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WproWadzenie

Wzrost względnego udziału chorych z cukrzycą, otyłością i w po-
deszłym wieku wśród pacjentów hemodializowanych wymaga od 
operatora przemyślenia kwestii dotyczących technicznych aspek-
tów budowy przetoki: stanu naczyń, możliwości jej dojrzewania 
i późniejszej eksploatacji [1]. Z tego względu w ostatnich latach 
obserwowano wzrost częstości wykonywania pierwotnych zespo-
leń tętniczo-żylnych w dole łokciowym [2, 3, 4].

Superficjalizację żył głębokich po raz pierwszy opisał F. Dagher 

w 1976 r. [5], zaś w roku 1983 Paul Koontz i Thomas Helling jako 
pierwsi omówili technikę superficjalizacji żyły ramiennej [6].

Materiały i Metody

Materiały

W okresie pomiędzy 1 lipca 2011 r. i 30 czerwca 2016 r. (5 lat) 
w Katedrze Nefrologii i Dializoterapii wytworzono 442 przetoki tętni-
czo-żylne, w tym 311 (70%) pierwotnych przetok w dole łokciowym. 
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StreSzczenie:  Wstęp: Zabieg hemodializy wymaga łatwego dostępu do części żylnej przetoki tętniczo-żylnej, która nadaje się do 
wielokrotnych wkłuć. Rosnąca liczba pacjentów w podeszłym wieku z nadwagą i cukrzycą spowodowała zwiększenie się 
częstości wykonywania pierwotnych przetok w dole łokciowym. Celem naszego badania było podjęcie próby superficjalizacji 
części żylnej przetoki u chorych, u których po wytworzeniu natywnej przetoki w dole łokciowym stwierdzano trudności w jej 
nakłuwaniu.

  Materiały i metody: W analizie uwzględniono 442 przetoki tętniczo-żylne wytworzone w okresie 5 lat, między 1 lipca 2011 r. 
i 30 czerwca 2016 r., w Klinice Nefrologii i Dializoterapii Uniwersytetu Medycznego w Plewen w Bułgarii. Pierwotne przetoki 
łokciowe stanowiły 311 (70%) przypadków. Superficjalizację części żylnej wykonano w 18 (6%) przypadkach.

  Wyniki: Nie zaobserwowaliśmy powikłań ani w trakcie operacji, ani podczas dalszego leczenia nerkozastępczego. Po roku 
przetoka pozostawała drożna u 17 (94%) pacjentów. Zabieg zakończył się powodzeniem (z wytworzeniem wygodnego 
dostępu do nakłuć) w 17 (94%) przypadkach.  

  Wnioski: W naszym badaniu wykazaliśmy dobrą okołooperacyjną i roczną drożność przetoki po zabiegu superficjalizacji części 
żylnej przetoki w dole łokciowym. Stwierdziliśmy poprawę u chorych z trudnościami w uzyskaniu dostępu żylnego. Zabieg ten 
powinien być częściej wykonywany w praktyce klinicznej, gdyż poprawia on jakość leczenia pacjentów hemodializowanych. 

SłoWa kluczoWe:  część żylna przetoki, przetoka tętniczo-żylna, superficjalizacja

abStract:   introduction: The hemodialysis treatment requires an outflow vein from an arterio-venous fistula which is easily accessible 
and suitable for multiple venepunctures. The increasing number of elderly patients, those overweight and those with diabetes 
mellitus, has led to increased number of primary cubital anastomoses. The purpose of this study was to show our attempt to 
superficialize the outflow vein (s) in patients with difficult venipuncture after a previously constructed native cubital fistula. 

  Materials and method: The data set is comprised of 442 arterio-venous anastomoses performed within a 5-year period (from 1st 
July 2011 until 30th June 2016) in the Clinic of Nephrology and Dialysis at Medical University, Pleven, Bulgaria. The primary cubital 
fistulas constitute 311 (70%) of all cases. Consecutive superficialization of the outflow vein was performed in 18 cases (6%). 

  results: No case of complications was recorded – neither during the intervention, nor afterwards, when the fistula was used. 
One-year patency of the fistula was observed in 17 patients (94%). The surgery has been successful (comfortable access for 
puncture area) in 17 cases (94 %). 

  conclusions: According to the data presented by us, the planned superfluidisation of the outflow vein(s) in cubital 
anastomoses shows good perioperative and one-year survival. It may be observed in patients with difficult-to-puncture veins 
and we recommend using it more often in practice. This intervention improves the quality of treatment in patients undergoing 
hemodialysis.
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Użyliśmy pionowych i poziomych szwów materacowych do zszy-
cia skóry, co naszym zdaniem pozwala lepiej dopasować krawę-
dzie bez pozostawiania naddatków. Szwy usuwa się po 15 dniach, 
a żyła jest natychmiast dostępna do nakłuć (Ryc. 3.). Nie stoso-
waliśmy profilaktyki przed- i pooperacyjnej. Po zabiegu żaden z 
pacjentów nie wymagał hospitalizacji.

Wyniki

U żadnego z chorych nie obserwowaliśmy powikłań w czasie ope-
racji ani w trakcie późniejszego leczenia nerkozastępczego (Ryc. 4.).

U 17 (94%) pacjentów przetoka pozostawała drożna po upływie 
roku. Zabieg zakończył się powodzeniem (z wytworzeniem wy-
godnego dostępu do wkłuć) w 17 (94%) przypadkach.

W badanej grupie drożność ultrawczesną (do 7. dnia) obserwo-
wano w 95% przypadków, wczesną (do 3. miesiąca) – 80%, a sku-
mulowana jednoroczna drożność wynosiła 94%.

dySkuSja

Celem wytworzenia przetoki dializacyjnej tęniczo-żylnej jest uzy-
skanie funkcjonalnego dostępu naczyniowego. Dojrzałą przetokę, 
zgodnie z definicją K/DOQI, opisuje reguła czterech szóstek: 6 mm 
średnicy, 6 mm głębokości, przepływ krwi 600 ml/min i 6–10 cm 
prostego odcinka dla łatwej kaniulacji dwoma igłami [7]. Pacjenci 
z niedojrzewającymi przetokami powinni zostać ponownie oce-
nieni i ew. skierowani do reoperacji. Wskaźnik powodzeń reope-
racji pozostaje wysoki [7, 8].

W ciągu ostatnich dwudziestu lat zwiększyła się liczba pacjentów 
starszych lub z chorobami współistniejącymi, takimi jak: cukrzyca, 
niewydolność serca, przewlekłe problemy naczyniowe. W wielu 
przypadkach wytworzono pierwotne przetoki łokciowe. Często 
obserwuje się trudności z uzyskaniem dostępu żylnego ze wzglę-
du na krótki odcinek części żylnej dostępny do nakłucia.

Superficjalizacja części żylnej nie jest nową techniką, chociaż 
w większości dostępnych artykułów oparto się na niewielkich gru-
pach pacjentów [9, 10]. Istnieją również doniesienia o nowszych 

Późniejszą superficjalizację części żylnej wykonano u 18 (6%) cho-
rych. Rozkład pacjentów według płci wskazuje, że operacji poddano 
13 (72%) mężczyzn i 5 (28%) kobiet w średnim wieku 58 ± 12,3 lat.

Zabieg przeprowadzono co najmniej 4 tygodnie po operacji wy-
tworzenia zespolenia. Wskazaniami do jego wykonania były: głę-
bokość część żylnej > 10 mm i długość > 60 mm w przypadku jed-
nej żyły oraz > 30 mm przy dwóch żyłach.

Opis techniki
Po potrójnym oczyszczeniu pola operacyjnego z użyciem jodo-
powidonu podano znieczulenie miejscowe 1% lidokainą, a na-
stępnie wykonano podłużne nacięcie bezpośrednio w sąsiedztwie 
części żylnej przetoki, zaczynając w odległości około 2–3 cm od 
obszaru zespolenia. Precyzyjnie odpreparowano i przytrzymano 
żyłę za pomocą gumowych chwytaków (Ryc. 1. i 2.). Następnie 
ostrożnie uwolniono ją z otaczającej powięzi, która może niekiedy 
uciskać na naczynie. Wszystkie jej gałęzie podwiązano z użyciem 
nici jedwabnych 3/0; większe gałęzie dodatkowo podwiązano mo-
nofilamentowymi niewchłanialnymi nićmi polipropylenowymi 
o rozmiarze 6/0. Następnie w większości przypadków wypełniono 
część żylną dodatkową porcją krwi, prowadząc do jej wydłużenia.

Po naprawieniu żyły na wystarczającej długości (co najmniej 10 cm!) 
mogliśmy przejść do właściwego etapu superficjalizacji. Wykonuje 
się ją poprzez warstwowe szycie tkanek przy uniesionej żyle. Do 
zamknięcia tkanki tłuszczowej i powięzi użyliśmy nici jedwabnej 
3/0 z atraumatyczną igłą. Podnosząc żyłę, zwracaliśmy uwagę, aby 
pozostawić przestrzeń ok. 1 cm wokół niej i nie dopuścić do za-
gięcia się naczynia. Naszym zdaniem pomaga to uniknąć później-
szego ucisku na naczynie przez otaczające tkanki. Pomimo prawie 
całkowitego dojrzewania żyły, po zabiegu zawsze w drugim etapie 
wykonuje się jej wydłużenie. W widoku bocznym superficjalizo-
wana żyła przybiera trapezoidalny kształt, którego podstawę sta-
nowią tkanka tłuszczowa i powięź.

Podniesienie żyły prowadzi do utraty co najmniej 2 cm jej długości 
po obu stronach. Ze wstępnie uformowanej żyły długości co naj-
mniej 10 cm dostępne do nakłucia pozostaje jedynie 6 cm. Dlate-
go jej długość przed superficjalizacją powinna być jak największa, 
zwłaszcza u chorych z głęboko położonymi naczyniami żylnymi, 
nieco mniejsza w przypadku chorych otyłych.

ryc. 1. i 2. Odpreparowana część żylna przetoki u dwóch chorych.
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i powierzchownie położone naczynie dostępne dla wielokrotnych 
wkłuć. Naszym zdaniem właściwsze jest przeprowadzenie superfi-
cjalizacji części żylnej w drugim etapie. Pozwala to najpierw ocenić 
jakość wytworzonej przetoki, pracować nad anatomicznie zmo-
dyfikowaną żyłą i ostatecznie zapobiec niektórym błędom, takim 
jak: pozostawienie nieodpowiedniej przestrzeni wokół wciąż nie-
poszerzonej i wydłużonej żyły. 

Częstsze stosowanie tej techniki pozwoliłoby na ograniczenie stoso-
wania cewników centralnych i protez naczyniowych w stacjach dializ.

Wnioski. Nasze doświadczenie wskazuje, że planowa superficja-
lizacja części żylnej przetoki jest wysoce korzystna i pożądana, 
a ponadto łatwa technicznie i niewymagająca hospitalizacji, co 
wpływa na jakość leczenia chorych hemodializowanych.

odmianach zabiegu, cechujących się mniejszą inwazyjnością, ta-
kich jak: liposukcja i lipektomia [9, 10].

S. El-Mallah (1998) donosił o lepszych wynikach pooperacyjnych 
w sytuacjach, w których superficjalizację wykonano w drugim eta-
pie po wcześniejszym wytworzeniu natywnej przetoki [11].

Podobne wyniki podają inni autorzy [12, 13]. Nawet w przypad-
kach przetok łokciowych superficjalizacja jest możliwa u pacjen-
tów otyłych [14].

Nasze doświadczenie potwierdza dobrą drożność zespolenia 
i łatwiejszą technikę operacyjną. Rodzi to pytanie, czy powyższa 
metoda powinna być szeroko stosowana w praktyce klinicznej 
ze względu na to, że uzyskuje się wystarczająco długie, szerokie 

ryc. 3. Po zakończonym zabiegu. ryc. 4. Superficjalizowana żyła dostępna dla wielokrotnych wkłuć.
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