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Chorzy hemodializowani ze zwiêkszonym ryzykiem krwawienia mog¹
byæ dializowani z zastosowaniem metod ograniczonej antykoagulacji obejmuj¹cych przelewanie dializatora, regionalne stosowanie cytrynianów, regionaln¹ heparynizacjê lub zastosowanie b³on o niskiej trombogennoci.
Metody ograniczonej antykoagulacji
nie s¹ w pe³ni efektywne, obci¹¿aj¹
dodatkow¹ prac¹ zespó³ dializacyjny i
stwarzaj¹ ryzyko powik³añ. Celem
przeprowadzonych badañ by³a ocena
przydatnoci klinicznej dializatorów
Nephral ST z b³on¹ poliakrylonitrylow¹ pokryt¹ warstw¹ polietylenoiminy
wi¹¿¹c¹ heparynê u chorych hemodializowanych z ryzykiem krwawienia. U
12 chorych ze zwiêkszonym ryzykiem
krwawienia wykonano 121 hemodializ
u¿ywaj¹c dializatory Nephral ST. W
czasie zabiegów nie podawano heparyny. Stopieñ wykrzepiania w dializatorze i ¿ylnym odpowietrzniku oceniano wizualnie w 4-stopniowej skali. U
chorych oznaczano liczbê p³ytek krwi,
czas czêciowej tromboplastyny po
aktywacji (APTT), czas trombinowy
(TT), antytrombinê III oraz stê¿enie ddimerów przed dializ¹, po 15, 120 i 240
minutach. ¯aden zabieg nie by³ powik³any masywnym wykrzepianiem uniemo¿liwiaj¹cym kontynuowanie hemodializy. W wiêkszoci zabiegów stwierdzono ladowe lub niewielkie wykrzepianie w dializatorze i odpowietrzniku.
Nie stwierdzono istotnych ró¿nic w
liczbie p³ytek i poziomie AT III w czasie dializy. Obserwowano nieznaczne
wyd³u¿enie czasu TT i APTT po 15 minutach dializy, co by³o najprawdopodobniej nastêpstwem uwolnienia niewielkiej iloci heparyny zwi¹zanej z
b³on¹. APTT i TT po 120 i 240 minutach znajdowa³y siê w przedziale wartoci prawid³owych, co wraz z nieznacznym wzrostem stê¿enia d-dimerów po 240 minutach przemawia³o za
wzrostem ryzyka wykrzepiania podczas ocenianych zabiegów. Zastosowanie dializatorów Nephral ST pozwala na prowadzenie dializy bezheparynowej u chorych zagro¿onych ryzykiem krwawienia.

Hemodialyzed patients with increased risk of bleeding can be
dialyzed according to a method of limited anticoagulant use including saline
flush technique, regional citrate anticoagulation, regional heparinization or
use of membranes with low thrombogenic properties. Methods that limit
anticoagulation use are not completely
effective, increase work load for the
dialysis team and create a risk of complications. The aim of the study was
to evaluate the clinical usefulness of
Nephral ST dialyzers with poli-acrylonitrile membranes treated with
polyethylenimine binding heparin in
hemodialyzed patients with increased
risk of bleeding. In 12 patients with increased bleeding risk, 121 hemodialyzed sessions were performed utilizing Nephral ST dialyzers. Heparin
was not administered during the procedure. Degree of clotting of the dialyzer and the venous drip chamber was
evaluated using a 4-degree visual
scale. Platelet count, partial activation
time of thromboplastine (APTT),
thrombin time (TT), antithrombin III, as
well as d-dimer concentrations were
measured before dialysis and after 15,
120 and 240 minutes of procedure. No
complications of massive clotting necessitating premature termination of
dialysis was noted. In most sessions
trace or small clotting was observed
in the dialyzers and drip chambers. No
significant differences in platelet count
and AT III levels were measured. Increased TT and APTT after 15 minutes
of dialysis were observed, which was
probably due to release of small
amounts of dialyzer membrane
heparin. After 120 and 240 minutes
these values returned to normal
ranges. These observations along with
increased d-dimers after 240 minutes
suggested an increased risk of clotting
during evaluated sessions. Application of Nephral ST dialyzers permits for
heparin-free dialysis procedure in patients with increased risk of bleeding.
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Zabieg hemodializy wi¹¿e siê z aktywacj¹ krzepniêcia w uk³adzie zewnêtrznym
obejmuj¹cym ig³y, ³¹czenia i dializator. Wykrzepianie w uk³adzie zewnêtrznym zale¿y
od trombogennoci materia³ów, hemostazy pacjenta i dynamiki p³ynowej wynikajacej z prêdkoci przep³ywu krwi i wielkoci
ultrafiltracji. Podawanie heparyny-podstawowego antykoagulanta w czasie hemodializy jest niezbêdne, aby zapobiec krzepniêciu krwi [1,20].
Heparyna nie frakcjonowana (UFH) pocz¹tkowo stosowana powszechnie w hemodializoterapii poprzez zwiêkszanie aktywnoci antytrombiny III hamuje dzia³anie protrombiny i czynnika Xa, ponadto uwalnia ze
ródb³onka naczyniowego inhibitor zewn¹trzpochodnej drogi krzepniêcia (TFPI-tissue
factor pathway inhibitor), co odpowiada za
ok. 30% efektu antykoagulacyjnego. UFH
hamuje równie¿ prokoagulacyjne dzia³anie
neutrofilów, aktywuje fibrynolizê i dzia³a immunomoduluj¹co zmniejszaj¹c m.in. stê¿enie TNFalfa [14]. Stosowanie heparyny u
chorych przewlekle hemodializowanych
mo¿e prowadziæ do niekorzystnych efektów
w postaci krwawieñ, osteoporozy, ma³op³ytkowoci, dyslipidemii i hipoaldosteronizmu
zwiêkszajacego ryzyko hiperkalemii. Ryzyko tych niekorzystnych dzia³añ UFH wydaje siê mniejsze przy stosowaniu heparyn
drobnocz¹steczkowych (LMWH) otrzymywanych drog¹ depolimeryzacji heparyny
niefrakcjonowanej. Ich dzia³anie charakteryzuje kilkakrotnie wiêksze hamowanie
czynnika X ni¿ protrombiny i mniejsze powinowactwo do bia³ek osocza i ródb³onka,
co rzadziej prowadzi do niedoboru takich
czynników jak TFPI. Jednorazowa dawka
wstêpna heparyny drobnocz¹steczkowej
wystarcza na kilka godzin dializy, gdy¿ czas
pó³trwania LMWH wynosi 2-3 godziny
[6,14].
Heparynizacja niezbêdna w czasie hemodializy zwiêksza ryzyko krwawienia w
czasie i po zabiegu. Korzystne efekty
zmniejszenia dawki heparyny s¹ istotne nie
tylko u chorych z ryzykiem krwawienia z
powodu choroby podstawowej, lecz tak¿e
w d³u¿szej perspektywie w celu minimalizowania ryzyka utajonego krwawienia.
Sama mocznica bowiem zwiêksza ryzyko
krwawienia poprzez hamowanie cyklooksygenazy z redukcj¹ konwersji kwasu arachidonowego do tromboksanu, zaburzon¹
agregacjê p³ytek i upoledzenie wazokonstrykcji [8,11].
Ryzyko krwawienia jest szczególnie
du¿e u chorych hemodializowanych w okresie oko³ooperacyjnym i oko³obioptycznym,
u pacjentów ze schorzeniami przewodu pokarmowego powik³anymi krwawieniem i u
chorych oddzia³ów neurologicznych i neurochirurgicznych z powik³aniami mózgowonaczyniowymi. Niema³¹ grupê zwiêkszonego ryzyka stanowi¹ hemodializowani z nefropati¹ i retinopati¹ cukrzycow¹ zagro¿eni
powik³aniami okulistycznymi. Koniecznoæ
zaniechania antykoagulacji mo¿e obejmowaæ chorych ze skaz¹ krwotoczn¹ oraz coraz rzadziej widywanych pacjentów z zapaleniem osierdzia, u których heparynizacja
jest ryzykowna [2,18].
Ograniczenie antykoagulacji u chorego
hemodializowanego z ryzykiem krwawienia
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Tabela I
Czêstoæ wykrzepiania w dializatorze i liniach u chorych z ryzykiem krwawienia dializowanych z
zastosowaniem dializatorów Nephral ST.
Frequency of clothing in dialyzers and lines in patients with bleeding risk dialyzed with the use of Nephral ST dialyzers.
Wskazania

Liczba dializ

"0"

"1-2"

"3"

"4"

Zabieg operacy jny

24

1

23

0

0

Anty koagulacja doustna

21

6

15

0

0

Trom bocy topenia

61

4

57

0

0

Krw aw ienie narz¹dow e

15

0

14

1

0

jest mo¿liwe poprzez:
-heparynizacjê minimaln¹,
-heparynizacjê regionaln¹,
-przep³ukiwanie uk³adu ³¹czeñ i dializatora sol¹ fizjologiczn¹ (intermittent saline flushes=ISF),
- regionalne stosowanie cytrynianu,
- systemowe podawanie prostacykliny,
- stosowanie b³on o niskiej trombogennoci.
Heparynizacja minimalna polegaj¹ca na
wyd³u¿eniu wyjciowego czasu krzepniêcia
o 40% nie eliminuje ryzyka krwawienia.
Równie¿ regionalna heparynizacja nie jest
obecnie stosowana, gdy¿ wi¹¿e siê z ryzykiem pónego krwawienia wynikaj¹cego z
ró¿nych pó³okresów trwania heparyny i protaminy. Regionalne zastosowanie cytrynianu jest k³opotliwe i pracoch³onne; konieczne jest u¿ycie dwóch pomp (jedna dla cytrynianu, druga dla chlorku wapnia, metoda
ta stwarza ryzyko powik³añ w postaci hiperi hipokalcemii, hipernatremii i alkalozy metabolicznej z powodu wytwarzania wodorowêglanu z podanego cytrynianu [7,12,17].
Prostacyklina nie znalaz³a trwa³ego miejsca
w dializoterapii chorych z ryzykiem krwawienia a jej stosowanie wi¹¿e siê z epizodami
hipotonii i biegunek [1,6]. W praktyce u chorych hemodializowanych z ryzykiem krwawienia stosuje siê przep³ukiwanie uk³adu
kr¹¿enia zewn¹trzustrojowego 100-250 ml
0,9% NaCl co 10-15 minut [16,20].
Poszukiwania b³on dializacyjnych o niskiej trombogennoci doprowadzi³y do powstania dializatorów Nephral ST, w których
znana od lat poliakrylonitrylowa b³ona AN69
jest pokryta kationowym polimerem polietylenoimin¹, co umo¿liwia powierzchniowe
wi¹zanie heparyny z zachowaniem jej w³asnoci antykoagulacyjnych [5].
Cel pracy
Celem pracy by³a ocena przydatnoci
klinicznej dializatorów Nephral ST u chorych
hemodializowanych z ryzykiem krwawienia.
Materia³ i metodyka

Badaniem objêto 12 chorych przewlekle hemodializowanych, u których wykonano ³¹cznie 121 hemodializ
u¿ywaj¹c dializatorów Nephral ST. Ryzyko krwawienia
u chorych wynika³o z trombocytopenii, doustnej antykoagulacji, okresu oko³ooperacyjnego, krwawienia z przewodu pokarmowego, krwioplucia i krwawieñ z nosa. W
czasie 4-godzinnej hemodializy nie podawano heparyny. Przep³yw krwi podczas zabiegu wynosi³ 250-300 ml/
min. a p³ynu dializacyjnego 500 ml/min. Przed rozpoczêciem dializy dializator p³ukano 2 l soli fizjologicznej z
dodatkiem 10000 j. UFH, któr¹ wyp³ukiwano z dializatora i ³¹czeñ przed pod³¹czeniem linii ¿ylnej. W czasie hemodializy monitorowano cinienie ¿ylne, têtnicze i przezb³onowe. U chorych oznaczano liczbê p³ytek krwi, czas
czêciowej tromboplastyny po aktywacji, czas trombinoPrzegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 1

wy, antytrombinê III oraz stê¿enie d-dimerów przed dializ¹, po 15, 120 i 240 minutach. Krew do badañ pobierano z czêci ¿ylnej uk³adu ³¹czeñ. Stopieñ wykrzepiania
w dializatorze i odpowietrzniku ¿ylnym oceniano wizualnie w 4-stopniowej skali. Wartoæ "0" przypisywano sytuacji, gdy dializator i odpowietrznik nie wykazywa³ zmian.
Cyfra "1" odpowiada³a ladowemu wykrzepianiu w górnej czêci dializatora, "2" wi¹za³a siê z nieznacznym
wykrzepianiem w górnej czêci i wzd³u¿ dializatora, "3"
obejmowa³a nieca³kowite wykrzepniêcie dializatora i odpowietrznika, za "4" by³a odpowiednikiem ca³kowitego
wykrzepniêcia dializatora i ¿ylnego odpowietrznika, niepodatnych na p³ukanie.

Wyniki
Na przeprowadzonych 121 hemodializ
u ¿adnego z chorych nie dosz³o do masywnego wykrzepiania zmuszaj¹cego do przedwczesnego zakoñczenia zabiegu. W 11
(9,09%) hemodializach nie zanotowano ladów wykrzepiania, w 109 (90,08%) obserwowano ladowe lub niewielkie wykrzepianie w dializatorze lub odpowietrzniku (tabela I).
Wartoci APTT przed hemodializ¹, po
120 i 240 minutach minimalnie przekracza³y zakres normy (26-36 sek) i nie ró¿ni³y siê
istotnie miêdzy sob¹. Po 15 minutach zabiegu obserwowano mierny wzrost APTT
nie wykazuj¹cy cech znamiennoci statystycznej w stosunku do wartoci przed dializ¹ (rycina 1).
Czas trombinowy przed dializ¹, po 120 i
240 minutach mieci³ siê w zakresie wartoci prawid³owych (16-26 sek), jego nieznaczne wyd³u¿enie notowano po 15 minutach zabiegu (rycina 2).
Procentowe stê¿enia antytrombiny nie
ró¿ni³y siê znamiennie przed hemodializ¹,
jak i w kolejnych oznaczeniach i mieci³y siê
w zakresie wartoci prawid³owych (75125%) (rycina 3).
Stê¿enia d-dimerów przekracza³y wartoci normy (< 0,55 mg/l) we wszystkich
oznaczeniach, przy czym ich najwiêkszy
wzrost obserwowano po 240 minutach dializy ( rycina 4). Liczba p³ytek krwi nie ró¿ni³a
siê przed i po dializie.
Dyskusja
Hemodializa u chorego ze zwiêkszonym
ryzykiem krwawienia narzuca koniecznoæ
ograniczania antykoagulacji i równoczesnej
ochrony przed wykrzepianiem w dializatorze i ³¹czeniach. Regionalna heparynizacja
i system ma³ych dawek heparyny nie znalaz³y trwa³ego zastosowania przy ryzyku krwawienia u chorych hemodializowanych. Wykazano, ¿e regionalna heparynizacja i metoda minimalnej heparynizacji powoduj¹ czêsto powik³ania w postaci krwawieñ (1019%). Trudnoæ w dobraniu optymalnej dawJ. Kopeæ i wsp.
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Rycina 1
Czas czêciowej tromboplastyny po aktywacji u chorych hemodializowanych
bez heparynizacji z zastosowaniem dializatorów Nephral ST.
Activated partial thromboblastin time In patients hemodialyzed without heparin with
the use of Nephral ST dialyzers.
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Rycina 2
Czas trombinowy u chorych hemodializowanych bez heparynizacji z
zastosowaniem dializatorów Nephral ST.
Trombin time in patients hemodialyzed without heparyn with the use of Nephral ST
dialyzers.
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Rycina 3
Antytrombina III u chorych hemodializowanych bez heparynizacji z
zastosowaniem dializatorów Nephral ST.
Antithrombin III in patients hemodialyzed without heparin with the use of Nephral
ST dialyzers.

ki protaminy i opónione krwawienia wskutek uwalniania heparyny z kompleksów z
protamin¹ przyczyni³y siê do odst¹pienia od
stosowania metody regionalnej heparynizacji u chorych z ryzykiem krwawienia [18].
Pocz¹tkowe próby dializy bezheparynowej
u pacjentów z ryzykiem krwawienia zosta³y
zarzucone z powodu zbyt czêstego wykrzepiania krwi w uk³adzie zewnêtrznym [2,4].
Pierwsze publikacje z opisem regionalnej
antykoagulacji z u¿yciem cytrynianu pojawi³y siê na pocz¹tku lat szeædziesi¹tych
ubieg³ego wieku. Poniejsze prace ró¿nych
autorów wykazywa³y przydatnoæ tej metody u chorych hemodializowanych z ryzykiem
krwawienia z niewielk¹ czêstoci¹ wykrzepiania w dializatorze i ³¹czeniach. Regionalna cytrynianowa antykoagulacja obci¹¿a
jednak¿e zespó³ dializacyjny dodatkowymi
czynnociami (dwie pompy infuzyjne do wlewu cytrynianu i wapnia, monitorowanie pH,
stê¿eñ wapnia i sodu) i stwarza ryzyko powik³añ takich jak hipo- i hiperkalcemia, hipernatremia i alkaloza metaboliczna. Metoda ta nie jest obecnie stosowana u chorych
hemodializowanych z ryzykiem krwawienia
[1,6,7,12,13,17,19]. Przydatnoæ prostacy-

Przegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 2

0

0 m in .

15 m in .

120 m in .

240 m in .

Rycina 4
Stê¿enie d-dimerów u chorych hemodializowanych bez heparynizacji z
zastosowaniem dializatorów Nephral ST.
D-dimer concentration in patients hemodialyzed without heparin with the use of
Nephral ST dialyzers.

kliny hamuj¹cej aktywnoæ p³ytek zosta³a
opisana, lecz jej szersze zatosowanie przy
hemodializie z ryzykiem krwawienia jest
ograniczone przez uboczne efekty dzia³ania
w postaci hipotonii, zaburzeñ ¿o³¹dkowo-jelitowych, uderzeñ gor¹ca i bólów g³owy [2,3].
W praktyce hemodializê u pacjenta z ryzykiem krwawienia prowadzi siê wykonuj¹c
p³ukanie ³¹czeñ i dializatora sol¹ fizjologiczn¹ co 10-15 minut. Metoda ta okrelana jako
ISF (intermittent saline flushes) nie zwiêksza ryzyka krwawienia i poprzez zapobieganie agregacji p³ytek i bia³ek hamuje procesy wykrzepiania. Nierzadko jednak obserwuje siê wykrzepianie w uk³adzie zewnêtrznym, czasem zmuszaj¹ce do wymiany ³¹czeñ i dializatora. Wykazano in vitro i in vivo,
¿e hemodylucja metod¹ ISF mo¿e indukowaæ stan nadkrzepliwoci, byæ mo¿e, wskutek spadku stê¿eñ naturalnych antykoagulantów takich jak antytrombina III, alfa-1antytrypsyna i alfa-2-makroglobulina. Warto równie¿ podkreliæ, ¿e p³ukanie ISF nie
dotyczy ³¹czeñ w odcinku przed dializatorem, co mo¿e dodatkowo sprzyjaæ wykrzepianiu. ISF nie jest wiêc niezawodn¹ metod¹, obci¹¿a personel pielêgniarski dodatko-

w¹ prac¹, zwiêksza zu¿ycie soli fizjologicznej (2-3 l na zabieg) i wymusza koniecznoæ
dodatkowej ultrafiltracji [2,15,16]. Brak niezawodnego i komfortowego sposobu prowadzenia hemodializy u chorych z ryzykiem
krwawienia sk³ania³ do poszukiwañ b³on dializacyjnych o niskiej trombogennoci. Nie
spe³ni³o oczekiwañ powstanie b³ony hemofanowej, w której czêæ grup hydroksylowych zast¹piono grupami dietyloaminoetylowymi umo¿liwiaj¹cymi wi¹zanie heparyny
na ca³ej gruboci b³ony, co jednak¿e powodowa³o woln¹ adsorpcjê (30-60 minut) i du¿¹
pojemnoæ adsorpcyjn¹ heparyny (1200020000 UI/m2) przy jej niskiej biodostêpnoci. Wprowadzenie dializatorów Nephral ST
posiadaj¹cych zdolnoæ adsorpcji b³onowej
ujemnie na³adowanych cz¹steczek heparyny stworzy³o mo¿liwoæ ich wykorzystania
u chorych hemodializowanych z ryzykiem
krwawienia. W dializatorach Nephral ST
wykorzystano znan¹ od lat poliakrylonitrylow¹ b³onê AN69, która charakteryzuje siê
wysokimi wartociami klirensowymi i znaczn¹ biozgodnoci¹. Jej powierzchnia o ujemnym ³adunku grup sulfonowych zosta³a pokryta warstw¹ polietylenoiminy dostarcza-
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jac¹ dodatnich grup aminowych, przez co
powierzchniowy ³adunek b³onowy zbli¿y³ siê
do zera. Umo¿liwi³o to adsorpcjê b³onow¹
ujemnie na³adowanych cz¹steczek heparyny, która oscyluje w granicach 900-1300 IU/
m2 heparyny niefrakcjonowanej; plateau wysycenia powierzchni b³onowej nastêpuje stosunkowo szybko, bo po ok. 5 minutach.
Zdolnoæ adsorpcyjna dla heparyny w dializatorach Nephral ST kilkakrotnie przekracza tê w³asnoæ dla b³on polisulfonowych i
trójoctanu celulozy. Heparyny drobnocz¹steczkowe wykazuj¹ mniejsz¹ adsorpcyjnoæ b³onow¹ od UFH i ulegaj¹ znacznej
desorpcji siêgaj¹cej 40-60%, która w odniesieniu do UFH nie przekracza 10-15% [5,10].
W przeprowadzonych badaniach na 121
hemodializ wykonanych u 12 chorych z ryzykiem krwawienia nie zaobserwowano
masywnego wykrzepiania zmuszaj¹cego do
przerwania zabiegu lub wymiany dializatora. W 11 hemodializach nie zanotowano
wykrzepiania, przy 109 zabiegach stwierdzono ladowe lub niewielkie wykrzepianie
w dializatorze i ¿ylnym odpowietrzniku. U
¿adnego chorego nie obserwowano nowego krwawienia lub nasilenia ju¿ istniej¹cego. Pierwsze badania oceniaj¹ce dializatory Nephral ST u chorych z ryzykiem krwawienia zosta³y przeprowadzone przez Lavaud i wsp. [10,11]. Objêli oni ocen¹ 28 chorych z ryzykiem krwawienia, u których wykonano 321 hemodializ. Masywne wykrzepianie zmuszaj¹ce do przerwania zabiegu
odnotowano przy 6 hemodializach, co stanowi³o ok. 2% ogólnej iloci wykonanych zabiegów. Mierne wykrzepianie zaobserwowano w 10% hemodializ. 283 hemodializy przebieg³y ze ladowym wykrzepianiem lub bez
zmian w dializatorze i ³¹czeniach. Kodras i
wsp. [9] porównali dializatory AN69ST i
FX100 wykonuj¹c hemodializy bez heparyny u 10 chorych z doustn¹ antykoagulacj¹.
Ca³kowite wykrzepniêcie dializatora wyst¹pi³o w 3 hemodializach z zastosowaniem
AN69ST na 30 zabiegów; obie b³ony wykaza³y podobn¹ efektywnoæ. Z kolei Evenepoel i wsp. [6] przeprowadzi³ prospektywne
randomizowane badanie u 33 chorych z ryzykiem krwawienia porównuj¹c efekty u¿ycia dializatorów Nephral ST z efektami hemodializy z regionaln¹ cytrynianow¹ antykoagulacj¹. Zaobserwowa³ w 39% zabiegów
z zastosowaniem dializatorów Nephral ST
wykrzepianie zmuszaj¹ce do wczeniejszego zakoñczenia hemodializy i stwierdzi³, ¿e
cytrynian zapewnia lepsz¹ antykoagulacjê
w porównaniu z AN69ST.
W przeprowadzonej przez nas ocenie
dializatorów Nephral ST nie odnotowano ani
jednego zabiegu z masywnym wykrzepianiem zmuszaj¹cym do przedwczesnego
zakoñczenia hemodializy. Byæ mo¿e stano-
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wi³o to odzwierciedlenie dok³adnego odpowietrzania dializatora i ³¹czeñ i uzyskiwania
maksymalnych przep³ywów krwi, co wraz z
obni¿aniem poziomu krwi w odpowietrzniku
wzmacnia³o ochronê przed wykrzepianiem.
Badania oceniaj¹ce parametry uk³adu
krzepniêcia wykonywano w rodkowej hemodializie w tygodniu; wyniki korygowano
uwzglêdniaj¹c element zagêszczenia. Procentowe stê¿enia AT III i liczba p³ytek nie
ró¿ni³y siê istotnie przed dializ¹ i w kolejnych oznaczeniach mieszcz¹c siê w zakresie wartoci prawid³owych. Nale¿y podkreliæ, ¿e po zwi¹zaniu z powierzchni¹ b³ony
AN69ST w³asnoci antykoagulacyjne heparyny zostaj¹ zachowane poprzez nienaruszalnoæ w czasie procesu nak³adania jej
miejsc wi¹zania z AT III. Heparyna w powierzchniowej warstwie jest wtedy zdolna do
wi¹zania AT III ze strumienia krwi i hamowania pocz¹tkowo aktywowanego czynnika X i trombiny [5]. Wartoæ APTT przed
dializ¹, po 120 i 240 minutach nieznacznie
przekracza³a zakres normy. Nieco wiêksze
wyd³u¿enie czasu APTT o17,5% w stosunku do wartoci przed dializ¹ obserwowano
po 15 minutach zabiegu. Czas trombinowy
(TT) przed hemodializ¹, po 120 i 240 minutach mieci³ siê w zakresie wartoci prawid³owych, natomiast po 15 minutach wzrasta³ o 50,5% wartoci przeddializacyjnej
przekraczaj¹c zakres normy o 11,2%.
Wzrost TT i APTT po 15 minutach dializy
by³ najprawdopodobniej wynikiem krótkotrwa³ej desorpcji powierzchniowej niewielkiej iloci heparyny, o czym wiadcz¹ oznaczenia po 120 i 240 minutach. Stê¿enia ddimerów przekracza³y zakres normy we
wszystkich oznaczeniach z tendencj¹ wzrostow¹ pod koniec dializy. wiadczy to o narastaniu aktywnoci prozakrzepowej w zestawieniu z wartociami APTT i TT zbli¿onymi do normy po 120 i 240 minutach hemodializy. Wzrost aktywnoci prokoagulacyjnej nie by³ jednak istotny i nie znajdowa³
odzwierciedlenia w procesach wykrzepiania
zak³ócaj¹cych przebieg hemodializy z u¿yciem dializatorów Nephral ST. Ich zastosowanie u chorych hemodializowanych z ryzykiem krwawienia wi¹za³o siê w porównaniu z tradycyjn¹ metod¹ przelewania z
uproszczeniem obs³ugi i odci¹¿eniem personelu pielêgniarskiego g³ównie poprzez
eliminacjê czêstego p³ukania dializatora.
Wnioski
1. Zastosowanie dializatorów Nephral
ST wi¹¿¹cych heparynê pozwala na prowadzenie hemodializy bezheparynowej u chorych zagro¿onych krwawieniem.
2. Lokalny efekt antykoagulacji zwi¹zany z przy³¹czon¹ heparyn¹ trwa co najmniej
kilka godzin.
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3. Ryzyko wykrzepiania w czasie hemodializy bezheparynowej nie zostaje ca³kowicie wyeliminowane.
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