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Powolna niskoprzep³ywowa codzienna dializa
(SLEDD) w systemie Genius® w leczeniu
krytycznie chorych z ostrym uszkodzeniem
nerek
Leczenie nerkozastêpcze u osób z ostrym uszkodzeniem nerek znajduj¹cych siê stanie krytycznym stanowi du¿e wyzwanie dla zajmuj¹cego siê nimi
zespo³u. Obecna czêsto u tych chorych niestabilnoæ hemodynamiczna mo¿e
utrudniaæ lub wrêcz uniemo¿liwiaæ skuteczne przeprowadzenie procesu standardowej przerywanej hemodializy (IHD). W tej sytuacji opcjê alternatywn¹ stanowi¹ ci¹g³e techniki hemofiltracyjne: ¿ylno-¿ylna hemofiltracja/hemodiafiltracja (CVVHF/CVVHDF). Maj¹ jednak one swoje wady, z których najwiêksz¹ jest
wysoki koszt i koniecznoæ ci¹g³ej antykoagulacji. W ostatnich latach coraz wiêksz¹ popularnoci¹ cieszy siê metoda hybrydowa zwana powoln¹ niskoprzep³ywow¹ codzienn¹ dializ¹ (SLEDD). £¹czy ona zalety CVVHF/CVVHDF (wolna ultrafiltracja i ³agodne oczyszczanie z dobr¹ tolerancj¹ hemodynamiczn¹) i standardowej HD (wzglêdnie niski koszt, mo¿liwoæ prowadzenia bez antykoagulacji). Zastosowanie systemu Genius® zapewnia tu dodatkowe korzyci. Mobilnoæ aparatów, mo¿liwoæ uprzedniego przygotowania p³ynu dializacyjnego,
brak koniecznoci dostêpu do kanalizacji w celu wypuszczania p³ynu dializacyjnego i niezwyk³a prostota obs³ugi powoduj¹, ¿e zabiegi mog¹ byæ nadzorowane przez personel oddzia³ów intensywnej terapii przy ³ó¿ku chorego. Dodatkow¹ zalet¹ systemu jest tania produkcja ultraczystego p³ynu dializacyjnego.
Wszystkie te cechy czyni¹ dializê typu SLEDD w systemie Genius® niemal idealn¹ metod¹ do prowadzenia leczenia nerkozastêpczego w oddzia³ach intensywnej terapii.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 258-261)
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Slow low-efficiency daily dialysis (SLEDD) with Genius®
system in critically ill patients with acute kidney injury
Renal replacement therapy for the critically ill patients with acute kidney
injury poses a big challenge to the medical staff. In hemodynamically unstable
patients standard intermittent hemodialysis (IHD) may be difficult to perform,
and the continuous veno-venous hemofiltration and hemodiafiltration (CVVHF/
CVVHDF) are suggested as a valuable alternative. However they have several
disadvantages with a high cost and the necessity of continuous anticoagulation being the most important. In recent years a hybrid renal replacement modality called slow low-efficiency daily dialysis (SLEDD) has become an increasingly popular renal replacement therapy for intensive care unit patients. It combines the advantages of both CVVHF/CVVHDF (slow ultrafiltration and smooth
clearance with good hemodynamic stability) and IHD (relatively low cost, possibility of dialysis without anticoagulation). Low-efficiency daily dialysis using the
Genius system offers additional benefits. It is very simple and can be easily
done by a intensive care unit staff. It is flexible in adapting the composition of
the dialysate to the patient's needs and remains a cheap source of the on-line
production of ultrapure dialysis fluid. There is no need for a specific technical
infrastructure in a place where the dialysis is performed, therefore it can be
done at all locations in the hospital. All these benefits make SLEDD in the Genius® system the unique, almost ideal option of renal replacement therapy in the
intensive care unit.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 258-261)

Wstêp
Leczenie chorych z zaawansowanym
ostrym uszkodzeniem nerek znajduj¹cych
siê stanie krytycznym stanowi du¿e wyzwanie dla zajmuj¹cego siê nimi zespo³u. S¹ to
zwykle pacjenci z nasilonym katabolizmem,
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pod³¹czeni do innych urz¹dzeñ podtrzymuj¹cych ich czynnoci ¿yciowe, poddawani
ró¿nym dodatkowym procedurom, wymagaj¹cy przetaczania du¿ych objêtoci p³ynów i
¿ywienia pozajelitowego. Najwiêkszym problemem jest jednak, czêsta u tych chorych
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niestabilnoæ hemodynamiczna, która mo¿e
utrudniaæ lub wrêcz uniemo¿liwiaæ skuteczne przeprowadzenie standardowej przerywanej hemodializy (IHD). Dlatego w wielu
oddzia³ach intensywnej terapii w leczeniu
nerkozastêpczym wykorzystuje siê z powodzeniem oparte na zjawisku konwekcji ci¹g³e techniki hemofiltracyjne, w tym przede
wszystkim ci¹g³¹ ¿ylno-¿yln¹ hemofiltracjê i
hemodiafiltracjê (CVVHF  continuous venovenous hemofiltration i CVVHD  contniuous veno-venous hemodiafiltration).
Ogromn¹ zalet¹ tych zabiegów jest to,
¿e nie wymagaj¹ one stacji uzdatniania wody
do przygotowania p³ynu dializacyjnego, co
oznacza, ¿e mo¿na je wykonywaæ przy ³ó¿ku pacjenta. Zapewniaj¹ tak¿e dobr¹ kontrolê mocznicy. Wprawdzie iloæ substancji
niskocz¹steczkowych usuwanych w jednostce czasu jest w CVVHF/CVVHDF mniejsza ni¿ w IHD, jednak¿e  dziêki zastosowaniu dializatorów z b³onami o du¿ej przepuszczalnoci  osi¹gane tu dobowe ich klirensy s¹ o ponad 50% wiêksze. Ponadto,
znacznie lepiej usuwane s¹ rednie cz¹steczki. Wszystko to ma du¿e znaczenie u
chorych z nasilonym katabolizmem. St¹d,
wiele orodków traktuje CVVH i CVVHD jako
metody z wyboru w leczeniu pacjentów oddzia³ów intensywnej terapii. Nale¿y jednak
podkreliæ, ¿e do tej pory nie uda³o siê wykazaæ ich przewagi nad standardow¹ hemodializ¹ pod wzglêdem prze¿ycia chorych z
ostrym uszkodzeniem nerek [3,11].
Techniki ci¹g³e maj¹ te¿ istotne wady.
Przede wszystkim s¹ bardzo drogie, co wynika z koniecznoci stosowania du¿ych objêtoci p³ynu substytucyjnego; obecnie koszt
dobowego leczenia przekracza kilkukrotnie
koszt standardowej hemodializy. Wymagaj¹ te¿ stosunkowo du¿ej dawki heparyny, co
mo¿e stwarzaæ istotne problemy u chorych
zagro¿onych krwawieniem. Wreszcie, ich
skutecznoæ jest wysoka pod warunkiem, ¿e
s¹ one prowadzone przez ca³¹ dobê. U chorych, u których konieczne jest wykonywanie innych zabiegów terapeutycznych czy
diagnostycznych, przerwy w leczeniu mog¹
powodowaæ znaczne rozbie¿noci pomiêdzy
zapisan¹ a rzeczywist¹ dawk¹ dializy, i  w
efekcie  niedostateczne wydializowanie.
W ci¹gu ostatniej dekady coraz wiêcej
zwolenników zdobywa sobie metoda nazywana powoln¹ niskoprzep³ywow¹ codzienn¹ dializ¹ (SLEDD  Slow Low-Efficiency
Daily Dialysis) lub przed³u¿on¹ codzienn¹
dializ¹ (EDD  Extended Daily Dialysis) [1,
2,4-6,9]. Choæ okrela siê j¹ jako technikê
hybrydow¹, jest w rzeczywistoci modyfikacj¹ procesu hemodializy, polegaj¹c¹ na
zwolnieniu tempa usuwania wody oraz rozpuszczonych w niej toksyn (wolniejsza redukcja osmolalnoci osocza) i wyrównywania zaburzeñ gospodarki kwasowo-zasadowej. Obecnie w zachodniej Europie, SLEDD
wykonuje siê u ok. 25% chorych z ostrym
uszkodzeniem nerek przebywaj¹cych w
oddzia³ach intensywnej terapii, a niektórzy
przewiduj¹, ¿e stanie siê ona wkrótce dominuj¹c¹ technik¹ [7].
Podstawy techniczne zabiegu SLEDD
ilustruje rycina 1. Wolne tempo dializy uzyskuje siê tu g³ównie dziêki zwolnieniu przep³ywu p³ynu dializacyjnego (do 50-200 ml/
min). Im wolniej p³ynie p³yn, tym d³u¿ej trwa
dializa  konieczne jest bowiem zachowa-

Qb =100-200/ min, Q d = 50  150 ml/min ,
UF = 2-8 ml/min
T = 8-24 godz
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Dane techiczne dotycz¹ce SLEDD.
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Rycina 2
Kr¹¿enie krwi, p³ynu dializacyjnego i ultrafiltratu w systemie Genius®.
Flow of blood, dialysate and ultrafiltrate in the Genius® system.

nie po¿¹danych klirensów. Przy bardzo du¿ych zaburzeniach  we wstrz¹sie  czasem prowadzi siê zabieg w sposób ci¹g³y
przez 24 godz/dobê, przy minimalnym przep³ywie. Wszystkie zmiany zachodz¹ wówczas bardzo ³agodnie. Najczêciej dializy
tego typu trwaj¹ 8-12 godz. (patrz rycina 2),
co zostawia margines wolnego czasu, kiedy chory nie jest pod³¹czony do maszyny,
pozwalaj¹c na inne niezbêdne dzia³ania diagnostyczno-terapeutyczno-rehabilitacyjne.
W Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
gdzie do grudnia 2007 przeprowadzilimy
1225 takich zabiegów u 282 chorych, redni czas trwania SLEDD wynosi³ 11,6 godz.
(8-16 godz.). Szczególnie dobr¹ opcj¹ wydaj¹ siê nocne dializy, umo¿liwiaj¹ce nieograniczony dostêp do chorego w ci¹gu
dnia. Technika SLEDD ³¹czy zalety ci¹g³ych
technik dializacyjnych i IHD, jednoczenie
eliminuj¹c czêæ ich wad (patrz tabela I).
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£agodny przebieg zabiegu umo¿liwia leczenie chorych z niestabilnoci¹ hemodynamiczn¹, pozwalaj¹c na bezpieczne usuwanie wiêkszych objêtoci wody, co daje swobodê w przetaczaniu p³ynów. Podobnie jak
standardow¹ hemodializê, SLEDD mo¿na
prowadziæ bez antykoagulacji, z przep³ukiwaniem dializatora sol¹ fizjologiczn¹. Sporód zabiegów wykonywanych przez nasz
zespó³, 30% prowadzono bez heparyny.
Podobnie jak w wiêkszoci innych orodków,
tak¿e w naszym szpitalu, zabiegi SLEDD
rozpoczyna³y i koñczy³y pielêgniarki z orodka dializ, a ich przebieg monitorowany by³
przez personel danego oddzia³u intensywnej terapii  w tym czasie pielêgniarka dializacyjna pozostawa³a pod telefonem.
W przypadku ci¹g³ej produkcji p³ynu dializacyjnego dializa SLEDD jest 2-3 krotnie
tañsza porównaniu z hemofiltracyjnymi technikami ci¹g³ymi. Mo¿na j¹ wykonaæ równie¿
przy u¿yciu fabrycznie wyprodukowanego
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Rycina 3
Preparator i nerka typu Genius.
Preparator and Genius artificial kidney
Tabela I
Zalety i wady poszczególnych technik pozaustrojowego leczenia nerkozastêpczego.
The advantages and disadvantages of different techniques of extracorporeal renal replacement therapy.
Metoda

Zalety

Wady

Wydajna

Niestabilnoæ hemodynamiczna,

IHD
obrzêk mózgu
Krótkotrwa³e unieruchomienie
Mo¿na prowadziæ bez heparyny

Problemyproblemy
z odwodnieniem
Czasem
z odwodnieniem
Wymaga stacji uzdatniania wody
Wymaga wyszkolonego personelu
S³abe usuwanie rednich cz¹steczek

CVVHF/CVVHDF
Pozwala na leczenie chorych niestabilnych Du¿y koszt
hemodynamicznie

Ci¹g³a heparynizacja

Dobra tolerancja ultrafiltracji

Sta³e unieruchomienie chorego

Nie wymaga uzdatniania wody

Sta³y nadzór pielêgniarski

 mo¿na prowadziæ przy ³ó¿ku chorego

Skomplikowana aparatura

Wiêksza wydajnoæ ni¿ IHD
Lepsze usuwanie rednich cz¹stek
SLEDD-Genius
Pozwala na leczenie chorych

S³absze usuwanie rednich cz¹steczek

niestabilnych hemodynamicznie

ni¿ w CVVHF/CVVHDF

Dobra tolerancja ultrafiltracji
Nie wymaga uzdatniania wody ani dostêpu
do kanalizacji w miejscu wykonywania
dializy*
Wiêksza wydajnoæ ni¿ IHD
Znacznie tañsza ni¿ CVVHF/CVVHDF*
Mo¿na prowadziæ bez heparyny
Krótsze unieruchomienie chorego
ni¿ w CVVHF/CVVHDF
Prostota wykonania*

IHD  przerywana hemodializa, CVVHF/CVVHDF  ci¹g³a ¿ylno-¿ylna hemofiltracja i hemodiafiltracja, SLEDD-Genius  powolna niskowydajna codzienna hemodializa w systemie Genius
* dodatkowe zalety wynikaj¹ce z zastosowania systemu Genius
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p³ynu, jest ona jednak wówczas znacznie
dro¿sza. Niestety, tylko w wybranych aparatach sztucznej nerki, produkuj¹cych p³yn
dializacyjny on line mo¿liwe jest tak du¿e
zwolnienie przep³ywu p³ynu dializacyjnego,
jakiego wymaga ta technika. Sporód nich,
nerki typu Genius®, jako jedyne pozwalaj¹
na przeprowadzenie dializy poza stacj¹
uzdatniania wody. Dodatkowo, niezwyk³a prostota w obs³udze oraz ultraczysty p³yn dializacyjny czyni¹ ten system niemal idealnym
do prowadzenia leczenia nerkozastêpczego
w oddzia³ach intensywnej terapii [6,8,10].
System Genius® sk³ada siê ze stacji
przygotowawczej i dowolnej liczby aparatów
sztucznej nerki. Podstawow¹ zasad¹ jego
funkcjonowania jest przygotowanie p³ynu i
nape³nienie nim aparatu przed zabiegiem w
stacji dializ, a nastêpnie przewiezienie go w
miejsce, gdzie znajduje siê chory. Jest to
mo¿liwe dziêki zastosowaniu, wbudowanego w sztuczn¹ nerkê, szklanego zbiornika,
o pojemnoci 90 l. Zbiornik ten s³u¿y jednoczenie do odbioru zu¿ytego p³ynu dializacyjnego, który jest wpompowywany przez
odrêbny, umieszczony centralnie przewód
na jego dno, podczas gdy wie¿y p³yn dializacyjny pobierany jest z górnej czêci (patrz
rycina 2). Zbiornik zapewnia izolacjê termiczn¹, tak ¿e p³yn, który podgrzewany jest wy³¹cznie w procesie przygotowania w preparatorze, och³adza siê stopniowo podczas
zabiegu o ok. 0,5oC w ci¹gu godziny. Ró¿nica temperatur i gêstoci wzglêdnej p³ynu
wie¿ego i zu¿ytego, a tak¿e szczelnoæ
uk³adu, uniemo¿liwiaj¹ca dostanie siê powietrza z zewn¹trz, powoduj¹, ¿e oba p³yny
nie mieszaj¹ siê, tworz¹c wyran¹ granicê.
Dziêki takiemu rozwi¹zaniu uk³ad jest samowystarczalny i nie wymaga ¿adnych po³¹czeñ hydraulicznych. Dializa mo¿e byæ
wiêc wykonywana w dowolnym miejscu.
Zapas p³ynu wystarcza na 7,5-10 godzin
przy przep³ywie 150-200 ml/min, a przy
przep³ywie 50 ml/min na 30 godz. Dodatkowo, nerka wyposa¿ona jest w akumulatory, które po pe³nym na³adowaniu umo¿liwiaj¹ nawet
8-godzinn¹ nieprzerwan¹ pracê w przypadku braku dostêpu do sta³ego ród³a pr¹du.
Przep³yw p³ynu dializacyjnego i krwi jest
regulowany wspóln¹ dwutorow¹ pomp¹,
st¹d prêdkoæ przep³ywu krwi do przep³ywu
p³ynu dializacyjnego musi wyra¿aæ siê stosunkiem 1:1, b¹d 2:1, co jest mo¿liwe dziêki zastosowaniu linii o mniejszym przekroju. Linia ultrafiltratu wyposa¿ona jest w odrêbn¹ pompê pozwalaj¹c¹ na uzyskanie ultrafiltracji rzêdu 20-1000 ml/godz. Ze wzglêdu na lekko dodatnie cinienie w zamkniêtym uk³adzie p³ynu dializacyjnego cz¹steczki
przechodz¹ przez zastosowan¹ tu wysokoprzep³ywow¹ b³onê zarówno przez dyfuzjê,
jak i przez wewnêtrzn¹ filtracjê i filtracjê
zwrotn¹.
Po dializie, aparat wraca do stacji przygotowawczej, gdzie zbiornik jest automatycznie opró¿niany, a nastêpnie trzykrotnie
p³ukany. Za ka¿dym razem p³yn p³ucz¹cy
jest wypierany za pomoc¹ sprê¿onego powietrza, nasyconego par¹ kwasu nadoctowego. Dodatkowo, podczas ca³ego procesu i kilkanacie minut po jego zakoñczeniu,
w³¹czony, jest znajduj¹cy siê w osi d³ugiej
szklanego zbiornika, radiator promieniowania UV, gwarantuj¹cy czystoæ mikrobiologiczn¹ wnêtrza.
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Po wysterylizowaniu nerki, rozpoczyna
siê przygotowanie jej do kolejnej dializy. P³yn
dializacyjny sporz¹dza siê w preparatorze
(patrz rycina 3), do którego doprowadzona
jest woda oczyszczona w procesie odwróconej osmozy. Przygotowanie p³ynu, podobnie jak nape³nianie zbiornika i jego sterylizacja s¹ sterowane komputerowo. Pielêgniarka musi jedynie dodaæ dwa komponenty koncentratu, przy czym du¿y wybór komponentów umo¿liwia przygotowanie p³ynu o
dowolnym sk³adzie. P³yn zawsze zawiera
bufor dwuwêglanowy. Ca³kowicie zamkniêty uk³ad hydrauliczny, pod dodatnim cinieniem zapobiega uwalnianiu siê dwutlenku
wêgla z roztworu. Wieloetapowa sterylizacja, zastosowanie szczelnego zamkniêtego
systemu oraz jakoæ szk³a i geometria przestrzenna zbiornika powoduj¹, ¿e wytwarzany p³yn spe³nia kryteria p³ynu ultraczystego.
Podsumowuj¹c, dializy typu SLEDD w
systemie Genius® stanowi¹ bardzo korzystn¹ opcjê terapeutyczn¹ u chorych z ostrym
uszkodzeniem nerek znajduj¹cych siê w stanie krytycznym. S¹ dobrze tolerowane przez
pacjentów z niestabilnoci¹ hemodynamiczn¹ i zapewniaj¹ wy¿sze klirensy mocznika
ni¿ standardowa hemodializa. Z uwagi na
wyj¹tkow¹ mobilnoæ aparatu, mo¿liwoæ
uprzedniego przygotowania p³ynu dializacyj-

nego, brak koniecznoci dostêpu do kanalizacji w celu wypuszczania zu¿ytego p³ynu
dializacyjnego i niezwyk³¹ prostotê obs³ugi,
zabiegi mog¹ byæ nadzorowane przez personel oddzia³ów intensywnej terapii przy ³ó¿ku chorego. Dodatkow¹ zalet¹ tego systemu jest tania produkcja ultraczystego p³ynu
dializacyjnego, co wraz z jego stopniowym
och³adzaniem siê, mo¿e korzystnie wp³ywaæ
na tolerancjê hemodynamiczn¹ zabiegów
hemodializy. Wymienione cechy i wzglêdnie niski koszt zabiegów SLEDD w systemie Genius® powoduj¹, ¿e technika ta stwarza mo¿liwoæ wzglêdnie taniego zast¹pienia hemofiltracyjnych technik ci¹g³ych i
mo¿e istotnie ograniczyæ ich zastosowanie.
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