
 1 

 TOVÁBBKÉPZÉS 

Miként lehetne A-V shunt képz ı mőtéteink eredményeit javítani?  

Írta: DR. SZÉLL KÁLMÁN 

Bevezetés   
 
A gyógyító orvos soha meg nem szőnı törekvése és feladata az eredmények 
szüntelen javítására tett napi erıfeszítés. Különösen fontos ez általában egy olyan 
eljárás (jelen dolgozatunk tárgya esetében a hemodialízishez felhasználandó A-V 
shuntök) során, amely egy - többnyire sok évig, akár életre szólóan - életmentı, 
illetve életfenntartó gyógyítási folyamat nélkülözhetetlen elıfeltételét jelenti. A klinikus 
ritkán jut ahhoz, hogy alapkutatásokkal foglalkozzon, ám az alkalmazott kutatásnak 
egyik legfontosabb, egyúttal kellıen ma sem értékelt területe éppen a napi gyógyító 
munka javítását célzó erıfeszítések tudományos szintő vizsgálata és 
megfogalmazása. Az ebben elért legkisebb eredmények is a betegek jobb 
gyógyulásában, ám jelen felmérésünk esetében a költségek megtakarításában is 
megmutatkoznak.  
Évtizedekkel ezelıtt a krónikus veseelégtelenségben szenvedı betegek még 
meghaltak. Ma az irreverzibilis veseelégtelenség két módon befolyásolható. Egyrészt 
az elvileg oki kezelésnek tekinthetı vesetranszplantációval (szerv cserével), 
másrészt a tartós tüneti kezelést megvalósító hemodialízissel (szubsztitúcióval), 
illetve a kettı kombinációjával. A hemodialízis alternatív lehetıségeként jön szóba a 
beteg számára megterhelıbb, de olcsóbb tartós peritoneális dialízis alkalmazása 
(10). A vesedonorok korlátozott száma miatt a gyakorlatban szerte a világon szinte 
minden betegen elıször hemodialízist alkalmaznak, amit a transzplantációig 
folytatnak. Ez az életmentı és életmegırzı módszer ma országszerte széles körben 
polgárjogot nyert. Kivitelezésének kulcsfontosságú és nélkülözhetetlen elıfeltétele a 
dialízishez felhasznált speciális "véredény hozzáférhetıség" megteremtése, amely 
állandó behatolási kaput és vérnyerési lehetıséget biztosít a hemodialízisek 
számára.  
 
Problémafelvetés   
 
A második világháború idején annyira ritka volt az intravénás beavatkozás és 
vérvétel, hogy a kórházi szabályzat szerint az intravénás injekciót csak osztályvezetı 
fıorvos adhatta be. Úgy tőnik, hogy ma az ellenkezı végletet kényszerítette ki a 
korszerő orvostudomány, amelyben az infúziós kezelés általános orvosi gyakorlattá 
vált. Ez természetesen önmagában még nem kifogásolható, ám a kialakult általános 
kórházi gyakorlat azt mutatja, hogy ma világszerte nem takarékoskodnak a vénákkal, 
s az infúziókat is nagyvonalú javallatok alapján rendelik. A nem mindig racionálisan 
elrendelt és kivitelezett laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vénapunkciók, 
valamint intravénás beavatkozások és a már említett szükségtelen infúziós 
kezelések, altatások stb. során a vénák az elkerülhetetlennél jobban elhasználódnak, 
"tönkremennek", trombotizálnak, gyulladások, fali károsodások, hegesedések lépnek 
fel, a véna melletti hematomák hegesednek, szőkületek keletkezhetnek, amelyek 
olykor a további perifériás vénás behatolásokat akár lehetetlenné teszik (21). 
Ismeretes, hogy abban az esetben nevezhetı egy véna a dialízis shunt képzésére 
ideálisnak, ha az nem kanyargós, ha a telt vénát ütögetve azon nyomáshullám 
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keletkezik, s legalább 2 mm szélességőre megduzzad vénás pangás esetén, 
továbbá nincs rajta elfolyási sztenózis (5). Az arteriovenosus fistula (a továbbiakban 
A-V fistula vagy shunt) az elıbb említett feltételek mellett akor váltja be a hozzá 
tőzött reményeket, ha a felhasznált artéria fala egészséges (nem athe- rosclerotikus), 
a kellı keveredéshez elegendı vérhozamot biztosít, amelyet a véna folyamatosan 
elvezetni képes. 
Az ideális viszonyokat mindenben teljesítı, tartós (mesterséges) véredény 
elérhetısége ma is csak vágyálom. Megvalósítását célozták azonban a Quinton-
Scribner fistula, a Thomas shunt, az a. femoralis superficialis elıhelyezése, egyes 
veno-venosus shuntök, a különbözı gyári katéterek (pl. a Permcath kanül), a PTFE 
graft használata stb. Ma leginkább a v. cephalicával készített A-V fistula, szerzıi 
nevén Brescia-Cimino (a gyakorlatban többnyire csak Cimino shuntnek nevezett) 
fistula közelíti meg az ideális követelményeket, amely kiállta az elsı közlése óta eltelt 
32 év próbáját. A shunt kérdés azért elsırendő fontosságú, mert a hemodialízis 
évekig, évtizedekig, vagy akár életreszóló beavatkozás lehet, amelynek során e 
shuntnek mőködıképesnek kell maradnia (4). Amennyiben a beteg számára nem 
készíthetı shunt, átmeneti vénás behatolások nem létesíthetık és peritoneális 
dialízisre sem alkalmas, egyetlen lehetıségként csupán a minél korábban elvégzett 
veseátültetés marad (20), ez azonban a gyakorlatban csak ritkán válhat 
kivitelezhetıvé. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a shunt "tönkremegy", 
bealvad, begyullad stb., s ezáltal használatlanná válik. Ilyen értelemben a krónikus 
dialízisre járó beteg élete a shunttıl függ (shunt-dependencia). Nem csoda, ha ez a 
kérdés az irodalomban is az érdeklıdés homlokterében áll (14, 17, 22). 
Az USÁ-ban mintegy százötvenezer beteg szorul hemo- dialízisre, ám a költségek 
túlnyomó többségét nem maga a mőtét, hanem a nem megfelelı véredény 
hozzáférhetıséggel kapcsolatos morbiditás emészti lel (6, 9, 23). Az egyik 
leggyakoribb szövıdmény a fistula trombózisa (3), de elıfordul falmenti hematoma, 
fertızés, véna sztenózis, steal szindróma, aneurizma, szívelégtelenség és sztenózis 
miatti pangás stb. Mindezek világszerte jelentıs terhet rónak a nefrológiai osztályok 
gazdálkodására. Feldmann és munkatársai (9) adatai szerint a veseelégtelenség 
végstádiumában szenvedı betegek költségeinek a dialízis csak 40%-át tette ki, a 
többit a hospitalizáció és a véredény hozzáférhetıség szövıdményei emésztették fel. 
Az utóbbira évi 150 millió dollárt költöttek. Nincs okunk feltétlezni, hogy nálunk ne 
lennének hasonlóak az arányok, de elıfordulhat, hogy hazánkban a shunt 
szövıdményei miatti költségek akár meg is haladhatják az amerikai mutatót. Éppen 
ezért alapvetı kötelességünk, hogy a véredény hozzáférhetıséggel kapcsolatos 
szövıdményeket minden rendelkezésünkre álló lehetıséggel megelızzük, mert ez a 
betegellátás zavartalanságát is elısegíti, életmentı lehet, s a kórházi kiadások 
csökkenéséhez is hozzájárul. Mindezek vonatkozásában a sebész személye sem 
közömbös, amely a prognózis szempontjából szinte kizárólagos meghatározó 
szerepet játszik (15).  

Beteganyag és módszer   
 
A shunt-készítés mőtétének menetérıl, a vele kapcsolatos szövıdményekrıl s ezek 
kezelésérıl egy évvel kórházunk mővese állomásának megnyitása után, 1984-ben 
osztályunkról Márkus és munkatársai számoltak be (12). Miután az ott részletezett 
elvek azóta sem változtak, ezek ismétlését a jelen munkában mellızzük. Mégis, 
most, 15 évvel a mővese állomás megnyitása után, a shunt-probléma felvetése újra 
idıszerővé vált, annál is inkább, mert annak költségkihatása nálunk sem 
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hanyagolható el. 
Figyelemmel az irodalmi adatokra, saját beteganyagunk kritikus ellenırzését tőztük 
célul annak eldöntésére, hogy eredményeink kiállják-e az irodalom próbáját, avagy 
az eddig alkalmazott eljárásunk revízióra szorul-e? 
Felmérési idıszakunk az 1996. december l-jétıl 1998. december 1-jéig terjedı 
idıben operált 94 krónikus urémiás betegre terjedt ki, akiknél a dialízishez szükséges 
véredény hozzáférhetıséget mőtéttel biztosítottuk. A beteganyag mő- tıorvosonkénti 
megoszlását az I. sz. táblázat  mutatja. 
Anyagunkban 53 férfi és 41 nı szerepel. A betegek átlagos életkora 60 év, 
legfiatalabb betegünk 26, a legidısebb 81 éves volt. A 94 betegen összesen 114 
mőtétre volt szükség. A fistulák felét - angliai tapasztalataimat is felhasználva - 
magam készítettem. 
Az újonnan készített fistulák végleges kialakulása 3-6 hónapot vesz igénybe (16). Ez 
azt jelenti, hogy legalább három hónapig nem szabadna azokat dialízisre 
felhasználni. A kiértékelésben az általam 1998. december 1-jéig végzett shuntöket 
vettem figyelembe, ami 4 hónaptól 24 hónapig terjedı megfigyelési idıt tett lehetıvé. 
A 48 beteget levélben értesítve vizsgálatra kértük, hiszen utánkövetésük azelıtt nem 
sebészeti feladat volt. Ezzel egyidıben a mővese állomás fıorvosát arra kértük, hogy 
észrevételeinek leírásával véleményezze a fistulákat. Ennek alapján a fistulákat 
"kifogástalan", "jó", "közepes" és "rossz" kategóriákba sorolhattuk. Az így besorolt 
betegek megoszlását a II. sz. táblázat  mutatja. A betegek állapotának súlyosságát 
jellemzi, hogy a 48 betegbıl 15-öt elvesztettünk, közülük egyet (egy myeloma 
multiplexben szenvedı beteget) már a mőtét után egy héttel. Az utóbbi eset 
epikritikusan megkérdıjelezi a javallat helyességét, hiszen nagy valószínőséggel 
elıre látható volt a közeli fatális kimenetel. Ezen kérdés megválaszolása azonban 
már etikai meggondolásokat is feltételez, nevezetesen azt, hogy egy súlyos 
rendszerbetegség elırehaladott állapotában, a biztosan rossz prognózis birtokában 
kell-e (lehet-e) vállalni, még inkább, szabad-e nem vállalni a tartós dialízist, s a vele 
járó magas költségeket. Örvendetes viszont, hogy a 48 mőtött beteg közül kettınél 
idcíközben veseátültetést végeztek, így nem volt tovább szükségük a fistulára. 
Három betegnél késıi vérzés, egy betegnél pedig álaneurizma kialakulása miatt 
kellett újabb mőtétet végezni. 
A II. sz. táblázatból kiderül, hogy a betegeknél az általam készített fistulák 43%-a jó, 
illetve kifogástalan mőködéső. Az A-V fistulák 53%-a 4, míg 58%-a 12 hónap múltán 
még mőködött. Nagy mértékben rontotta a fistulák mőködıképességét az a 
gyakorlat, hogy a betegek egyharmadában a mőtét napján a shunt képzésére 
alkalmas vénában még kanül volt behelyezve, amely károsította az intimát, s a mőtéti 
terület eleve szuffuziókkal, átszúrásokkal volt "szennyezve". Az ezekkel a vénákkal 
készített shuntök adták a legrosszabb eredményeket. Éppen ezért nem meglepı, 
hogy a "közepes" és "nem megfelelı" shuntök 86%-ában, míg a "jó és kifogástalan" 
fistuláknak csak 33%-ában (11, illetve 7 betegen) lehetett az elıbbi jelenséget 
tapasztalni. 
Minden mőtét elıtt - lehetıleg a nem domináns karon - meg kell vizsgálnunk a vénás 
keringés állapotát a korábban említett szempontok szerint. 
Vizsgálataink alapján megállapiliató, hogy az A-V fistulára alkalmas érrendszer 
esetén a betegek kilátása jó. Anyagunkban a "kifogástalan" fistulák mőtéti leírásában 
egyáltalán nem szerepeltek a "gracilis", "nem kellıen táguló" vénák vagy a korábbi 
tőszúrások nyomainak leírása, s egyik felhasznált véredénybe sem volt kanül 
behelyezve.  
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Megbeszélés   
 
Számos esetben (s az akut dialízisek szinte mindegyikében) a dialízist v. subclavia 
vagy v. jugularis interna kanülök segítségével végzik. Ilyenkor a legkorábban adódó 
lehetıséget fel kell használnunk arra, hogy a betegen Cimino shuntöt készítsünk, 
mert a centrális kanülökhöz - kitüntetten a v. Subclavia kanülálásához - társuló fali 
rögök gyakran és könnyen okozhatnak v. subclaviasztenózist, s amelyek késıbb 
elfolyási akadályt képezve a Cimino shuntök mőködésére nagyon hátrányosan 
hatnak. Ha sztenózis alakult ki, a korai szakban esetleg a trombolízis (1), késıbb a 
költséges angioplasztika vagy a PTFE bypass (3, 11, 18) képes segíteni. Éppen 
ezért nagyon fontos a sebész és nefrológus interdisciplinaris együttmőködése, idırıl 
idıre való találkozása, tapasztalatcseréje, az egyes esetek nyílt, kollegiális 
megbeszélése. Külföldön már dialízis shunt járóbeteg gondozás zajlik. Ezeken a 
sebész és a nefrológus vesz részt, s eldöntik, hogy a beteg alkalmas-e fistula 
készítésre. Ugyanezen rendelésen a fistulával már rendelkezı betegek állapotát is 
vizsgálják, s együttesen beszélik meg a fistulával kapcsolatban felmerült 
problémákat, szövıdményeket és azok kezelését. Helyteleníthetı és támadható a 
helyenként tapasztalható szakmai elkülönülés gyakorlata, amikor a shunt elvégzését 
kizárólag sebészi feladatként fogják fel. 
Ugyancsak etikai és szakmai kérdés, hogy látva az alkalmatlan véredényeket, 
szabad-e nem megfelelı feltételek esetén az A-V shunt készítésérıl eleve 
lemondani. A gyakorlott érsebész ugyanis már a mőtét elıtt képes a várható 
eredményt megjósolni. Ha a kedvezıtlen, patológiás véredény viszonyok miatt a 
shunt-készítést elutasítanánk, akkor nyilvánvalóan jobb eredmények születnének, 
mintha mostoha viszonyok között is minden esetben kierıszakoljuk a mőtétet. Az 
irodalom eltérı eredményei mögött részben éppen az húzódik meg, hogy a shunt-
készítéstıl a szerzık egyes esetekben eleve eltekintettek, így érthetı módon jobb 
százalékos eredmények születtek. 
Egyes szerzıit adatai szerint a Brescia-Cimino shuntök egy év után 82%-ban jól 
mőködnek, s a velük kapcsolatos szövıdmények ellenére hosszú távon képesek jó 
véredény hozzáférhetıséget biztosítani (5). Vannak természetesen szerényebb 
eredmények is, amelyek egy év múltán csak 74%-os (8) vagy 66%-os (19) 
felhasználhatóságról számolnak be, sıt Perner és munkatársai 50 fistulájából 
tartósan csak 58% maradt mőködıképes (14). A szövıdményes fistulák 
megmentésére alkalmazott ballonos angioplasztika mind az arteriovenosusshuntök 
szőkületének, mind pedig az elırement kanülálást követı subclavia szőkületek 
tágításának ismételten is alkalmazható eszközének bizonyult (3, 11). Amennyiben a 
shunt trombotizált, úgy a költséges szöveti plasminogenaktivátorral (rt-PA) végzett 
trombolízis jön szóba (1). Steal szindróma esetén kezdetben a leggyakoribb 
megoldás a fistula lekötése - és ezzel elvesztése - volt, ám ma inkább a steal 
megszüntetésére, s ezzel egyben a shunt megmentésére törekszünk (2). 
Saját beteganyagunk eredményei megfelelnek a magyar és világirodalmi átlagnak, 
ám azokkal korántsem lehetünk megelégedve, mert a javítás feltételei adva vannak. 
Ezt a célt szolgálja jelen munkánk is.  
 
Következtetések   

1. Felmérésünk azt sugallja, hogy a tartós hemodialízis kezelések "lelkét" és 
elıfeltételét képezı A-V fistulák kérdéskörére az eddiginél jobban oda kell 
figyelnünk. Nem szabad ebben csupán sebésztechnikai kérdést látnunk. A 
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nefrológus és a sebész mőtét elıtti együttmőködése e vonatkozásban is 
nagyon fontos. Vizsgálatunk alapján az A-V fistula mőködıképessége már a 
mőtét elıtt megjósolható. Ha figyelembe vesszük, hogy a társadalombiztosítás 
1998-ban egy fistuláért 88.995 - 245.003,-Ft között fizetett, akkor - túl az 
életmentı használhatóságon - a költségeket tekintve is igen nagy tételrıl van 
szó, amely talán nem is tudatosul kellıen az ápoló-kezelı személyzetben.  

2. A kérdés homlokterében a beteg vénái állnak. Nem ritka, hogy a hemodialízis 
elvégezhetıségét éppen a rossz vénás keringés nehezíti vagy akadályozza. 
Ezért valamennyi kórházi osztályon, sıt házi- és magánorvosi rendelıben 
alapelvnek kellene lennie, hogy minden beteg vénájával elvileg 
takarékoskodni kell. Valamennyi vizsgálathoz lehetıleg egyszerre kell a vért 
levenni. Mindez különösen áll a krónikus veseelégtelenségben szenvedı 
betegekre, akiknél a felhasználásra kerülı vénákat már a mővese kezelés 
bevezetése elıtt jó idıvel óvni, "tartalékolni" kell, még akor is, ha ez az adó 
osztály számára vérvételi nehézséget, többletmunkát jelent. 

3. Nem csupán a fistulára alkalmas vénák kímélése, hanem a frissen elkészített 
fistulák óvása is fontos. A fistula ugyanis már nagyon korán megszúrható, de 
ennek nem ritkán végzetes következményei lehetnek. A nagyobb nyomásra 
még alkalmatlan véna falában ugyanis bizonyos átalakulásnak, érfali 
izomhypertrophiának kell bekövetkeznie ahhoz, hogy az a vérvételekkel és 
dialízisekkel kapcsolatos ártalmakat elviselje. A korai szúrások veszélye a 
hematoma, helyi alvadászavarok (többnyire trombózis), álaneurizma (7) stb. 
kialakulása. Saját vizsgált beteganyagunkon azt tapasztaltuk, hogy a betegek 
egyharmadát még a megkövetelt 12 hét bevárása elıtt dializálni kezdték, ami 
a fistula veszélyeztetését jelentette. Okkal feltételezhetı, hogy a három 
hónapos pihentetési idı szigorú megtartása javítaná a fistulák élettartamát és 
használhatóságát. Ennek prospektív tanulmányozását tervbe vettük. 
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