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Zastosowanie badania echokardiograficznego
w ocenie wp³ywu przetok têtniczo-¿ylnych
typu Brescii na wybrane parametry
hemodynamiczne u chorych z przewlek³¹
niewydolnoci¹ nerek
Jednym ze sposobów oceny wp³ywu przetok têtniczo-¿ylnych do dializ na
uk³ad kr¹¿enia pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek jest badanie ich
wp³ywu na zachowanie siê podstawowych parametrów hemodynamicznych,
takich, jak: objêtoæ wyrzutowa (SV), frakcja wyrzutowa (EF), rzut minutowy(CO)
i wskanik sercowy (CI). Metod¹ echokardiograficzn¹ u 50 chorych (27 mê¿czyzn i 23 kobiety w wieku od 17 do 80 lat), u których dostêp do dializ stanowi³a
przetoka typu Brescii, oznaczano wymienione wy¿ej parametry hemodynamiczne przy funkcjonuj¹cej przetoce, a nastêpnie po jej krótkotrwa³ym zamkniêciu
przez ucisk. Obserwowano istotny spadek wielkoci badanych parametrów po
czasowym zamkniêciu przetoki, którego zakres nie zale¿a³ od p³ci, zale¿a³ natomiast od wieku chorych. W badanej grupie u 21 pacjentów, pos³uguj¹c siê metod¹ ultrasonograficzn¹ (doppler duplex), dodatkowo oznaczono wielkoæ przep³ywu krwi przez przetokê (Q). U ka¿dego z tych chorych obliczono wspó³czynnik Q/CO, którego wartoæ by³a istotnie statystyczne wiêksza u pacjentów z niewydolnoci¹ serca, ni¿ u chorych bez objawów niewydolnoci. Ponadto wprowadzono nowy, w³asny parametr  wskanik Q/EF, którego wartoci równie¿
okaza³y siê istotnie wiêksze u chorych z niewydolnoci¹ kr¹¿enia. Na podstawie uzyskanych wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e przetoki têtniczo-¿ylne obci¹¿aj¹ istotnie uk³ad kr¹¿enia dializowanych chorych, a echokardiografia jest dobr¹
metod¹ oceny tego obci¹¿enia. Wydaje siê, ¿e zaproponowany wskanika Q/EF
mo¿e okazaæ siê przydatny w szacowaniu ryzyka niewydolnoci serca rozwoju
zwi¹zanej z przetok¹.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 226-229)
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Echocardiographic evaluation of the influence of
arteriovenous fistulas on hemodynamic parameters in
patients with chronic renal failure
One of methods for assessment of influence of arteriovenous fistulas created for dialysison circulation in patients with chronic renal failure is observation how fistulas influence basic hemodynamic parameters: stroke volume (SV),
ejection fraction (EF), cardiac output (CO) and cardiac index (CI). We examined
50 patients (27 men and 23 women, 17 to 80 years old), with Brescia type fistulas. Hemodynamic parameters were determined by echocardiographic study with
both functioning and compressed fistula. Temporary compression of fistulas
resulted in significant reduction of all measured hemodynamic parameters.
The reduction was influenced by age but not by gender. Additionally, in 21 patients measurement of flow through the fistula (Q) was performed with doppler
duplex ultrasound. The Q/CO ratio was calculated for each patient. Q/CO values were significantly higher in patients with heart failure than in patients without symptoms of heart failure. Additionally we introduced a new parameter- Q/
EF ratio. Q/EF values were also statistically significantly higher in patients with
heart failure. The main conclusion of our study is that arteriovenous shunts
pose a significant burden on circulatory system of dialyzed patients and
echocardiography is very useful in assessment of this effect. We also suggest
to use the Q/EF ratio as a good predictor of high output cardiac failure caused
by arteriovenous shunt.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 226-229)
Wstêp
Przewlek³a niewydolnoæ nerek jest
schorzeniem prowadz¹cym do licznych za-
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burzeñ w uk³adzie kr¹¿enia [15]. Choroby
serca stanowi¹ najczêstsz¹ przyczynê zgonu wród pacjentów dializowanych (ok.
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40%). Chorzy z przewlek³¹ niewydolnoci¹
nerek, oprócz standardowych czynników
ryzyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego, maj¹ dodatkowe, wynikaj¹ce z ich choroby podstawowej, takie, jak: nadcinienie
têtnicze, przewodnienie, niedokrwistoæ,
zaburzenia gospodarki lipidowej i wapniowo-fosforanowej, zmiany w osierdziu. Dodatkowym elementem obci¹¿aj¹cym uk³ad
kr¹¿enia s¹ przetoki têtniczo-¿ylne do dializ. Najbardziej popularnym dostêpem naczyniowym do dializ s¹ przetoki typu Brescii. Wielkoæ obci¹¿enia, jakie dla serca
stanowi przetoka zale¿y g³ównie od dwóch
czynników:
1. wielkoci przep³ywu krwi przez przetokê;
2. stanu uk³adu kr¹¿enia w momencie
wytworzenia przetoki.
Je¿eli wielkoæ przep³ywu przekracza
20% rzutu minutowego serca, wynosz¹cego przeciêtnie ok. 5 l/min, mo¿e dojæ do
rozwoju niewydolnoci serca (high output
cardiac failure). Nawet mniejsze przep³ywy
przez przetokê mog¹ doprowadziæ do dekompensacji kr¹¿enia u chorych, którzy ju¿
w momencie rozpoczêcia dializoterapii maj¹
cechy upoledzonej wydolnoci serca. Istnieje zatem potrzeba oceny wp³ywu przetoki na uk³ad kr¹¿enia, dla unikniêcia rozwoju
niewydolnoci serca u pacjentów szczególnie zagro¿onych tym powik³aniem. Jednym
ze sposobów oceny wp³ywu przetoki na
uk³ad kr¹¿enia jest badanie, jak zmieniaj¹
siê podstawowe parametry hemodynamiczne przy funkcjonuj¹cej i zamkniêtej przetoce. Do podstawowych parametrów hemodynamicznych, stosowanych do oceny wydolnoci serca nale¿¹ m.in.: objêtoæ
wyrzutowa lewej komory  SV (stroke volume), frakcja wyrzutowa lewej komory  EF
(ejection fraction), rzut minutowy serca-CO
(cardiac output) i wskanik sercowy  CI
(cardiac index). Znanych jest wiele metod
pomiarów parametrów hemodynamicznych.
Echokardiografia ma tutaj szczególne zastosowanie. Jest ca³kowicie nieinwazyjna i coraz szerzej dostêpna. Wspó³czesne aparaty echokardiograficzne wyposa¿one s¹ w
oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce szybkie i dok³adne oznaczanie wiêkszoci parametrów
hemodynamicznych.

Rycina 1
Badanie echokardiograficzne, projekcja koniuszkowa czterojamowa - obliczanie parametrów hemodynamicznych z wykorzystaniem metody Simpsona.
Echokardiogram, apical four chamber view - measurement of hemodynamic parameters using Simpson's
method.

Materia³ i metody

Przebadano 50 pacjentów (27 mê¿czyzn i 23
kobiety) z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek, w wieku od 17 do 80 lat, leczonych powtarzan¹ hemodializ¹. U wszystkich badanych pacjentów dostêp
do dializ stanowi³a przetoka têtniczo-¿ylna typu
Brescii.
Metod¹ echokardiograficzn¹, oznaczono takie parametry hemodynamiczne, jak: objêtoæ
wyrzutowa (SV), frakcja wyrzutowa lewej komory
(EF), rzut minutowy serca (CO) i wskanik sercowy (CI). Badane parametry oznaczano stosuj¹c
dwup³aszczyznow¹ metodê Simpsona, na podstawie pomiarów wykonanych w projekcji koniuszkowej czterojamowej [9] (rycina 1). U wszystkich pacjentów pomiary wykonywane by³y dwukrotnie,
przy funkcjonuj¹cej przetoce, a nastêpnie po ok.1
minutowym jej uciniêciu, z zatrzymaniem przep³ywu. Ponadto u 21 chorych dodatkowo wykonano pomiar przep³ywu krwi przez przetokê (Q) metod¹ dopplerowsk¹ [10]. U 11 chorych z tej grupy

Rycina 2
Oznaczanie przep³ywu krwi w ¿yle arterializowanej metod¹ dopplerowsk¹.
Measurement of flow in arterialized vein.

stwierdzano klinicznie objawy niewydolnoci serca (NYHA II-IV). Pomiarów dokonywano w ¿yle arterializowanej, tu¿ powy¿ej zespolenia. Podobnie,
jak w przypadku parametrów hemodynamicznych,
wielkoæ przep³ywu obliczana by³a automatycznie
przez aparat, na podstawie redniej prêdkoci przep³ywu, rednicy arterializowanej ¿y³y i czêstoci
rytmu serca (rycina 2).
Dodatkowo pacjentom z oznaczonym przep³ywem przez przetokê obliczono stosunek wielkoci
przep³ywu przez przetokê do rzutu minutowego
serca (Q/CO) oraz stosunek wielkoci przep³ywu
do frakcji wyrzutowej lewej komory(Q/EF).

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2008  12  Numer 4

Wyniki
Prawie u wszystkich pacjentów zatrzymanie przep³ywu krwi przez przetokê spowodowa³o spadek wartoci badanych
parametrów hemodynamicznych, a ró¿nice
by³y bardzo istotne statystycznie (p<0,001).
rednia objêtoæ wyrzutowa (SV) po zamkniêciu przetoki zmniejszy³a siê z 83 do
65 ml tj. o 19,6%, frakcja wyrzutowa (EF) z
52,6 do 44,9% czyli o 15%, rzut minutowy
(CO) z 6,66 do 5,10 l/min tj. o 21,6%, wskanik sercowy (CI) z 3,76 do 2,90 l/min/m2 tj.
o 21,7% (tabela I).
Stwierdzono istotn¹ statystycznie dodatni¹ korelacjê pomiêdzy wielkoci¹ przep³y-
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Tabela I
Wyniki badañ wybranych parametrów hemodynamicznych przed i po uciniêciu przetoki.
Values of hemodynamic parameters before and after compression of fistula.
Param etr
Objêtoæ w y rzutow a (SV)

rednia w artoæ dla 50 pacjentów
przetoka otw arta

przetoka zam kniêta

83 ± 36 m l

65 ± 27 m l

Ró¿nica w procentach
19,6%

Frakcja w y rzutow a (EF)

52,6 ± 12,8%

44,9 ± 13,4%

15,0%

Rzut m inutow y (CO)

6,66 ± 3,03 l/m in

5,10 ± 2,20 l/m in

21,6%

Wskanik sercow y (CI)

3,76 ± 1,62 l/m in/m 2

2,90 ± 1,29 l/m in/m 2

21,7%

p < 0,001

Tabela II
Porównanie wielkoci zmian badanych parametrów po uciniêciu przetoki w grupach mê¿czyzn i kobiet.
TabComparison of changes in hemodynamic parameters after compression of fistula in men and women
group.
Param etr

M ê¿czy ni

Kobiety

Poziom istotnoci

Objêtoæ w y rzutow a (SV)

19,7%

19,4%

NS

Frakcja w y rzutow a (EF)

13,9%

16,4%

NS

Rzut m inutow y (CO)

21,4%

21,8%

NS

Wskanik sercow y (CI)

21,4%

22,0%

NS

Tabela III
Porównanie wielkoci zmian badanych parametrów po uciniêciu przetoki w poszczególnych grupach wiekowych.
Comparison of changes in hemodynamic parameters after compression of fistula according to the age.
Param etr
Objêtoæ w y rzutow a (SV)

Grupy w iekow e
Wiek < 40 lat

40 < w iek < 60 lat

Wiek > 60 lat

18,4%

23,2%

15,3%

Poziom istotnoci
NS

Frakcja w y rzutow a (EF)

15,3%

15,4%

14,0%

NS

Rzut m inutow y (CO)

20,6%

26,3%

15,2%

p<0,05

Wskanik sercow y (CI)

20,7%

26,4%

15,4%

p<0,05

wu (Q) krwi przez przetokê oznaczon¹ metod¹ dopplerowsk¹ i ró¿nic¹ rzutu minutowego oznaczonego przed i po uciniêciu
przetoki (p<0,02).
Porównuj¹c wartoci badanych parametrów u kobiet i mê¿czyzn (tabela II) nie
stwierdzono istotnych statystycznie ró¿nic.
Wielkoæ zmian badanych parametrów
w poszczególnych podgrupach wiekowych
(tab.3) istotnie statystycznie ró¿ni³a siê w
grupie chorych w rednim wieku (40 < wiek
< 60 lat) i grupie pacjentów starszych wiek
> 60lat).
U pacjentów w rednim wieku redni
spadek rzutu minutowego (CO) i wskanika sercowego (CI) by³ istotnie statystycznie
wiêkszy ni¿ w grupie osób starszych
(p<0,05). Nie stwierdzono znacz¹cych ró¿nic pomiêdzy najstarsz¹ a najm³odsz¹ (wiek
< 40lat) grup¹ pacjentów i grup¹ najm³odsz¹ a grup¹ w rednim wieku.
Ponadto, u chorych, u których oznaczono wielkoæ przep³ywu przez przetokê obliczono stosunek wielkoci przep³ywu do rzutu minutowego Q/CO oraz nowy, w³asny
parametr  stosunek wielkoci przep³ywu do
frakcji wyrzutowej Q/EF. Dla uproszczenia
wielkoæ frakcji wyrzutowej podano w formie u³amka dziesiêtnego. Wartoæ mediany dla Q/CO wynios³a 0,10, a dla Q/EF 1,12
l/min. Wartoci mediany obu wskaników
by³y wyranie wiêksze u chorych z objawami niewydolnoci serca ni¿ u chorych bez
cech niewydolnoci: Q/CO  odpowiednio

228

0,14 vs 0,06, Q/EF  odpowiednio 1,60 l/
min vs 0,63 l/min (ró¿nice istotne statystycznie, p<0,02).
Wykazano równie¿ dodatni¹, wysoce
istotn¹ statystycznie korelacjê pomiêdzy
wielkoci¹ Q/CO i Q/EF (wspó³czynnik korelacji rang Spearmana rs=0,796,
p<0,0001).
Omówienie
Na prze³omie lat 60-tych i 70-tych XX
wieku, gdy coraz powszechniej zaczêto stosowaæ przetoki têtniczo-¿ylne do dializ, pojawi³y siê pierwsze doniesienia o przypadkach niewydolnoci serca, zwi¹zanej z przeci¹¿eniem objêtociowym, wywo³anym du¿ym przeciekiem krwi z uk³adu têtniczego
do ¿ylnego przez przetokê. Równoczenie
opisywano metody, którymi próbowano oceniæ wp³yw przetoki na uk³ad kr¹¿enia. Zwykle oceniano wp³yw przetoki na zachowanie siê parametrów hemodynamicznych,
g³ównie rzutu minutowego, wykorzystuj¹c
metody inwazyjne, np. metodê Ficka [1] lub
metodê rozcieñczenia barwnika [12]. W
wiêkszoci prac z tego okresu potwierdzono zwi¹zek miêdzy rozwojem niewydolnoci serca a du¿ym przep³ywem przez przetokê, obserwowano spadek rzutu minutowego serca po czasowym lub trwa³ym zamkniêciu lub zwê¿eniu przetoki oraz poprawê kliniczn¹ po operacji zamykaj¹cej lub zwê¿aj¹cej przetokê [1,2,4,6 ,7 ,8,12].
Jedno z pierwszych doniesieñ dotycz¹-

cych oceny wp³ywu przetoki A-V na funkcjê
serca metod¹ echokardiograficzn¹ pochodzi z 1978 roku. H.von Bibra i wsp przebadali 7 dializowanych pacjentów z przetokami typu Screibnera, Brescii i przetokami
sztucznymi (PTFE). Po uciniêciu przetoki,
zanotowano istotny statystycznie spadek
czêstoci rytmu serca (HR), rzutu minutowego (CO) i wskanika sercowego (CI)[3].
Stosuj¹c tê sam¹ metodê Riley i wsp. obserwowali istotny spadek wartoci takich parametrów, jak objêtoæ koñcoworozkurczowa lewej komory (EDV), objêtoæ wyrzutowa (SV) i wskanik sercowy (CI), u chorych,
którym na 3 minuty uciniêto przetokê, a
tak¿e w grupie chorych po transplantacji
nerki i zamkniêciu przetoki [16]. Inn¹ metod¹ dla oceny wp³ywu przetok na uk³ad kr¹¿enia pos³u¿y³ siê Dziewanowski (1981).
Badacz ocenia³ wielkoæ nastêpuj¹cych parametrów: czas kr¹¿enia (m), rzut minutowy (CO), wskanik sercowy (CI) i wskanik
pojemnoci wyrzutowej (SVI) metod¹ izotopow¹ (z u¿yciem izotopu J131). Stwierdzono
istotne statystycznie ró¿nice wartoci badanych parametrów u chorych z czynnymi
przetokami w stosunku do grupy kontrolnej
osób zdrowych oraz znacz¹ce zmiany
wszystkich badanych parametrów po uciniêciu przetoki [5]. Munclinger i wsp.
(1987) przebadali 10 pacjentów z terminaln¹ niewydolnoci¹ nerek bezporednio
przed wytworzeniem przetoki do dializ i 2
miesi¹ce po. Metod¹ echokardiograficzn¹
(M-mode) i u 7 pacjentów dodatkowo cewnikowaniem serca oznaczano, takie parametry, jak: cinienie w prawym przedsionku, wskanik sercowy, systemowy opór naczyniowy, wskanik minutowej pracy lewej
komory. Nie stwierdzono istotnych statystycznie zmian wielkoci badanych parametrów przed i po wytworzeniu przetoki [13].
Wyniki w³asnych badañ 50 pacjentów
(dane z pimiennictwa dotycz¹ w wiêkszoci mniejszych grup) potwierdzaj¹ istotny
wp³yw przetok têtniczo-¿ylnych typu Brescii
na zachowanie siê takich parametrów hemodynamicznych, jak objêtoæ wyrzutowa
(SV), frakcja wyrzutowa (EF), rzut minutowy (CO) i wskanik sercowy (CI). Wielkoæ
wszystkich badanych parametrów po uciniêciu przetoki uleg³a istotnemu zmniejszeniu. Wielkoæ zmian parametrów hemodynamicznych po zamkniêciu przetoki by³a
porównywalna w grupach kobiet i mê¿czyzn.
Porównuj¹c wyniki badañ w poszczególnych
grupach wiekowych, stwierdzilimy wiêkszy
spadek wiêkszoci badanych parametrów
w grupie chorych m³odych i w rednim wieku ni¿ u osób starszych, co mo¿na t³umaczyæ gorsz¹ u osób starszych adaptacj¹
serca do zwiêkszonego obci¹¿enia, jednak
ró¿nice istotne statystycznie dotyczy³y tylko rzutu minutowego i wskanika sercowego w grupie pacjentów w rednim wieku w
porównaniu ze starszymi.
Wiadomo, ¿e przetoki têtniczo-¿ylne,
zw³aszcza te o du¿ym przep³ywie stanowi¹
istotne obci¹¿enie dla uk³adu kr¹¿enia i
mog¹ byæ przyczyn¹ niewydolnoci serca,
nie ustalono jednak dotychczas jednoznacznych sposobów oceny ryzyka rozwoju niewydolnoci serca u poszczególnych chorych.
Pandeya i Lindsay (1999), badaj¹c wielkoæ przep³ywu przez przetokê i rzut minu-
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towy u 18 pacjentów stwierdzili siln¹ dodatni¹ korelacjê pomiêdzy wielkoci¹ przep³ywu przez przetokê (Q) a rzutem minutowym
serca (CO). Ustalili, ¿e stosunek przep³ywu do rzutu minutowego Q/CO wynosi rednio ok. 0,2 (20%) [14].
MacRae i wsp. (2004) na podstawie analizy danych z pimiennictwa zaobserwowali, ¿e w wiêkszoci opisanych przypadków
niewydolnoci serca zwi¹zanej z przetok¹
do dializ, wielkoæ przep³ywu przez przetokê przekracza³a 2 l/min, a stosunek przep³ywu do rzutu minutowego Q/CO by³ wiêkszy ni¿ 30-35%. Autorzy zaproponowali, aby
przyj¹æ wartoæ tego wskanika wiêksz¹ ni¿
0,3 (30%), jako wskazuj¹c¹ na zwiêkszone
ryzyko rozwoju niewydolnoci serca [11]. W
naszych badaniach równie¿ stwierdzilimy
dodatni¹, istotn¹ statystycznie korelacjê
pomiêdzy wielkoci¹ przep³ywu krwi przez
przetokê (Q),a spadkiem rzutu minutowego
(CO) po jej uciniêciu. Wspó³czynnik Q/CO,
oceniaj¹cy proporcjê pomiêdzy wielkoci¹
przecieku a rzutem minutowym, wydaje siê
byæ dobrym parametrem oceny obci¹¿enia
uk³adu kr¹¿enie przez przetokê i ryzyka rozwoju niewydolnoci serca. Wartoæ mediany tego wskanika wród badanych przez
nas chorych (0,10) okaza³a siê ni¿sza od
opisywanej w pimiennictwie. Wród pacjentów z objawami niewydolnoci serca wielkoæ Q/CO by³a istotnie wiêksza ni¿ u chorych, u których cech niewydolnoci nie obserwowano (0,14 vs 0,06, p<0,02). Ponadto obliczono w³asny wskanik Q/EF, oceniaj¹cy relacjê wielkoci przep³ywu krwi przez
przetokê i wielkoci frakcji wyrzutowej. Obni¿ona frakcja wyrzutowa zwykle wiadczy
o ju¿ istniej¹cej dysfunkcji serca, a dodatkowe obci¹¿enie przeciekiem przez przetokê mo¿e doprowadziæ do szybkiej dekompensacji. Wydaje siê wiêc, ¿e wskanik Q/
EF, którego wartoci koreluj¹ z wartociami wspó³czynnika Q/CO, mo¿e okazaæ siê
wartociowym parametrem w ocenie chorych szczególnie zagro¿onych rozwojem

niewydolnoci serca. Ustalenie granicznej
wartoci Q/EF, zwi¹zanej ze zwiêkszonym
ryzykiem wymaga dalszych badañ. Wydaje
siê, ¿e pacjenci, u których wartoæ tego
wskanika przekroczy 1,5 l/min wymagaj¹
szczególnej obserwacji. Systematyczne
kontrole echokardiograficzne takich chorych
pozwol¹ uchwyciæ postêp niekorzystnych
zmian i u³atwi¹ ewentualn¹ decyzjê o koniecznoci zwê¿enia lub zamkniêcia przetoki i zast¹pienia jej inn¹, b¹d przejcia na
dializê otrzewnow¹, ewentualnie przyspieszenia terminu przeszczepu nerki. Szczególnie pomocne mog¹ byæ takie badania u
pacjentów po transplantacji nerki, z dobr¹
funkcj¹ przeszczepionego narz¹du, którzy
z przetoki ju¿ nie korzystaj¹. Potwierdzenie
istotnego przeci¹¿enia uk³adu kr¹¿enia
przez przetokê mo¿e przyspieszyæ decyzjê
o operacyjnym zamkniêciu zespolenia u tych
chorych.
Wnioski
1. Wyniki w³asne potwierdzaj¹ doniesienia innych autorów, i¿ przetoki têtniczo-¿ylne typu Brescii w sposób istotny obci¹¿aj¹
uk³ad kr¹¿enie chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek.
2. W ocenie wp³ywu przetok têtniczo¿ylnych typu Brescii na uk³ad kr¹¿enia pacjentów mo¿na stosowaæ wiele metod, wydaje siê jednak, ¿e zastosowana przez nas
metoda czasowego ucisku przetoki, po³¹czona z echokardiograficzn¹ ocen¹ zmian
wielkoci parametrów hemodynamicznych,
takich, jak: objêtoæ wyrzutowa, frakcja wyrzutowa, rzut minutowy i wskanik sercowy,
poszerzona o ultrasonograficzny pomiar
wielkoci przep³ywu krwi przez przetokê, jest
optymalna.
3. Wydaje siê, ¿e proponowany przez
nas nowy wskanik hemodynamiczny (Q/
EF), mo¿e stanowiæ dodatkowy, cenny wyk³adnik wp³ywu przetok têtniczo-¿ylnych
na uk³ad kr¹¿enia chorych. Koreluje on ze
stosowanym ju¿ do tego celu wspó³czynnikiem Q/CO.
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