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Βασικές γνώσεις για τις μεθόδους 
αιμοκάθαρσης και την αγγειακή 

προσπέλαση



Ιστορία…

 1943 Ο Dr Willem Kolff στην κατεχόμενη 
Ολλανδία αναπτύσσει το πρώτο μηχάνημα 
τεχνητού νεφρού



Ιστορία…



Ιστορία…



Ιστορία…

 Quinton W, Dillard D, Scribner BH. 
Cannulation of blood vessels for prolonged 
hemodialysis. Trans Am Soc Artif Intern 
Organs. 1960 Apr 10-11; 6: 104-13.



Ιστορία…



Ιστορία…



Αρχή σύγχρονης εποχής

 1966 Dr Appel (χειρουργός ) στο Bronx VA 
hospital σκέφτηκε την δημιουργία της 
αρτηριοφλεβικης αναστόμωσης – fistula

 Οι Brescia – Cimino (νεφρολόγοι ) 
ενθουσιάζονται με την ιδέα και έτσι αρχίζει 
η σύγχρονη ιστορία της αιμοκάθαρσης.



Αιμοκάθαρση για όλους..

 1970 -2500 ασθενείς σε αιμοκάθαρση στις 
ΗΠΑ

 1972 -η αιμοκάθαρση γίνεται προσιτή σε 
όλους τους νεφροπαθείς

 1996 - πάνω από 170000 υποβάλλονται σε 
αιμοκάθαρση



Κύκλωμα τεχνητού νεφρού





Αγγειακή προσπέλαση
Χαρακτηριστικά - προϋποθέσεις

Πρέπει να έχει παροχή > 200ml/min

Να είναι εύκολα προσβάσιμη

Να αντέχει στο χρόνο 

Ελάχιστες επιπλοκές

Δυνατότητα άμεσης χρήσης  (σε επείγουσες 
περιπτώσεις



Αγγειακή προσπέλαση

 Καθετηριασμός μεγάλης φλέβας

 Έκτροπη αρτηριακής ροής σε φλέβα (fistula)

 Με shunt (Scribner)

 Με αναστόμωση αρτηρίας – φλέβας είτε άμεσα 
είτε με παρεμβολή συνθετικού υλικού 
(μόσχευμα)



Αγγειακή προσπέλαση -
καθετήρες

 Διπλού αυλού μεγάλης διαμέτρου (4mm)

 Φτιαγμένοι από σιλικόνη

 Προσωρινοί – μόνιμοι  (Dacron cuffed - με 
κολάρο)



Καθετήρες 

μόνιμοι προσωρινοί



Καθετήρες - τοποθέτηση

Με  τοπική/ 
γενική νάρκωση

Υπό 
ακτινοσκόπηση

Σε κεντρική 
φλέβα 
(υποκλείδιο/ 
σφαγιτιδα/ 
μηριαία ,κάτω 
κοίλη



καθετήρες



καθετήρες



Καθετήρες αιμοκάθαρσης

 Πλεονέκτημα:

Άμεση αιμοκάθαρση μετά την τοποθέτηση

Δεν επηρεάζονται από την αρτηριακή πίεση

Δεν  ¨φορτώνουν¨ την καρδιά



Καθετήρες αιμοκάθαρσης 



Καθετήρες αιμοκάθαρσης -
επιπλοκές
 άμεσες

 Αιμορραγία

 Πνευμοθώρακας/ αιμοθωρακας

 μέσου χρόνου

 Θρόμβωση της φλέβας

 απώτερες

 Θρόμβωση του καθετήρα

 Μόλυνση – μικροβιαιμία /σηψαιμία



Οίδημα μετα θρόμβωση φλέβας
Φλεβική υπέρταση



fistula

 Αναστόμωση αρτηρίας - φλέβας

 Εκτροπή αρτηριακής παροχής σε
φλεβικό δίκτυο

Στο επίπεδο του καρπού

 (κερκιδικη αρτ. με κεφαλική φλέβα)

Στο επίπεδο του αγκώνα

 (βραχιονιος αρτ. με βασιλική φλέβα, 
μετάθεση βασιλικής)

Ικανοποιητικό μήκος φλέβας προς 
παρακέντηση



fistula

 Μια fistula χρειάζεται περίπου 6 εβδομάδες 
για να «ωριμάσει» δηλ. να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί.

 Στο διάστημα αυτό στη φλέβα 

αυξανει η παροχή αίματος

αυξάνει σε διάμετρο 

 το τοίχωμα της «σκληραίνει»



Fistula – AV μόσχευμα



fistula



Μετάθεση βασιλικής



fistula

 ΥΠΕΡ

 Αντέχει στο χρόνο

 Λειτούργει και με χαμηλή ροη

 Ανθεκτική σε μολύνσεις

 ΚΑΤΑ

 Κατάλληλη για λίγους σχετικά ασθενείς



Αρτηριοφλεβικο μόσχευμα

 Όταν ΔΕΝ υπάρχει κατάλληλη φλέβα.

 Χρήση συνθετικού υλικού (πλαστικού -
PTFE) μεταξύ αρτηρίας – φλέβας

 Χρήση άλλων υλικών όπως βόειος 
ομφαλική φλέβα , ουρητήρας   βοος .

χωρίς επιτυχία…



A-V μόσχευμα

 ΥΠΕΡ

 Πολλές επιλογές τοποθέτησης ( άνω – κάτω 
άκρα, θώρακας)

 Χρησιμοποιείται σε 3 εβδομάδες

 Επιδέχεται διόρθωσης

 ΚΑΤΑ

 Περιορισμένη αντοχή στο χρόνο

 Ευαίσθητο σε μολύνσεις

 Απαιτεί υψηλή παροχή αίματος (> 600ml/m)



Μόσχευμα PTFE





Μόσχευμα αντιβραχιου



Βραχιονιο μόσχευμα



Θρόμβωση μοσχεύματος 

 Υπερπλασία στην φλεβική αναστόμωση 

διαφορετικές ιδιότητες φλέβας –
μοσχεύματος  

στροβιλώδης αιματική ροη

 Συμβαίνει στους πρώτους 6-12 μήνες

 Φθορά υλικού

 Πηκτικότητα

 Υπόταση



Θρόμβωση μοσχεύματος

 Διόρθωση

θρομβεκτομη

Πλαστική φλεβικής αναστόμωσης

Αλλαγή μοσχεύματος



fistulography



Υπερπλασία φλεβικής αναστόμωσης



Αγγειοπλαστική στένωσης με μπαλόνι



Στένωση αρτηριοφλεβικης αναστόμωσης



Στένωση αρτηριοφλεβικης αναστόμωσης







Υποκλοπή αίματος – ισχαιμία δάκτυλων



Ανεύρυσμα αρτηριοφλεβικης αναστόμωσης



προφύλαξη



Μόσχευμα vs fistula



Πρώτη η fistula…



?







Το μέλλον…



Αγγειακές προσπελάσεις?



Το μέλλον της ΜΤΝ?



ευχαριστώ

Καλές
γιορτές


