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1. Současný stav problematiky 
 
1.1. Biokompatibilita a materiály 
Při mimotělních metodách náhrady funkce ledvin (RRT) dochází při kontaktu krve s umělým 
povrchem extrakorporálního oběhu k řadě většinou nežádoucích reakcí, mezi kterými dominuje 
aktivace hemostázy a komplementu. Obecně tyto nežádoucí rekace označujeme jako 
bioinkompatibilní. 
 
Trombogenita, tedy schopnost umělých povrchů indukovat či podporovat vznik trombu při 
jejich kontaktu s krví, se stala u mimotělních metod náhrady funkce ledvin prvním, ale i 
nejdůležitějším ukazatelem biokompatibility. Z četných studií je známo, že postihuje všechny 
oblasti hemostázy, tedy koagulaci, fibrinolýzu i trombocyty [Broze 1995, Lane et Bowry 1994, 
Opatrný et al 1993, Opatrný et al 1991]. Jiným, neméně významným aspektem 
biokompatibility je vliv umělých povrchů na složky komplementu. Již Craddock a 
spolupracovníci v 70. letech 20. století vysvětlili tranzitorní leukopenii a zejm. neutropenii 
během prvních minut hemodialýzy sekvestrací komplementem aktivovaných leukocytů v 
plicním řečišti [Craddock et al 1977]. K dalším ukazatelům biokompatibility materiálů patří i 
indukce produkce cytokinů a uvolnění bradykininu při jejich kontaktu s krví a pod.  
 
Z dlouhodobého pohledu vede bio(in)kompatibilní chování dialyzačních membrán ke kumulaci 
molekul o střední velikosti (např. beta-2-mikroglobulinu, který má souvislost s dialyzační 
amyloidozou [Jadoul 1998, Pickett et al 2002]), hromadění produktů pokročilé oxidace a 
glykace, či ztrátě pro tělo důležitých látek vazbou na umělé povrchy  (krevních bílkovin, 
protilátek, albuminu, koagulačních faktorů či medikamentů). 
 
Cílem metod náhrady funkce ledvin je účinně očistit krev od produktů metabolismu, ale 
zárověň je třeba usilovat i o minimalizaci negativního vlivu umělých povrchů na pacienta. 
Proto se problematika biokompatibility dostala v poslední době do popředí. Řada studií 
sledovala vliv různých materiálů dialyzačních membrán na aktivaci hemostázy a komplementu  
zejm. u intermitentních metod náhrady funkce ledvin, tedy u krátkodobých a opakovaných 
expozic krve umělému povrchu [Schultze et al 1992, Krieter et al 1995, Mannstadt et al 1995, 
Hoenich et al 1995, Bos et al 1997, Lhotta et al 1998, Jörres et al 1999, Cianciolo et al 2001].  
 
1.2. Kontinuální metody náhrady funkce ledvin a bikompatibilita 
S rozvojem kontinuálních metod náhrady funkce ledvin (CRRT) v posledních 20ti letech se 
objevily nové problémy spojené s touto léčbou. Předně šlo o zvládnutí trombogenity, která byla 
nejpalčivější oblastí biokompatibility při dlouhodobých procedurách [Langenecker et al 1994, 
Dhondt et al 1998, Hofbauer et al 1999, Frank et al 2001, Hoenich et al 1995, Janssen et al 
1993].  Často byla léčba CRRT limitována nemožností použít dostatečnou dávku 
antikoagulancií, aniž by byla procedura komplikována krvácivými komplikacemi u kriticky 
nemocných, u kterých mají metody CRRT především svoji indikaci [Ronco et al 2001, Cole et 
al 2000, Kellum et al 2002]. Až se zavedením různých antitrombogenně působících látek i u 
CRRT (zejm. nízkomolekulárního heparinu, ev. nafamostat mesylatu, prostacyclinu, citrátu 
sodného apod.) a modifikací klasických forem antikoagulace (těsná heparinizace, regionání 
heparinizace) či např. vysokoobjemové ultrafiltrace se substitucí se kontinuální metody náhrady 
funkce ledvin dále rozšířily. Začaly vyvstávat otázky vlivu interakce krve s umělými povrchy 
na úpravu ledvinných funkcí u akutních stavů, ovlivnění produkce cytokinů a působků 
modulujících multiorfánovou dysfunkci (včetně koagulopatie), septický stav či systémovou 
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zánětlivou odpověď nemocných [Bellomo et Ronco 1998, Conger et al 1994, Gretz et al 1998, 
Augustine et al 2004]. 
 
1.3. Význam bikompatibility u intermitentních metod náhrady funkce ledvin. 
Se zájmem o aspekty biokompatibility u CRRT a její vliv na přežití nemocných, reparaci 
funkce ledvin či multiorgánovou dysfunkci, se začala i u intermitentních metod očišťování krve 
obracet pozornost na otázky delšího uchování residuální funkce ledvin [Mc Carthy et al 1997], 
problém chronické inflamace a  hypalbuminemie, které patří mezi negativní prognostické 
faktory přežití u dialyzovaných pacientů [Parker et al 1996, Tayeb et al 2000, Wanner et 
Metzger 2002]. Dále se v souvislosti s biokompatibilitou začalo věnovat více pozornosti 
endotelové dysfunkci a akceleraci aterosklerotického postižení, ovlivnění imunity, nebo rozvoji 
dialyzační amyloidozy [Jadoul 1998] a podobně. 
 
1.4. Možnosti ovlivnění biokompatibilního chování materiálů 
Kromě vývoje nových, stále více biokompatibilních materiálů dialyzačních membrán 
(průmyslově modifikované povrchy, změna ultrastruktury dialyzačních membrán nebo 
celkového designu dialyzátorů), byly zkoumány možnosti ovlivnění biokompatiblity aktuálně 
dostupných materiálů jiným způsobem přímo v klinické praxi. Obecně byl rozšířen názor, že 
schopnosti umělých povrchů vázat heparin je možno využít ke zvýšení biokompatibility a 
redukci dávky podaných antikoagulancií [Plötz et al 1992, Cheung et al 1992]. Pozitivní vliv 
proplachu mimotělního oběhu s roztokem s heparinem však byl u intermitentních metod u 
vysoce biokompatibilních low či high-flux membrán zpochybněn [Opatrný et al 1997]. U 
kontinuálních metod, kde je expozice umělému povrchu mnohonásobně delší, nebyl vliv 
proplachu s heparinem podrobně zkoumán. 
 
Jinou možností zvýšení biokompatibility mimotělních očišťovacích metod se zdá regionální 
antikoagulace citrátem (RCA). Jde o celkem mladou metodu, kdy v mimotělním oběhu je 
citrátem snížena hladina ionizovaného kalcia tak, že krev má jen omezenou možnost 
koagulovat. Je známo, že kalciové ionty jsou také důležité např. pro aktivaci komplementu. 
Regionální citrátová antikoagulace nemá dosud ustálené a doporučené schéma provedení a je 
zkoumán zejm. její vliv na životnost filtrů, průchodnost mimotělního oběhu, incidenci 
krvácivých komplikací či nežádoucích projevů v průběhu léčby především kontinuálních metod 
[Mehta et al 1990,  Kutsogiannis  et al 2000, Palsson et Niles 1999, Tolwani et al 2001, Gabutti 
et al 2002, Evenepoel et al 2002, Marshall et al 2003]. V literatuře se objevují i některé práce 
zkoumající vliv RCA na parametry biokompatibility, ale vesměs u metod intermitentních [Boss 
et al 1997, Dhondt et al 1998, Evenepoel et al 2002, Gabutti et al 2004]. Biokompatibilita 
posaná specifickými a senzitivními metodami však u CRRT s regionální citrátovou 
antikoagulací nebyla dosud zkoumána. 
 
Také není vyřešena otázka optimální kontroly RCA u obou metod. Řada pramenů se přiklání 
k monitoraci hladin inizovaného kalcia, jinde jsou preferovány koagulační časy [Kutsogiannis  
et al 2000, Gabutti et al 2002, Cointault et al 2004]. Otázka cílových hodnot Ca2+ však není 
vyřešena [Kutsogiannis et al 2000, Nuthall et al 2002, Tolwani et al 2001, Morgera et al 2004].  
 
1.5. Markery ke sledování biokompatibility  
Z experimentů je známo, že trombogenita – jeden z nejdůležitějších ukazatelů biokompatibility 
– zasahuje všechny oblasti hemostázy a zahrnuje tak aktivaci trombocytů, koagulace a 
fibrinolýzy. 
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Při kontaktu trombocytů s umělými povrchy dochází k jejich adhezi a aktivaci, která spočívá ve 
změně jejich tvaru, agregaci, degranulaci, expresi některých molekul důležitých pro spuštění a 
pokračování koagulačního procesu na jejich povrchu, sekreci tromboxanu A2, ADP a podobně.  
 
Mezi markery aktivace trombocytů patří pokles jejich počtu v krvi při jejich adhezi na umělé 
povrchy, vychytávání v trombech, či sekvestraci poškozených trombocytů ve slezině. Jde však 
o hrubý ukazatel jejich aktivace. Citlivějším markerem aktivace trombocytů jsou hladiny beta-
tromboglobulinu (jeho koncentrace však roste v renální insuficienci), destičkového faktoru 4 a 
částečně von Willebrandova faktoru (vWf). Asi v 15% plasmatického množství vWf je 
přítomno v trombocytech, ale většina je deponována v endotelových buňkách, proto je také 
užíván jako marker endoteliálních funkcí a poškození endotelu. Mezi jiné ukazatele destičkové 
aktivace patří i tromboxan A2 či jeho stabilní metabolit, tromboxan B2. 

 
K vyšetření aktivované koagulace je možné orientačně použít srážecí časy. Ativovaný parciální 
tromboplastinový čas nebo aktivovaný čas srážení plné krve (ACT) jsou však hrubými 
ukazateli aktivované koagulace, jejich hodnocení v nepřítomnosti antikoagulancií je 
problematické. Mezi citlivější markery patří koncentrace komplexů trombin-antitrombin III, 
hladiny fibrinopeptidu A, který však prochází dialyzačními membránami a má velice krátký 
biologický poločas, nebo koncentrace protrombinového fragmentu F1+2. 
 
Při vyšetření aktivované fibrinolýzy se užívají fibrin degradační produkty (FDP), kam patří 
např. D-dimer, nebo je možné analyzovat hladiny aktivátorů plasminogenu (t-PA, u-PA a pod.) 
či jejich inhibitorů (PAI-1 a PAI-2). 
 
Vzhledem k intimní souvislosti procesu aterogeneze, poškození endotelu a prokoagulačního 
stavu bývá někdy do hodnocení biokomatibility zahrnováno i hodnocení endotelové dysfunkce. 
Kromě schopnosti vasodilatace, navozené působením oxidu dusnatého, je možné k vyšetřování 
endotelové dysfunkce použít plasmatické hladiny von Willebrandova faktoru (vWF), tkáňového 
faktoru (TF), tkáňového aktivátoru plasminogenu (t-PA), inhibitoru aktivátoru plasminogenu-1 
(PAI-1), hladiny trombomodulinu (TM) apod. 
 
Aktivaci komplementu, jako ukazatele biokompatiblity povrchů, je možné sledovat nepřímo 
podle poklesu počtu leukocytů v krvi (zejm. neutrofilů a monocytů) při sekvestraci 
komplementem aktivovaných leukocytů v plicním kapilárním řečišti, či nejlépe sledováním 
hladin konkrétních aktivních molekul, jako je např. C3a, C5a či terminální komplex 
komplementu, nazývaný také komplex atakující membrány (C5b-9).  
 
2. Cíle dizertační práce 
 
Cílem předkládané práce bylo, z hlediska ovlivnění parametrů biokompatibility: 
 

1. zhodnotit vliv proplachu mimotělního oběhu roztokem s heparinem u kontinuálních 
metod náhrady funkce ledvin; 

 
2. popsat vliv regionální citrátové antikoagulace na parametry hemostázy a aktivaci 

komplementu a srovnat jej s klasickou systémovou antikoagulací heparinem u 
kontinuálních metod náhrady funkce ledvin; 
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3. analyzovat chování parametrů biokompatibility u dialyzátoru z řady FX (FMC, Bad 
Homburg), s polysulfonovou, high-flux membránou Helixone®, s designem 
zvyšujícím permeabilitu, u chronicky hemodialyzovaných pacientů; 

 
4. posoudit chování parametrů biokompatibility a aktivace komplementu při regionální 

citrátové antikoagulaci, kontrolované podle hodnot ionizovaného kalcia při užití 
nového citrát-kalciového monitoru při intermitentní hemodialýze. 

 
 
3. Soubory a metodika 
 
3.1. Vliv proplachu s heparinem na vybrané parametry biokompatibility u kontinuálních  
mimotělních metod nahrazujících funkci ledvin 
Vyšetřovaný soubor tvořilo 11 nemocných v kritickém stavu (8 mužů a 3 ženy), průměrného 
věku 60 ± 5 (aritmetický průměr ± SEM), kteří trpěli akutním selháním ledvin. Bylo u nich 
provedeno celkem 26 kontinuálních venovenozních hemodiafiltrací (CVVHDF) v postdilučním 
uspořádání. Při zahájení studie byl soubor charakterizován průměrnou hodnotou APACHE II  
28,0 ± 1,86, sérového kreatininu 362,2 ± 51,6 µmol/l, sérové urey 23,7 ± 2,4 mmol/l, celkovou 
bílkovinou v séru 51,3 ± 2,2 g/l, hematokritem 30,1 ± 0,9 % a C reaktivním proteinem 158,5 ± 
27,8 mg/l. Kontrolní soubor tvořilo 11 zdravých dobrovolníků, kteří byli k nemocným párováni 
podle věku a pohlaví. CVVHDF byly provedeny s diafiltry M100 ze soupravy Prisma SET 
(Hospal Industrie, Francie) a Ultraflux AV600S (Fresenius Medical Care, SRN), které 
obsahovaly high-flux membrány ze syntetických materiálů (polyakrylonitril AN69 nebo 
polysulfon), které byly použity maximálně po dobu 24 hodin. 
 
Byly srovnávány 3 způsoby proplachu mimotělního oběhu CVVHDF před zahájením 
procedury: 

1. Proplach s 3000ml fyziologického roztoku bez příměsi heparinu rychlostí 
100ml/min bez recirkulace. 

2. "Obecně doporučovaný proplach", při kterém byl mimotělní oběh propláchnut 3000 
ml fyziologického roztoku s heparinem v koncentraci 2000 IU/l rychlostí 100 
ml/min opět bez recirkulace. 

3. "Dlouhotrvající proplach s heparinem ve vysoké koncentraci", tj. 2000 ml 
fyziologického roztoku s 10000 IU heparinu/l recirkulovalo v mimotělním oběhu 
rychlostí 100 ml/min po dobu 60 minut.  Poté byl mimotělní oběh propláchnut 500 
ml fyziologického roztoku bez heparinu, který měl odstranit veškerý volný heparin a 
umožnil, aby zůstal pouze heparin případně vázaný na membránu. 

Pořadí procedur s různým typem proplachu (1, 2 nebo 3) bylo pro jednotlivé nemocné voleno 
náhodně, jinak se způsob provedení u konkrétních nemocných neměnil (shodný typ diafiltru, 
stejné schéma antikoagulace). U některých nemocných neproběhly CVVHDF se všemi 3 
způsoby proplachu, neboť u některých nemocných indikace k CVVHDF pominula. Hodnoceno 
tak bylo 9 procedur s proplachem bez heparinu, 10 s proplachem o nízké a 7 s proplachem o 
vysoké koncentraci heparinu. 
 
Antikoagulace byla u 8 nemocných zajištěna nefrakcionovaným heparinem ve formě bolusu, na 
který navázala kontinuální infuse a dávka byla v průběhu procedury přizpůsobována podle 
hodnot aktivovaného času srážení (ACT). U tří nemocných byla použita regionální citrátová 
antikoagulace, kdy byl do mimotělního oběhu CVVHDF před diafiltrem infundován trojsodný 
citrát ve formě ACD-A roztoku (Baxter Health Care, IL, USA, s koncentrací citrátových a 
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citronanových iontů 0,113mol/l) s počáteční rychlostí 400 ml/h. Za diafiltrem byl účinek citrátu 
neutralizován infúzí 10% calcium gluconicum (Calcium Biotika, Hoechst-Biotika spol. s r. o., 
Slovenská rep.) aplikovaného s výchozí rychlostí 15 ml/h. Dávkování citrátu a kalcia bylo 
upravováno dle hodnot aktivovaného času srážení se stejnými cílovými hodnotami ACT jako 
při použití heparinu.  
 
Biokompatibilita byla hodnocena vybranými parametry, a to počtem leukocytů a trombocytů 
v krvi (SE 9000 autoanalyzer, Sysmex, Japonsko), hladinami beta-tromboglobulinu (BTG; 
Asserachrom® Beta-thromboglobulin, Diagnostica Stago, Francie), komplexů trombin-
antitrombin III (TAT III; Enzygnost® TAT micro, Behring Diagnostics GmbH, Německo), D-
dimeru (DD; TintElize® D-dimer, Biopool International, Švédsko), C5a anafylatoxinu 
(Enzygnost® C5a micro, Behring Diagnostics GmbH, Německo), dále byl stanovován 
aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT) a také koncentrace heparinu v plasmě 
(Accuclot Heptest® kit, Sigma Diagnostics, Inc., MO, USA).  
 
Vzorky krve k analýze byly odebírány před zahájením procedur CVVHDF ještě před podáním 
antikoagulancií, a dále v 15., 60. a 360 minutě vždy na vstupu a výstupu diafiltru. TAT III, 
BTG, D-dimer a C5a byly vyšetřovány také v diafiltrátu. Vzorky byly zpracovávány podle 
doporučení v komerčně dostupných kitech. 
 
Při statistickém zhodnocení byl soubor 11 nemocných vyšetřených bezprostředně před 
zahájením léčby CVVHDF srovnán s 11 zdravými dobrovolníky nepárovým t-testem. 
Nepárový t-test byl použit i ke srovnání výsledků při různých způsobech proplachu (ne všichni 
nemocní podstoupili všechny varianty proplachu); tedy byl srovnáván proplach č. 1 versus 
proplach č. 2, 1 vs 3 a 2 vs 3). Párový t-test byl použit pro srovnání výsledků získaných v 
průběhu procedury. Před statistickou analýzou byly počty buněk a koncentrace látek zjišťované 
v průběhu procedury korigovány s použitím hematokritu k vyloučení vlivu hemokoncentrace či 
hemodiluce v průběhu procedury. Výsledky jsou uváděny jako aritmetické průměry ± SEM.  
 
3.2. Vliv regionální citrátové antikoagulace na vybrané parametry biokompatibility u 
kontinuálních  mimotělních metod nahrazujících funkci ledvin 
Devět kriticky nemocných ve věku 53,3 ± 4,6 let (aritm. průměr ± SEM) s akutním ledvinným 
selháním podstoupilo v rámci studie 11 kontinuálních venovenózních hemodiafiltrací 
(CVVHDF), při kterých byla použita regionální citrátová antikoagulace (RCA) a parou 
sterilizovaný hemodiafiltr Ultraflux AV600S (Fresenius Medical Care, Německo) s high-flux 
polysulfonovou membránou o ploše 1,4 m2. U jiných čtyř kriticky nemocných ve věku 67,0 ± 
8,6 let (p=NS) s akutním selháním ledvin se uskutečnilo 10 CVVHDF se systémovou 
antikoagulací nefrakcionovaným heparinem a byl použit hemodiafiltr M100 ze soupravy 
Prisma SET (Hospal Industrie, Francie) s high-flux polyakrylonitrilovou membránou AN69 o 
ploše 0,9 m2, sterilizovaný etylénoxidem. Nemocní vstupující do studie neměli arteriální či 
žilní trombózu a nebyli léčeni heparinem ani warfarinem, o způsobu antikoagulace při 
CVVHDF rozhodoval dle klinického stavu ošetřující lékař. Kontrolní skupinu tvořilo 11 
zdravých osob ve věku 59,8 ± 4,4 let. 
 
Při RCA byl jako substituční roztok použit magistraliter připravený bikarbonátový roztok 
(HCO3

- 18 mmol/l, Na2+ 131 mmol/l, Ca2+ 0 mmol/l,  Cl- 117 mmol/l), který byl aplikován v 
postdilučním uspořádání rychlostí 1000 ml/h. V první hodině procedury byla udržována 
vyrovnaná tekutinová bilance, v dalším průběhu závisela míra náhrady ultrafiltrátu na 
klinickém stavu nemocných. Dialyzační roztok byl stejného složení a protékal diafiltrem 
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rychlostí 2000 ml/h. U procedur s heparinovou antikoagulací byl jako substituční i dialyzační 
roztok použit Medisol-K3 (Medites Pharma s.r.o., ČR).  
 
Při RCA byl na začátku mimotělního oběhu infundován citrát sodný ve formě ACD-A roztoku 
(citrát trojsodný 74,8mmol/l a kyselina citrónová 38mmol/l, Baxter Health Care, IL, USA) s 
počáteční rychlostí 400 ml/h. Za diafiltrem byl účinek citrátu neutralizován infúzí 10% calcium 
gluconicum (Calcium Biotika, Hoechst-Biotika spol. s r. o., Slovenská rep.), aplikovaného s 
výchozí rychlostí 15 ml/h. Dávkování citrátu a kalcia bylo upravováno dle hodnot aktivovaného 
času srážení (ACT) tak, aby ACT za diafiltrem bylo o 10-15% vyšší, než byla výchozí hodnota. 
V průběhu CVVHDF se průměrná rychlost infúze citrátu pohybovala v rozpětí 356,0 ± 62,7 až 
389,6 ± 57,9 ml/h (průměr ± SD) a infúze kalciových v rozsahu 13,4 ± 1,5 až 15,6 ± 2,7 ml/h. 
Průtok krve byl v průběhu CVVHDF nastaven na 150 ml/min a procedury ve studii probíhaly 
maximálně 24 hodin. 
 
Nemocní léčení CVVHDF se systémovou heparinizací dostali 5 minut před napojením na 
mimotělní oběh nitrožilně bolus nefrakcionovaného heparinu (Heparin, Zentiva, ČR) v dávce 
30 IU/kg tělesné hmotnosti. Po napojení byla spuštěna infúze heparinu do arteriální části setu 
rychlostí 10 IU/kg hmotnosti/h. 
 
Biokompatibilita byla hodnocena pomocí počtu leukocytů a trombocytů v krvi, koncentrací 
beta-tromboglobulinu (BTG), von Willebrandova faktoru (vWf; IMUBIND® vWF ELISA, 
American Diagnostica Inc., CT, USA), komplexů trombin-antitrombin III (TAT III), D-dimeru 
(DD) a C5a anafylatoxinu. Opět byl stanovován i aktivovaný parciální tromboplastinový čas 
(aPTT) a koncentrace heparinu v plasmě. K analýze byly použity stejné kity jako v kapitole 3.1.  
 
Vzorky krve k vyšetření byly odebírány před zahájením procedur CVVHDF ještě před podáním 
antikoagulancií a dále v 15., 60., 360. a 1440. minutě. Krev byla získávána jednak na vstupu do 
diafiltru (u RCA za infuzí citrátu) a na výstupu z diafiltru (u RCA před infuzí kalciových 
iontů). BTG a C5a byly vyšetřovány také diafiltrátu. Vzorky byly zpracovávány podle 
doporučení v komerčně dostupných kitech. 
 
Před statistickým hodnocením byly koncentrace látek a počty buněk korigovány s použitím 
hematokritu, aby byl vyloučen vliv hemokoncentrace nebo hemodiluce. Ke statistickému 
zpracování byl použit program SigmaStat for Windows 2.03 (SPSS Inc.,Chicago, IL, USA). V 
závislosti od výsledku "normality test" a "Equal Variance Test" byl ke srovnání hodnot 
zjištěných u nemocných před CVVHDF s  RCA, u nemocných před CVVHDF se systémovou 
heparinizací a u zdravých osob použit test One Way ANOVA nebo Kruskal - Wallisův test. 
Pokud byl těmito metodami prokázán statisticky významný rozdíl, byl test ANOVA doplněn 
"Tukey testem" a Kruskal - Wallisův test "Dunnovou metodou". Hodnoty před zahájením 
procedury byly s hodnotami změřenými v průběhu CVVHD srovnávány párovým t-testem nebo 
Wilcoxonovým testem opět v závislosti od výsledku "normality test" a "Equal Variance Test". 
K srovnání ploch pod křivkou (AUC) vybraných parametrů byl užit nepárový t-test. 
 
3.3. Parametry trombogenity a aktivace komplementu při intermitentní hemodialýze s 
polysulfonovým dialyzátorem řady FX, s designem zvyšujícím permeabilitu 
Otevřené, prospektivní, randomizované, zkřížené studie se zúčastnilo 18 nemocných (9 žen a 9 
mužů) s chronickým selháním ledvin, kteří byli léčeni v pravidelném hemodialyzačním 
programu průměrně 34,5 měsíce (10-137 měs.; uveden medián, min-max). Průměrný věk 
nemocných v souboru byl 57,5 let (36-87). Ve studii byla testována trombogenita a aktivace 
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komplementu u nového, parou sterilizovaného dialyzátoru FX60S (FMC, Bad Homburg, 
Německo) se syntetickou, polysulfonovou  high-flux membránou (Helixone®; 1,4 m2; 
ultrafiltrační koeficient 46 ml/mmHg/h), která měla upravenou ultrastrukturu. Úprava spočívala 
ve zmenšení vnitřního průsvitu kapiláry na 185 µm, snížení tloušťky její stěny na 35 µm, které 
umožnily vyšší sieving koeficient a vyšší nahuštění kapilár a tím zvýšení clearance pro malé i 
střední molekuly. Modifikací zevního designu dialyzátoru s bočními výstupy pro napojení 
krevních setů měla být snížena tendence k tvorbě smyček a zalomení setů, a tak měla být 
omezena turbulence krevního proudu a zvyšování smykového napětí na povrchu krevních 
elementů, které může vyústit v hemolýzu či předčasné vysrážení mimotělního oběhu. Tento 
dialyzátor byl v rámci studie porovnáván s obdobným, již klinicky široce využívaným vysoce 
propustným dialyzátorem F60S (FMC, Bad Homburg, Německo; 1,3 m2; ultrafiltrační 
koeficient 30,77 ml/mmHg/h).  
 
Na začátku studie měli nemocní stabilní hematokrit a nedostávali ani žádnou s hemostázou 
interferující léčbu, kromě běžné a chronicky podávané heparinizace během intermitentní 
hemodialýzy (IHD). Dávka heparinu při IHD a stejně i dávkování erytropoetinu zůstávaly po 
celou dobu studie fixní. Nemocní byli randomizováni do 2 skupin po 9ti nemocných. Jeden 
týden byla skupina 9ti nemocných léčena s dialyzátorem F60S a druhá s FX60S, v následujícím 
týdnu se pořadí obrátilo.  Před dialýzou byl proveden proplach mimotělního oběhu s 500ml 
fyziologického roztoku bez heparinu a u nemocných byla obvyklým způsobem zahájena 
hemodialýza. Dialyzační roztok, rychlost průtoku krve a dávka heparinu se po celou dobu 
studie u konkrétního nemocného neměnily. 
 
Odběry krve a dialyzačního roztoku k analýze parametrů trombogenity a aktivace komplementu 
byly prováděny vždy při první dialýze s konkrétním dialyzátorem. Vzorky krve byly odebrány 
bezprostředně před zahájením dialyzační procedury před podáním heparinu z arteriovenozní 
fustule a dále v průběhu hemodialýzy na vstupu a výstupu krve z dialyzátoru, a to v 15. a 60. 
minutě, kdy bývá interakce krve s umělým povrchem nejvíce vyjádřena. Některé parametry 
byly sledovány i v diafiltrátu ve stejných časech. 
 
K hodnocení trombogenity a aktivace komplementu byly vybrány koncentrace destičkového 
faktoru 4 (PF4; ELISA, Asserachrom® PF4, Boehringer, Německo) v plasmě, počet trombocytů 
v krvi, aktivovaný parc. tromboplastin. čas, koncentrace komplexů TAT III a D-dimeru 
v plasmě, hladiny C5a a počet leukocytů v krvi. Také byly stanovovány plasmatické 
koncentrace heparinu v plasmě.  V dialyzačním roztoku byly analyzovány hladiny PF4, TAT 
III komplexů a hladiny D-dimeru. S diafiltrátem se zacházelo stejně jako s krví. Specifikace 
ostatních kitů viz kapitola 3.1. 
 
Koncentrace látek a počty buněk zjištěné v průběhu hemodialýzy byly pomocí hematokritu 
korigovány k vyloučení vlivu hemokoncentrace nebo hemodiluce. Byly porovnávány výsledky 
z procedur provedených s dialyzátorem F60S, s výsledky z procedur vedených s dialyzátorem 
FX60S párovým Wilcoxonovým testem. Ten byl také použit ke srovnávání výsledků v průběhu 
dialýz s hodnotami v čase 0. min (před zahájením procedur) v jednotlivých skupinách a dále k 
porovnání změn, které eventuelně nastávají při průchodu krve dialyzátorem, tedy hodnot 
získaných na vstupu a výstupu krve z dialyzátoru. K vyloučení statistické významnosti, dané 
rozdílnými výchozími hodnotami jednotlivých skupin, byly výsledky vyjádřeny také jako 
rozdíly proti času 0. min a ty pak srovnány stejným způsobem jako základní zkorigovaná data. 
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3.4. Vybrané parametry biokompatibility při intermitentní hemodialýze s regionální 
citrátovou antikoagulací, kontrolovanou podle hodnot ionizovaného kalcia 
Studie se zúčastnilo 10 dlouhodobě hemodialyzovaných nemocných (8 mužů a 2 ženy) 
s průměrným věkem 56,5 let (37-75, uveden medián a min-max), kteří byli ve stabilním 
klinickém stavu, neměli manifestní kardiovaskulární onemocnění, jaterní insuficienci či 
malignitu v anamnéze a neměli ani projevy hyperhydratace. Sledovaní pacienti měli stabilní 
hodnoty hematokritu nad 0,30 při neměnné dávce rekombinantního erytropoetinu, nebyli léčeni 
žádnými antikoagulancii, s výjimkou heparinu, podávaného při hemodialýze.  
 
K hemodialýze s regionální antikoagulací citrátem byl při studii použit „citrát-kalciový 
monitor“, vyvíjený Centrem biomedicínských technologií při Universitě v Krems v Rakousku. 
Přístroj umožňuje podávat infuzi citrátových iontů na počátku mimotělního oběhu a současně 
korigovat rychlost podávání infuze kalciových iontů na jeho konci, a to synchronně s rychlostí 
krevní pumpy. Navíc podle hodnot ionizovaného kalcia, které jsou pravidelně do přístroje 
zadávány, koriguje dávku kalciových iontů tak, aby byla udržena normální kalcemie 
v pacientské krvi.  
 
Při dialyzačních procedurách byly použity dialyzátory s low-flux polysulfonovou, parou 
sterilizovanou membránou (FMC, Bad Homburg, Německo), v průběhu procedury byl krevní 
průtok nastaven na 200 ml/min, průtok dialyzačního roztoku na 500 ml/min a k jeho přípravě 
byl použit bikarbonátový koncentrát BIA-F 8,4% a bezkalciový kyselý koncentrát BIK-F 40 
(Medites Pharma spol. s r.o., ČR). Ultrafiltrace byla nastavena podle potřeb nemocného, 
dialýzy trvaly 4 hodiny a v jejich průběhu nebyly podávány krevní převody ani krevní deriváty. 
 
Na začátku mimotělního oběhu byla podávána infúze citrátu sodného ve formě ACD-A roztoku 
(Baxter Health Care, IL, USA, s výslednou koncentrací citrátových a citronanových iontů 0,113 
mol/l), jejíž rychlost byla výše zmíněným citrát-kalciovým monitorem automaticky 
přizpůsobena rychlosti krevního průtoku mimotělním oběhem. Výsledná koncentrace citrátu 
byla 3,4 mmol/l krve a cílové hladiny ionizovaného kalcia menší či rovno 0,4mmol/l na 
výstupu z dialyzátoru [Nuthall G et al 2002]. Do návratového setu byl infundován 0,5 mol/l 
chlorid vápenatý, jehož rychlost podání byla přístrojem přizpůsobena tak, aby byla v systémové 
krvi nemocného udržena normální hodnota ionizovaného kalcia (iCa2+). 
 
Ionizované kalcium bylo měřeno před napojením na mimotělní oběh a dále ve 30., 60., 120., 
210. a 240 minutě hemodialýzy na počátku mimotělního oběhu (před infuzí citrátových iontů) a 
na jeho konci (před infuzí kaciových iontů za dialyzátorem). Kromě 60. minuty bylo ve 
stejných časech měřeno i ACT. K posouzení biokompatibility (viz níže) byla krev odebírána 
před zahájením hemodialýzy a dále ve 30. a 240. minutě z odběrových míst před a za 
dialyzátorem. Dále byla kontrolována i acidobazická rovnováha. 
 
Biokompatiblita byla posuzována podle počtu leukocytů a trombocytů v krvi, hladin 
destičkového faktoru 4 (PF4), von Willebrandova faktoru a tkáňového faktoru v plasmě (TF; 
IMUBIND ® Tissue Factor ELISA, American Diagnostica Inc., CT, USA), ACT, hladin 
komplexů trombin-antitrombin III (TAT III) a C5a anafylatoxinu v plasmě. Vzorky pro výše 
uvedené parametry byly zpracovány podle doporučení v komerčně dostupných kitech, jejich 
bližší specifikace viz kapitola 3.1. 
 
Koncentrace látek a počty buněk zjištěné v průběhu hemodialýzy byly opět pomocí hematokritu 
korigovány k vyloučení vlivu hemokoncentrace nebo hemodiluce. Párovým Wilcoxonovým 
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testem byly porovnávány hodnoty před zahájením procedury s hodnotami parametrů během 
hemodialýzy a také parametry získané na vstupu a výstupu krve z dialyzátoru v tomtéž čase. Po 
analýze hodnot ionizovaného kalcia na výstupu z dialyzátoru bylo odděleno 5 nemocných, kteří 
v některém ze sledovaných časů nedosáhli požadované meze ionizovaného kalcia ≤ 0,4 mmol/l. 
Pomocí nepárového Wilcoxonova testu byly porovnány obě skupiny nemocných, u kterých 
proběhla RCA požadovaným způsobem s těmi, kteří požadovaných hodnot iCa2+ nedosáhli. Ke 
srovnání byly užity přírůstky jednotlivých hodnot proti hodnotě v čase 0. min. Pro korelační 
analýzu byl použit Spearmanův test. 
 
 
4. Výsledky 
 
4.1. Vliv proplachu s heparinem na vybrané parametry biokompatibility u kontinuálních  
mimotělních metod nahrazujících funkci ledvin 
 
V porovnání se zdravými dobrovolníky měli nemocní indikovaní ke kontinuální venovenozní 
hemodialfiltraci (CVVHDF) již vstupně přítomnou poruchu hemostázy, zvýšený počet 
leukocytů v krvi a vysoké hodnoty C5a složky komplementu jako markeru aktivace 
komplementového systému (viz tabulka 1). Nemocní měli signifikantně nižší počet trombocytů 
v krvi a vyšší hodnoty BTG v krvi při aktivaci krevních destiček, měli signifikantně 
prodloužené aPTT, vyšší koncentraci heparinu v plasmě než zdraví dobrovolníci a dále výrazně 
elevované koncentrace D-dimeru v plasmě, ukazující i na aktivaci fibrinolýzy. Nemocní také 
dosáhli sice vyšších hodnot v koncentracích komplexů TAT III, ale tento vzestup nebyl 
statisticky významný. 
 
Tabulka 1. Srovnání parametrů biokompatibility u nemocných před zahájením CVVHDF a 
zdravých dobrovolníků. Uvedeny průměry ± SEM. 

Parametr 
Pac. před CVVHDF 
(n=11) 

Zdravé osoby 
(n=11) 

Statistická 
významnost 

Leukocyty v krvi [x109/l] 14,8± 2,0 5,7±0,4 p<0,001    
Trombocyty v krvi [x109/l] 153,8±25,4  223,7±10,4 p<0,01 
 BTG v plasmě [U/ml] 158,9±26,4  36,5±2,8 p<0,001 
APTT [s] 44,3±2,7  36,4±0,8 p<0,05 
Heparin v plasmě [U/ml] 0,1±0,0  0,0±0,0 p<0,05 
TAT III v plasmě [µg/l] 13,4±4,0  5,7±5,5 NS 
DD v plasmě [µg/l] 1129,6±223,3   35,8±14,2 p<0,001 
C5a v plasmě [µg/l] 6,2±1,4  2,0±0,2 p<0,01 

 
Ve studii byly srovnávány tři způsoby proplachu mimotělního oběhu před zahájením CVVHDF 
(viz metodika). Výsledky sledovaných ukazatelů na výstupu krve z dialfiltru v 60. minutě 
procedury ukazuje tabulka 2 (hodnoty korigované hematokritem, viz výše). Úroveň 
antikoagulace hodnocená podle koncentrací heparinu v plasmě se u jednotlivých forem 
proplachu statisticky významně nelišila. Hodnoty aPTT u procedur po proplachu s heparinem 
v koncentraci 2000 i 10000 IU/l byly sice vyšší, ale žádný z rozdílů nedosáhl statistické 
významnosti. Koncentrace komplexů TAT III u CVVHDF s různými způsoby proplachu se 
vstupně lišily, i když statisticky nevýznamně. Aby bylo vyloučeno zkreslení rozdílnými 
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výchozími hodnotami, byly hodnoty v průběhu jednotlivých procedur vyjádřeny jako poměr 
hodnot aktuálních k hodnotám vstupním a pak porovnány.  
Mezi jednotlivými ukazateli trombogenity a aktivace komplementu nebyl v 60. minutě 
CVVHDF zjištěn statisticky významný rozdíl ani u jednoho způsobu proplachu. Stejné nálezy, 
jako v 60. min. procedury CVVHDF, byly zjištěny i při porovnání hodnot před zahájením 
CVVHDF i hodnot v 15. a 360. minutě (data nejsou ukázána). Při porovnání hodnot získaných 
na vstupu krve do diafiltru nebyl u sledovaných parametrů ani v jednom z odběrových časů 
prokázán statisticky významný rozdíl (data nejsou ukázána). V diafiltrátu byla prokázána pouze 
stopová množství C5a složky komplementu a D-dimeru a u jednotlivých forem proplachu se 
statisticky významně nelišila (data nejsou ukázána). 
 
Tabulka 2. Srovnání parametrů biokompatibility v 60. minutě CVVHDF u různých způsobů 
proplachu. Uvedeny průměry ± SEM. 

Parametr 
Proplach bez 
heparinu (1) 

Proplach s 2 kIU 
heparinu /l FR (2) 

Proplach s 10 kIU 
heparinu /l FR (3) 

p  

Trombocyty v krvi 
[x109/l] 

153,5 ± 29,3 186,8 ± 46,0 205,7 ± 61,2 NS 

 BTG v plasmě 
[U/ml] 

77,2 ± 18,4 127,2 ± 28,2 85,2 ± 20,1 NS 

APTT  
[s] 

70,3 ± 13,1 107,0 ± 29,4 177,1 ± 67,9 NS 

Heparin v plasmě 
[U/ml] 

0,156 ± 0,029 0,390 ± 0,135 0,257 ± 0,084 NS 

TAT III v plasmě 
[rel.j.] 

1,8 ± 0,5 1,0 ± 0,3 1,0 ± 0,6 NS 

DD v plasmě  
[µg/l] 

1015,6± 239,7 1064,5± 217,7 790,9 ± 223,6 NS 

C5a v plasmě  
[µg/l] 

7,1 ± 1,8 6,4 ± 1,6 7,3 ± 2,4 NS 

Leukocyty v krvi 
[x109/l] 

14,3 ± 1,5 13,4 ± 1,9 15,7 ± 2,9 NS 

 
 
4.2. Vliv regionální citrátové antikoagulace na vybrané parametry biokompatibility u 
kontinuálních  mimotělních metod nahrazujících funkci ledvin 
 
Nemocní před zahájením CVVHDF měli nižší počet trombocytů v krvi (pacienti indikovaní 
k RCA ještě výrazně nižší proti skupině s antikoagulací heparinem), vyšší koncentrace BTG, 
D-dimeru v plasmě a vyšší počet leukocytů v krvi. Nemocní indikovaní k CVVHDF s RCA 
měli navíc singifikantně vyšší koncentraci heparinu a TAT III komplexů v plasmě proti 
zdravým osobám (tabulka 3). 
 
Regionální citrátová antikoagulace byla řízena podle hodnot ACT na výstupu krve z diafiltru 
(před infuzí kalciových iontů), kde byly hodnoty signifikantně prodloužené a dokládaly 
účinnou antikoagulaci podobně jako aPTT v krvi před i za diafiltrem. Paralelně byl sledován 
ACT v systémové krvi nemocných (z a. radialis), který nebyl statisticky významně prodloužen, 
a proto byl antikoagulační účinek citrátu striktně regionální (viz tabulka 4). 
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Tabulka 3. Srovnání vybraných parametrů biokompatibility u nemocných před zahájením 
CVVHDF s regionální citrátovou antikoagulací (RCA), systémovou antikoagulací heparinem 
(HA) a zdravých dobrovolníků. Uvedeny průměry ± SEM. 
Parametr CVVHDF s RCA 

(n=11) 
CVVHDF 
s HA 
(n=10) 

Zdraví 
dobrovolníci 
(n=11) 

ANOVA 
či KW 

Trombocyty 
v krvi [x109/l] 

95,0 ± 14,0 
vs HA: <0,01 
vs HC: <0,001 

156,3 ± 9,8 
vs HC: <0,001 

223,7 ± 10,4 ANOVA: 
<0,001 

BTG v plasmě 
[U/ml] 

124,4 ± 29,8 
vs HC: <0,05 

147,7 ± 19,7 
vs HC: <0,05 

36,5 ± 2,8 KW:  
<0,001 

APTT [s] 28,0 ± 2,7 40,7 ± 2,1 36,4 ± 0,8 KW:  
NS 

Heparin v plas-
mě [U/ml] 

0,1 ± 0,0  
vs HC: <0,05 

0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 KW:  
<0,001 

TAT III v plasmě 
[µg/l] 

14,1 ± 3,5 
vs HC: <0,05 

8,2 ± 2,7 5,7 ± 5,5 KW:  
<0,01 

DD v plasmě 
[µg/l] 

2891,1 ± 1306,2 
vs HC: <0,05  

830,1 ± 181,8 
vs HC: <0,05 

35,8 ± 14,2 KW:  
<0,001 

Leukocyty v krvi 
[x109/l] 

17,2 ± 3,0 
vs HC: <0,05 

11,3 ± 1,3 
vs HC: <0,05 

5,7 ± 0,4 KW:  
<0,001 

C5a v plasmě 
[µg/l] 

2,3 ± 0,6 4,0 ± 0,9 2,0 ± 0,2 KW:  
NS 

KW = Kruskal – Wallisův test 
 
Tabulka 4. ACT a aPTT v průběhu CVVHDF s regionální citrátovou antikoagulací. Udány 
průměry ± SEM. 

Trvání procedury CVVHDF [min] 
Parametr 

0 min 15/20+ min 60 min 360 min 1440 min 
ACT v arteriální 
krvi [s] 

182,6 ± 5,0 
203,4± 30,5 

NS xx 
192,3 ± 7,5 

NS 
154,3± 12,6 

NS 

ACT na výstupu 
z diafiltru [s] 

-- 
309,6± 87,7  

p<0,01 xx 
250,3± 33,3  

p<0,05 
226,3± 35,2  

NS  
aPTT na vstupu 
do diafiltru [s] 

28,0 ± 2,7 
36,3 ± 2,9 
p<0,001 

64,2 ± 29,7 
p<0,001 

38,2 ± 4,2 
p< 0,01 

25,8 ± 4,2 
NS 

aPTT na výstupu 
z diafiltru [s] 

-- 
34,5 ± 2,8 

p<0,05 
35,4 ± 2,1 

p<0,01 
37,5 ± 2,5 

p<0,01 
30,0 ± 3,4 

NS 
 
Jak ukazuje tabulka 5 v průběhu CVVHDF s RCA nedocházelo k signifikantním změnám 
v počtu trombocytů v krvi, koncentracích BTG a von Willebrandova faktoru (markery aktivace 



 

 13 
 

trombocytů). Statisticky významně se neměnily ani koncentrace TAT III komplexů (markeru 
aktivované koagulace). Po 60. a 360. minutách CVVHDF významně narostly plazmatické 
koncentrace D-dimeru (marker aktivace fibrinolýzy). V 15. minutě CVVHDF došlo 
k signifikantnímu poklesu počtu leukocytů a v 15. i 60. minutě také významně narostly 
koncentrace C5a složky komplementu. 
 
Tabulka 5. Srovnání vybraných parametrů biokompatibility u nemocných léčených CVVHDF 
s regionální citrátovou antikoagulací. Uvedeny průměry ± SEM. 

Trvání procedury CVVHDF [min] Parametr 
0 min 15 min 60 min 360 min 

Trombocyty 
v krvi [x109/l] 

95,0 ± 14,0 89,3 ± 15,0  
NS 

92,1 ± 15,1  
NS 

91,9 ± 17,6 
NS 

BTG v plasmě 
[U/ml] 

124,4 ± 29,8 184,5 ± 37,8  
NS 

150,5 ± 35,5 
NS 

120,0 ± 25,4  
NS 

vWF v plasmě 
[mU/ml] 

2595,6± 137,9 2683,9± 156,2  
NS 

2615,4± 143,7  
NS 

2681,3± 186,5  
NS 

TAT III v plasmě 
[µg/l] 

14,1 ± 3,5 14,4 ± 3,0 
NS  

13,3 ± 2,3 
NS 

15,1 ± 4,0 
NS  

DD v plasmě 
[µg/l] 

2891,1±1306,2 3038,0±1327,0  
NS 

3565,6±1533,6  
p<0,05 

3857,6±1701,9  
p<0,05 

Leukocyty v krvi 
[x109/l] 

17,2 ± 3,0 15,5 ± 2,7 
p<0,01 

16,7 ± 2,6  
NS 

17,4 ± 2,6  
NS 

C5a v plasmě 
[µg/l] 

2,3 ± 0,6 7,2 ± 2,1 
p<0,001 

8,3 ± 3,5 
p<0,001 

4,8 ± 2,2  
NS 

Poznámka: Hodnoty před CVVHDF reprezentují výsledky z krve odebrané z cévního přístupu, 
vzorky na výstupu krve z diafiltru byly odebírány před infusí kalciových iontů. V tabulce je 
uvedeno statistické srovnání hodnot v průběhu procedury s hodnotami v čase 0 min. 
 
Tabulka 6. Srovnání vybraných parametrů biokompatibility pomocí ploch pod křivkou 
v průběhu CVVHDF s regionální citrátovou antikoagulací a systémovou antikoagulací 
heparinem. Uvedeny průměry ± SD. 

Parametr CVVHDF s citrátem 
CVVHDF 

s heparinem  
p 

aPTT [s*min] 216,04 ± 43,72 999,34 ± 604,61 0,003 

BTG v plasmě [U/ml*min] 840,55 ± 573,35 643,24 ± 428,01 0,38 

TAT III v plasmě [µg/l*min] 84,84 ± 58,02 59,44 ± 54,59 0,31 

DD v plasmě [µg/l*min]  21798,1 ± 24428,7 4400,41 ± 3157,30 0,10 

C5a v plasmě [µg/l*min] 39,66 ± 50,88 33,72 ± 24,94 0,74 

Plocha pod křivkou vypočtena z výchozí hodnoty, získané z cévního přístupu před CVVHDF, a 
dále z hodnot na výstupu z diafiltru (v případě RCA před infusí kalciových iontů). 
 
Během procedur se systémovou antikoagulací heparinem (data nejsou ukázána) byly (podobně 
jako při RCA) ve všech odběrových intervalech hodnoty aPTT na vstupu i výstupu z diafiltru 
statisticky významně prodlouženy ve srovnání s hodnotami před zahájením výkonu. Při 
CVVHDF se systémovou heparinizací nebyly zjištěny signifikantní změny v počtu trombocytů, 
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koncentracích TAT III komplexů a na rozdíl od RCA ani počtu leukocytů v krvi. Podobně jako 
při procedurách s RCA došlo v 15. minutě k signifikantnímu nárůstu koncentrací C5a. Na 
rozdíl od CVVHDF s RCA zde významně klesly koncentrace D-dimeru v 6. a 24. hodině léčby 
(u RCA stoupaly) a v 60. minutě klesla významně i hodnota BTG (u RCA se neměnila). 
 
Při analýze ploch pod křivkou (viz tabulka 6) nebyl ve sledovaných ukazatelích zjištěn 
statisticky významný rozdíl pro koncentrace BTG, TAT III, D-dimery či C5a. Jediným 
rozdílem byly hodnoty aPTT, které byly u CVVHDF s heparinovou antikoagulací statisticky 
významně vyšší. 
 
 
4.3. Parametry trombogenity a aktivace komplementu při intermitentní hemodialýze s  
polysulfonovým dialyzátorem řady FX, s designem zvyšujícím permeabilitu 
 
V tabulce 7 je uvedeno srovnání parametrů trombogenity a aktivace komplementu u  
dialyzátoru F60S a FX60S konkrétně v 15. minutě procedury. Ve sledovaných ukazatelích 
nebyl v krvi na výstupu z dialyzátoru u F60S ani FX60S shledán statisticky významný rozdíl. 
Stejné nálezy platily i pro srovnání v 0. minutě, tedy před zahájením hemodialýzy, a v 60. 
minutě procedur (vyjma TAT III, který byl u FX60S vyšší: tedy u FX60S 5,8µg/l (2,7-21,8) vs. 
4,5µg/l (2,8-21,8) u F60S; uvedeny mediány(min-max)). Úroveň antikoagulace, měřená podle 
aPTT a koncentrací heparinu v plasmě, se u obou skupin nelišila. 
 
Tabulka 7. Srovnání parametrů biokompatibility v 15. minutě HD s dialyzátorem F60S a HD 
s dialyzátorem FX60S. Uvedeny mediány (min-max). 

Parametr 
HD s F60S 

(n=18) 
HD s FX60S 

(n=18) 
p 

Trombocyty v krvi [x109/l] 179,8 (80,3 - 260,7) 164,9 (90,1 - 267,5) NS 

PF4 v plasmě [U/ml] 22,6 (12,9 – 67,3) 25,3 (10,7 – 53,3) NS 

APTT [s] 66,0 (50,0 - 95,0) 65,0 (47,0 – 95,0) NS 

TAT III v plasmě [µg/l] 3,0 (1,9 – 7,6) 2,9 (1,9 – 5,9) NS 

DD v plasmě [µg/l] 122,6 (1,0 – 763,8) 93,1 (0,0 – 694,9) NS 

Leukocyty v krvi [x109/l] 5,0 (2,4 – 7,5) 5,2 (2,3 – 7,7) NS 

C5a v plasmě [µg/l] 4,2 (1,7 – 7,9) 4,8 (1,9 – 9,4) NS 

Heparin v plasmě [U/ml] 0,30 (0,10 - 0,50) 0,30 (0,10 - 0,50) NS 

 
Při srovnání hodnot v průběhu hemodialýzy se vstupními hodnotami (data zde nejsou ukázána) 
se statisticky významně neměnil počet trombocytů v krvi a koncentrace D-dimeru. Statisticky 
signifikantně stoupaly koncentrace PF4 v 15. min. a TAT III v 60. minutě léčby na výstupu 
krve u obou druhů dialyzátorů; v 15. minutě byl zaznamenán statisticky významný pokles počtu 
leukocytů v krvi a naopak nárůst hladin C5a u F60S i FX60S, který v případě FX60S přetrvával 
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ještě v 60. minutě. U obou dialyzátorů byl významně prodloužený aPTT a zvýšené koncentrace 
heparinu v plasmě za dialyzátorem v 15. i 60. minutě. 
 
K omezení vlivu rozdílných vstupních hodnot jednotlivých parametrů byly výsledky získané 
v průběhu procedur vyjádřeny jako rozdíly od hodnot vstupních. Při srovnání těchto tzv. 
diferencí byly výsledky statistického hodnocení shodné s výše zmíněným porovnáním 
absolutních hodnot. V diafiltrátu nebyly kromě D-dimeru zjištěny měřitelné koncentrace a u 
obou druhů dialyzátorů se statisticky významně nelišily (data nejsou prezentována). 
 
 
4.4. Vybrané parametry biokompatibility při intermitentní hemodialýze s regionální 
citrátovou antikoagulací, kontrolovanou podle hladin ionizovaného kalcia 
 
U 10 stabilních, dlouhodobě hemodialyzovaných pacientů provedeno 10 hemodialýz s 
regionální citrátovou antikoagulací (RCA), u které byla antikoagulace kontrolována podle 
hodnot ionizovaného kalcia (iCa2+) a sledovány parametry trombogenity a aktivace 
komplementu. Z tabulky 8 je patrné, že v průběhu hemodialýz s RCA docházelo na výstupu 
krve z dialyzátoru (před infuzí kalciových iontů) k signifikantnímu poklesu hladin iCa2+, jejichž 
mediánové hodnoty dosahovaly cílových hladin iCa2+ ≤ 0,4 mmol/l, avšak hodnoty ACT se 
signifikantně neprodloužily; ve 120. minutě došlo dokonce ke statisticky významnému zkrácení 
ACT. 
 
Tabulka 8. Ionizované kalcium a ACT na výstupu krve z dialyzátoru (před infusí kalciových 
iontů) v průběhu hemodialýzy (HD) s regionální citrátovou antikoagulací (RCA). Uvedeny 
mediány (min-max). 

Trvání hemodialýzy [min] Parametr 
0  

(před HD) 
30 60 120 210 240 

iCa2+ 
[mmol/l] 

1,22 
(1,03-1,38) 

0,38  
(0,35-0,46) 

p<0,01 

0,375 
(0,35-0,46) 

p<0,01 

0,39 
(0,35-0,54) 

p<0,01 

0,4 
(0,36-0,82) 

p<0,01 

0,395 
(0,36-0,79) 

p<0,01 
ACT 
[s] 

162,5 
(135-213) 

156,5 
(133-184) 

NS 

neměřeno 142,5 
(113-173) 

p<0,05 

147,5 
(118-201) 

NS 

142 
(129-186) 

NS 
 
Za těchto podmínek byla v parametrech trombogenity, aktivace leukocytů a komplementu 
zaznamenána následující pozorování (viz tabulka 9). Počet trombocytů statisticky významně 
klesl ve 30. i 240. minutě, zatímco koncentrace TF v obou časech signifikantně narostly, 
hodnoty TAT III komplexů stouply významně až ve 240. minutě. Jiné markery aktivace 
trombocytů, jako je PF 4 a von Willebrandův faktor, sice vykazovaly stoupající trend, ten však 
nedosáhl statistické významnosti v žádném ze sledovaných časů. Počet leukocytů v průběhu 
hemodialýzy s RCA významně klesl a současně byl zaznamenán i signifikantní nárůst 
v produkci C5a složky komplementu v obou odběrových časech. 
 
Tabulka 10 vyjadřuje korelace mezi ACT, respektive hodnotami ionizovaného kalcia a 
sledovanými parametry biokompatibility. ACT korelovalo s hodnotami tkáňového faktoru a 
počtem trombocytů v krvi, naproti tomu iCa2+ nekorelovalo se žádným z uvedených parametrů. 
Také nebyla zjištěna ani korelace mezi ACT a hodnotami iCa2+ (rS=0,37; p=0,12). 
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Tabulka 9. Vybrané parametry biokompatibility v průběhu hemodialýzy s regionální 
citrátovou antikoagulací (RCA). Uvedeny mediány (min-max). 

Trvání hemodialýzy [min] Parametr 
0 (před HD) 30 240 

Počet trombocytů v krvi 
[x109/l] 

173,5 
(140,0-413,0) 

155,8 
(81,7-332,8) 

p<0,01 

152,6 
(105,0-330,5) 

p<0,01 
PF 4 [µg/l] 176,5 

(88,5-294,2) 
200,2 

(100,9-249,3) 
NS 

214,9 
(92,1-254,6) 

NS 
vWF [mU/ml] 1983,4 

(1178,0-4456,5) 
2188,0 

(1007,3-4054,9) 
NS 

2348,6 
(1577,0-4251,1) 

NS 
TF [ng/l] 381,1 

(275,0-533,2) 
460,6 

(288,7-550,6 
p<0,05 

495,0 
(234,7-643,3) 

p<0,05 
TAT III [ µg/l] 3,57 

(3,21-4,83) 
3,63  

(2,94-6,36) 
NS 

73,02 
(13,75-98,15) 

p<0,01 
Počet leukocytů v krvi 

[x109/l] 
7,3 

(3,1-9,1) 
4,9 

(2,5-6,7) 
p<0,01 

6,1 
(3,5-8,7) 
p<0,05 

C5a [µg/l] 0,05 
(0,00-0,32) 

3,95 
(1,48-5,98) 

p<0,01 

0,59 
(0,17-1,01) 

p<0,01 
Poznámka: Párovým Wilcoxonovým testem srovnány hodnoty na výstupu krve z dialyzátoru 
(před infusí kalciových iontů) v průběhu hemodialýzy s hodnotami před zahájením 
hemodialýzy. 
 
Tabulka 10. Korelace mezi ACT a parametry trombogenity, C5a a počtem leukocytů v krvi. 
Parametr Parametr rs p Parametr Parametr rs p 
ACT  TAT III  -0,28 0,23 iCa2+ TAT III  -0,02 0,93 
 TF -0,60 0,009  TF  0,16 0,50 
 vWF -0,28 0,23  vWF  0,18 0,44 
 PF 4 -0,19 0,42  PF 4 -0,22 0,35 
 Trombocyty v krvi -0,63 0,006  Trombocyty v krvi  0,27 0,25 
 C5a  0,28 0,23  C5a  0,08 0,73 
 Leukocyty v krvi -0,43 0,06  Leukocyty v krvi  0,41 0,08 

Poznámka: Hodnoty byly vyjádřeny jako rozdíly od hodnot v čase 0 min a k analýze byl použit 
Spearmanův test. 
 
Při analýze dat bylo zjištěno, že u části nemocných některá z naměřených hodnot iCa2+ 

v průběhu hemodialýzy s RCA nedosáhla požadovaných hodnot ≤ 0,4 mmol/l (n=5). 
Porovnáním výsledků skupiny pacientů s RCA provedenou s doporučenou hodnotou iCa2+ a 
skupiny nemocných s RCA mimo doporučené rozmezí nebyl v žádném ze sledovaných 
parametrů biokompatibility zjištěn statisticky významný rozdíl kromě dosažených hodnot iCa2+ 

(data nejsou ukázána). 
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Hemodialýzy s regionální antikoagulací citrátem proběhly bez klinických komplikací. 
Navzdory výše uvedeným pozorováním nebyla ani jedna hemodialýza s RCA komplikována 
předčasným vysrážením systému, nebyly zaznamenány ani vzestupy tlaků či vizuální 
přítomnost trombů v mimotělním oběhu, předznamenávající tuto komplikaci. 
 
 
5. Diskuse 
 
5.1. Vliv proplachu s heparinem na vybrané parametry biokompatibility u kontinuálních  
mimotělních metod nahrazujících funkci ledvin 
Proplach s heparinem je obecně doporučován jako snadno proveditelné opatření, které sníží 
trombogenitu mimotělního oběhu a potřebu antitrombotik. Snížení tendence ke srážení krve v 
mimotělním oběhu má význam zejména při dlouhé expozici umělému povrchu, jako je u 
kontinuálních metod náhrady funkce ledvin, a snížením dávky antikoagulancií je možné omezit 
riziko krvácení z podávání antikoagulancií.  
 
U nemocných indikovaných ke kontinuální venovenozní hemodiafiltraci byly již před 
zahájením náhrady funkce ledvin přítomny odchylky v hemostáze. Nemocní měli významně 
nižší počet trombocytů v krvi a vyšší koncentrace BTG než zdraví dobrovolníci. BTG je 
uvolňován z trombocytů při jejich aktivaci, ale plazmatické koncentrace BTG rostou s 
poklesem ledvinných funkcí. U vyšetřovaných nemocných však byly plazmatické koncentrace 
BTG vyšší, než by odpovídalo poklesu ledvinných funkcí, a proto skutečně dokládají aktivaci 
trombocytů. Signifikantně prodloužené hodnoty aPTT ukazují na poruchu ve vnitřním systému 
srážení. Vyšší plazmatické koncentrace heparinu, který je často u kriticky nemocných 
preventivně používán, mohly k prodloužení aPTT přispívat. Významně zvýšené koncentrace D-
dimeru ukazují na aktivaci fibrinolytického systému u nemocných s akutním selháním ledvin. 
Zvýšené koncentrace C5a v plasmě dokládají aktivaci komplementu již před zahájením 
CVVHDF a zvýšený počet leukocytů ukazuje, ve shodě s vysokým C reaktivním proteinem 
(158,5 ± 27,8 vs 3,2 ± 0,6 mg/l, p<0,001), na systémovou zánětlivou odpověď u vyšetřované 
skupiny. 
 
Obligátním parametrem trombogenity popisujícím aktivaci trombocytů je počet trombocytů v 
krvi, respektive pokles jejich počtu. V uvedené studii nebyl v počtu trombocytů mezi třemi 
různými proplachy zjištěn významný rozdíl. Podstatně citlivějším ukazatelem aktivace 
trombocytů jsou plazmatické koncentrace BTG. Ani v tomto ukazateli se tři sledované 
proplachy mezi sebou nelišily. Mezi základní testy posuzující stav koagulace patří aPTT. Při 
aktivaci koagulace dochází k jeho zkrácení, je však málo citlivým ukazatelem trombogenity 
povrchu. Větší význam má prodloužení aPTT, které svědčí pro poruchu vnitřního systému 
koagulační kaskády a také pro vliv antitrombotik. V prezentované studii bylo již vstupně aPTT 
prodloužené a v průběhu procedury vlivem efektu heparinu aPTT dále stouplo. U procedur 
s proplachem s příměsí heparinu v obvyklé či vyšší koncentraci byly sice zjištěny vyšší hodnoty 
aPTT, ale toto prodloužení nedosáhlo statistické významnost. Obdobně byly zaznamenány 
nesignifikantně vyšší koncentrace heparinu v plasmě. Citlivějším ukazatelem aktivované 
koagulace jsou koncentrace TAT III komplexů. Přes pozorované nevýznamné změny 
v hodnotách aPTT nebyl v koncentracích TAT III mezi jednotlivými proplachy zjištěn rozdíl. 
Fibrinolýza byla posuzována podle koncentrací D-dimeru v plasmě, které se u procedur 
s různým typem proplachu významně nelišily. Koncentrace C5a, markeru aktivace 
komplementu alternativní cestou,  i počet leukocytů v krvi, které těsně s aktivací komplementu 
souvisejí [Craddock et al 1977], se u jednotlivých způsobů proplachu také významně nelišily. 
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V této studii bylo zvoleno postdiluční uspořádání CVVHDF úmyslně, aby interakce krve 
s umělým povrchem byla co nejintenzivnější a aby se případné změny vyvolané různou formou 
proplachu co nejvíce zviditelnily.  
 
Některé ukazatele biokompatibility byly sledovány i v diafiltrátu, aby bylo možné vyloučit 
zkreslení koncentrací markerů na výstupu krve z dialfiltru přestupem přes membránu. V 
diafiltrátu byly zjišťovány pouze stopové koncentrace D-dimeru a C5a, které se při různých 
typech proplachu nelišily. Plazmatické koncentrace BTG a C5a jsou ovlivňovány také adsorpcí 
k polyakrylonitrilové membráně AN69 [Cheung et 1990, Opatrný et al 1995], která byla u části 
nemocných použita. Povrchy s imobilizovaným heparinem mají schopnost adsorbovat některé 
proteiny [Cheung et al 1992]. V současné době není prokázáno, že by proplach mimotělního 
oběhu adsorpci k povrchu ovlivňoval a tak mohl ovlivnit plazmatické koncentrace sledovaných 
markerů v této studii. 
 
Studie neprokázala, že by proplach mimotělního oběhu roztokem s heparinem, provedený před 
zahájením CVVHDF, přinesl prospěch ve smyslu snížení trombogenity mimotělního oběhu a 
potřeby antikoagulancií v průběhu procedury, či měl jinak pozitivní vliv na některé další 
ukazatele biokompatibility. Toto tvrzení platí pro podmínky uskutečněné studie, kdy byly 
použity polysulfonové a polyakrylonitrilové membrány, které při kontinuálních metodách 
nepochybně patří k nejužívanějším [Ronco et al 2001], a pro nejobvyklejší antikoagulační 
schéma, kdy proplach je následován podáním antikoagulancií v průběhu procedury. Z hlediska 
trombogenity je zpochybnění významu proplachu s heparinem ve shodě s výsledky získanými 
při intermitentní hemodialýze u nemocných s chronickým selháním ledvin [Opatrný et al 1997]. 
 
Soubor sledovaných nemocných byl relativně malý. Bylo velmi těžké provést studii u 
nemocných s akutním selháním ledvin v kritickém stavu tak, aby u jednotlivých nemocných 
byly CVVHDF s různým proplachem provedeny za jinak standardních a shodných podmínek. 
Je na zvážení, zda by ve větším souboru rozdíly v hodnotách aPTT a v koncentracích heparinu 
(kde byl nevýznamný trend k vyšším hodnotám u proplachů s heparinem), nedosáhly statistické 
významnosti. Pro posouzení trombogenity však mají podstatně vyšší sensitivitu a specificitu 
koncentrace komplexů TAT III a BTG, které se významně nelišily ani nejevily tendenci k 
rozdílům. I kdyby aPTT či koncentrace heparinu dosáhly s větším počtem vyšetření statistické 
významnosti, nesvědčilo by to v prospěch proplachu s heparinem. Naopak by to mohlo 
znamenat, že proplach s heparinem znamená větší zatížení oběhu nemocných příměsí heparinu, 
aniž příznivě ovlivní podstatně sensitivnější a specifičtější ukazatele trombogenity. 
 
Ve studii byly použity dvě membrány s různou biokompatibilitou a systémová antikoagulace 
heparinem či regionální citrátem. Jednotliví nemocní však byli při hodnocení různých forem 
proplachu sami sobě kontrolou a konkrétní nemocný měl vždy stejnou membránu a stejné 
antikoagulans po celou dobu studie. 
 
Nabízí se otázka, zda proplach s heparinem má význam při užití jiných membrán, např. nově 
vyvinuté membrány AN69ST, která má mít schopnost vázat heparin způsobem, při kterém je 
zajištěna jeho účinnost po delší dobu [Renaux et al 2001, Lavaud et al 2003]. Tyto zprávy o 
AN69ST se však zatím netýkají kontinuálních procedur. Navíc testy použité k hodnocení 
trombogenity nebyly dostatečně sensitivní. Eventuelní přínos proplachu mimotělního oběhu 
roztokem s heparinem je u membrány AN69ST a jí podobných nutno ověřit experimentálně. 
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5.2. Vliv regionální citrátové antikoagulace na vybrané parametry biokompatibility u 
kontinuálních  mimotělních metod nahrazujících funkci ledvin 
Při regionální citrátové antikoagulaci (RCA) jsou podáním citrátu na začátku mimotělního 
oběhu (MO) vyvázány divalentní kationty jako kalcium a magnézium. Kalciové ionty jsou 
nezbytné k aktivaci všech koagulačních faktorů s výjimkou faktoru XII a dále se účastní mnoha 
dalších procesů, jako např. aktivace komplementu [Vienken et al 2004]. Účinkem citrátu je v 
MO výrazně snížena srážlivost krve a aktivace hemostázy kontaktem krve s umělým povrchem 
je do značné míry omezena. Před návratem krve do oběhu nemocného je nutno upravit kalcémii 
a tím i srážlivost krve na původní úroveň. Komplexy citrátu s kationty jsou neaktivní a jsou 
eliminovány z cirkulace metabolizací v játrech či přestupem přes dialyzační membránu. 
Klinické zkušenosti přes technickou náročnost ukazují, že ve srovnání se systémovou 
heparinizací nefrakcionovaným či nízkomolekulárním heparinem je riziko krvácivých 
komplikací nižší [Flanigan et al 1987, Mehta et al 1990, Monchi et al 2004]. 
 
U kriticky nemocných s akutním selháním ledvin bývá často přítomná porucha hemostázy ať ve 
smyslu krvácivých, tak i prokoagulačních stavů. Přesná diagnostika je možná jen laboratorně 
[Lane et Bowry 1994].  Takto potencionálně změněnou hemostázu nemocných dále ovlivňuje 
interakce krve s umělým povrchem MO při CRRT, antitrombotika podávaná k překonání této 
interakce, nebo také indukovaná spotřební koagulopatie při nedostatečné dávce antitrombotik. 
U nemocných se tak porucha hemostázy může dále prohloubit. Hemostáza u regionální 
antikoagulace citrátem při CRRT byla dosud laboratorně hodnocena pouze podle časů srážení, 
které nedávají dostatečnou informaci o trombogenním působení mimotělního oběhu. Poznatky 
o ovlivnění trombogenity i dalších procesů při RCA, jako je aktivace komplementu a 
leukocytů, prezentovaná studie doplnila. 
 
Před zahájením CVVHDF s RCA byla u nemocných zjištěna komplexní porucha hemostázy, 
zahrnující aktivaci trombocytů, koagulace fibrinolýzy. Plazmatické koncentrace BTG, které 
rostou s poklesem ledvinných funkcí, ani v tomto souboru nekorelovaly se sérovým 
kreatininem (n=11, Pearsonův korelační koeficient r= -0,20, p = 0,56), takže dokladují aktivaci 
trombocytů. Známky aktivace koagulačního systému nebo trombocytů u kriticky nemocných s 
akutním selháním ledvin prokázali také jiní autoři [Stefanidis et al 1995, Salmon et al 1997]. 
Jde tedy o častou poruchu hemostázy a vzhledem k její závažnosti a možným důsledkům pro 
nemocné je nutno její ovlivnění při CRRT dále zkoumat. 
 
Citrátová antikoagulace byla řízena podle hodnot ACT a byla skutečně omezená pouze na 
mimotělní oběh. V průběhu procedur nedošlo k projevům další aktivace trombocytů (pokles 
počtu trombocytů či vzestup BTG a vWf) nebo aktivaci koagulace (vzestup TAT III). Vyšetření 
výše zmíněných markerů v diafiltrátu vyloučilo možnost zkreslení jejich plasmatických 
koncentrací přestupem přes membránu diafiltru (byly zjištěny jen stopové koncentrace BTG). 
Zkreslení koncentrací sledovaných látek adsorpcí na membránu je také nepravděpodobné, 
protože použitá polysulfonová membrána uvedené látky významně neadsorbuje. Jedinou 
statisticky významnou změnou v průběhu CVVHDF s RCA byl přechodný vzestup 
plazmatických koncentrací D-dimeru. Pro tento vzestup není jednoznačné vysvětlení. Při 
analýze koncentrací D-dimeru před diafiltrem a za ním se hodnoty nijak významně nelišily, a 
tudíž vzestup nemohl vzniknout při průtoku diafiltrem. Vzhledem k tomu, že procedurou 
CVVHDF s RCA nebyly indukované jiné změny hemostázy, je předpoklad, že vzestup D-
dimerů nemá být hodnocen jako negativní účinek procedury. Snad může být projevem zvýšené 
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fibrinolytické aktivity organismu při odpovědi na spotřební koagulopatii, přítomnou již před 
zahájením procedury. 
 
Tranzitorní leukopenie, zjištěná na začátku CVVHDF, je dobře známá a je charakteristická pro 
interakci krve s použitou polysulfonovou membránou [Hoenich et al 1996]. Citrát, alespoň v 
koncentracích zajišťujících účinnou antikoagulaci, nemá na tuto změnu podstatný vliv. 
Podobně se chová i anafylatoxin C5a, jehož plasmatické koncentrace v krvi na výstupu 
z diafiltru přechodně mírně narostly navzdory tomu, že high-flux polysulfonovou membránou 
prochází. V 15. minutě koncentrace v krvi na výstupu z diafiltru významně korelovaly s 
koncentracemi v diafiltrátu (n=11, Pearsonův korelační koeficient r=0,84, p<0,01). 
 
U nemocných indikovaných k CVVHDF se systémovou heparinovou antikoagulací (HA) byla 
také přítomna porucha hemostázy, která však byla méně výrazná, neboť zde chyběla elevace 
koncentrací TAT III. Nebyla zjištěna ani trombocytopenie, ale aktivaci trombocytů dokládaly 
vysoké koncentrace BTG, které také nekorelovaly se sérovým kreatininem (n=10, r=0,16, 
p=0,655). 
 
U skupiny s heparinovou antikoagulací při CVVHDF svědčily hodnoty aPTT pro účinnou, 
dokonce až příliš vysoko nastavenou antikoagulaci (dávkování bylo určeno empiricky podle 
zkušenosti ošetřujícího personálu nebylo vzhledem k absenci krvácivých či trombofilních 
komplikací dále upravováno). Za těchto podmínek nebyly v průběhu procedury zaznamenány 
projevy aktivace trombocytů, koagulace, ani fibrinolýzy na rozdíl od Stefanidise, který 
zjišťoval aktivaci trombocytů [Stefanidis et al 1995] nebo Cardigana, který zase zaznamenal 
vyšší koncentrace TAT III komplexů [Cardigan et al 1999]. Jelikož není v těchto pramenech 
přesně popsána úroveň heparinizace, je možné, že v naší studii bylo zabráněno aktivaci 
hemostázy přílišnou heparinizací. Dále byl v naší studii zjištěn významný pokles koncentrací 
BTG v 60. min, jež mohla ovlivnit adsorpce k polyakrylonitrilové membráně [Opatrný et al 
1995]. Významnou změnou byl také pokles D-dimeru. Ten nelze vysvětlit přestupem přes 
membránu diafiltru (koncentrace v diafiltrátu byly řádově nižší než v plazmě a při porovnání 
koncentrací na vstupu a výstupu krve z diafiltru nebyl zjištěn významný rozdíl). Souvislost 
poklesu koncentrací D-dimeru s CVVHDF je proto problematická. 
 
V prezentované studii jsou určité metodické problémy. Výběr nemocných pro regionální 
antikoagulaci citrátem či systémovou heparinizaci nebyl randomizován a nemocní byli vybíráni 
podle klinických kriterií. Nemocní s vysokým rizikem krvácení byli indikováni k RCA. 
Navzdory silněji aktivované hemostáze u nemocných před zahájením CVVHDF s RCA, nebyla 
zaznamenána její další aktivace v průběhu procedury. Toto zjištění podporuje opodstatněnost 
užití RCA u kriticky nemocných. Druhým problémem pro přímé srovnání procedur je použití 
polysulfonové membrány u procedur s regionální citrátovou antikoagulací a polyakrylonitrilové 
membrány u systémové heparinizace. Je otázkou, zda se materiál obou membrán liší v jeho 
trombogenitě. S použitím sensitivních a specifických testů se tímto problémem zabývaly 
některé studie v podmínkách intermitentních procedur a dospěly k rozporným nálezům [Frank 
et al 2001, Ivanovich et al 1993]. U CRRT byla také sledována životnost hemofiltru s  
polysulfonovou a polyakrylonitrilovou membránou [Silvester et al 1996]. Významný rozdíl 
nebyl nalezen. Jednoznačný rozdíl v trombogenitě obou užitých membrán tedy dosud nebyl 
zjištěn. Dalším rozdílem byla velikost použitých membrán v naší studii. Ačkoliv byla plocha 
polysulfonové membrány užité při RCA větší než u antikoagulace heparinem, byly hodnoty 
markerů trombogenity (kromě aPTT, viz níže) srovnatelné. To opět podporuje tvrzení o 
vhodnosti regionální antikoagulace citrátem u rizikových nemocných. Dalším rozdílem 
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v provedení procedur s RCA a HA byla úroveň antikoagulace. U obou typů antikoagulace byla 
zjištěna srovnatelná aktivace trombocytů, koagulace i fibrinolýzy hodnocené plochami pod 
křivkou pro BTG, komplexy TAT III a D-dimer, a to za podmínek podstatně většího 
prodloužení aPTT u procedur s heparinem.  
 
V otázce aktivace komplementu, leukopenie či produkce cytokinů popisují některé studie 
pozitivní vliv citrátové antikoagulace u intermitentních procedur [Böhler et al 1996, Gabutti et 
al 2004]. Příznivý vliv RCA na aktivaci komplementu a přechodnou leukopenii byl pozorován 
při použití cuprofanové membrány, která je silným aktivátorem komplementu [Böhler et al 
1996, Gabutti et al 2004]. Pokud byla ve stejné studii použita polymethylmetakrylová 
membrána (která je slabý aktivátor komplementu) nebyl pozitivní vliv citrátu zaznamenán 
[Böhler et al 1996].  
 
V naší studii došlo krátce po zahájení CVVHDF s heparinovou antikoagulací v krvi, která 
opouštěla diafiltr, k přechodnému, statisticky významnému vzestupu hladiny C5a přesto, že 
tranzitorní leukopenie nebyla zaznamenána. Obě pozorování se shodují s experimenty 
s membránou AN69 při heparinové antikoagulaci a intermitentní hemodialýze [Wegmuller et al 
1986] a odpovídají schopnosti AN69 absorbovat produkty aktivace komplementu [Cheung et al 
1990]. Mírná, ale signifikantní leukopenie byla pozorována u CVVHDF s RCA při použití 
polysulfonové membrány. Při intermitentních procedurách s polysulfonovou membránou a 
heparinovou antikoagulací byly popsány stejné nálezy [Hoenich et al 1996]. To samé platí i pro 
přechodný a mírný nárůst koncentrací C5a složky komplementu. Z toho vyplývá, že citrátová 
antikoagulace neeliminuje u CVVHDF aktivaci komplementu a přechodnou leukopenii ani při 
užití membrány, která slabě aktivuje komplement. 
 
Hlavním sdělením prezentované studie je, že regionální citrátovou antikoagulaci je možné 
provádět tak, že při nezměněných koagulačních časech v krvi nemocného je překonána 
trombogenita umělého povrchu a nedochází k aktivaci hemostázy v mimotělním oběhu. K 
tomuto zjištění se dospělo u kriticky nemocných, jejichž hemostáza byla výrazně narušena ve 
smyslu její aktivace již před zahájením CVVHDF. Další aktivaci hemostázy se podařilo 
zabránit po celou dobu kontinuální procedury, navíc uskutečněné v postdilučním uspořádání, 
které je z hlediska indukce srážení rizikovější než prediluční [Davenport 1997]. Podobných 
výsledků bylo dosaženo i při CVVHDF se systémovou heparinizací, ale jen za cenu vysokého 
rizika krvácení. Výsledky podporují představu o bezpečnosti RCA jak z hlediska krvácivých, 
tak trombotických komplikací.  
 
Dalším poznatkem studie je, že při RCA se počty leukocytů v krvi a C5a komponenta 
komplementu chovají tak, jak je známo z intermitentních procedur s heparinem. Determinující 
je v tomto případě membrána, nikoli způsob antikoagulace. 
 
 
5.3. Parametry trombogenity a aktivace komplementu při intermitentní hemodialýze s  
polysulfonovým dialyzátorem řady FX, s designem zvyšujícím permeabilitu 
Inovace v konstrukci dialyzátoru řady FX (Fresenius Medical Care, Bad Homburg, Německo) 
spočívá ve změně vlastností krevního proudu při průtoku dialyzátorem a ve zvýšení vnitřní 
filtrace díky změně v průměru kapilár [Ronco et al 2002]. Polysulfonová membrána Helixon® 
má větší průměr pórů, menší tloušťku stěny, a tím i větší propustnost. To by mohlo vést 
k silnější aktivaci hemostázy díky hemokoncentraci v krevním kompartmentu dialyzátoru, ale i 
ke snadnějšímu průniku některých látek z dialyzačního roztoku při nárůstu zpětné filtrace a 
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další aktivaci hemostázy [Bommer et al 1996]. Dialyzátor řady FX byl proto srovnáván se 
široce užívaným dialyzátorem z řady F, který je také polysulfonový, má také charakteristiku 
high-flux, prakticky stejnou plochu membrány a biokompatibilitu srovnatelnou s dialyzátory 
s membránami z polyakrylonitrilu či polyamidu [Mujais et al 1995, Hoenich et al 2000]. 
Srovnání obou dialyzátorů bylo prováděno tak, aby byly vyloučeny či minimalizovány 
potencionální interferující faktory. Průtok krve i dialyzačního roztoku byl stejný, byla i stejná 
technika sterilizace, teplota dialyzačního roztoku a neměnné antikoagulační schéma. Studie 
byla zkřížená, takže každý nemocný byl sobě kontrolou, aby byla vyloučena interindividuální 
variabilita. K hodnocení potenciální trombogenity testovaného dialyzátoru byly použity 
doporučené senzitivní a specifické ukazatele [Lane et Bowry 1994, Lindhout 1994]. Byly 
sledovány markery hodnotící aktivaci trombocytů, koagulaci i fibrinolýzu.  
 
Navzdory podávání antitrombotických látek je možné pomocí senzitivních a specifických testů 
prokázat aktivaci hemostázy i při hemodialýze, která proběhne bez klinicky zjevných známek 
srážení [Opatrný et al 1997]. Tromby vzniklé na povrchu dialyzační membrány vedou ke 
snížení účinnosti procedur a nárůstu residuálního objemu krve v dialyzátoru. Opakovaná a 
dlouhodobá aktivace krevních destiček i koagulačních faktorů může být spojena u chronicky 
dialyzovaných s aterosklerotickými a trombotickými komplikacemi [Culleton et Wilson 1999, 
Assouad et Eknoyan 1998]. 
 
U obou druhů diayzátorů docházelo vlivem nárůstu hladin heparinu v plasmě k prodloužení 
aPTT v průběhu hemodialýzy ve srovnání se vstupními hodnotami. Vzestup plasmatických 
koncentrací PF4, který se mimo jiné uvolňuje také z cévní stěny účinkem heparinu, byl nejspíše 
způsoben jeho účinkem, neboť v počtu trombocytů v krvi nedocházelo k žádným významným 
změnám ani u jednoho druhu dialyzátoru. Hodnoty D-dimeru se v průběhu procedur u obou 
skupin také významně neměnily. Koncentrace TAT III komplexů u obou typů dialyzátorů 
významně narostly v 60. minutě procedur, u řady FX významněji a ukazují na aktivaci 
koagulace. Nicméně průměrná hodnota TAT III byla i u dialyzátoru FX v rozmezí, které jsou 
běžné i u jiných, tzv. biokompatibilních dialyzátorů [Mujais et al 1995, Schultze et al 1992]. Při 
dialýze s cuprophanovou membránou, která koagulaci aktivuje mírně, byla koncentrace TAT 
III komplexů v plasmě 7,5 µg/l ve 180. minutě [Kolb et al 1991], zatímco u hemophanové 
membrány (silně aktivující koagulaci) byly ve stejném čase registrovány hodnoty TAT III 
dokonce 15,3 µg/l. 
 
Klinický význam aktivace komplementu a s ní spojeného poklesu počtu leukocytů, je při 
hodnocení biokompatibility membrán nepochybný a existují důvody, proč se užití materiálů 
s vysokým stupněm aktivace komplementu vyvarovat [Bloembergen et al 1999]. Anafylatoxin 
C5a byl v této studii vybrán k hodnocení aktivace komplementu alternativní cestou. Jak ukazuje 
vzestup koncentrací C5a na výstupu krve z dialyzátoru, dialyzátor řady FX mírně aktivoval 
komplement na počátku hemodialýzy a způsoboval i malý pokles počtu leukocytů v krvi. 
Podobné nálezy byly zjištěny i při procedurách s dialyzátorem řady F, který patří mezi 
dialyzátory s nízkým stupněm aktivace komplementu [Grooteman et al 1995, Bloembergen et 
al 1999, Tayeb et al 2000]. Oba typy dialyzátoru se v těchto parametrech nelišily. 
 
Výše zmíněné výsledky odrážejí stav na výstupu krve z dialyzátoru, ale ve studii byly 
sledovány i hodnoty parametrů na vstupu krve do dialyzátoru, které odrážejí stav v oběhu 
nemocných. Zde byly zjištěny obdobné nálezy jako na výstupu krve z dialyzátoru (data zde 
nejsou prezentována). Aby bylo vyloučeno zkreslení hodnot na výstupu z dialyzátoru 
přestupem přes high-flux membránu do dialyzačního roztoku [Opatrný et al 1993], byly některé 
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sledované substance analyzovány i v dialyzačním roztoku. Kromě D-dimeru, který byl 
detekován v koncentraci o několik řádů nižší než v plasmě, zde nebyly sledované látky 
zastiženy. Při porovnání obou typů dialyzátorů nebyl zjištěn rozdíl v koncentracích D-dimeru 
v dialyzačním roztoku. Plazmatické hladiny markerů biokompatibility mohou být ovlivněny i 
adsorpcí k umělému povrchu [Cheung et al 1990, Opatrný et al 1995], nicméně adsorpční 
schopnost použité polysulfonové membrány je minimální a není zde důvod, aby byla adsorpční 
kapacita dialyzátorů řady F a FX rozdílná. 
 
Na základě prezentovaných výsledků je možné vyslovit závěr, že úprava designu 
polysulfonového dialyzátoru řady FX ve smyslu vyšší permeability nemá vliv na trombogenitu 
hodnocenou markery aktivace trombocytů a fibrinolýzy. Ačkoliv byla podle hodnot TAT III 
komplexů zastižena aktivace koagulace a u dialyzátoru řady FX byla mírně vyšší než u 
dialyzátoru řady F, pohybovala se v rozmezí, které je obvyklé pro jiné biokompatibilní 
dialyzátory. Pokud jde o aktivaci komplementu a změny v počtu leukocytů byl nový dialyzátor 
také srovnatelný s jinými biokompatibilními dialyzátory. 
 
 
5.4. Vybrané parametry biokompatibility při intermitentní hemodialýze s regionální 
citrátovou antikoagulací, kontrolovanou podle hladin ionizovaného kalcia 
Regionální citrátová antikoagulace (RCA) je podle zkušenosti řady autorů spojena s menším 
výskytem krvácivých příhod než při použití jiných forem antikoagulace a zároveň při ní zůstává 
mimotělní oběh (MO) dobře průchodný [Apsner et al 2001, Gabutti et al 2002, Janssen et al 
1993]. Většina studií však sleduje vliv RCA z pohledu výskytu krvácivých komplikací, 
životnosti dialyzátorů či diafiltrů a jen málo z nich posuzuje hemostázu specifickými a 
senzitivními metodami [Gabutti et al 2004, Apsner et al 2001]. Přitom platí, že pro hodnocení 
poruch hemostázy a trombogenity je laboratorní vyšetření nezbytné.  
 
Antikoagulační účinek citrátu v mimotělním oběhu se běžně kontroluje podle koagulačních 
časů [Janssen et al 1993, Mehta 1998,  Flanigan et al 1996]. V určitém rozmezí korelují 
hodnoty aktivovaného času srážení (ACT) s dobou fungování filtrů [Stefanidis et al 1995] a je-
li RCA řízena podle koagulačních časů, je možné kompletně překonat trombogenitu a předejít 
aktivaci hemostázy [Polanská et al 2004]. V posledních letech se v literatuře množí sdělení, 
doporučující kontrolu RCA a titrování dávky citrátu podle hodnot ionizovaného kalcia (iCa2+) 
v krvi opouštějící dialyzátor [Kutsogiannis et al 2000, Nuthall et al 2002, Cointault et al 2004, 
Gupta et al 2004]. Zatímco existuje korelace mezi ACT a životností filtrů, nemocní 
s vysráženými a nevysráženými filtry se neliší v hodnotách iCa2+, změřených v krvi za 
dialyzátorem [Tolwani et al 2001,Tobe et al 2003]. Dosud chybí informace o tom, zda je řízení 
regionální antikoagulace citrátem podle hodnot iCa2+ srovnatelné s kontrolou RCA podle 
koagulačních časů. Existuje málo studií zabývajících se trombogenitou a hemostázou při RCA, 
žádná z nich se nezabývá hodnocením těchto vlastností při RCA řízené podle hodnot iCa2+. 
 
V uvedené studii byly všechny mediánové hodnoty iCa2+ v průběhu hemodialýzy na výstupu 
krve z dialyzátoru menší či rovny 0,4 mmol/l, tedy v rozmezí, které většina autorů považuje za 
cílové pro plně účinnou antikoagulaci citrátem [Nuthall et al 2002, Tolwani et al 2001, Morgera 
et al 2004]. Za těchto podmínek však byly v průběhu hemodialýzy zjištěny známky aktivace 
koagulace (vzestup plazmatických koncentrací TAT III a TF) a spotřeby trombocytů (pokles 
jejich počtu v krvi) v krvi na výstupu z dialyzátoru. Souvislost interakce krve s umělým 
povrchem s uvedenými změnami je nepochybná, protože signifikantní pokles počtu trombocytů 
a nárůst TAT III a TF se manifestoval po průchodu dialyzátorem (porovnání hodnot na vstupu a 
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výstupu krve z dialyzátoru). Hodnoty ACT však svědčily pro neúčinnou antikoagulaci v MO. 
ACT také nekorelovalo s hodnotami iCa2+. Ionizované kalcium v séru nekorelovalo ani s 
žádným z ukazatelů aktivace hemostázy a trombogenity. Mezi aktivovaným časem srážení a 
některými ukazateli trombogenity byla naopak korelace zjištěna.  
 
Jednotlivé prameny, které doporučují kontrolu RCA podle hodnot iCa2+ s cílovými hodnotami ≤ 
0,4 mmol/l, se liší v množství podávaného citrátu sodného (Cointault podával citrát v podobě 
ACD-A roztoku rychlostí 29,37 mmol citrátu/h, Gupta 16,9 mmol citrátu/h, Kutsogiannis 25 
mmol citrátu/h). Rozdíly v rychlosti podání citrátových iontů jsou ovlivněny rychlostí krevního 
průtoku, typem procedury, složením dialyzačního roztoku (roztoky s různým obsahem kalcia 
a/nebo magnezia či bez nich) a dalších faktorech. Rychlost podání citrátu však nedává 
dostatečnou informaci o antikoagulačním efektu citrátu. Všichni tři citovaní autoři 
dokumentovali klinicky uspokojivý průběh procedur s RCA. V práci Cointaulta došlo 
k vysrážení diafiltru v 18% ze všech 22 procedur s průměrnou dobou vysrážení po 29 hodinách 
trvání léčby. Kutsogiannis udával u 38% diafiltrů nutnost ukončení procedury pro vysoký 
transmembránový tlak. To napovídá, že v obou studiích byla hemostáza aktivovaná a je možné, 
že při použití senzitivních a specifických metod k hodnocení trombogenity, by autoři dospěli 
k podobným pozorováním jako ve zde prezentované studii. 
 
Doporučené hodnoty iCa2+ ≤ 0,4 mmol/l po průchodu dialyzátorem/filtrem vycházejí vesměs ze 
studií při CRRT. Je otázka, zda tyto cílové hladiny je možno považovat za doporučené i pro 
intermitentní procedury. Pouze práce Morgery a spol. se týkají RCA monitorované podle 
hodnot iCa2+ u intermitentní hemodialýzy [Morgera et al 2004]. V jeho studii byly doporučeny 
cílové hodnoty pro iCa2+ za dialyzátorem 0,5-0,7 mmol/l, dialyzační roztok obsahoval 1mmol/l 
kalcia a nebyla ani rutinně upravována kalcemie na konci MO. Účinnost antikoagulace byla 
hodnocena pouze klinicky a požadovaná délka dialýzy dosažena u všech 27 nemocných kromě 
jednoho. Hemostáza nebyla laboratorně vyšetřována.  
 
Na základě těchto informací není možné jednoznačně stanovit optimální cílové hladiny pro 
iCa2+ na výstupu krve z dialyzátoru při intermitentní hemodialýze. Je zapotřebí dalších studií, 
které by měly ukázat, zda doporučené cílové hladiny pro kontinuální metody náhrady funkce 
ledvin jsou stejné i pro metody intermitentní. Takové studie budou současně vyžadovat 
podrobnější zhodnocení hemostázy, jako bylo provedeno ve zde prezentované studii. V tomto 
případě koagulační časy a další parametry komplexně posuzující hemostázu poskytovaly 
přesnější informaci o míře aktivace hemostázy, než hodnoty iCa2+, které poskytovaly jen 
informaci nepřímou. 
 
Je otázka, jaké klinické důsledky mají laboratorní nálezy pro běžnou praxi. V naší studii nebyly 
pozorovány žádné klinické známky srážení v mimotělním oběhu přes jednoznačné laboratorní 
známky aktivace koagulace i trombocytů. Nicméně aktivovaná hemostáza zvyšuje riziko jak 
trombotických, tak i krvácivých komplikací, navíc opakovaná, klinicky latentní aktivace 
hemostázy může mít ještě další negativní důsledky [Culleton et Wilson 1999, Assouad et 
Eknoyan 1998]. Nemocní v naší studii však netrpěli před zahájením studie krvácivými 
problémy, ani trombózu, a tak mohli být k uvedeným komplikacím méně náchylní. Při akutním 
selhání ledvin a multiorgánové dysfunkci (MODS) je subklinická aktivace hemostázy ještě více 
nežádoucí a pravděpodobně významně přispívá k rozvoji MODS [Hack et Zeerleder 2001].  
 
Význam aktivace komplementu s přechodnou leukopenií je v souvislosti s biokompatibilitou 
desítky let diskutován. Přestože není hodnocení jejich klinického významu jednoznačné, z 
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obavy z možných důsledků byly upřednostněny materiály, které mají malou schopnost 
aktivovat komplement a vyvolat tranzitorní leukopenii [Hakim 1998]. V uvedené studii byla 
zjištěna významná aktivace komplementu i přechodná leukopenie. Intenzita obou změn 
odpovídala použité dialyzační membráně a regionální antikoagulace citrátem je nebyla schopna 
zcela eliminovat. Podobně, jako v případě parametrů hemostázy a trombogenity, nebyla mezi 
koncentracemi C5a a počtem leukocytů na straně jedné a iCa2+ na straně druhé zjištěna žádná 
korelace. C5a složka komplementu a počet leukocytů v krvi nekorelovaly ani s aktivovaným 
časem srážení a ukazateli trombogenity. Nárůst C5a a pokles počtu leukocytů byl významný i 
v  podskupině nemocných, kde hemodialýzy proběhly podle doporučení o cílových hladinách 
iCa2+. Podobné nálezy byly pozorovány u polymetylmetakrylátu či celulózacetátu, tedy 
membrán slabě aktivujících komplement, kde regionální citrátová antikoagulace ve srovnání 
s heparinizací již dále nevedla ke snížení aktivace komplementu a poklesu leukocytů v krvi 
[Böhler et al 1993,  Bos et al 1997]. Ve studii prezentované autorkou nebyla sledována 
degranulace leukocytů. Pro ni je podle pokusů in vitro i in vivo klíčovým mediátorem kalcium 
a nikoli komplement. Tomu odpovídá i zjištění, že RCA při užití různých dialyzačních 
membrán úplně eliminuje nebo významně inhibuje uvolnění myeloperoxidázy a lactoferinu 
[Böhler et al 1993, Bos et al 1997, Gitters et al 2005].  
 
Není možné vyloučit, že dosažení ještě nižších koncentrací ionizovaného kalcia by omezilo 
aktivaci komplementu a leukopenii nebo je úplně eliminovalo. Pokud by se v dalších studiích 
ukázalo, že nižší hladiny iCa2+ snižují nebo eliminují i zde přítomnou aktivaci komplementu a 
leukopenii, bylo by třeba vyřešit, zda tyto změny jsou ještě klinicky významné. 
 
 
 6. Závěry a podněty pro další výzkum 
 
6.1. Vliv proplachu s heparinem na vybrané parametry biokompatibility u kontinuálních  
mimotělních metod nahrazujících funkci ledvin 
 
Ve studii sledující vliv proplachu s heparinem na parametry biokompatibility u kontinuálních 
metod náhrady funkce ledvin dospěla autorka této práce k následujícím závěrům: 

1) Nemocní indikovaní k CVVHDF mají komplexní poruchu hemostázy, která 
zahrnuje aktivaci trombocytů, koagulaci i fibrinolýzu. 

2) U těchto nemocných jsou již před zahájením CVVHDF známky aktivace 
komplementu s vysokými hladinami C5a a také vysoký počet leukocytů krvi 
v porovnání s kontrolním souborem zdravých osob. 

3) Příprava mimotělního oběhu před CVVHDF různým způsobem proplachu 
(fyziologický roztok bez heparinu, fyziologický roztok s přísadou 2000 IU 
heparinu/l a hodinový proplach fyziologickým roztokem s 10000 IU heparinu/l 
s recirkulací) nemá vliv na chování parametrů trombogenity, aktivaci komplementu 
a počet leukocytů v krvi během CVVHDF a nesníží spotřebu podávaných 
antikoagulacií. 

 
Lze tedy uzavřít, že proplach mimotělního oběhu roztokem s heparinem, provedený před 
zahájením CVVHDF, nepřináší prospěch z pohledu snížení trombogenity, potřeby 
antikoagulancií a eliminace negativního vlivu umělého povrchu na další parametry 
biokompatibility. Proplach s heparinem u dialyzátorů s membránou z polysulfonu či AN69 lze 
proto považovat za zbytečný. Chování parametrů biokompatibility a jejich ovlivnění 
proplachem s heparinem však bude nutno u jiných druhů membrán experimentálně ověřit. 
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6.2. Vliv regionální citrátové antikoagulace na vybrané parametry biokompatibility u 
kontinuálních  mimotělních metod nahrazujících funkci ledvin 
 
Z práce studující vliv regionální antikoagulace citrátem (RCA) u kontinuální venovenozní 
hemodiafiltrace (CVVHDF) vyplynula následující zjištění: 

1) U nemocných indikovaných k CVVHDF s regionální antikoagulací citrátem, kteří 
mají výrazně narušenou hemostázu již před začátkem léčby mimotělní eliminační 
metodou, dokáže RCA překonat trombogenitu umělého povrchu a vyloučit další 
aktivaci hemostázy v mimotělním oběhu. To navíc platí pro CVVHDF s tzv. 
postdilučním uspořádání, které je z hlediska srážení krve v mimotělním okruhu 
rizikovější.  

2) RCA je možné provádět, aniž by se nezměnily koagulační časy v systémové krvi 
nemocných. To má podstatný význam v redukci počtu krvácivých příhod u 
nemocných s vysokým rizikem krvácení. 

3) Podobného překonání trombogenity mimotělního systému je možné dosáhnout i při 
CVVHDF se systémovou heparinizací, ale jen za cenu výrazně prodloužených 
koagulačních časů v systémové krvi nemocných, tedy za cenu vysokého rizika 
krvácení. 

4) Citrátová antikoagulace neeliminuje u CVVHDF aktivaci komplementu a 
přechodnou leukopenii ani při užití polysulfonové membrány, která slabě aktivuje 
komplement. Chování obou parametrů je obdobné jako u intermitentních procedur 
s polysulfonovými dialyzátory při antikoagulaci heparinem a determinující je v 
tomto případě membrána, nikoli způsob antikoagulace. 

 
 
6.3. Parametry trombogenity a aktivace komplementu při intermitentní hemodialýze s  
polysulfonovým dialyzátorem řady FX, s designem zvyšujícím permeabilitu 
 
Z analýzy chování parametrů trombogenity, aktivace komplementu a změn počtu leukocytů u 
vysoce propustného, polysulfonového dialyzátoru řady FX vyplynulo: 

1) Úprava designu ve smyslu zvýšení permeability dialyzátoru nemá vliv na 
trombogenitu hodnocenou markery aktivace trombocytů a fibrinolýzy.  

2) Aktivace koagulace zjištěná jedním z ukazatelů v jednom z odběrových časů byla 
sice mírně vyšší u testovaného dialyzátoru FX než u dialyzátoru řady F, ale 
pohybovala se v mezích, které jsou obvyklé i u jiných, vysoce biokompatibilních 
membrán.  

3) Při hodnocení intenzity aktivace komplementu a poklesu počtu leukocytů v krvi 
bylo chování dialyzátoru se změněným designem obdobné jako u dalších 
dialyzátorů s vysokou biokompatibilitou. 

 
 
6.4. Vybrané parametry biokompatibility při intermitentní hemodialýze s regionální 
citrátovou antikoagulací, kontrolovanou podle hladin ionizovaného kalcia 
 
V práci zabývající se kontrolou regionální antikoagulace citrátem podle hodnot ionizovaného 
kalcia u intermitentní hemodialýzy bylo zjištěno následující: 
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1) Přes dosažení doporučených cílových hodnot ionizovaného kalcia ≤ 0,4 mmol/l – 
dosud považovaných za účinně bránící srážení krve – není kompletně překonána 
aktivace hemostázy v mimotělním oběhu. Tato aktivace je však pouze subklinická. 

2) Při hemodialýze s RCA nekorelují hodnoty iCa2+ s koagulačními časy a s ukazateli 
trombogenity, zatímco aktivovaný čas srážení (ACT) koreluje s některými ukazateli 
trombogenity.  

3) Při hemodialýze s  polysulfonovými dialyzátory nezabrání regionální citrátová 
antikoagulace mírné, ale statisticky významné aktivaci komplementu a poklesu 
počtu leukocytů v krvi. 

4) Doporučené cílové hodnoty iCa2+ pro RCA při intermitentní hemodialýze je třeba 
dále přesněji stanovit a posoudit význam subklinicky aktivované hemostázy, 
aktivace komplementu a leukopenie na organismus jak z pohledu krátkodobého, tak 
i při opakované dlouhodobé expozici. 

 
 
7. Summary 
 
7.1. The effect of heparin rinse on selected biocompatibility parameters in continuous 
extracorporeal renal replacement therapy methods 
 
In her study assessing the effect of heparin on biocompatibility parameters in continuous renal 
replacement therapy methods, the author has made the following conclusions: 

1) Patients scheduled for CVVHDF show comprehensive hemostasis impairment 
involving thrombocyte activation, coagulation, and fibrinolysis. 

2) These patients show, already prior to CVVHDF initiation, signs of activation of 
complement with high C5a levels and, also, high leukocyte count compared with a 
control group of healthy individuals. 

3) Preparation of the extracorporeal circuit before CVVHDF using various techniques 
of rinse (heparin-free saline, saline with 2,000 IU heparin/L and one-hour saline 
rinse using 10,000 IU heparin/L with recirculation) has no effect on the behavior of 
thrombogenicity parameters, complement activation and leukocyte count during 
CVVHDF and will not reduce the consumption of anticoagulants administered. 

 
Hence, it can be concluded that heparin rinse of the extracorporeal circuit prior to CVVHDF 
initiation will confer no benefit in terms of reduced thrombogenicity, need for anticoagulants, 
and elimination of the adverse effect of the artificial surface on the other biocompatibility 
parameters. Thus, heparin rinse of polysulfone or AN69 membrane dialyzers can be considered 
unnecessary. Still, the behavior of biocompatibility parameters and their modulation by heparin 
rinse are to be tested in experiment with other types of membranes. 
 
 
7.2. The effect of regional citrate anticoagulation on selected biocompatibility parameters 
with continuous extracorporeal renal replacement therapy methods 
 
The following findings have been derived from the study investigating the effect of regional 
citrate anticoagulation (RCA) in continuous venovenous hemodiafiltration: 

1) In patients scheduled for CVVHDF using regional citrate anticoagulation (RCA), 
with heavily impaired hemostasis already prior to initiation of therapy using an 
extracorporeal method of elimination, RCA is well able to overcome artificial 
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thrombogenicity and to eliminate future extracorporeal circuit hemostasis activation. 
The same applies to CVVHDF using what is called postdilution arrangement, 
associated with increased risk in terms of blood coagulation in the extracorporeal 
circuit.  

2) RCA can be performed without changing coagulation times in the systemic blood of 
patients. This is most important for reducing the rate of hemorrhagic events in 
patients at high risk for bleeding. 

3) Similar elimination of extracorporeal circuit thrombogenicity can be obtained when 
using CVVHDF in combination with systemic heparinization, this, however, only at 
the cost of appreciably extended coagulation times in the systemic blood of patients, 
i.e., at a high risk for bleeding. 

4) In CVVHDF, citrate coagulation will not eliminate complement activation and 
transient leucopenia even while using the polysulfone membrane mildly activating 
the complement system. The behavior of both parameters is similar to those seen 
with polysulfone-dialyzer intermittent procedures, and with heparin anticoagulation. 
The determinant in this particular case is the membrane, not the technique of 
anticoagulation. 

 
 
7.3. Parameters of thrombogenicity and complement activation during intermittent 
hemodialysis with polysulfone FX-series dialyzers, and a permeability-increasing design 
 
The following conclusions can be drawn using an analysis of thrombogenicity parameters, 
complement, and changes in leukocyte count using a highly permeable, polysulfone FX-series 
dialyzer: 

1) Design modification in terms of increased dialyzer permeability has no effect on 
thrombogenicity using markers of thrombocyte activation and fibrinolysis.  

2) While the coagulation activation, as determined using a collecting period, was 
mildly higher with the tested FX-series dialyzer compared with an F-series dialyzer, 
it still was within the range usual for other, highly biocompatible membranes.  

3) When assessing the rate of complement activation and the decrease in leukocyte 
levels, the pattern of behavior of the dialyzer with a modified design was similar to 
that seen with other high-biocompatibility dialyzers. 

 
 
7.4. Selected biocompatibility parameters in the presence of intermittent hemodialysis 
using regional citrate anticoagulation, as controlled using ionized calcium levels 
 
The following findings were made in a study addressing regional citrate anticoagulation control 
using the levels of ionized calcium with intermittent hemodialysis: 

1) Activation hemostasis in the extracorporeal circuit is not completely overcome 
despite achieving the recommended target ionized calcium values ≤ 0.4 mmol/l, 
regarded as levels effectively preventing blood coagulation to date. However, the 
activation is subclinical only. 

2) When using RCA-based hemodialysis, iCa2+ values do not correlate with 
coagulation times and thrombogenicity markers, whereas activated coagulation time 
(ACT) does correlate with some thrombogenicity markers. 
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3) During hemodialysis using polysulfone dialyzers, regional citrate anticoagulation 
will not prevent mild yet significant complement activation and a decrease in 
leukocyte count. 

The recommended target iCa2+ values for RCA in intermittent hemodialysis should be further 
specified while also assessing the effect of subclinically activated hemostasis, complement 
activation and leukopenia on the body both in the short term and during long-term multiple 
exposure. 
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