PRACE
ORYGINALNE
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Pomimo zaleceñ NKF K/DOQI cewniki naczyniowe s¹ zbyt czêsto wykorzystywane jako dostêp naczyniowy do hemodializy (HD). W naszym badaniu ocenilimy stosowanie cewników d³ugoterminowych jako pierwszego dostêpu naczyniowego do HD w stosunku do cewników d³ugoterminowych zak³adanych
jako kolejny po cewnikach czasowych dostêp naczyniowy (DN) z uwzglêdnieniem oceny okresu u¿ytkowania i funkcjonowania cewników, adekwatnoci dializy oraz czêstoci i charakteru powik³añ. Badaniem objêto kolejnych 80 d³ugoterminowych cewników do HD. Cewniki zak³adano metod¹ Seldingera pod kontrol¹ USG i fluoroskopii w okresie od marca 2004 do stycznia 2010 roku. Wykazano, i¿ redni okres funkcjonowania cewników d³ugoterminowych zak³adanych
po cewniku czasowym nie by³ znamiennie krótszy w stosunku do cewników
d³ugoterminowych zak³adanych jako pierwszy dostêp naczyniowy. Stwierdzono jednak ¿e jako pierwszy dostêp naczyniowy do hemodializoterapii winien
byæ zastosowany cewnik d³ugoterminowy z uwagi na mniejsz¹ liczbê dni hospitalizacji z powodu powik³añ w stosunku procedury zak³adania cewnika czasowego a nastêpnie cewnika d³ugoterminowego. Stosowanie cewników czasowych winno byæ ograniczone do hemodializoterapii ze wskazañ nag³ych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2013, 17, 19-23)
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Despite the recommendations of the NKF K/DOQI catheters are too often
used as vascular access for haemodialysis (HD). In our study, we assessed the
use of long-term haemodialysis catheters as first vascular access for HD compare to the use of long-term haemodialysis catheters as subsequent vascular
access for HD on the basis of catheter patency, dialysis adequacy, and complications. In the study we included 80 consecutive long-term haemodialysis catheters. Catheters were inserted by Seldinger technique under ultrasound and
fluoroscopy in the period from March 2004 to January 2010. It has been shown
that the average patency time of long-term catheters inserted after short-term
catheter was not significantly shorter compared to the long-term catheters inserted as first vascular access. It was found, however, that as the first vascular
access for haemodialysis in patient without arterio-venous fistula a long-term
catheter should be used due to the smaller number of days of hospitalization
caused by catheter related complications, in respect of procedures for the insertion of long-term catheter after short-term catheter. Application of short-term
catheters should be limited to an emergency haemodialysis.
(NEPROL. DIAL. POL. 2013, 17, 19-23)

Wstêp
Zgodnie z NKF K/DOQI (National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes
Quality Initiative) z³otym standardem dostêpu naczyniowego (DN) do hemodializy jest
przetoka têtniczo ¿ylna z naczyñ w³asnych
chorego. Mimo to, jak wynika z danych
DOPPS II (2002-2004) (Dialysis Outcomes
and Practice Patterns Study) cewniki naczyniowe do hemodializy (HD) zak³adane do ¿y³
centralnych stosowano odpowiednio u 18%
chorych przewlekle dializowanych w Europie, 25% w USA oraz 33% w Kanadzie. Program HD z u¿yciem cewników naczyniowych
rozpoczynano jeszcze u wy¿szego odsetka
chorych wynosz¹cego od 46 do 70% tych
populacji [10]. Z badania DOPPS III (20052007) wynika, i¿ problem ten jest nadal aktualny [2].

Vassalotti i wsp. przedstawili na ³amach
Seminars in Dialysis strategiê promuj¹c¹ w
Stanach Zjednoczonych przetokê têtniczo¿yln¹ (pt¿) jako pierwszy DN i ograniczaj¹c¹ stosowanie centralnych cewników naczyniowych (CCN) jako pierwszego dostêpu
naczyniowego. Strategia ta zapocz¹tkowana w 2003 roku przynios³a istotne korzyci
w postaci zwiêkszenia udzia³u chorych planowo rozpoczynaj¹cych program dializoterapii z u¿yciem pt¿ z 32% w 2003 roku do
63 % w 2011 roku. Równoczenie ustabilizowano na poziomie 23% udzia³ dostêpu
naczyniowego z zastosowaniem CCN w
przewlek³ej dializoterapii. Mimo gorszego
rokowania odnonie czasu u¿ytkowania
CCN autorzy pracy odnotowali w latach
1996-2007 1,5-3,0 krotny wzrost tego dostêpu u pacjentów planowych i to nawet
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wród pacjentów rokuj¹cych d³ugotrwa³y
program HD tj. bez cukrzycy oraz w grupie
wiekowej do 70 roku ¿ycia. Niepokoj¹cym
by³ jednak fakt, i¿ 58-73% pacjentów rozpoczyna³o program dializacyjny z zastosowaniem CCN, mimo i¿ byli konsultowani przez
nefrologa na kilka miesiêcy przed rozpoczêciem programu HD [16].
W Polsce nie ma aktualnych danych
odnonie liczby chorych przewlekle dializowanych z u¿yciem cewników naczyniowych.
Wed³ug W³adys³awa Su³owicza na stu chorych rozpoczynaj¹cych HD w Polsce po³udniowo-wschodniej w roku 2001 a¿ u 53%
stosowano cewniki naczyniowe, g³ównie
czasowe. W kolejnych latach wzrós³ jednak¿e odsetek chorych w Polsce po³udniowowschodniej dializowanych z u¿yciem cewników d³ugoterminowych z 14,3% w 2006
do 20,5 % w roku 2010 [13].
U¿ytkowanie CCN obarczone jest wystêpowaniem powik³añ wczesnych zwi¹zanych z zabiegiem zak³adania cewnika oraz
powik³añ pónych zwi¹zanych z obecnoci¹
i lub u¿ytkowaniem cewnika. Do powik³añ
wczesnych nale¿¹ miêdzy innymi nieudana
próba za³o¿enia cewnika oraz pierwotna niesprawnoæ cewnika, polegaj¹ca na braku
mo¿liwoci u¿ycia cewnika podczas pierwszej dializy. Powik³ania póne to: zaka¿enie
ujcia lub kana³u cewnika, bakteriemia zwi¹zana z cewnikiem (bakteriemia odcewnikowa), zakrzepica, zator powietrzny p³uc, zespó³ ¿y³y g³ównej górnej. Z rzadszych powik³añ wymienia siê wysiêk op³ucnowy b¹d
krwiak op³ucnej, przemieszczenie siê cewnika wewn¹trz lub poza wiat³o naczynia
oraz uszkodzenie cewnika [11].
Celem pracy by³a retrospektywna ocena stosowania cewników d³ugoterminowych
jako pierwszego dostêpu naczyniowego do
HD w stosunku do cewników d³ugoterminowych zak³adanych jako kolejny po cewnikach czasowych dostêp naczyniowy z
uwzglêdnieniem oceny okresu u¿ytkowania
i funkcjonowania cewników, adekwatnoci
dializy oraz czêstoci i charakteru powik³añ.
Materia³ i metody

Badanie przeprowadzono w jednym orodku
(Klinika Chorób Wewnêtrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM) w okresie od marca 2004 do stycznia 2010 roku. Cewniki zak³adano osobicie przezskórnie metod¹ Seldingera. Procedura odbywa³a siê pod kontrol¹ USG i fluoroskopii. Badaniem
objêto kolejnych 80 d³ugoterminowych cewników
do HD u 60 chorych z nieodwracaln¹ niewydolnoci¹ nerek (nnn) poddawanych hemodializoterapii
w tym 37 mê¿czyzn (62%), i 23 kobiety (38%) w
wieku od 27 do 90 lat (redni wiek 66 lat). W grupie tej chorzy z nadcinieniem têtniczym stanowili
40%, z cukrzyc¹ 7%, a z nadcinieniem têtniczym
i cukrzyc¹ 37% badanych.
Chorych w³¹czonych do badania podzielono
na dwie grupy:
 grupa A - chorzy w liczbie 46, u których
d³ugoterminowe cewniki do HD zak³adano do ¿y³
centralnych jako kolejny po cewnikach czasowych
dostêp naczyniowy do HD;
 grupa B - chorzy w liczbie 14, u których
d³ugoterminowe cewniki do HD zak³adano do ¿y³
centralnych jako pierwszy dostêp naczyniowy do HD.
Nie stwierdzono ró¿nicy znamiennej statystycznie miêdzy grup¹ A i B w zakresie liczby ko20

biet i mê¿czyzn, wieku, udzia³u chorych z cukrzyc¹, nadcinieniem têtniczym b¹d cukrzyc¹ i nadcinieniem têtniczym (p>0,3).
Ograniczona dostêpnoæ jednego typu cewnika by³a powodem zastosowania 6 ró¿nych rodzajów dwukana³owych nieimpregnowanych cewników d³ugoterminowych do HD. Wobec nie wykazania w dostêpnym pimiennictwie jednoznacznej
przewagi budowy któregokolwiek typu cewnika nie
analizowano wp³ywu budowy cewnika na jego funkcjonowanie [12,14,15].
Sporód 80 (66 w grupie A i 14 w grupie B)
cewników d³ugoterminowych 49 tj. 61 % za³o¿ono
przez ¿y³y szyjne wewnêtrzne. W nastêpnej kolejnoci by³y to ¿y³y udowe (n = 17; 21%) i podobojczykowe (n = 14; 18%). Wszyscy chorzy w grupie
B mieli za³o¿one cewniki przez ¿y³y szyjne wewnêtrzne. Dostêp przez ¿y³y podobojczykowe stosowano wy³¹cznie u chorych zdyskwalifikowanych
z wytworzenia pt¿ b¹d braku mo¿liwoci dostêpu
do innych ¿y³ centralnych.
Celem oceny powik³añ wczesnych tzn. zwi¹zanych z zabiegiem zak³adania cewnika oraz powik³añ pónych tzn. zwi¹zanych z obecnoci¹ i lub
u¿ytkowaniem cewnika zastosowano nastêpuj¹ce
kryteria.
Okres (czas) u¿ytkowania (obserwacji) cewnika - jest to liczba dni od za³o¿enia cewnika do
jego usuniêcia, zakoñczenia u¿ytkowania lub zgonu chorego. Okres (czas) funkcjonowania cewnika - jest to liczba dni od za³o¿enia cewnika do jego
usuniêcia z powodu niedro¿noci, infekcji zwi¹zanej z cewnikiem lub uszkodzenia.
Adekwatna hemodializa to dawka dializy pozwalaj¹ca na utrzymanie chorego w dobrym stanie klinicznym, z zalecanymi parametrami gospodarki wodno-elektrolitowej, prawid³owymi wielkociami przestrzeni p³ynowych ustroju oraz prawid³owymi wartociami cinienia têtniczego krwi. Za
kryterium adekwatnej dializy uznawano klirens tygodniowy mocznika (wskanik dializy, Kt/V) o wartoci co najmniej 1,2 oraz wartoæ URR (Urea Reduction Rate - stopieñ redukcji stê¿enia mocznika, stopieñ wydializowania mocznika) o wartoci
co najmniej 65% przy stosowaniu 3 dializ w tygodniu. Za nieprawid³owo funkcjonuj¹cy cewnik uznano cewnik niepozwalaj¹cy uzyskaæ wartoci Kt/V i
URR mieszcz¹cych siê w granicach zalecanej adekwatnej dializy.
Powik³ania odcewnikowe podzielono na powik³ania wczesne - zwi¹zane z zabiegiem zak³adania cewnika i powik³ania póne - zwi¹zane z
obecnoci¹ i/lub u¿ytkowaniem cewnika.
Zaka¿enia miejscowe, tzn. infekcje przebiegaj¹ce bez bakteriemii, podzielono na infekcje
miejsca wyprowadzenia cewnika na skórê oraz
infekcje tunelu cewnika. Za kryterium infekcji miejsca wyprowadzenia cewnika na skórê uznawano
zmiany zapalne tkanek w tej okolicy nieprzekraczaj¹ce miejsca usytuowania mankietu dakronowego cewnika, po³¹czone z wyciekiem ropnym i
wzrostem mikroorganizmów potwierdzonym mikrobiologicznie. Za kryterium infekcji tunelu cewnika
uznawano zmiany zapalne pow³ok cia³a nad cewnikiem proksymalnie do miejsca usytuowania mankietu dakronowego cewnika, po³¹czone z wyciekiem ropnym i wzrostem mikroorganizmów potwierdzonym mikrobiologicznie.
Bakteriemie zwi¹zane z centralnym dostêpem

naczyniowym (CLABSI - Central Line-Associated
Bloodstream Infections) rozpoznawano zgodnie z
wytycznymi zaproponowanymi przez CDC/NHSN
(Center of Disease Control and Prevention, National Healthcare Safety Network) [9]. Czêstoæ epizodów bakteriemii przeliczono na 1000 dni u¿ytkowania cewnika.
Analiza statystyczna wyników
Do analizy statystycznej u¿yto programu STATISTICA wersja 9. Czas u¿ytkowania cewników do
HD obliczano przy pomocy testu rangowego Kruskala-Wallisa. Do analizy czasu funkcjonowania
cewników u¿yto metody Kaplana-Meiera. Otrzymane t¹ metod¹ wyniki porównano testem log-rank.
Aby sprawdziæ czy istnieje statystycznie znamienna ró¿nica redniego okresu funkcjonowania cewników wykonano test U Manna-Whitneya. W celu
weryfikacji istotnoci ró¿nic statystycznych wykonano test Wilcoxona Gehana. Za poziom poziomo
istotnoci statystycznej przyjêto p=0,05.
Wyniki
Czas u¿ytkowania i funkcjonowania
cewników
£¹czny czas u¿ytkowania cewników d³ugoterminowych wyniós³ 29505 dni tj. 22659
dni dla grupy A i 6846 dni dla grupa B. redni
okres u¿ytkowania cewników d³ugoterminowych w naszym materiale wyniós³ 369 dni
[mediana 422 dni].
redni okres funkcjonowania d³ugoterminowych cewników do HD wyniós³ 370 dni,
mediana 287 dni. Okres funkcjonowania d³ugoterminowych cewników do HD za³o¿onych
w górnej po³owie cia³a tj. przez ¿y³y szyjne
wewnêtrzne b¹d podobojczykowe by³ statystycznie znamiennie d³u¿szy w stosunku
do za³o¿onych w dolnej po³owie cia³a tj.
przez ¿y³y udowe i wyniós³ odpowiednio 407
dni [mediana 320 dni] i 234 dni [mediana
198 dni] (p=0,009) (rycina 1).
Nie znaleziono statystycznie znamiennej ró¿nicy w okresie funkcjonowania d³ugoterminowych cewników do HD za³o¿onych
przez ¿y³y szyjne wewnêtrzne b¹d podobojczykowe (p=0,90). redni okres funkcjonowania cewników d³ugoterminowych zak³adanych po cewniku czasowym - grupa A,
(344 dni, mediana 254 dni) nie by³ znamiennie krótszy w stosunku do okresu funkcjonowania cewników d³ugoterminowych zak³adanych jako pierwszy dostêp naczyniowy grupa B (490 dni, mediana 559 dni) (p=
0,24). Okres funkcjonowania d³ugoterminowych cewników do HD za³o¿onych w górnej
po³owie cia³a nie by³ statystycznie znamiennie d³u¿szy w grupie B w stosunku do grupy
A i wyniós³ odpowiednio 490 [mediana 559
dni] i 383 [mediana 273 dni] dni (p=0,676).
Równie¿ okres funkcjonowania d³ugoterminowych cewników do HD za³o¿onych przez
¿y³y szyjne wewnêtrzne nie by³ statystycznie znamiennie d³u¿szy w grupie B w stosunku do grupy A i wyniós³ odpowiednio 506
dni [mediana 559 dni] i 383 dni [mediana
259 dni] (p=0,525) (rycina 2)
Adekwatnoæ hemodializy
Nie wykazano znamiennej statystycznie
ró¿nicy w zakresie adekwatnoci hemodializy oznaczanej za pomoc¹ wskanika Kt/V
i URR dla cewników d³ugoterminowych ujêtych w grupie A i grupie B. Adekwatnoæ dializ mierzona za pomoc¹ wskaników Kt/V i
URR wynosi³a rednio 1,1 i 59%.
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Odsetek funkcjonuj¹cych cewników (1=100%)

Dni

VJID/S - ¿. szyjna wewnêtrzna prawa/lewa,
VSD/S -¿. podobojczykowa prawa/lewa,
VFD/S- ¿. udowa prawa/lewa

Rycina 1
Okres funkcjonowania d³ugoterminowych cewników do HD z uwzglêdnieniem podzia³u na cewniki zak³adane do ¿y³ górnej po³owy cia³a (VJID/S i VSD/S) lub dolnej po³owy cia³a (VFD/S).
Long-term haemodialysis catheter survival inserted through internal jugular and subclavian veins (VJID/S
and VSD/S) compare to femoral veins (VFD/S
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Rycina 2
Okres funkcjonowania d³ugoterminowych cewników do HD zak³adanych przez ¿y³ szyjne wewnêtrzne (VJID/
S) z uwzglêdnieniem podzia³u grupê A i B.
Long-term haemodialysis catheter survival inserted through internal jugular veins in group A and B.
Tabela I
Bakteriemie zwi¹zane z cewnikami do HD na 1000 dni u¿ytkowania cewników.
Central line associated blond stream infections (CLABSI) per 1000 catheter days.
Grupa i/lub
Liczba
Liczba bakteriem ii/
Liczba bakteriem ii
m iejsce za³o¿enia
cew ników liczba cew ników /liczba chory ch na 1000 dni u¿y tkow ania cew ników
Grupa
A i B ³¹cznie

80

24/16/16

0,81

A

66

19/12/12

0,84

B

14

5/4/4

0,73

49

13/8/8

0,70

M iejsce za³o¿enia cew nika
Grupa A VJID/S+VSD/S
Grupa B VJID/S+VSD/S

14

5/4/4

0,73

VJID/S+VSD/S ³¹cznie

63

18/12/12

0,70

V FD / S

17

6/4/4

1,52

VJID/S - ¿. szyjna wewnêtrzna prawa/lewa, VSD/S -¿. podobojczykowa prawa/lewa, VFD/S- ¿ udowa prawa/lewa
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Nie stwierdzono znamiennej statystycznie ró¿nicy w wielkoci za³o¿onych (p=0,41)
oraz uzyskanych (p=0,86) przep³ywów krwi
w cewnikach d³ugoterminowych grupy A w
stosunku do grupy B. Za³o¿ony redni przep³yw krwi w grupie A i B wyniós³ odpowiednio 234 i 225 ml/min, a przep³yw uzyskany
odpowiednio 219 i 221 ml/min. Nie stwierdzono równie¿ znamiennej statystycznie
ró¿nicy miêdzy wielkociami za³o¿onego i
uzyskanego przep³ywu krwi w cewnikach
d³ugoterminowych za³o¿onych w górnej
b¹d dolnej po³owie cia³a.
Powik³ania
W badane populacji nie obserwowano
powik³añ wczesnych, w szczególnoci nieudanej próby za³o¿enia cewnika lub pierwotnej niesprawnoci cewnika.
Powik³ania póne dostêpu do ¿y³ centralnych z zastosowaniem cewników d³ugoterminowych przedstawiaj¹ siê jak nastêpuje.
Zaka¿enia miejscowe wyst¹pi³y u 7 sporód 60 obserwowanych chorych (5 w grupie A i 2 w grupie B). £¹cznie zanotowano
13 zaka¿eñ miejscowych objawiaj¹cych siê
zaczerwienieniem oraz wyciekiem ropnym
w miejscu wyprowadzenia cewnika na pow³oki cia³a. A¿ 10 z 13 zaka¿eñ by³o wywo³ane przez bakterie Gram dodatnie, w tym
w 7 przypadkach by³y to szczepy oportunistyczne. Najczêstszymi patogenami by³y:
Staphylococcus aureus MLSB (MacrolideLincosamide-Streptogramin B) (3 epizody)
i Staphylococcus epidermidis MRCNS (Methicillin Resistant Coagulase-Negative Staphylococci) (3 epizody). Wszystkie te zaka¿enia zosta³y skutecznie wyleczone. Nie
wykazano ró¿nic znamiennych statystycznie miêdzy liczb¹ zaka¿eñ a miejscem dostêpu naczyniowego (górna/dolna po³owa
cia³a) jak równie¿ miêdzy grup¹ A a B w
przeliczeniu na 1000 dni u¿ytkowania cewnika (p>0,05). Liczba zaka¿eñ miejscowych
wynios³a 0,44 epizodu na 1000 dni u¿ytkowania cewnika. W badanej grupie nie odnotowano zaka¿eñ tunelu cewnika.
Bakteriemie zwi¹zane z u¿ytkowaniem
cewników d³ugoterminowych do hemodializy odnotowano w przypadku 16 cewników
u 16 chorych. £¹cznie wyst¹pi³y 24 epizody
bakteriemii zwi¹zanych z cewnikami w tym
w grupie A - 19 bakteriemii u 12 chorych, w
grupie B - 5 bakteriemii u 4 chorych (w czterech epizodach bakteriemie wywo³ane by³y
dwoma szczepami bakterii). Wyhodowano
28 szczepów bakteryjnych (19 szczepów
Gram dodatnich i 9 szczepów Gram ujemnych) w tym 6 szczepów oportunistycznych.
Najczêciej hodowan¹ bakteri¹ by³ Staphylococcus epidermidis odpowiedzialny za
29% wszystkich epizodów bakteriemii. Kolejnymi, co do czêstoci wystêpowania bakteriami odpowiedzialnymi za CLABSI by³y
Staphylococcus aureus i Enterobacter cloacae (po 17% epizodów bakteriemii). Najwiêksz¹ liczbê bakteriemii (4 bakteriemie)
zwi¹zanych z cewnikiem odnotowano u pacjentki E (lat 69) u której cewnik funkcjonowa³ przez 780 dni. Bakteriemie te wyst¹pi³y w 19, 625, 717 i 775 dniu u¿ytkowania
cewnika za³o¿onego przez ¿y³ê szyjn¹ wewnêtrzn¹ praw¹ i by³y wywo³ane przez Enterobacter cloacae. Cewnik ten nie by³ wymieniany ze wzglêdu na niedro¿noæ ¿y³
górnej po³owy cia³a po wczeniejszych wielokrotnych cewnikowaniach z u¿yciem cew-
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ników czasowych oraz brak zgody chorej na
za³o¿enie cewnika do ¿y³ udowych. Nie wykazano ró¿nic znamiennych statystycznie
miêdzy liczb¹ bakteriemii zwi¹zanych z u¿ytkowaniem cewnika d³ugoterminowego a
miejscem dostêpu naczyniowego (górna/
dolna po³owa cia³a) oraz miêdzy grup¹ A a
grup¹ B w przeliczeniu na 1000 dni u¿ytkowania cewnika (p>0,05). Odnotowano rednio 0,81 epizodu bakteriemii na 1000 dni
u¿ytkowania cewników d³ugoterminowych
do HD (tabela I).
W materiale w³asnym zaka¿enia zwi¹zane z u¿ytkowaniem d³ugoterminowych
cewników naczyniowych do HD wystêpowa³y z czêstoci¹ 1,25 epizodu na 1000 dni
u¿ytkowania cewnika. Po uwzglêdnieniu
podzia³u na cewniki zak³adane do ¿y³ górnej po³owy cia³a lub ¿y³ udowych wartoci
te nie ró¿ni³y siê znamiennie statystycznie
(p=0,22) i wynosi³y odpowiednio 1,14 epizodu dla naczyñ górnej po³owy cia³a oraz
2,02 epizodu dla naczyñ udowych na 1000
dni u¿ytkowania cewnika d³ugoterminowego do HD. Liczba wszystkich zaka¿eñ przypadaj¹cych na 1000 dni u¿ytkowania cewnika wynosi³y odpowiednio 1,24 i 1,31 epizodu dla grupy A i B (ró¿nica nie znamienna statystycznie; p=1,0).
Przyczyny zakoñczenia u¿ytkowania
cewników d³ugoterminowych
do hemodializy
Z 80 ocenianych cewników d³ugoterminowych do HD usuniêto 63 cewniki, pozosta³e 17 cewników funkcjonowa³o prawid³owo w momencie zakoñczenia badania w
styczniu 2010 roku. W 30 przypadkach powodami usuniêcia cewnika by³y powik³ania
zwi¹zane z cewnikiem, w tym w 2 przypadkach zgon chorego w trakcie nieskutecznego leczenia bakteriemii zwi¹zanej z cewnikiem. Pozosta³e 33 cewniki usuniêto z przyczyn niezwi¹zanych z cewnikiem.
Przyczyny zakoñczenia u¿ytkowania
cewnika zwi¹zane z cewnikiem:
 Niedro¿noæ cewnika (10/33%);
 Samoistne wysuniêcie lub usuniêcie
cewnika (5/17%);
 Uszkodzenie mechaniczne cewnika
(3/10%);
 Krwawienie z okolicy
wyprowadzenia cewnika na skórê
(1/3%);
 Zespó³ ¿y³y g³ównej górnej (1/3%)
 Bakteriemie zwi¹zane z cewnikiem
(8/27%);
 Zgon chorego w trakcie leczenia
bakteriemii zwi¹zanej z cewnikiem
(2/7%).
Najczêstszym powodem usuniêcia cewnika by³y: niedro¿noæ cewnika, bakteriemia,
b¹d samoistne usuniêcie lub wysuniêcie
cewnika z naczynia.
redni czas pojedynczej hospitalizacji z
powodu powik³añ zwi¹zanych z u¿ytkowaniem cewników d³ugoterminowych wyniós³
13 dni. Liczba dni hospitalizacji przypadaj¹cych na jeden cewnik, jak równie¿ na 1000
dni u¿ytkowania cewnika zak³adanego przez
¿y³y udowe by³a statystycznie znamiennie
wiêksza ni¿ dla cewnika zak³adanego przez
¿y³y szyjne wewnêtrzne b¹d podobojczykowe. Liczba dni hospitalizacji z powodu
powik³añ zwi¹zanych z cewnikami d³ugoterminowymi przypadaj¹ca na 1000 dni u¿ytkowania cewników zak³adanych przez ¿y³y
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szyjne wewnêtrzne by³a statystycznie znamiennie wiêksza w grupie A w stosunku do
grupy B i wynosi³a odpowiednio 14 i 5 dni.
Szczegó³owa analiza hospitalizacji z powodu powik³añ zwi¹zanych z cewnikiem s¹
przedmiotem odrêbnego doniesienia [6].
Dyskusja
Praktyka kliniczna wykazuje, ¿e pomimo istniej¹cych od wielu lat wytycznych dotycz¹cych wytwarzania dostêpu naczyniowego do hemodializoterapii odsetek chorych
dializowanych z wykorzystaniem cewnika
naczyniowego jest nadal bardzo wysoki. U
znacznej liczby chorych przed za³o¿eniem
cewnika d³ugoterminowego stosuje siê,
obarczone licznymi powik³aniami, czasowe
cewniki do hemodializy. Uwa¿alimy zatem
za celowe przedstawienie w³asnych dowiadczeñ dotycz¹cych u¿ytkowania d³ugoterminowych cewników naczyniowych do
hemodializy zak³adanych do centralnych
naczyñ ¿ylnych.
W ostatnich 10 latach ukaza³y siê tylko
dwie publikacje, w których porównywano
okres funkcjonowania cewników d³ugoterminowych stosowanych jako pierwszy dostêp
naczyniowy w stosunku do cewników d³ugoterminowych stosowanych jako kolejny
dostêp naczyniowy po wczeniejszych czasowych cewnikach do HD [4,7].
W badaniu w³asnym w przypadku cewników implantowanych przez ¿y³y szyjne
wewnêtrzne b¹d podobojczykowe okaza³o
siê, i¿ redni okres funkcjonowania cewników d³ugoterminowych zak³adanych po cewniku czasowym nie by³ znamiennie krótszy
w stosunku do cewników d³ugoterminowych
zak³adanych jako pierwszy dostêp naczyniowy. Natomiast Fry i wsp. wykazali statystycznie znamienn¹ ró¿nicê (p<0,0001) okresu
funkcjonowania pierwszego cewnika d³ugoterminowego do HD (mediana 647 dni) w
stosunku do cewnika d³ugoterminowego
zak³adanego jako kolejny dostêp naczyniowy (mediana 403 dni) [4]. Natomiast Little i
wsp. wykazali, i¿ okres funkcjonowania dopiero czwartego w kolejnoci cewnika naczyniowego do HD jest znamiennie krótszy
w stosunku do cewnika zak³adanego jako
pierwszy dostêp naczyniowy [7]. W odniesieniu do cewników d³ugoterminowych zak³adanych do ¿y³ udowych podobnej analizy nie prowadzono i to zarówno w badaniu
w³asnym jak i dostêpnym pimiennictwie.
Wynika to z faktu, i¿ dostêp ten nie jest stosowany jako pierwszy lecz jako kolejny dostêp naczyniowy do HD. Zarówno w badaniu w³asnym jak i doniesieniach innych autorów wykazano znamiennie d³u¿szy okres
funkcjonowania cewników d³ugoterminowych zak³adanych przez ¿y³y szyjne wewnêtrzne w stosunku do ¿y³ udowych [4,9].
Zastosowanie w badaniu w³asnym definicji bakteriemii zwi¹zanej z cewnikiem
(CLABSI) mog³o spowodowaæ rozpoznanie
wiêkszej liczby epizodów bakteriemii na
1000 dni u¿ytkowania cewnika ni¿ w innych
opracowaniach stosuj¹cych bardziej restrykcyjn¹ definicjê bakteriemii odcewnikowej
(CRBSI - catheter-related blood stream infection). Tymczasem analiza epizodów bakteriemii zwi¹zanych z u¿ytkowaniem d³ugoterminowych cewników do HD z zastosowaniem definicji CLABSI wykaza³a rzadkie
wystêpowanie tego powik³ania w materiale

w³asnym. Wartoci te wynios³y rednio 0,81
epizodu na 1000 dni u¿ytkowania cewnika.
W przypadku cewników d³ugoterminowych
do HD zak³adanych do ¿y³ górnej po³owy
cia³a lub ¿y³ udowych liczba epizodów bakteriemii w materiale w³asnym wynios³a odpowiednio 0,7 i 1,52 epizodu na 1000 dni
u¿ytkowania cewnika i nie ró¿ni³a siê znamiennie statystycznie (p>0,05).
Czêstoæ wystêpowania bakteriemii odcewnikowej (CRBSI) okrelana jest na 2,55,5 przypadków na 1000 dni u¿ytkowania
cewnika, lub 0,9-2,0 epizodów u jednego
chorego na 12 miesiêcy u¿ytkowania cewnika. Bakteriemie Gram dodatnie (Staphylococcus epidermidis i Staphylococcus aureus) odpowiedzialne s¹ za 75% bakteriemii odcewnikowych [5]. Podobne wyniki uzyskali Maki i wsp. [8]. Autorzy ci w 2006 roku
przedstawili analizê 200 opublikowanych
badañ prospektywnych, oceniaj¹cych ryzyko bakteriemii odcewnikowej w ró¿nego rodzaju dostêpach naczyniowych. W materiale
2806 cewników d³ugoterminowych tunelizowanych u¿ytkowanych ³¹cznie przez ponad
373 tysi¹ce dni czêstoæ epizodów CRBSI
wynosi³a rednio 1,6 (1,5-1,7) epizodu na
1000 dni u¿ytkowania cewnika [8]. Mimo
zastosowania przez nas bardziej liberalnej
od CRBSI definicji CLABSI czêstoæ wystêpowania bakteriemii by³a w naszym materiale ni¿sza. Na podkrelenie zas³uguje fakt,
¿e podobnie jak Maya i wsp. nie wykazalimy znamiennej statystycznie ró¿nicy ryzyka wyst¹pienia bakteriemii zwi¹zanej z cewnikami d³ugoterminowymi do HD zak³adanymi z dostêpu przez ¿y³ê udow¹ b¹d przez
¿y³ê szyjn¹ wewnêtrzn¹. Byæ mo¿e wi¹za³o
siê to z krótkim okresem funkcjonowania
cewników udowych. Natomiast w materiale
Falka i wsp. czêstoæ wystêpowania bakteriemii odcewnikowej podczas stosowania
cewników d³ugoterminowych do HD za³o¿onych przez ¿y³y udowe wynios³a 6,3 epizodu na 1000 dni u¿ytkowania cewnika, co
znaczy, ¿e, by³a 3 krotnie wiêksza ni¿ w przypadku cewników za³o¿onych przez ¿y³y szyjne wewnêtrzne [3].
Podsumowanie
Brak powik³añ wczesnych w badaniu
w³asnym wiadczy, ¿e stosowana przez nas
procedura by³a wysoce bezpieczna. W brew
naszym oczekiwaniom nie wykazalimy
d³u¿szego okresu funkcjonowania cewników
d³ugoterminowych stosowanych jako pierwszego dostêpu naczyniowego do HD w stosunku do cewników d³ugoterminowych zak³adanych jako kolejny DN po cewnikach
czasowych. Jednak ¿e liczba dni hospitalizacji z powodu powik³añ zwi¹zanych z cewnikami d³ugoterminowymi przypadaj¹ca na
1000 dni u¿ytkowania cewnika stosowanego jako pierwszego dostêpu naczyniowego
by³a statystycznie znamiennie ni¿sza w stosunku do procedury zak³adania cewnika d³ugoterminowego po cewniku czasowym. Naszym zdaniem uzasadnia to zalecanie stosowania cewników czasowych wy³¹cznie dla
potrzeb hemodializoterapii ze wskazañ nag³ych. W przypadku koniecznoci rozpoczêcia programu dializacyjnego bez funkcjonuj¹cej przetoki têtniczo-¿ylnej za optymalny
uwa¿amy dostêp do jednej z ¿y³ szyjnych
wewnêtrznych z zastosowaniem cewnika
d³ugoterminowego.

J. Le i Z. Wañkowicz
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