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Abstrakt 

Kardiovaskulární komplikace jsou u pacientů s terminálním 

renálním selháním časté. Podílí se na nich mnoho různých faktorů: 

hyperkinetická cirkulace daná anémií, retenci tekutin i samotnou 

přítomností dialyzačního zkratu, metabolické změny vedoucí 

k akceleraci aterosklerotických změn a zvýšení tuhosti cév i kolísání 

tlaku a orgánové perfuze během dialýzy, kdy dochází k opakované 

tkáňové hypoxii. 

Naše studie byly prováděny u pacientů v chronickém 

hemodialyzačním programu. Studie zabývající se dlouhodobou 

průchodností dialyzačních zkratů ukázala, že přežívání zkratů je 

negativně ovlivněno přítomností ischemické choroby srdeční a 

sníženou plazmatickou koncentrací cholesterolu. Ve studiích o 

tkáňové hypoxii jsme prokázali, že u dialyzovaných pacientů je 

přítomna jak tkáňová hypoxie mozkové tkáně, tak ruky se zkratem, a 

že tato hypoxie se dále prohlubuje v průběhu dialýzy. Faktory, které 

souvisejí se vznikem mozkové hypoxie jsou přítomnost srdečního 

selhání, zvýšení hladiny BNP a vyšší distribuční šíře erytrocytů. 

Závažným důsledkem mozkové tkáňové hypoxie je vznik 

kognitivního deficitu. Mezi závažné dopady hemodialýzy na srdce lze 

zařadit dysfunkci levé síně, jež je dána její dlouhodobou remodelací a 

není ovlivnitelná snížením preloadu a odstraněním tekutinové nálože; 

a také diastolickou dysfunkci levé komory, její stupeň koreluje 

s plazmatickými koncentracemi BNP. Na části echokardiografických 

změn se podílí také přítomnost vysokoprůtokového zkratu, po 

chirurgickém snížení průtoku dochází k jejich postupné regresi. 

 

Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; tkáňová oxymetrie; 

hemodialýza; srdeční selhání; hyperkinetická cirkulace; srdeční 

selhání 

 

Abstract 

Patients with end-stage renal disease frequently suffer from 

cardiovascular complications. Many factors contribute to their 

development: hyperkinetic circulation caused by anaemia, fluid 

retention and by presence of dialysis arteriovenous access; metabolic 
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changes leading to acceleration of atherosclerosis and increase of 

vascular stiffness and also fluctuation of blood pressure and organ 

perfusion during haemodialysis, that cause repeated tissue hypoxia. 

We performed our research on patients in chronic haemodialysis 

programme. The project studying long-term patency of dialysis access 

showed that dialysis graft patency is negatively influenced by 

presence of coronary artery disease and low serum concentrations of 

cholesterol. In our studies about tissue hypoxia we proved that 

haemodialysis patients suffer from hypoxia of cerebral tissue and 

muscle tissue of the dialysis access arm, and that the hypoxia worsens 

during dialysis. Factors associated with brain hypoxia are presence of 

heart failure, higher BNP levels and higher erythrocyte distribution 

width. One of the serious consequences of brain hypoxia is 

development of cognitive deficit. Among the negative impact of 

haemodialysis on the heart, we observed left atrial dysfunction, which 

is a consequence of long-term remodeling and cannot be affected by 

fluid removal and lower preload; and diastolic dysfunction of the left 

ventricle, with severity significantly correlating with BNP levels. 

Presence of a high-flow arteriovenous fistula plays a role in 

development of echocardiographic changes; the changes subsequently 

normalize after surgical reduction of arteriovenous access blood flow. 

 

Key words: chronic kidney disease, tissue oximetry, haemodialysis, 

heart failure, hyperkinetic circulation 

 

1. Úvod 

Chronickým renálním selháním v terminálním stadiu (ESRD 

– end-stage renal disease) trpí ve vyspělých státech přibližně 0,05-

0,1 % populace. Jeho prevalence dále stoupá, především z důvodu 

stoupajícího výskytu metabolického syndromu. Nedostatečná funkce 

ledvin a pokles glomerulární filtrace vedou k retenci odpadních látek, 

k poruše sodíkového, iontového metabolismu a k retenci tekutin. 

Klinicky se neřešené terminální selhání ledvin projevuje širokým 

spektrem příznaků, které lze shrnout pod pojem uremický syndrom. 

Při terminálním renálním selhání s glomerulární filtrací pod 0,15 ml/s 

je již nutné zahájit léčbu náhradou funkce ledvin, a sice peritoneální 

dialýzou nebo hemodialýzou. Při hemodialýze dochází k odstraňování 
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tekutinové nálože ultrafiltrací, k odstraňování metabolitů a ke korekci 

elektrolytové a acidobazické rovnováhy.  

Jak samotné renální selhání, tak i hemodialýza vedou ke 

změnám v kardiovaskulárním systému, například k akceleraci 

aterosklerotických změn. Kardiovaskulární onemocnění jsou příčinou 

úmrtí u více než 50 % pacientů s ESRD. Při chronickém renálním 

selhání dochází k opakovanému objemovému přetížení při 

hyperhydrataci mezi jednotlivými dialýzami. Současně stoupá krevní 

tlak. Následně při ultrafiltraci dochází k rychlému odstranění tekutin, 

které je doprovázeno poklesem krevního tlaku. Na rychlých změnách 

krevního tlaku se dále podílí zvýšená rigidita tepenné stěny v důsledku 

ukládání kalciových solí i např. endoteliální dysfunkce. 

Pro dialyzační léčbu je nutné zajistit přístup do cévního 

řečiště s dostatečným průtokem k zajištění ultrafiltrace (průtok 

dialyzátorem je cca 200-450 ml/min). Metodou první volby je 

založení nativního arteriovenózního zkratu (AVF); pokud není možné 

založit nativní cévní zkrat z důvodu absence dostatečně kvalitních 

podkožních žil, přicházejí na řadu arteriovenózní umělý (nejčastěji 

polytetrafluor-ethylenový = PTFE) graft a centrální žilní katétr. 

Normální klidový průtok krve v a. brachialis je 100-150 ml/min. Po 

založení zkratu průtok rychle stoupá v důsledku výrazného poklesu 

periferní vaskulární rezistence spolu se vzestupem průměru tepny i 

odvodné žíly. Za dilataci cév v reakci na zvýšení průtoku jsou 

zodpovědné endoteliální buňky, které uvolní vazodilatačně působící 

oxid dusnatý. Při chronickém zvýšení průtoku potom dochází 

k adaptaci cév a remodelaci cévní stěny, na které se podílejí 

metalloproteinázy (Malik, Tuka et al. 2008, Tuka, Malik et al. 2012). 

Dle studie zabývající se vývojem průtoku zkratem v perioperačním 

období dosahoval průtok zkratem sedmý den po založení 840,70 ± 

288,30 ml/min (Mahmutyazicioglu, Kesenci et al. 1997). Obvyklý a 

žádoucí průtok zkratem dosahuje hodnot 500-1500 ml/min. Průtok 

zkratem je přímo úměrný perfuznímu tlaku a nepřímo úměrný cévní 

rezistenci; ta závisí nejvíce na velikosti arteriovenózní anastomózy.  

Založením arteriovenózního zkratu vzniká nové 

nízkoodporové řečiště, což se projeví poklesem systémové vaskulární 

rezistence; zvyšuje se žilní návrat a stoupá srdeční výdej. Důsledkem 

vzestupu srdečního výdeje a vzniku takovéto hyperkinetické cirkulace 

mohou být různé stavy, především vznik srdečního selhání, plicní 

hypertenze, případně rozvoj ischemie ruky. Pravděpodobnost 
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srdečního selhání zvyšuje celá řada mechanismů, které se u pacientů 

s ESRD uplatňují, jakou jsou aktivace sympatiku a renin-angiotensin-

aldosteronového systému, hypertrofie a diastolická dysfunkce levé 

komory, arteriální hypertenze a zvýšená rigidita tepen, dilatace síní a 

další. Větší pravděpodobnost vzniku hemodynamických komplikací 

je u „hyperfunkčních“ zkratů s vysokým krevním průtokem. 

O hyperfunkčním zkratu se většinou hovoří při průtocích nad 

1500 ml/min nebo pokud je průtok zkratem větší než 30 % srdečního 

výdeje (Chytilova, Brlicova et al. 2015). Tekutinové přetížení, 

nízkoodporový cévní zkrat i metabolické změny typické pro 

dialyzované pacienty se podílejí na vzniku hemodynamických změn, 

které vedou k orgánovým změnám, tkáňové hypoxii a hypoperfuzi. 

2. Hypotézy a cíle práce 

Vědecká hypotéza 

Snížení tkáňové oxygenace souvisí u chronicky 

dialyzovaných pacientů s hemodynamickými změnami a 

s přítomností srdečního selhání. Tkáňová hypoxie je jedním z faktorů 

vedoucích k dysfunkci orgánů. Očekáváme souvislost s tekutinovou 

náloží, délkou dialyzační léčby a průtokem dialyzačním zkratem. 

 

Cíle práce 

1. Zjištění vlivu komorbidit na průchodnost dialyzačního zkratu 

2. Komparace oxygenace frontálního laloku u dialyzovaných vs. u 

zdravých kontrol a vývoj cerebrální oxygenace během 

hemodialýzy 

3. Zjištění vztahu mezi cerebrální oxygenací a kognitivními 

funkcemi u dialyzovaných pacientů 

4. Identifikace alespoň některých mechanismů zodpovědných za 

tkáňovou hypoxii u pacientů s ESRD 

5. Popis echokardiografických změn u pacientů v dialyzačním 

programu: 

a. Vliv vysokoprůtokového dialyzačního zkratu na srdce 

b. Vliv jednotlivé hemodialýzy na echokardiografické 

parametry 
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3. Materiál a metodika 

Použitá data byla získána v rámci Centra pro cévní přístupy 

1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále 1.LF UK) a Všeobecné 

fakultní nemocnice v Praze (dále VFN). Souhlas se zpracováním 

osobních údajů a anamnestických dat udělili všichni zařazení pacienti 

v rámci souhlasu s ambulantním sledováním ve VFN. Pro jednotlivé 

studie byl zhotoven informovaný souhlas, odpovídající Helsinské 

deklaraci. Projekty byly schváleny etickou komisí. 

Do výzkumu byli zařazeni pacienti v chronickém 

hemodialyzačním programu z Nefrologické kliniky VFN, pacienti 

z jiných hemodialyzačních středisek, kteří byli indikováni 

k ultrasonografickému vyšetření dialyzačního zkratu, a pro studii 

„sledování změn po chirurgickém snížení průtoku zkratem“ pacienti, 

jež byli indikováni k chirurgickému výkonu na dialyzačním přístupu 

a jeho provedení ve VFN. Do studií zabývajících se změnami ve 

tkáňové oxygenaci byli zařazováni pouze pacienti ve stabilním stavu, 

bez anamnézy a klinických příznaků demence, cévní mozkové 

příhody nebo ischemie ruky. Pro potřeby studií nebyly prováděny 

žádné zásahy do dialyzačního režimu, nebyla upravována suchá váha 

pacientů ani pitný režim. 

Měření průtoku dialyzačním zkratem bylo prováděno 

ultrasonograficky. U nativních zkratů se průtok měří vždy na arterii 

brachialis, u protetických zkratů přímo v protéze. Výpočet průtoku se 

provádí pomocí vzorce: Qa = πr2 x TAVM; kde πr2 odpovídá 

(kruhovému) průřezu cévy a TAVM časovému integrálu střední 

rychlosti proudění v cévě. Echokardiografické vyšetření bylo 

prováděno pomocí přístrojů Vivid 7, Vivid E9 a Vivid Q (GE 

Healthcare). Vyšetření ze všech standardních echokardiografických 

projekcí byla nahrána a analyzována ze záznamu pomocí programu 

EchoLab. Pro snížení interindividuální variability byla všechna 

vyšetření hodnocena pouze dvěma echokardiografisty. Parametry 

byly hodnoceny podle platných doporučení European Association for 

Cardiovascular Imaging (EACVI). U všech echokardiografických 

vyšetření byl zaznamenán krevní tlak a tepová frekvence pacienta, a 

časový odstup od poslední hemodialýzy. Pro odstranění vlivu různé 

hydratace byla vyšetření u jednotlivých pacientů vždy prováděna se 

stejným časovým odstupem od dialýzy. 

Regionální tkáňová saturace (rSO2) byla měřena pomocí 

přístroje INVOS 5100C (Medtronic, USA). Tento přístroj využívá 
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k neinvazivnímu měření tkáňových saturací O2 metodu blízké 

infračervené spektroskopie (Near Infrared Spectroscopy – NIRS). 

Hodnota rSO2 odráží kombinaci saturace arteriální (25 %) a venózní 

krve (75 %). Přístroj zaznamenává hodnotu rSO2 každých 6 vteřin; pro 

hodnocení byly použity průměrované hodnoty za 1 minutu. K měření 

cerebrální rSO2 byl použit senzor nalepený na čele nad dominantní 

hemisférou pacienta, měření tkáňové oxygenace svalů ruky jsme 

senzor přikládali na thenar. Za klidovou hodnotu rSO2 je u 

dialyzovaných pacientů považována hodnota před zahájením dialýzy. 

Měření prstových tlaků se provádí pomocí tonometru se 

speciální manžetou určenou k měření prstového tlaku a pulsního 

oxymetru. Čidlo pulsního oxymetru se nasadí na distální článek 

vyšetřovaného prstu, manžeta kolem proximálního článku. Po 

nafouknutí manžety a vymizení pulsního signálu oxymetru se 

postupně snižuje tlak v manžetě; hodnota systolického tlaku v prstu se 

odečítá ve chvíli, kdy se obnoví signál oxymetru. 

Měření síly stisku (dynamometrie, hand-grip test) bylo 

provedeno pomocí Hydraulického ručního dynamometru Saehan 

(Korea). Vyšetřována byla síla stisku ruky a síla opozice palce. Měření 

bylo provedeno vsedě, při flexi v loketním kloubu. Pacient byl vyzván 

k maximálnímu možnému stisknutí dynamometru; měření bylo 3x 

opakováno, do protokolu byla zaznamenána nejvyšší dosažená 

hodnota. 

K hodnocení kognitivních funkcí pacientů v dialyzačním 

programu byl použit Montrealský kognitivní test (Montreal Cognitive 

Assessment - MoCA). Tento test je rutinně využíván v klinické praxi 

k rozeznávání kognitivních poruch (Damian, Jacobson et al. 2011), 

zejména v jejich časných stadiích. Maximální možný dosažený počet 

bodů je 30, hranicí pro kognitivní deficit je dosažení méně než 26 bodů 

(Nasreddine, Phillips et al. 2005). Tento test je považován za standard 

pro hodnocení kognitivního postižení u pacientů v chronickém 

dialyzačním programu (Tholen, Schmaderer et al. 2014). Podle 

doporučení (Tholen, Schmaderer et al. 2014) bylo testování 

prováděno před začátkem dialýzy, vždy stejným vyšetřujícím a 

v klidné místnosti. 

U všech pacientů byly zaznamenávány základní 

antropometrické údaje (věk, pohlaví, výška, hmotnost včetně tzv. 

suché váhy), dále pro měření probíhající během hemodialýzy i 

celková a hodinová ultrafiltrace, průtok krve dialyzátorem. Krevní 
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tlak byl měřen dle potřeby konkrétních studií na ruce bez dialyzačního 

přístupu oscilometrickou metodou; hodnota středního tlaku (MAP) 

byla dopočítávána z hodnot systolického (sTK) a diastolického tlaku 

(dTK) podle vzorce: MAP = 1/3 sTK + 2/3 dTK. U pacientů byla 

sbírána i základní anamnestická data, zaměřená zejména na 

kardiovaskulární onemocnění a rizikové faktory pro jejich vznik 

(arteriální hypertenze, ischemická choroba srdeční, srdeční selhání, 

diabetes mellitus, dyslipidémie, tromboembolická nemoc, zda je 

pacient kuřák). 

Statistická analýza výsledků měření byla provedena pomocí 

programu Statistica (StatSoft, INC.). K analýze dlouhodobé 

průchodnosti dialyzačních zkratů byl použit log-rank (Cox-Mantel) 

test, rozdíly v přežívání zkratu byly znázorněny pomocí Kaplan-

Meierových grafů. Ke zhodnocení vzájemných závislostí sledovaných 

parametrů byla použita Pearsonova korelační analýza. Dále byly 

v adekvátních případech použity k analýze výsledků párový a 

nepárový t-test, mnohonásobná lineární regresní analýza a ANOVA. 

Výsledky kontinuálních proměnných jsou prezentovány jako průměr 

± směrodatná odchylka. Za statisticky signifikantní byla považována 

p-hodnota ˂ 0,05. 

 

4. Výsledky 

4.1. Analýza dlouhodobého přežívání protetických 

dialyzačních zkratů 

Do této studie byli zařazeni pacienti s protetickým dialyzačním 

zkratem, kteří přicházeli k pravidelnému vyšetření zkratu a kteří měli 

zkrat průchodný aspoň 3 měsíce. Endpointem studie bylo definitivní 

selhání dialyzačního zkratu, tedy jeho trombóza, neřešitelná 

perkutánní ani chirurgickou intervencí. U pacientů jsme sledovali 

výskyt komorbidit (viz Metodika) a rizikových faktorů aterosklerózy 

(kouření, hladina sérového cholesterolu). Dále byly zaznamenány 

geometrické vlastnosti dialyzačního zkratu – tvar (přímý nebo 

oblouk), přívodná tepna (a. radialis nebo a. brachialis). 

Do studie bylo zařazeno celkem 338 pacientů, během 

sledování dosáhlo endpointu celkem 42 pacientů. Výsledky ukázaly, 

že ani přívodná tepna, ani tvar protézy nemá vliv na přežití zkratu (p = 
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0,41 pro přívodnou tepnu, p = 0,52 pro tvar protézy). Významný vliv 

na přežívání zkratu měla přítomnost ischemické choroby srdeční 

(p = 0,004). Delší přežití zkratu bylo také spojeno s vyššími sérovými 

koncentracemi cholesterolu (p = 0,04). Ostatní proměnné neměly na 

délku přežívání dialyzačního zkratu vliv. 

4.2. Tkáňová hypoxie u dialyzovaných pacientů – pilotní studie 

V pilotní studii zabývající se tkáňovou oxygenací bylo 

provedeno měření klidové mozkové oxygenace u 27 pacientů 

v chronickém dialyzačním programu, u 17 pacientů potom bylo 

provedeno měření rSO2 v průběhu celé hemodialýzy (HD). Jako 

kontrolní skupina sloužila kohorta 17 zdravých dobrovolníků stejného 

věku a pohlaví jako studovaná skupina pacientů. Hlavním rozdílem ve 

sledovaných parametrech mezi dialyzovanou a kontrolní skupinou 

byla výrazně vyšší hladina hemoglobinu u kontrolní skupiny (131 ± 9 

g/l vs. 97 ± 13 g/l, p ˂ 0,0001) a nižší střední arteriální tlak u 

dialyzované skupiny (101 ± 6 mmHg vs. 120 ± 31 mmHg, p ˂ 0,01). 

Klidová hodnota cerebrální rSO2 byla významně nižší u 

skupiny dialyzovaných pacientů než u zdravých kontrol (51,5 ± 10,9 

vs. 68,0 ± 7,0 %, p ˂ 0,0001). Po zahájení hemodialýzy došlo 

k poklesu hodnot cerebrální rSO2 k minimálním hodnotám v 35. 

minutě (ze vstupních 52 ± 8 na 47 ± 8 %, p = 0,0002) a následně ke 

vzestupu k maximálním hodnotám (56 ± 7 %, p ˂ 0,0001). Hodnota 

rSO2 na konci dialýzy se již od klidové hodnoty významně nelišila (53 

± 7 %, p = NS). Podle korelační analýzy byl strmější pokles hodnot 

rSO2 spojen s rychlejší ultrafiltrací (r = -0,72, p ˂ 0,001). Nebyla 

prokázána souvislost mezi rSO2 a ostatními sledovanými parametry. 

Klidové hodnoty svalové rSO2 z ruky byly signifikantně nižší 

u dialyzovaných pacientů než u zdravých kontrol (55 ± 16 vs. 66 ± 

8 %, p = 0,03) a byly významně závislé na hodnotách prstových tlaků 

a poměru prstového tlaku a arteriálního tlaku měřeného na a. 

brachialis (r = 0,59, p = 0,03 a r = 0,67, p = 0,03). Inverzní závislost 

byla pozorována pro hladinu hemoglobinu (r = -0,75 p = 0,001). I u 

hodnot svalové rSO2 byl patrný pokles k minimálním hodnotám 

v prvních 35 minutách HD (z klidové hodnoty 55 ± 16 na 45 ± 14 %, 

p ˂ 0,0001), následoval vzestup k maximu (63 ± 15 %, p = 0,0003). 

Hodnoty na konci HD se nelišily od vstupních (53 ± 14 %, p = NS). 
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4.3. Faktory ovlivňující hodnoty rSO2 u dialyzovaných 

Studie navazovala na pilotní studii o tkáňové hypoxii u 

dialyzovaných pacientů, se zaměřením na možné příčiny snížení rSO2. 

Sledovali jsme základní demografické parametry, hemodynamické 

parametry, komorbidity a základní parametry dialyzačního režimu. 

Klidová hodnota rSO2 byla zaznamenávána v průběhu 5 minut před 

zahájením HD, dále byla rSO2 snímána v průběhu celé dialýzy. 

Hemodynamické parametry byly měřeny po 10 minutách v první 

půlhodině a následně každých 30 minut až do konce HD. Vzorky krve 

byly odebrány v 0., 10., 20. a 30. minutě a na konci HD. Sledovány 

byly parametry krevního obrazu, acidobazické rovnováhy, sérová 

hladina laktátu, BNP, hladina albuminu a celkové bílkoviny. Hodnoty 

BNP byly logaritmovány k dosažení Gaussovského rozložení. Pro 

korelační analýzu byla za statisticky významnou považována p-

hodnota ˂ 0,01; pro vícečetnou regresi p-hodnota ˂ 0,05. 

Do studie bylo zařazeno 46 pacientů. Klidové hodnoty rSO2 

byly 53 ± 8 %, odpovídaly tedy výsledkům pilotní studie (52 ± 8 %). 

Z komorbidit bylo pouze srdeční selhání spojeno s významně nižšími 

hodnotami rSO2 (45,2 ± 8,3 vs. 54,1 ± 7,8 %, p = 0,006). Nebyla 

zjištěna závislost mezi hodnotou rSO2 a délkou dialyzační léčby, 

průtokem zkratem, krevním tlakem nebo tepovou frekvencí. 

Z laboratorních parametrů byla zjištěna významná závislost rSO2 

pouze na hodnotě distribuční šíři erytrocytů (red distribution width – 

RDW) (r = -0,53, p ˂ 0,001) a na BNP (r = -0,45; p = 0,01). Zhotovili 

jsme i několik modelů vícečetné regrese, které zahrnovaly věk, 

přítomnost srdečního selhání, BNP a RDW. Ani v jednom z nich 

nebyla hodnota rSO2 ovlivněna věkem. V modelech se zařazením 

RDW ztratily BNP a přítomnost srdečního selhání statistickou 

významnost; RDW byla nesilnější determinantou rSO2. 

V průběhu dialýzy jsme zaznamenali dva významné poklesy 

v cerebrální rSO2: první v 15. minutě po začátku dialýzy (na 51,3 ± 

8,7 %; p = 0,003), druhý po 3 hodinách (na 50,7 ± 9,6 %; p = 0,01). 

Pokles v cerebrální oxygenaci v 10. a 20. minutě po zahájení dialýzy 

byl doprovázen s poklesem v počtu leukocytů (r = 0,43; p = 0,02 v 10. 

minutě; r = 0,43; p = 0,02 ve 20. minutě); oba poklesy byly statisticky 

významné (z 6,2 ± 2 x 103/µl před začátkem HD na 5,2 ± 2,0 x 103/µl; 

p = 0,00001 v 10. minutě, a na 5,4 ± 1,9 x 103/µl; p ˂ 0,0000001 ve 

20. minutě). Jiná závislost změn rSO2 v 10., 20. a 30. minutě po 
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zahájení dialýzy na sledovaných laboratorních a hemodynamických 

parametrech nebyla zaznamenána. 

Podle mediánu kolísání rSO2 (10 %) byli pacienti rozděleni 

na skupinu „stabilní“ a „nestabilní“. „Nestabilní“ pacienti měli nižší 

hodnoty rSO2 před začátkem HD (49,9 ± 8,6 % vs. 56,1 ± 7,3 %; p = 

0,01), v průběhu dialýzy i na jejím konci (48,3 ± 8,9 % vs. 56,9 ± 6,6 

%; p = 0,001). „Nestabilní“ skupina měla také významně vyšší RDW 

(16,0 ± 2,2 vs. 14,8 ± 1,4; p = 0,04) a významně vyšší hladinu BNP (p 

= 0,002). Mezi skupinami nebyly další rozdíly v hemodynamických 

ani laboratorních parametrech, nelišila se ani ultrafiltrace. Pacienti 

s anamnézou chronického srdečního selhání byli častěji v „nestabilní“ 

skupině (88 % vs. 50 %; p = 0,05). 

4.4. Kognitivní deficit a cerebrální hypoxie 

Do této studie bylo zařazeno 39 chronicky dialyzovaných 

pacientů. Laboratorní vyšetření a sběr ostatních dat byly provedeny ve 

stejném rozsahu jako u předchozí studie. 

Každému pacientovi byla předložena česká varianta MoCA testu, 

dále byla změřena hodnota rSO2 a dynamometrie na ruce bez 

dialyzačního zkratu. Podle výsledků MoCA testu byli pacienti dále 

děleni do skupin dvěma způsoby: 1) podle absolutního výsledku testu; 

2) podle mediánu (pro studovanou skupinu 24 bodů) – v případě 

hodnoty rovné mediánu bylo další dělení prováděno podle výsledků 

v části „orientace“ a „výbavnost“, které mají podle provedených studií 

nejvyšší prediktivní hodnotu pro přítomnost kognitivního deficitu 

(Damian, Jacobson et al. 2011). 

Na základě Pearsonovy korelační analýzy byla zjištěna významná 

závislost výsledků MoCA skóre na rSO2 (r = 0,48; p = 0,002), RDW 

(r = -0,4; p = 0,016), na věku (r = -0,46; p = 0,003) a na svalové síle 

(r = 0,59; p = 0,008). Podle nepárového t-testu byla přítomnost 

kognitivního deficitu spojena s významně nižšími hodnotami rSO2 (p 

= 0,01), vyšší RDW (p = 0,01) a nižší svalovou sílou (p ˂ 0,001). 

Nebyla pozorována významná souvislost mezi kognitivním deficitem 

a koncentrací hemoglobinu nebo věkem. 

V analýze skupin pacientů podle vztahu k mediánu výsledku 

MoCA skóre byla hodnota cerebrální tkáňové saturace významně 

nižší u pacientů s výsledkem nižším než medián než u pacientů 

s výsledkem vyšším než medián (48 ± 9 vs. 55 ± 10 %; p = 0,04), nižší 
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byla i svalová síla (40,6 ± 15,7 vs. 92,0 ± 30,8 lbs, p ˂ 0,001). 

Závislost MoCA skóre na RDW ztratila významnost (15,8 ± 1,5 vs. 

14,6 ± 2,3 %; p = 0,07). V tomto rozdělení bylo MoCA skóre 

signifikantně závislé i na věku (70 ± 14 vs. 57 ± 12 let; p ˂ 0,01). 

4.5. Tkáňová oxygenace svalů ruky a svalová síla 

Do tohoto projektu bylo zařazeno celkem 52 s funkčním 

dialyzačním arteriovenózním zkratem bez příznaků ischemie ruky. 

Měření bylo srovnáno se 27 zdravými kontrolami stejného věku a 

pohlaví.  

Na ruce s dialyzačním přístupem jsme naměřili výrazně nižší 

svalovou sílu (54,2 ± 29,1 lbs vs. 48,6 ± 23,4 lbs; p = 0,0006), prstové 

tlaky (127,1 ± 32,0 mmHg vs. 101,4 ± 31,6 mmHg; p ˂ 10-8) i 

svalovou rSO2 (45,8 ± 12,9 % vs. 42,5 ± 13,3 %; p = 0,002) ve 

srovnání s rukou bez zkratu. Významná závislost byla zjištěna mezi 

svalovou sílou a tkáňovou oxygenací (r = 0,36; p = 0,014) a prstovým 

tlakem (r = 0,38; p = 0,007). 

Další součástí studie byla analýza efektu dialyzační léčby a 

komorbidit na svalovou sílu s vyloučením efektu dialyzačního zkratu. 

Pro tuto část studie byly využity hodnoty naměřené na ruce bez 

dialyzačního cévního zkratu. Svalová síla byla nižší u pacientů 

v chronickém HD programu než u zdravých kontrol (52,5 ± 27,0 vs. 

66,6 ± 26,7 lbs; p = 0,04). Síla stisku negativně korelovala s věkem 

(r = -0,41; p = 0,003), délkou dialyzační léčby (r = -0,32; p = 0,02) a 

RDW (r = -0,37; p = 0,01). Na hranici významnosti se pohybovala 

souvislost se sérovou koncentrací albuminu (r = 0,28; p = 0,051) a 

celkové bílkoviny (r = 0,24; p = 0,09). Přítomnost sledovaných 

komorbidit neměla na svalovou sílu, tkáňovou oxygenaci a prstový 

tlak významný vliv. 

4.6. Diastolická dysfunkce levé komory u dialyzovaných 

Do této studie bylo zahrnuto 46 pacientů z našeho dialyzačního 

centra, kteří byli v době měření klinicky stabilní, bez projevů 

srdečního selhání, bez akutního onemocnění a měli vhodné akustické 

oko pro echokardiografické vyšetření. Mezi vylučovací kritéria patřily 

anamnéza ischemické choroby srdeční, středně významná nebo 

významná chlopenní vada, ejekční frakce levé komory ˂ 45 %, plicní 
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onemocnění, anamnéza chronického srdečního selhání a fibrilace síní. 

U všech pacientů byla provedeno echokardiografické měření a 

ultrasonografické měření průtoku dialyzačním zkratem před dialýzou 

a ihned po jejím skončení. Byly odebrány dva vzorky krve, těsně po 

zahájení dialýzy po kanylaci dialyzačního přístupu a po skončení 

dialýzy. Dále byly zaznamenány hodnoty krevního tlaku, tepové 

frekvence a hmotnost před a po dialýze. 

U 53 % pacientů byla přítomna hypertrofie levé komory – u 30 

excentrická a u 23 % koncentrická hypertrofie; u 17 % koncentrická 

remodelace. Vyšší indexovaná hmotnost levé komory (LVMi) byla 

spojena s vyšší hodnotou BNP (r = 0,58; p = 0,0001). Před dialýzou 

byla diastolická dysfunkce podle nových kritérií přítomna u 54 % 

pacientů: dysfunkce 1. stupně u 25 % pacientů, dysfunkce 2. stupně u 

21 % pacientů a dysfunkce 3. stupně u 8 % pacientů. Vyšší stupeň 

diastolické dysfunkce byl spojen s vyššími hodnotami BNP. 

Systolická funkce levé komory byla v tomto vzorku pacientů téměř 

normální, nebyla tedy pozorována závislost hladiny BNP na ejekční 

frakci levé komory. Hodnoty krevního tlaku se u pacientů s různými 

stupni diastolické dysfunkce významně nelišily. Pacienti 

s diastolickou dysfunkcí byli starší než pacienti bez diastolické 

dysfunkce (66,0 ± 11,2 vs. 52,6 ± 15,7 let; p = 0,003). Přítomnost 

diastolické dysfunkce byla spojena s vyšším LVMi (114,3 ± 26,5 vs. 

91,6 ± 23,3 g/m2; p = 0,02).  

Statisticky významná souvislost byla zjištěna mezi BNP a 

některými parametry diastolické dysfunkce: poměrem rychlosti vlny 

E/A (r = 0,41; p = 0,02), tkáňovým Dopplerovským měřením mediální 

části mitrálního anulu (e‘ mediale: r = -0,46; p = 0,007; E/e‘ mediale: 

r = 0,56; p = 0,001) i indexovaným objemem levé síně (r = 0,45; p = 

0,02). 

Po dialýze došlo ke zjevnému poklesu vlny E (z 103,4 ± 35,1 

m/s na 87,1 ± 39,2 m/s; p ˂ 10-4) a velikosti levé síně (z 39,4 ± 12,6 

ml/m2 na 31,4 ± 15,8; p = 0,00003). Po dialýze ale nebylo možno 

diastolickou funkci levé komory hodnotit až u 17 (37 %) pacientů, 

zejména kvůli zhoršení vyšetřitelnosti a vymizení trikuspidální 

regurgitace. Hladina BNP po dialýze klesla z 338 na 291 ng/l. 
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4.7. Dysfunkce levé síně u dialyzovaných pacientů 

Do studie bylo zařazeno celkem 46 pacientů, kritéria pro 

zařazení do studie i načasování vyšetření bylo stejné jako ve studii o 

diastolické dysfunkci levé komory. 

Snížení tekutinové nálože hemodialýzou vedlo ke snížení 

krevního tlaku a k následnému zvýšení tepové frekvence. Objemy 

levé síně i levé komory po dialýze signifikantně klesly (LAVi: z 37,8 

± 12,8 ml/m2 na 31,0 ± 16,5 ml/m2; p ˂  0,001; LVEDV: z 121,7 ± 34,6 

ml na 107,7 ± 35,3 ml; p ˂ 0,001), jejich ejekční frakce ale zůstala 

nezměněna (LAEF: z 47,0 ± 17,5 % na 46,7 ± 21,9 %; p = 0,91; LVEF: 

z 57,7 ± 12,5 % na 57,4 ± 12,3 %; p = 0,53). Průtok dialyzačním 

zkratem poklesl přibližně o 10 %; tato změna neměla významnou 

souvislost s poklesem srdečního výdeje, poklesem krevního tlaku 

nebo s ultrafiltrací. BNP kleslo z 275 ng/l před dialýzou na 225 ng/l 

po dialýze (p ˂ 0,001). 

Indexovaný objem levé síně pozitivně koreloval s hladinou 

BNP (r = 0,45; p = 0,019) a BNP negativně korelovalo s ejekční frakcí 

levé síně (r = -0,57; p = 0,003). Podle očekávání byla statisticky 

významná korelace koncentrace BNP s objemem levé komory 

(r = 0,35; p = 0,037), ejekční frakcí levé komory (r = -0,52; p = 0,002) 

a s její indexovanou hmotností (r = 0,56; p ˂ 0,001). Ejekční frakce 

levé síně negativně korelovala s věkem pacientů (r = -0,33; p = 0,048) 

a ještě významněji s délkou dialyzační léčby (r = -0,62; 0,001). Vyšší 

věk byl také spojen s nižším průtokem dialyzačním zkratem (r = -0,44; 

p = 0,004). 

4.8. Změny echokardiografických parametrů po redukci 

průtoku dialyzačním zkratem 

Do studie byli zařazeni pacienti s vysokoprůtokovým zkratem 

(nad 1500 ml/min), kteří byli indikováni k chirurgické redukci 

průtoku zkratem nebo ke zrušení zkratu z kardiologické indikace, tj. 

pro symptomy srdečního selhání nebo echokardiografické změny 

(dilatace levé komory, plicní hypertenze). Ze studie byli vyřazeni 

pacienti s významnou stenózou věnčitých tepen, významnou 

chlopenní vadou a těžkou systolickou dysfunkcí levé komory (ejekční 

frakce ˂ 35 %). Všichni pacienti podstoupili echokardiografické 

vyšetření a měření průtoku zkratem těsně před chirurgickým výkonem 
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a těsně po něm, vždy ve stejném odstupu od poslední dialýzy. Kritéria 

splnilo celkem 26 pacientů. 

Podle předpokladu vedl chirurgický zákrok k významnému 

snížení průtoku dialyzačním zkratem, a to z 2999 ± 1422 ml/min na 

1328 ± 525 ml/min (p = 0,000001). Ten byl doprovázen významným 

snížením srdečního výdeje (CO; z 7,84 ± 1,87 l/min na 6,60 ± 1,46 

ml/min; p = 0,0002) i srdečního indexu (CI; z 4,14 ± 0,93 l/min*m2 

na 3,53 ± 0,80 l/min*m2; p = 0,0004). 

Po snížení průtoku zkratem výrazně klesla LVMi (z 135,6 ± 

36,5 g/m2 na 117,9 ± 30,7 g/m2; p = 0,0003), indexovaný objem levé 

komory (z 72,9 ± 16,7 ml/m2 na 65,6 ± 21,0 ml/m2; p = 0,026) a její 

rozměry v diastole (z 52,8 ± 5,7 mm na 50,2 ± 6,8 mm; p = 0,026) i 

v systole (z 35,9 ± 6,8 mm na 32,2 ± 8,3 mm; p = 0,002). Hypertrofie 

levé komory byla přítomna u 81 % pacientů před výkonem a u 50 % 

pacientů po výkonu. Pozorovali jsme jasný trend změny geometrie 

levé komory od excentrické hypertrofie směrem ke koncentrické 

hypertrofii a koncentrické remodelaci levé komory. Tyto změny byly 

doprovázeny významným zlepšením diastolické funkce levé komory. 

Diastolická dysfunkce byla před bandáží zkratu přítomna u 22 

pacientů; 3 pacienti měli normální diastolickou funkci a u 1 pacienta 

nebylo možno diastolickou funkci zhodnotit. Po výkonu zůstala u 1 

pacienta diastolická funkce nehodnotitelná, 6 pacientů mělo normální 

diastolickou funkci levé komory. Po bandáži došlo také 

k signifikantnímu poklesu odhadovaného systolického tlaku v arterii 

pulmonalis (z 46,8 ± 13,7 mmHg na 36,1 ± 11,2 mmHg; p = 0,0002). 

Plicní hypertenzi dle echokardiografického vyšetření mělo před 

výkonem 20 pacientů, po výkonu již pouze 11 pacientů. 

U všech pacientů jsme během ultrazvukových vyšetření měřili 

také tkáňovou cerebrální oxygenaci. Ta se po redukci průtoku zkratem 

také významně zlepšila, a to z 55,9 ± 10,7 % na 59,4 ± 9,4 % (p = 

0,0001). Kromě echokardiografických parametrů došlo u pacientů 

také k významnému zlepšení tolerance fyzické námahy a zmírnění 

dušnosti hodnocené dle NYHA klasifikace (průměrný stupeň; z 2,00 

± 1,06 na 1,31 ± 0,62; p = 0,0001). 
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5. Diskuse 

5.1. Analýza dlouhodobého přežívání protetických 

dialyzačních zkratů 

Naše studie ukázala, že snížená délka přežívání protetických 

arteriovenózních dialyzačních zkratů je spojena s přítomností 

ischemické choroby srdeční a se sníženou sérovou koncentrací 

cholesterolu. Ischemická choroba srdeční byla je spojena s vyšším 

rizikem nevyzrávání zkratu (Lok, Allon et al. 2006); většina pacientů 

v citované studii ale měla nativní fistuli. Další studie (Ocak, Rotmans 

et al. 2013) potom ukázala, že přítomnost kardiovaskulárního 

onemocnění a rizikových faktorů pro aterosklerózu je spojena 

s kratším přežíváním AVG. 

Za první stadium aterosklerózy je považována endoteliální 

dysfunkce. Ta je u pacientů s ESRD častá, a je spojena zejména se 

zvýšenými hladinami asymetrického dimethylargininu (ADMA), 

endogenního inhibitoru NO-syntázy. Zvýšené hladiny ADMA jsou 

spojeny s vyšším rizikem restenóz u AVF (Wu, Wen et al. 2009) a se 

zvýšenou dlouhodobou morbiditou a mortalitou (Lu, Chung et al. 

2011). U arteriovenózních zkratů je endoteliální dysfunkce příčinou 

snížení remodelace a dilatace přívodné tepny (Owens, Wake et al. 

2010) a s vyšším procentem restenóz po perkutánní angioplastice 

(Wu, Huang et al. 2014). Roy-Chaudhury a kolektiv studovali funkci 

endotelu v oblasti venózních anastomóz protetických zkratů, a jako 

možné faktory podílející se na vzniku neointimální hyperplazie 

označili makrofágy a specifické cytokiny (BFGF, PDGF, VEGF) 

(Roy-Chaudhury, Kelly et al. 2001). Kratší přežívání AVF 

v přítomnosti ICHS tedy přisuzujeme zejména přítomností 

endoteliální dysfunkce. 

Hypercholesterolémie je u pacientů v dialyzačním programu 

častá. Ačkoliv je u normální populace spojena se zvýšenou mortalitou, 

u pacientů s ESRD jsou souvislosti komplikovanější. V pozdějších 

stadiích renálního onemocnění dochází při katabolismu ke snižování 

sérových hladin cholesterolu, které jsou spojeny s horší prognózou – 

objevuje se fenomén J-křivky, podobný jako u krevního tlaku 

(Messerli and Panjrath 2009). Přibližně 30-40 % dialyzovaných 

pacientů také trpí malnutricí, se sníženými sérovými koncentracemi 

albuminu, prealbuminu, IGF-1 a také cholesterolu (Hakim and Levin 
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1993). Nízká sérová hladina cholesterolu je u těchto pacientů 

markerem katabolického stavu spojeného se zvýšením oxidativního 

stresu a akcelerací aterosklerotických změn (Stenvinkel, Heimburger 

et al. 1999). Předpokládáme, že tyto souvislosti objasňují vztah mezi 

sníženými hladinami cholesterolu a kratším přežíváním AVG. 

5.2. Cerebrální hypoxie a její důsledky 

Ve shodě s již provedenými studiemi ukázal náš výzkum, že u 

dialyzovaných pacientů jsou hodnoty cerebrální rSO2 nižší než u 

populace bez chronického onemocnění ledvin. Nové je naše zjištění, 

že po začátku dialýzy dochází k dalšímu významnému poklesu 

cerebrální rSO2. V úvodní studii tento pokles koreloval s rychlostí 

ultrafiltrace – ta ve studované skupině pacientů dosáhla v průměru 700 

ml/h. Vysoká rychlost ultrafiltrace je nefyziologická, a je spojena 

s vyšším rizikem vzniku intradialytické hypotenze v důsledku snížení 

preloadu (Stegmayr 2003). Studie, kterou provedli již počátkem 90. 

let 20 století Postiglione a kol. (Postiglione, Faccenda et al. 1991), 

byla zaměřena na cerebrální perfuzi a předpokládala, že vzhledem 

k hemokoncentraci při dialýze nemusí pokles mozkové perfuze nutně 

vést ke snížení dodávky kyslíku; naše data ale bohužel ukazují, že na 

začátku dialýzy nejsou autoregulační mechanismy schopny zajistit 

dostatečnou mozkovou oxygenaci. 

Naše studie zaměřená na zkoumání faktorů ovlivňujících 

hodnoty rSO2 prokázala vazbu na vyšší hodnotu RDW, nižší 

cerebrální oxygenace byla spojena také s přítomností srdečního 

selhání a vyššími hladinami BNP. Kolísání hodnot rSO2 bylo 

výraznější u pacientů s vyšším RDW, vyššími hodnotami BNP a se 

srdečním selháním.  

Je známo, že dekompenzace srdečního selhání je spojena se 

snížením hodnot rSO2 u pacientů bez chronické renální insuficience 

(Madsen, Nielsen et al. 2000). Pacienti, kteří trpí kardiorenálními 

syndromy typu 2 nebo 4 podle Roncovy klasifikace (Granata, Andrulli 

et al. 2009), tedy kombinací chronické renální insuficience a 

chronického srdečního selhání (Cruz, Schmidt-Ott et al. 2013), jsou 

náchylnější ke vzniku oběhové nestability. Změny mohou být 

způsobeny dvěma mechanismy: sníženým průtokem krve mozkem při 

nižším srdečním výdeji a dysfunkcí mozkové autoregulace – a to 

zejména reakce na změny v hladině oxidu uhličitého (Havakuk, King 
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et al. 2017). Popsané změny by mohly vést k prodloužení průtoku krve 

mozkem s následným zvýšením extrakce kyslíku. Pokles naměřených 

hodnot by byl potom dán tím, že hodnota rSO2 měřená pomocí NIRS 

kombinuje hodnotu arteriální a venózní saturace hemoglobinu 

kyslíkem v poměru 1:3.  

Zcela novým zjištěním bylo snížení hodnot rSO2 a vyšší 

kolísání hodnot rSO2 související s vyšším RDW. Zvýšení RDW u 

dialyzovaných pacientů bylo pozorováno již dříve (Docci, Delvecchio 

et al. 1989, Ujszaszi, Molnar et al. 2013). Hodnota RDW popisuje 

heterogenitu velikosti erytrocytů; velká variabilita velikosti červených 

krvinek ukazuje na dysfunkční erytropoézu, nebo snížení přežívání 

erytrocytů (Ujszaszi, Molnar et al. 2013). Parametr RDW je 

v posledních letech velmi intenzivně studován. Jeho zvýšení je 

spojeno s malnutricí, zánětem a zvýšením oxidativního stresu (Tekce, 

Kin Tekce et al. 2014); všechny tyto faktory jsou u pacientů s ESRD 

přítomny. U pacientů v chronickém dialyzačním programu bylo 

pozorováno kratší přežívání erytrocytů spojené s výskytem 

intradialytické hypotenze, jež vedla ke snížené odolnosti vůči 

oxidativnímu stresu (Meyring-Wosten, Zhang et al. 2016). Vyšší 

RDW je také velmi silný prediktor celkové mortality, podobně jako 

sérová koncentrace albuminu, a dokonce silnější prediktor než feritin 

(Vashistha, Streja et al. 2016), ischemická choroba srdeční a další 

významné faktory. Není ale známo, co je zodpovědné za negativní 

vliv vysokého RDW. Někteří autoři spojovali vyšší RDW s nižší 

deformabilitou erytrocytů, která způsobuje zpomalení průtoku 

kapilárami (Patel, Mohanty et al. 2013), toto pozorování ale jiné studie 

nepotvrdily (Vaya, Rivera et al. 2015). Je tedy možné, že zvýšená 

hodnota RDW je pouze epifenomén a nemá žádnou kauzální roli. 

Pokles cerebrální oxygenace po začátku dialýzy s maximem 

v 15. minutě potvrdil pozorování z naší pilotní studie (Malik, 

Kudlicka et al. 2017), ačkoliv u větší skupiny pacientů nastal později 

a byl méně strmý. Pokles v cerebrální oxygenaci byl signifikantně 

spojen pouze s poklesem v počtu bílých krvinek. Možným 

vysvětlením je aktivace komplementu po zahájení dialýzy – maxima 

dosahuje cca po 15 minutách (Yigla, Abassi et al. 2006) v důsledku 

kontaktu krve s dialyzační membránou. Přechodná leukopenie bývá 

vysvětlována dočasnou sekvestrací leukocytů v plicní cirkulaci, která 

je zprostředkována právě aktivací komplementu (Remuzzi and Manini 

2014). Aktivace komplementu může u dialyzovaných pacientů vést ke 
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zhoršení funkce plic (Craddock, Fehr et al. 1977); během naší studie 

ale nebyly zaznamenány žádné dechové obtíže. Druhý, výraznější 

pokles rSO2 se vyskytl ve 3. hodině po začátku dialýzy. Pokles neměl 

vztah ke změnám krevního tlaku, laboratorní data bohužel nemáme k 

dispozici. I podle recentní studie (Polinder-Bos, Garcia et al. 2018), 

která zkoumala mozkovou perfuzi pomocí pozitronové emisní 

tomografie, dochází před koncem dialýzy k významnému poklesu 

průtoku krve mozkem. 

Významné zlepšení cerebrální oxygenace jsme zaznamenali 

v naší studii s redukcí průtoku dialyzačním zkratem. Vzhledem 

k tomu, že současně byly zaznamenány pokles BNP, částečná 

normalizace echokardiografických parametrů i ústup dušnosti, je 

pravděpodobné, že odstraněním hyperkinetického srdečního selhání 

dochází k výraznému zlepšení tkáňové perfuze. 

Další z našich studií (Kovarova, Valerianova et al. 2018) 

ukázala, že snížení cerebrální oxygenace u dialyzovaných pacientů je 

spojeno s přítomností kognitivního deficitu. Výsledky podporují 

teorii, že kognitivní deficit má zejména ischemický podklad. Spojení 

snížené cerebrální tkáňové oxygenace s horšími kognitivními 

výsledky je známo ze studií sledujících hodnoty rSO2 v průběhu 

celkové anestezie při velkých operačních výkonech (Slater, Guarino 

et al. 2009, Salazar, Donate et al. 2014, Ni, Xu et al. 2015). Tyto studie 

sledovaly zejména akutní pokles hodnoty rSO2 v průběhu operace; 

populace dialyzovaných pacientů je však specifická tím, že má 

hodnoty rSO2 snížené dlouhodobě. Přítomnost kognitivního deficitu 

souvisela s vyššími hodnotami RDW. Tato závislost již byla popsána 

dříve (Ozturk, Unal et al. 2013), a byla spojena s postižením 

mozkových tepen a horšími výsledky po ischemické cévní mozkové 

příhodě (Turcato, Cervellin et al. 2017). 

Pacienti, kteří měli kognitivní deficit, měli také nižší svalovou 

sílu ruky. Nízká svalová síla je součástí syndromu frailty (křehkosti) 

u dialyzovaných pacientů. Kognitivní deficit není typickou součástí 

frailty syndromu; vztah zhoršení kognitivních funkcí a křehkosti u 

dialyzovaných pacientů byl popsán teprve nedávno (McAdams-

DeMarco, Tan et al. 2015). Tyto poruchy mají pravděpodobně stejný 

patofyziologický podklad, a jejich riziko se zvyšuje s rostoucím 

věkem. Mezi možné mechanismy se řadí zánět, kardiovaskulární 

onemocnění, změny ve výživě a patologické změny nervového 

systému (Robertson, Savva et al. 2013). 
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5.3. Tkáňová hypoxie svalů ruky 

Tato studie ukázala, že i pacienti, jež nemají jasné symptomy 

ischemie ruky, mají nižší klidové hodnoty rSO2 než kontrolní 

populace, a že oxygenace tkání dále klesá během dialýzy, podobně 

jako oxygenace mozková. Tkáňová oxygenace souvisela se sníženými 

hodnotami prstových tlaků. Lze tedy říci, že na ruce se zkratem vedou 

oběhové změny k poklesu svalové síly v důsledku snížení perfuzních 

tlaků. Nebyla pozorována souvislost mezi vyšším průtokem 

dialyzačním zkratem a hodnotou prstového tlaku. Naše studie 

(Kmentova, Valerianova et al. 2018) popisuje dva možné modely 

poklesu svalové síly u dialyzovaných pacientů. Ruka bez dialyzačního 

zkratu odráží metabolické změny přítomné při ESRD, ruka se zkratem 

přidává vliv lokálních hemodynamických změn. Snížení síly ruky bez 

zkratu podporuje známý škodlivý vliv ESRD (Hasheminejad, 

Namdari et al. 2016). Svalová síla byla nižší u pacientů déle 

zařazených v dialyzačním programu, u starších pacientů a u pacientů 

s vyšším RDW. V naší populaci jsme nezaznamenali rozdíly v síle 

mezi dominantní a nedominantní rukou. Naše kohorta pacientů měla 

nižší prstové tlaky i tkáňovou oxygenaci ruky s dialyzačním zkratem, 

i když neměli symptomy ischemie ruky.  

5.4. Echokardiografické změny u dialyzovaných pacientů 

Naše studie prokázaly, že objemové změny u dialýzy vedou ke 

změnám echokardiografických parametrů. Ačkoliv se po dialýze 

významně snižuje objem levé síně, nedochází ke zlepšení její ejekční 

frakce. Absence zlepšení ejekční frakce levé síně navzdory zmenšení 

jejího objemu v naší studii pravděpodobně odráží škodlivý dopad 

dlouhodobé opakované tekutinové retence mezi dialýzami, jenž je 

stejný jako dopad dlouhodobého srdečního selhávání (Bossola, Pellu 

et al. 2014) nebo dopad chronické hyperhydratace. Dysfunkce levé 

síně byla více vyjádřena u starších pacientů a u pacientů déle 

zařazených v dialyzačním programu. Dilatace levé síně a častá 

hypertrofie levé komory v důsledku opakované tekutinové retence u 

pacientů s ESRD reprezentuje podobný mechanismus jako u 

srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí. U něj je přítomna vyšší 

tuhost levé síně (závislost tlak/objem byla strmější a posunuta vzhůru) 

než u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí 

(Melenovsky, Hwang et al. 2015). U terminálního srdečního selhání 
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je potom snížena funkce levé síně (Dernellis, Stefanadis et al. 1998). 

Mechanismus popsaný na animálních modelech srdečního selhání 

zjistil hypertrofii myocytů a zvýšený obrat kolagenu v síních (Khan, 

Moe et al. 2004). Se změnami velikosti a funkce levé síně byly 

spojeny i vyšší hodnoty BNP. Spojení mezi BNP a průměrem levé síně 

byl pozorován i dříve (Ishigami, Iimori et al. 2014). 

Pokles poměru E/e‘, dokumentovaný v naší studii, vznikl 

zejména na základě výrazného poklesu rychlosti vlny E 

transmitrálního proudění. To dokazuje, že parametr E/e‘ využívaný 

k hodnocení diastolické dysfunkce levé komory, je výrazně preload-

dependentní.  

U pacientů s ESRD jsou vyšší hodnoty BNP spojeny s vyšší 

mortalitou (Svensson, Gorst-Rasmussen et al. 2009, Ishigami, Iimori 

et al. 2014). Není jasné, jestli je zvýšené BNP markerem srdečního 

selhání, retence tekutin (Fagugli, Palumbo et al. 2003), hypertrofie 

levé komory (Cataliotti, Malatino et al. 2001) nebo zvýšeného napětí 

její stěny (Niizuma, Iwanaga et al. 2009). V naší studii jsme 

pozorovali kromě signifikantní závislosti na indexech levé komory a 

levé síně také závislost na věku a odhadovaném systolickém tlaku v a. 

pulmonalis. V souhrnu lze říci, že zvýšené BNP odpovídá přítomnosti 

nějaké srdeční patologie (Malik, Lachmanova et al. 2016). 

Fyziologické vysvětlení je logické; jak retence tekutin, tak diastolická 

dysfunkce levé komory vedou k dilataci a dysfunkci levé síně a ke 

zvýšení tlaku v levé síni, který je přenášen do plicního řečiště. 

Všechny tyto mechanismy jsou propojeny a potvrzují maligní dopady 

opakované interdialytické retence tekutin a částečně vysvětlují 

vysokou mortalitu pacientů v chronickém hemodialyzačním 

programu. 

Naše studie ukázala, že přítomnost diastolické dysfunkce je u 

pacientů v dialyzačním programu častá a že její stupeň souvisí 

s hladinou BNP a tím pádem i s přítomností klinicky němého 

srdečního selhání. Její vysoká četnost bývá přičítána zejména časté 

hypertrofii levé komory a opakovanému tekutinovému přetížení. 

V této populaci je diastolická dysfunkce levé komory častější příčinou 

srdečního selhání než snížená ejekční frakce (Hickson, Negrotto et al. 

2016, Antlanger, Aschauer et al. 2017). Na základě výsledků naší 

studie lze říci, že hodnotu BNP lze využít ke stratifikaci 

asymptomatických pacientů s diastolickou dysfunkcí levé komory; 



25 

 

hodnoty BNP také rostou spolu s rostoucí hmotností levé komory. 

Nejlepším prediktorem zvýšení BNP je poměr E/e‘ mediale.  

Současné doporučené postupy (Nagueh, Smiseth et al. 2016) 

doporučují hodnotit parametry tkáňového Dopplerovského zobrazení 

jak z mediálního, tak z laterálního mitrálního anulu a používat průměr 

obou měření. Na základě našich výsledků, kde hodnoty BNP měly 

silnější souvislost s hodnotami e‘ mediale a poměrem E/e‘ mediale ale 

lze tvrdit, že tento postup není vhodný u pacientů s ESRD. 

Nejpravděpodobnějším vysvětlením je to, že srdeční kalcifikace 

většinou začínají v laterální části mitrálního anulu a někdy se šíří i do 

přilehlého myokardu. Omezený pohyb laterální části mitrálního anulu 

potom spíše dokumentuje lokální snížení poddajnosti (compliance) 

levé komory než globální zhoršení diastolické funkce. Celkové 

snížení poddajnosti levé komory a prodloužení relaxace jako složky 

diastolické dysfunkce jsou spíše důsledkem hypertrofie levé komory. 

Vysoká prevalence hypertrofie levé komory byla patrná i 

v naší pacientské populaci. Pouze 22 % pacientů mělo normální 

geometrii levé komory. Závislost hmotnosti levé komory na 

logaritmizované hodnotě BNP byla téměř lineární, tak jako v dalších 

studiích (Kimura, Takeda et al. 2011, Sanjuan, Martin Oliva et al. 

2011). Hypertrofie levé komory je spojena se zvýšením mortality 

(Foley, Parfrey et al. 1995) a je důsledkem mnoha faktorů přítomných 

u pacientů s ESRD, jako jsou cyklická hyperhydratace, hypertenze, 

zvýšená tuhost aorty a tepen a další. Hypertrofie levé komory souvisí 

také s FGF-23 (fibroblast-growth factor 23) a dalšími molekulami, 

které jsou současně zodpovědné za kardiovaskulární kalcifikace. 

Histologicky se hypertrofie levé komory liší od běžné populace 

zvýšenou difuzní fibrotizací (Leifheit-Nestler, Grosse Siemer et al. 

2016). Tyto změny vysvětlují i velký výskyt diastolické dysfunkce.  

U více než 1/3 pacientů nebylo možné hodnotit diastolickou 

funkci po dialýze, zejména kvůli zhoršené vyšetřitelnosti a vymizení 

trikuspidální regurgitace. To potvrzuje doporučení vyšetřovat 

dialyzované pacienty nejméně 24 hodin po poslední dialýze a vždy 

zaznamenávat čas od poslední dialýzy. 
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5.5. Změny echokardiografických parametrů po redukci 

průtoku dialyzačním zkratem 

U pacientů v chronickém dialyzačním programu je přítomno 

několik predispozic ke vzniku hyperkinetické cirkulace a případně i 

hyperkinetického srdečního selhání: anémie, opakované přetížení 

tekutinami a samotný arteriovenózní zkrat (Malik, Tuka et al. 2009). 

Zvýšený preload vede k excentrické hypertrofii levé komory. Mezi 

důsledky hypertrofie levé komory patří prodloužení relaxace levé 

komory, snížení její poddajnosti, dilatace levé síně a následně vznik 

plicní hypertenze – všechny tyto faktory jsou součástí diastolické 

dysfunkce (Malik, Kudlicka et al. 2019). Po snížení průtoku zkratem 

došlo k ústupu hypertrofie i dilatace levé komory srdeční. Zmenšení 

hypertrofie levé komory po ligaci zkratu bylo pozorováno již 

v předchozích studiích (Rao, Stokes et al. 2019) (Cridlig, Selton-Suty 

et al. 2008). Naše skupina pacientů ale – kromě jednoho – dále 

setrvávala v chronickém dialyzačním programu a zrušení 

dialyzačního přístupu tedy nebylo možné. Naše studie tedy přináší 

nový poznatek, že i „pouhé“ snížení průtoku fistulí při zachování její 

funkce má na srdeční remodelaci a symptomy srdečního selhání 

pozitivní vliv. 

Po snížení průtoku zkratem se zlepšila i diastolická funkce levé 

komory a klesl odhadovaný tlak v a. pulmonalis. Tyto změny byly 

doprovázeny zmírněním klinických známek srdečního selhání a 

ústupem dušnosti. 

 

6. Závěry 

Výsledky naší práce ukázaly, že kardiovaskulární změny a 

komplikace jsou u pacientů s chronickou renální insuficiencí časté. 

Kratší přežívání dialyzačních zkratů, které jsou nezbytné pro 

chronickou dialyzační léčbu, bylo pozorováno u pacientů s ICHS a 

s nižší hladinou cholesterolu; pravděpodobně v důsledku přítomné 

endoteliální dysfunkce, pokročilejších aterosklerotických změn a 

oxidativního stresu (Valerianova, Kudlicka et al. 2017). Druhým 

významným problémem dialyzovaných pacientů je tkáňová hypoxie a 

její důsledky. Naše studie ukázaly, že cerebrální rSO2 je u 

dialyzovaných pacientů signifikantně nižší než u ostatní populace 

(Malik, Kudlicka et al. 2017) a že během dialýzy dochází k jejímu 

dalšímu poklesu  (Malik, Kudlicka et al. 2017, Valerianova, 
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Lachmanova et al. 2019). Snížená klidová cerebrální oxygenace byla 

spojena s vyššími hodnotami RDW a BNP a s přítomností srdečního 

selhání (Valerianova, Lachmanova et al. 2019). Pokles během dialýzy 

během prvních 15 minut po začátku byl spojen s poklesem v počtu 

leukocytů, pravděpodobně v důsledku aktivace komplementu 

(Valerianova, Lachmanova et al. 2019). Závažným důsledkem 

cerebrální hypoxie je kognitivní deficit. V naší studii (Kovarova, 

Valerianova et al. 2018) měli pacienti s nižší hodnotou mozkové rSO2 

horší výsledky v Montrealském kognitivním testu; skupina pacientů, 

jejichž výsledky spadaly do pásma kognitivního deficitu, měla 

významně nižší hodnoty tkáňové mozkové saturace. Tkáňová hypoxie 

nepostihuje ale pouze mozek; v naší pilotní studii (Malik, Kudlicka et 

al. 2017) měli pacienti s ESRD s dialyzačním zkratem významně nižší 

tkáňové saturace svalů ruky než zdravá populace. Podrobná studie 

zaměřená na tkáňovou hypoxii u pacientů bez symptomů ischemie 

ruky potom potvrdila, že nižší hodnoty tkáňové saturace nejsou 

přítomny pouze na ruce se zkratem, ale v důsledku systémových změn 

také na ruce bez dialyzačního zkratu (Kmentova, Valerianova et al. 

2018). U pacientů s ESRD jsou přítomny strukturální a funkční změny 

srdce. Častá je diastolická dysfunkce levé komory, která souvisí s její 

hypertrofií a koreluje se zvýšenými hladinami BNP (Malik, Kudlicka 

et al. 2019). Tato souvislost podtrhuje častou přítomnost 

asymptomatického HFpEF u populace s terminálním renálním 

selháním. U těchto pacientů je také přítomna dysfunkce levé síně, jenž 

je důsledkem stárnutí a dlouhodobé dialyzační terapie (Malik, 

Lachmanova et al. 2016). Naše data prokazují, že dysfunkce není 

ovlivnitelná snížením preloadu během jedné hemodialýzy, příčinou je 

pravděpodobně snížená kontraktilní rezerva, stejně jako je tomu u 

pacientů s HFpEF (Malik, Lachmanova et al. 2016). 

Provedené studie zcela splnily cíle dané při tvorbě disertační 

práce – výsledky, ke kterým jsme dospěli v jednotlivých studiích, jsou 

podrobně rozebrány v závěrech práce. Hypotézu, že snížená tkáňová 

oxygenace u pacientů souvisí s hemodynamickými změnami a 

s přítomností srdečního selhání, považujeme za potvrzenou. 

Potvrzeny byly i souvislosti s tekutinovou náloží (změny během 

dialýzy), délkou dialyzační léčby a s hyperkinetickou cirkulací danou 

vysokoprůtokovým dialyzačním zkratem. 
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