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Streszczenie: W pracy opisano zastosowanie termografii dynamicznej (TGd), polegaj¹cej na wykorzystaniu bodŸca termicznego w postaci sch³adzania koñczyny, która jako nieinwazyjna metoda mo¿e s³u¿yæ
do oceny przetok naczyniowych u hemodializowanych chorych. Badania wykonano u 15 przewlekle
hemodializowanych osób przy u¿yciu kamery termowizyjnej firmy Vigo-System typu V-20, z akwizycj¹
obrazu co 25 sek. U wszystkich chorych wyliczono procent recyrkulacji krwi w zespoleniu naczyniowym
oraz wartoœæ klirensu efektywnego dializatora i wskaŸnika dializy Kt/V, nie wykazuj¹c znamiennie statystycznej korelacji pomiêdzy pó³iloœciow¹ skal¹ oceny przetoki, uwzglêdniaj¹c¹ nieprawid³owoœci przebiegu lub obecnoœæ zwê¿eñ - a recyrkulacj¹ wyliczan¹ jako rzeczywista (r=0,06; p=0,8) lub z klirensu
efektywnego dializatora po przekszta³ceniu wzorów z Kt/V (r= -0,11; p=0,7). Uzyskane obrazy termograficzne mo¿na porównaæ do obrazów uzyskiwanych w wybranych radiologicznych badaniach naczyniowych z u¿yciem kontrastu. Termografia dynamiczna mo¿e byæ cenn¹, praktyczn¹ pomoc¹ w diagnozowaniu dysfunkcji przetoki oraz w ocenie anatomii uk³adu naczyniowego koñczyny, na której za³o¿ono zespolenie.
S³owa kluczowe: dostêp naczyniowy, termografia dynamiczna, test oziêbienia, recyrkulacja w przetoce,
klirens efektywny dializatora, wskaŸnik dializy Kt/V
Abstract: The authors describe the application of dynamic thermography (TGd), a non-invasive method including
only cold stress (water immersion) for evaluation of vascular access in hemodialyzed patients. The study was
performed in 15 chronically dialyzed subjects using a V-20 Vigo-System infrared camera with 25 sec. picture
acquisition time. Additionally, in all patients the percentage of fistula recirculation, an effective dialyzer clearance
and dialysis index Kt/V were calculated. Semiquantitative assessment of the examined fistulas, describing structure, anatomy and presence of strictures showed no statistically significant correlation between actual recirculation
(r=0.06; p=0.8) and recirculation calculated according to dialyzer effective clearance taken from Kt/V formula (r
= -0.11; p=0.7). Thermographic pictures show resolution comparable to x-ray contrast studies of vascular system
of the limb. Dynamic thermography should be considered a valuable practical aid in assessing either anatomy or
malfunction of vascular access in hemodialyzed subjects.
Key words: vascular access, dynamic thermography, cold stress, fistula recirculation, dialyzer effective clearance,
dialysis index Kt/V

Wstêp
Na podstawie danych Krajowego Zespo³u Konsultanta
Medycznego w Dziedzinie Nefrologii z 2003 r. w Polsce,
ponad 10,3 tys. pacjentów cierpi¹cych na schy³kow¹ nie-

wydolnoœæ nerek poddawanych by³o regularnemu, zazwyczaj wieloletniemu leczeniu hemodializami (HD) (1). Podstaw¹ do przeprowadzenia skutecznego zabiegu hemodializy jest dostêp naczyniowy, gwarantuj¹cy w³aœciwy przep³yw
krwi do uk³adu pozaustrojowego (2, 3). Wykorzystanie w³a-
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snych naczyñ chorego do wytworzenia wewnêtrznej przetoki naczyniowej, co by³o dokonaniem Cimino, Bresci i wsp.
w 1966 r., umo¿liwi³o wygodny, pewny i skuteczny dostêp do HD u chorych z przewlek³¹ mocznic¹ (4). Do wytworzenia przetoki u¿ywa siê têtnicy promieniowej i dystalnego odcinka ¿y³y od³okciowej lub odpromieniowej,
z ró¿nymi modyfikacjami zespoleñ (koniec do koñca, koniec do boku, bok do boku) (4-7). Mnogoœæ wariantów
anatomicznych uk³adu ¿ylnego koñczyny górnej, ró¿ne
œrednice i liczba tzw. ¿y³ perforuj¹cych na przedramieniu,
zrosty, przewê¿enia (bêd¹ce nastêpstwem mnogich nak³uæ naczyñ przetoki) oraz zmiana charakteru przep³ywu
krwi z laminarnego na turbulentny i wahania wolemii lub
zmiany hematokrytu krwi – prowadz¹ce do powstawania
zakrzepów – mog¹ wyraŸnie zmieniaæ przep³yw krwi
w przetoce. Mog¹ byæ równie¿ przyczyn¹ zjawiska recyrkulacj. W przypadku wyst¹pienia recyrkulacji skutecznoœæ
dializy ulega znacz¹cemu obni¿eniu (8-10).
Diagnostyka niesprawnoœci przetoki wymaga technik inwazyjnych (rentgenowskie badanie z u¿yciem œrodka cieniuj¹cego, tzw. fistulografia lub angiografia) - lub badañ MRI (6, 7,
11). Nieinwazyjna diagnostyka ultrasonograficzna i wybiórcze, dopplerowskie badanie przep³ywu s¹ badaniami wiarygodnymi i oferuj¹ odpowiedni¹ precyzjê w ocenie stanu naczyñ, lecz interpretacji wyników mog¹ podj¹æ siê jedynie doœwiadczeni ultrasonografiœci (12, 13). Z doœwiadczenia wiemy, ¿e w praktyce klinicznej trudno jest „prze³o¿yæ” obraz lub
opis dopplerowski na decyzje, w którym miejscu nak³uæ przetokê tak, by uzyskaæ skuteczne przep³ywy krwi.
Matematyczna ocena zjawiska recyrkulacji jest wprawdzie mo¿liwa, wymaga jednak wykonania dodatkowych
oznaczeñ stê¿eñ mocznika lub kreatyniny w liniach przedi za dializatorem oraz we krwi obwodowej pacjenta pobranej z przeciwleg³ej koñczyny (5, 9, 14-16). Mo¿liwa jest równie¿ ocena procentowa recyrkulacji wyliczona z klirensu
efektywnego, jednak mog¹ to robiæ oœrodki modeluj¹ce kinetycznie pacjentów. Ni¿szy klirens efektywny jest równoznaczny ze spadkiem skutecznoœci dializy (2, 9, 15).
Zlokalizowana tu¿ pod skór¹ przetoka naczyniowa jest
Ÿród³em ciep³a emitowanego przez krew têtnicz¹ (17, 18).
Za pomoc¹ termografii (TG) mo¿na z du¿¹ dok³adnoœci¹
oceniæ ograniczenia przep³ywu, jakoœæ przep³ywu, dystrybucjê przep³ywu, wskazaæ niedro¿ne miejsce, b¹dŸ alternatywne miejsca nak³ucia (17). Analiza obrazowa uzyskana
z TG zestawiona z wyliczeniem recyrkulacji pozwala na szybk¹ korekcjê parametrów dializy tak, by utrzymaæ jej zak³ada-

n¹ skutecznoœæ. W licz¹cym siê piœmiennictwie niewiele prac
opisuje zastosowanie TG w hemodializie, choæ istnieje mo¿liwoœæ cyfrowego wyodrêbnienia naczyñ krwionoœnych
z obrazu termowizyjnego (17, 19, 20). Pomimo prostoty wzoru tylko w nielicznych oœrodkach dializ oblicza siê procent
recyrkulacji (2, 10, 15). Ocena skutecznoœci dializy na podstawie kinetycznego modelowania dializy nadal nie jest powszechnie stosowana, a rozbie¿noœæ w ocenie stopnia recyrkulacji (od 3,2% do 25%) jest bardzo du¿a (9, 15, 16).
Je¿eli przyj¹æ, ¿e 20% recyrkulacja mo¿e znacz¹co wp³yn¹æ
na obni¿enie skutecznoœci dializy – a tym samym nara¿aæ
pacjenta na ryzyko powik³añ mocznicowych i zmuszaæ personel stacji dializ do wyd³u¿enia czasu dializy - wprowadzenie metody TGd, dysponuj¹c odpowiedni¹ kamer¹, ju¿ po
kilku minutach badania w czasie zwyk³ej sesji HD pozwala
oceniæ przetokê, nie nara¿aj¹c pacjenta na inwazyjn¹ diagnostykê radiologiczn¹ lub trudnodostêpn¹ ultrasonograficzn¹ diagnostykê dopplerowsk¹. Mo¿na te¿, dysponuj¹c
danymi o skutecznoœci sesji dializacyjnej i na podstawie rozbie¿noœci pomiêdzy dawk¹ przepisan¹ a dawk¹ dostarczon¹
dializy, wykonaæ wstêpne badanie termograficzne przetoki
przed kolejn¹ hemodializ¹. Analiza obrazu termograficznego w po³¹czeniu z badaniem fizykalnym przetoki oraz z mo¿liwoœci¹ bezpoœredniej lokalizacji i identyfikacji nieprawid³owych naczyñ pozwala na zmianê lokalizacji miejsc nak³uwania przetoki. Metody pomiaru bilansu cieplnego
w czasie HD do oceny recyrkulacji (obwodowej i p³ucnej)
zaproponowane przez firmê Fresenius wymagaj¹ specjalistycznego i kosztownego oprzyrz¹dowania oferowanego
w ztucznych nerkach tej firmy i nie wysz³y poza etap s³u¿¹cy
wy³¹cznie badaniom klinicznym.
Celem pracy by³a ocena termograficzna przetok naczyniowych 15 hemodializowanych przewlekle pacjentów oraz próba odniesienia obrazu anatomicznego i stanu ich przetoki do
wybranych parametrów modelowania kinetycznego dializy
oraz wyliczonego procentu recyrkulacji w danej przetoce.

Materia³ i metoda
Do badañ u¿yto kamery termowizyjnej typu V-20ER00525, produkcji polskiej firmy Vigo-System, wykorzystuj¹cej
pojedynczy detektor HgCdTe, ch³odzony termoelektrycznie.
Kamera zapewnia obraz o rozdzielczoœci 240x240 pikseli
dziêki sterowanej elektronicznie mechanicznej konstrukcji
dwóch pryzmatów wiruj¹cych we wzajemnie prostopad³ych
osiach (21). Czas skanowania pojedynczego obrazu w tym

Tabela 1. Zestawienie wartoœci parametrów dializy dla 15 badanych pacjentów.
L.p.
pacjenta

Klirens
zak³.

Klirens
wyliczony

Klirens
efektywny

Recyrkulacja
wyliczona(%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

145
254
263
246
145
169
275
159
145
235
250
257
219
235
266

126
226
233
227
125
147
249
139
126
215
229
230
202
213
242

112,8
174,6
201
182,2
121,3
142,3
199,2
129,8
102,9
172,1
171,4
193,3
171,3
123,8
131

1
2
4
4
5
5
6
6
7
7
8
11
11
4
9
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%R z
klirensu
efektywnego
12
28
17
26
4
4
23
10
21
26
34
13
34
48
55

Kt/v

Przetoka
„score”

1,12
0,99
1,35
1,2
1,34
1,44
1,16
1,14
0,86
1,02
1,1
1,3
1,18
0,97
0,79

28
16
16
28
26
29
24
16
20
23
25
17
13
19
20
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Tabela 2. Pó³iloœciowy wskaŸnik oceny przetoki “score”.
Analizowany parametr

Skala wartoœci punktów od
najgorszego przypadku do najlepszego
Nap³yw têtniczy
0 – brak; 5 – bardzo dobry
Naczynie g³ówne
0 – kilka; 5 – pojedyncze
Naczynia oboczne
0 – kilka; 5 – brak
Zwê¿enia
0 – trzy lub wiêcej; 5 – brak
Perforatory/naczynia ³¹cz¹ce 0 – trzy lub wiêcej; 5 – brak
Przebieg
0 – ¿ylakowaty, krêty; 5 – prosty

urz¹dzeniu wynosi 25 s. Rozdzielczoœæ temperaturowa kamery wynosz¹c¹ 0,05°C (przy gwarantowanej przez producenta dok³adnoœci pomiaru ok. 1°C dla stosowanego zakresu pomiarowego 20-42°C) uznano za wystarczaj¹c¹ do planowanych badañ.
Zarejestrowane termogramy zawiera³y szum o eksperymentalnie stwierdzonych cechach szumu bia³ego (szerokie
Rycina 1. Przedramiê pacjenta z pod³¹czonymi kaniulami
w trakcie hemodializy.

noœæ szumu powoduje teoretyczne zmniejszenie rozdzielczoœci pomiaru w punkcie do poziomu ponad 0,2°C, jednak
ze wzglêdu na cechy szumu oraz brak skokowych zmian
temperatur na powierzchni przedramienia efektywna redukcja rozdzielczoœci po zastosowaniu technik redukcji szumu
(23) zosta³a oszacowana na mniej ni¿ 0,1°C.
Pacjenci – chorzy objêci leczeniem powtarzanymi hemodializami ze Stacji Dializ Specjalistycznego Szpitala im.
Rydygiera w Krakowie i Oddzia³u Dializ Uniwersyteckiego
Szpitala Dzieciêcego w Krakowie - wyrazili zgodê na badania. Wiêkszoœæ z nich mia³a wytworzony dostêp naczyniowy na przedramieniu (tzw. przetoka naczyniowa CiminoBrescii). Na pocz¹tku badania rejestrowano termogram referencyjny przedramienia z przetok¹, który stanowi³ odniesienie dla zmian termicznych zachodz¹cych po zastosowaniu wymuszenia. Celem poprawienia kontrastu badanych naczyñ zastosowano sposób okreœlany jako „cold
stress” – oziêbienie. Przedramiê zanurzano w wodzie sch³odzonej do temperatury 10°C na okres 5 min (doroœli) i 3 min
(dzieci), a nastêpnie – po osuszeniu skóry lignin¹ - umieszczano przed kamer¹ termowizyjn¹ w odleg³oœci od 25 do
40 cm i dokonywano pomiaru w czasie 6 -11 min, pozyskuj¹c od 15 do 25 skanów (ryc. 1, 2). U dzieci, ze wzglêdu
na mniejsze rozmiary przedramienia i cieñsz¹ warstwê tkanki podskórnej czas sch³adzania ograniczono do 3 min.
Przed badaniem okreœlano ka¿dorazowo temperaturê cia³a
pacjenta oraz temperaturê i wilgotnoœæ otoczenia. U ka¿dego z badanych pacjentów wyznaczono w tygodniu wykonywania badania termograficznego wartoœæ recyrkulacji
w przetoce, pos³uguj¹c siê przy okazji modelowania kinetycznego wzorem (2, 15):
%R = 100 x (CP-CA) : (CP-CV ),

(1)

CP – stê¿enie markera we krwi obwodowej pacjenta,
CA – stê¿enie markera przed dializatorem,
CV - stê¿enie markera za dializatorem

i p³askie widmo w istotnym zakresie czêstotliwoœci) o rozk³adzie normalnym, z estymowanym odchyleniem standardowym 0,071 °C. Wartoœci chwilowe tego szumu mog¹ znacznie przekraczaæ wartoœci chwilowe szumu kwantyzacji, dla
którego - przy za³o¿eniu równomiernego rozk³adu – wartoœæ
odchylenia standardowego jest mniejsza od 0,015 °C. Obec-

oraz wyliczono, wykorzystuj¹c równania modelowania
kinetycznego dializy, wartoœæ %R z równañ na tzw. „klirens
efektywny” (Kdeff), wg wzoru (16):
Kdeff = KM (1 - 1,05 %R) x (1 – CA /CV)

(2)

KM – wartoœæ zmierzona klirensu,
- wykorzystuj¹c algorytmy zawarte w autorskim progra-

Rycina 2. Przyk³ad skadrowanego (150x240 pikseli) termogramu przetoki na chorego. Wybrana sekwencja zdjêæ termograficznych
bez sch³adzania oraz przy sch³odzeniu – do 7 min po (skany numer: 1, 2, 4, 8, 16). Zaznaczone przewê¿enie przetoki
u chorego preferuj¹cego sta³e miejsca nak³uwania.
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Rycina 3. Zestaw termogramów opracowanych analogicznie jak na ryc. 3. Kolaterale i bogata sieæ naczyñ ¿ylnych na przedramieniu
chorego, u którego obserwowano ni¿sz¹ od zak³adanej skutecznoœæ dializy. Podejrzenie patologii postawiono ju¿ po wstêpnej analizie
termogramu bez sch³adzania przedramienia.

mie Dial V.5.2 (15). Z wykonanych skanów u ka¿dego chorego dokonano wyboru 6, o numerach: 1, 2, 4, 8 i 16 (odpowiadaj¹cych ustalonym interwa³om) oraz termogram referencyjny - i te poddano analizie pod k¹tem rozpoznania
anatomicznego przebiegu zespolenia, szybkoœci zmiany
temperatury naczynia ¿ylnego i otaczaj¹cej skóry, obecnoœci zwê¿eñ, kolaterali, zmian naczyniakowatych i/lub ¿ylakowatych - odnosz¹c to równie¿ do miejsc nak³uæ przetok.
Za pomoc¹ testu korelacji rang Spearmana wyliczono korelacje pomiêdzy wartoœciami recyrkulacji (rzeczywistymi
i wyliczonymi z klirensu efektywnego) a wartoœci¹ „score”
oceniaj¹c¹ jakoœæ przetoki. Informacja ta by³a pomocna
w analizie obrazu termograficznego przetok.

Wyniki
Zarejestrowane termogramy przeanalizowano w kolejnoœci badania korzystaj¹c wstêpnie z oprogramowania producenta kamery. Na tej podstawie opracowano w³asne oprogramowanie dostosowane do specyfiki badañ, które umo¿liwi³o poddanie zarejestrowanych zestawów obrazów termowizyjnych przetworzeniu wybranymi metodami filtracji liniowej i technikami nieliniowymi. Dziêki temu uzyskano
znaczn¹ redukcjê niepo¿¹danych elementów – np. szumów,

artefaktów kamery skanuj¹cej oraz niewielkich poruszeñ
pacjenta podczas pomiaru (22-27). Wyniki przetwarzania,
dobór kontrastu, sposób doboru palety barw oraz zakresów
temperatur konsultowano z klinicystami.
Badaniom poddano tak¿e w³aœciwoœci dynamiczne
zmian temperatur obserwowane na powierzchni przedramienia, gdzie po zastosowaniu aproksymacji za pomoc¹
funkcji ekspotencjalnych wyznaczono obrazy parametryczne wyliczonych sta³ych czasowych (28, 29). Wyznaczono
tak¿e mapy b³êdów powy¿szej aproksymacji, wskazuj¹cych
jednoznacznie, i¿ w rejonach naczyñ temperatura narasta
pocz¹tkowo nieco szybciej ni¿ zoptymalizowana krzywa
ekspotencjalna, natomiast w rejonach pozbawionych tych
naczyñ nieco wolniej. Po ok. 4 min sytuacja siê odwraca
(28). Tak precyzyjne obliczenia pozwalaj¹ wykorzystaæ
ogromny potencja³ opisanego pomiaru termograficznego,
jednak nie s¹ niezbêdne w codziennej praktyce lekarskiej
w trakcie wstêpnego oceniania przetoki.
Przyk³ady obrazów TG przetok u 3 wybranych pacjentów przedstawiono na ryc. 2, 3 i 4, korzystaj¹c z wybranej
palety barw i zakresów temperatur. W tab. 1 przedstawiono
zestawienie wartoœci %R, Kdeff i Kt/V – oraz wyliczone wartoœci klirensów zak³adanych i rzeczywistych nowych dializatorów, na których wykonywano sesje dializacyjne towa-

Rycina 4. Zestaw termogramów opracowanych analogicznie jak na ryc. 3. Widoczna przetoka z ¿ylakowatym poszerzeniem czêœci
dystalnej przetoki ok. 4 cm powy¿ej zespolenia. Przetoka hemodynamicznie sprawna.
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rzysz¹ce badaniom termograficznym (15). Do analizy obrazów termografcznych pos³u¿ono siê uproszczon¹, pó³iloœciow¹ metod¹ wskaŸnika „score” do oceny przetoki (kryteria punktacji przedstawiono w tab. 2). Obrazy termograficzne przetok wszystkich badanych pacjentów przedstawiono
i przedyskutowano z pielêgniarkami dializacyjnymi, które
z olbrzymim zainteresowaniem identyfikowa³y przebieg naczyñ, miejsca zwê¿eñ, naczynia o s³abszym nap³ywie oraz
analizowa³y miejsca aktualnego i potencjalnie najlepszego
punktu wk³ucia kaniul (tab. 1, 2).
Nie wykazano statystycznie znamiennej korelacji pomiêdzy pó³iloœciow¹ skal¹ oceny przetoki „score” a wartoœci¹
recyrkulacji zarówno rzeczywistej (r=0,06, p=0,8), jak i wyliczonej z klirensu efektywnego dializatora (r= -0,11, p=0,7).

Dyskusja
Powik³ania dostêpu naczyniowego obni¿aj¹ce skutecznoœæ leczenia HD s¹ najczêœciej spowodowane zakrzepami
przetoki. Czynniki prowadz¹ce do powstania zakrzepu mog¹
mieæ charakter naczyniowo-miejscowy (sposób wytworzenia
przetoki, stan œródb³onka naczyñ, sposób nak³uwania i stan
wolemii zwi¹zany z wielkoœci¹ ultrafiltracji, obecnoœæ nadciœnienia lub hipotonii œróddializacyjnej) lub ogólny, tj. wartoœæ
hematokrytu, liczba p³ytek, tendencja prozakrzepowa hemodializowanych, stê¿enie homocysteiny lub za¿ywanie leków
(30, 31). W naszym materiale okreœlono czêstoœæ powik³añ
zwi¹zanych z dostêpem naczyniowym na 0,5 powik³ania/
pacjenta/rok (zakres od 0,0-1,6) w grupie pacjentów pediatrycznych (32). Z niepublikowanych informacji dotycz¹cych
chorych doros³ych wynika³o, ¿e czêœæ ta wynosi³a ok. 1,0. W
przypadku dzieci a¿ 84% epizodów wymaga³o interwencji
chirurgicznej (32) .
Zarejestrowane termogramy oraz przebieg badañ wynika³ z
mo¿liwoœci kamery termowizyjnej Vigo-System V-20 i wolnej
akwizycji jednego obrazu, które do badañ naczyniowych okaza³y siê ca³kowicie wystarczaj¹ce. Zastosowanie bodŸca termicznego, tj. dynamiczny element badania, pozwoli³o na
osi¹gniêcie dobrego kontrastu i du¿ej czytelnoœci obrazów.
W tego typu badaniach rozdzielczoœæ kamery by³a parametrem zdecydowanie wa¿niejszym od dok³adnoœci pomiaru lub czasu trwania pomiaru, gdy¿ informacj¹ diagnostyczn¹ by³y wartoœci wzglêdne zmierzonych temperatur
w odniesieniu do innych punktów termogramu. Badania te
podjêto po empirycznej optymalizacji czasu i temperatury
sch³adzania tak, by z za³o¿enia nieinwazyjne badanie by³o
jak najmniej uci¹¿liwe dla chorych. Pomiar temperatury
i wilgotnoœci otoczenia oraz temperatury cia³a pacjentów
mia³y za cel przeprowadzenie badañ w porównywalnych
warunkach (wykluczenie choroby pacjenta przebiegaj¹cej
z podwy¿szon¹ temperatur¹ lub nadmiernej wilgotnoœci,
maj¹cej wp³yw na pocenie siê skóry, co wobec planowanego 10 min czasu badania mog³o rzutowaæ na jego wynik).
Zastosowane w³asne oprogramowanie umo¿liwi³o automatyczny dobór palety barw i zakresów temperatur u¿ytych
do prezentacji termogramów. W efekcie uzyskano obrazy
czytelniejsze ni¿ prezentowane do tej pory w publikacjach,
z wykorzystaniem sprzêtu o znacznie lepszych parametrach (33).
Badania termograficzne pos³uguj¹ce siê powierzchownym pobudzeniem termicznym s¹ znane w medycynie jako
tzw. termografia dynamiczna (TGd) (26). Termografia do
oceny przetok naczyniowych u hemodializowanych chorych
by³a przedmiotem wczeœniejszych doniesieñ, jednak wyniki
tych prac nie znalaz³y szerszego zastosowania w praktyce
(17, 18, 33). Próby obiektywizacji przep³ywu krwi w zespoleniu naczyniowym i samej przetoce polega³y g³ównie na
stosowaniu ultrasonografii dopplerowskiej kodowanej kolorem (8, 13, 19). Techniki TGd s¹ cennym wsparciem wielu

medycznych technik diagnostycznych w kardiochirurgii,
angiologii, leczeniu oparzeñ (26, 33-38). Termografia statyczna pozwala na wizualizacjê samej przetoki i powierzchownej sieci naczyñ krwionoœnych, co dla lekarzy i pielêgniarek dializacyjnych, mo¿e byæ Ÿród³em wy³¹cznie wstêpnych i ma³o precyzyjnych informacji. Jednak dopiero dynamiczne badania termograficzne – w wielu przypadkach porównywalne do obrazów radiologicznych uzyskiwanych
drog¹ podania œrodka cieniuj¹cego – maj¹ praktyczn¹ wartoœæ diagnostyczn¹ lub s¹ pomocne do podejmowania decyzji o dalszej diagnostyce.
Wstêpne wyniki naszej pracy nale¿y postrzegaæ w kilku
aspektach. Wysoki koszt kamer z szybkim powielaczem powoduje, ¿e stosowanie TGd w trakcie HD nie jest popularn¹
metod¹, chocia¿ umo¿liwia³aby ona wybór miejsca lokalizacji kaniul lub pozwala³a na identyfikacjê obszarów niedokrwienia wywo³anych dysfunkcj¹ przetoki. TGd wykorzystuj¹ca
„niedoskona³¹ i woln¹” – ale stosunkowo tani¹ krajow¹ kamerê V-20, po³¹czona ze sch³adzaniem koñczyny i badanie chorych w okresie pomiêdzy dializami, pozwoli³a na
uzyskanie u badanych przez nas pacjentów obrazów ekwiwalentnych do fistulografii lub arteriografii, bez ujemnych
skutków (inwazyjnoœci tub traumatyzacji) zwi¹zanych
z tymi badaniami. Pacjenci nie odczuwali subiektywnie negatywnych doznañ w chwili sch³adzania koñczyny z przetok¹. Uzgodnienie z pielêgniarkami po badaniu termograficznym zamiany miejsca poboru krwi (tzw. „odwrócenie
linii”) pozwoli³o na obni¿enie %R z 9 do 4 i wzrost wartoœci
wskaŸnika dializy KT/V z 1,05 na 1,14 u jednego z chorych
lub identyfikacjê miejsc, których kaniulizacja jest niewskazana. Zebrane na wiêkszej grupie materia³u dane - byæ
mo¿e ³¹cznie ze wskaŸnikiem „score” i wyliczonymi wartoœciami %R i Kt/V - pozwol¹ na poprawê skutecznoœci dializy i wczesne wykrywanie patologii dostêpu naczyniowego.
W wielu przypadkach TGd mo¿e okazaæ siê metod¹ pomocn¹ w monitorowaniu „dojrzewania” nowo za³o¿onej
przetoki. Zgromadzone dane mog¹ byæ wykorzystane do
badañ porównawczych, zarówno w ramach wyników
otrzymanych u jednego pacjenta, jak i pomiêdzy pacjentami. Termogramy przetok mog¹ w znacz¹cy sposób u³atwiæ
pracê pielêgniarek i stanowiæ wa¿ny element dokumentacji
lekarskiej dializowanych.

Wnioski
1. Termografia dynamiczna po³¹czona ze sch³adzaniem
koñczyny pozwala na dok³adne uwidocznienie przetoki naczyniowej i uk³adu naczyñ ¿ylnych na przedramieniu chorych poddawanych leczeniu powtarzanymi hemodializami.
TGd umo¿liwia wykrycie zwê¿eñ i anatomicznych obszarów gorszego ukrwienia, przez co mo¿na unikn¹æ recyrkulacji w przetoce i poprawiæ skutecznoœæ HD.
2. Brak znamiennoœci statystycznej korelacji pomiêdzy
wartoœciami wskaŸnika score a %R i Kdeff wymaga dok³adnej weryfikacji zastosowanych kryteriów oceny termogramów oraz wykonania badañ na wiêkszej liczbie chorych.
3. TGd nadaje siê jako wstêpna metoda diagnostyki dostêpu naczyniowego i powinna byæ szerzej rozpropagowana.
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