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ABSTRAKT 

 

Cíl práce: Posouzení vlivu rozdílných metod antikoagulace na ţivotnost mimotělního 

okruhu při kontinuálních eliminačních technikách (CRRT) a na náklady spojené 

s pouţitím mimotělních eliminačních technik. Metody: Zaznamenávání dat pacientů. 

Do pilotní studie bylo zařazeno celkem 18 pacientů hospitalizovaných v roce 2007 na 

lůţkovém oddělení Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní 

nemocnice, Hradec Králové (KARIM), u kterých byla indikována náhrada renálních 

funkcí kontinuálními eliminačními technikami s pouţitím antikoagulační léčby. 

Výsledky: Průměry APACHE II skóre vyjadřujícího závaţnost stavu při přijetí činil ve 

skupině heparinu 30,38 a ve skupině citrátu 26,8. Průměrná délka pobytu byla u 

skupiny heparinu 7 dní a ve skupině citrátu 9 dní. CRRT trvalo v průměru 45,69 hodin 

ve skupině heparinu a 101,45 ve skupině s citrátem. Ţivotnost okruhu čítala v průměru 

21 hodin (heparin) vs. 33,63 hodin (citrát). Průměrné náklady na CRRT na jednu 

hodinu činily v průměru 542,57 kč (heprin) vs. 424,18 kč (citrát). Závěry: Uváţíme-li 

statisticky srovnatelné parametry vztahující se k účinnosti obou druhů námi 

porovnávaných antikoagulačních látek (citrát vs. heparin), výsledky studie naznačují 

v téměř všech ohledech přednost pouţití citrátu před heparinem, nicméně data nebyla 

statisticky významná. Bezpečnost metody pouţití citrátu však můţe být niţší a tento 

fakt a výše uvedená data vyţadují další zkoumání na větším souboru nemocných. 
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ABSTRACT 

 

Background: Evaluation of  two different anticoagulation methods in reference to the 

lifetime of the extracorporeal circuit during continuous elimination techniques (CRRT) 

and the costs associated with the use of extracorporeal elimination techniques. 

Methods: Data Recording. The pilot study involved 18 patients who were hospitalized 

in 2007 in the ward of the Department of Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive 

Medicine, Faculty Hospital in Hradec Kralove (KARIM), and were treated with the 

continuous elimination techniques and anticoagulants, heparin or citrate, to the recover 

renal function. Results: : The means of APACHE II score, which indicates the severity 

of the patient’s state, were  30,38  in the heparin group and 26,8 in the citrate group on 

the first day of hospitalization. The average length of hospitalization was 7 days in the 

heparin group and 9 days in the citrate group. CRRT lasted for 45,69 hours in the 

heparin group and 101,45 hours in the group with citrate. The circuit lifetime was 21 

hours for heparin vs. 33,63 hours for citrate. The average costs of CRRT per hour were 

542,57 Kč (heprin) vs. 424,18 Kč (citrate). Conclusions: Consider the statistically 

comparable parameters related to the effectiveness of both compared anticoagulants 

(citrate vs. heparin), the study results indicate in most of the aspects that the use of 

citrate might be prefered to the use of heparin, however, the data were not statistically 

significant. Futher investigation is necessary since the citrate anticoagulation treatment 

could be less safe for patients and the above mentioned data require examination in a 

larger set of patients. 
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1. ÚVOD 
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V současnosti je známa celá řada klinických stavů, při kterých je pro 

nemocného důleţité udrţovat sníţenou krevní sráţlivost. Léky pouţívané v těchto 

případech mohou na jedné straně ţivot zachránit a na druhé straně, zejména při 

špatném dávkování, ohrozit. Z těchto důvodů je při podávání těchto léků nutné pečlivě 

dodrţovat předepsanou léčbu, intervaly sledování a doporučené léčebné rozmezí.  

Antikoagulancia zásahem v koagulačním systému brání narůstání ţilní či 

arteriální trombózy a tím znesnadňuje recidivu ţilních a arteriálních trombóz. 

V současnosti jsou nejčastěji uţívané parenterálně podávané hepariny a perorálně 

uţívané kumarinové deriváty. 

Akutní renální selhání (ARF) patří mezi nejčastější orgánové dysfunkce 

kriticky nemocných hospitalizovaných na odděleních resuscitační a intenzivní péče. U 

více neţ poloviny nemocných s ARF je indikována hemodialýza, kontinuální eliminační 

techniky (CRRT) jsou preferovány především u nemocných s hemodynamickou 

nestabilitou. Během CRRT je ve většině případů vyţadována antikoagulační léčba 

k prevenci sráţení krve v dialyzačním okruhu, prodlouţení „ţivotnosti“ dialyzačního 

filtru, prevenci krevních ztrát při sráţení krve. ARF je spojena s prokoagulačním 

stavem a nedostatečná antikoagulace můţe vést k nadměrnému sráţení v 

mimotělním okruhu, krevním ztrátám, sniţování efektivity eliminace a zvyšování 

nákladů na CRRT, naopak nadměrná antikoagulace je zatíţena rizikem krvácení. 
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2. CÍL PRÁCE 
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Cílem této retrospektivní pilotní studie bylo posouzení vlivu rozdílných metod 

antikoagulace na ţivotnost mimotělního okruhu při kontinuálních eliminačních 

technikách (CRRT) a na náklady spojené s pouţitím mimotělních eliminačních technik. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 
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3.1 Akutní selhání ledvin 

 

3.1.1 Definice a epidemiologie 

Akutní selhání ledvin, označované také jako akutní poškození ledvin, patří 

k nejvýznamnějším komplikacím u hospitalizovaných pacientů. V závaţných případech 

můţe vyţadovat hemodialyzační léčbu a bývá provázeno vysokou (>30%) nemocniční 

mortalitou (Lameire, 2005). I mírný pokles renáních funkcí je provázen významně 

zvýšeným rizikem úmrtí, prodlouţením pobytu v nemocnici a zývšenými náklady 

(Chertow, 2005). Akutní renální selhání (ARF) je termín pro náhlý a trvající pokles 

renálních funkcí s retencí dusíkatých a nedusíkatých látek. Neexistuje však obecně 

akceptovaná, standardizovaná definice ARF. Současná literatura zná 35 různých 

definic ARF, které jsou příčinou velmi nejednotných epidemiologických dat, znemoţňují 

jakékoliv srovnání. Akutní selhání ledvin je dynamický proces zahrnující široké 

spektrum renální dysfunkce od mírného zvýšení sérových hodnot kreatininu aţ po 

anurické selhání ledvin vyţadující náhradu jejich funkce. Z těchto důvodů byla 

recentně zveřejněna nová definice a klasifikace ARF a byl navrţen termín akutní 

poškození ledvin (AKI). Podle této definice představuje AKI náhlý (během 48 hodin) 

pokles renálních funkcí, definovaný jako absolutní vzestup sérového kreatininu o více 

neţ 25 µmol/l, 1,5 násobný vzestup kreatininu oproti výchozí hodnotě nebo sníţení 

diurézy pod 0,5 ml/kg za hodinu po dobu více neţ 6 hodin. Důvodem ke zvolení těchto 

kritérií jsou poznatky z posledních studií, ve kterých i nevýrazné změny renálních 

funkcí měly prognostický význam. Například zvýšení sérového kreatininu o pouhých 25 

µmol/l je spojeno se čtyřnásobně vyšší mortalitou. Zda jsou výše uvedená kritéria 

aplikovatelná i pro případy akutního zhoršení chronické renální nedostatečnosti není 

doloţeno. Nicméně uvedené skutečnosti jednoznačně ukazují na významnou a 

nezávislou úlohu funkce ledvin v přirozeném vývoji kritických stavů.  

   Prevalence AKI závisí na pouţité definici a populaci pacientů. Z těchto důvodů 

je racionální posuzovat odděleně několik forem AKI:  

 komunitní AKI  

 AKI získané v nemocnici („hospital-acquired“) 

 AKI způsobené sepsí 

 AKI spojené s pobytem na JIP („ICU-acquired“) 
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Incidence komunitního AKI nebyla dosud uspokojivě studována a pohybuje se 

mezi 22 a 620/1 000 000 obyvatel. Předpokládá se, ţe komunitní AKI je příčinou 1% 

příjmu do nemocnice v USA. Výskyt tohoto typu AKI je rovněţ určován geografickými 

rozdíly (tropické země, botanické nefrotoxiny, oblasti s častým výskytem zemětřesení 

apod.) 

AKI získané v nemocnici postihuje 5-7% hospitalizovaných pacientů a jeho 

prevalence má rostoucí charakter, paralelně s rostoucím výskytem sepse. Stoupá 

počet AKI navozeného léky (ATB, nesteroidní antirevmatika, inhibitory ACE, 

chemoterapeutika, antivirotika, kontrastní látky, stavy po transplantacích solidních 

orgánů či po resuscitacích),(Bellomo 2004). 

Sepse a septický šok jsou hlavní příčinou AKI a představují téměř 50% epizod 

AKI na JIP. Akutní dysfunkce ledvin se vyskytuje u 19% pacientů se sepsí, 23% 

pacientů s těţkou sepsí a 51% pacientů se septickým šokem. Dalšími nejčastějšími 

faktory vzniku AKI na JIP jsou velké chirurgické výkony, kardiogenní šok, hypovolemie 

a nefrotoxiny. 

V prostředí jednotek intenzivní péče (IUC – acquired AKI) se incidence AKI 

pohybuje v závislosti na definici a populaci pacientů mezi 1 a 25%. Mortalita 

izolovaného nekomplikovaného AKI, které můţe být léčeno mimo JIP, je významně 

niţší (< 10%) neţ v případech, kdy je AKI součástí syndromu multiorgánové dysfunkce 

(50 – 70%) (Bellomo R,Kellum JA, Ronco C., 2007).                                               

 

3.1.2 Etiologie a patofyziologie  

 

Hlavní příčinou akutního renálního selhání je nedostatečné zásobení ledvin 

kyslíkem, jehoţ následkem dochází k poškození aţ zničení buněk. Primárně jsou 

poškozeny buňky tubulů. Tyto buňky produkují na svou obranu vysoce viskózní 

mukoproteinový obal, který potom ucpe lumen tubulu. Tato obstrukce je odpovědná za 

sníţení renálních funkcí. 

Příčiny ARF jsou tradičně děleny do tří hlavních kategorií: 

 prerenální ARF – reverzibilní vzestup kreatininu a urey je důsledkem sníţené 

glomerulární filtrace způsobené poklesem perfuze ledvin. Představuje 70% 

komunitních ARF a 40% ARF vzniklých v nemocnici, 
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 intrarenální ARF – zahrnuje širokou skupinu nemocí postihující různé části 

nefronu: glomeruly, tubuly, vaskulaturu nebo intersticium (10 – 50% případů), 

 postrenální ARF – vzniká obstrukcí vývodných močových cest. Je nejméně 

častou příčinou ARF v intenzivní péči (10% případů). 

Ledviny jsou častým cílem nejrůznějších inzultů. Mezi hlavní faktory vzniku ARF 

patří stavy vedoucí k systémové zánětlivé odpovědi organizmu, nejčastěji sepse, 

ischemie a toxické inzulty. Příčiny ARF u kriticky nemocných jsou obvykle 

multifaktoriální (hypotenze, hypovolemie, sepse, nefrotoxické léky) a dysfunkce ledvin 

je jedním z časných projevů syndromu multiorgánové dysfunkce. Sepse a septický šok 

jsou dominantní příčinou ARF a představují téměř 50% epizod ARF u nemocných 

v intenzivní péči. Rovněţ dysfunkce jakéhokoliv jiného ţivotně důleţitého orgánu můţe 

způsobit poruchu funkce ledvin. Příkladem je hepatorenální syndrom u nemocných 

s pokročilým onemocněním jater či nefyziologická ventilace vedoucí k difuznímu 

alveolárnímu poškození a sekundárně k poškození ledvin. (Eckhart, 2004) 

Ledviny nejsou jen cílovým orgánem poškození v rámci systémové zánětlivé 

reakce, ale rovněţ významným promotorem systémových změn u kriticky nemocných. 

I mírné zhoršení glomerulární filtrace (GF) je nezávislým faktorem morbidity a 

mortality, poukazujícím na důleţitou úlohu ledvin v patofyziologii kritických stavů 

spojených s ARF. Jakýkoliv kritický stav je provázen významnými poruchami 

metabolického prostředí, porucha vnitřního prostředí je dále prohlubována při ARF 

v důsledku ztráty homeostatických funkcí ledvin. Dysfunkce ledvin přispívá 

k systémovým poruchám především potenciací zánětové odpovědi, oxidačního stresu, 

inzulinorezistencí a sníţením obranyschopnosti organizmu, pravděpodobně důsledkem 

působení uremických toxinů. 

Změny v pre- a postglomerulární arteriolární rezistenci zajišťují konstantní 

krevní průtok a GF napříč relativně širokými změnami středního arteriálního tlaku. 

Proces renální autoregulace je řízen kombinací preglomerulární vazodilatace 

(zprostředkované oxidem dusnatým a prostaglandiny) a postglomerulární 

vazokonstrikce (zprostředkované zejména angiotenzinem II). 

Ztráta renální autoregulace a zvýšená intrarenální vazokonstrikce (místo 

fyziologické autoregulační vazodilatace) vede k poklesu GF a je hlavním 

mechanismem prerenálního ARF. Pokud je vyvolávající příčina včas korigována, jde o 

funkční a reverzibilní dysfunkci, integrita ledvinné tkáně je neporušena. Není- li však 
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vyvolávající inzult odstraněn, perzistující renální hypoperfuze vede k ischemické akutní 

tubulární nekróze. 

Akutní prerenální dysfunkci ledvin mohou kromě hypovolemie, hypotenze či 

nízkého srdečního vývoje vyvolat či potencovat léky, které interferují s renální 

autoregulací. Příkladem jsou nesteroidní antiflogistika (inhibice cyklooxygenázy I či II), 

inhibitory angiotenzin – konvertujícího enzymu či blokátory receptorů pro angiotenzin 

II. Tyto léky mohou vést k rozvoji ARF zejména za stavů hypovolemie, hypotenze, u 

starších nemocných s pokročilou aterosklerózou, intrarenální nefrosklerózou, u 

pacientů s preexistující renální nedostatečností či u nemocných s pokročilým srdečním 

selháním, jaterní cirhózou, nefrotickým syndromem a stenózou renálních tepen. 

Z výše uvedeného plyne zásadní význam časné korekce prerenálních příčin, 

tj. ještě ve fázi intaktních tubulárních funkcí, nicméně v současnosti nejsou k dispozici 

spolehlivé biomarkery schopné detekovat časnou fázi renální dysfunkce a specifikovat 

postiţený segment nefronu. Klinicky uţitečným vodítkem můţe být sledování frakční 

exkrece natria (FENa). Pokud jsou tubulární funkce nepoškozeny, je renální 

vazokonstrikce spojena se zvýšenou tubulární reabsorpcí natria, tj. FENa je niţší neţ 

1%. Tato fyziologická odpověď je však narušena v případě uţívání diuretik či za 

přítomnosti glykosurie nebo u pokročilé ledvinné nedostatečnosti. Při pouţívání diuretik 

můţe být indikátorem intaktní funkce tubulu Feurey menší neţ 35% (Matějovič, 2008). 

Akutní tubulární nekróza (ATN) je povaţována za nejčastější mechanismus 

ARF u kriticky nemocných (cca 75% všech případů ARF) a je často pouţívána jako 

„patogenetické synonymum“ pro ARF. Toto tvrzení má však váţné nedostatky: 

neexistuje ţádná studie u kriticky nemocných, která by sérií renálních biopsií podala 

jednoznačný histopatologický důkaz o přítomnosti ATN v průběhu ARF. Proto 

v současnosti stále nevíme, co je přesným histopatologickým substrátem 

přetrvávajícího ARF u populace nemocných v kritickém stavu.  

V klasickém pojetí představuje ATN strukturální poškození (tj. nekrózu) 

tubulárních buněk. K němu dochází dvěma základními mechanismy: ischemií a/nebo 

toxiny (např. myoglobin, kontrastní látky, některá antibiotika, imunosupresiva). Sníţení 

dodávky kyslíku do ledvin vede snadno k hypoxickému poškození tubulárních buněk, 

především v zevní dřeni (S3 segment proximálních tubulů a vzestupného tlustého 

raménka Henleovy kličky). Důvodem je nehomogenní distribuce krevního průtoku 

ledvinou. Většina krevního průtoku (činí 25% srdečního výdeje) je směřována do kůry 
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ledvin, kde parciální tlak kyslíku dosahuje 6,6 – 13,3 kPa. Naopak perfuze dřeně ledvin 

je u za fyziologických podmínek významně niţší a díky protiproudovému dřeňovému 

mechanismu, který umoţňuje difuzi kyslíku z arteriálních do venozních vasa racta, 

dochází k významnému poklesu parciálního tlaku kyslíku v této části nefronu (1,3 – 2,9 

kPa). Náchylnost proximálních tubulárních buněk k hypoxii je dále zvýšena jejich 

vysokou metabolickou aktivitou s vyplývajícími nároky na energetický metabolismus. 

Zda k rozvoji klasické ATN dojde či nikoliv závisí především na závaţnosti a trvání 

vyvolávajícího inzultu, přičemţ nelze jednoduše definovat rozhraní mezi funkčním a 

strukturálním ARF. 

Akutní tubulární trauma je dynamický proces a můţe zahrnovat širokou škálu  

patomorfologických a funkčních změn v rozsahu od subletálního (narušení funkce, 

nikoliv viabilita buněk) aţ po letální poškození buněk. V prvním případě můţe dojít 

k úplné reparaci epiteálních buněk či k indukci buněčné apoptózy (nevyvolává 

zánětovou odpověď). Ve druhém případě vzniká nekróza buněk s doprovodnou 

zánětovou odpovědí a moţnou fibrotizací tkáně. Morfologické a funkční změny 

v průběhu ATN zahrnují ztrátu cytoskeletální integrity, buněčné polarity a kartáčového 

lemu. Viabilní i neviabilní (nekrotické nebo apoptotické) buňky se hromadí v lumen 

tubulu, působí jeho obstrukci a zvýšením intratubulárního tlaku a únikem 

glomerulárního filtrátu do peritubulárního intersticia přispívají k poklesu glomerulární 

filtrace. Zvýšená dodávka natria do oblasti macula densa, způsobená omezenou 

reabsorpční schopností dysfunkčních tubulárních buněk, vede mechanismem 

tubuloglomerulární zpětné vazby k vazokonstrikci aferentní arterioly a rovněţ tak 

přispívá k procesu glomerulární filtrace. Celý proces je nadále zhoršen případným 

perfuzním traumatem s klíčovou cytotoxickou úlohou reaktivních forem kyslíku a 

dusíku. Je nutné zdůraznit, ţe i „čisté“ ischemické či toxické ARF je vţdy spojeno 

s významnou zánětovou odpovědí, zprostředkovanou interakcí endotelu, epiteliálních 

buněk, adhezivních molekul, cirkulujících neutrofilů a T lymfocytů. Tkáňový recruitment 

aktivovaných imunitních buněk je spojen s lokální produkcí řady cytokinů a chemokinů, 

které vedou k dalšímu buněčnému poškození a uzavírání bludného kruhu ischemie - 

inflamace – ischemie – inflamace (Wan, 2003). 

Aţ v 50% případů příčinou ARF u nemocných na jednotkách intenzivní péče je 

sepse a představuje tak nejdůleţitější a nejčastější příčinu ARF. Původní představy, ţe 

příčinou ARF v sepsi je ATN, byly v posledních letech značně zpochybněny. Časné 
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post mortem histopatologické nálezy u nemocných umírajících s ARF při těţké sepsi 

nenalezly ve více neţ 90 % ţádné známky morfologického poškození ledvin! 

V minulosti pevně zakotvený koncept renální vazokonstrikce a následné ischemie jako 

příčiny ATN v sepsi doznává významného přepracování. Téměř dogmatické pojetí 

ischemického původu ARF v sepsi vycházelo z experimentálních modelů, jejich 

klinické relevance je však zcela minimální. Přestoţe ani v současné době neznáme 

přesnou patogenezi septického ARF, lze jmenovat tři široké oblasti, které se v rozvoji 

ARF při sepsi v různé míře uplatňují: 

 renální hemodynamika 

 infalamace a koagulace 

 buněčné mechanismy 

Renální termodynamika: Je prokázáno, ţe stavy s nízkým srdečním výdejem 

(kardiogenní, hemoragický a hypodynamický septický šok) vedou k selhání funkce 

ledvin v důsledku jejich hypoperfuze. Klinicky relevantní experimentální a některé 

humánní studie však ukazují, ţe za podmínek hyperdynamické sepse dochází k ARF 

navzdory konstantní či dokonce zvýšené globální ledvinné perfuzi. Pokles glomerulární 

filtrace a porucha tubulárních funkcí můţe být v těchto případech vysvětlena selháním 

intraglomerulární hemodynamiky (nepoměr mezi aferentní a eferentní vazodilatací 

s převahou eferentní), změnou intrarenální distribuce perfuze, poruchou peritubulární 

mikrovaskulatury či přímým toxickým účinkem mediátorů sepse. Byly vysloveny 

hypotézy, ţe navzdory dostatečné celkové perfuze ledvin dochází k redistribuci 

krevního průtoku směrem do ledvinného kortexu (tzv. kortiko– medulární redistribuce). 

Studie na velkém zvířecím modelu však tuto hypotézu nepotvrdila. Na druhou stranu 

přibývá experimentálních důkazů, ţe peritubulární kapilární dysfunkce je v sepsi 

časným a výrazným jevem, který je přímo zodpovědný za rozvoj tubulární epiteliální 

dysfunkce. 

Inflamace a koagulace: Hemodynamické změny (extra/intrarenální) nejsou 

jediným a výhradním patogenetickým mechanismem ARF v sepsi. Sepse je 

autodestruktivní proces, jehoţ klíčovou komponentu tvoří nekontrolovaná a 

deregulovaná systémová pro- i protizánětlivá odpověď na infekci, zprostředkovaná 

komplexem endogenních mediátorů, a je známo, ţe ledviny (zejména tubulární buňky) 

jsou mimořádně citlivé k poškození vyvolanému cytokiny a oxidačním stresem. 
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Spouštěcím faktorem v rozvoji sepse a orgánové dysfunkce jsou interakce 

mezi toxickými produkty bakterií (virů, plísní) a monocyto- makrofágovým systémem. 

Výsledkem je aktivace syntézy tzv. regulačních proteinů, které iniciují nadprodukci 

cytokinů (zejména TNFα, IL-2, IL-6, IL-8, destičky aktivující faktor PAF), které 

způsobují poškození tkání a jejich funkcí přímým a nepřímým mechanismem. Nepřímé 

poškození je zprostředkováno působením tzv. sekundárních mediátorů sepse. Hlavní 

úloha je přisuzovaná oxidu dusnatému (mediátor vazoplegie, zvýšené cévní a střevní 

propustnosti, myokardiální deprese a přímého buněčného poškození), produktům 

oxidačního stresu (superoxid, peroxynitrit) a některým metabolitům arachidonové 

kyseliny (tromboxan, leukotrieny). Jedním z patogeneticky významných důsledků jejich 

působení je endoteliální dysfunkce. Aktivovaný a dysfunkční endotel spouští mj. 

koagulační proces (expresí tkáňového faktoru), vedoucí k tvorbě trombinu a fibrinových 

depozit v mikrocirkulaci. Funkce fibrinolytického systému a antikoagulačních 

mechanismů (antitrombin, inhibitor tkáňového faktoru a protein C) jsou následkem 

endoteliálního traumatu a působení mediátorů významně potlačeny. Výsledkem je 

nerovnováha mezi nadměrnou inflamací, koagulací a potlačenou fibrinolýzou, vedoucí 

k prohloubení endoteliálního poškození, mikrovaskulární trombóze (dokumentovaná 

především v glomerulárních kapilárách), tkáňové hypoxii a následné renální dysfunkci. 

Jak bylo jiţ uvedeno výše, ledviny nejsou pouze cílovým orgánem systémové 

inflamace, ale samy zánětovou odpověď potencují. Zdrojem mediátorů jsou především 

tubulární epitepiální buňky. 

Buněčné mechanismy: Tubulární apoptóza – v závislosti na závaţnosti 

vyvolávajícího inzultu můţe k buněčné smrti dojít dvěma způsoby – nekrózou nebo 

apoptózou. V případě ischemického ARF existují přesvědčivé důkazy, ţe apoptóza je 

hlavním mechanismem časné smrti tubulárních buněk, zejména v segmentu distálního 

nefronu, který je relativně odolný k ischemickému poškození. V případě sepse je 

situace komplikovanější, a ačkoliv byl formulován koncept „akutní tubulární apoptózy“, 

definitivní důkazy o její existenci a především o patogenetickém významu stále nejsou 

spolehlivě doloţeny.  

Výše zmíněná absence histologických známek buněčné smrti navzdory 

klinicky manifestní orgánové dysfunkci ukazuje na moţnost zcela jiného 

patogenetického mechanismu – buněčné hibernace. Centrálním orgánem v procesu 

hibernace jsou mitochondrie. Mitochondriální dysfunkce způsobená sepsí indukuje 
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hypometabolický stav analogický s procesem hibernace, jenţ chrání buňky před 

bioenergetickým selháním a umoţňuje tak zachování integrity buněk a moţné 

kompletní zotavení za předpokladu, ţe vyvolávající inzult byl úspěšně vyřešen. 

Klinickou manifestací hibernace je orgánová dysfunkce (např. selhání funkce ledvin), 

která podle této teorie představuje adaptivní odpověď na prolongovaný, těţký zánětový 

stres. Uvedená hypotéza zatím nebyla v humánní medicíně doloţena (Schrier RW, 

Wang W., 2004). 

 

3.1.3 Rizikové faktory v intenzivní péči 

 

Mortalita nemocných s ARF v rámci multiorgánového selhání (MOF) v těţké 

sepsi je 50 - 70% a zvyšuje se s věkem, chronickým onemocněním, infekcí a 

preexistujícím onemocněním ledvin. U kriticky nemocných vznikne aţ 90% ARF jako 

součást multiorgánové dysfunkce z prerenálních příčin, nejčastěji v důsledku 

protrahované tkáňové hypoperfuze. Nejvýznamnější rizikový faktor rozvoje ARF 

v intenzivní péči je hypoperfuze ledvin. 

Akutní poškození ledvin (AKI) a akutní selhání ledvin (ARF) představují častou 

a časnou komplikaci kriticky nemocných a jsou spojeny se zvýšeným rizikem úmrtí 

v případech, kdy si vynutí náhradu funkce ledvin. Prevalence ARF podle různých 

epidemiologických studií a podle diagnostických skupin kriticky nemocných 

hospitalizovaných na JIP je 3 - 30% při mortalitě 50 - 70%. Řada studií identifikovala 

rizikové faktory, které je nutno zohlednit při formulování léčebného plánu. Ten by měl 

obsahovat zejména korekci hypovolemie, obnovení nebo udrţení adekvátní perfuze 

tkání včetně perfuzního tlaku, a eliminaci nefrotoxických postupů (farmaka, kontrastní 

látky apod.). 

Mezi nejdůleţitější rizikové faktory pro vznik ARF, které jsou přítomny během 

přijetí pacienta na pracoviště intenzivní péče, patří pokročilý věk, přítomnost infekce a 

chronická choroba udávaná v anamnéze. Stav nemocného s nutností umělé plicní 

ventilace, při chronické srdeční slabosti a se známkami těţké sepse nebo septického 

šoku bude s velkou pravděpodobností komplikován rozvojem renální dysfunkce. 

Z epidemiologických studií vyplývá, ţe mortalita kriticky nemocných se prudce 

zhoršuje, pokud si selhání ledvin vynutí náhradu jejich funkce. 
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Nejdůleţitějšími rizikovými faktory rozvoje ARF jsou: cirkulační šok  

(hypoperfuze, hypoxie), respirační selhání (porucha výměny krevních plynů s hypoxií), 

věk více neţ 65 let (komorbidity, niţší fyziologické rezervy pro schopnost vyrovnat se 

se zátěţí, kterou vyvolává iniciální inzult), těţká sepse/septický šok (nejčastější příčina 

syndromu multiorgánové dysfunkce a zároveň i úmrtí nemocných na JIP mimo 

koronární jednotky), anamnesticky chronická srdeční slabost, hematologická malignita. 

Řada epidemiologických studií v posledních deseti letech identifikovala 

rizikové faktory, které zvyšují riziko vzniku a vývoje ARF, jeţ je nutno brát v úvahu od 

přijetí nemocného na JIP při stanovení léčebné strategie. Patří mezi ně: chronické 

onemocnění ledvin, povšechná ateroskleróza, chronické srdeční selhání, hypotenze, 

dehydratace, syndrom nízkého minutového srdečního výdeje, nefrotoxické látky 

(nesteroidní antiflogistika, radiokontrastní látky, aminoglykosidy, amfotericin B), sepse, 

septický šok, multiorgánová dysfunkce, polytrauma, popáleniny, nemocní po 

kardiochirurgických operacích nebo výkonech na abdominální aortě, velký operační 

výkon s četnými krevními převody, jaterní cirhóza, akutní pankreatitida, 

rhabdomyolýza, kompartmentový syndrom – vysoký nitrobřišní tlak, věk nad 65 let.  

Riziko vzniku ARF se významně zvyšuje, pokud se výše uvedené faktory 

navzájem kombinují a roste rovněţ s počtem dysfunkčních orgánů při multiorgánové 

dysfunkci. 

K diferenciálně diagnostickému a léčebnému algoritmu patří:  

A. Zhodnocení náplně krevního řečiště – vyloučení hypovolemie a odstranění 

event. tekutinového deficitu adekvátní tekutinovou resuscitací (krystaloidy, koloidy – 

balancované roztoky), zváţení rozšíření monitorace hemodynamiky v okamţiku, kdy 

není moţno vyloučit tekutinový deficit nebo posoudit srdeční výkonnost, pokračování 

v tekutinové resuscitaci včetně podání vazoaktivních látek podle hemodynamických 

parametrů a metabolických markerů (deficit bází, laktát) a podle jejich změn 

v návaznosti na tekutinovou resuscitaci. 

B. Vyloučení toxického poškození ledvin – poranění tubulů – ATN – je kromě 

ischemie velmi často způsobeno nefrotoxickými látkami nebo kombinací ischemie a 

nefrotoxického inzultu.  

Některé léky mohou navodit alergickou intersticiální nefritidu, která můţe vést 

k velmi rychlé progresi ARF v důsledku alergické reakce. Základními symptomy je 

horečka nejasné etiologie, exantém, v krvi a moči jsou přítomny ve zvýšeném počtu 



 

 

21 

eozinofily. Je-li podezření na lékem indukovanou intersticiální nefritidu, je nutno lék 

ihned vysadit, podání kortikosteroidů je v těchto stavech obvykle spojeno s dobrým 

efektem. 

C. Vylouční obstrukce ve vývodných močových cestách – k jejímu vyloučení je 

nutné zavedení permanentního močového katétru a sledování hodinové diurézy po 

odstranění tekutinového deficitu a optimalizaci hemodynamiky. Je-li podezření na 

subrenální obstrukci močových cest jako moţné příčiny ARF, je nutná co nejrychlejší 

diagnostika, obvykle pomocí ultrazvuku, event. CT. 

Příčinami obstrukce močových cest jsou: hypertrofie prostaty, okluze 

permanentního močového katétru, tumory urogenitálního traktu či retroperitonea 

v oblasti malé pánve, striktury, nefrolitiáza a ureterolitiáza, neurogenní močový 

měchýř. 

D. Biopsie ledvin – výtěţnost biopsie u kriticky nemocných je limitovaná a 

v podmínkách intenzivní péče nemá obvykle místo. Indikace k biopsii, event. k jiným 

speciálním diagnostickým postupům, by měla být vţdy určována nefrologem. 

E. Prevence akutního selhání ledvin u radiokontrastních látek – riziko rozvoje 

ARF u nemocných s diabetem (diabetická nefropatie) nebo preexistující chronickou 

renální dysfunkcí je zvýšené (Kellum, 2005). 

Identifikace rizikových faktorů ARF a snaha o jejich včasnou korekci je 

nezastupitelnou součástí formulování léčebného plánu u všech pacientů přijímaných 

do intenzivní péče. Včasná identifikace faktorů ovlivňujících rozvoj renálního selhání a 

modulujících schopnost reparace ledvinných funkcí usnadňuje posouzení závaţnosti 

klinického stavu, určuje diagnostické a léčebné priority a napomáhá při rozhodování 

krátkodobé i dlouhodobé prognózy pacientů (Bellomo R, Kellum JA, Ronco C., 2007).  

 

3.1.4 Prevence akutního selhání ledvin      

       

Prevenci je nezbytné realizovat vţdy u všech kriticky nemocných pacientů, při 

celkové anestézii a u ostatních rizikových stavů. Při zachycení azotémie (elevace 

sérové hladiny kreatininu a močoviny) je klíčovým bodem okamţitá reakce. Úspěch 

léčby ARF vţdy závidí na včasné intervenci a podpůrné terapii (Whittermore, 2005). 

  

 



 

 

22 

A. Nefarmakologické postupy 

Základní nefarmakologické postupy prevence ARF představují: adekvátní 

hydratace/volemie, dosaţení/udrţování adekvátní hodnoty perfuzního tlaku, 

minimalizace pouţití nefrotoxických látek. 

 

Adekvátní hydratace/volemie 

Hypovolemie patří mezi nejdůleţitější rizikové faktory ARF. Přestoţe neexistují 

randomizované studie sledující efekt tekutin versus placebo, studie porovnávající efekt 

tekutin vs. jiné intervence dostatečně prokazují přínos nitroţilního podání tekutin 

v prevenci ARF. Významným faktorem není jenom mnoţství podaných tekutin, ale i 

jejich typ. Podání 0,9% roztoku NaCl bylo spojeno s niţším výskytem kontrastní 

nefropatie ve srovnání s 0,45% roztokem NaCl. Tradičním postupem prevence 

myoglobinové nefropatie bývá podání 0,9% roztoku NaCl (případně s bikarbonátem) 

následované manitolem, s cílem dosaţení pH moči > 6,5. Alkalizace je povaţována za 

postup, který zabrání formaci krystalů v tubulech, sníţí konverzi hemoglobinu na 

methemoglobin a uvolňování ţeleza z myoglobinu, nicméně chybí dostatek důkazů o 

klinické účinnosti postupu, navíc existují rizika spojená s podáváním bikarbonátu 

(precipitace kalcia a prohloubení hypokalcemie) a manitolu (navození 

hyperosmolárního stavu). Podávání velkého mnoţství 0,9% roztoku NaCl (> 1500 - 

2000ml) je spojeno s rozvojem hyperchloremické acidózy a rizikem poškození 

renálních funkcí. Podání koloidů není rovněţ bez rizika, roztoky obsahující molekuly 

hydroxyethylškrobu mohou zhoršovat renální funkce, zejména při překročení 

doporučené dávky. 

 

Udržování adekvátního renálního perfuzního tlaku a srdečního výdeje 

V klinické praxi existují dva klíčové faktory sniţující renální perfuzi: systémová 

hypotenze a vzestup nitrobřišního tlaku (IAP). Přestoţe je nemoţné formulovat 

univerzálně platné cílové hodnoty perfuzního tlaku, pokles středního arteriálního tlaku 

(MAP) pod 65 mmHg je nezávislým faktorem, který zvyšuje riziko rozvoje ARF. 

Nejčastěji je doporučovaná minimální hodnota MAP > 65 mmHg, nicméně u pacientů 

s dlouhodobou hypertenzí a/nebo renovaskulárním onemocněním můţe být cílová 

hodnota MAP k udrţení renální perfuze vyšší. Cílené zvýšení hodnoty MAP nad 85 

mmHg nevede ke zlepšení klinického výsledku pacientů s ARF. Zvýšení hodnoty IAP 
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je spojeno s poklesem renální perfuze a můţe vést k ARF, včasná detekce a 

intervence vedoucí ke sníţení IAP jsou základním předpokladem pro úpravu renálního 

selhání. Nízký/neadekvátní srdeční výdej vede k rozvoji renální ischemie a ke sníţení 

GF, proto je dosaţení adekvátní hodnoty srdečního výdeje důleţitým faktorem 

v prevenci sekundárního renálního poškození. Optimální hodnotu srdečního výdeje 

však nelze formulovat a musí být vţdy stanovena individuálně v kontextu s ostatními 

klinickými/laboratorními známkami tkáňové perfuze. Zvyšování srdečního výdeje do 

pásma tzv. supranormálních hodnot nemá u pacientů s ARF ţádný příznivý efekt 

(Venkataraman, 2007).  

 

Nefrotoxické látky 

Snaha o nepouţívání nefrotoxických látek je významnou součástí postupů 

prevence ARF. Mezi nejčastěji udávaná nefrotoxická farmaka v podmínkách JIP patří 

aminoglykosidy, amfotericin a radiokontrastní látky. 

Aminoglykosidy – projevy nefrotoxicity se objevují u 10 - 15% pacientů 

léčených aminoglykosidy. Aminoglykosidy jsou vylučovány výhradně ledvinami a jejich 

dávkování je klíčovým faktorem v rozvoji ARF. Dávkování jednou denně (once-daily 

dosing) je povaţováno za moţnost redukce nefrotoxického účinku aminoglykosidů. 

Předpokládaným mechanismem je sníţení frekvence kumulativní dávky. Která 

podmiňuje toxický efekt na tubulární buňky. Dostupná data jasně prokazují účinnost 

once-daily dosing reţimu při niţší nefrotoxicitě. 

Amfotericin B – podání amfotericinu B je spojeno se vznikem ARF aţ u jedné 

třetiny pacientů, riziko ARF stoupá s velikostí celkově podané dávky. Pouţití tzv. 

lipidové formule sniţuje nefrotoxicitu amfotericinu B z 55 % aţ na 20 %. Lipidová 

formule amfotericinu B je doporučována u nemocných s renální insuficiencí nebo 

známkami renální tubulární dysfunkce (Walsh, 1998).  

Radiokontrastní látky – ty a mnoţství radiokontrastních látek významně 

podmiňuje rozvoj ARF. Pouţití tzv. low-osmolality contrast media ve srovnání s tzv. 

standardními látkami nebylo spojeno s redukcí výskytu ARF nebo nutnosti dialýzy, 

nicméně známky nefrotoxicity byly méně vyjádřeny ve skupině low-osmolality contrast 

media. Přesto i low-osmolality contrast media jsou však výrazně hypertonické (700 - 

800 mosm) a v současnosti jsou jiţ dostupné izoosmotické látky (200 - 300 mosm). U 

nemocných s diabetem mellitus podání izoosmotických radiokontrastních látek vedlo 
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ke sníţení incidence radiokontrastní nefropatie. Diskutovaným faktorem je i viskozita 

radiokontrastní látky, hyperviskózní roztoky zvyšují riziko ARF. 

 

B. Farmakologické postupy 

Vznik ARF zahrnuje řadu mechanismů, jejichţ farmakologické ovlivnění se 

stalo cílem řady experimentálních a klinických studií. Stále narůstající objem znalostí o 

ARF však ukazuje, jak je nemoţné identifikovat jediný univerzální model poškození 

ledvin v rámci ARF, kde se v různé míře podílejí jednotlivé mechanismy zánětlivé 

reakce (např. endoteliální/epiteliální dysfunkce, oxidativní stres, regionální hypoperfuze 

a řada dalších). 

 

Diuretika 

Oligurické selhání bývalo povaţováno za „horší“ neţ neoligurické. Jedním 

z hlavních důvodů byl předpoklad, ţe oligurie provázející akutní tubulární nekrózu 

vzniká v důsledku obstrukce ledvinných tubulů a ţe zpětný tok glomerulárního filtrátu 

vede k dalšímu poškození intersticia. Snaha o udrţení diurézy byla logickým 

výsledkem takové úvahy, nicméně ţádná studie neprokázala příznivý efekt diuretik, 

dokonce bylo jejich pouţití spojeno s vyšší mortalitou (Metha, 2002). 

 

Manitol 

Manitol účinkuje jako osmotické diuretikum a existuje řada důvodů, pro které 

by mohl manitol být povaţován za látku s potenciálem příznivého ovlivnění ARF 

(zvyšuje tubulární průtok, zvyšuje průtok krve ledvinami, působí jako tzv. zametač 

radikálů). Dosavadní výsledky studií však nedovolují povaţovat manitol za 

doporučenou látku určenou k prevenci nebo terapii ARF (Eneas, 1979). 

 

Dopamin a fenoldopam 

Dopamin zvyšuje glomerulární filtraci řadou mechanismů (vazodilatací přes 

dopaminergní receptory, zvýšením srdečního výdeje přes beta receptory a zvýšením 

perfuzního tlaku přes alfa receptory). Efekt dopaminu v prevenci ARF byl hodnocen 

v řadě prací a metaanalýz s jednoznačným závěrem – není důvod k podávání 

dopaminu v prevenci ARF jakékoliv etiologie (Kellum, 2001). Fenoldopam je selektivní 

dopamin- 1 receptor agonista, dosavadní výsledky nepodporují jeho uţití v prevenci 
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ARF, jeho podání je spojeno s rizikem výrazné hypotenze a můţe ještě zhoršit 

existující renální poranění. Recentní studie prokazuje protektivní efekt kombinace N- 

acetylcysteinu s fenoldopamem v prevenci akutního zhoršení ledvinných funkcí u 

nemocných s preexistujícím chronickým onemocněním ledvin, kteří podstoupili 

plánovanou srdeční operaci (Barr, 2008). 

 

Natriuretické peptidy 

Atriální natriuretický peptid zlepšuje renální perfuzi na zvířecím modelu 

ischemie. Dosavadní studie selhaly v průkazu přínosu podávání ANP u pacientů s ARF 

na klinický výsledek a potřebu dialýz. 

 

Antagonisté adenosinu (theofyllin) 

Adenosin je přes svůj systémový vazodilatační efekt renální vazokonstriktor. 

Na modelu radiokontrastní nefropatie vedla blokáda adenosinu theofyllinem k ovlivnění 

intrarenlní vazokonstrikce. Metaanalýza zahrnující sedm studií s preventivním 

podáváním theofyllinu prokazuje menší vzestup kreatininu po podání theofyllinu ve 

srovnání s placebem.  

 

N- acetylcystein 

Patogeneze radiokontrastní nefropatie je komplexní, podílí se na ní řada 

mechanismů, včetně tzv. volných radikálů. V experimentu vedlo preventivní podání 

superoxiddismutázy k zabránění vzniku radiokontrastní nefropatie. Řada metaanalýz 

prokazuje, ţe NAC v kombinaci s hydratací sniţuje (relativní riziko vzniku ARF 0,65) 

výskyt radiokontrastní nefropatie ve srovnání se samotnou hydratací. Vyšší dávkování 

NAC u pacientů před angioplastikou (1200 mg i.v. bolus před intervencí a poté 1200 

mg p.o. 2x denně po dobu 48 hodin po intervenci) bylo spojeno s výraznějším efektem 

na výskyt ARF a nutnost dialýzy ve srovnání se standardním dávkováním (600 mg i.v. 

bolus před intervencí a poté 300 mg p.o. 2x denně po dobu 48 hodin po intervenci) a 

placebem. Recentní studie neprokazuje efekt NAC u nemocných s hypotenzí na výskyt 

ARF (Komisarof, 2007). 
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C. Preventivní pouţití dialýzy 

Profylaktické pouţití dialýzy v prevenci ARF jakékoliv etiologie nelze doporučit. 

Profylaktická hemodialýza můţe být efektivní a zlepšit renální funkce zejména u 

pacientů s chronickým renálním selháním podstupující koronární angiografii. 

 

D. Jiné protektivní postupy a farmaka 

V experimentu byla pouţita řada postupů/farmak s cílem prevence ARF 

(ischemická prekondice, aktivovaný protein C, inhibitory kaspáz).  

 

V současnosti neexistuje ţádný spolehlivý postup prevence ARF a s ohledem 

na komplexnost patogeneze renálního selhání jej nelze očekávat ani v budoucnu. 

Základními postupy prevence ARF budou i nadále:  

 identifikace inzultu a snaha o jeho kontrolu 

 obnovení adekvátní tkáňové perfuze v co nejkratší dobu od inzultu a její 

udrţování 

 formulování cílových hodnot fyziologických funkcí (MAP) s ohledem na 

komorbiditu pacienta 

 pečlivá snaha o udrţování homeostázy s co nejmenšími výkyvy (glykemie) 

 eliminace všech nefrotoxických látek, pokud jejich přínos v daném okamţiku 

nepřeváţí rizika jejich podání 

U pacientů s rizikem ARF je v současnosti dostatek důvodů pouţít NAC před podáním 

radiokontrastní látky, optimální dávkování není formulováno (Novák, Matějovič, Černý 

a kol., 2008).  

 

3.2  Podpora a náhrada renálních funkcí v intenzivní péči 

 

Úloha eliminačních technik v léčbě akutního selhání ledvin 

Podpora nebo náhrada renálních funkcí představuje v současnosti jedinou 

akceptovanou metodu léčby ARF, přesto ţe nejde o metodu řešící příčinu stavu, ale o 

postup orgánové podpory s cílem korekce poruch homeostázy vzniklých jako důsledek 

renálního selhání. Techniky podpory nebo náhrady renálních funkcí (RRT) představují 

nedílnou součást postupů orgánové podpory u nemocných v intenzivní péči. Podpora/ 

náhrada renálních funkcí můţe být realizována různými metodami: intermitentní 
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hemodialýzou, peritoneální dialýzou nebo kontinuálními eliminačními technikami. 

Nadále nejsou jednotné názory na optimální techniku a dávkování dané metody, 

nicméně i přes absenci údajů o vlivu zvolené techniky (kontinuální nebo intermitentní) 

na mortalitu nemocných jsou kontinuální eliminační metody v současné době 

preferovány, zejména u nemocných se známkami oběhové nestability. Prvým krokem 

při léčbě ARF v rámci syndromu multiorgánového selhání je odstranění tekutinového 

deficitu a optimalizace hemodynamických parametrů s následnou stabilizací oběhu při 

dostatečném perfuzním tlaku. Pokud po odstranění tekutinového deficitu není ani 

nadále pacient hemodynamicky stabilní, je nutné rozšířit monitoraci hemodynamiky a 

zahájit podávání vazoaktivních látek (katecholaminů – noradrenalin při nízkém 

středním arteriálním tlaku, dobutamin při nízkém srdečním výdeji v důsledku poruch 

kontraktility). Volba eliminační metody k podpoře nebo náhradě funkce ledvin se řídí 

zejména hemodynamickou stabilitou nemocného, nicméně jednoznačná doporučení 

nejsou formulována. Přesto však v klinické praxi převaţuje názor, ţe kontinuální 

techniky jsou preferovány zejména u hemodynamicky nestabilních nemocných. 

Efektivita zvolené techniky je dána jednak zvoleným způsobem eliminace 

(difuze, konvekce, adsorpce), typem a kvalitou hemofiltru a zvoleným reţimem 

kontinuální eliminace. V současnosti jsou téměř výhradně pouţívány tzv. venovenózní 

techniky. 

Mezi nevýhody intermitentních technik u kriticky nemocných patří: 

 nedostatečná kontrola volemie (riziko pozitivní kumulativní vodní bilance a 

tekutinového přetíţení) 

 nedostatečná kontrola dusíkatých katabolitů a uremických toxinů (vzestupy 

plazmatických hladin urey a kreatininu v období mezi dialýzami) 

 nedostatečná kontrola acidobazické rovnováhy mezi jednotlivými procedurami 

(rozvoj metabolické acidózy a pokles bikarbonátu mezi dialýzami) 
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Indikační kritéria 

Nejčastěji pouţívaná kritéria k napojení kriticky nemocného s ARF na očišťovací 

metody jsou laboratorní a klinické parametry, svědčící pro selhání funkce ledvin 

z pohledu kontroly homeostázy v organizmu: 

 sniţování nebo zástava diurézy při vyloučení hypovolemie/ hypoperfuze a 

subrenální obstrukce 

 dynamika hladin urey a kreatininu (> 20 mmol/l, kreatinin > 20 μmol/l) resp. při 

pouţití RIFLE klasifikace podle rychlost nárůstu v plazmatických hladinách 

kreatininu oproti příjmovým hodnotám v průběhu prvních 12 – 24 hodin 

hospitalizace 

 hemodynamická instabilita při odstraněném tekutinovém deficitu s nutností 

katecholaminové podpory 

Pokud po zahájení kontinuální eliminační techniky (CRRT) dochází ke 

stabilizaci hemodynamiky, obvykle je indikovaný rozšířený denní reţim intermitentní 

hemodialýzy – IHD (čas IHD se prodluţuje na 6- 8 hod.). Pokud ke stabilizaci 

hemodynamiky nedochází během CRRT, je nutno v léčbě touto metodou pokračovat 

(Ronco, 2007).  

 

Kontinuální eliminační techniky 

Začátek pouţívání CRRT v 80. letech minulého století byl spojen zejména 

s tzv. arteriovenózními technikami (CAVH, CAVHD – kontinuální arteriovenózní 

hemofiltrace/ dialýza). V současnosti převaţuje pouţívání tzv. venovenózních technik 

(kontinuální venovenózní hemofiltrace, hemodiafiltrace a hemodialýzy – CVVH, 

CVVHDF, CVVHD) nebo jejich modifikace.  

Klasické renální indikace pro CRRT:  

 akutní selhání ledvin v rámci syndromu multiorgánové dysfunkce/ selhání, 

zejména u pacientů s oběhovou nestabilitou a nutností farmakologické 

podpory oběhu 

 hyperhydratace/ hypervolemie nezvládnutelné jinými postupy (restrikce 

tekutin, diuretika)  

 metabolická acidóza 

 hyperkalemie 

 hyperfosfatemie 
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 hyperkalcemie 

Rozšířené indikace (non - renální): 

 kongestivní srdeční selhání, které je rezistentní vůči farmakologické léčbě. 

Alternativně můţe být pouţita pomalá kontinuální ultrafiltrace (SCUF) v této 

indikaci 

 jaterní selhání: různé formy CRRT mohou být pouţity u chronických jaterních 

onemocnění. Hepatorenální syndrom – CRRT jako „bridge“ pro transplantaci 

jater nebo v perioperačním období u příjemce transplantovaných jater 

 sepse a multiorgánové selhání: podpora nebo náhrada funkce ledvin v rámci 

MOF (syndrom multiorgánového selhání) zejména u hemodynamicky 

nestabilních nemocných 

 intoxikace: CRRT nejsou rutinně pouţívány u akutních intoxikací. S výhodou 

je však moţno pouţít CRRT u intoxikací látkami, které jsou deponovány 

v hlubokém kompartmentu (tuková tkáň) a mají tendenci k rebound fenoménu 

(lithium, methanol, methotrexát, procainamid, glutethimid, paraquat). Klasická 

IHD je příliš krátká procedura nebo jde o látky s velkou molekulovou hmotností 

Základní metody kontinuálních eliminačních technik: 

Kontinuální arteriovenózní hemo(dia)filtrace (CAVH, CAVHD) 

 krevní průtok v okruhu a velikost ultrafiltrace jsou určovány arteriovenózním 

tlakovým rozdílem 

 extrakorporální okruh odvádí krev z artérie a její návrat je do ţíly (nejčastěji 

přes vena femoralis)  

 v současné době jsou to metody obsolentní, které se nepouţívají v klinické 

praxi 

 

Kontinuální venovenózní hemodialýza, hemofiltrace a hemodiafiltrace 

(CVVHD, CVVH, CVVHDF) 

 krevní průtok je určován tlakovým gradientem (tzv. transmembranózní tlak), 

který vytváří rotační okluzní pumpa přes permeabilní hemofiltr v okruhu. 

Velikost ultrafiltrace není ovlivněna kolísáním krevního tlaku (rychlost otáček 

pumpy je dána nastavením na monitoru pro CRRT) 

 velikost ultrafiltrace je nastavována tak, aby bylo dosaţeno účinné clearance 

solutů (urea, kreatinin, kalium, fosfáty) 
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 velikost ultrafiltrace by měla dosahovat objemu minimálně 20 ml/kg za hodinu 

 ultrafiltrát je současně nahrazován substitučním roztokem (laktátem nebo 

bikarbonátem) v objemu nutném k dosaţení cílové tekutinové bilance 

 clearance solutů je určována konvekcí (velikost ultrafiltrace), difuzí nebo jejich 

kombinací 

 zmíněné techniky patří v současnosti k nejvíce pouţívaným metodám 

v klinické praxi   

 

Pomalá kontinuální ultrafiltrace 

 SCUF je jedna z modifikací CVVH, při které není nahrazován ultrafiltrát 

substitučním roztokem 

 

Nevýhody kontinuálních eliminačních technik: 

 komplikují dávkování antibiotik a dalších látek vázajících se více či méně na 

plasmatické bílkoviny, protoţe jsou eliminovány difuzí a ultrafiltrací 

 vyţadují aţ na výjimky antikoagulaci v mimotělním okruhu 

 jsou náročné pro personál (Ward, 2006) 

 

K ukončení kontinuálních eliminačních technik se v podmínkách intenzivní 

péče obvykle přistupuje v okamţiku dosaţení oběhové stability a absenci nutnosti 

kontinuální kontroly homeostázy. 

Do současné doby ţádná ze studií neprokázala jednoznačný pozitivní efekt 

kontinuálních technik na přeţití nemocných. V klinické praxi však převaţuje názor, ţe 

kontinuální techniky jsou indikované k podpoře/náhradě funkce ledvin zejména u 

nemocných s oběhovou nestabilitou. Názor se opírá obvykle o lepší „oběhovou 

toleranci“ kontinuálních technik, kontinuální kontrolu homeostázy a umoţnění plného 

nutričního přívodu po dobu provádění eliminace. Zlepšení efektivity CRRT je moţno 

dosáhnout optimálním nastavením parametrů metody, zejména pokud jde o objem 

ultrafiltrace (UF> 35 ml/kg za hodinu). Reţim IHD je indikovaný zpravidla v okamţiku 

dosaţení oběhové stability (Ronco C., 2006).  
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3.3 Kontinuální metody 

 

Principy eliminace:  

Difuze 

Soluty difundují přes semipermeabilní membránu podle koncentračního 

gradientu (dáno rozdílem koncentrací solutů v plasmě a dialyzačním roztoku). Směr 

difuze je z místa o větší koncentraci do místa s niţší koncentrací. Difuze je 

proporcionální nejen k velikosti koncentračního gradientu, ale i velikosti povrchu, na 

kterém difuze probíhá (je lepší volit hemofiltr s povrchem 1,4 – 1,7 m²), a je určována 

difuzním koeficientem daného solutu. 

 

Konvekce 

Soluty jsou transportovány přes semipermeabilní membránu spolu se 

solventem (plasma mimo bílkoviny s velkou molekulovou hmotností – imunoglobuliny, 

albumin, transferin atd.) filtrací v závislosti na gradientu hydrostatického tlaku 

(transmembranózní tlak = rozdíl tlaků na obou stranách membrány). 

Konvekce je závislá na nastavené ultrafiltraci (venovenózní techniky), na 

permeabilitě membrány, velikosti pórů (obvykle propustnost pro molekuly o hmotnosti 

do 30 kDa) a na koncentraci solutů. Odstraňování molekul o střední molekulové 

hmotnosti (6 – 10 kDa) je efektivnější konvekcí neţ difuzí. 

  

Adsorpce 

Tento mechanismus eliminace se uplatňuje v současné době zřejmě nejméně 

a je zaloţen na adsorpci na povrchu membrány hemofiltru nebo adsorbentu. Zvýšení 

adsorpce některými látkami na povrchu membrán hemofiltru (polymyxin B) nebo 

pouţití adsorbentu ve snaze eliminovat mediátory zánětlivých dějů je předmětem 

klinického a experimentálního výzkumu. 

 

Cévní přístup 

V klinické praxi jsou pouţívány semirigidní polyuretanové dvojluminální 

hemodialyzační katétry při předpokládané době pouţití 2 - 3 týdny. Pro kontinuální 

eliminační techniky (CVVH, CVVHD, CVVHDF) se pouţívají dvojluminální katétry 

s průměrem od 12 do 14 Fr (francouzské číslování – tzv. Charriérova stupnice). 
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Výhodnější jsou katétry s větším průměrem s ohledem na moţnost vyššího krevního 

průtoku. Dialyzační katétry s větším průměrem umoţňují vyšší krevní průtoky (obvyklé 

krevní průtoky pouţívané při CRRT jsou 150- 250 ml/min, při 14 Fr katétru 200- 300 

ml/min). 

Cévní přístup přes vena femoralis je preferován u imobilních nemocných 

s respiračním selháním při syndromu dechové tísně, u nemocných s plicním otokem 

nebo rizikem krvácivých komplikací. Naopak není výhodný u nemocných 

s intraabdominálním krvácením, po intraabdominálním chirurgickém zákroku s nutností 

opakovaných revizí. 

Cévní přístup přes vnitřní vena jugularis je nejvíce doporučován pro velký 

kolaterální krevní průtok a nejmenší riziko trombotických komplikací, navíc neomezuje 

nemocného v mobilizaci a rehabilitaci. Určitým rizikem je vyšší frekvence infekčních 

komplikací v místě zavedení katétru a vyšší riziko katétrové sepse v porovnání 

s přístupem přes vena subclavia. 

Cévní přístup přes vena subclavia je spojen s vyšším rizikem trombotických 

komplikací velkých ţil v oblasti krku a horních končetin a vyšším rizikem 

pneumothoraxu při zavádění katétru. Předností můţe být snazší mobilizace a i 

rehabilitace, a volí se často u nemocných s předpokladem doby trvání eliminace cca 

do 10 dnů. 

Hemodialyzační katétr je místem velkého odporu v okruhu, proto by měl být 

volen silnější (14 Fr) a kratší, s koncem v místě, kde je velký kolaterální průtok. 

Hemodialyzační katétr s délkou 15 cm pro přístup přes vena jugularis nebo vena 

subclavia, dialyzační katétr dlouhý 20 cm pro femorální přístup. Subklaviální přístup by 

měl být vynechán u nemocných s nezvratným selháním ledvin s nutností trvalé 

náhrady funkce ledvin, neboť můţe limitovat operační zavedení arteriovenózního 

zkratu jako permanentního cévního přístupu pro pravidelné intermitentní hemodialýzy 

(Ronco, 2007). 

 

Membrány 

V extrakorporálním oběhu je hemofiltr největším umělým povrchem, se kterým 

přichází krev do přímého kontaktu. Syntetický povrch není v kontaktu s krví zcela 

inertní, má potenciál aktivovat mechanismy zánětlivé reakce organismu. Membrány 

pro hemofiltraci jsou konstruovány jako dutá vlákna s nízkou rezistencí pro krevní 
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průtok, s vysokým ultrafiltračním koeficientem (nejčastěji propustnost pro soluty o 

molekulové hmotnosti do 30 kDa) a s minimální tendencí ke krevnímu sráţení. 

V klinické praxi byly testované membrány s propustností pro molekuly 

s hmotností do 50 kDa (např. cytokiny, sloţky komplementu, endotoxin) se snahou 

více eliminovat zánětlivé mediátory. Současné membrány jsou vyrobeny z vysoce 

biokompatibilních syntetických materiálů (polysulfon, polyakrylonitril, polyamid), mezi 

nimiţ není z hlediska biokompatibility zásadní rozdíl. Velikost plochy hemofiltru je 

nutné volit podle zvolené metody CRRT (nejčastěji plocha 0,8 – 2,2 m²) pro dospělého. 

Velikost, účinnost ultrafiltrace a eliminace zánětlivých mediátorů se u všech membrán 

sniţuje s délkou pouţití, coţ je dáno nasycením povrchu hemofiltru a postupným 

vysráţením krve v hemofiltru, zejména pak při neadekvátně nastavené velikosti 

hemofiltrace s velkou hemokoncentrací na konci hemofiltru.  

 

Substituční roztoky 

Při pouţití metod typu CVVH/CVVHDF je vţdy nutno počítat s podáváním 

velkého mnoţství substitučních roztoků. Sloţení substitučních roztoků se musí co 

nejvíce blíţit sloţení plasmy, zejména z pohledu koncentrace iontů v séru a 

acidobazické rovnováhy: 

 koncentrace natria je obvykle do 150 mmol/l. Často bývá nutné přidávat 

kalium do substitučních roztoků nebo dialyzátu jako prevence hypokalemie 

 suplementace kalcia a magnesia je nutná, je-li jako substituční roztok pouţit 

bikarbonátem pufrovaný roztok, který nemá ţádný obsah kalcia a magnesia. 

Důleţitá je monitorace kalcia a magnesia, zejména při pouţití citrátu 

k regionální antikoagulaci mimotělního okruhu 

 jako základní báze substitučních roztoků je nejčastěji pouţíván laktát nebo 

bikarbonát k udrţení normálního pH a ke korekci ztrát bikarbonátu ultrafiltrací 

při většinou nedostatečné produkci bikarbonátu dysfunkčními ledvinami. 

Laktát jako pufr je nevhodný u nemocných s alternovaným laktátovým 

metabolismem (zejména při těţké dysfunkci jater) a laktátovou acidózou, zde 

je preferován bikarbonátem pufrovaný roztok 

 jestliţe substituční roztok obsahuje glukózu, je nutno s ní počítat v rámci 

celkového denního přívodu energetických substrátů, neboť celková dávka 
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glukózy substitučním roztokem se můţe blíţit aktuální denní potřebě (riziko 

přívodu energie přesahující denní energetickou potřebu) 

Prediluce: substituční roztok je podáván před hemofiltr, coţ vede k mírnému sníţení 

účinnosti CRRT, a naopak sniţuje riziko vysráţení krve v hemofiltru (eliminace rizika 

hemokoncentrace na venózním konci hemofiltru). 

Postdiluce: substituční roztok je podáván za hemofiltr (Novák, Matějovič, Černý a kol., 

2008).  

 

3.3.1  Druhy antikoagulace 

 

Podle způsobu aplikace lze metody antikoagulace rozdělit do čtyř podskupin:  

Systémová antikoagulace 

 heparin, heparinoid (vysokomolekulární či nízkomolekulární heparin, 

danaparoid), 

 inhibitory faktoru Xa (pentasacharidy), 

 přímé inhibitory trombinu (rekombinantní hirudin, argatroban, dermatan sulfát). 

Minimální systémová antikoagulace 

 prostacyklin a prostaglandin E1, 

 inhibitiry proteáz (nafamostat mesylát), 

 aktivovaný protein C. 

Regionální antikoagulace 

 vysokomolekulární heparin-protamin, 

 citrát. 

Bez antikoagulace 

 individuálně u nemocných s koagulopatií a zvýšeným rizikem krvácení. 

A. ad Systémová antikoagulace 

 heparin, heparinoidy 

Nefrakcionovaný heparin (UFH) je nejčastěji pouţívaným antikoagulanciem u CRRT. 

Název nefrakcionovaný je vyjádřením, ţe ve směsi molekul heparinu o rozdílné 

velikosti (5 – 30 kDa) jsou zastoupeny i dlouhé heparinové řetězce. Zatímco velké 

fragmenty inhibují především aktivitu IIa (trombinu), tak jeho malé fragmenty inhibují 

aktivitu faktoru Xa. Mechanismem účinku UFH je aţ tisícinásobné zvýšení aktivity 

přirozeného antikoagulantu – antitrombinu. Heparin je metabolizován v játrech, jeho 
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metabolity jsou eliminovány ledvinami, přičemţ plasmatický poločas se pohybuje mezi 

30 a 180 minutami. 

Nefrakcionovaný heparin je antikoagulanciem s nízkými náklady, navíc 

monitorace jeho účinku za pomoci aPTT (aktivovaný parciální tromboplastinový čas) je 

jednoduchá a klinicky snadno dostupná. Na druhé straně je však jeho pouţití u kriticky 

nemocných spojeno s řadou problémů – řada nemocných má významně sníţenou 

hladinu antitrombinu, coţ můţe navodit „rezistenci“ vůči podávanému heparinu se 

zcela nepředvídatelným výsledným efektem na koagulaci. V klinické situaci pak lékař 

opakovaně zvyšuje dávku heparinu bez ţádoucího efektu na aPTT. Situace se můţe 

stát zvláště nebezpečnou, pokud je v tomto okamţiku nemocnému infundován 

antitrombin při neznalosti interakce s UFH. Navíc velké fragmenty heparinu s anti-IIa 

aktivitou jsou z těla odstraňovány rychleji neţ fragmenty menší s anti-Xa aktivitou, a 

protoţe aPTT jsou mnohem citlivější ke změnám faktoru IIa, můţe dojít k situaci, ţe 

sice měříme normální aPTT, ale přesto UFH má (jiţ nebo ještě) významný 

antikoagulační efekt, se kterým nemusí být v dané klinické situaci kalkulováno. 

Výhodou UFH však je, ţe na rozdíl od řady jiných antikoagulancií lze efekt UFH dobře 

antagonizovat protaminem. Pro sníţení rizika krvácení při pouţit UFH se doporučuje 

dosáhnout prodlouţení 1- 1,4 násobku normálu aPTT. Pokud je nemocný indikován 

k systémové antikoagulaci z jiného důvodu (trombóza, plicní embolie atd.), mělo by být 

prodlouţení aPTT větší. Další moţností, kterou lze k monitoraci úrovně antikoagulace 

heparinem vyuţít, je měření aktivovaného koagulačního času (ACT). Výhodou 

vyšetření je především jeho „bedside“ dostupnost a rychlost vyhodnocení – výsledek je 

k dispozici do několika minut od náběru. Čas do vytvoření koagula se měří podobně 

jako aPTT v sekundách, za normální jsou obvykle povaţovány hodnoty 70 - 180 s. 

Metoda však má některá významná omezení, ACT je méně přesné naţ aPTT, 

korelace mezi ACT a aPTT není dobrá, přesnost ACT je do značné míry závislá na 

kvalitě preanalytického zpracování (nutnost zaškolení personálu). Cílové hodnoty, 

kterých se snaţíme dosáhnout, se liší podle povahy onemocnění a stavu nemocného, 

v případě náhrady funkce ledvin u kriticky nemocných jsou obvykle 200 - 250 s. 

Nízkomolekulární hepariny (LMWH) jsou tvořeny směsí kratších heparinových 

řetězců vzniklých depolymerací UFH. Zatímco UFH působí inhibici faktorů IIa a Xa 

v poměru 1:1, u LMWH se v závislosti na preparátu tento poměr pohybuje od 1:1,9 aţ 

po cca 1:8 ve prospěch inhibice faktoru Xa (heparin). Rozdíly v afinitě UFH a LMWH 
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jsou způsobeny rozdílným způsobem vazby heparinu, antitrombinu a příslušného 

faktoru. Normální poločas LMWH je 2 - 4 hodiny. Vylučování ledvinami se pohybuje 

mezi 5 a 10%. Několikrát byla popsána závaţná spontánní krvácení u pacientů 

s chronickým selháním ledvin léčených LMWH, proto je z bezpečnostních důvodů u 

těchto nemocných doporučeno monitorování anti-Xa aktivity. Stejnou praxi je 

pravděpodobně vhodné pouţívat i u kriticky nemocných s ARF na CRRT. V tabulce 

jsou UFH a LMWH porovnány. 

Heparinoidy: Danaparoid je získávaný z prasečí střevní mukózy a má 

mimořádně vysokou anti-Xa aktivitu a nízkou anti-IIa aktivitu (poměr 28:1). Přestoţe se 

někdy pouţívá při léčbě heparinem indukované trombocytopenie, dokáţe ji sám 

vyvolat. Nemá ţádného antagonistu, při selhání ledvin se jeho poločas významně 

prodluţuje (z 25 h aţ na 48 h). Pouţití danaparinoidu během CVVH bylo popsáno jen 

v jedné studii, přičemţ jeho pouţití bylo spojeno s vysokým výskytem krvácení. 

 Inhibitory faktory Xa  

Přímo inhibují faktor Xa, inhibice je závislá na antitrombinu. Zástupcem je 

fondaparinux, který nereaguje s jinými plastickými porteiny (koagulačními faktory), a 

tak nevede k prodlouţení aPTT. Přestoţe fondaparinux můţe indukovat tvorbu anti-

heparin/PF4 protilátek, tak heparinem indukovanou trombocytopenii (HIT) díky své 

malé délce molekuly nezpůsobuje a jeho pouţití by mohlo být vhodné u pacientů 

s HIT. Fondaparinux se odstraňuje hlavně ledvinami, proto je nutné zvláště při 

selhání ledvin sledovat anti-Xa. Zkušenosti s jeho pouţitím během CRRT jsou zatím 

malé. 

 Přímé inhibitory trombinu  

Hirudin a argatroban se váţí na trombin a nereagují s anti-heparin/PF4 

protilátkami. Zatímco hirudin je vylučován především ledvinami a jeho poločas se při 

selhání ledvin výrazně prodluţuje (z 1 h na 50 h), tak argatroban je vylučován 

především játry. Pouţití hirudinu při CRRT je proto problematické, argatroban by 

v tomto směru mohl být výhodnější, ale klinická zkušenost s jeho pouţitím v této 

indikaci je nedostatečná. Ke sledování účinku léčby přímými inhibitory trombinu se 

pouţívá aPTT, u hirudinu je ale prodluţování aPTT závislé na dávce jen při pouţití 

nízkých dávek léku. Přímé inhibitory trombinu mohou mít uplatnění při léčbě HIT. 
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B. ad Minimální systémová antikoagulace 

 Prostaglandiny  

Prostaglandiny (PG) inhibují aktivaci destiček a jejich agregabilitu, jsou 

pouţívány buď samostatně nebo jako doplnění sníţené dávky heparinu u pacientů 

s rizikem krvácení. Pokud jsou PG podávány před filtr, tak významně sniţují 

agregabilitu destiček v mimotělním okruhu, zatímco v systémové cirkulaci prodluţují 

krvácivý čas jen málo. Incidence krvácivých komplikací je proto při pouţití PG ve 

srovnání s UFH niţší. Pouţití PG však u pacienta, který nemá jiný koagulační defekt, 

nemusí být dostatečné ve smyslu dosaţení adekvátní antikoagulace v okruhu, a tak 

můţe vést k předčasnému vysráţení. Prostaglandiny mají dále vazodilatační aktivitu 

a pouţití vyšších dávek můţe vést u kriticky nemocných k rozvoji hypotenze. Při 

pouţití PG byl téţ popsán nárůst nitrolebního tlaku. Nevýhodou je i relativně vysoká 

cena. 

 Aktivovaný protein  

Rekombinantní lidský aktivovaný protein C (rhAPC) inhibuje tvorbu trombinu 

tím, ţe degraduje faktory Va a VIII. Byl popsán úspěšný průběh CRRT bez nutnosti 

další antikoagulace u pacientů, kteří rhAPC dostávali z důvodu sepse. Jako 

antikoagulanc pro CRRT nemá místo. 

 

C. ad Regionální antikoagulace  

U části kriticky nemocných nelze s ohledem na rizika (aktivní krvácení, 

pooperační stav, stav po traumatu, koagulační porucha) pouţít systémovou 

antikoagulaci. U takových pacientů je při nutnosti náhrady funkce ledvin (RRT) vhodné 

pouţít regionální antikoagulaci, tzn. ţe je antikoagulačně ošetřena krev pouze 

v mimotělním okruhu, krev v systémové cirkulaci je sráţlivá normálně.   

 Protamin - heparinová regionální antikoagulace  

Východiskem metody je heparinem navozená nesráţlivost krve v mimotělním 

okruhu, kdy při návratu takto ošetřené krve je antikoagulační efekt rušen podáním 

protaminu. Cílem je dosáhnout dvojnásobného prodlouţení aPTT v okruhu, zatímco 

v krvi nemocného je aPTT normální. Podání protaminu můţe indukovat aktivaci 

zánětlivých mediátorů, můţe navodit hypotenzi a destičkovou dysfunkci. Navíc se zdá, 

ţe komplexy heparin - protamin mohou tvořit depozita v cévách. Z těchto důvodů se 

pouţití této metody nedoporučuje. 
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 Citrátová regionální antikoagulace  

Vzhledem k tomu, ţe ionizované kalcium má významnou roli v krevní 

sráţlivosti, jeho vyvázání citrátem vede k inhibici antikoagulace. K tomu, aby byla 

krevní sráţlivost potlačena v mimotělním okruhu, je citrát podáván do mimotělního 

okruhu před hemofiltr. Komplex kalcium/citrát je eliminován jednak částečně difuzí/ 

konvekcí v hemofiltru a jednak částečně vstupuje do systémové cirkulace. Zde dochází 

ke zvýšení kalcemie naředěním systémovou krví a dodávkou kalcia infuzí a uvolněným 

kalciem z především v játrech zmetabolizovaného komplexu kalcium/citrát. Systémový 

antikoagulační efekt citrátu je tak zanedbatelný. Podávání citrátu ale můţe mít 

významné metabolické důsledky: 

a) protoţe výsledkem metabolizace jedné molekuly citrátu jsou tři 

molekuly bikarbonátu, citrát navíc funguje jako pufr. Nadměrná dávka 

citrátu můţe tedy způsobit metabolickou alkalózu. Na druhou stranu, 

tam kde je významné postiţení jaterních funkcí, nemusí být citrát 

dostatečně metabolizován a můţe dojít k rozvoji metabolické acidózy 

b) citrát podáváme v podobě sodné soli, proto jeho podávání můţe vést 

ke zvýšení natremie 

c) během metody dochází kromě chelace kalcia také k vyvazování 

magnesia, proto můţe být důsledkem nejen hypokalcemie, ale i 

hypomagnesemie (nutná adekvátní suplementace) 

Klinická zkušenost s pouţitím citrátové antikoagulace je velmi dobrá. Zdá se, 

ţe pokud je tato metoda dobře zvládnuta, frekvence komplikací je velice nízká, 

přičemţ ţivotnost mimotělního okruhu je lepší neţ u pouţití UFH při sníţení frekvence 

krvácivých komplikací. Je však třeba zmínit, ţe finanční nákladnost citrátové 

antikoagulace je značná. 

Protokolů, jak vést citrátovou antikoagulaci u CRRT, byla vypracována celé 

řada, nicméně ţádné z těchto schémat není univerzálně pouţitelné. Vţdy záleţí na 

zvolené eliminační metodě; koncentraci citrátu a kalcia v preparátu, který je na 

pracovišti k dispozici; stupni jaterní dysfunkce; typu substitučního/dialyzačního roztoku 

a rychlosti jeho substituce; rychlosti krevního průtoku a způsobu měření 

antikoagulačních účinků (ionizované kalcium, ACT). 

Obecně však platí, ţe proto, aby bylo dosaţeno dostatečného 

antikoagulačního účinku, je potřeba sníţit ionizované kalcium v mimotělním okruhu 
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pod 0,30 - 0,35 mmol/l. Z důvodu bezpečnosti pro nemocného by hladina ionizovaného 

kalcia v krvi neměla klesnout pod 0,8 mmol/l. Základním předpokladem úspěšného 

provádění metody citrátové antikoagulace je především častá monitorace parametrů 

citrátu, kalcia, natria, kalia, magnesia, koagulace a acidobazické rovnováhy (obvykle 

v intervalu 4 - 6 h). Při proceduře je často nutné dávku citrátu a kalcia průběţně 

upravovat. 

 

D. Metoda bez pouţití antikoagulace 

Ve vybraných případech lze zváţit a úspěšně provést mimotělní eliminační 

metodu i bez pouţití antikoagulace. Jde především o nemocné s výraznou koagulační 

poruchou související se základním onemocněním pacienta (jaterní selhání, 

intravaskulární koagulace, těţká trombocytopenie apod.). Pokud je eliminační metoda 

vedena bez antikoagulancia, je nutné vyvarovat se opakovaného zastavování průtoku 

krve přístrojem a dosáhnout co nejvyššího krevního průtoku, jaký systém a stav 

pacienta dovolí. 

       U pacientů s vysokým rizikem krvácení a normálním koagulačním stavem, u 

kterých není moţné pouţít regionální citrátovou antikoagulaci (nedostupnost metody, 

zkušenosti pracoviště atd.), lze často úspěšně vést intermitentní proceduru zcela bez 

antikoagulancia s frekventními proplachy mimotělního okruhu roztokem 0,9% NaCl, 

např. kaţdých  20 - 30 min 200 ml (Novák, Matějovič, Černý, 2008). 

 

3.3.2 Heparin vs. komplikace podávání 

 

Heparin je heterogenní směs mukopolysacharidů s průměrnou molekulovou 

hmotností 15 000 daltonů. Původně byl extrahovaný z jater, komerčně se získává 

zejména z vepřových a hovězích vnitřností. Antikoagulační účinek heparinu není 

přímý, ale je zprostředkovaný vazbou na antitrombin III. Při jeho vysokých 

koncentracích se můţe uplatnit i kofaktor heparinu II. Heparin v kombinaci 

s antitrombinem III inhibuje zejména trombin (faktor IIa), ale i některé další aktivované 

koagulační faktory (faktor Xa a jiné). 

Účinek na trombin se odráţí laboratorně v prodlouţení aktivovaného 

parciálního tromboplastinového  času. Hepariny uvolňují z endotelu sloţky fibrinolýzy a 

metabolity prostacyklinu. Heparin a zejména nízkomolekulární hepariny uvolňují 
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z endotelových buněk TFPI, který má významné antikoagulační vlastnosti. Na 

antitrombotických účincích heparinu se tedy podílí nejen jeho antikoagulační účinek, 

ale i aktivace fibrinolytických mechanismů, ovlivnění funkce cévního endotelu a 

působení na krevní elementy. Nefrakcionovaný heparin můţe navíc svým 

antiproliferativním a antikomplementovým účinkem ovlivňovat také imunitní procesy. 

Ve více neţ osmdesátileté historii heparinu měla převratný význam jeho 

frakcionace a fragmentace. Umoţnila vývoj nového směru v antitrombotické léčbě – 

pouţití vícero forem nízkomolekulárního heparinu. 

Nízkomolekulární hepariny (LMWH) jsou farmakologicky odlišné látky, jejichţ 

struktura, fyzikálně - chemické vlastnosti, biologická aktivita a pravděpodobně i klinický 

profil závisí na výrobním procesu a zdroji heparinu. Jejich farmakologické vlastnosti 

souvisí s jejich molekulovou hmotností, která se pohybuje v rozmezí 4 000 - 6 000 

daltonů. 

Cílem vývoje LMWH bylo zvýšení antitrombotického účinku za současného 

sníţení rizika krvácivých projevů. Výzkum přitom vycházel z teorie, ţe antitrombotický 

účinek heparinu závisí na jeho anti-Xa aktivitě (inhibici tvorby trombinu) a 

antikoagulační účinek tj. krvácivé projevy na anti-IIa aktivitě (inaktivaci trombinu). 

LMWH jsou deriváty heparinu, které mají podobnou anti-Xa aktivitu, ale niţší anti-IIa 

aktivitu. Jednotlivé LMWH se in vitro liší mezi sebou různým anti-Xa/anti-IIa poměrem 

a různou afinitou k antitrombinu III. LMWH má menší vliv na funkce (aktivaci) 

trombocytů neţ nefrakcionovaný heparin a také proto méně často vede ke krvácivým 

projevům a k heparinem indukované trombocytopenii. Slabší vazba LMWH na 

plazmatické bílkoviny a na cévní endotel příznivě ovlivňuje jeho farmakokinetické 

vlastnosti. 

Antitrombotický účinek LMWH je zprostředkovaný nejen na antitrombinu III 

závislou anti-Xa a anti-IIa aktivitou, ale i účinkem na trombocyty, endotel, fibrinolýzu 

atd. Nejcitlivějším parametrem ke sledování farmakokinetiky LMWH je stanovení anti-

Xa aktivity.  V porovnání s nefrakcionovaným heparinem se LMWH díky lepší 

biologické dostupnosti po subkutánním podání téměř úplně absorbuje. Biologická 

dostupnost LMWH je na rozdíl od nefrakcionovaného heparinu stabilní a nevykazuje 

interindividuální rozdíly. Delší biologický poločas LMWH umoţňuje delší intervaly 

v jeho dávkování. LMWH podávané subkutánně ve fixních dávkách podle tělesné 

hmotnosti a bez laboratorního monitorování jsou v prevenci a léčbě venózního 
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tromboembolizmu účinnější a šetrnější neţ podle laboratorních hodnot upravené dávky 

standardního heparinu. Vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými LMWH se z klinického 

profilu jednoho nedá usuzovat na jiný nebo jej zevšeobecňovat pro celou skupinu 

LMWH. Existuje však málo důkazů o tom, ţe v klinickém účinku jsou mezi jednotlivými 

preparáty výrazné rozdíly. Přesto platí zásada, ţe LMWH jsou při klinickém pouţití 

nezaměnitelné – kaţdý z nich by se měl tedy pouţívat podle návodu výrobce 

s respektováním indikace, dávky, způsobu podání atd. 

Oprávněnost klinického pouţití LMWH se dokázala v prevenci a léčbě hluboké 

ţilní trombózy, přibývají důkazy o jejich účinnosti i v udrţení průchodnosti mimotělního 

oběhu a dalších indikacích. Údaje z klinických studií poukazují na menší riziko 

krvácení při pouţití LMWH oproti nefrakcionovanému heparinu. LMWH tedy 

představují v prevenci a léčbě trombózy účinnou alternativu nefrakcionovaného 

heparinu, s výhodou menší moţnosti krvácivých komplikací a delších intervalů v jejich 

podávání (Remková, 2002). 

Avšak aplikace nefrakcionovaného heparinu (UFH) je nejvíc pouţívanou 

antikoagulační metodou při extrakorporálních eliminacích. Je preferován zejména pro 

svou nízkou cenu. Problémem však zůstávají rizika, zejména krvácení, alergické 

reakce a neţádoucí dopad na lipidový metabolismus. Nefrakcionovaný heparin má 

lipolytický efekt, protoţe uvolňuje triglyceridovou lipázu a lipoproteinovou lipázu z jater. 

Tento jev pak způsobuje zvýšení hladiny volných mastných kyselin v krvi a můţe 

vyvolávat srdeční arytmie. Dalším závaţným vedlejším účinkem je indukce 

trombocytopenie. K trombocytopenii dochází při podání UFH imunitním mechanizmem, 

kdy nefrakcionovaný heparin vyvolává tvorbu destičkových protilátek typu AgG. 

K poklesu destiček můţe dojít postupně po několikadenním podávání heparinu. Je 

prokázáno, ţe LMWH indukují trombocytopenii výrazně méně. Pokud však jiţ došlo 

k trombocytopenii působením UF heparinu, nelze ho nahradit LMW heparinem. Uvádí 

se, ţe při rychlé náhradě UFH můţe LMW heparin indukovat trombocytopenii s 10x 

větší intenzitou neţ UFH. Při srovnání LMWH a citrátové antikoagulace existuje u 

LMWH o něco větší riziko krvácení (Remková, Hladík a kol., 2002). 

Komplikace podávání heparinu tedy vyplývají z jeho biologických a 

biofyzikálních vlastností a farmakokinetiky. Fyziologicky se heparin v organizmu 

vyskytuje ve většině tkání, obzvláště v játrech, plicích a mukóze tenkého střeva. Je 

tvořen v ţírných buňkách a endoteliích. Koncentrace v plazmě je na hranici 
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měřitelnosti a předpokládá se pod 0,15 μg/ml plazmy s poločasem asi 90 minut. 

Heparin je vychytáván buňkami endotelu, elementy monocyto-makrofágového systému 

a pojivovou tkání. Je metabolizován heparinázou a vylučován játry, část nezměněna 

proximálním tubulem ledvin (Hirsh, 1992). Ani UFH, ani LMWH neprochází placentární 

bariérou (Malý, 1998).  

Nefrakcionovaný heparin obsahuje aţ 120 různých heparinů nejen o různé 

molekulární hmotnosti. Lépe definované jsou LMWH. Jsou získávány různými 

chemickými a enzymatickými procesy z UFH (Jeske, 1999). 

Vedle rezistence na léčbu se jako nejčastější komplikace popisuje krvácení a 

přechodné zvýšení transamináz - je udáváno aţ u 32% nemocných se zvýšením ALT 

při vysokých dávkách UFH (Monreal, 1989), méně časté jsou projevy hypersenzitivity, 

výskyt trombocytopenie, osteoporóza zejména při dlouhodobém podávání a velmi 

vzácně hyperaldosteronizmus, alopecie.  

 

Rezistence na heparin 

Antikoagulační působení heparinu je aktuálně ovlivněno koncentrací např. 

antitrombinu, PF4, kyselých α1-glykoproteinů a dalších proteinů hlavně akutní fáze a 

stavem organizmu: mění se během operace či nemoci a je většinou zvýšená u 

akutních stavů. Rezistence na heparin je popsána i při uţívání některých léků 

(aprotinin, nitroglycerin) (Hirsh, 2004). Tato rezistence se můţe projevit hned – 

v důsledku nedostatku AT, zejména při rozsáhlé trombóze nebo embolii, zvýšené 

hladině PF4 nebo v průběhu léčby. 

Trombocytopenie 

Při podávání heparinu se můţeme setkat s: 

1. neimunitní heparinem asociovanou trombocytopenií – typ 1, lehká, časná. 

Mechanizmus není znám, pravděpodobně se uplatňuje proagregační vliv 

heparinu. Heparin vyvolává lehkou agregaci trombocytů in vitro a asi i in 

vivo, především u nemocných s aktivovanými destičkami. Toto má za 

následek zvýšenou sekvestraci ve slezině a trombocytopenii (Warkentin, 

1999). 

2. heparinem indukovaná trombocytopenie typ 2, dříve také označovaná jako 

syndrom bílého trombu, je ţivot ohroţující komplikací léčby heparinem. 

Tato je absolutní kontraindikací podávání heparinu. 



 

 

43 

Hepatotoxicita 

Zvýšení transamináz při podávání UFH je poměrně častou komplikací 

(Monreal, 1989). Je však popsán i při podávání LMWH a jedná se pravděpodobně o 

neţádoucí efekt, jehoţ kauzalita často není rozpoznána. Mechanizmus účinku není 

znám, je předpokládána celá řada hypotéz. Jako nejpravděpodobnější se jeví vliv 

heparinu na membránu hepatocytů. Pokud je hepatotoxicita definována jako vzestup 

transamináz nad horní limit referenčních mezí, je incidence změn při podávání UFH aţ 

89% a u LMWH aţ 36%. Pokud se zpřísní limity ve smyslu definice hepatotoxicity při 

zvýšení 3krát nad horní limit, je udávána frekvence výskytu při UFH 5% a LMWH 5 - 

9% (Carlson, 2001). K návratu transamináz k normě dochází během 5 - 14 dní po 

vysazení heparinu. Riziko zvýšení transamináz se zvyšuje s podanou dávkou 

heparinu, další rizikové faktory nejsou jednoznačně prokázané. 

Hypoaldosteronizmus 

Hypoaldosteronizmus je velmi vzácnou komplikací léčby heparinem. Je 

výsledkem antagonismu aldosteronu a UFH v glomerulární zóně nadledvinek. 

Projevuje se jako hyperkalemie, vzácněji i jako hyponatremie. Jedná se o přechodné 

změny, které se upraví po vysazení heparinu (Norman, 2004). 

Hypersenzitivita 

Po heparinu byly popsány všechny typy hypersenzitivity (I - IV), nejčastější 

však je typ IV. Přesný mechanizmus vzniku těchto reakcí dosud není znám. 

Předpokládá se, ţe heparin navázaný na koţní a podkoţní strukturální proteiny působí 

jako hapten. Generalizované alergické reakce typu angioedému, kopřivky a anafylaxe 

na hepariny (UFH i LMWH) jsou vzácné, je však nutné s nimi počítat (Berkun, 2004). 

Koţní opoţděná hypersenzitivní reakce po heparinu je poměrně častá 

s vyšším výskytem u ţen (Bircher, 1993). Projevuje se svěděním, infiltrací a puchýřky 

se zarudnutím, mohou se tvořit erytematózní uzlíky aţ nekrózy, můţe se objevit 

eozinofílie a teploty. Někdy mohou být reakce sdruţeny i s poklesem trombocytů. 

Symptomy se obvykle objeví 1 aţ 2 dny po s.c. podání heparinu u senzibilizovaných 

jedinců. Opoţděný typ hypersenzitivity byl prokázán koţními testy, histologicky i 

imunohistochemicky. Pokud je i dále antikoagulační léčba potřebná, je nutné přejít na 

i.v. podávání, heparinoidy či hirudin. 

Koţní reakce, včetně koţních nekróz často s lokálním krvácením, jsou 

popsány i po podání LMWH. 
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Heparinem indukovaná osteoporóza 

Heparinem indukovaná osteoporóza je pozorována u osob léčených 

heparinem dlouhodobě a na vyšších dávkách především při uţívání UFH. Heparin 

potlačuje formaci osteoblastů a aktivuje osteoklasty (Hirsh, 1992), a tím podporují 

ztrátu kostní hmoty. Přesný mechanizmus však není znám. Dle posledních výzkumů 

se předpokládá interakce heparinu s 5-proteinem vázajícím inzulinu podobný růstový 

faktor.  

Efekt je nezávislý na antikoagulační aktivitě heparinu, je závislý na délce 

řetězce molekuly a jeho náboji. Signifikantní redukce kostní hmotnosti je pozorována 

asi do 30% osob dlouhodobě léčených (měsíc a déle) hepariny, z toho asi u 2 - 3% se 

objevují fraktury obratlů. Ve většině případů dochází po vysazení heparinu k úpravě 

(Dahlman, 1990). 

Z provedených studií vyplývá, ţe riziko osteoporózy při dlouhodobém 

podávání LMWH by mělo být menší, ale je nutné s ním počítat. Kock et al. (1995) 

porovnával in vitro čtyři LMWH. Zjistil statisticky významný rozdíl v koncentraci 

osteoblastů v kulturách mezi kontrolou a LMWH jak po 48, tak po 96 hodinách. Mezi 

jednotlivými LMWH však významný rozdíl nebyl, podobně nebyl statisticky významný 

rozdíl mezi kulturou s LMWH a UFH. Prokázal tím významný inhibiční vliv LMWH na 

růst lidských osteoblastů in vitro. Podobně byla popsána i inhibice syntézy kolagenu 

osteoblastů krysy po inkubaci LMWH. 

Krvácení 

Krvácení je nejznámější komplikací léčby heparinem. Heparin můţe krvácení 

podpořit inhibicí koagulace i funkce trombocytů (vedle vyvolání trombocytopenie) nebo 

zvýšením cévní permeability. Krvácení bývá většinou slizniční, ze zaţívacího nebo 

urogenitálního traktu a z místa chirurgických zákroků. Můţe se však objevit i závaţné 

krvácení např. do serózních dutin, retroperitonea či nadledvin. V nových studiích je 

incidence velkých krvácení v důsledku podání UFH udávána méně neţ 3%. In vitro 

studie ukazují u LMWH niţší riziko krvácení oproti UFH. Některé klinické studie však 

upozorňují na to, ţe se riziko krvácení zejména v chirurgii výrazně nemění ani při 

podávání LMWH (Breddin, 1999). 

Riziko se zvyšuje se zvyšující se dávkou heparinu, věkem nad 70 let, 

podáváním v krátké době po chirurgickém zákroku, poranění, trombolytické léčbě, 

současným podáváním ASA. Vysoké riziko krvácení je u osob po ischemické mozkové 
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příhodě. Riziko krvácení je větší při bolusovém i.v. podání oproti kontinuální aplikaci, 

mezi kontinuálním a subkutánním podáváním není popsán rozdíl. 

Je nutné pamatovat na to, ţe heparin můţe pouze potencovat hemoragickou 

diatézu navozenou jiným mechanizmem. 

Není dosud jasné, při jakém prodlouţení laboratorních testů se riziko krvácení 

zvyšuje. Při hodnocení laboratorních testů však musíme vţdy zohledňovat míru jejich 

specifičnosti a moţnost ovlivnění jinými procesy/ postupy/ léky. 

Terapeutický postup při předávkování heparinem 

V případě klinicky závaţného krvácení v důsledku léčby UFH je na místě 

podpůrná léčba včetně podání transfuzních přípravků. Jako antidotum heparinu lze 

podat protamin. Protamin je jednoduchý kyselý polypeptid, který je tvořen aţ z asi 67% 

argininem. Popsán byl poprvé v 70. letech 19. století jako „salmine“ ve spermatu 

lososa (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/479594/protamine). 

V přírodě se většinou vyskytuje ve vazbě na nukleové kyseliny jako 

nukleoprotein. Reakce mezi heparinem a protaminem je v podstatě na bázi 

neutralizace. Elektromikroskopicky se dá prokázat vznik kulovitých komplexů 

heparin/protamin, které vykazují polyaniontický, tj. elektronegativní povrch. 

Protamin má však i řadu dalších účinků, které mohou ovlivňovat krevní 

sráţení. Signifikantně inhibuje monocytární tkáňový faktor a tím sniţuje aktivaci F VIIa. 

Protamin vyvolává vazorelaxaci cestou aktivace endoteliální NO - syntetázy. Tento vliv 

není ovlivnitelný heparinem. Samostatně i v komplexu s heparinem inhibuje funkci 

krevních destiček. Nadbytek protaminu také prodluţuje aktivovanou dobu sráţení. Toto 

můţe být špatně interpretováno jako prodlouţení vlivem heparinu a vést k dalšímu 

podání protaminu s následkem dalšího zhoršení koagulace i funkce destiček a 

nadměrnému krvácení (Mochizuki, 1998). 

Podání protaminu, zejména rychlé podání, mohou provázet závaţné 

komplikace typu anafylaktických reakcí. I.v. aplikace můţe být doprovázená náhlým 

poklesem tlaku, bradykardií, plicní hypertenzí, dyspnoí, přechodným pocitem horka. 

Jsou také popsány nauzea, zvracení, únava, slabost. Příčina těchto reakcí je však 

dosud neznámá (Matýšková, 2006).  
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3.3.3 Citrátová antikoagulace během kontinuální venovenózní hemofiltrace  

 

U kontinuálních eliminačních technik (CRRT) je podmínkou funkčnosti 

systému účinná antikoagulace po celou dobu aplikace. V klinické praxi jsou nejčastěji 

jako antikoagulancia systémově pouţívány heparin a nízkomolekulární hepariny. U 

velké skupiny kriticky nemocných nemůţe být účinná systémová antikoagulace pouţita 

vzhledem ke krátkému časovému odstupu od operačního výkonu nebo traumatu, při 

aktivním slizničním krvácení nebo těţké koagulopatii, či heparinem indukované 

trombocytopenii. U těchto nemocných s vysokým rizikem krvácení při systémové 

antikoagulaci je jednou z výhodných moţností pouţití citrátu pro regionální 

antikoagulaci v extrakorporálním okruhu. Citrát je infundován v roztocích o různé 

koncentraci (podle výrobce) do extrakorporálního okruhu před hemofiltr, zabraňuje tak 

vysráţení krve chelací ionizovaného kalcia, čímţ je navozen stav hluboké 

hypokalcémie v hemofiltru. Část kalcium - citrátového komplexu je eliminována 

ultrafiltrací a zbytek se vrací do systémové cirkulace. V oběhu se ionizované kalcium 

opět zvyšuje dilucí extrakorporální krve, intravenózní aplikací kalcia a uvolňováním 

kalcia z kalcium-citrátového komplexu v důsledku utilizace citrátu. Citrát je 

metabolizován v játrech v Krebsově cyklu, ve svalech a v kůře ledvin. Tímto 

mechanizmem je produkován bikarbonát nebo je vyuţit jako prekurzor pro 

glukoneogenezi, eventuálně plně utilizován (Novák, 2003).  

Princip metody 

Do krve v extrakorporálním okruhu je před jejím vstupem do 

hemofiltru/dialyzátoru infundován citrát sodný, který svým chelačním účinkem způsobí 

významné sníţení koncentrace ionizovaného kalcia v krvi a tím způsobí hlubokou 

antikoagulaci v mimotělním okruhu.  

Osud kalcium-citrátového chelátu je několikerý: část projde hemofiltrem na 

vnější stranu membrány a je společně s filtrátem eliminován z organizmu, zbytek se po 

návratu do systémové cirkulace zředí v krevním oběhu, kde dochází k uvolnění kalcia 

z vazby na citrát, který je utilizován v cyklu trikarboxylových kyselin zejména v játrech, 

ale i svalech a kůře ledvin. Metabolickou přeměnou 1 molu citrátu vzniknou 3 moly 

bikarbonátu, zbytek je utilizován jako energetický substrát. Ionizované kalcium sníţené 

ztrátou vápníku přes hemofiltr a vazbou na dosud nemetabolizovaný citrát v oběhu je 

nutno korigovat infuzí kalcia do mimotělního okruhu do návratového krevního setu (tj. 
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za hemofiltr). Podobně jako vápník se chová i hořčík, který je téţ doplňován infuzí za 

filtr. 

Indikace 

Obecně jsou indikací krvácivé stavy, kde je systémová antikoagulace neţádoucí.  

 Stavy po chirurgických výkonech a traumatech 

 Hemoragické diatézy 

 Vředové léze a eroze GIT 

 Intrakraniální léze 

 Uremická perikarditida 

 Těţká diabetická retinopatie 

 Maligní hypertenze 

 Hyperkalcémie (nepouţívá se substituce kalcia) 

 Heparinem indukovaná trombocytopenie a trombóza 

Kontraindikace 

Jaterní selhání a těţká dysfunkce jater. 

Postup citrátové antikoagulace 

A. Konfigurace systému: přístroj pro kontinuální eliminaci sestavíme v reţimu 

CVVH (kontinuální venovenózní hemofiltrace) 

B. Základní filtraci nastavíme na cca 35 ml/kg/h. Hodláme- li pouţívat vyšší 

filtrace, je nutno vzít v úvahu, ţe bude nutno přidat prediluci, a to roztokem bez 

kalcia, event. upravit sloţení substitučního roztoku. 

C. Krevní průtok zvolíme podle mnoţství nastavené filtrace tak, aby filtrační 

frakce (poměr mezi průtokem krve za časovou jednotku a mnoţstvím filtrátu za 

téţ dobu) nepřekročila 22%. Pro výše uvedené filtrace je výhodný silný 

dialyzační katétr. Běţný průtok krve je 15- 250 ml/min. 

D. Roztok citrátu zapojíme do okruhu CVVH před filtr přes infuzní pumpu. 

E. Hodinovou dávku citrátového roztoku nastavíme v závislosti na 

poţadovaném krevním průtoku. Poţadovaná koncentrace citrátu ve filtru 

k zajištění účinné antikoagulace je 3 - 5 mmol/l. Počáteční rychlost citrátu 

nastavíme tak, aby odpovídala vzniklé koncentraci citrátu ve filtru cca 4 mmol/l a 

upravujeme ji podle kontrol hladin ionizovaného kalcia za filtrem. Pouţíváme 

roztoky citrátu Fenwal 4% nebo Fenwal A (2,2%) fy. Baxter. Jedná se o trinatrium 

citrát, který obsahuje na 1 mol citrátu 3 moly natria: je proto nutno počítat 
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s poměrně velkým přívodem natria do organismu. To spolu s faktem, ţe citrát 

přichází metabolickou přeměnou na bikarbonát, má zásadní vliv na sloţení 

substitučního roztoku, který musí obsahovat sníţené mnoţství sodíku a 

bikarbonátu. V případě pouţití roztoku Fenwal A je potřeba mít na paměti, ţe 

obsahuje navíc glukózu a ţe se touto cestou můţe do organismu dostat velké 

mnoţství cukru. Za filtr, většinou do venózní odvzdušňovací komůrky, podáváme 

substituční roztok (postdiluce) a suplementaci kalcia a magnézia. 

F. Jako substituční roztok uţíváme roztok Medisol Bi0, popř. Bi2, Bi4 fy. 

Medites Pharma. K tomuto roztoku během eliminační metody nepřidáváme 

bikarbonátovou sloţku. Pouze v případě těţké metabolické acidózy je moţno 

část bikarbonátu do substitučního roztoku přidat za důkladné monitorace 

acidobazické rovnováhy a mineralogramu. Roztok Medisol Bi0 bez přídavku 

bikarbonátu je hyponatremický, neboť potřebná dávka natria je dodávána 

v podávaném citrátu sodném. Z citrátového aniontu navíc vzniká metabolickou 

přeměnou bikarbonát. Hodláme-li pouţít vysokoobjemovou filtraci převyšující 

4000 ml/h, jsou ztráty bikarbonátu i citrátu filtrem vysoké je nutno substituční 

roztok přizpůsobit zvýšením obsahu bikarbonátu (např. přidáním poloviny nebo 

2/3 dávky bikarbonátu dodávaného jako druhá sloţka k roztoku Medisol Bi0). 

G. Suplementace kalcia – CaCl2  10% Slovakofarma, amp. Á 4 mmol/10 ml. 

Začínáme rychlostí 1 mmol/h, rychlost upravujeme podle hladin ionizovaného 

kalcia. Podáváme dávkovačem. 

H. Suplementace magnézia - MgSO4  10% Slovakofarma, amp. á 4 mmol/10 ml, 

počáteční rychlost 1 mmol/h, úprava dle magnezémie (ionizované frakce). 

Podáváme do zvláštní linky kontinuálně dávkovačem (nesmí se podat společně s 

CaCl2  - riziko precipitace). 

Laboratorní monitorování: 

 kaţdých 6 h Na, K, Cl, ioniz. Ca, krevní plyny, výpočet anion gapu 1krát 

denně: celkové Ca, Mg 

 kaţdých 6 h do stabilizace dávkování citrátu: ioniz. Ca v okruhu (za citrátem, 

před substitucí). 
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Nežádoucí účinky 

Regionální antikoagulace citrátem je komplexní zásah do metabolismu a jako 

taková můţe způsobit poruchy vnitřního prostředí především z těchto důvodů: 

 Ovlivnění acidobazické rovnováhy: citrát je v játrech metabolizován na 

bikarbonát a působí jako pufr. Metabolická přeměna citrátu je závislá na 

funkční zdatnosti jater. 

 Hladina natria: roztok citrátu sodného obsahuje 3 moly sodíku na jeden mol 

citrátu. Přívod natria do organismu je tedy poměrně vysoký. 

 Kalcémie, magnezémie: filtrací se ztrácí z organismu kalcium, magnézium a 

ostatní minerály v závislosti na nastavených parametrech eliminační metody 

(průtok krve, velikost filtrace a ultrafiltrace, sloţení substitučního roztoku). 

Ztráty těchto minerálů jsou hrazeny podáváním odpovídajících mnoţství do 

návratového krevního setu (za filtr). 

 

Intoxikace citrátem 

Hladina citrátu v organismu je určována rovnováhou mezi přívodem citrátu, 

ztrátami filtrem a odbouráváním v játrech. 

Příznaky předávkování citrátem: 

 metabolická alkalóza v případě, ţe je citrát metabolizován v játrech na 

bikarbonát, 

 metabolická acidóza (narůstající anion gap) tam, kde metabolismus citrátu 

vázne (závaţná jaterní onemocnění), 

 nízká hladina ionizovaného kalcia (Ca v krevním oběhu navázáno na citrát), 

 při korekci nízké hladiny ionizovaného kalcia exogenním přívodem vápníku 

narůstá tzv. kalciový gap, tj. rozdíl mezi celkovým a ionizovaným kalciem 

(celkové kalcium se zvyšuje exogenním přívodem, většina je však navázána 

na citrát, proto je ionizované kalcium nízké). Měřítkem je tzv. kalciový index 

(poměr Ca celkový/ Ca ionizovaný), který má být niţší neţ 2,5. 

Řešení citrátové intoxikace: 

Řešení citrátové intoxikace je závislé na příčině stavu. 

A. Příčina - vysoký přívod citrátu: Opatření: revize dávkování citrátu podle 

dávkovacího schématu a podle hladiny ionizovaného kalcia v hemofiltru. 

Pozor na neplánovaný přívod citrátu, např. v transfuzích. 
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B. Příčina - nízké ztráty citrátu hemofiltrem:  

a) Nízký objem filtrátu vede k malým ztrátám citrátu a k jeho vysokým 

hladinám při filtraci menší neţ 1000 ml/h. Opatření: zvýšit filtraci 

alespoň na 2000 ml/h. 

b) „Stárnutí“ hemofiltru (sráţení krve ve filtru) vede k nízké ultrafiltraci a 

tím ke sniţujícím se ztrátám citrátu. Opatření: výměna hemofiltru. 

C. Příčina - hepatopatie: Opatření: ukončení citrátové antikoagulace 

s přechodem na CVVH bez antikoagulace (koagulační porucha při hepatopatii 

můţe být dostatečnou antikoagulací) nebo jinou formou antikoagulace. Je 

nutno potom změnit substituční roztok na standardní roztok s bikarbonátem. 

Monitorace kalcia a jeho případná suplementace (Maňák, 2006). 

 

3.3.4 Roztok citrátu sodného jako alternativa heparinu v uzávěrové části 

centrální žilní kanyly 

 

Cévním přístupem volby u nemocných v pravidelném hemodialyzačním léčení 

bývá nativní arterio- venózní fistule či graft. Díky prudce rostoucímu počtu nemocných 

s chronickým selháním ledvin zařazovaných do chronického hemodialyzačního 

programu stoupá rovněţ počet nemocných napojovaných centrální ţilní kanylou (CŢK) 

(Rayner, 2004). Trombotizace centrální ţilní kanyly významně sniţuje funkční ţivotnost 

katétru a ohroţuje adekvátnost dialyzační léčby. Nevýhodami heparinu coby tradičně 

pouţívaného antikoagulancia v uzávěrové části („zátce“) kanyly jsou především 

zvýšená moţnost krvácení, dále moţnost interference se stanovením INR 

(protrombinového času) a relativně vysoká cena. Jako protisráţlivé činidlo pro uzávěr 

CŢK byl jiţ v minulosti pouţíván citrát sodný, avšak dosud nebyla zveřejněna 

rozsáhlejší studie zabývající se jeho uplatněním jakoţto výhradního antikoagulancia 

uţitého v této indikaci u rozsáhlejšího souboru nemocných – dosavadní studie byly 

prováděny na malých souborech nemocných a po relativně omezenou dobu trvání. 

V hemodialyzačním středisku Toronto General Hospital (Kanada) byl v roce 

2003 u všech centrálních ţilních kanyl zaveden systém uzávěru zátkou obsahující 

citrát sodný (4%) namísto heparinu (v dávce 10 000 j./ml). Retrospektivně byly 

hodnoceny a porovnány výsledky (ve formě různých klinických a laboratorních 

parametrů) před konverzí a po konverzi na citrát sodný. Do studie byli zahrnuti všichni 
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pacienti, u nichţ byl CŢK ošetřován alespoň po určitou dobu jednou (či oběma) 

uvedenými metodami. Byly pouţity CŢK čtyř typů, ve všech případech šlo o 

permanentní katétry, tunelizované s dvojitým luminem. Délky katétrů se pohybovaly od 

15 do 22 cm a plnící objemy od 1,9 do 2,8 ml. Po ukončení hemodialyzační léčby byla 

lumina CŢK propláchnuta 10 ml fyziologického roztoku. Do lumina CŢK byl následně 

instalován roztok obsahující heparin (10 000 j./ml) či citrát sodný (4%) – v závislosti na 

tom, zda šlo o heparinovou či citrátovou periodu – v objemech odpovídajících luminální 

kapacitě CŢK. K hodnoceným parametrům ovlivněných volbou antikoagulancia v zátce 

patřily: frekvence výměn CŢK, prevalence případů interference antikoagulancia se 

stanovením INR, počet případů pouţití tkáňového aktivátoru plasminogenu a vyčíslení 

nákladů na ten který druh zátky v přepočtu na jednoho pacienta ročně.  

Sledované období zahrnovalo dvě 12měsíční periody:  

„heparinovou periodu“ a „citrátovou periodu“. Při heparinové, resp. citrátové periodě 

napojováno 51%, resp. 50% nemocných během hemodialyzační léčby centrální ţilní 

kanylou. Z hlediska chronicky podávané medikace stojí za pozornost chronická 

warfarinizace u 53%, resp. 50% nemocných během heparinové, resp. citrátové 

periody, přičemţ tato léčba byla u více neţ 80% případů podávána za účelem udrţení 

průchodnosti CŢK. Během obou period bylo vyhodnoceno 30 925 katétro - dní v první 

periodě a 37 139 katétro- dní v druhé periodě. Počet výměn CŢK mezi oběma 

sledovanými periodami se významně nelišil (1,81 vs. 1,88 na 1000 katétro- dní, p = 

0,89). Falešné zvýšené hodnoty INR (v důsledku přítomnosti heparinu v zátce CŢK) 

byly přítomností citrátu v zátce eliminovány. Během citrátové periody došlo k poklesu 

finančních nákladů spojených s vytvořením zátky u CŢK o 85%. 

Při statisticky srovnatelných parametrech vztahujících se k účinnosti obou 

druhů antikoagulačních látek (heparin vs. citrát) pouţitých formou uzávěrové části 

k zajištění volně průchodné a netrombotizované CŢK se prokázala v některých 

ohledech přednost pouţití 4% citrátu sodného nad heparinem. Tyto výhody se 

nepochybně týkají farmakoekonomické oblasti, ale nejsou zanedbatelné ani výhody 

v klinické sféře: při pouţití citrátu sodného lze vyloučit krvácivé komplikace, zvyšuje se 

spolehlivost stanovení INR a je nabídnuta účinná alternativa pacientům, u nichţ je 

průkaz či podezření na heparinem indukovanou trombocytopenii (Grudzinski, Quinan, 

Kwok, 2007). 
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3.3.5 Citrát vs. heparin  

 

Při srovnání s pouţíváním nefrakcionovaného heparinu je při citrátové 

antikoagulaci signifikantně prodlouţena ţivotnost filtrační membrány (70 h vs. 40 h) a 

vzhledem k neovlivnění systémové koagulace i niţší výskyt krvácivých komplikací.  

Antikoagulace citrátem je spojena s niţší aktivací leukocytů a tvorbou 

trombinu oproti heparinu a dalteparinu svědčící o zvýšení biokompatibility. Morgera 

porovnával účinnost a bezpečnost tří antikoagulačních reţimů u CRRT: samotný citrát, 

citrát s nízkými dávkami heparinu a heparin. Ţivotnost filtrační membrány byla 

signifikantně vyšší u citrátu oproti heparinu (80 ± 60 hodin vs. 30,2 ± 32 hodin), nebyl 

zjištěn rozdíl mezi skupinou s citrátem a skupinou s citrátem v kombinaci s heparinem. 

U pacientů s citrátem byla zjištěna metabolická alkalóza v 50% s úpravou po zvýšení 

krevního průtoku a hyperkalcémie ve 12%. Citrát byl hemodynamicky dobře tolerován 

a vzhledem k prodlouţení ţivotnosti membrány se jevil tento postup i jako cost 

efektivní. Obdobné výsledky publikoval Basghaw, kde průměrná ţivotnost membrány u 

antikoagulace citrátem byla delší neţ u skupiny s heparinem (40 vs. 20 hodin). Jsou 

publikovány i práce z oblasti dětské intenzivní péče. Multicentrická studie ze sedmi 

pediatrických center v USA sledovala vliv antikoagulace heparinem, citrátem a skupinu 

bez pouţití antikoagulancií při CRRT na ţivotnost membrány a komplikace spojené 

s antikoagulací. Skupina s citrátovou antikoagulací a s heparinem nevykazovala 

rozdíly v parametrech krevního sráţení oproti skupině bez antikoagulace, která 

vykazovala zkrácené antikoagulační časy. Ve skupině dětí s heparinem byl 

zaznamenán vyšší počet ţivot ohroţujících krvácení oproti skupině s citrátem 

(Pařízková, 2007). 

 

3.3.6 Vliv kontinuálních eliminačních technik  na jednotlivé substráty nutrice 

 

A) Glukóza 

Oxidace glukózy u nemocného s ARF je sníţená a reprezentuje pouze 23% 

podíl na energetické konsumpci při srovnání s 39% podílem u zdravých jedinců a 36% 

podílem u nemocných v chronické renální insuficienci (Schneeweiss, 1990). U 

kontinuálních technik je nutno počítat s moţností jak ztráty glukózy, tak dalšího příjmu, 

jestliţe pouţijeme substituční roztok s glukózou. Musíme proti sobě postavit ztráty 
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glukózy dané velikostí ultrafiltrace a mnoţství glukózy, kterou dodáváme substitučním 

roztokem. Zrovna tak můţe dojít k dalšímu příjmu glukózy, kdyţ ultrafiltraci doplníme 

dialýzou a dialyzační roztok obsahuje glukózu. Nejčitelnější reţim z hlediska ztrát je 

kontinuální ultrafiltrace se substitucí roztoky bez glukózy. Velikost ztrát je určována 

glykémií a velikostí ultrafiltrace za 24 hodin a obvykle se pohybuje mezi 20-60 g/24 h 

(Frankenfield, 1995). Při kalkulaci náleţitého energetického příjmu je nutno příjem 

glukózy o tyto ztráty navýšit. Jako substituční roztok se nejčastěji pouţívají laktátem 

pufrované roztoky. Ovšem i laktát je energetický substrát (1 g = 1,3 kcal). Denní zátěţ 

exogenně dodaného laktátu můţe být aţ 2000-2500 mmol, coţ se rovná denní 

endogenní produkci za fyziologických podmínek. Klinicky se zátěţ exogenním laktátem 

můţe projevit vyšší laktacidémií, je-li jeho utilizace porušena při jaterní dysfunkci 

(Nalos, 1995). Ve stavech s těţkou jaterní dysfunkcí by se jako substituční roztoky 

neměly pouţívat roztoky s laktátem a acetátem (větší mnoţství acetátu způsobuje 

vasodilataci, sniţuje srdeční kontraktilitu a zvyšuje srdeční instabilitu), ale 

bikarbonátem pufrované roztoky. 

  

B) Tuky 

Lipidy jsou dominantní energetický substrát u nemocných v kritickém stavu. U 

kriticky nemocných s renální dysfunkcí bývá zvýšená hladina triglyceridů s niţší 

hladinou cholesterolu (zejména high-density-lipoprotein - HDL) a apoproteinu A. Vyšší 

hladina triglyceridů (TG) má jednak spojitost s poruchou metabolizmu very-low-density 

lipoproteinu (VLDL), ale můţe být rovněţ podmíněna zvýšenou syntézou v játrech 

vzhledem k vyšším plazmatickým koncentracím inzulínu a volných mastných kyselin 

(FFA) (Druml, 1983). Hlavní příčinou těchto abnormalit se však jeví porucha lipolýzy. 

Aktivita periferní lipoproteinlipázy a jaterní triglyceridlipázy je sníţená o více neţ 50%. 

Přes sníţenou lipolytickou aktivitu jsou exogenní lipidy v doporučeném mnoţství a při 

monitoraci plazmatických hladin cholesterolu a TG dobře utilizované, i kdyţ jejich 

endogenní clearance, která koreluje s tíţí renální dysfunkce, je sníţená (Druml, 1992). 

Tukové emulze pouţívané při totální parenterální nutrici nejsou eliminovány během 

CRRT (Bellomo, 1991). Proto se při kalkulaci náleţitého energetického příjmu 

nejčastěji řídíme doporučením, tj. 20% podíl neproteinového energetického příjmu krýt 

tuky. Vysoká hladina TG můţe způsobit zhoršování plicních funkcí, zejména u 

septických nemocných s ARDS v důsledku plicní vasokonstrikce a zhoršení 
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oxygenace. I kdyţ se jedná o změny transitorní, v hraničních stavech (VO2/DO2 

depedence) mohou významně alterovat stav nemocného (Venus, 1988). Proto u 

kriticky nemocných s ARF by se jako součást biochemického screeningu měla 

sledovat hladina triglyceridů a cholesterolu v séru alespoň dvakrát v týdnu. 

  

C) Aminokyseliny (AMK) 

Metabolizmus bílkovin je u kriticky nemocného s ARF silně narušen. V játrech 

dochází k vystupňování syntézy bílkovin akutní fáze, zatímco nutriční proteosyntéza je 

obecně suprimována. Příčiny, které vedou k vystupňovanému katabolizmu u 

nemocných s ARF jsou: 

 hormonální změny, 

 vývoj metabolické acidózy (Mitch, 1994). 

U kriticky nemocných léčených CRRT není nutné redukovat příjem bílkovin. 

Avšak v případě, ţe u nemocného není zavedena některá z dialyzačních technik, je 

nutná restrikce příjmu bílkovin s ohledem na tíţi renální dysfunkce, a to do doby, neţ je 

napojen na některou z eliminačních technik. Podle doporučení Evropské společnosti 

intenzivní medicíny by se měl denní příjem bílkovin u nemocných s chronickou renální 

insuficiencí při glomerulární filtraci (GF) 25-70 ml/min. pohybovat mezi 0,6-0,7 g/kg a 

den, při GF < 25 ml/min. pak 0,3 g/kg/den. Je- li nutný vyšší příjem při malnutrici 

nemocných v chronické renální insuficienci, pak je nutno upravit dialyzační strategii 

tak, aby se udrţela kontrola azotémie (Biolo, 1999). 

Protoţe AMK mají malou molekulu (průměr 145 D), dochází k eliminaci AMK 

při ultrafiltraci, dialýze i při hemodiafiltraci. Velikost ztrát je ovlivňován zvoleným 

reţimem a parametry příslušné kontinuální eliminační techniky (Novák, 1997; Kihara, 

1997). 

Davenport prokázal, ţe při kontinuální arteriovenózní hemofiltraci (CAVH) jsou 

denní ztráty AMK v průměru 2-2,5 g/24 h a pohybují se v rozmezí denních ztrát močí 

při zachované funkci ledvin (Davenport, 1989). Davies ukázal, ţe výše denních ztrát 

AMK je určována zvoleným reţimem kontinuální techniky a nastavenými parametry. 

Při CAVHD se při zvyšujícím se průtoku dialyzačního roztoku zvyšuje velikost ztrát 

AMK (při průtoku dialyzačního roztoku 1000 ml/h 8,8 % z denního příjmu AMK, při 

průtoku 2000 ml/h se zvýší velikost ztrát AMK na 12 % z denního příjmu AMK) 

(Davies, 1991). Kihara měřil velikost ztrát AMK při pomalé 10hodinové dialýze a ztráty 
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činily v průměru 16 % z denního příjmu (Kihara, 1997). Novák a kolektiv prokázali 

4,5% ztráty AMK z  denního příjmu AMK (denní příjem AMK 1,2 g/kg/24 h) při 

kontinuální venovenózní hemodiafiltraci (CVVHD). Dalším zajímavým výsledkem byl i 

signifikantní pokles sérové hladiny glutaminu (GLN) během zahájení eliminační 

metody, coţ můţe dále akcentovat uţ tak nízké hladiny GLN u kriticky nemocných 

(Novák, 1997). Griffithova studie ukázala, ţe nízká hladina GLN je spojena s výrazně 

horší prognózou a vyšší mortalitou, proto suplementace GLN u nemocných v kritickém 

stavu je nanejvýš ţádoucí (Griffith, 1997; Werneman, 1998), zejména pak v situacích, 

kdy ztráty mohou být při CRRT ještě zvýšeny (Novák, 1997). 

  

Vitaminy a stopové prvky 

Jak IHD, tak CRRT mohou vést k akcentování ztrát mikronutrientů a vitaminů 

rozpustných ve vodě. Story však prokázal, ţe nemocní v kritickém stavu mají nízké 

plazmatické koncentrace vitaminů C, E, selenu a zinku (Story, 1999). Vitamin D je při 

ARF sníţený, coţ je podmíněno deficitem v jeho renální hydroxylaci. Antioxidační látky 

(selen, vitamin E) jsou rovněţ sníţené a dochází ke sniţování antioxidační kapacity 

krve. Doporučené denní dávky vitaminů a stopových prvků nebyly u kriticky 

nemocných s ARF i bez ARF detailně definovány. Zdůrazňované jsou adekvátní 

suplementace zinku při ztrátách střevem, magnezia a vitaminu E jako prevence akutní 

deficience a zvýšení antioxidační kapacity krve. Během CRRT je doporučována vyšší 

denní dávka vitaminu C 500 mg a kyseliny listové 1 mg, v případě ostatních vitaminů a 

stopových prvků jsou denní dávky podle obecných doporučení. Story prokázal, ţe 

během CVVH jsou signifikantní ztráty vitaminu C, chrómu a mědi (Story, 1999). 

  

Hodnocení nutričního stavu 

Zhodnocení efektivnosti nutriční podpory u kriticky nemocných je dosud velmi 

kontroverzní. Hmotnost nemocného v kritickém stavu je velmi nespolehlivý faktor, 

index kreatinin/výška je nepřesný, plazmatické hladiny albuminu a transferrinu mohou 

být sníţeny non-nutričními faktory (hemodiluce a dlouhý biologický poločas /BP/ - aţ 

20 dnů). Plazmatické hladiny proteinů s krátkým BP (prealbumin - BP 1 - 2 dny, 

thyroxine-binding protein, retinol-binding protein - BP 10 h) jsou jako nutriční indikátory 

u kriticky nemocných mnohem spolehlivější. 
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   Adekvátní nutriční reţim u hemodynamicky stabilních kriticky nemocných by 

měl být dosaţen co nejdříve (do 5 - 10 dnů), bez ohledu zda jsou, či nejsou napojeni 

na CRRT, a to i za cenu kombinované EN a TPN. Energetický i bílkovinný příjem by 

měl respektovat aktuální potřeby nemocného (Novák, Rokyta, Matějovič, Krouţecký, 

2003). 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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4.1 Materiál a metody 

 

4.1.1 Charakteristika souboru pacientů  a metodypráce 

 

Do studie byli zařazeni pacienti hospitalizovaní v roce 2007 na lůţkovém 

oddělení Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice 

v Hradci Králové (KARIM), u kterých byla indikována náhrada renálních funkcí 

kontinuálními eliminačními technikami s pouţitím antikoagulační léčby. U nemocných 

bez vysokého rizika krvácení byl k antikoagulaci mimotělního okruhu pouţit systémově 

nitroţilně podávaný heparin, ve skupině s vysokým rizikem krvácení při systémové 

antikoagulaci heparinem byla pouţita regionální antikoagulace citrátem. Byli 

analyzováni pouze nemocní, u kterých byla v průběhu hospitalizace pouţívána pouze 

jedna z uvedených metod. Nemocní, u kterých byly pouţity obě metody antikoagulace, 

nebo nemocní, u kterých byla prováděna náhrada funkce ledvin bez antikoagulace, 

nebyli do studie zařazeni. Byly sledovány následující údaje: věk, délka pobytu, 

smrtnost, trvání CRRT, doba ţivotnosti okruhu CRRT, náklady na CRRT (na h, na 

den). 

 

4.1.2 Statistické zpracování výsledků, použité testy 

 

Získaná data byla statisticky zpracována, dle povahy dat byly pouţity testy t-

test, Mann Whitney Rank Sum test a Fisherův exaktní test. Číselné údaje jsou 

uvedeny jako průměr ± směrodatná odchylka nebo jako median (25 percentil; 

75percentil), p < 0,05 bylo povaţováno za statisticky významné. 
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4.2. Výsledky 

 

 

 

 

 

Graf č.1 - Věk pacientů
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Náš soubor byl tvořen 18-ti pacienty, z nichţ byl u osmi pouţit heparin a u 

desíti citrát. Ve skupině heparinu byl věkový průměr 70,75 let a ve skupině citrátu 65,7 

let. Věkový průměr u pacientů s heparinem byl nesignifikantně vyšší. Nejmladšímu 

pacientovi bylo ve skupině heparinu 53 let, nejstaršímu 78. Ve skupině citrátu měl 

nejmladší 38 let a nejstarší 83 let. 
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Graf č.2 - Závažnost stavu pacientů při přijetí

(APACHE II skóre)
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Graf č.3 - SOFA skóre (sequential organ failure assessment)
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Nebyly zjištěny signifikantní rozdíly mezi sledovanými souboru v závaţnosti 

stavu nemocných při přijetí vyjádřených hodnotou vstupního APACHE II skóre¹ (30,3 

+- 12,2 ve skupině s heparinem a 26,8 +- 13,2 ve skupině s citrátem, p = 0,564) a 

vstupní SOFA skóre².  
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Graf č.4 - Délka pobytu pacientů na KARIM
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  Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi délkou pobytu. 

Nesignifikantně déle pobývali na KARIM pacienti s citrátovou antikoagulační terapií. 

 

 

 

Graf č.5 - Doba trvání kontinuálních eliminačních technik 

(CRRT)
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Trvání CRRT 

Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi citrátovou a heparinovou skupinou, 

avšak byl pozorován trend k delší době trvání CRRT ve skupině nemocných s citrátem. 

 

 

 

Graf č.6 - Životnost dialyzačního okruhu CRRT
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Graf č.7 - Životnost dialyzačního okruhu u pacientů s délkou 

hospitalizace nad 24hodin
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Byl pozorován trend k delší ţivotnosti mimotělního okruhu při pouţití citrátu. 

Statisticky významný rozdíl byl prokázán při posouzení ţivotnosti dialyzačního okruhu 

u pacientů s délkou hospitalizace nad 24 h (p = 0,0488). 

 

 

 

 

Graf č.8 - Náklady na léčbu v přepočtu na 1 hodinu
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Graf č.9 - Náklady na léčbu v přepočtu na 1 hodinu při 

vyloučení exitů do 24 hodin
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Graf č.10 - Náklady na léčbu v přepočtu na 1 den
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Náklady na CRRT 

Nebyl pozorován statisticky významný rozdíl ve všech třech porovnáních, ale byl 

pozorován trend k vyšším nákladům u heparinové terapie. 

 

 

 

Smrtnost 

Nebyly zjištěny signifikantní rozdíly ve smrtnosti nemocných. Zemřelo 5 z 8 

nemocných ve skupině heparinu a 8 z 10 nemocných ve skupině citrátu (p = 0,768). 

Ve skupině heparinu zemřeli časně (do 24 h od přijetí) 2 nemocní z 8 a ve skupině 

citrátu 3 nemocní z 10 (p = 0,769). 
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5. DISKUZE 
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Léčba akutního renálního selhání je nedílnou součástí komplexní intenzivní 

péče a výrazně ovlivňuje celkovou prognózu. Údaje ze studie PICARD ukázaly, ţe více 

neţ polovina pacientů s akutním renálním selháním na jednotce intenzivní péče 

vyţaduje dialyzační léčbu a velká část těchto pacientů má zároveň výraznou oběhovou 

nestabilitu. CRRT se jeví u těchto pacientů jako metoda volby. U kontinuálních 

eliminačních technik (CRRT) je podmínkou funkčnosti systému účinná antikoagulace 

po celou dobu aplikace. Systémové podání heparinu bývá spojeno s vyšším rizikem 

krvácivých komplikací, kdyţ je pouţito k antikoagulaci extrakorporálního okruhu při 

CRRT. Regionální antikoagulace můţe být dosaţeno podáním citrátu do 

extrakorporálního okruhu. Citrát se stále častěji pouţívá k regionální antikoagulaci u 

nemocných s velkým rizikem krvácení. Randomizované studie u nemocných 

v chronickém dialyzačním programu prokázaly niţší incidenci krvácení s citrátovou 

antikoagulací ve srovnání s nízkodávkovanou antikoagulací heparinem nebo 

antikoagulací s nízkomolekulárním heparinem. Nerandomizované studie u kriticky 

nemocných rovněţ ukazují, ţe tato metoda antikoagulace je efektivní a bezpečná. 

  Incidenci akutního renálního selhání je velmi obtíţné určit. Autoři Prescottovy 

studie si dali za cíl stanovit incidenci ARF s nutností náhrady jejich funkce u dospělých 

nemocných po celém Skotsku za období devíti měsíců. Problém řady studií, které by si 

kladly za cíl porovnávat incidenci akutního selhání ledvin je fakt, ţe renální selhání a 

potřebu léčby náhradou funkce ledvin definují rozdílným způsobem. Tak například 

v jedné britské komunitní studii, která vyhodnocovala selhání ledvin na podkladě 

výsledků získaných z biochemické databáze, se akutní renální selhání (definované 

jako sérová koncentrace kreatininu ≥ 300 μmol/l) vyskytlo u 620 pacientů na milion 

obyvatel a pokročilé ARF (definované jako sérová koncentrace kreatininu ≥ 500 μmol/l) 

u 140 pacientů na milion obyvatel. Náhradou funkce ledvin bylo v první skupině léčeno 

50 pacientů na milion obyvatel, ve druhé 22 (Feest, 1993). Ve studii z hrabství Kent, 

kde bylo ARF definováno jako sérová koncentrace kreatininu ≥ 300 μmol/l či urea > 

40mmol/l se akutní selhání ledvin vyskytlo u 545 pacientů na milion obyvatel a nutnost 

RRT vyvstala v 17% (Stevens, 2001). Překvapivě nízká byla incidence ARF 

(definováno jako sérová koncentrace kreatininu ≥ 177 μmol/l) ve studii ze Španělska – 

jen 209 pacientů na milion obyvatel, ale nutnost RRT byla v 36% (Liano, 1996). 

Poměrně významné rozdíly v incidenci RRT mohou být do určité míry vysvětleny tím, 

ţe neexistují jednotlivá kritéria pro zahájení RRT, a to se často řídí zvyklostmi daného 
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pracoviště a výskytem symptomů u kaţdého jednotlivého pacienta. V současné době 

navíc prakticky neexistuje kontraindikace pro zahájení RRT. I v případech 

generalizovaného nádorového onemocnění se řada odborníků kloní k moţnosti zahájit 

RRT, pokud očekávané přeţití pacienta je delší neţ tři měsíce. 

  Výskyt akutního selhání ledvin vyţadujícího náhradu ledvinných funkcí (RRT) 

roste. Morbidita a mortalita nemocných je vysoká přes velké finanční nároky na RRT. 

Do současné doby nebyla provedena srovnávací studie, která by formou prospektivní 

a randomizované srovnávací studie zhodnotila vliv CRRT na mortalitu nemocných 

s ARF. Ve všech dosud publikovaných studiích se srovnávají nemocní, kteří byli léčeni 

některou ze CRRT s retrospektivně zhodnocenou skupinou léčenou IHD. Jakob 

provedl meta- analýzu dosud publikovaných studií (n=15) a porovnal 522 nemocných 

s ARF léčených IHD s 651 nemocnými léčenými CRRT. Z této studie nevyplynul 

jednoznačný závěr ve smyslu priority CRRT u nemocných s ARF. Nutno však 

poznamenat, ţe studie měly metodologické nedostatky. Při analýze 67 studií, které se 

týkaly pouze kontinuálních technik se ukázalo sniţování mortality u nemocných s ARF, 

a sice z 80% mortality v roce 1986 na 64% v roce 1993 (Bellomo, 1994). Tento jev 

McCarthy vysvětluje zlapšující se technologií, lepší biokompatibilitou materiálů, lepší 

monitorací a exaktnější léčbou kriticky nemocných. Bellomo porovnal mortalitu 84 

nemocných s ARF léčených IHD (v letech 1982 - 1988) s 83 nemocnými s ARF, kteří 

byli léčeni kontinuálními technikami (1989 - 1991). Přeţití u intermitentně léčené 

skupiny bylo 70,2%, u skupiny léčené kontinuálními technikami 59%, přestoţe zde 

absolutní ani relativní rozdíl neexistuje. Signifikantní rozdíl mezi oběma skupinami se 

objevil u nemocných s 2 - 4 dysfunkčními orgány, resp. APACHE II skóre 24 - 29 

(Bellomo, 1993). 

  V loňském roce byla publikována metaanalýza studií zabývajících se 

antikoagulační strategií u eliminačních technik. Přes vysoký počet publikovaných prací 

vzhledem k nejednotnosti východisek, sledovaných parametrů a nízkému počtu 

pacientů v jednotlivých souborech je stupeň doporučení pouţívání antikoagulace 

v CRRT nízký, přesto je následující schéma vhodné k převzetí do klinické praxe: 

1) Není zvýšené riziko krvácení 

 Heparin 

 LMWH 
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 Pokud není indikována systémová antikoagulace, lze i v těchto případech 

preferovat citrátovou regionální antikoagulaci 

2) Heparinem indukovaná trombocytopenie 

 Vysadit všechny typy heparinu a LMWH 

 Citrátová antikoagulace 

 Systémová profylaxe hluboké ţilní trombózy (danaparoid při vyloučení 

zkříţené reaktivity) 

 Hirudin spíše ne 

3) Zvýšené riziko krvácení 

 Regionální citrátová antikoagulace 

 Zváţit CRRT bez antikoagulace zvláště v případě současné koagulopatie 

(jaterní dysfunkce) 

 Zváţit pouţití prostaglandinů 

4) Zvýšená tendence ke sráţení krve 

 Přidání prostaglandinu k heparinu či LMWH 

 Aplikace prediluce 

 Kombinace citrátové regionální antikoagulace a systémové antikoagulace 

 

Citrátová antikoagulace u kriticky nemocných vyţadujících CRRT se jeví jako 

uskutečnitelná a bezpečná, nicméně za přísných kautel dodrţování kontraindikací a 

protokolu. Vzhledem k náročnosti provádění a ekonomické nákladnosti je vhodné tuto 

metodu provádět na pracovištích s dostatečnými zkušenostmi a erudovaným 

personálem (Pařízková, 2007). 

  V naší pilotní studii jsme také zjistili, ţe přes vyšší cenu antikoagulace citrátem 

jsou výsledné náklady na CRRT díky sníţení nákladů na mimotělní okruhy při jejich 

prodlouţené ţivotnosti srovnatelné s vyuţitím heparinové antikoagulace. Předností 

citrátové antikoagulace můţe být redukce nepřímých nákladů na činnost sestry při 

výměnách mimotělních okruhů. 

  Výsledky naší pilotní studie korespondují s nálezy studií zabývajících se touto 

problematikou. Statisticky významný rozdíl nebyl u pozorovaných porovnávání 

prokázán pravděpodobně z důvodu malého soboru pacientů a rovněţ velkého rozptylu 

hodnot (velká směrodatná odchylka). Lze předpokládat, ţe pokračující studie na 
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rozsáhlejší skupině pacientů by potvrdila trend, který naznačila naše studie. Rovněţ 

zajímavé by bylo porovnání rozdílů mezi pohlavím. 
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6. ZÁVĚR 
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  Léčba akutního renálního selhání je nedílnou součástí komplexní intenzivní 

péče a výrazným způsobem ovlivňuje celkovou prognózu. Více neţ polovina pacientů 

s akutním renálním selháním na jednotce intenzivní péče vyţaduje dialyzační léčbu a 

velká část těchto pacientů má zároveň výraznou oběhovou nestabilitu. Kontinuální 

eliminační terapie se jeví u těchto nestabilních pacientů jako metoda volby. Zajištění 

správné antikoagulace je však jednou z problematických součástí léčby. Zatímco 

antikoagulační terapie vystavuje pacienta riziku krvácení, absence antikoagulačního 

zajištění můţe vyústit ve sráţení krve v okruhu CRRT, coţ sniţuje efektivitu eliminační 

léčby a zvyšuje celkové finanční náklady. 

Optimální antikoagulační metoda by měla být jednoduchá jak z hlediska 

provedení, tak z hlediska monitorování. Měla by mít co nejméně neţádoucích účinků a 

měla by být ekonomicky nenáročná. 

Při statisticky srovnatelných parametrech vztahujících se k účinnosti obou 

druhů námi porovnávaných antikoagulačních látek (citrát vs. heparin) k zajištění volně 

průchodné a netrombotizované CŢK jsme prokázali (nikoliv statisticky významně) 

v některých ohledech přednost pouţití citrátu před heparinem. Tyto výhody se 

nepochybně týkají farmakoekonomické oblasti, ale nejsou zanedbatelné ani výhody 

v klinické sféře: při pouţití citrátu lze vyloučit krvácivé komplikace, zvyšuje se 

spolehlivost stanovení INR a je nabídnuta účinná alternativa pacientům, u nichţ je 

průkaz či podezření na heparinem indukovanou trombocytopenii. Musíme však také 

připustit, ţe bezpečnost metody pouţití citrátu můţe být niţší a toto vyţaduje další 

zkoumání u širšího vzorku. Nevýhodou u námi sledovaných pacientů by se mohla také 

zdát vyšší úmrtnost při pouţití citrátu, ale to můţeme vysvětlit malým souborem 

pacientů. 

Lze přiznat, ţe náhrada heparinu látkou spojenou s menším výskytem 

neţádoucích účinků se zdá být svůdná. Nutno však podotknout, ţe testovaná hypotéza 

(přednost citrátu vs. heparinu) si zasluhuje další výzkum, který by zahrnoval hodnocení 

většího souboru pacientů. 
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ACT – aktivovaný koagulační čas 

AKI – akutní poškození ledvin 

ALT – S - alaninaminotransferáza  

AMK – aminokyseliny 

ANP – atriální natriuretický peptid 

aPTT - aktivovaný parciální trombplastinový čas 

ARDS – syndrom dechové tísně dospělých 

ARF – akutní selhání ledvin 

ASA – kyselina acetylsalicylová 

ATN – akutní tubulární nefróza 

CAVH – kontinuální arteriovenózní hemofiltrace 

CAVHD – kontinuální arteriovenózní hemodialýza 

CRRT – kontinuální eliminační techniky 

CVVH – kontinuální venovenózní hemofitlrace 

CVVHD – kontinuální venovenózní hemodialýza 

CVVHDF – kontinuální venovenózní hemodiafiltrace 

CŢK – centrální ţilní kanyla 

EN – enterální nutrice 

FENa - frakční exkrece natria 

GF – glomerulární filtrace 

GIT – gastro-intestinální trakt 

GLN – glutamin 

HIT – heparinem indukovaná trombocytopenie 

IAP - nitrobřišní tlak 

IHD – intermitentní hemodialýza 

INR – protrombinový čas 

kDa - kilodalton 

LMWH – nízkomolekulární heparin 

MAP – střední arteriální tlak 

MOF – syndrom multiorgánového selhání 

NAC – N- acetylcystein 

PG – prostaglandiny 

rhAPC - rekombinantní lidský aktivovaný protein C 
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RRT – náhrada renálních funkcí 

SCUF – pomalá kontinuální ultrafiltrace 

TG – triglyceridy 

TPN – totální parenterální nutrice 

UFH – nefrakcionovaný heparin 
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9. PŘÍLOHY 
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Tabulka č.1: Věk pacientů 

 Aritmetický průměr Směrodatná odchylka 

Heparin 70,75 8,70 

Citrát 65,70 15,58 

 

 

Tabulka č.2: Závaţnost stavu při přijetí 

 Aritmetický průměr Směrodatná odchylka 

Heparin 30,38 12,21 

Citrát 26,80 13,23 

 

 

Tabulka č.3: SOFA skóre (sequential organ failure assessment) 

 Aritmetický průměr Směrodatná odchylka 

Heparin 12,14 3,93 

Citrát 11,50 4,55 

 

 

Tabulka č.4: Délka pobytu 

 Aritmetický průměr Směrodatná odchylka 

Heparin 6,63 5,48 

Citrát 8,90 5,97 

 

 

Tabulka č.5: Doba trvání CRRT 

 Aritmetický průměr  Směrodatná odchylka 

Heparin 45,69 59,24 

Citrát 101,45 93,21 
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Tabulka č.6: Ţivotnost okruhu 

 Aritmetický průměr  Směrodatná odchylka 

Heparin 21,00 15,85 

Citrát 33,63 17,98 

 

 

 

Tabulka č.7: Ţivotnost okruhu u nemocných s délkou hospitalizace nad 24 hodin 

 Aritmetický průměr  Směrodatná odchylka 

Heparin 26,33 14,67 

Citrát 42,68 11,97 

 

 

Tabulka č.8: Náklady na 1 hodinu 

 Aritmetický průměr  Směrodatná odchylka 

Heparin 542,57 357,57 

Citrát 424,18 287,48 

 

 

Tabulka č.9: Náklady na 1 hodinu při vyloučení exitů do 24 hodin 

 Aritmetický průměr  Směrodatná odchylka 

Heparin 450,90 363,90 

Citrát 314,54 42,27 

 

 

Tabulka č.10: Náklady na 1 den 

 Aritmetický průměr  Směrodatná odchylka 

Heparin 13021,64 8581,59 

Citrát 10180,32 6899,43 
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 Tabulka č.11: Souhrn – pacienti s heparinovou antikoagulační terapií 

Věk 67 68 78 68 53 76 78 78 

Dél. pobytu (dny) 2 12 1 6 16 10 4 2 

Mortalita 24h 1 0 1 0 0 0 0 0 

Mortalita 7h 0 0 0 0 0 0 1 1 

Mortalita 28h 0 1 0 0 0 0 0 0 

Exitus 1 1 1 0 0 0 1 1 

Počet kapslí 2 1 1 1 4 2 2 1 

Počet kanyl 2 0 1 1 1 1 1 1 

Doba CRRT (h) 8,0 17,5 6,0 35,0 182,0 56,0 58,0 3,0 

Množství hep.(ml) 400 1220 120 1450 9665 2593 2610 90 

Náklady hep. (kč) 15,28 46,60 4,58 55,39 369,20 99,03 99,70 3,44 

Náklady okruhy 5964 2982 2982 2982 11928 5964 5964 2982 

Náklady roztoky 1560,0 3412,5 1170,0 6825,0 35490,0 10920,0 11310,0 585,0 

Náklady celkem 7539,3 6441,1 4156,6 9862,4 47787 16983 17373 3570,4 

Náklady na 1h 942,4 368,1 692,8 281,8 262,6 303,3 299,6 1190,2 

Náklady na den 22618 8834 16626 6763 6302 7278 7189 28564 

Životnost filtr (h) 4,0 17,5 6,0 35,0 45,5 28,0 29,0 3,0 
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Tabulka č.12: Souhrn – pacienti s citrátovou antikoagulační terapií 

Věk 38 68 63 38 73 75 75 68 83 76 

Dél. pobytu (dny) 15 9 1 8 13 2 1 18 10 12 

Mortalita 24h 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

Mortalita 7h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mortalita 28h 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 

Exitus 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

Počet kapslí 5 5 1 1 5 1 1 1 3 2 

Počet kanyl 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 

Doba CRRT (h) 233 213 18 48 214 17 3 17 144 109 

Množství citr. (ml) 43610 34350 1050 9375 42316 5376 585 3315 34231 21878 

Náklady citr. (kč) 8794,0 6926,7 211,7 1890,5 8533,0 1084,1 118,0 668,5 6902,7 4411,6 

Náklady okruhy 14910 14910 2982 2982 14910 2982 2982 2982 8946 5964 

Náklady roztoky 45435 41535 3413 9263 41730 3315 585 3315 28080 21158 

Náklady celkem 69139 63372 6606 14135 65173 7381 3685 6966 43929 31533 

Náklady na 1h 296,73 297,52 377,50 297,58 304,55 434,18 1228,32 409,73 305,06 290,63 

Náklady na den 7121,6 7140,5 9060,0 7141,9 7309,1 10420,3 29479,7 9833,6 7321,5 6975,1 

Životnost filtr (h) 46,60 42,60 17,50 47,50 42,80 17,00 3,00 17,00 48,00 54,25 

 

 

 

Vysvětlivky: 

¹  Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II – jedná se o systém klasifikující 

závaţnost onemocnění po přijetí pacienta na jednotku intenzivní péče. Je vypočítáno 

na základě několika měření. Vyšší skóre znamená váţnější onemocnění a vyšší riziko 

úmrtí. 

² Sequential Organ Failure Assessment score – pouţívá se ke sledování stavu 

pacienta během pobytu na jednotce intenzivní péče. Jedná se o bodovací systém pro 

stanovení rozsahu orgánové funkce nebo míry selhání. Je zaloţen na šesti různých 

skóre: pro respirační, kardiovaskulární, jaterní, koagulační, renální a neurologický 

systém.  

 


