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Druhy mimotelovej
eliminačnej liečby



MEL 
- Zahŕňa v sebe viaceré spôsoby liečby, pomocou 

ktorých sa usilujeme upraviť zloženie a vlastnosti 
krvi s cieľom pozitívne ovplyvniť chorobný proces 
v zmysle vyliečenia alebo aspoň zastavenia 
pokračujúceho procesu alebo stabilizácie 
klinického stavu pacienta.

- Podstatnú časť týchto metód mimotelovej
eliminačnej liečby tvoria metódy, ktoré patria do 
oblasti renálnej nahradzujúcej terapie (RNT), ktoré
sú v anglosaskej literatúre označované ako RRT 
(Renal Replacement Therapy).



Jednotlivé metódy MEL sú určené pre pacientov:
- akútnych
- chronických

K dosiahnutiu požadovaného stavu postačuje 
niekedy

- 1 výkon trvajúci niekoľko hodín
- 1 výkon trvajúci niekoľko desiatok hodín
- kombinácia jednotlivých výkonov
- denne sa opakujúci výkon, za určitých    

okolností aj 2 HD/deň ( hyperkalémia)
- roky trvajúca liečba
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Jednotlivé metodiky CRRT - sú zvlášť vhodné v prípade 
hemodynamicky instabilných pacientov s ARI, ale taktiež pre 
„ťažké stavy“ z iných príčin – napr. septikémia.

Medzi najčastejšie pouţívané techniky v súčasnosti patrí: 

- CVVHF – kontinuálna veno-venózna hemofiltrácia, 

- CVVHD – kontinuálna veno-venózna hemodialýza, 

- CVVHDF – kontinuálna veno-venózna hemodiafiltrácia, 

- CAVHF – kontinuálna artério-venózna hemofiltrácia, 
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- CAVHD – kontinuálna artério-venózna hemodialýza, 

- CAVHDF - kontinuálna artério-venózna hemodiafiltrácia, 

- SCUF – pomalá kontinuálna ultrafiltrácia

Do MEL ďalej zahŕňame HEMOPERFÚZIU, 
najčastejšie v kombinácii s HD 
cez aktívne uhlie alebo umelú živicu 
pri rozličných intoxikáciach, alebo



Tabuľka:  Všeobecné indikácie pre HD a HP pri otravách

 1. Progresívne zhoršovanie klinického stavu napriek 
intenzívnej podpornej liečbe

 2. Závažná otrava s depresiou CNS vedúcou k 
hypoventilácii, hypotermii a artériovej hypotenzii

 3. Zhoršenie endogénnej exkrečnej funkcie pri hepatálnej, 
renálnej a kardiálnej insuficiencii

 4. Otravy toxínmi, pri ktorých eliminačnou metódou 
dosiahneme rýchlejšiu elimináciu ako endogénnou cestou 
pečeňou a obličkami

 5. Otravy toxínmi s pretrvávajúcimi toxickými účinkami, 
napr. metanolom, etylénglykolom, parakvátom

 Lek Obz, 57, 2009, č. 1, s. 25  doc. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD., mim. prof.,



Obličkové funkcie nahradzujúca liečba (RRT)

 Fyzikálne princípy

 Liečebné modality
 Hemodialýza

 Peritoneálna dialýza

 Transplantácia

 Ktorá je najlepšia?



Fyzikálne princípy

 Semipermeabilná membrána
- v úlohe sítka, veľkosť látok

 Difúzia
- different concentrations equal out over time,

if solute transfer is possible

 Ultrafiltrácia
- voda prestupuje v smere tlakového gradientu

 Konvekcia – konvektívny transport
- látky sú strhávané prietokom tekutiny

 Osmóza
- prestup vody do miesta s vyššou konc. látky



Semipermeabilná membrána

Stredné molekuly
napr.
2-mikroglobulin

Prestup vody
iba malý odpor

Erytrocyty

Leukocyty

Veľké bielkoviny,
napríklad- albumin

Polopriepustná membrána funguje podobne ako  jemné sítko,
iba častice, ktoré sú primerane veľké dokážu prestúpiť.

Malé molekuly
napr. urea



Difúzia

Štart:
Rozdielna 
koncentrácia

Koniec:
Vyrovnané koncentrácie
na oboch stranách membrány

Difúzia: náhodilý pohyb všetkých molekúl
(tzv Brownov pohyb)

REMARK: difúzia je rýchlejšia pre malé molekuly

čas



Otázka

Dokážeme regulovať difúziu?

Chceme:
- Vysoké odstraňovanie urey
- Kontrolované odstraňovanie kália
- Veľmi limitovanú difúziu sodíka
Ako?



Selektivita difúzie

Molekuly urey

Dialyzát Krv

Na+- iony

Dialyzát Krv

membrána membrána

Koncentrácia je rovná difúzii

Koncentračný gradient je nevyhnutný pre diffúziu



Ultrafiltrácia / Konvekcia

Tlak, ev. podtlak umožňuje prestupu vody a rozpustených látok

Čas
Tlak



Ultrafiltrácia

Ultrafiltrácia tlakom 
(pretlakom)

Ultrafiltrácia podtlakom

Dialyzát Krv

Membrána

Klapka

Pretlak

Podtlak

Membrána

klapka

Dialyzát Krv



Diffúzia a Konvekcia

Difúzia je pomalý proces
(cukor v šálke kávy)

Konvekciu urýchľuje
(zamiešanie lyžičkou)



Osmóza

Time

Rozpustené molekuly nedokážu prejsť cez membránu:

Koncentračný gradient privádza vodu cez mebránu

tendencia vyrovnania koncentrácií



Liečebné modality RRT

TransplantáciaTransplantácia

Renal Replacemant
Therapy (RRT)

Renal Replacemant
Therapy (RRT)

HemodialýzaHemodialýza

HemofiltráciaHemofiltrácia

HemodiafiltráciaHemodiafiltrácia

Peritoneálna dialýzaPeritoneálna dialýza

Automatizova
-ná PD

Automatizova
-ná PD

CAPDCAPD



Cievny prístup

Dočasný 
dvojcestný 
katéter

Dilatovaná
véna

Spojenie žily 

a tepny

Uzatvorený 
dolný

koniec žily

Jugulárna žila 
(v. jugul. 
Interna)

aorta

- Používa sa niekoľko rokov
- Potrebná je operácia
- Čakanie niekoľko týždňov na vyzretie
- ideálna pre dlhodobé používanie

-použitie iba niekoľko týždňov
- ľahká inzercia
- okamžité použitie
- idealny pre akútnu liečbu



Hemofiltrácia

Krv od 
pacienta

Návrat krvi 
pacientovi

Ultrafiltrát

Dialyzátor

 Ultrafiltrácia pacientovej krvi

 Podanie adekvátneho objemu substitučného roztoku

 Vyváženie ultrafiltrátu a substitučného roztoku!

 Dobrá clearance pre stredné molekuly a malé rozpustné látky

Substitučný
roztok



Hemodialýza

Čerstvý 

dialyzát

Prívod krvi

od pacienta

Návrat krvi 

pacientovi

použitý 

dialyzát

Objemová kontrola –

Bilančná komôrka
Dialyzátor

 Očisťovanie krvi hlavne difúziou

 Vynikajúca clearance pre malé molekuly

 Relatívne nízka clearance pre stredné molekuly

 Bezpečnosť pacienta: výborná objemová kontrola (bilančná
komôrka) 



Online - Hemodiafiltrácia

Čerstvý dialyzát

Pre- dilučný

Prívod krvi 

Od pacienta

Návrat krvi

pacientovi

Dialyzát - odpad

Objemová

kontrola
Dialyzátor

Sterilná filtrácia
Substitučný roztok           post-dilučný

 Kombinácia výhod oboch – HD aj HDF

 Vynikajúca clearance pre malé soluty, výborná pre stredné molekuly

 Online preparácia substitučného roztoku: cenová výhodnosť liečebnej 
metódy.



Obličkové funkcie 
Ako ich nahradiť

Function HD PD Transplantation

Water balance ++ + ++

Urea removal ++ + ++

Electrolyte removal ++ ++ ++

Acid-base-balance + ++ ++

Erythropoietin -- -- ++

Vitamin D activation -- -- ++



Výber modalít – niektoré argumenty

 HD je efektívnejšia než PD

 PD je kontinuálna liečba

 No residual function:

 Adekátna dialyzačná dávka na PD je ťažšie 
dosiahnuteľná

 Transplantácia je lepšia, ale musí byť možná
 Dosažitelnosť orgánov
 Pacient musí byť operovaný
 Rekurencia základného ochorenia, 

napr. obštrukcia moču



Ne-medicínske faktory ovplyvňujúce výber 
modality RRT 

Nissensen et al., Kidney Int 43, suppl 40: S120-S127, 1993 

 Finančné možnosti / úhrada 

 Vzdelanostný deficit

 Lekárova zaujatosť, náklonnosť

 Dostupnosť zdrojov

 Sociálne zvyklosti

 Kultúrne zvyklosti



Iniciacia a výber modality pre RRT liečbu

Návrh základnej stratégie

Včasné odoslanie
pacienta 

do kompetentnej
nefrologickej
starostlivosti

Včasné odoslanie
pacienta 

do kompetentnej
nefrologickej
starostlivosti

zahájenie
dialýzy

zahájenie
dialýzy

Vybratie si 
zo všetkých 

modalít

Vybratie si 
zo všetkých 

modalít

Peritoneálna dialýza:
APD, CAPD

Peritoneálna dialýza:
APD, CAPD

Hemodialýza / Hemofiltrácia
Hemodiafiltrácia

Hemodialýza / Hemofiltrácia
Hemodiafiltrácia

TransplantáciaTransplantácia



Výber modality
Záver

 Pri zahájení dialyzačnej liečby, musia mať všetci 
pacienti možnosť výberu jednotlivých modalít

 Výber RRT liečby je vysoko individuálne 
rozhodnutie doktora a jeho pacientov

 Pacient s ESRD môže byť liečený rôznymi 
spôsobmi RRT počas svojho života

 Liečebné modality pre ESRD sú vzájomne sa 
doplňujúce a nie competitívne. 



ĎĎakujem Vakujem Váám za pozornosm za pozornosťť



KlasifikKlasifikáácia cia ššttáádidiíí CKD CKD –– ciele, klinickciele, klinickáá manifestmanifestááciacia
(NKF (NKF –– K/DOQI, 2002)K/DOQI, 2002)

Štá-
dium

opis GF 
(ml/s/1,7
3m2)

Cieľ Klinická
manifestácia

1. Poškodenie obličiek 
s norm., al. vyššou 
GF 

do 1,5 Diagnostika, terapia nefropatie a 
jej progresie, jej sprievodných 
ochorení, znížiť CVS ochorenia s 
cieľom spomaliť progresiu

Znaky poškodenia 
(nefrotický,nefritický
sy, tubulopatie, 
asymptomatický nález 
pri zobrazo-vacích
vyšetre-niach), 
nefrogénna
hypertenzia

2. Poškodenie obličiek 
s mierne zníženou 
GF

1,0 -1,49 Určenie progresie Mierne komplikácie

3. Stredne znížená GF 0,5-0,99 Zhodnotenie a liečba komplikácií Stredne vážne 
komplikácie

4. Ťažké zníženie GF 0,25-0,49 Príprava na HD a Tx Závažné komplikácie

5. Obličkové zlyhanie pod 0,25 Dialýza, tx Urémia, KVS 
ochorenia


