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Trochu viac ako včera....... 

 Dejiny hemodialýzy siahajú do roku 1854, keď 
škótsky chemik Thomas Graham prvý študoval 
princíp difúzie na priepustnosti steny hovädzieho 
močového mechúra, použitého k zostaveniu 
primitívneho dialyzátora.  

 

 Výraz „dialýza“ pochádza od neho.  

 

 úspech s použitím umelej obličky sa datuje 4. apríla 
1943, keď americký lekár Willem Johan Kolff (nar. 
1911), pôvodom z Holandska, pripojil na prístroj 
vlastnej konštrukcie 29-ročnú pacientku 

 



 V roku 1944 Kolff spolu s kolektívom autorov 

časopisecky publikoval použitie umelej obličky pod 

názvom  

   The artificial kidney: dialyser with great area (umelá 

oblička: hemodialyzačný prístroj s veľkým 

povrchom).  

 

     Začala sa éra dialyzačnej liečby 



Technický vývoj 

Technický vývoj – pozitívny vplyv na prežívanie 

pacienta 

 

 20. storočie veľká technologická inovácia v oblasti 

hemodialyzačných technológii 

 

 Múzeum – Canada, Seattle 



4. Kroky  inovácie v dialýze 

 

 Dialyzačné monitory 

 

 Dialyzátor 

 

 Dialyzačný roztok 

 

 Cievny prístup 



1. Dialyzačné monitory -  včera 

Prototip dialyzačného prístroja / Kolf 

Travenol 1967 



Dialyzačné monitory -  včera 

Travenol  

KingMED dialysis machine 



Travenol 

 

Dialyzátory Cuprophan a Nefrophan 

Dialýza 8 hodín/ 2x týždeň 

Acetátový roztok – 1000l vody+ 25,7l koncentrátu – ohrievané 

centrálnym prietokomerom 

- Časté reakcie, triašky, zvracanie 

- UF max. 1,5 kg 

- Váhy +- 1 kg 

- Žiadny vzduchový detektor 



Peritoneálna dialýza 

Drake-Willock PD cycler 1970 

Automatic PD cycler 1964 



Dialyzačné monitory na Slovensku 

 1985 – inovačný program 
 v podniku  
 
CHIRANA Stará Turá –  
doskové dialyzátory a  
monitory 
 

 

 

 

 

                            Martin 1988 



Monitory na Slovensku 80-te roky 
Gambro – AK 10   --  MARTIN  



Čo sa zlepšilo? 

Dôležitosť bezpečnostných funkcií HD prístroja 

 

 Test prístroja pred začatím 

 Bezpečnostné filtre 

 Program sterilizácie 

 

 Detektor – kombinácie 

 

 Snímače tlaku  A, V, - zabraňuje pretlaku alebo podtlaku 
v cievach 

 

 Škrtiace klapky setu  A, V, - ochranná činnosť 



Dnes.... 

 Online monitoring 

 

 Prídavné moduly – SNG pumpa, heparínová pumpa, 

recirkulácie, hemodinamiky, 

 

 Dizajn 

 

 Online substitúcie 

 

 Softvér 

 



Dialyzačné monitory dnes... 

Gambro AK 200 

Fresenius 5008 



Dialyzačný monitor 



Domáce dialyzačné monitory- program 

domácej liečby 



Dialyzačný monitor - CRRT 
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2. Dialyzátor  

 Najdôležitejšia súčasť hemodialyzačnej liečby 

 

Ideálne vlastnosti: 

 Vysoký klírens toxínov s malou a stredne veľkou 
molekulovou hmotnosťou /uremické toxíny/ 

 Ultrafiltračnú rýchlosť 

 Malý plniaci objem 

 Nepriepustnosť pre  aminokyseliny a 
nízkomolekulárne proteiny 

 Biokompatibilita 

 Nízka trombogenicita 

 



Dialyzátor včera..... 

NILS ALWALL - 1950 

 
Bubon na ktorom 

bola navinutá 

celofánová hadica 

 

1955 - Praha 



  

Dialyzer  1956 by the Travenol Division  

1977 Flow dialyzers-cuprophan  



Dialyzátor  dnes.... 

 Spĺňa kritéria kvalitnej dialyzačnej liečby 

 Clearencová charakteristika.  Low alebo hight flow 

 Biokompatibilita 

 



Dialyzátor dnes... 

Kapilárny – menší plniaci  

objem , 

krv preteká dutými 

vláknami 

 

Doskový – krv preteká striedavo medzi 

jednotlivými platňovými vrstvami 

dialyzačnej membrány  

Bezheparínová dialýza 



Kapilarové Dialyzatory  



3.Dialyzačné roztoky včera.... 
 Kolffova oblička -   prívod CO2   do roztoku a  prebublávanie  

roztoku CO2 

 V princípe išlo o  bikarbonátovú hemodialýzu (DR  v dávkových 
nádobách) 

 Problematická   bakteriálna kontaminácia 

 

 1964  C. M. Mion  a kolektív  

 –   ukázal, že pacienti dokážu relatívne rýchlo 

      metabolizovať acetát na bikarbonát  

    Zaviedol  

 acetátovú hemodialýzu 

 (ako nárazník namiesto bikarbonátu v dialyzačnom roztoku acetát 
35 mmol/L) 

 1964   - 1985  

 



Dialyzačné roztoky – Travenol  

 

Acetátový roztok – 1000l vody+ 25,7l koncentrátu – 

ohrievané  

 

centrálnym prietokomerom 

 

Časté reakcie, triašky, zvracanie 



Dialyzačné roztoky dnes... 

 

 Chemické a biologické aspekty dialyzačných 

roztokov –  

  

     zvyšujú hemodinamickú stabilitu pacientov a 

prežívanie  

 

     pacientov 

 

  



Dialyzačné roztoky dnes.. 

 

 Laktátový roztok 

 Bikarbonátový roztok 

 Dialyzačné roztoky bez obsahu vápnika  

    (kalcia) na CRRT s lokálnou citrátovou  

    antikoaguláciou 

 Vývoj práškových (suchých) B koncentrátov  

 GranuFlo®, Citrasate Dry®; RenalPure® Powder 
Bicarbonate 

 Zmeny pomerov miešania  

 menší objem tekutého koncentrátu: 1+34; 1+44 

 

 



Dialyzačné roztoky 



4. Cievny prístup 

 Základ dialyzačnej liečby 

 

 Akútny  

 

 Chronický 

 

 Kritéria – prietok 

               -  minimalne komplikácie - sestra 

                                                        - pacient 

 

 



Cievny prístup včera..... 

 V roku 1960 americký lekár B. H. Scribner spolu s D. 

Dillardom a Wyne E. Quintonom opísali novú metódu 

hemodialýzy, prečisťovania krvi pri poškodení funkcie 

obličiek  s použitím  teflonovo - silastikových spojovacích 

hadíc, ktoré spájajú artériu s vénou hornej končatiny 

a vytvárajú tzv. artériovenózne spojky, 



Cievny prístup včera..... dnes 

 Jeho inováciu uskutočnili v r. l966 Cimino a Brescia, 

keď chirurgicky spojili tepnu /a. radiális/ a žilu/v.cephalica/ 

na predlaktí a vytvorili tak vnútornú spojku,  

   arterio-venóznu fistulu.  

   Tento spôsob zatiaľ nebol prekonaný a používa sa dodnes. 



Alternatívy cievnych prístupov = AVG 



Cievne prístupy - PC 



Záver 

 Vývoj, inovácie a kontinuálne zdokonaľovanie 

hemodialyzačných techník vedie k dlhodobému 

prežívaniu pacientov s ochorením obličiek 

 

 Prispieva k zvyšovaniu kvality života pacientov 

 

 Možnosť viesť plnohodnotný život 



 

Je dôležité  

poznať históriu,aby 

sme si vážili  

prítomnosť 


