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OCENA DIALIZNIH PARAMETROV PRED 
NASTOPOM STENOZE ARTERIO-VENSKE FISTULE



najbolj razširjena metoda nadomestnega zdravljenja pri 
kronični ledvični odpovedi

• nadomesti izločevalno nalogo ledvic
• iz krvi izločuje uremične toksine, vzdržuje ravnovesje vode in

elektrolitov ter uravnava acidobazno ravnovesje
• cilj je zagotavljanje normalne sestave telesnih tekočin

Indikacije za začetek nadomestnega zdravljenja
• pri asimtomatskih bolnikih predstavlja zmanjšanje očistka

kreatinina pod 10 ml/min ali
• navzočnost uremičnih simptomov pri očistku kreatinina <15

ml/min

HEMODIALIZA

www.zveza-dlbs.si/za-dobro-ledvic/hemodializa.pdf



ŽILNI PRISTOP
(»življenjska linija«)

• Za zdravljenje s hemodializo potrebuje bolnik žilni pristop
• Mogoče so tri oblike: 

– arterio-venska fistula (AVF)
– žilna proteza iz umetnega materiala („graft“) 
– centralni venski dializni kater

• Iskanje zanesljivega trajnega žilnega pristopa z zadostnim pretokom 
in ustreznim delovanjem ostaja nenehen izziv, saj je za bolnike s 
kronično ledvično odpovedjo življenjskega pomena



ARTERIO-VENSKA FISTULA
najpogosteje uporabljeni žilni pristop za hemodializno zdravljenje

• Žilna povezava med arterijo in veno, napravljena s 
pomočjo kirurškega posega

• Na arterijo se prišije konec vene, količina krvi v veni 
se poveča, vena se razširi, stena vene pa zadebeli

• Možna mesta AVF:
– distalni del podlahti  (povezava cefalične vene z radialno 

arterijo)
– distalni del nadlahti (povezava cefalične vene z brahialno 

arterijo, bazilične vene z brahialno arterije)
– stegno (safenofemoralna)

arterija 

vena

http://www.kidneypatientguide.org.uk



Pravilo 6 za uporabno AVF:
• Krvni pretok v AVF > 600 ml/min
• Premer AVF ≥ 6 mm
• Globina AVF < 6 mm

Čas potreben za razvoj fistule je 6 tednov
Razširjena vena, ki je blizu površine kože, je lahko 
dostopna za zbadanje z dializnimi iglami

http://www.riversideonline.com/health_reference/Bladder-Kidney/DA00078.cfm

Venska igla

Arterijska igla

arterija
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Vir: Tordoir J, et al. EBPG on Vascular access. NDT 2007



• Bolnikom s končno ledvično odpovedjo predstavlja
delujoča AVF življenjsko pomemben žilni pristop za
izvajanje rednega HD zdravljenja vse do morebitne
uspešne presaditve ledvice

• Stenoza fistulne vene je eden glavnih vzrokov odpovedi
delovanja AVF

• Namen raziskave je bil ugotoviti ali s spremljanjem
dializnih parametrov rednih HD postopkov lahko
predvidimo nastop stenoze AVF

IZHODIŠČA

www.zveza-dlbs.si/za-dobro-ledvic/hemodializa.pdf



• 7 parov HD bolnikov
– HD bolniki, pri katerih smo v letu 2012 s fistulografijo potrdili stenozo AVF
– HD bolniki brez stenoze AVF, prvim enaki po spolu in starosti

• Primerjava
– sistolični in diastolični, pulzni tlak ter tlak v fistulni veni izmerjen pred in po HD

postopku
– razlika telesne teže pred in po HD postopku (količina ultrafiltracije)
– vrednosti Kt/V po posameznem HD postopku

• K – očistek dializatorja, t – čas postopka hemodialize, V – prostornina razporeditve sečnine

• Analiza povprečnih vrednosti dializnih parametrov 12, 6 in 1 teden pred
nastopom stenoze AVF

METODE



REZULTATI
Primerjali smo povprečne vrednosti dializnih parametrov bolnikov v različnih časovnih obdobjih.
Uporabljena statistična metoda: Student t-test s programom SPSS

Ni statistično pomembnih razlik v sistoličnih, diastoličnih, pulznih tlakih ter tlakih v fistulnih venah med 
skupinama bolnikov z nastopom stenoze AVF v primerjavi z bolniki brez stenoze AVF

nastopa stenoze AVF nismo mogli povezati z odvzemom tekočine (ultrafiltracija) med HD postopkom.



Čas pred nastopom stenoze
AVF

Dializni parameter (enota) Bolniki (N=7) brez stenoze AVF
(povprečna vrednost ± SD)

Bolniki (N=7) s stenozo AVF (povprečna 
vrednost ± SD) 

P vrednost*

12. teden Sistolični tlak pred HD (mmHg) 160,3 ± 26,7 150,9 ± 19,5 NS
Sistolični tlak po HD (mmHg) 154,4 ± 27,4 147,1 ± 13,4 NS
Diastolični tlak pred HD (mmHg) 78,4 ± 16,2 81,7 ± 13,9 NS
Diastolični tlak po HD (mmHg) 154,4 ± 27,4 147,1 ± 13,4 NS
Pulzni tlak pred HD (mmHg) 81,9 ± 17,2 69,1 ± 22,8 NS
Pulzni tlak po HD (mmHg) 78,1 ± 24,3 69,1 ± 16,5 NS
Tlak v fistulni veni (mmHg) 141,7 ± 23,8 117,7 ± 14,3 NS
Ultrafiltracija (l) 2,4 ± 1,0 2,6 ± 0,8 NS
Kt/V 1,5 ± 0,2 1,2 ± 0,3 NS

6. teden Sistolični tlak pred HD (mmHg) 160,7 ±25,5 146,1 ± 26,4 NS
Sistolični tlak po HD (mmHg) 148,7 ±25,0 138,7 ± 17,6 NS
Diastolični tlak pred HD (mmHg) 70,4 ± 9,0 75,7 ± 8,7 NS
Diastolični tlak po HD (mmHg) 75,1 ± 6,5 79,0 ± 9,1 NS
Pulzni tlak pred HD (mmHg) 90,3 ± 29,3 70,4 ± 26,0 NS
Pulzni tlak po HD (mmHg) 73,6 ± 24,1 59,7 ± 15,2 NS
Tlak v fistulni veni (mmHg) 138,7 ± 28,7 127,3 ± 39,2 NS
Ultrafiltracija (l) 2,2 ± 1,0 2,5 ± 0,8 NS
Kt/V 1,4 ± 0,2 1,3 ± 0,2 NS

1. teden Sistolični tlak pred HD (mmHg) 158,9 ± 28,3 148,9 ± 19,0 NS
Sistolični tlak po HD (mmHg) 154,4 ± 26,4 133,3 ± 10,5 NS
Diastolični tlak pred HD (mmHg) 76,4 ± 12,1 78,6 ± 11,1 NS
Diastolični tlak po HD (mmHg) 81,3 ± 8,7 77,9 ± 11,2 NS
Pulzni tlak pred HD (mmHg) 82,4 ± 19,6 70,3 ± 24,6 NS
Pulzni tlak po HD (mmHg) 73,1 ±24,8 55,4 ± 11,4 NS
Tlak v fistulni veni (mmHg) 136,0 ± 29,7 115,1 ± 38,9 NS
Ultrafiltracija (l) 2,2 ± 0,9 2,6 ± 0,8 NS
Kt/V 1,4 ± 0,2 1,0 ± 0,2 0,009

Tabela: Povprečne vrednosti dializnih parametrov bolnikov v različnih časovnih obdobjih
*statistično pomembna razlika, če je p < 0,05;
NS= non-significant (ni statistično pomembne razlike); SD= standardna deviacija; AVF= arterio-venska fistula; HD= hemodializa



REZULTATI
 V zadnjem opazovanem tednu izmerili statistično značilno nižje Kt/V vrednosti 
pri HD bolnikih s stenozo AVF. 

• Vrednost Kt/V
– K – očistek dializatorja, t – čas postopka hemodialize, V – prostornina razporeditve 

sečnine
– predstavlja slabši dializni očistek. 
– Lahko posledica prej prisotne stenoze?

• Opazovali trend konstantnega zniževanja Kt/V
od 12. do 1 tedna pred nastopom stenoze

UZ slika stenoze AVF,  http://www.veinews.com/wp-content/uploads/2011/01/5n.jpg



ZAKLJUČKI
• Kljub intenzivnemu spremljanju dializnih parametrov HD bolnikov v 

različnih časovnih obdobjih pred nastopom stenoze AVF z dializnimi 
parametri stenoze ne moremo predvideti. 

• Statistično signifikantno: teden dni pred radiološko potrjeno stenozo 
AVF se je spremenila le vrednost Kt/V

• V UKC MB: vrednosti Kt/V se uporabljajo za določitev dializnega 
očistka in so posledično v pomoč pri odkrivanju stenoze AVF.
– Postopek: pri zmanjšanih vrednostih Kt/V  kontrolni UZ AVF 

potrditev suma na stenozo AVF 



HVALA ZA POZORNOST
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