PRACE
KAZUISTYCZNE

Przebicie ¿y³y biodrowej wspólnej prawej
cewnikiem do hemodializ - opis przypadku
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Opisano przypadek przebicia ¿y³y biodrowej wspólnej prawej cewnikiem do
dializ. Do przebicia naczynia dosz³o po 3 godzinach zabiegu hemodializy przeprowadzanym z u¿yciem tego cewnika. W czwartej godzinie zabiegu pojawi³ siê
u pacjenta ból w podbrzuszu, któremu towarzyszy³ gwa³towny wzrost cinienia
¿ylnego na aparacie do hemodializy. Przebicie ¿y³y wspólnej biodrowej zosta³o
potwierdzone badaniem rentgenowskich z kontrastem. Po konsultacji chirurgicznej pozostawiono cewnik celem wykrzepniêcia. Po 4 dniach cewnik usuniêto. Chory nie wyrazi³ zgody na leczenie nerkozastêpcze metod¹ hemodializy,
wybra³ dializê otrzewnow¹. Autorzy zwrócili uwagê na koniecznoæ skutecznego unieruchomienia odpowiedniej koñczyny dolnej u chorego pobudzonego
zw³aszcza przy braku wspó³pracy z jego strony.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 106-108)

Perforation of the common iliac vein by hemodialysis
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We described a case of common iliac vein perforation by a hemodialysis
catheter. Due to acute indications for initiation of the renal replacement therapy,
a vascular access in a form of femoral vein catheterization was performed. After
3 hours of hemodialysis session, a patient started to complain about the pain.
At the same time a rise in venous pressure in hemodialysis machine was observed. Perforation of the common iliac vein was confirmed on the x-ray after
contrast administration. Consulting surgeon suggested to live catheter for organization of hematoma. After 4 days catheter was safely removed. Patients
refuse hemodialysis as a mode of renal replacement therapy, he chose peritoneal dialysis. It is necessary to effectively immobilize the appropriate lower limb,
particularly in a patient with poor compliance.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 106-108)

Wstêp
Hemodializa jest najczêciej stosowan¹
metod¹ leczenia nerkozastêpczego. Ze
wzglêdu na znacznie wiêksz¹ wydajnoæ i
prostotê wykonania (czasowy dostêp naczyniowy) w porównaniu z dializ¹ otrzewnow¹
jest ona metod¹ preferowan¹ u niemal
wszystkich pacjentów wymagaj¹cych pilnego leczenia nerkozastêpczego. W sytuacjach, gdy zabieg hemodializy musi byæ
przeprowadzony w trybie nag³ym, preferowanym dostêpem naczyniowym jest implantacja cewnika czasowego, nietunelizowanego. Implantacja cewnika nietunelizowanego
jest znacznie prostsza i szybsza ni¿ cewnika tunelizowanego, posiadaj¹cego mufkê.
Wytyczne DOQI (Dialysis Outcomes Quality Initiative) rekomenduj¹ stosowanie cewników tunelizowanych wtedy, gdy przewidywany czas u¿ywania cewnika czasowego
ma byæ d³u¿szy ni¿ trzy tygodnie (4). Najczêciej czasowe cewniki do hemodializy
zak³ada siê z dostêpu przez ¿y³ê szyjn¹
wewnêtrzn¹, ¿y³ê udow¹ i z pewnymi zastrze¿eniami przez ¿y³ê podobojczykow¹.
Opis przypadku

Chory lat 72 przyjêty do Oddzia³u Nefrologicznego ze Stacj¹ Dializ w dniu 16.08.2010 roku. Od
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niemal 20 lat leczony steroidami z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów; nieregularnie leczony w poradni nefrologicznej w zwi¹zku z rozpoznan¹ przed 5 laty przewlek³¹ chorob¹ nerek. W
wywiadzie przebyty zawa³ serca ciany dolnej i
tylnej STEMI leczony PTCA, PTW z implantacj¹
stentu w lutym 2004r., nadcinienie têtnicze od
12 lat, przewlek³a niewydolnoæ serca IV/III wg
NYHA, przebyty udar niedokrwienny mózgu w 2007
r., stan po endoprotezoplastyce stawu kolanowego prawego w 2006 i stawu biodrowego prawego
w 2007 r., gruczolak stercza. Od 2008 roku leczony objawowo z powodu zespo³u nerczycowego
prawdopodobnie w przebiegu RZS (brak mo¿liwoci biopsyjnego zweryfikowania rozpoznania ze
wzglêdu na zaawansowan¹ przewlek³¹ chorobê
nerek). W lutym 2009 na zaproponowane leczenie nerkozastêpcze nie wyrazi³ zgody. Od tego
czasu konsekwentnie podtrzymywa³ swoj¹ decyzjê dotycz¹c¹ braku zgody na leczenie nerkozastêpcze. 09.08.2010 roku przyjêty w trybie pilnym
do Oddzia³u Zakanego z podejrzeniem ró¿y skóry goleni prawej, sk¹d po 2 dobach (po wykluczeniu w/w rozpoznania) przekazany do Oddzia³u
Wewnêtrznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. Na kolejn¹ propozycjê rozpoczê-
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Rycina 1
Zdjêcie celowane na cewnik naczyniowy przed podaniem kontrastu - widoczny
cieñ koñcówki cewnika poza naczyniem.
X-ray focused on the catheter before contrast administration-a tip of the catheter
is seen outside the vessel.

cia leczenia nerkozastêpczego (stê¿enie kreatyniny-6,50 mg/dl, eGFR-8,5 ml/min, BUN-50,93 mg/
dl, Ca2+ - 6,48 mg/dl, P- 6,62 mg/ml, pH-7,31,
HCO3- -14,5 mmol/l, BE- (-)10,0 mmol/l) chory nie
wyrazi³ zgody. Po 6 dniach leczenia zachowawczego w Oddziale Wewnêtrznym w zwi¹zku ze stale pogarszaj¹cym siê stanem chorego, nasileniem
obrzêków obwodowych, pojawieniem siê dusznoci z rozpoczynaj¹cym siê obrzêkiem p³uc, pacjent
wyrazi³ zgodê na przeprowadzenia zabiegu hemodializy. Po przekazaniu do Oddzia³u Nefrologicznego w trybie pilnym za³o¿ono cewnik naczyniowy do ¿y³y udowej prawej (przykurcz w stawie biodrowym lewym). Wybór miejsca implantacji cewnika podyktowany by³ przeciwwskazaniami do kaniulacji ¿y³y szyjnej wewnêtrznej [3,7] oraz brakiem
zgody pacjenta na tak¹ lokalizacjê cewnika. Implantacji cewnika dokonano w sposób typowy. Po
u³o¿eniu chorego w pozycji na wznak (przy uniesieniu tu³owia ze wzglêdu na siln¹ dusznoæ zwi¹zan¹ z masywnym przewodnieniem) pod poladki pod³o¿ono poduszkê w celu wypchniêcia pachwiny ku górze. Próba odwiedzenia uda i wykonanie
rotacji zewnêtrznej w stawie biodrowym nieskuteczne ze wzglêdu na warunki anatomiczne (przykurcz i ograniczenie ruchomoci w stawie biodrowym po endoprotezoplastyce tego stawu). Po znieczuleniu 1% roztworem ksylokainy zlokalizowano
¿y³ê udow¹ cienk¹ ig³¹ 23G(0,6x30) oko³o 2cm
poni¿ej prawego wiêzad³a pachwinowego na g³êbokoci oko³o 1,5 cm. Metod¹ Seldingera po prowadnicy wprowadzono do ¿y³y udowej cewnik dializacyjny dwukana³owy 12F x 20 cm produkcji
Balton. Do kaniulacji ¿y³ udowych u doros³ych nale¿y u¿ywaæ kaniul o d³ugoci co najmniej 20 cm
by zmniejszyæ ryzyko recyrkulacji krwi w cewniku
(6). Po sprawdzeniu dro¿noci obu kana³ów cewnik przyszyto do skóry. Po za³o¿eniu cewnika rozpoczêto zabieg hemodializy. Jako antykoagulant
zastosowano Fraxiparine 0,3 ml (2850 j.m.A Xa/
0,3 ml) produkcji Glaxo Smith Kline. Podczas ca-

Rycina 2
Zdjêcie celowane na cewnik naczyniowy po podaniu kontrastu - widoczny wyp³yw kontrastu poza naczynie.
X-ray focused on the catheter after contrast administration- contrast is seen
out of the vessel.

³ego zabiegu chory niespokojny, czêsto zmieniaj¹cy pozycjê cia³a, zginaj¹cy koñczyny dolne. Pod
koniec 3 godziny zabiegu chory zg³osi³ gwa³towny
ból w podbrzuszu; dosz³o do nag³ego wzrostu cinienia ¿ylnego na czujniku aparatu do hemodializy i zatrzymania pompy krwi. Zabieg hemodializy
przerwano. Próba zaaspirowania krwi z koñcówki
¿ylnej cewnika nieskuteczna. Wobec podejrzenia
uszkodzenia ciany ¿y³y biodrowej wspólnej prawej zabieg hemodializy zakoñczono. Chorego pod³¹czono pod monitor EKG kontroluj¹c czynnoæ
serca, cinienie têtnicze i saturacjê. W odstêpach
co 2 godziny kontrolowano hematokryt. Przygotowano 2 j. koncentratu krwinek czerwonych, wezwano chirurga na konsultacjê. Cewnik pozostawiono
w naczyniu; unieruchomiono koñczynê doln¹ praw¹. W celu weryfikacji podejrzenia uszkodzenia
naczynia ¿ylnego wykonano badanie radiologiczne jamy brzusznej bez kontrastu (Ryc.1) oraz po
podaniu rodka kontrastowego do koñcówki ¿ylnej cewnika (Ryc.2). W badaniu rentgenowskim
stwierdzono wyp³yw kontrastu poza wiat³o naczynia. Nastêpnego dnia wykonano badanie tomograficzne jamy brzusznej bez kontrastu. W badaniu
tym stwierdzono obecnoæ zaotrzewnowego krwiaka po stronie prawej z wolnym p³ynem i pêcherzykami powietrza. Po konsultacji chirurga naczyniowego cewnik pozostawiono w naczyniu przez kolejne 3 doby w celu doprowadzenia do wykrzepniêcia krwiaka. W 4 dobie cewnik usuniêto - bez
powik³añ.
W zwi¹zku z koniecznoci¹ kontynuowania
leczenia nerkozastêpczego, po ust¹pieniu objawów obrzêku p³uc, pacjentowi zaproponowano implantacjê cewnika permanentnego do ¿y³y szyjnej
wewnêtrznej. Chory kolejny raz nie wyrazi³ zgody
na zabieg. Pacjent na w³asne ¿yczenie wypisany do
domu. Po 2 tygodniach zdecydowa³ siê na leczenie
nerkozastêpcze metod¹ dializy otrzewnowej.
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Dyskusja
Przebicie naczynia ¿ylnego podczas
zak³adania cewnika dializacyjnego jest doæ
rzadkim powik³aniem. Mo¿e do niego dojæ
najczêciej w trakcie zabiegu wprowadzania po prowadniku rozszerzacza, lub samego cewnika w przypadku gdy cewnik wprowadzany jest przy zbyt p³ytkim po³o¿eniu
prowadnika [9]. W opisywanym przypadku
cewnik naczyniowy by³ wprowadzony prawid³owo (prawid³owa funkcja cewnika przez
okres ok. 3 godzin trwania zabiegu hemodializy). Po za³o¿eniu cewnika naczyniowego przez ¿y³ê udow¹ nie stosuje siê rutynowo badañ obrazowych w celu oceny po³o¿enia koñcówki cewnika. W celu zmniejszenia ryzyka powik³añ kaniulacji zaleca siê
natomiast wykonanie zabiegu pod kontrol¹
USG (Rycina 1,2).
W omawianym przypadku za wyborem
miejsca dostêpu naczyniowego do ¿y³y udowej przemawia³ fakt masywnego przewodnienia chorego z objawami obrzêku p³uc [7].
Jako czynnik niemedyczny, brak zgody pacjenta na implantacjê cewnika do ¿y³y szyjnej. Podczas zak³adania cewnika naczyniowego nie uda³a siê próba odwiedzenia i rotacji koñczyny dolnej. Takie u³o¿enie koñczyny ma u³atwiæ lokalizacjê ¿y³y udowej i
zmniejszyæ ryzyko powik³añ zwi¹zanych z
nak³uciem têtnicy udowej b¹d uszkodzeniem nerwu udowego [5]. Cewnik zosta³
za³o¿ony w sposób typowy bez ¿adnych
komplikacji. Skrzyde³ka cewnika przyszyto
do skóry nici¹ chirurgiczn¹ oraz zabezpieczono ja³owym opatrunkiem [8]. Poduszka
spod poladków zosta³a wyjêta tu¿ przed
rozpoczêciem zabiegu hemodializy, ale po
przyszyciu skrzyde³ek cewnika do skóry.
Zmiana pozycji chorego mog³a mieæ wp³yw
na nieznaczne przemieszczenie siê cewnika wewn¹trz naczynia biodrowego. Brak
wspó³pracy pacjenta podczas zabiegu
(zmiana pozycji cia³a, gwa³towne zginanie
koñczyn dolnych w stawach biodrowych)
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oraz fakt umocowania cewnika do skóry uda
mog¹ mieæ wp³yw na jego przemieszczanie
wewn¹trz naczynia. W opisywanym przypadku nie bez znaczenia na strukturê ciany naczyñ i ich wra¿liwoæ na urazy mechaniczne mo¿e mieæ wp³yw niemal 20-letnia
steroidoterapia zwi¹zana z leczeniem RZS.
Podsumowanie
W przypadku koniecznoci wykonania
w trybie pilnym zabiegu hemodializy najlepszym rozwi¹zaniem jest implantacja cewnika dwukana³owego, bezmufkowego do ¿y³y
g³ównej górnej lub dolnej.
Wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na
efektywnoæ hemodializy jest dobranie odpowiedniej d³ugoci cewnika w celu zmniejszenia ryzyka recyrkulacji (6).
Dostêp przez ¿y³ê udow¹, szczególnie
u pacjentów z przeciwwskazaniami do kaniulacji ¿y³ szyjnych czy podobojczykowych,
jest prost¹, pozbawion¹ gronych powik³añ
metod¹ umo¿liwiaj¹c¹ wykonanie hemodializy.
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Wydaje siê, ¿e unieruchomienie koñczyny, w której naczyniu znajduje siê cewnik
do hemodializy mo¿e mieæ wp³yw na ograniczenie iloci potencjalnych powik³añ zwi¹zanych z mo¿liwym przemieszczaniem siê
cewnika wewn¹trz wiat³a naczynia.
W przypadku podejrzenia przebicia naczynia cewnikiem podczas zabiegu nale¿y
przerwaæ zabieg, nie wype³niaæ kana³ów
cewnika antykoagulantem, pozostawiæ cewnik w naczyniu do wykrzepniêcia jego kana³ów i potencjalnego krwiaka pozanaczyniowego, monitorowaæ stan chorego (cinienie
têtnicze, morfologia krwi), usun¹æ cewnik po
kilku dniach po zorganizowaniu siê krwiaka
pozanaczyniowego, który ma stanowiæ swoiste zabezpieczenie przed wyp³ywem krwi
poza naczynie przez otwór po usuniêtej kaniuli.
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