i powodowaæ, ¿e
musi ono wykonywane byæ na nowym, wy¿szym poziomie.
Celem niniejszego doniesienia jest analiza wczesnych i pónych powik³añ chirurgicznych zwi¹zanych z wytwarzaniem prze-

22

tok têtniczo-¿ylnych odnotowanych we w³asnym materiale.
Materia³ i metodyka

W okresie od 1.071994 do 30.06.2001 r. w II
Katedrze Chirurgii oraz w Katedrze Nefrologii
Collegium Medicum UJ w³asnorêcznie wykonanych zosta³o 341 przetok têtniczo-¿ylnych dla celów przewlek³ej hemodializy u 274 pacjentów. W
zale¿noci od schorzenia prowadz¹cego do przewlek³ej niewydolnoci nerek (PNN) chorych przydzielono do jednej z trzech grup: grupa I to 204
chorych z pierwotn¹ nefropati¹ (254 przetoki), grupa IIa to 48 chorych na cukrzycê (60 przetok), grupa IIb obejmuje 22 chorych na kolagenozy i i amyloidozê, u których iloæ wykonanych przetok wynios³a 32. Bardziej szczegó³owa charakterystyka
tego materia³u zawarta jest w opublikowanej w tym
tomie pracy: A. Brzychczy, W. Lejman, B. Walatek,
M. Szkwar³a: Wp³yw niektórych czynników jakociowych i ilociowych na funkcjonowanie przetoki têtniczo-¿ylnej przez okres d³u¿szy ni¿ 24 miesi¹ce. Najd³u¿szy okres obserwacji wyniós³ 108
miesiêcy (tj. 9 lat), a najkrótszy 24 miesi¹ce.
Powy¿sze grupy chorych poddano retrospektywnej analizie z uwzglêdnieniem wczesnych i
pónych powik³añ pooperacyjnych. Za powik³ania
wczesne uznano te, które wyst¹pi³y bezporednio
po operacji lub w okresie dojrzewania przetoki.
Powik³ania póne to te, które wyst¹pi³y w trakcie
jej u¿ytkowania. U chorych kilkakrotnie operowanych, ka¿dorazowo odnotowywano, czy w razie
zaistnienia danego powik³ania mo¿liwa by³a rekonstrukcja przetoki na tych samych anatomicznych
naczyniach czy te¿ w obrêbie tego samego, czy
wreszcie kolejnego piêtra.
Wyniki
Wczesne, to jest zwi¹zane z zabiegiem,
lub wystêpuj¹ce w okresie dojrzewania przetoki, powik³ania oceniano w poszczególnych
grupach chorych (tabela I).
Grupa I. Wczesna zakrzepica przetoki
dializacyjnej wyst¹pi³a u 10 chorych (4%).
Jeden raz wyst¹pi³a ju¿ w dobie zabiegu,
za czterokrotnie w pierwszej, u dwóch w
siódmej oraz u pojedynczych chorych w
czternastej, szesnastej i osiemnastej dobie
pooperacyjnej. Dwie z poród tych zakrzepic wi¹zano ze zbyt ciasnym opatrunkiem.
U czterech chorych uda³o siê przywróciæ
przep³yw w przetoce (dwa razy trombekto-

mia i dwukrotnie trombektomia plus zmiana
zespolenia z bok do koñca na koniec do
koñca). U szeciu chorych konieczne by³o
wykonanie nowego zespolenia na wy¿szym
poziomie.
U jednego z chorych zaobserwowano w
dobie operacji podczas spadku cinienia
têtniczego czasowe ustanie funkcji przetoki
(0,4%). Po 2 godzinach przep³yw powróci³
samoistnie.
Krwiak w ranie operacyjnej i jej okolicy
wst¹pi³ w 7 przetokach (2,8%). Krwiaki wystêpowa³y w pierwszej lub drugiej dobie pooperacyjnej. Tylko jeden raz krwiak wyst¹pi³ w 8-9 dobie pooperacyjnej u chorego z
NHL (non Hodgkin lymphoma) w momencie rozpoczêcia chemioterapii. Chory ten
zmar³ z powodu postêpu choroby zasadniczej zanim przetoka dojrza³a do nak³uwania. U pozosta³ych chorych dwukrotnie
krwiak wymaga³ rewizji rany i usuniêcia
skrzeplin, a u czterech wch³on¹³ siê samoistnie. W ¿adnym z tych przypadków powik³anie to nie spowodowa³o zaburzeñ w dojrzewaniu przetoki.
Krwawienie z rany wyst¹pi³o jeden raz
w dobie operacyjnej (0,4%). Wymaga³o ono
rewizji i hemostazy. Dalsze funkcjonowanie
przetoki by³o prawid³owe.
Znaczny obrzêk koñczyny górnej spowodowany nadcinieniem ¿ylnym, który pojawi³ siê po wykonaniu przetoki, zwi¹zany z
nierozpoznan¹ niedro¿noci¹ ¿y³y podobojczykowej (powik³anie po cewnikowaniu 
ostry dostêp dializacyjny) wyst¹pi³ dwukrotnie u chorych z przetokami w okolicy lewego nadgarstka (0,8%). Obie przetoki zamkniêto. U jednej chorej wytworzono now¹
przetokê na prawej rêce, natomiast u drugiego chorego ze wzglêdu na obustronn¹
niedro¿noæ ¿y³ podobojczykowych wytworzono przetokê na udzie.
Zespó³ podkradania stwierdzono w
trzeciej dobie pooperacyjnej u chorego z
przetok¹ bok do koñca wytworzon¹ w dalszej czêci lewego przedramienia (0.4%).
Objawy niedokrwienia d³oni by³y znacznie
nasilone, jednak bez martwicy. Przetokê zamkniêto. Ze wzglêdu na podejrzenie podobnej niewydolnoci têtniczych ³uków d³oniowych w prawej koñczynie górnej oraz z³y
stan ogólny (uogólniona mia¿d¿yca, przebyty ciê¿ki zawa³) choremu za³o¿ono cewnik permanentny.
Ch³onkotok po wytworzeniu przetoki w
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Rycina 1
Powik³ania przetok têtniczo-¿ylnych i utrata dostêpu naczyniowego w ich nastêpstwie.
Complication of A-V fistulas and resulting loss of vascular access.
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Rycina 2
Procentowy udzia³ ró¿nych metod postêpowania w leczeniu powik³añ przetok têtniczo-¿ylnych.
Overall ratios of therapeutic options in complications of A-V fistulas.

dole ³okciowym wyst¹pi³ jeden raz (0,4%) u
chorego z grulic¹. Ust¹pi³ on samoistnie
po 10 dniach.
Martwica brze¿na skóry wyst¹pi³a raz
(0,4%) po wytworzeniu przetoki w okolicy
nadgarstka u chorej w trakcie chemioterapii z powodu ch³oniaka ródpiersia. Po wygojeniu rany funkcjonowanie przetoki by³o
prawid³owe.
Dwie wytworzone przetoki nie podjê³y
funkcji (0,8%). Pomimo ponad omiotygodniowego okresu dojrzewania przep³yw w
przetoce teleskopowej lewego nadgarstka i
w jednej przetoce w obrêbie ramienia by³
zbyt ma³y dla przeprowadzenia dializy. Przetoki te w dalszym okresie samoistnie prze-

sta³y dzia³aæ. Wytworzono nowe zespolenia
w innych lokalizacjach.
Podsumowuj¹c, w grupie I wczesne powik³ania zwi¹zane z zabiegiem oraz w okresie dojrzewania przetoki stwierdzono 26
razy, co stanowi 10,4%. W 18 przypadkach
(7,2%) konieczna by³a interwencja operacyjna, z tego 10 razy (4%) powik³anie skutkowa³o koniecznoci¹ wytworzenia owej
przetoki, a u jednego chorego (0,4%) implantowano cewnik permanentny.
Grupa IIa. Najczêstszym powik³aniem
by³a tu wczesna zakrzepica, któr¹ stwierdzono w szeciu przetokach (10%). Mia³a
ona miejsce trzy razy w trzeciej dobie pooperacyjnej oraz po jednym przypadku w
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czwartej, dziesi¹tej i dwunastej. Tylko u jednego chorego (przetoka w dole ³okciowym)
skuteczna by³a trombektomia z rekonstrukcj¹ zespolenia (dodatkowe zespolenie v.
basilica z v. mediana cubiti, która by³a tutaj
ramieniem ¿ylnym przetoki). U pozosta³ych
piêciu chorych konieczne by³o wykonanie
nowych przetok.
U jednego z chorych po wykonaniu przetoki w dole ³okciowym, w dobie zabiegu wyst¹pi³a koniecznoæ reoperacji z powodu
krwawienia (1,7%).
U dwóch chorych (3,3%), przetoki po
dwóch miesi¹cach dojrzewania mia³y zbyt
ma³y przep³yw dla potrzeb dializoterapii, co
wymaga³o wytworzenia nowego zespolenia.
U jednego z nich wykonano dzia³aj¹ce przez
okres siedmiu miesiêcy zespolenie w dole
³okciowym. Gdy przesta³o ono dzia³aæ, okaza³o siê, ¿e przep³yw przez pierwsze zespolenie, po tym wyd³u¿onym okresie dojrzewania wzrós³ na tyle, ¿e mo¿liwe by³o na tej
drodze dalsze prowadzenie hemodializ.
Podsumowuj¹c, w grupie chorych na
cukrzycê wczesne powik³ania stwierdzono
w 10 przetokach, co stanowi 16,7%. Zawsze
konieczna by³a interwencja operacyjna, z
tego 8 razy (13,3%) wyst¹pienie powik³ania
wi¹za³o siê z koniecznoci¹ wytworzenia
nowej przetoki.
Grupa IIb. Jeden raz (3,1%) reoperowano chorego z powodu krwawienia w dobie
zabiegu. W przypadku trzech przetok po
operacji wystêpowa³y na przemian zakrzepica przetoki i krwiak w ranie. Dwie z nich
dotyczy³y tego samego chorego na skrobiawicê: pierwsza przetoka zakrzep³a w pierwszej dobie, po wytworzeniu drugiej, w pi¹tej
dobie usuniêto krwiak, a nastêpnie w 21
dobie wyst¹pi³a zakrzepica w zespoleniu 
konieczne by³o wytworzenie nowej przetoki. U kolejnej chorej ródoperacyjnie zakrzep³a nowo za³o¿ona proteza z PTFE, a w trzeciej dobie chor¹ t¹ reoperowano z powodu
krwiaka. U chorej po sterydoterapii nast¹pi³o czêciowe rozejcie siê brzegów rany
(3,1%) po usuniêciu szwów w 12 dobie
(przetoka w okolicy nadgarstka).
Podsumowuj¹c, w grupie chorych z niewydolnoci¹ nerek w przebiegu kolagenoz
lub skrobiawicy wczesne powik³ania mia³y
miejsce siedmiokrotnie u piêciu chorych co
stanowi 21,9%. Z powodu powik³añ piêciokrotnie konieczna by³a interwencja operacyjna, z tego w 2 przypadkach (6,25%) konieczne by³o wytworzenie nowej przetoki.
Oceniano równie¿ póne, to jest wystêpuj¹ce w okresie u¿ytkowania przetoki powik³ania w wyodrêbnionych grupach chorych
(tabela II).
Grupa I. Zakrzepicê rozpoznano ³¹cznie w 31 przetokach (12,4%), w tym w 6 (2%)
mia³a ona charakter ostry. W pozosta³ych
25 (10%) funkcja przetoki wygasa³a stopniowo na skutek rozwijaj¹cych siê zwê¿eñ
powoduj¹cych zakrzepicê w koñcowym etapie (nie uwzglêdniono tu 5 przypadków, w
których do zamkniêcia przetoki dosz³o po
przeszczepieniu nerki). W 14 przypadkach
(5,6%) uda³o siê zrekonstruowaæ przetokê
na tym samym poziomie, a w 11 (4,4%) przeniesiono je na wy¿szy. 6 razy (2,0%) przetoka przesta³a funkcjonowaæ nagle w przebiegu ostrej zakrzepicy. Z 6 ostrych zakrzepic cztery (przetoki funkcjonuj¹ce: 5, 7, 14 i
26 miesiêcy) zwi¹zane by³y z odcinkowym
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zwê¿eniem ramienia ¿ylnego. Jedna przetoka funkcjonuj¹ca 3 miesi¹ce zakrzep³a w
okresie pooperacyjnym, po zabiegu z powodu niedro¿noci zrostowej jelit oraz jedna w 10 miesi¹cu, w trakcie wyprowadzania chorego z ostrej niewydolnoci oddechowej. Dwukrotnie w leczeniu skuteczna by³a
trombektomia z poszerzaniem zwê¿onego
odcinka cewnikiem Fogarty'ego, dwukrotnie
trombektomia z rekonstrukcj¹ przetoki, jeden raz wyciêcie zwê¿onego, krótkiego odcinka i jeden raz konieczne by³o wykonanie
nowej przetoki na wy¿szym poziomie.
Dwukrotnie rozpoznano krytyczne zwê¿enia zanim wyst¹pi³a zakrzepica w obrêbie przetoki (0,8%). By³y to przetoki funkcjonuj¹ce 9 i 11 miesiêcy. U obu chorych
wykonano skuteczn¹ angioplastykê (w Zak³adzie Angiologii II Katedry Chorób Wewnêtrznych Collegium Medicum UJ, kier. dr
hab. med. Rafa³ Ni¿ankowski).
Dwukrotnie wystêpowa³y zaka¿enia w
miejscach wk³ucia (0,8%). W 24-miesiêcznej przetoce z naczyñ w³asnych w okolicy
nadgarstka, w wyniku odczynu zapalnego
nast¹pi³o zatrzymanie przep³ywu w przetoce i zasz³a koniecznoæ wytworzenia nowej
na wy¿szym poziomie (w dole ³okciowym).
W drugim przypadku, dotycz¹cym 58-miesiêcznej przetoki z PTFE na ramieniu, wymieniono zaka¿ony ok. 7 cm fragment protezy na nowy, nie przerywaj¹c programu hemodializ. Przetoka ta funkcjonowa³a dalej
sprawnie a¿ do zakoñczenia okresu obserwacji.
W jednej przetoce w okolicy nadgarstka stwierdzono przeciekanie krwi do uk³adu g³êbokiego przez ¿y³ê przeszywaj¹c¹ po
stronie grzbietowej dalszej nasady przedramienia, wchodz¹c¹ na tym poziomie w
przestrzeñ miêdzykostn¹ (0,4%). Perforator odciêto od uk³adu g³êbokiego i zespolono koniec do koñca z obwodowym odcinkiem przebiegaj¹cej w pobli¿u ¿y³y od³okciowej. W efekcie znacznie zwiêkszono
przep³yw na poziomie do³u ³okciowego,
gdzie znajdowa³y siê miejsca wk³uæ do przetoki. W okresie oko³ooperacyjnym nie przerywano programu hemodializ.
W czterech przetokach wykonanych na
poziomie dalszej nasady przedramienia (zespolenia bok têtnicy do boku ¿y³y po 7,5
miesi¹cach, 20, 23 i 37,5 miesi¹cach), wyst¹pi³y objawy nadcinienia ¿ylnego w obrêbie d³oni, zw³aszcza palców I-III (1,6%).
Przyczyn¹ odwrócenia siê przep³ywu na
d³oñ by³a niedro¿noæ proksymalnego ramienia ¿ylnego. Wszystkie przetoki z dobrym skutkiem skorygowano: trzy zespalaj¹c dystalne ramiê ¿ylne z obwodowym odcinkiem ¿y³y od³okciowej koniec do koñca,
jedn¹ przez podwi¹zanie dystalnego ramienia ¿ylnego i zastêpuj¹c niedro¿ny odcinek
proksymalnego ramienia ¿ylnego (v.cephalica) wstawk¹ z ¿y³y odpiszczelowej. U
wszystkich czterech chorych w okresie oko³ooperacyjnym nie przerywano wykorzystywania przetoki do hemodializ.
Dwukrotnie, w odstêpie roku, u chorej z
przetok¹ wykonan¹ na poziomie 1/3 bli¿szej
lewego przedramienia (zespolenie boku têtnicy promieniowej do koñca ¿y³y odpromieniowej), w wyniku omy³kowego nak³ucia têtnicy ramiennej oko³o 5 cm i 7 cm powy¿ej
zgiêcia ³okciowego, powstawa³y têtniaki rzekome, które wymaga³y zaopatrzenia opera-
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Tabela I
Wczesne powik³ania w wyodrêbnionych grupach chorych.
Early complications in studied groups.
Grupa I

Pow ik³ania w czesne

Grupa IIa

Grupa IIb

£¹cznie

iloæ

%

iloæ

%

iloæ

%

iloæ

%

Wczesna zakrzepica

10

4%

6

10%

3

9,4%

19

5,6%

Krw iak w ranie

7

2,8%

-

-

2

6,3%

9

2,6%

Krw otok z rany

1

0,4%

1

1,7%

1

3,1%

3

0,9%

Znaczny obrzêk koñczy ny

2

0,8%

-

-

-

-

2

0,6%

Zespó³ podkradania

1

0,4%

-

-

-

-

1

0,3%

Ch³onkotok

1

0,4%

-

-

-

-

1

0,3%

M artw ica brze¿na/rozejcie rany

1

0,4%

-

-

1

3,1%

2

0,6%

Opónione dojrzew anie

-

-

1

1,7%

-

-

1

0,3%

Brak podjêcia funkcji

2

0,8%

2

3,3%

-

-

4

1,2%

Czasow e zatrzy m anie przep³y w u

1

0,4%

-

-

-

-

1

0,3%

£¹cznie

26

10,4%

10

16,7%

7

21,9%

43

12,6%

Tabela II
Póne powik³ania w wyodrêbnionych grupach chorych.
Late complications in studied groups.
Grupa I

Pow ik³ania póne

Grupa IIa

Grupa IIb

£¹cznie

iloæ

%

iloæ

%

iloæ

%

iloæ

%

Wy gasaj¹ca funkcja + zakrzep

25

10%

8

13,3%

3

9,4%

36

10,5%

Ostra zakrzepica

6

2,4%

1

1,7%

-

-

7

2,1%

Kry ty czne zw ê¿enie bez zakrzepu

2

0,8%

2

3,3%

3

9,4%

7

2,1%

Zaka¿enie m iejsca w k³ucia

2

0,8%

-

-

2

6,25%

4

1,2%

Przeciek do uk³adu ¿y ³ g³êbokich

1

0,4%

-

-

-

-

1

0,3%

Objaw y nadcinienia ¿y lnego

4

1,6%

1

1,7%

2

6,25%

7

2,1%

Odw rócony przep³y w na d³oñ

1

0,4%

-

-

-

-

1

0,3%

Têtniak rzekom y t.ram iennej

2

0,8%

-

-

-

-

2

0,6%

Têtniak w zespoleniu

1

0,4%

-

-

1

3,1%

2

0,6%

Krw otok z m iejsca w k³ucia

1

0,4%

-

-

-

-

1

0,3%

Uszkodzenie przy nak³uw aniu

-

-

1

1,7%

-

-

1

0,3%

£¹cznie

45

18,1%

13

21,7%

11

34,4%

69

20,3%

Tabela III
Leczenie powik³añ przetok têtniczo-¿ylnych.
Treatment complication of A-V fistulas.

Grupa

I

IIa

IIb

£¹cznie

Leczenie operacy jne

61 (24,5%)

23 (38,3%)

16 (50%)

100(29,3%)

Rekonstrukcje

25 (10,1%)

5 (8,3%)

5 (15,6%)

35 (10,3%)

Now a przetoka

24 (9,6%)

15 (25%)

7 (21,9%)

46 (13,5%)

Cew nik perm anentny

1 (0,4%)

2 (3,3%)

-

3 (0,9%)

Inne operacje

11 (4,4%)

1 (1,7%)

4 (12,5%)

16 (4,7%)

cyjnego (0,4%). Nie przerwa³o to kontynuacji hemodializ z u¿yciem tej przetoki. Omy³kowe nak³ucia zwi¹zane by³y z nietypowym,
bardzo powierzchownym przebiegiem tej
têtnicy.
Jeden raz wyst¹pi³o szybko powiêkszaj¹ce siê, têtniakowate poszerzenie ramienia ¿ylnego przetoki, tu¿ nad zespoleniem
bok do koñca, na poziomie dalszej nasady lewego przedramienia, w 30 miesiêcy po
jej wytworzeniu. Konieczne by³o wyciêcie têtniakowato zmienionego odcinka z rekonstrukcj¹ zespolenia w tej samej konfiguracji

i na tym samym poziomie. W okresie oko³ooperacyjnym kontynuowano dializoterapiê z
u¿yciem rekonstruowanej przetoki.
U jednego z chorych wyst¹pi³ intensywny krwotok z têtniakowato poszerzonego
miejsca wk³ucia do 24-miesiêcznej przetoki
lewego nadgarstka (0,4%). W szpitalu rejonowym podk³uto krwawi¹ce miejsce. W
efekcie konieczne by³o wytworzenie nowej
przetoki.
Reasumuj¹c, w grupie pierwszej póne
powik³ania stwierdzano 45 razy, co stanowi
18,1%. W przypadku 43 przetok (17,3%)

A. Brzychczy i wsp.

niezbêdne by³o leczenie operacyjne. Z tego
23 razy (9,2%) wykonano rekonstrukcjê zespolenia, a 14 razy (5,6%) wyst¹pienie powik³ania wi¹za³o siê z koniecznoci¹ wytworzenia nowej przetoki.
Grupa IIa. Zakrzepicê rozpoznano dziewieciokrotnie (15%). W 8 przetokach
(13,3%) funkcja przetoki wygasa³a stopniowo na skutek narastaj¹cych zwê¿eñ i towarzysz¹cej im postêpuj¹cej zakrzepicy (nie
wliczono tu jednego chorego po przeszczepieniu nerki). Trzykrotnie (5%) uda³o siê zrekonstruowaæ przetokê na tym samym poziomie, kolejne 3 razy (5%) wytwarzono
przetoki na nowym poziomie, a 2 razy za³o¿ono cewniki permanentne (3,3%). Jeden
raz obserwowano ostr¹ zakrzepicê w 7 miesiêcy po wytworzeniu przetoki, zwi¹zan¹ z
odcinkowym zwê¿eniem ramienia ¿ylnego
(1,7%). Wykonano nowe zespolenie w dole
³okciowym.
Krytyczne zwê¿enia ze spadkiem przep³ywu wyst¹pi³y dwukrotnie u chorych z
przetokami w okolicy nadgarstka (3,3%).
Przetokê z zespoleniem bok do boku wytworzon¹ 6 miesiêcy wczeniej, gdzie zwê¿enie obejmowa³o zespolenie, zrekonstruowano. Natomiast u drugiego chorego (zespolenie bok do koñca wytworzone przed
3 miesi¹cami) zwê¿enie obejmowa³o d³u¿szy odcinek ramienia ¿ylnego i konieczne
by³o wytworzenie nowej przetoki w dole ³okciowym.
U chorej z zespoleniem bok do boku
têtnicy promieniowej z ¿y³¹ odpromieniow¹
w dalszej czêci przedramienia po 24 miesi¹cach funkcjonowania przetoki wyst¹pi³y
objawy nadcinienia ¿ylnego w obrêbie d³oni (1,7%). Zwi¹zane to by³o z d³ugoodcinkow¹ niedro¿noci¹ proksymalnego ramienia ¿ylnego z wstecznym nap³ywem przez
dystalne ramiê ¿ylne krwi na d³oñ. Zamkniêto przetokê i wytworzono now¹ w 1/3 bli¿szej przedramienia, nie naruszaj¹c miejsc
wk³uwania znajduj¹cych siê w dole ³okciowym  dziêki czemu mo¿na by³o kontynuowaæ hemodializy.
Stwierdzono jedno uszkodzenie przetoki
podczas hemodializy (1,7%). W wyniku
przek³ucia przetoki powsta³ rozleg³y krwiak
przedramienia i usta³ przep³yw w przetoce.
Wytworzono nowe zespolenie w dole ³okciowym.
Reasumuj¹c, w grupie chorych z cukrzyc¹ póne powik³ania, wystêpuj¹ce w okresie u¿ytkowania przetok stwierdzono 13
razy, co stanowi 21,7%. Ka¿dorazowo konieczna by³a interwencja operacyjna. Czterokrotnie (6,7%) wyst¹pienie powik³ania
skutkowa³o koniecznoci¹ wytworzenia nowej przetoki, z tego tylko jedna (1,7%) nie
wymaga³a kilkutygodniowego okresu dojrzewania. U dwóch chorych (3,3%) odst¹piono od wykonywania nowej przetoki i za³o¿ono cewniki permanentne do hemodializ.
Grupa IIb. Zakrzepicê rozpoznano w 3
przetokach (9,4%), w których funkcja wygasa³a stopniowo na skutek narastaj¹cych
zwê¿eñ i towarzysz¹cej im zakrzepicy. Jedn¹ z przetok (3,1%) uda³o siê zrekonstruowaæ na tym samym poziomie, a dwie
(6,25%) wytworzono na nowym.
Trzykrotnie stwierdzono krytyczne zwê¿enia (9,4%), które wyst¹pi³y u chorych z
przetokami w okolicy nadgarstka. Jedno
zwê¿enie obejmuj¹ce tylko samo zespole-

nie (57,5 miesi¹ca od wykonania) skorygowano. Drugie (14,5 miesi¹ca od wykonania)
krótkie zwê¿enie ramienia ¿ylnego tu¿ nad
zespoleniem (zespolenie bok têtnicy do koñca ¿y³y) zaopatrzono wykonuj¹c nowe zespolenie na tych samych naczyniach, tu¿
powy¿ej. U trzeciego chorego, równie¿ z zespoleniem bok do koñca, zwê¿enie (1,5
miesi¹ca od wykonania) obejmowa³o d³u¿szy odcinek ramienia ¿ylnego (v. cephalica)
na poziomie 1/3 rodkowej przedramienia.
Wyst¹pi³y tu równie¿ objawy nadcinienia
¿ylnego w obrêbie d³oni na skutek wstecznego nap³ywu krwi z przetoki przez bocznicê grzbietow¹ v.cephalica. Problem spadku
przep³ywu w miejscach wk³uwania siê do
przetoki (na poziomie do³u ³okciowego), oraz
wstecznego nap³ywu do d³oni rozwi¹zano
zespalaj¹c ramiê ¿ylne przetoki (v.cephalica) przed zwê¿eniem z ¿y³¹ od³okciow¹ koniec do koñca i podwi¹zuj¹c powy¿sz¹ bocznicê. Drugi przypadek nadcinienia ¿ylnego
stwierdzono u chorej z zespoleniem boku
têtnicy promieniowej do boku ¿y³y odpromieniowej na poziomie nadgarstka (6,25%). Po
7 miesi¹cach na skutek d³ugoodcinkowej niedro¿noci proksymalnego ramienia ¿ylnego
ze wstecznym nap³ywem przez dystalne ramiê ¿ylne krwi na d³oñ wyst¹pi³y zaburzenia
ukrwienia palców II-IV. Zamkniêto przetokê i
wytworzono w 1/2 przedramienia nowe zespolenie (bok têtnicy promieniowej do koñca ¿y³y odpromieniowej).
Jeden raz u chorej na toczeñ trzewny w
przetoce z PTFE na ramieniu wyst¹pi³ têtniak rzekomy w miejscu zakotwiczenia
szwu zespoleniowego w jednym z k¹tów
(3,1%). Po zaszyciu otworu w têtnicy przetoka funkcjonowa³a dalej sprawnie jeszcze
6 miesiêcy tj. do czasu zgonu chorej z powodu rozwarstwienia aorty.
Wszystkie piêæ powy¿szych operacji nie
przerwa³o hemodializ, gdy¿ miejsca wk³uæ do
przetok nie zosta³y naruszone.
Dwukrotnie wyst¹pi³a infekcja miejsc
wk³uwania do przetoki (6,25%). Wykonana
6 miesiêcy wczeniej przetoka na w³asnych
naczyniach, na poziomie nadgarstka, uleg³a
wskutek tego zakrzepicy. Po ust¹pieniu odczynu zapalnego wytworzono now¹ przetokê w dole ³okciowym. W drugim przypadku
4-miesiêcznej przetoki z PTFE na ramieniu,
rozwinê³a siê rozleg³a infekcja protezy. Usuniêto j¹ i wykonano now¹ przetokê na drugiej koñczynie.
Podsumowuj¹c, w tej grupie chorych
póne powik³ania stwierdzono 11 razy
(34,4%). Wszystkie wymaga³y leczenia operacyjnego. W tym piêciokrotnie (15,6%) rekonstruowano przetoki i 5 razy wytwarzano
now¹ przetokê.
£¹czne zestawienie wszystkich (wczesnych i pónych) powik³añ z uwzglêdnieniem
koniecznoci leczenia operacyjnego i wytworzenia nowej przetoki przedstawiono w tabeli III oraz na rycinie 1 i 2.
Omówienie
W pimiennictwie odnosz¹cym siê do
przetok têtniczo-¿ylnych wytwarzanych dla
potrzeb przewlek³ej hemodializy przewa¿aj¹
doniesienia dotycz¹ce rodzaju stosowanych
zespoleñ, techniki ich wykonania, czy wreszcie uzyskanych wyników odleg³ych. Na tym
tle, publikacje poruszaj¹ce problem powik³añ
po tego rodzaju zabiegach, s¹ stosunkowo
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nieliczne [2]. Przeprowadzona przez nas
analiza w³asnego materia³u potwierdza powszechn¹ opiniê, ¿e przyczyn¹ najczêstszych powtórnych, tak wczesnych, jak i pónych interwencji u chorych, u których wykonano przetokê têtniczo-¿yln¹ jest jej zakrzepica. Poza b³êdami technicznymi przy
wykonywaniu zespolenia, za g³ówne przyczyny tego oko³ooperacyjnego powik³ania
uwa¿a siê spadki cinienia w trakcie i po
zabiegu, niedostateczny przep³yw krwi
przez wytworzon¹ przetokê czy wreszcie
zbyt usilny, wywierany na ni¹ ucisk, w celu
zatrzymania krwawienia [3,4]. Przyczyn
pónej zakrzepicy upatruje siê w maj¹cym
anatomiczne pod³o¿e zwê¿eniu przetoki,
takim jak w³óknista hiperplazja czy mia¿d¿yca, nadmierne odwodnienie w czasie dializy, oko³o¿ylne odczyny zapalne i wszelkiego rodzaju zaka¿enia [5], wreszcie, co czêste i w zwi¹zku z tym istotne, angiopatia
cukrzycowa [5,6]. Inne, rzadziej wymieniane przyczyny to nadczynnoæ przytarczyc,
stosowanie erytropoetyny, palenie tytoniu,
infekcja cytomegalowirusem [7], czy wreszcie przewlek³a hipotensja [8]. Wród naszych chorych, licz¹c ³¹cznie dla trzech
analizowanych grup, wczesna zakrzepica
wyst¹pi³a w 5,6 % i jest to wynik dobry, bowiem dla przetok w nadgarstku (takie s¹ tu
w ponad 3/4 przypadków) odsetek ten w
innych zestawieniach jest ok. dwukrotnie
wy¿szy [3,5,9]. Zakrzepicê pón¹, obserwowalimy w 12,6% i jest ona wyj¹tkowo
rzadka. W pimiennictwie spotkaæ mo¿na
doniesienia, gdzie odsetek tego powik³ania
przekracza 20 [9], 30 [5], a nawet 50% [10].
U chorych powy¿ej 65 r.¿., w czasie pierwszego roku u¿ytkowania, nawet wszystkie
przetoki mog¹ byæ dotkniête tym powik³aniem [11].
Uzyskane w tym wzglêdzie rezultaty s¹
szczególnie interesuj¹ce, je¿eli odnieæ je
do chorych na cukrzycê (grupa IIa), którzy
maj¹ byæ szczególnie podatni na zakrzep
dostêpu naczyniowego [5]. Wczesna zakrzepica by³a u nich dwuipó³krotnie wy¿sza
ni¿ u chorych z grupy I, niemniej wynios³a
jedynie 10%. Nawet uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e
u tych chorych, zespolenia na poziomie
nadgarstka wykonywane by³y rzadziej ni¿
u chorych z pierwotn¹ niewydolnoci¹ nerek (odpowiednio w ok. 60 i 80%), to i tak,
uzyskane wyniki nale¿y oceniaæ jako bardzo korzystne. Zaskakuj¹ce jest to, ¿e w
grupie chorych na cukrzycê, póna zakrzepica, wynosz¹ca 15%, by³a tylko nieznacznie czêstsza ni¿ w grupie I, w której dotyczy³a 12,4% przetok.
Przyjêta przez nas jednolita taktyka
operacyjna, niezale¿nie od rodzaju schorzenia prowadz¹cego do niewydolnoci
nerek, zak³ada maksymalne wykorzystywanie rezerw naczyniowych chorego. Wszystkie zespolenia starano siê wykonywaæ w
miarê mo¿liwoci, najbardziej obwodowo,
to jest na przedramieniu, a najwy¿ej w dole
³okciowym. Przetoki na ramieniu nale¿¹ w
analizowanym materiale do rzadkoci.
Przypuszczalnie dziêki temu objawy obwodowego niedokrwienia (zespó³ podkradania) wyst¹pi³ w analizowanym materiale
jako wczesne powik³anie tylko u jednego
chorego, co stanowi zaledwie 0,3% i w dodatku dotyczy³ pierwotnej niewydolnoci
nerek. Jest to w absolutnej sprzecznoci z
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niektórymi danymi z pimiennictwa, z których wynika, ¿e powik³anie to ma miejsce u
3-5% operowanych [12], oraz ¿e szczególnie s¹ nim zagro¿eni chorzy z nefropati¹ cukrzycow¹, u których byæ mo¿e jest ono najczêstsz¹ przyczyn¹ powtórnego wkroczenia
operacyjnego [13]. W jednym z wczeniejszych doniesieñ analizowalimy skumulowane wskaniki odleg³ej dro¿noci przetok têtniczo-¿ylnych, stwierdzaj¹c, ¿e w grupie chorych z nefropati¹ cukrzycow¹, tylko u kobiet
s¹ one znacz¹co ni¿sze, natomiast u mê¿czyzn pozostaj¹ na tym samym poziomie,
co w przypadkach pierwotnej niewydolnoci
nerek [14]. Maj¹c to na uwadze oraz stwierdzone niskie odsetki, zw³aszcza pónych
powik³añ (w grupie I i IIa s¹ one takie same)
u chorych na cukrzycê, s¹dzimy, ¿e wykonywanie u nich przetok na przedramieniu, a
w dalszej kolejnoci w dole ³okciowym jest
jak najbardziej uzasadnione. W wietle tego,
co zosta³o przedstawione trudno zgodziæ siê
z opini¹ autorów, którzy obawiaj¹c siê powik³añ, w tym braku prawid³owego dojrzewania przetoki, zalecaj¹, naszym zdaniem zbyt
pochopnie, wykonywanie przetoki na ramieniu [13]. Opónione dojrzewanie, przez co
nale¿y rozumieæ niewydolnoæ zachodz¹cych w zespalanych naczyniach procesów
kompensacyjnych, które u chorych na cukrzycê maj¹ byæ szczególnie czêste [13] w
niniejszej grupie wyst¹pi³o tylko u jednego
chorego. Warto te¿ podkreliæ, ¿e u chorych
tych, wród powik³añ pónych nie odnotowano ani jednego zaka¿enia miejsca wk³ucia, na co s¹ oni potencjalnie najbardziej
nara¿eni, co wiadczy o starannym jego
u¿ytkowaniu przez w³aciwie wyszkolony
personel stacji dializ.
W grupie chorych na kolagenozy i skrobiawicê (IIb), najczêstszymi pónymi powik³aniami okaza³y siê krytyczne zwê¿enia
przetok wykonanych w okolicy nagarstka i
stopniowe wygasanie funkcji przetoki z pón¹ zakrzepic¹, nastêpnie zaka¿enia miejsc
wk³ucia i objawy nadcinienia ¿ylnego. Jeli
doliczyæ tu jeszcze têtniak w zespoleniu, to
powik³ania te w tej grupie wynosz¹ a¿ 34,4%
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i jest to dwukrotnie wiêcej ni¿ u chorych z
pierwotn¹ niewydolnoci¹ nerek. £¹czna
czêstoæ wczesnych i pónych powik³añ u
chorych z grupy IIb wynosz¹ca 56,3% by³a
ponad 1/3 wy¿sza ni¿ w grupie IIa, jednak
ich wystêpowanie nie przek³ada³o siê w takim stopniu na koniecznoæ wytworzenia
nowej przetoki, jak u chorych na cukrzycê,
u których prawie ka¿dorazowo mia³o to miejsce.
Oceniaj¹c omawiany materia³ mo¿na
stwierdziæ, ¿e w porównaniu z zakrzepic¹ i
krwiakami w ranie pooperacyjnej, pozosta³e powik³ania stosunkowo rzadko mia³y miejsce. Odsetek powik³añ, co prawda wysoki
u chorych na kolagenozy i amyloidozê, w
ca³ym materiale jest jednak nadspodziewanie niski. Poniewa¿ trudno siê spodziewaæ,
aby populacja analizowanych chorych, by³a
ró¿na ni¿ w innych zestawieniach, przyczyn
tych dobrych wyników, upatrywaæ nale¿y
jedynie w technice mikrochirurgicznej i w³aciwym u¿ytkowaniu wytworzonego dostêpu naczyniowego.
Wnioski
1. Najbardziej nara¿eni na powik³ania
zwi¹zane z chirurgicznym wytwarzaniem
dostêpu naczyniowego s¹ chorzy na kolagenozy i amyloidozê.
2. U chorych na cukrzycê, w wyniku powik³añ dotycz¹cych przetok têtniczo-¿ylnych, czêciej ni¿ u innych osób zachodzi
koniecznoæ wytwarzania nowego dostêpu
naczyniowego. Jednak zagro¿enie zakrzepic¹, zaburzeniami ukrwienia i innymi powik³aniami nie jest tak znaczne, aby rezygnowaæ u nich z planowego, jak najbardziej
obwodowego ich zak³adania, które pozwala maksymalnie oszczêdzaæ rezerwy naczyniowe chorego.
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