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Koniecznoæ zapewnienia sta³ego, wydolnego dostêpu naczyniowego ma
kluczow¹ rolê w leczeniu hemodializoterapi¹ chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek. Przedmiotem pracy by³a ocena adekwatnoci dializ u chorych ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, leczonych hemodializami przy u¿yciu dostêpu naczyniowego w postaci przetoki têtniczo-¿ylnej typu teleskopowego, wykonywanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego w Suwa³kach oraz porównanie z dostêpami innego rodzaju. Przebadano 106 chorych aktualnie dializowanych w Stacji Dializ Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwa³kach. Badanie mia³o charakter retrospektywny. Populacjê chorych podzielono na grupy w zale¿noci od zastosowanego dostêpu naczyniowego; trzy rodzaje przetok têtniczo-¿ylnych na przedramieniu, dwa rodzaje na ramieniu oraz cewniki permanentne za³o¿one do ¿y³
szyjnych wewnêtrznych. Oceniono przep³ywy krwi, wybrane parametry biochemiczne, oraz obliczono wskanik Kt/V dla ka¿dego badanego dostêpu naczyniowego. Parametry przep³ywu krwi oraz adekwatnoæ dializ mierzona wskanikiem Kt/V s¹ mniejsze w przetokach têtniczo-¿ylna typu teleskopowego w porównaniu z pozosta³ymi przetokami. Mieszcz¹ siê jednak w wartociach wiadcz¹cych o zapewnieniu mo¿liwoci uzyskania adekwatnej dializoterapii.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 143-147)
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Vascular access enabling adequate dialysis is a key factor in providing the
optimal hemodialysis therapy. The aim of the study was to assess retrospectively dialysis adequacy in regard to different type of vascular access in a population of 106 hemodialyzed patients in a single centre. Three types of arteriovenous fistulas on the forearm, two types on the arm and permanent catheters
placed in the internal jugular veins were assessed. Blood flow, serum urea,
creatinine before and after hemodialysis session, as well as Kt/V were studied
and analyzed in regard to type of vascular access. In arteriovenous fistulas created in a telescopic manner  both blood flow and dialysis adequacy measured
as Kt/v were lower in comparison with other types of vascular access. However,
the values of Kt/v obtained in patients with this type of fistula enable to achieve
adequate hemodialysis.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 143-147)

Wstêp
Koniecznoæ zapewnienia sta³ego, wydolnego dostêpu naczyniowego ma kluczow¹ rolê w leczeniu hemodializoterapi¹ chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek
[15]. Dostêp do krwi chorego, wymagaj¹cego hemodializy, mo¿na uzyskaæ poprzez
nak³ucie naturalnego ³o¿yska naczyniowego: nak³ucie ¿y³ obwodowych lub cewnikowanie (czasowe lub permanentne) ¿y³ centralnych. Jest to zadanie nefrologa i wspó³-

pracuj¹cego z nim zespo³u pielêgniarskiego stacji dializ. Wytworzenie dostêpu naczyniowego w postaci przetoki têtniczo ¿ylnej jest domen¹ chirurga. Mo¿na j¹ wykonaæ z w³asnych naczyñ krwiononych lub
z u¿yciem protez naczyniowych [20]. Ró¿na te¿ mo¿e byæ lokalizacja przetok. Mo¿na
je wykonaæ na naczyniach przedramienia,
ramienia oraz na koñczynie dolnej a tak¿e
w miejscach nietypowych. Przetoki wykonane na jednakowych naczyniach ró¿ni¹ siê
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tak¿e szczegó³ami technicznymi zwi¹zanymi z rodzajem wykonanego zespolenia.
Rozwój dializoterapii w ostatnim dwudziestoleciu dwudziestego wieku stanowi³ wyzwanie dla chirurgów wykonuj¹cych przetoki têtniczo-¿ylne. Stacje dializ powstawa³y niejednokrotnie w oddali od orodków
chirurgii naczyniowej. Wi¹za³o siê to z koniecznoci¹ szkolenia chirurga ogólnego.
Zdobywanie kwalifikacji w ró¿nych orodkach chirurgii naczyniowej wi¹za³o siê z
poznaniem i przyswajaniem ró¿nych technik chirurgicznych.
Istotnym warunkiem przeprowadzenia
skutecznego zabiegu hemodializy jest uzyskanie wydolnego dostêpu naczyniowego.
Dostêp dializacyjny jest newralgicznym
punktem styku chorego z aparatur¹ do hemodializy, w którym ogniskuj¹ siê wszystkie problemy zwi¹zane z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek leczon¹ powtarzalnymi hemodializami. Dla prawid³owego przebiegu
hemodializy niezbêdne jest osi¹gniêcie
przep³ywu w przetoce dializacyjnej nie
mniejszego ni¿ 150 ml/min. Optymalnie powinien wynosiæ 250-300 ml/min. Niezwykle
wa¿ne dla chorego przewlekle hemodializowanego jest zastosowanie przez chirurga
w³aciwej taktyki w wyborze rodzaju przetoki têtniczo-¿ylnej [8,24]. Zespolenia typu
Cimino-Brescia [4] z jego odmianami s¹
przetokami pierwszego rzutu. Dostêpy drugiego rzutu s¹ wykonywane przy u¿yciu w³asnych ¿y³ na ramieniu. W kolejnym etapie
powinno siê wykonaæ przeszczep z tworzywa sztucznego, zwykle z PTFE  politetrafluoroetylenu, na przedramieniu lub ramieniu.
Prawid³owy dostêp naczyniowy powinien
umo¿liwiæ optymaln¹ dializoterapiê, któr¹
ocenia siê przy pomocy wskaników adekwatnoci dializ. Do oceny skutecznoci dializoterapii stosuje siê monitorowanie stê¿eñ
podstawowych toksyn mocznicowych:
mocznika, kreatyniny, kwasu moczowego,
kwasu hipurowego, potasu czy te¿ fosforu.
Oznacza siê je przed i po dializie. Najbardziej uniwersalny jest wskanik Kt/V. Wskanik dializy Kt/V opisuje frakcjonowany klirens
objêtoci dystrybucji. Jest to u³amek objêtoci (V) oczyszczony klirensem (K) w okrelonym czasie (t), gdzie; K to klirens dializatora dla mocznika we krwi w l/godz., t to
d³ugoæ sesji dializacyjnej w godz. a V to
objêtoæ dystrybucji mocznika w litrach.
Podstawiaj¹c do wzoru znane wartoci,
wyliczymy tzw. przepisan¹ dawkê dializy [6].
Wzór do obliczania przepisanej dawki dializy przedstawia siê nastêpuj¹co: K x t / V.
Wskanik mo¿emy wyliczyæ pos³uguj¹c siê
stê¿eniami mocznika przed (C0) i po dializie (Ct) oraz nastêpuj¹cym wzorem: ln(C0/
Ct). Otrzymamy wówczas wartoæ rzeczywicie dostarczonej dawki dializy. Obie wartoci powinny byæ równe. W praktyce klinicznej istniej¹ jednak ró¿nice miêdzy tymi wartociami [22]. Zazwyczaj dawka dostarczona jest nieco mniejsza od przepisanej. Minimalna dawka dializy dostarczonej powinna mieciæ siê w wartociach wskanika od
0,8 do 1,0. Optymalna dawka to wartoæ
wskanika od 1,2 do 1,4 [12]. Osi¹gniêcie
wy¿szych wskaników przynosi bardzo dobre wyniki odleg³e w postaci znacznego obni¿enia miertelnoci chorych przewlekle
dializowanych. Próba ca³ociowej oceny
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Tabela I
Zestawienie rodzajów dostêpów naczyniowych.
Type of vascular access.
Grupa

Rodzaj dostêpu naczy niow ego do dializ

Liczebnoæ

Dostêp 1

Przetoka t-¿, zespolenie ¿y ³y odprom ieniow ej i têtnicy prom ieniow ej
koniec do koñca, na przedram ieniu

18

Dostêp 2

Przetoka t-¿, zespolenie ¿y ³y odprom ieniow ej i têtnicy prom ieniow ej
koniec do boku, na przedram ieniu

9

Dostêp 3

Przetoka t-¿, zespolenie ¿y ³y odprom ieniow ej i têtnicy prom ieniow ej
teleskopow e, na przedram ieniu

53

Dostêp 4

Cew nik perm anentny

6

Dostêp 5

Przetoka t-¿, zespolenie koniec do boku ¿y ³y od³okciow ej
z przem ieszczeniem , na ram ieniu

19

Dostêp 6

Przeszczep w ³asnej ¿y ³y

1

Tabela II
Charakterystyka grup pod wzglêdem p³ci, wieku, okresu leczenia hemodializami oraz czasu u¿ytkowania
danego dostêpu.
Characteristics of the studied patients in regard to age, gender, time on hemodialyses, and vintage of vascular access.
p³eæ

w iek

K-8, M -10

52,2 ± 15,5

dostêp 2

K-3, M -6

dostêp 3

K-16, M -37

dostêp 4

dostêp 1

okres leczenia HD w m c. czas u¿y tkow ania w m c.
32,8 ± 26,8

31,7 ± 27,1

50,3 ± 17,4

42,2 ± 38,5

39,6 ± 34,4

54,0 ± 16,2

23,8 ± 20,4

23,4 ± 20,3

K-11, M -8

47,4 ± 13,8

60,1 ± 40,2

37,6 ± 34,1

dostêp 5

K-2, M -4

61,8 ± 15,3

30,2 ± 48,2

9,0 ± 6,7

dostêp 6

M

50

90

30

Tabela III
Przep³yw krwi przez badany dostêp naczyniowy.
Blood flow through studied vascular access.
Przep³y w m l/m in

Dostêp 1

Dostêp 2

Dostêp 3

Dostêp 4

Dostêp 5

Dostêp 6

282 + 32

285 + 23

273 + 39

213 + 60

286 + 27

300

Tabela IV
Stê¿enia mocznika i kreatynina przed i po hemodializie oraz Kt/V w zale¿noci od rodzaju dostêpu naczyniowego w badanej populacji.
Serum urea, creatinine before and after hemodialysis session and Kt/V in regard to type of vascular access
in the studied population.
Dostêp 1
M ocznik przed dializ¹

140 ± 40

Dostêp 2

Dostêp 3

Dostêp 4

Dostêp 5

Dostêp 6

141,6 ± 12,7 144,5 ± 37

126,7 ± 2,7

154,4 ± 42,7

156

M ocznik po dializie

50,8 ± 23,7

47,6 ± 11,1

56,2 ± 17

46,6 ± 12,9

51,8 ± 13

59

Kreaty nina przed dializ¹

9,81 ± 1,66

9,89 ± 2,77

9,4 ± 2,5

7,9 ± 3,3

9,8 ± 2,7

12,78

Kreaty nina po dializie

4,06 ± 1,1

4 ± 1,24

4,1 ± 1,2

3,5 ± 1,3

4 ± 1,0

5,38

kw.m oczow y przed dializ¹

5,5 ± 1,2

5,5 ± 0,8

5,7 ± 1,0

6,2 ± 1,2

5,6 ± 1,4

5,6

kw.m oczow y po dializie

1,6 ± 0,7

1,6 ± 0,2

2 ± 0,7

2,4 ± 0,9

1,8 ± 0,68

1,7

Wskanik Kt/V

1,07 ± 0,28

0,9 ± 0,13

1,1 ± 0,26

0,97

1,11 ± 0,25 0,95 ± 0,23

zagadnieñ adekwatnoci dializ zosta³a podjêta przez amerykañsk¹ National Kidney
Foundation i zaowocowa³a zaleceniami K/
DOQI (Kidney/Diseases Outcomes Quality
Initiative). Zawarte zalecenia staj¹ siê odnonikiem nie tylko do oceny stanu fizjologicznego chorego, lecz tak¿e do jakoci jego ¿ycia (HRQOL health related
quality of life). Stwierdzono, ¿e lepsze
wskaniki adekwatnoci dializ koreluj¹ z
lepsz¹ jakoci¹ ¿ycia chorego na przewlek³¹ niewydolnoæ nerek [14].
Cel pracy
Celem pracy by³a ocena przydatnoci

przetok têtniczo-¿ylnych typu teleskopowego, wykonywanych na Oddziale Chirurgii
Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwa³kach, w osi¹ganiu adekwatnoci dializ, w oparciu o
wskanik adekwatnoci dializ Kt/V, u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych powtarzanymi hemodializami w
Stacji Dializ Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Suwa³kach.
Materia³ i metodyka

Grupê badanych stanowili chorzy na przewlek³¹ niewydolnoæ nerek, dializowani w Stacji Dializ Samodzielnego Publicznego Szpitala ZespoloZ. W. Grajek i wsp.
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Rycina 1
rednie wartoci przep³ywu w zale¿noci od rodzaju dostêpu dializacyjnego.
Blood flow in relation to type of vascular access.
Wykres rednich i przedz. ufnoci (95,00%)
KtV
1,4

1,3

Wartoci

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

1

2

3
dostêp

5

KtV

Rycina 2
rednie wartoci wskanika Kt/V w zale¿noci od dostêpu dializacyjnego.
Kt/V in relation to vascular access.

nego w Suwa³kach. Dostêpy dializacyjne by³y wykonywane w Oddziale Chirurgii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Zespolonego w Suwa³kach, samodzielnie lub pod nadzorem jednego
chirurga (ZG). Pojedynczy chorzy mieli wykonywane przetoki w innych orodkach. Szeæ cewników zosta³o za³o¿onych przez lekarzy stacji dializ
w Suwa³kach. Przebadano wszystkich aktualnie
dializowanych. By³a to grupa 106 osób w wieku od
18 do 81 lat. Okres dializoterapii wynosi³ od 1 do
126 miesiêcy a czas u¿ytkowania przetoki od 1 do
108 miesiêcy. Jeden z chorych nie by³ dializowany, zmar³ z przyczyn pozanerkowych przed rozpoczêciem dializ. Badanie mia³o charakter retrospektywny. Do oceny badanej grupy wykorzystano historie chorób, protoko³y pooperacyjne chorych
operowanych w Suwa³kach, karty informacyjne
chorych operowanych w innych orodkach, protoko³y dializ oraz wyniki badañ laboratoryjnych.

W badanej grupie chorych wykonano trzy rodzaje zespoleñ têtniczo-¿ylnych z wykorzystaniem
naczyñ przedramienia, dwa rodzaje przetok na ramieniu oraz zastosowano jednego typu cewnik do
dializ permanentnych. Pacjentów podzielono na
szeæ grup. Wyznacznikiem podzia³u by³ rodzaj
dostêpu naczyniowego. Zestawienie rodzajów dostêpów naczyniowych, ich oznaczeñ i liczebnoci
przedstawia tabela I. Okrelono charakterystykê
grup pod wzglêdem p³ci, wieku, okresu leczenia
hemodializami oraz czasu u¿ytkowania danego
dostêpu. Te dane przedstawiono w tabeli II.
Dwudro¿ne cewniki typu PermCath, w znieczuleniu lokalnym, do ¿y³ szyjnych wewnêtrznych
zak³ada³ nefrolog. Po³o¿enie cewnika kontrolowano radiologicznie. Zabiegi operacyjne wykonywano w znieczuleniu nasiêkowym, stosuj¹c 1% roztwór lignokainy lub w blokadzie splotu barkowego,
stosuj¹c lignokainê lub bupivakainê. Znieczulenie
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miejscowe wykonywa³ operator. Blokadê splotu
barkowego wykonywa³ anestezjolog.
Przetoki têtniczo-¿ylne na przedramieniu wykonywano zespalaj¹c ¿y³ê odpromieniow¹ i têtnicê promieniow¹ w dystalnej czêci przedramienia.
Zespolenia wykonywano sposobem koniec do
boku, koniec do koñca lub koniec w koniec (teleskopowo). We wszystkich rodzajach zespoleñ stosowano ten sam dostêp oraz sposób preparowania naczyñ. Skórê i tkankê podskórn¹ przecinano
³ukowato po stronie promieniowej w dystalnej czêci przedramienia, proksymalnie do wyrostka rylcowatego koci promieniowej. Nastêpnie wypreparowywano ¿y³ê odpromieniow¹ i têtnicê promieniow¹, podwi¹zuj¹c lub koaguluj¹c wszystkie bocznice. Na tym etapie dokonywano palpacyjnej oceny naczyñ. W pierwszej kolejnoci odcinano dystalnie ¿y³ê podwi¹zuj¹c kikut od strony rêki. Oceniano wsteczny wyp³yw krwi z kikuta bli¿szego a
w przypadku braku wyp³ywu sprawdzano dro¿noæ
¿y³y podaj¹c przez cewnik roztwór soli fizjologicznej. W przypadku w¹tpliwoci co do dro¿noci stosowano poszerzanie cewnikiem Fogarty`ego. Po
zakwalifikowaniu naczynia do wytworzenia przetoki wype³niano je roztworem heparyny. Têtnicê
przygotowywano w dwojaki sposób. Do zespolenia z bokiem têtnicy zdejmowano przydankê a cianê nacinano pod³u¿nie pomiêdzy zaciskami naczyniowymi. Sprawdzano wyp³yw krwi a do odcinka
proksymalnego podawano roztwór heparyny. Oba
naczynia zespalano szwem ci¹g³ym, monofilamentnym 6-0 lub 7-0 i zwalniano zaciski. Do zespolenia koniec do koñca oraz teleskopowego têtnicê podk³uwano dystalnie i odcinano. Do bli¿szych
odcinków têtnicy podawano roztwór heparyny. W
zespoleniu koniec do koñca linia odciêcia przebiega³a ukonie. Do uzyskanego przekroju dostosowywano kikut ¿ylny przez ukone przeciêcie lub
poszerzenie przekroju poprzez pod³u¿ne naciêcie.
Oba naczynia zespalano szwem ci¹g³ym. W zespoleniu teleskopowym [11] oba naczynia by³y
przecinane prostopadle do osi d³ugiej. Takie przeciêcie têtnicy czêsto powodowa³o jej obkurczenie.
Stosowano w takim przypadku poszerzanie cewnikiem Fogarty`ego. Têtnicê wprowadzano na ok.
1 cm do wiat³a ¿y³y, któr¹ przyszywano do ciany
têtnicy szwami pojedynczymi. Wybór zespolenia
by³ przypadkowy. Zale¿a³ od orodka i osobistego
dowiadczenia operuj¹cego chirurga.
Przetoki na ramieniu wykonywano u¿ywaj¹c
przemieszczonej ¿y³y od³okciowej i têtnicy ramiennej. Dostêp operacyjny na ramieniu wykonywano
z pod³u¿nego naciêcia prowadzonego poprzecznie w dole ³okciowym a nastêpnie na przyrodkowej powierzchni ramienia prawie do do³u pachowego. Na tym odcinku preparowano ¿y³ê odpromieniow¹, podwi¹zuj¹c bocznice i odcinano dystalnie. Szczelnoæ naczynia sprawdzano podaj¹c roztwór soli fizjologicznej. Tak przygotowan¹ ¿y³ê
przeprowadzano przez wytworzony podskórnie
tunel i zespalano z bokiem têtnicy ramiennej stosuj¹c taktykê opisan¹ przy poprzednich zespoleniach. W przypadku u¿ycia przeszczepu w³asnej
¿y³y odpiszczelowej zespolono jeden koniec do
boku têtnicy ramiennej w okolicy do³u ³okciowego
a drugi z bokiem ¿y³y ramiennej (zabieg wykonany poza Suwa³kami).
Zabiegi hemodializy przeprowadzano przy
pomocy aparatów Fresenius 4008B firmy Frese145

nius oraz Multimat System firmy Belko. W trakcie
dializy oceniano przep³yw krwi dokonuj¹c odczytu
na wywietlaczu umieszczonym w aparacie dializacyjnym.
Materia³ do badañ laboratoryjnych, niezbêdnych do obliczenia wskanika Kt/V, pobierano bezporednio przed zabiegiem hemodializy z przetoki têtniczo-¿ylnej. Pobrania dokonywano bez u¿ycia stazy, przed podaniem heparyny. Podobnie postêpowano po zakoñczeniu zabiegu hemodializy.
Obliczeñ statystycznych dokonano za pomoc¹ na arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft
Exel 97 firmy Microsoft oraz programu Statistica
5,0 firmy StatSoft. Z analizy wy³¹czono chorych z
cewnikiem permanentnym (Dostêp 4) oraz jedn¹
przetokê dializacyjn¹ z u¿yciem przeszczepu z w³asnej ¿y³y (Dostêp 6) ze wzglêdu na zbyt ma³¹ liczebnoæ grup.
Wyniki
Przep³yw krwi podczas zabiegu hemodializoterapii wynosi³ od 120 do 300 ml/min
(rednio 274,7). Wartoci dla poszczególnych rodzajów dostêpów przedstawia tabela III oraz rycina 1.
Pozabia³kowe sk³adniki azotowe krwi
kszta³towa³y siê nastêpuj¹co; stê¿enie
mocznika (mg/100 ml) wynosi³o od 67 do
248 (rednio 144,37) przed dializ¹ a od 20
do 114 (rednio 53,25) po dializie. Stê¿enie
kreatyniny (mg/100 ml) wynosi³o przed HD
od 2,5do16 (rednio 9,56); a po HD od 1,28
do 7,3 (rednio 4,11). Stê¿enie kwasu moczowego (mg/100 ml) wynosi³o przed HD
od 1,8 do 8 (rednio 5,65), a po HD od 0,8
do 4,5 (rednio 1,9). Wartoæ wskanika Kt/
V wynosi³a od 0,4 do 1,9 (rednio 1,0). Parametry w zale¿noci od rodzaju dostêpu
dializacyjnego przedstawia tabela IV oraz
rycina 2.
Dyskusja
Wytworzenie dostêpu naczyniowego,
umo¿liwiaj¹cego prawid³owe przeprowadzenie zabiegów hemodializy oraz uzyskiwanie
w trakcie leczenia adekwatnej dializoterapii
pozostaje du¿ym wyzwaniem dla chirurgów
zajmuj¹cych siê tego typu operacjami. Istotnym zagadnieniem jest wp³yw ró¿nych czynników na dobry efekt prowadzonej hemodializoterapii. Dobrze rozpoznanym czynnikiem wp³ywaj¹cym na skutecznoæ dializoterapii jest dostarczenie odpowiedniej iloci
krwi do aparatu dializacyjnego. Wród autorów istniej¹ ró¿nice zdañ, co do odpowiedniego przep³ywu krwi w przetoce. Ocenia siê
go pod k¹tem mo¿liwych powik³añ. Im mniejszy przep³yw, tym wiêksze ryzyko powstania powik³añ zakrzepowych. Za prawid³owy
uznaje siê przep³yw od 160 ml/min [23] do
800 ml/min [16] a nawet ponad 1000 ml/min
[21]. Tak du¿e rozbie¿noci w ocenie wnikaj¹ z ró¿nic aparaturowych oraz metod
obliczania przep³ywu przez ró¿ne orodki
[17]. Z drugiej strony ocenia siê, ¿e przep³yw rzêdu 250-300 ml/min jest wystarczaj¹cy do przeprowadzenia skutecznego zabiegu hemodializy [12]. Istotne dane na temat odpowiedniego przep³ywu w przetoce
przynosi miêdzynarodowe badanie dotycz¹ce oceny czynników wp³ywaj¹cych na wczesne u¿ytkowanie przetoki (przed 28 dniem
od jej wytworzenia). Zwrócono w nim uwagê na ró¿nice w za³o¿onym przep³ywie w
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ró¿nych krajach: od 160 ml/min w Japonii
do 300 ml/min w USA i Hiszpanii [18]. Przep³yw w wiêkszoci przebadanych przetok
osi¹ga³ takie wartoci (tabela III, rycina 1).
Tylko u dwóch osób (czyli w 1,9%) stwierdzono przep³yw poni¿ej 160 ml/min. U jednej osoby (czyli w 0,9%) osi¹ga³ wartoæ
graniczn¹ 160 ml/min. U pozosta³ych 97,2%
badanych przep³yw by³ mniejszy od tego
minimum. Najwy¿sze wartoci przep³ywu
osi¹gano w dostêpach wytworzonych z w³asnych naczyñ na przedramieniu sposobem
koniec do koñca (dostêp 1) i koniec do boku
(dostêp 2) oraz w przetoce na ramieniu z
u¿yciem przemieszczonej ¿y³y od³okciowej
(dostêp 5). Uzyskano przep³ywy odpowiednio; 282 ± 32 ml/min, 285 ± 23 ml/min i 286
± 27 ml/min. Mniejszy przep³yw uzyskano
w przetoce têtniczo-¿ylnej wytworzonej sposobem teleskopowym z têtnicy promieniowej i ¿y³y odpromieniowej na przedramieniu (dostêp 3). Osi¹ga³ on wartoæ 273 ± 39
ml/min. Zdecydowanie najmniejsze przep³ywy uzyskano w cewnikach permanentnych
(dostêp 4). Osi¹ga³y one 213 ± 60 ml/min.
Obserwacja mniejszych przep³ywów w cewnikach jest zgodna z doniesieniami z literatury. Canaud i wsp. [5] porównali dwa rodzaje dostêpów dializacyjnych; cewnika permanentnego i przetok têtniczo-¿ylnych z
w³asnych naczyñ chorego, pod k¹tem uzyskiwanego przep³ywu oraz adekwatnoci
dializ. W obu grupach uzyska³ odpowiednie
przep³ywy i dawki dializ. W grupie dializowanych na cewnikach by³y one jednak o 56% mniejsze w porównaniu do chorych z
przetokami têtniczo-¿ylnymi [5].
Osobnym zagadnieniem staje siê sposób oceny przep³ywu. Mo¿na go oceniæ za
pomoc¹ ultrasonografii dopplerowskiej. Nale¿y sobie jednak zdaæ sprawê z trudnoci,
na jakie napotyka siê w próbie jednoznacznej oceny przep³ywu metod¹ dopplerowsk¹
w tak nieregularnym w swym kszta³cie i przebiegu naczyniu, jakim jest przetoka dializacyjna [13]. Istotny jest rodzaj przep³ywu.
Zazwyczaj turbulentny, rzadziej laminarny
oraz jego zale¿noæ od cinienia têtniczego. Zwraca siê tak¿e uwagê na subiektywnoæ badania. Próby zobiektywizowania
oceny przep³ywu wi¹¿¹ siê z dokonywaniem
pomiarów i powtarzaniem ich w kilku miejscach ramienia ¿ylnego a nastêpnie urednienia otrzymanych danych [19]. Pozwala
to na dokonanie oceny przep³ywu w danej
przetoce. Mimo to, w pe³ni obiektywne porównywanie wyników uzyskiwanych przez
ró¿nych badaczy, na ró¿nych aparatach
USG i w ró¿nych orodkach nie jest mo¿liwe[9]. W praktyce codziennej ocenê wydolnoci przetoki sprowadza siê to do mo¿liwoci uzyskania odpowiedniego przep³ywu
rejestrowanego na sztucznej nerce [1,2],
stanowi¹cego wypadkow¹ przep³ywu w
przetoce oraz parametrów sprzêtowych linii ³¹cz¹cych chorego z aparatur¹ dializacyjn¹. Dlatego w pracy ocenê przep³ywu
oparto na tym parametrze.
Rayner i wsp. [18] zwracaj¹ uwagê na
okres, w którym powinno siê rozpocz¹æ u¿ytkowanie przetoki. Pierwsze zabiegi hemodializy powinno siê wykonywaæ po czterech
tygodniach od jej wytworzenia. Odnonie do
wczesnego u¿ytkowanie przetoki, autorzy
tego opracowania dopuszczaj¹ je tylko w
wybranych przypadkach. W przeprowadzo-

nym badaniu, wszystkie przetoki rozpoczêto u¿ytkowaæ co najmniej po miesi¹cu od
operacji jej wytworzenia.
Dixon i wsp. [7] opisuj¹ zale¿noæ miêdzy adekwatnoci¹ dializ, okrelan¹ przy
pomocy wskanika Kt/V, a przep³ywem osi¹ganym na aparacie dializacyjnym. Ten parametr mia³ istotne znaczenie w ocenie
wydolnoci dostêpu dializacyjnego. Nale¿y
jednak odnotowaæ bardzo istotn¹ dyskusjê,
której zapis zosta³ opublikowany przez Blake [3], dotycz¹c¹ wartoci wskanika Kt/V
w monitorowaniu adekwatnoci dializ, zarówno hemodializy jak i dializy otrzewnowej.
Podano przyk³ady stawiaj¹ce wartoæ tego
wskanika pod znakiem zapytania. Jednak¿e w dyskusji, przeprowadzonej w oparciu
o du¿e badania randomizowane stwierdzono, ¿e mimo mankamentów zwi¹zanych ze
stosowaniem wskanika Kt/V, pe³ni on nadal kluczow¹ rolê w planowaniu i kontroli
dializoterapii. Potwierdza on s³usznoæ oparcia siê na tym wskaniku w przeprowadzonym badaniu. W dostêpnej literaturze Ifudu
i wsp. [10] omówili wp³yw rodzaju przetoki
na adekwatnoæ dializ. Porównywali oni dwa
rodzaje dostêpów dializacyjnych: wytworzone z w³asnych naczyñ chorego z przetokami z wszczepion¹ protez¹ z tworzywa
sztucznego. Adekwatnoæ dializ oceniano
na podstawie URR (wskanik wydializowania mocznika). Nie stwierdzono istotnej zale¿noci adekwatnoci od rodzaju przetoki
ani jej lokalizacji. Nie badano jednak tych
zale¿noci w odniesieniu do ró¿nych rodzajów przetok z naczyñ naturalnych. W prezentowanej pracy odniesiono parametry
wskanika Kt/V do dostêpów naczyniowych
u¿ywanych w suwalskiej stacji dializ w zale¿noci od typu zastosowanego zespolenia naczyniowego (tabela IV, rycina 2).
Wnioski
1. Przetoka têtniczo - ¿ylna typu teleskopowego spe³nia kryteria dostêpu naczyniowego umo¿liwiaj¹cego osi¹gniêcie adekwatnoæ dializ, mierzonej wskanikiem Kt/V.
2. Uzyskiwane ni¿sze wartoci przep³ywu i wskanika Kt/V w porównaniu z pozosta³ymi dostêpami naczyniowymi w przetokach têtniczo - ¿ylnych typu teleskopowego
wymagaj¹ dalszych badañ okrelaj¹cych
mo¿liwe przyczyny.
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