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Wp³yw heparyny na wczesn¹ zakrzepicê
dostêpu naczyniowego do hemodializ
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Optymalnym dostêpem naczyniowym do hemodializ pozostaje przetoka a-v
z naczyñ w³asnych. Niestety obarczona jest du¿ym odsetkiem wczesnych niepowodzeñ, siêgaj¹cym nawet 50%. Wa¿n¹ rolê odgrywa zakrzepica dostêpu
naczyniowego. Celem pracy by³a ocena przydatnoci stosowania heparyny drobnocz¹steczkowej w profilaktyce wczesnej zakrzepicy przetoki têtniczo - ¿ylnej
do hemodializy. Analizie poddano 132 operacje wytworzenia dostêpu naczyniowego do hemodializ u kolejnych 120 pacjentów. Grupê badan¹ stanowi³o 60
pacjentów z zaleconym stosowaniem heparyny drobnocz¹steczkowej jako profilaktyk¹ zakrzepicy, grupê kontroln¹ - 60 pacjentów bez leków przeciwkrzepliwych. W grupie badanej dosz³o do jednej zakrzepicy przetoki z naczyñ w³asnych,
w grupie kontrolnej wyst¹pi³a jedna zakrzepica przetoki i jedna protezy. Dro¿noæ w trzydziestodniowym okresie obserwacji wynios³a odpowiednio 98,4% i
96,7%. W grupie badanej obserwowano 3 krwawienia pooperacyjne, w grupie
kontrolnej jedno. ¯adne nie wymaga³o reoperacji. Stosowanie profilaktyki niedro¿noci dostêpu naczyniowgo do hemodializ, z u¿yciem heparyny drobnocz¹steczkowej, we wczesnym okresie pooperacyjnym, nie ma uzasadnienia.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 213-215)
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Native arteriovenous fistula remains the optimal vascular access for
hemodialysis. Unfortunately, early failure occurrs in nearly 50% of cases. The
important role is played by thrombotic complications. The aim of the study was
to assess the usefulness of low molecular weight heparin in the prophylaxis of
early thrombosis of vascular access. The number of 132 operations of vascular
access for hemodialysis were performed on 120 consecutive patients. The study
group was composed of 60 patients with LMWH prescribed postoperatively as
thrombosis prophylaxis, the control group was composed of 60 patients with
no anticoagulative drugs. One thrombosis of av fistula was noted in the study
group, one av fistula and one graft were thrombosed in control group. Thirty
days patency was 98.4% and 96,7% respectively. There were 3 postoperative
bleedings in study group, and only one in control group. Reoperations were not
required. Heparin use in prophylaxis of thrombotic complications of vascular
access in early postoperative period should not be recommended.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 213-215)
Wstêp
Jednym z najwa¿niejszych czynników
warunkuj¹cych prze¿ywalnoæ pacjentów
leczonych hemodializami jest odpowiedni
dostêp naczyniowy uzyskiwany zwykle poprzez wytworzenie przetoki têtniczo-¿ylnej
z naczyñ w³asnych, implantacjê protezy naczyniowej b¹d cewnika permanentnego.
Pomimo wielu lat dowiadczeñ w leczeniu
za pomoc¹ dializ, problem szybkiego uzyskiwania dobrze funkcjonuj¹cego, stabilnego dostêpu naczyniowego nadal pozostaje
nie do koñca rozwi¹zany, zw³aszcza ¿e populacja obecnie hemodializowanych pacjentów znacznie uleg³a zmianie. Jest coraz wiêcej chorych w podesz³ym wieku, z cukrzyc¹
powik³an¹ mikro- i makroangiopati¹ oraz z
zaawansowan¹ niewydolnoci¹ serca [15].
Optymalnym dostêpem naczyniowym do
hemodializ pozostaje przetoka a-v z naczyñ
w³asnych. Niestety obarczona jest du¿ym
odsetkiem niepowodzeñ, siêgaj¹cym od 10
do 20% [17]. W ostatnich latach liczba ta

ma niestety tendencjê wzrostow¹, siêgaj¹c¹ 50%, co zwi¹zane jest z wykonywaniem
operacji u coraz starszych osób, z zaawansowan¹ cukrzyc¹ [1].
Przyczynami tych niepowodzeñ s¹ nieodpowiednia jakoæ naczyñ oraz zakrzepica. Wp³yw pierwszego czynnika mo¿na
ograniczaæ odpowiedni¹ kwalifikacj¹ pacjentów do poszczególnych procedur [2]. Zakrzepica we wczesnym trzydziestodniowym
okresie po wytworzeniu, wi¹zana jest z b³êdem technicznym lub nadkrzepliwoci¹. Od
wielu lat ocenie poddawana jest przydatnoæ
leków przeciwkrzepliwych i przeciwp³ytkowych. Analizê obu czynników wykonano w
jednym badaniu, stwierdzaj¹c wadê anatomiczn¹ w 15%, nadkrzepliwoæ w 42%,
obecnoæ obu przyczyn w 19% [12].
Stosowanie heparyny niefrakcjonowanej, a tak¿e heparyn drobnocz¹steczkowych, jako oko³ooperacyjnej profilaktyki zakrzepicy ma d³ug¹ tradycjê w chirurgii naczyniowej [13, 25], brakuje jednak randomi-
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zowanych badañ, które jednoznacznie potwierdzi³yby celowoæ takiego postêpowania w przypadku wytwarzania dostêpu naczyniowego do hemodializ.
Celem pracy by³a ocena przydatnoci
stosowania heparyny drobnocz¹steczkowej
w profilaktyce wczesnej zakrzepicy przetoki têtniczo - ¿ylnej do hemodializy.
Materia³

Do badania w³¹czono 120 pacjentów leczonych hemodializami z powodu schy³kowej niewydolnoci nerek. Pacjenci, w 4 i 5 stadium ESRD,
pozostawali pod opiek¹ 10 stacji dializ i wspó³pracuj¹cych poradni nefrologicznych.
Charakterystyka pacjentów w tabeli I.
U wiêkszoci pacjentów wykonano przedoperacyjn¹ ocenê naczyñ badaniem usg doppler. Do
zespolenia na przedramieniu kwalifikowano naczynia o rednicy > 2 mm, na ramieniu > 3.5 mm.
Operacje wykonywano w znieczuleniu miejscowym, z sedoanalgezj¹ do¿yln¹. W wybranych przypadkach u¿ywano lupy operacyjnej, z powiêkszeniem 2.5x. Naczynia przed zespoleniem przep³ukiwano roztworem heparyny. D³ugoæ zespolenia
na przedramieniu wynosi³a 6-8 mm, na ramieniu
4-6 mm. Zespolenia wykonywano nici¹ monofilamentow¹ 6/0, w przypadku implantacji protezy
(GoreTex Stretch Vascular Graft lub Bard VenaFlo) u¿ywano nici PTFE. Podwi¹zanie widocznych
w polu operacyjnym ¿y³ dodatkowych dokonywano jednoczasowo. W przypadku pojawienia siê
istotnych ¿y³ w okresie pooperacyjnym ich zamkniêcie wykonywano po 6-8 tygodniach od pierwszej operacji. Przetoki ramienno - od³okciowe u
wiêkszoci pacjentów wykonywano dwuetapowo,
drugi etap - elewacjê ¿y³y wykonywano po uprzedniej ocenie usg po minimum 4 tygodniach od pierwotnej operacji.
Szeædziesiêciu kolejnych pacjentów mia³o
zalecan¹ profilaktykê heparyn¹ drobnocz¹steczkow¹ (enoksaparyna w dawce 40 mg lub dalteparyna w dawce 5000 j.), niezale¿nie od przyjmowanych leków przeciwp³ytkowych z przyczyn kardiologicznych. Nastêpnych szeædziesiêciu pacjentów, poza jednorazowym przep³ukaniem zespalanych naczyñ roztworem heparyny nie otrzymywa³o leczenia przeciwkrzepliwego.
Dro¿noæ przetok oceniano badaniem fizykalnym, a w przypadkach w¹tpliwych badanim usg
doppler w 1. dobie pooperacyjnej (przed wypisaniem do domu), w 8-10. dobie podczas zdejmowania szwów oraz po 30 dniach.
Wszystkie zabiegi wytworzenia przetoki a-v
by³y wykonane przez tego samego chirurga naczyniowego, wykonuj¹cego ok. 150 przetok a-v
rocznie.
Wyniki
Wykonano ³¹cznie 132 operacje, przetok a-v z naczyñ w³asnych by³o 110, wszczepiono 10 protez. Ponadto wykonano 12
dodatkowych procedur: 9 elewacji/transpozycji ¿y³y od³okciowej jako 2 etap operacji i
3 podwi¹zania du¿ych ¿y³ dodatkowych.
Dok³adne wyszczególnienie zakresów pierwotnych operacji przedstawiono w tabeli II.
Okres obserwacji ukoñczy³o 108 pacjentów, 56 z grupy badanej i 52 z grupy kontrolnej. Pozostali pacjenci, wszyscy w okresie
przeddializacyjnym, nie zg³osili siê na wizy-
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Tabela I
Charakterystyka pacjentów.
Patients characteristics.
Grupa z hepary n¹

Grupa bez hepary ny

Wiek

61,04 ± 11.4

59,82 ± 13.7

P³eæ m êska

34 (57%)

33 (55%)

BM I > 30

7 (12%)

8 (14%)

Cukrzy ca

16 (27%)

15 (25%)

Nadcinienie

60 (100%)

60 (100%)

Niew y dolnoæ kr¹¿enia (NYHA III i IV)

3 (5%)

4 (7%)

Predializa

24 (40% )

22 (37)

Przeciw p³y tkow e

12 (20%)

13 (22%)

AC EI

17 (29%)

19 (32%)

Hepary na

Bez hepary ny

Przetoka av na przedram ieniu
W ty m pierw szorazow a

34 (57%)
34 (64%)

37 (62%)
35(70%)

Przetoka av na ram ieniu
W ty m pierw szorazow a

20 (34%)
17(32%)

19 (32%)
14 (28%)

Proteza
W ty m pierw szorazow a

6 (10%)
2 (4%)

4 (7%)
1 (2%)

Razem przetok /
W ty m pierw szorazow e/

60 /
53/

60 /
50/

Przy jm ow ane leki

Tabela II
Rodzaje wykonywanych operacji.
Types of procedures.

tê kontroln¹.
Krwawienie z rany pooperacyjnej wyst¹pi³o u 3 pacjentów z grupy leczonej heparyn¹, w tym 1 by³o zwi¹zane z zabiegiem hemodializy. Odnotowano 1 krwawienie w grupie kontrolnej. ¯aden pacjent nie wymaga³
reoperacji. Wykonano jedn¹ punkcjê zbiornika ch³onki w okolicy rany.
Jedna przetoka w grupie otrzymuj¹cej
heparynê zakrzep³a w ci¹gu 8 dni od operacji, jedna w grupie kontrolnej, jedna proteza
w grupie kontrolnej zakrzep³a w ci¹gu 30 dni.
Dwa przypadki dotyczy³y pacjentów z chorob¹ nowotworow¹ w wywiadzie. Dro¿noæ
w trzydziestodniowym okresie obserwacji
wynios³a odpowiednio 98,4% i 96,7%.
Dyskusja
W ostatnich latach pojawi³y siê prace
oceniaj¹ce wp³yw ró¿nych schematów farmakoterapii na odleg³¹ dro¿noæ dostêpu
naczyniowego [19]. Natomiast dane dotycz¹ce wczesnej dro¿noci s¹ nieliczne i
kontrowersyjne [20].
Skutecznoæ i bezpieczeñstwo stosowania heparyny niefrakcjonowanej i drobnocz¹steczkowej w zmniejszeniu iloci zakrzepic
przetok a-v zw³aszcza wczesnych badano
od wielu lat. Wykazano korzystny wp³yw
heparyny w po³¹czeniu z kwasem acetylosalicylowym na poprawienie dro¿noci przetok [8].
Ujawniono szereg czynników powoduj¹cych tak powa¿ny, bo siêgaj¹cy 28-53%
odsetek wczesnych niepowodzeñ operacji
dostêpu naczyniowego [2]. Wród nich wa¿ne miejsce zajmuje nadkrzepliwoæ. Dok³adne badania uk³adu krzepniêcia u pacjentów

z zakrzepic¹ przetok ujawniaj¹ istotne zaburzenia, szczególnie wyrane w grupie
chorych z niewydolnoci¹ nerek. Stwierdzano obecnoæ przeciwcia³ antykardiolipinowych u 58%, antykoagulanta toczniowego
u 14%-50%, zwiêkszone stê¿enie homocysteiny u 80%, niedobór antytrombiny, bia³ek C i S u kilkunastu procent, podobnie
zwiêkszone stê¿enie czynnika VIII [12]. W
przypadku stwierdzenia nadkrzepliwoci
w³¹czano warfarynê z docelowym poziomem INR 2.7-3.0, enoksaparynê lub heparynê niefrakcjonowan¹. Uzyskano poprawê
dro¿noci dostêpu, odnotowano jednak
zwiêkszone wystêpowanie powik³añ krwotocznych [16].
Rutynowe wykonywanie dok³adnych
badañ uk³adu krzepniêcia jest niew¹tpliwie
trudne z uwagi na wysoki koszt. Natomiast
zwiêkszony poziom fibrynogenu w osoczu,
jako niezale¿nego czynnika ryzyka by³ zwi¹zany z ni¿sz¹ prze¿ywalnoci¹ dostêpu naczyniowego tylko w jednym badaniu, w innym nie potwierdzono jego niekorzystnego
wp³ywu [4, 23].
W¹tpliwoci budzi bezpieczeñstwo stosowania heparyn drobnocz¹steczkowych,
wydalanych przez nerki. W wielu badaniach
wykazano zwiêkszone ryzyko krwawieñ, w
zwi¹zku z tym zalecana jest niska dawka
leku, np. 40 mg enoksaparyny dziennie [9,
22]. W niedawno przeprowadzonych badaniach obserwowano jedynie nieznacznie
zwiêkszon¹ czêstoæ krwawieñ, podkrelaj¹c korzyci ze stosowania empirycznie dobranych dawek na zmniejszenie zakrzepic
dostêpu naczyniowego [21].
Rola doustnych antykoagulantów jest
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dyskusyjna, w niektórych badaniach warfaryna zwiêksza³a odsetek zakrzepic przetok,
co ma wynikaæ z hamowania syntezy inhibitorów krzepniêcia - bia³ek C i S [18].
Wród leków przeciwkrzepliwych mog¹cych wp³yn¹æ na dro¿noæ przetok badaniom poddano równie¿ ¿el heparynowy, stosowany na skórê wzd³u¿ przebiegu ¿y³y,
wykazuj¹c jego skutecznoæ i bezpieczeñstwo. Grupa w której stosowano to leczenie
mia³a zmniejszone ryzyko utraty dro¿noci
przetoki o 16.7% w przeci¹gu 3 miesiêcy
oraz 22.2% w okresie 6 miesiêcy [24]. Podobne korzystne wyniki uzyskano stosuj¹c
maæ z hirudyn¹ [14].
W ostatnich latach intensywnie badano
ró¿ne strategie leczenia przeciwp³ytkowego.
W randomizowanych wieloorodkowych
badaniach wykazano zmniejszenie wczesnych zakrzepic przetok w okresie 30 dni, u
pacjentów otrzymuj¹cych klopidogrel [5].
Podnoszony jest te¿ element potencjalnego wp³ywu leków przeciwp³ytkowych na
hiperplazjê i pón¹ zakrzepicê przetok. W
badaniach eksperymentalnych ASA nasila
tworzenie zwê¿enia w zespoleniu ¿y³y z protez¹ [10], podczas gdy dipyridamol ma je
hamowaæ [11]. Ten niekorzystny wp³yw ASA
nie zosta³ potwierdzony w innych badaniach,
jego u¿ywanie jest szeroko rekomendowane w profilaktyce zakrzepicy po wszczepieniu protez [3].
Leczenie dipyridamolem i ASA wykaza³o istotn¹ poprawê dro¿noci protez wszczepionych do celów hemodializy [7]. Pomimo
du¿ej liczby wczesnych zakrzepic w ci¹gu
pierwszego roku, siêgaj¹cej w grupie badanej i grupie placebo a¿ 80%, skumulowana
dro¿noæ dostêpu naczyniowego by³a zwiêkszona dziêki rutynowemu wykonywaniu angiografii i stosowaniu angioplastyki przy
zwê¿eniu przekraczaj¹cym 50%. Korzystny
efekt w³¹czonej farmakoterapii zosta³ ponownie przypisany nie tylko bezporedniemu dzia³aniu przeciwp³ytkowemu, ale równie¿ antyproliferacyjnej aktywnoci dipyridamolu. Zalety stosowania samego kwasu
acetylosalicylowego, w nietypowych dawkach od 12 do 800 mg/d potwierdzono ponownie w kolejnej analizie wyników wspomnianego badania [6].
Antyproliferacyjny wp³yw heparyny niefrakcjonowanej i drobnocz¹steczkowej na
pón¹ dro¿noæ przetok a-v i protez, sugerowany w kilku pracach [21], jest niejednoznaczny, gdy¿ praktycznie wszyscy pacjenci otrzymuj¹ heparynê (UFH lub LMWH)
podczas hemodializy.
Ograniczeniem naszego badania wydawaæ siê mo¿e niedu¿a liczba badanych. Z
drugiej strony, podobne badania wykonywano na zbli¿onych lub mniejszych grupach
pacjentów. Istnieje jedynie kilka wieloorod-

kowych randomizowanych badañ, sprawdzaj¹cych wp³yw leków przeciwp³ytkowych
i przeciwkrzepliwych na dro¿noæ przetok.
Wyniki uzyskane w pracy jednoznacznie
neguj¹ celowoæ zwiêkszania grupy pacjentów otrzymuj¹cej heparynê. Z pewnoci¹
warte odnotowania bêdzie sprawdzenie
wp³ywu ASA w dawce typowej 75 mg/d,
przyjmowanego ze wskazañ kardiologicznych, na pón¹ dro¿noæ dostêpu naczyniowego, po dokonaniu analizy na wiêkszej grupie naszych pacjentów.
Bezsprzecznie znaczenie dla wyników
ma fakt, ¿e ocena przedoperacyjna, kwalifikacja do operacji oraz sama operacja wykonywane by³y w ka¿dym przypadku przez
tego samego chirurga. Pozwoli³o to porównaæ wp³yw pozosta³ych zmiennych w sposób jednoznaczny.
Wnioski
Stosowanie profilaktyki niedro¿noci
dostêpu naczyniowgo do hemodializ, z u¿yciem heparyny drobnocz¹steczkowej, we
wczesnym okresie pooperacyjnym, nie wykazuje uzasadnienia. Równie¿ leki przeciwp³ytkowe nie wykazuj¹ przewagi we wczesnym okresie po wytworzeniu przetoki. Nale¿y s¹dziæ, ¿e ich efekt w d³ugotrwa³ej obserwacji wynika raczej z dodatkowego dzia³ania antyproliferacyjnego.
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