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Przetoka dializacyjna wytworzona po 
stronie układu stymulującego serce – błąd 
będący źródłem poważnych problemów 
wymagających wielodyscyplinarnego leczenia

Liczba implantowanych układów stymulujących serca rośnie z każdym ro-
kiem, podobnie jak liczba chorych z przewlekłą niewydolnością nerek, którzy 
wymagają dializowania. częstym problem u tych pacjentów jest objawowa nie-
drożność żył centralnych. Ryzyko niedrożności wzrasta znacząco u pacjentów 
z zakażeniem układu stymulującego, obecność przetoki dializacyjnej zwięk-
sza ryzyko zakażenia elektrod. w omawianym przypadku popełniono klasycz-
ny błąd polegający na wytworzeniu przetoki dializacyjnej po stronie elektrod. 
Aby rozwiązać problem kliniczny pacjenta, należało najpierw usunąć elektrody 
i udrożnić żyły centralne a następnie zapewnić stymulacje serca i dostęp na-
czyniowy do dializ.

według autorów sala hybrydowa i zabezpieczenie kardiochirurgiczne są 
niezbędne w tego typu złożonych zabiegach ze względu na ryzyko uszkodzenia 
ścian żył centralnych bądź nawet serca.

(NeFROL. DIAL. POL. 2019, 23, 47-50)

Haemodialysis fistula created ipsilaterally to 
pacemaker leads – the mistake being the source 
of severe future problems needing complex 
management

Implantation of pacemakers is perform increasingly often as well as preva-
lence of patients with end stage renal disease requiring hemodialysis. Venous 
occlusion and stenosis are caused by leads located inside the veins. Infections 
of peacemaker leads is associated with increased risk of access vein occlu-
sion. Hemodialysis fistulas enhances the risk of peacemaker leads infection. 
Ipsilateral hemodialysis fistula and pacemaker leads was the mistake in discus-
sed case. transvenous lead extraction and central veins occlusion treatment 
was first step of the procedure. Preserving hemodialysis access and peace-
maker implantation through left iliac access was the endpoint. Vessel or even 
heart wall perforation was the biggest potential most serious complication. 
therefore, in the opinion of authors all procedures must be performed in the 
hybrid angiography suite using all modality guidance. 

(NePROL. DIAL. POL. 2019, 23, 47-50)
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wprowadzenie
Liczba implantowanych układów sty-

mulujących serca rośnie z każdym rokiem, 
podobnie jak liczna chorych z przewlekłą 
niewydolnością nerek, którzy wymagają 
dializowania [1]. 

Niedrożność żył centralnych u pa-
cjentów z elektrodami wewnątrzserco-
wymi opisana została w wielu pracach. 
Częstość występowania istotnych zwę-
żeń bądź niedrożności żył centralnych 
u tych pacjentów szacuje się na 20 –
60% [2]. Najczęściej zaburzenia powrotu
żylnego są bezobjawowe dzięki krążeniu
obocznemu. Ryzyko niedrożności żylnej
wzrasta znacząca u pacjentów z zakaże-
niem układu stymulującego [3], obecność
przetoki zwiększa ryzyko zależenia elek-
trod. Dlatego też wykonywanie przetoki
po stronie istniejących elektrod bądź im-
plantacja elektrod po stronie przetoki AV
jest stanowczo niezalecane i uważane
za błędne. Zwiększony przetoką powrót

żylny powoduje wystąpienie objawów 
(obrzęk kończyny) i postępującą dysfunk-
cję przetoki [3].

TLE (Transvenous Lead Extraction) 
jest pozwala na odzyskanie dostępu żylne-
go (przeprowadzenie prowadników przez 
uprzednio zamknięty układ żylny; stwarza 
to możliwości późniejszej plastyki zamknię-
tych naczyń żylnych i przywrócenie prze-
pływu żylnego1). Przywrócenie przepływy 
żylnego stwarza zaś szansę ponownego 
uruchomienia przetoki przez plastykę nac-
zynia odprowadzającego.

Opis przypadku
71 letni otyły pacjent z cukrzycą in-

sulinozależną typu 2, nadciśnieniem 
tętniczym, po implantacji układu stymu-
lującego serca DDDR (przez lewą żyłę 
podobojczykową w 2010 r.) z powodu 
bloku AV 2 stopnia miał wykonaną w 3 
lata później przetokę tętniczo-żylną na le-
wym przedramieniu z powodu przewlekłej 
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niewydolności nerek, celem przewlekłej 
dializoterapii. W 2015 roku z powodu nie-
wydolności przetoki dializacyjnej implan-
towano cewnika permanentny przez pra-
wą żyłę szyjną wewnętrzną. 

W maju 2018 pacjent został przyjęty 
do oddziału kardiochirurgicznego z po-
wodu narastającego od miesiąca obrzęku 
kończyny górnej lewej spowodowanego 
nasileniem zaburzeń odpływu krwi z pra-
wej kończyny górnej. Dodatkowy problem 
stanowiła narastająca dysfunkcja cewnika 
Permcath (Ryc. 1).

Kompleksowe leczenie polegające 
na szeregu procedur z różnych dziedzin 
medycyny przeprowadzono w znieczu-
leniu ogólnym na sali hybrydowej (sala 
operacyjna wyposażona w angiograf 
z pełnym zabezpieczeniem kardiochirur-

gicznym i monitorowaniem ultrasonografią 
przezprzełykową).

Flebografia wykonana z podania środ-
ka cieniującego do żyły odłokciowej lewej 
wykazała niedrożną żyłę podobojczykową 
i ramienno–głowową lewą z widocznym, 
acz niewydolnym krążeniem obocznym 
(Ryc. 1).

W pierwszym etapie zabiegu używając 
cewników Byrda usunięto elektrody z pra-
wego przedsionka i prawej komory serca, 
pozostawiając w ich miejscy czasowo pro-
wadniki angiograficzne (Ryc. 3).

Następnie z dostępu przez prawą żyłę 
udową wspólną prawą (śluza 10Fr) prze-
prowadzono prowadnik hydrofilny (0,035’ 
Terumo) przez niedrożne odcinki żyły ra-
mienno-głowowej i podobojczykowej lewej. 
Prowadnik hydrofilny wymieniono na sztyw-

niejszy prowadnik 0,035’ typu Lunderequist. 
Kolejnym etapem zabiegu było wykonanie 
angioplastyki niedrożnego odcinka żyły 
pachowej, podobojczykowej lewej i żyły ra-
mienno – głowowej lewej balonem 14x40 
mm i 16x40 mm (Bard, Atlas) (Ryc. 2), 
a następnie, dla utrwalenia efektu zabie-
gu w miejscu niedrożności implantowano 
dwa stenty dedykowane do żył 140x8mm 
i 180x8mm (Bard,Venovo) (Ryc. 2).W kon-
trolnej flebografii stwierdzono prawidłowy 
napływ krwi cieniującej do żyły podobojczy-
kowej i ramienno – głowowej lewej (Ryc. 2).

W kolejnym etapie zabiegu wykonano 
nakłucie żyły odprowadzającej przetoki 
dializacyjnej w okolicy dołu łokciowego 
lewego w kierunku zespolenia tętnicy 
z żyła. Po przeprowadzeniu prowadnika 
hydrofilnego aż do naczynią tętniczego 

Rycina 1
Po stronie prawej obraz flebograficzny: niedrożna 
żyła podobojczykowa i ramienno – głowowa lewa, 
rozwinięte krążenie oboczne.
Po stronie lewej: obrzęk kończyny górnej z widocznymi 
poszerzonymi żyłami podskórnymi.
Right: flebography of left subclavian and brachio-
cephalic vein occlusion and collateral veins.
Left: oedema of left arm and collaterals.

Rycina 2
Po stronie lewej plastyka niedrożnej żyły ramienno – głowowej lewej.
Po stronie prawej: flebografia po implantacji stentów.
Left: Balloon angioplasty of left brachio-cephalic vein.
Right: flebohraphy after stenting.

R. Pietura i wsp.
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wykonano angioplastykę balonową żyły 
odprowadzającej przetoki dializacyjnej na 
lewym przedramieniu z użyciem balonu 
6x60mm. Przez lewą żyłę udową wspólną 
implantowano do serca elektrody stymulu-
jące umiejscawiając stymulator w powło-
kach brzusznych powyżej spojenia łono-
wego (Ryc. 3).

Przebieg zabiegu bez powikłań. Chory 
wypisany został do domu bez cech obrzęku 
lewej kończyny górnej dwa dni po zabiegu 
w stanie ogólnym dobrym. Po trzech pra-
widłowych sesjach dializoterapii usunięto 
cewnik permanentny z prawej żyły szyjnej. 

Dyskusja
Wzrost liczby chorych z układem sty-

mulującym i chorych dializowanych stwa-

rza coraz liczniejsze sytuacje koincyden-
cji. W opisywanym przypadku popełniono 
klasyczny błąd polegający na wykonaniu 
przetoki dializacyjnej po stronie elektrod. 
Dysfunkcja przetoki spowodowana istnieją-
cymi elektodopochodną niedrożnością żyl-
ną spowodowała konieczność implantacji 
cewnika dializacyjnego po stronie przeciw-
nej klatki piersiowej. Aby rozwiązać problem 
kliniczny pacjenta należało najpierw usunąć 
elektrody i udrożnić żyły centralne a następ-
nie zapewnić stymulacje serca i dostęp na-
czyniowy do dializ. Usunięcie elektrod przez 
doświadczony zespół specjalistów jest 
metodą bezpieczną, ponieważ ryzyko po-
ważnych powikłań jest szacowane na 0,2-
1,8% [2,3] z których najpoważniejszym jest 
tamponada worka osierdziowego. Rekana-

lizacja żył centralnych po stronie lewej była 
konieczna ze względu na obrzęk kończyny 
górnej lewej, pozwoliła także w późniejszym 
etapie zabiegu odzyskać przetokę dializa-
cyjną wytworzoną na lewym przedramieniu. 
Zastosowanie nowoczesnych stenów żyl-
nych pozwala osiągnąć dobry i długotrwały 
efekt leczenia [2].

Dzięki organizacji nowoczesnych sal 
hybrydowych zabiegi takie mogą być 
wykonywane jednoczasowo przez kilku 
specjalistów (radiolog zabiegowy, elek-
trokardiolog) przy monitorowaniu zabiegu 
echokardiografią przezprzełykową i pod 
bacznym okiem czuwających kardiochirur-
gów i perfuzjonistów. Z powodu rozległości 
anatomicznej i czasowej zabieg wymagał 
również znieczulenia ogólnego i stałego 

Rycina 3.
Angioplastyka balonowa przetoki tętniczo-żylnej na lewym przedramieniu.
Flebography before and after angioplasty of arteriovenous fistula.

Rycina 4
Po stronie lewej: układ stymulujący implantowany 
w lewej pachwinie.
Po stronie prawej: usunięte elektrody obrośnięte 
twardą tkanką łączną.
Left: peacemaker in left groin.
Right: removed leads with connective tissue.
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monitorowania funkcji życiowych przez 
anestezjologa. 

Elektrody usunięte zostały przy pomo-
cy polipropylenowych cewników Byrda. 

Nowy układ stymulujący nie mógł zo-
stać zaimplantowany przez prawą żyłę 
podobojczykową Jednak mając na wzglę-
dzie konieczność przewlekłej dializotera-
pii do końca życia pacjenta, kardiolodzy 
zdecydowali o zachowaniu prawostronne-
go spływu żylnego dla przyszłych potrzeb 
dializoterapii.

Elektrody wprowadzono do serca 
z dostępu przez lewą żyłę udową wspól-

ną, a stymulator implantowano w powło-
kach brzusznych powyżej spojenia łono-
wego. 

Według autorów sala hybrydowa i za-
bezpieczenie kardiochirurgiczne są nie-
zbędne w tego typu złożonych zabiegach 
ze względu na ryzyko uszkodzenia ścian 
żył centralnych bądź nawet serca.

Procedura przeprowadzona została 
przez zespół specjalistów: elektrokardio-
log, kardiolog interwencyjny, radiolog za-
biegowy, kardiochirurg, echokardiografista. 
Wszyscy posiadają wieloletnie doświad-
czenie w tego typu zabiegach.
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