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StreSzczenie:  cel pracy: Założenie cewnika tymczasowego lub tunelowanego do żyły szyjnej wewnętrznej do hemodializy uważane 
jest za „złoty standard”. Z drugiej strony, dostęp nadobojczykowy do żyły podobojczykowej został opisany już w 1965 r. 
przez Yoffa. Pomimo jej dawnego odkrycia, technika ta została zapomniana z nieznanych powodów. Celem niniejszej 
pracy jest przedstawienie naszych doświadczeń z wykorzystaniem dostępu nadobojczykowego do wprowadzania cewnika 
tymczasowego oraz tunelowanego jako formy dostępu naczyniowego w leczeniu hemodializą.

  Materiał i metody: W niniejszej pracy opisujemy nasze doświadczenie z wprowadzenia 506 tymczasowych oraz 501 
tunelowanych cewników w okresie pięciu lat (od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.). Zastosowaliśmy 8 (osiem) różnych 
miejsc wprowadzenia cewników, w tym żyłę podobojczykową z dojścia nadobojczykowego, zgodnie z metodami opisanymi 
przez D. Yoffa oraz J. Gorczyńskiego. Gromadzone dane obejmują: wiek, płeć, przyczyny hemodializy, liczbę prób udanej 
kaniulacji, liczbę powikłań ostrych (AC) i przewlekłych (CC) oraz zależność od miejsca wprowadzenia cewnika. 

  Wyniki: W badaniu wzięło udział 463 (46%) kobiet oraz 544 (54%) mężczyzn ze średnią wieku wynoszącą 60,0 (+/- 13,2) lat. 
W przypadku cewników tymczasowych: 104 (20,5%) wprowadzono do żyły podobojczykowej z dostępu nadobojczykowego 
(SCVSC), 70 (13,8%) – do żyły szyjnej wewnętrznej (IJV). W przypadku cewników tunelowych odpowiednio: SCVSC – 281 (56%) 
oraz IJV – 207 (41%). Ustalono istotną statystyczną zależność (p < 0,05 i r = 0,23) pomiędzy ostrymi powikłaniami a miejscem 
założenia cewnika. Liczba powikłań ostrych jest wyższa w przypadku wprowadzenia do żyły szyjnej wewnętrznej niż do 
podobojczykowej z dostępu nadobojczykowego. Nie stwierdzono istotnej korelacji między miejscem wprowadzenia cewnika 
a przewlekłymi powikłaniami. Zwężenie żyły głównej jest częstsze w IJV niż w SCVSC, jednak nie jest to istotna zależność (p > 0,05). 
Pierwotna drożność cewników tymczasowych oraz tunelowanych jest wyższa, gdy są one wprowadzane do lewej żyły. 

  Wniosek: Dostęp nadobojczykowy do żyły podobojczykowej jest łatwiejszą, bezpieczniejszą i wygodniejszą do zastosowania 
w praktyce metodą niż kaniulacja IJV. Zrewidowanie stanowiska wobec tego podejścia pokazuje, że powinno być ono 
stosowane szerzej. 

SłoWa kluczoWe: dostęp naczyniowy, dostęp nadobojczykowy, powikłania, żyła podobojczykowa, żyła szyjna wewnętrzna

abStract:   Purpose: Insertion of temporary and tunneled catheters for hemodialysis in the internal jugular vein is a “gold standard”. On 
the other hand, the supraclavicular approach to the subclavian vein was described by Yoffa in 1965. Despite its old invention, the 
latter technique has been well forgotten for unknown reasons. The aim of this study is to present our experience with the usage 
of the supraclavicular approach for insertion of temporary and tunneled catheters as vascular access for hemodialysis treatment.

  Material and Methods: We provide our experience on the insertion of 506 temporary and 501 tunneled catheters within a five-
year period (from 1st January 2010 to 31st December 2014). We use 8 (eight) different places for catheters’ insertion, including 
the subclavian vein via supraclavicular approach following the techniques of D. Yoffa and J. Gorchynski. The collected data 
include age, sex, reasons for hemodialysis, number of attempts for successful cannulation, number of acute (AC) and chronic 
(CC) complications, and dependence on the catheter insertion location. 

  results: The gender distribution shows 463 (46%) women and 544 (54%) men with a median age of 60.0 (+/- 13.2) years. In the 
cases of temporary catheters: 104 (20.5%) are inserted in the subclavian vein via supraclavicular approach (SCVSC), 70 (13.8%) – 
in the internal jugular vein (IJV); in the cases of tunneled ones – SCVSC – 281 (56%), and IJV – 207 (41%) catheters, respectively.  
We found a significant statistical correlation (p < 0.05 and r = 0.23) between acute complications and the insertion position – AC 
are more for IJV insertion, than in SCVSC. We did not find a significant correlation between the insertion place and the chronic 
complications. Even central vein stenosis is more frequent in the IJV than in the SCVSC, but this is not significant (p > 0.05). 
Primary catheter patency of temporary and tunneled catheters is higher when they are inserted in the left veins. 

  conclusion: We conclude that the supraclavicular approach to the subclavian vein is an easier, safer and practically more 
convenient method than cannulation of the IJV. The revisit of this approach demonstrates that it should be used more widely. 
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Spośród 1007 cewników stosowanych do hemodializy, 385 (38%) 
wprowadzono z dostępu nadobojczykowego do żyły podobojczy-
kowej, a 277 (27,5%) do szyjnej wewnętrznej.

Ostre powikłania przy wprowadzaniu cewników tymczasowych 
stwierdzono w 8 przypadkach (1,6%). U 6 osób wystąpiła zmiana 
tętnicza: u 4 doszło do nakłucia żyły udowej, natomiast u 2 – do 
nakłucia żyły szyjnej wewnętrznej. W pozostałych 2 przypadkach 
powikłania dotyczyły nieprawidłowej lokalizacji cewnika. Wszyst-
kie stwierdzono przy wprowadzaniu cewników do lewej żyły pod-
obojczykowej z dostępu podobojczykowego. 

Zaobserwowano istotną korelację (p < 0,05 i r = 0,23) między 
ostrymi powikłaniami przy wprowadzaniu cewników tunelo-
wych. Są one częstsze w przypadkach wprowadzenia do IJV niż 
do SCVSC (Ryc. 3.). 

Nie stwierdzono istotnej korelacji między miejscem założenia 
a przewlekłymi powikłaniami. Zwężenie żyły głównej jest częst-
sze w IJV (6 przypadków) niż w SCVSC (4 przypadki), jednak nie 
jest to istotne (p > 0,05). 

WProWadzenie

Z historycznego punktu widzenia pierwsze cewnikowanie żyły 
podobojczykowej przez zastosowanie dostępu podobojczykowego 
wykonał Robert Aubaniac w 1952 r. [1]. W 1965 r. tego typu do-
stęp do żyły opisał David Yoffa [2]. W ostatnich latach omówiono 
kilka wariantów dwóch głównych dostępów, jednakże w praktyce 
klinicznej częściej stosuje się podobojczykowy [3].Po przeprowa-
dzeniu w 1988 r. przez S. Schwab i in. [4] autorytatywnego badania 
na 47 pacjentach oraz w następstwie kolejnych publikacji [5, 6, 7], 
w których donoszono o wystąpieniu zwężenia żyły podobojczyko-
wej po kaniulacji żyły podobojczykowej w 42–50% przypadków, 
zastosowanie metody w hemodializie stało się tematem tabu. Ni-
niejsze badanie pokazuje nasze doświadczenia w wykorzystaniu 
dostępu nadobojczykowego do żyły podobojczykowej.

Materiał i Metody

Przedstawiamy nasze doświadczenia związane z założeniem 1007 
cewników (z których 506 było tymczasowych, a 501 tunelowanych) 
w okresie pięciu lat (od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.). 
Zastosowaliśmy 8 (osiem) różnych miejsc wprowadzenia cewników, 
w tym żyłę podobojczykową z dojścia nadobojczykowego, zgodnie 
z metodami opisanymi przez D. Yoffa oraz J. Gorczyńskiego [3].

Wszyscy pacjenci biorący udział w badaniu podpisali formularz 
świadomej zgody, a badanie zostało zatwierdzone przez komisję 
etyki na Uniwersytecie Medycznym w Plewen w Bułgarii.

We wszystkich cewnikach tunelowanych i tymczasowych zaobser-
wowano ostre powikłania, podczas gdy przewlekłe obserwowano tyl-
ko w cewnikach tunelowych oraz w części cewników tymczasowych. 
Wykluczono cewniki tymczasowe, które stosowano u pacjentów 
z: ostrą niewydolnością nerek, zatruciem egzogennym, przedopera-
cyjną uropatią z niedrożnością dróg moczowych oraz u osób, u któ-
rych dokonano zmiany leczenia na dializę otrzewnową, ponieważ 
założenie cewników w tych przypadkach trwało najkrócej.

Wszystkie zabiegi cewnikowania żyły szyjnej wewnętrznej oraz pod-
obojczykowej, a także ponad 3/4 udowej, były wykonywane przez 
jednego operatora, który przeprowadza rocznie ponad 250 zabie-
gów założenia cewnika tymczasowego oraz cewnika z mankietem.

W niektórych sytuacjach awaryjnych cewnikowanie wykonuje się 
za pomocą anatomicznych punktów orientacyjnych (metoda „na 
ślepo”). Niemalże u każdego pacjenta zabieg przeprowadzano pod 
stałą kontrolą ultrasonograficzną. W przypadku braku możliwości 
stałej kontroli USG użyto tzw. igły „poszukującej” – 20 G, która po-
maga poruszać się w kierunku oraz na głębokości żyły docelowej.

Wyniki

W badaniu wzięło udział 463 (46%) kobiet oraz 544 (54%) męż-
czyzn ze średnią wieku wynoszącą 60,0 (+/- 13,2) lat. W przy-
padku cewników tymczasowych: 104 (20,5%) wprowadzono do 
żyły podobojczykowej z dostępu nadobojczykowego (SCVSC), 70 
(13,8%) – do żyły szyjnej wewnętrznej (IJV); w przypadku cew-
ników tunelowych odpowiednio: SCVSC – 281 (56%) oraz IJV – 
207 (41%) (Ryc. 1., 2.).

ryc. 1.  Rozkład tymczasowych cewników według miejsca założenia (n = 506). (IJV – żyła 
szyjna wewnętrzna; SCVIC – dostęp podobojczykowy do żyły podobojczykowej; 
SCVSC – dostęp nadobojczykowy do żyły podobojczykowej; FV – żyła udowa).

ryc. 2.  Rozkład tunelowanych cewników według miejsca założenia (n = 501). (FV – żyła 
udowa; SCVIC – dostęp podobojczykowy do żyły podobojczykowej; IJV – żyła 
szyjna wewnętrzna; SCVSC – dostęp nadobojczykowy do żyły podobojczykowej).
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perfuzyjnego mózgu, wzrostem ciśnienia śródczaszkowego, a także 
zastojem żylnym. U przytomnego pacjenta dostęp nadobojczykowy 
wydaje się być wygodniejszy niż dostęp szyjny. Metoda może być 
z powodzeniem i względnie bezpiecznie stosowana jako technika 
podstawowa lub alternatywna, w przypadku niedostępności innego 
miejsca cewnikowania, aby zwiększyć spektrum możliwości nawet 
u pacjentów wentylowanych mechanicznie” [21].

Dwanaście lat wcześniej (1997 r.) specjalista intensywnej terapii 
Manfred Muhm i inni stwierdzili: „Doszliśmy do wniosku, że dro-
ga nadobojczykowa stanowi łatwe i bezpieczne pierwsze podejście 
przy cewnikach wielootoworowych, a także użyteczną alternatywę 
dla tradycyjnych miejsc nakłucia u pacjentów, u których założono 
poprzednio cewnik oraz u osób z problemami natury anatomicznej” 
[22]. Z drugiej strony, anatomiczne zmiany położenia żyły szyjnej 
wewnętrznej w stosunku do tętnicy szyjnej [23, 24] oraz duży od-
setek przypadków z hipoplazją IJV [25] często stanowią utrudnie-
nie w stosowaniu „złotego standardu”, nawet pod kontrolą USG.

W przeglądzie danych dostępnych w literaturze godny uwagi jest 
fakt, że dostęp nadobojczykowy omawiano ponad 20 lat temu 
w artykułach zachodnich autorów, natomiast w literaturze me-
dycznej wschodu temat opisano dopiero na przestrzeni ostatnich 

Pierwotna drożność cewników tymczasowych oraz tunelowanych 
jest wyższa, gdy są one wprowadzane do żyły lewej (Ryc. 4., 5.).

Różnica między parą SCVSC/RIJV jest statystycznie istotna 
(p = 0,0007). Różnice są istotne między parami LIJV/RIJV, a tak-
że LIJV/RSCVSC (p = 0,0001), ale nie są istotne (p > 0,05) między 
parą RIJV/RSCVSC.

U 85 pacjentów z cewnikami tymczasowymi oraz 376 pacjentów 
z cewnikami tunelowymi wykonano zespolenia: tętniczo-żylne 
natywne, pierwotne oraz rekonstrukcyjne (wtórne); u 396 (86%) 
osób na dłoni lewej, a u 65 (14%) na prawej.

W badaniu nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy ani mię-
dzy miejscem wprowadzenia cewnika a uszkodzeniem przetoki, 
ani między miejscem wprowadzenia cewnika a drożnością pier-
wotną i jednoroczną zespolenia (p > 0,05).

dySkuSja 

Zainteresowanie chirurgów oraz anestezjologów kaniulacją SCV 
wynika z faktu, że z powodu anatomicznej bliskości do obojczyka 
oraz pierwszego żebra, rzadko zapada się w warunkach odwodnie-
nia i wstrząsu, w przeciwieństwie do żyły szyjnej wewnętrznej [8].

Jednocześnie stosowanie ultradźwięków nie przyczynia się znacząco 
do poprawy wyników nakłucia wspomnianej żyły w przeciwieństwie 
do pozytywnego wpływu na nakłucie żyły szyjnej wewnętrznej [9, 10]. 
Rzadko stosujemy podejście nadobojczykowe do żyły podoboj-
czykowej, w którym to przypadku markerem anatomicznym jest 
guzowatość naramienna [11, 12]. W codziennej praktyce najczę-
ściej stosujemy dostęp nadobojczykowy, który jest preferowany 
przez wielu autorów [13, 14, 15].

W badaniu porównującym udany przebieg kaniulacji żył głównych 
u noworodków W. H. Lu et al. [16] dochodzą do wniosku, że dostęp 
nadobojczykowy, nawet w pilnych warunkach i bez stosowania stałej 
kontroli ultrasonograficznej, przewyższa inne metody cewnikowania 
zarówno do żyły podobojczykowej, jak i szyjnej wewnętrznej [16].

Technika ta jest również preferowana w przypadkach cewnikowa-
nia żyły głównej u pacjentów otyłych, u których wykrycie punktów 
anatomicznych jest problematyczne [17]. Przypisywane różnym 
autorom zalety dostępu nadobojczykowego są związane z: do-
stępnymi cechami anatomicznymi, krótszą odległością od skóry 
do żyły, większym obszarem docelowym, niemalże prostą drogą 
od miejsca nakłucia do górnej żyły, boczną pozycją kopuły płuc-
nej oraz tytułowej tętnicy [14, 18, 19, 20, 21, 22].

Anestezjolog T. Czarnik i współautorzy (2002 r.) [21] stwierdzają: 
„Podsumowując, cewnikowanie żyły podobojczykowej z dostępu 
nadobojczykowego jest doskonałą metodą centralnego dostępu 
żylnego pod znieczuleniem. Wskaźnik powodzenia procedury oraz 
znaczna częstość powikłań są porównywalne z innymi technika-
mi cewnikowania żył głównych, zwłaszcza z dostępem szyjnym, 
uważanym za najbezpieczniejszy przez większość lekarzy. Wen-
tylacja mechaniczna nie stanowi czynnika ryzyka związanego ze 
znacznymi powikłaniami. Należy rozważyć podejście nadobojczy-
kowe, zwłaszcza w neuroanestezji, gdzie dostęp przez żyłę szyjną 
wewnętrzną prawą może być związany z obniżeniem ciśnienia 

ryc. 3.  Rozkład ostrych powikłań cewników tunelowych według miejsca założenia 
(n = 6). (R/LIJV – żyła szyjna wewnętrzna prawa/lewa; LSCVIC – dostęp 
podobojczykowy do żyły podobojczykowej lewej) (MA – złośliwa arytmia, 
Malp. – nieprawidłowa lokalizacja).

ryc. 4.  Rozkład pierwotnej tymczasowej drożności cewników według miejsca 
założenia. (L/RSCVSC – dostęp nadobojczykowy do żyły podobojczykowej 
lewej/prawej; L/RSCVIC – dostęp podobojczykowy do żyły podobojczykowej 
lewej/prawej; L/RIJV – żyła szyjna wewnętrzna lewa/prawa; L/RFV – żyła 
udowa lewa/prawa).
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W związku z różnicą w drożności cewników umieszczonych po 
lewej stronie zaobserwowano rozbieżność z danymi z badania C. 
Renaud i innych [27], która wymaga prawidłowego objaśnienia. 
Naszym zdaniem możliwym powodem jest to, że większość ludzi 
jest praworęczna, tak więc pacjenci podczas sesji dializy rozma-
wiają i spożywają jedzenie z głową obróconą w prawo, co może 
powodować skażenie cewnika oraz otaczającego obszaru.

WnioSki

W związku z powyższym stwierdzamy, że dostęp nadobojczy-
kowy do żyły podobojczykowej jest łatwiejszą, bezpieczniejszą 
i wygodniejszą do zastosowania w praktyce metodą niż kaniulacja 
IJV. Zrewidowanie stanowiska wobec tego podejścia pokazuje, że 
powinno być ono stosowane szerzej. 

oGraniczenia badania

Wiarygodność przedstawionych wyników jest ograniczona 
faktem, że rozważono ostre i przewlekłe powikłania jedynie 
wtedy, gdy objawiały się one klinicznie. Flebogramy przepro-
wadzono tylko u 12 osób po kaniulacji nadobojczykowej żyły 
podobojczykowej, jednakże wykonano zespolenie tętniczo-
-żylne ramienia homolateralnego u 79 pacjentów z dostępem 
naczyniowym w celu zapewnienia wystarczającego przepływu 
krwi (841 ± 123 ml/min).

10–15 lat. Uzyskane wyniki wskazują, że nie ma statystycznie zna-
czącej różnicy w powikłaniach ostrych (r = 0,23) i przewlekłych 
(p > 0,05) między cewnikami wprowadzonymi do żyły szyjnej we-
wnętrznej a cewnikami wprowadzonymi do żyły podobojczykowej 
z dostępu nadobojczykowego. Współczynnik korelacji Pearsona 
przy wartościach P od 0,00 do 0,30 wskazuje, że istnieje bardzo 
niska zależność dodatnia, którą można pominąć. Niezależnie od 
wiarygodności matematycznej podzielamy opinię T. Vesely’ego, że 
występowanie arytmii zależy od wprowadzenia metalowej prowad-
nicy i/lub samego cewnika, a nie od miejsca jego założenia [26]. 
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