
Περίληψη

Το ενδιαφέρον για εναλλακτικές μεθόδους αιμοκάθαρσης, με

τη μορφή της παρατεταμένης ή/και συχνότερης αιμοκάθαρσης,

έχει αυξηθεί στα τελευταία δέκα χρόνια. Τα αποτελέσματα κλινι-

κών μελετών των τελευταίων 20 ετών δείχνουν διάφορα σημαντι-

κά πλεονεκτήματα αυτών των μεθόδων, σε σύγκριση με το καθιε-

ρωμένο σχήμα της περιοδικής αιμοκάθαρσης τρεις φορές την

εβδομάδα. Αν και τα περισσότερα δεδομένα προέρχονται από με-

λέτες παρατήρησης, η πρόσφατη δημοσίευση τυχαιοποιημένων

ελεγχόμενων μελετών τείνει να επαληθεύσει τα προηγούμενα απο-

τελέσματα. Το κόστος παροχής μερικών από αυτές τις μεθόδους

εντατικής αιμοκάθαρσης μπορεί μεν να είναι υψηλότερο από εκεί-

νο της κλασικής αιμοκάθαρσης, αλλά είναι συμφερότερο [cost-ef -

fective] από κοινωνικής άποψης. Στο παρόν άρθρο περιγράφονται

οι μέθοδοι εντατικής αιμοκάθαρσης, συμπεριλαμβάνοντας την ιστο-

ρία τους, τις τεχνικές, τη συνταγογράφησή τους, καθώς και τα δη-

μοσιευμένα κλινικά αποτελέσματα.

Λέξεις κλειδιά: εντατική αιμοκάθαρση, ημερήσια αιμοκάθαρση,

κατ’ οίκον αιμοκάθαρση, νυκτερινή αιμοκάθαρση.

Ιστορική αναδρομή

Η αιμοκάθαρση είναι μια θεραπεία διάσωσης, η οποία έχει

εξελιχθεί από μια παρατεταμένη και μη συχνή μέθοδο, στις αρχές

της δεκαετίας του εξήντα, στο ισχύον καθιερωμένο σχήμα τρεις

φορές την εβδομάδα1. Η χρήση της κατ' οίκον αιμοκάθαρσης, η

οποία αποτελούσε τη μόνη προσιτή μορφή αιμοκάθαρσης κατά

την πρώτη περίοδο, μειώθηκε με τη διαθεσιμότητα των μονάδων

αιμοκάθαρσης και με την ανάληψη της οικονομικής επιβάρυνσης

από τις κυβερνήσεις. Η Συνεχής Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση

(ΣΦΠΚ) εισήχθη στα τέλη της δεκαετίας του 70 και έγινε η κύρια

μορφή της κατ’ οίκον εξωνεφρικής κάθαρσης.

Από τις αρχές του 80, το ζητούμενο ήταν να καθοριστεί ποσο-

τικά η επάρκεια της χρόνιας διαλείπουσας αιμοκάθαρσης. Δύο

ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες μελέτες (RCT) περιέγραψαν τους

στόχους αυτούς: η National Co-operative Dialysis study -Εθνική

Συνεταιριστική Μελέτη Κάθαρσης (NCDs)2 και η μελέτη HE-

MO3. Η μελέτη NCDs καθιέρωσε τη χρήση του spKt /Vουρίας ως

μέτρο της επάρκειας της αιμοκάθαρσης, καθώς και το ότι η δόση

των 0,9 ήταν επαρκής. Αργότερα, στις κατευθυντήριες γραμμές
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KDOQI, η ελάχιστη αυτή δόση αναθεωρήθηκε στο

1,2. Η μελέτη HEMO το 2002 δεν έδειξε βελτίωση

των αποτελεσμάτων στην αιμοκάθαρση τρεις φο-

ρές την εβδομάδα από την αύξηση της Kt /Vουρίας ή

με τη χρήση φίλτρων υψηλής διαβατότητας.

Oμοίως, στη μελέτη ADEMEX4, η αύξηση της δό-

σης κάθαρσης, χρησιμοποιώντας συχνότερες αλ-

λαγές σε ασθενείς σε ΣΦΠΚ, δεν επέφερε την

αναμενόμενη αύξηση επιβίωσης των ασθενών.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας,

υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον για εναλλακτικά

σχήματα αιμοκάθαρσης, βάσει στοιχείων, κυρίως

από μελέτες παρατήρησης. Η αλλαγή στα σχήματα

αιμοκάθαρσης περιλαμβάνει την αύξηση της διάρ-

κειας ή της συχνότητας της αιμοκάθαρσης ή ένα

συνδυασμό των δύο.

Παρατεταμένη αιμοκάθαρση (8 ώρες τρεις

φορές την εβδομάδα), ένα απομεινάρι της αρχικής

συνταγής αιμοκάθαρσης τη δεκαετία του 60, εφαρ-

μόστηκε σε λίγα κέντρα, με πιο γνωστό αυτό της

Tassin στη Γαλλία5. Σύντομη καθημερινή αιμοκά-

θαρση περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον De

Palma6,7 και χρησιμοποιήθηκε σε αρκετά ιταλικά

κέντρα με άριστα αποτελέσματα8. Η κατ’ οίκον νυ-

κτερινή αιμοκάθαρση είχε χρησιμοποιηθεί από

τον Shaldon9 στη δεκαετία του 60, ενώ η καθημερι-

νή νυκτερινή αιμοκάθαρση εισήχθη από τον

Uldall10 το 1994, στο Τορόντο.

Στην ανασκόπηση αυτή θα περιγράψουμε τα

εναλλακτικά σχήματα αιμοκάθαρσης, θα παρέ-

χουμε χρήσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή

τους, και θα εστιαστούμε στις πρακτικές πτυχές

της ημερήσιας και της νυκτερινής αιμοκάθαρσης. 

Oρισμοί

• Η σύντομη καθημερινή αιμοκάθαρση (Short

Daily Haemodialysis-SDHD) γίνεται 5-7 ημέρες

την εβδομάδα, 1,5 έως πάνω από 3 ώρες ανά συ-

νεδρία. Εφαρμόζεται είτε σε μονάδες αιμοκά-

θαρσης είτε στο σπίτι.

• Η παρατεταμένη αιμοκάθαρση γίνεται για πε-

ρισσότερο από 5 ώρες (συνήθως 8 ώρες). Η συ-

χνότητα ποικίλλει, όπως επίσης και ο τόπος και

το χρονικό διάστημα της ημέρας που επιτελείται

η αιμοκάθαρση.

• Τα πιο δημοφιλή σχήματα είναι α) η διαλείπου-

σα (τρεις φορές την εβδομάδα) νυκτερινή αιμο-

κάθαρση (Intermittent Nocturnal Haemodia -

lysis-INHD) σε μονάδα και β) η αιμοκάθαρση

κάθε δεύτερη νύχτα (ΝHD) στο σπίτι.

• Η καθημερινή νυκτερινή αιμοκάθαρση (Daily

Nocturnal Hemodialysis-DΝHD) γίνεται 5-7

βράδια την εβδομάδα στο σπίτι.

Θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο εντατική αιμο-

κάθαρση ή εναλλακτικά σχήματα αιμοκάθαρσης για

να αναφερθούμε συλλογικά σε οποιαδήποτε από αυ-

τά τα σχήματα. Oι όροι «ημερήσι-ος,-α, -ο» και «κα-

θημεριν-ός, -ή, -ό» χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.

Τεχνικές πτυχές

Μηχανήματα αιμοκάθαρσης

Τα περισσότερα από τα διαθέσιμα μηχανήμα-

τα αιμοκάθαρσης είναι κατάλληλα και για εντατι-

κή αιμοκάθαρση. Πολλά μηχανήματα έχουν σχε-

διαστεί ή τροποποιηθεί για την καθημερινή ή / και

κατ' οίκον αιμοκάθαρση. Τα περισσότερα από τα

χαρακτηριστικά τους έχουν ως στόχο την απλοποί-

ηση της τεχνικής αιμοκάθαρσης, ώστε να μπορούν

να χρησιμοποιούνται στο σπίτι από τους ασθενείς.

Η πλειοψηφία των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης

χρησιμοποιούνται στο σπίτι είναι εξοπλισμένη με

φίλτρο υπέρ-καθαρού νερού για την παραγωγή

υπέρ-καθαρού διαλύματος αιμοκάθαρσης.

Επεξεργασία νερού

Ένα φορητό σύστημα ύδρευσης είναι απα-

ραίτητη για αιμοκάθαρση στο σπίτι χρησιμοποιώ-

ντας ως επί το πλείστον μηχανήματα αντίστροφης

όσμωσης και δεξαμενές φίλτρου άνθρακα ή απιο-

νιστού (DI). Επεξεργασία του νερού με μαλακτικά

πιθανά να απαιτείται σε ορισμένους δήμους ή

όταν χρησιμοποιείται νερό από πηγάδι.

O έλεγχος ρουτίνας του νερού και των μηχα-

νημάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει μηνιαία καλ-

λιέργεια του νερού, καθώς και ανάλυση για ενδο-

τοξίνες. Περιοδική ανάλυση του νερού πρέπει να

γίνεται 2-3 φορές το χρόνο.

Ηλεκτρισμός και αποχέτευση

Ένα ειδικό ηλεκτρικό κύκλωμα, καθώς και

μία πρόσβαση σε αποχέτευση είναι απαραίτητο να

υπάρχουν στο σπίτι.

Ηλεκτρική ενέργεια

Ένα ειδικός GFI (Ground Fault Interrupter)

διακόπτης, μια καλωδίωση και μια υποδοχή (πρίζα)

νοσοκομειακού τύπου θα πρέπει να εγκατασταθούν

από τον κεντρικό πίνακα στο δωμάτιο για το μηχά-

νημα αιμοκάθαρσης. Η ισχύς του GFI και το μέγε-
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θος του καλωδίου εξαρτώνται από την κατανάλωση

του μηχανήματος (ελέγξτε το φύλλο δεδομένων του

κατασκευαστή). Για το μηχάνημα της αντίστροφης

όσμωσης του νερού αρκεί μια συνηθισμένη πρίζα.

Ύδρευση

Η πίεση του εισερχόμενου νερού πρέπει να

πληροί τις απαιτήσεις του συστήματος αντίστρο-

φης όσμωσης νερού (ΑOΝ). Πρέπει να υπάρχει

παροχή ζεστού και κρύου νερού, συνήθως κάτω

από το νεροχύτη, να συνδέεται με μια βαλβίδα

ανάμειξης και μετρητή θερμοκρασίας. Όταν δεν

υπάρχει νερό της πόλης, μπορεί να χρησιμοποιη-

θεί νερό από γεώτρηση για την αιμοκάθαρση.

Συνήθως το νερό της γεώτρησης είναι σκληρό και

απαιτούνται μαλακτικά. Επειδή στο νερό της πό-

λης προστίθεται χλώριο, χρειάζεται ένα φίλτρο άν-

θρακα. Το νερό γεώτρησης δεν περιέχει βέβαια

χλώριο, αλλά είναι πλούσιο σε σίδηρο ο οποίος

απομακρύνεται κι’ αυτός από το φίλτρο άνθρακα. 

Αποχέτευση

O σωλήνας αποχέτευσης συνδέεται με τον

πλησιέστερο νεροχύτη. Είναι σημαντικό να ρίχνε-

τε χλωρίνη στο σωλήνα αποχέτευσης κάθε μήνα

ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση πρωτεΐνης μέ-

σα στο σωλήνα.

Εξ αποστάσεως παρακολούθηση του μηχα-

νήματος αιμοκάθαρσης

Συνεχής (on-line) εξ αποστάσεως παρακο-

λούθηση του μηχανήματος αιμοκάθαρσης κατά τη

διάρκεια της νύχτας, δια μέσου του τηλεφώνου ή

του διαδικτύου προσφέρεται από ορισμένα κέντρα

αιμοκάθαρσης. Ένας παρατηρητής καλεί τον

ασθενή ή τον εφημερεύοντα γιατρό ή τεχνικό, σε

περίπτωση συναγερμού του μηχανήματος αιμοκά-

θαρσης11,12. Δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με τη

σημασία της εν λόγω παρακολούθησης.

Συνταγή αιμοκάθαρσης

Λεπτομέρειες για τη διαχείριση του ασβεστί-

ου και των φωσφορικών αναφέρονται στο κεφά-

λαιο μεταβολισμού των μετάλλων.

Κάθαρση των διαλυτών ουσιών

Τα μικρά μόρια (ουρία)

Η χρήση του εβδομαδιαίου Standard Kt/V

(stdKt/V), όπως περιγράφεται από τον Gotch13,

έχει εξελιχθεί σε πρότυπο μέτρο για τη δόση αιμο-

κάθαρσης στα εναλλακτικά προγράμματα αιμοκά-

θαρσης. Βασίζεται στα επίπεδα της ουρίας προ της
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Πίνακας 1. Συνταγή αιμοκάθαρσης

Μεταβλητές SDHD NHD

Χρόνος (ώρες) 1,5 έως>3 6-10

Συχνότητα (ημέρες/εβδομάδα) 5-7 3-7

Ροές αίματος (ml/min) >350 200-300 (100 σε παιδιά)

Ροές διαλύματος (ml/min) 500-800 100-500 (τυπικά 300)

(εξαίρεση συστήματος NxStage)

Σύνθεση διαλύματος σε σύγκριση Ίδιο α. Χαμηλότερο διττανθρακικό 30 mEq/L ή mmol/L για 5-7 βράδια

με τη συμβατική HD την εβδομάδα 35 mEq/L ή mmol/L για 3-4 βράδια την εβδομάδα

β. Υψηλότερη συγκέντρωση ασβεστίου στο 3,0-3,5mEq/L ή 1,5

ή 1,75 mmol/L.

–Χαμηλότερο ασβέστιο   διαλύματος, αν παίρνει δεσμευτικά φω-

σφόρου με βάση το ασβέστιο.

–Υψηλότερο ασβέστιο διαλύματος (4,5 mEq/L ή 2,25 mmol/L) έχει

χρησιμοποιηθεί μετά από παραθυρεοειδεκτομή ή κατά τη διάρ-

κεια εγκυμοσύνης

γ. Μπορεί να απαιτηθεί πρόσθετο φωσφορικό νάτριο, π.χ. 30-120 ml

φωσφορούχου ενέματος (fleet) ανά 4,5 L οξέος ή διττανθρακικού

διαλύματος δίνει μια τελική συγκέντρωση φωσφορικών 1-3 mg/dl

ή 0,3-0,9 mmol/L. Έως 200 ml ενέματος έχουν χρησιμοποιηθεί σε

περιπτώσεις συνδρόμου πεινασμένων οστών ή κατά τη διάρκεια

εγκυμοσύνης.

SDHD: Short daily Haemodialysis, σύντομη καθημερινή αιμοκάθαρση.

NHD: Nocturnal Haemodialysis, νυχτερινή αιμοκάθαρση
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αιμοκάθαρσης στα μέσα στα εβδομάδος. Ευνοεί,

επομένως, τις συχνές ή συνεχείς μορφές κάθαρσης

(τα επίπεδα ουρίας προ της αιμοκάθαρσης είναι

χαμηλότερα). Μία τιμή stdKt/V 2,0 αντιπροσωπεύ-

ει το ισοδύναμο της τρέχουσας συνιστώμενης από

τα KDOQI δόσης αιμοκάθαρσης. Μια εβδομαδι-

αία stdKt/V ίση με 2 θα ισοδυναμούσε με την κα-

θημερινή ισορροπημένη Kt/V του 0,38 (έξι φορές

την εβδομάδα). O υπολογισμός της stdKt/V είναι

πιο περίπλοκος από ό,τι14 με τη χρήση του δημοφι-

λούς σήμερα ρυθμού μείωσης της ουρίας (Urea

Reduction Rate- URR). 

Φωσφορικό άλας

H απομάκρυνση των φωσφορικών αλάτων

σχετίζεται με τη συνολική εβδομαδιαία διάρκεια

της αιμοκάθαρσης. Ως εκ τούτου, η SDHD για πε-

ρισσότερες από 2,5 ώρες ημερησίως και η NHD

είναι αποτελεσματικές ως προς την απομάκρυνση

φωσφορικών αλάτων, με αποτέλεσμα να απαιτού-

νται λιγότερα δεσμευτικά του φωσφόρου16, 17.

Δεν απαιτούνται φωσφοροδεσμευτικά για

NHD 6 νύχτες την εβδομάδα, ούτε για το 70% των

ασθενών σε NHD κάθε δεύτερη νύχτα στο σπίτι18,19.

Πρόσθετα φωσφορικά απαιτούνται στο διάλυ-

μα αιμοκάθαρσης σε πάνω από το 50% των ασθενών

που υποβάλλονται σε NHD 6 νύχτες την εβδομάδα.

Η επιτυχημένη αυτή απομάκρυνση των φωσφορικών

επιτρέπει μια ελεύθερη πρόσληψη φωσφορικών (βλ.

παρακάτω στο μεταβολισμό των μετάλλων).

Τα μεγάλα μόρια

Η απομάκρυνση των διαλυμένων ουσιών μεγά-

λου μοριακού βάρους εξαρτάται από τη διαμεμβρα-

νική ροή, τη χρήση της συμπαράσυρσης (convec-

tion) και, το σημαντικότερο, από τη διάρκεια της αι-

μοκάθαρσης. Το ποσό της β-2 μικροσφαιρίνης που

απομακρύνεται με τη συχνή NHD είναι τέσσερις

φορές μεγαλύτερο από όσο με τις συμβατικές HD.

Αυτό αντιστοιχεί στην τέσσερις φορές μεγαλύτερη

διάρκεια της NHD σε σύγκριση με τη συμβατική

HD20. Τα προ της κάθαρσης επίπεδα της β-2 μικρο-

σφαιρίνης στην καθημερινή NHD και στην ημερή-

σια αιμοδιαδιήθηση είναι τα χαμηλότερα20, 21.

Προσπέλαση αιμοκάθαρσης

Αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις, μοσχεύματα

και καθετήρες έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία

για την καθημερινή και τη NHD αιμοκάθαρση22, 23.

Συνιστώνται οι Α-Φ αναστομώσεις.

Αρτηριοφλεβική αναστόμωση

Η τεχνική της κουμπότρυπας για τον καθετη-

ριασμό της αναστόμωσης που διαδόθηκε από τον

Twardowski, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην κατ’

οίκον αιμοκάθαρση24, 25. Με την τεχνική αυτή χρη-

σιμοποιείται το ίδιο σημείο για διαδοχικούς καθε-

τηριασμούς. Στην αρχή, για μία έως δύο εβδομάδες,

χρησιμοποιούνται αιχμηρές βελόνες. Όταν σχημα-

τισθεί η «κουμπότρυπα» [ή «το αυλάκι της κουμπό-

τρυπας»], μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμβλείες

βελόνες. Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής πε-

ριλαμβάνουν μειωμένο ή καθόλου πόνο και την

προβλεψιμότητα του επιτυχούς καθετηριασμού.

Με τη χρήση της τεχνικής αυτής έχει παρατη-

ρηθεί μεγάλη συχνότητα συστηματικών λοιμώξε-

ων, που οφείλονται κυρίως σε Staphylococcus au-

reus. Oι μικροβιαιμίες που ακολουθούν μπορεί να

προκαλέσουν μεταστατικές λοιμώξεις και σημα-

ντική νοσηρότητα, και θνησιμότητα ακόμα.

Σχολαστική άσηπτη τεχνική, ιδιαίτερα η χρήση μι-

κρής ποσότητας mupirocin στην περιοχή μετά την

αιμοκάθαρση, έχει αποτρέψει μια τέτοια επιπλο-

κή26. Oρισμένοι πρότειναν την εγκατάλειψη της

τεχνικής της κουμπότρυπας, λόγω του κινδύνου της

συστηματικής σταφυλοκοκκικής λοίμωξης.

Η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας, όταν

χρησιμοποιείται η Α-Φ αναστόμωση, ιδίως κατά τη

διάρκεια της νυχτερινής αιμοκάθαρσης (NHD).

Απο σύνδεση της βελόνας της «φλεβικής επιστρο-

φής» μπορεί να μη γίνει αντιληπτή από το μηχάνη-

μα αιμοκάθαρσης και να οδηγήσει σε αφαίμαξη.

Συνιστάται η χρήση ενός συναγερμού (αισθητήρας

υγρασίας) για να ξυπνήσει τον ασθενή στην περί-

πτωση εξαγγείωσης αίματος από το σημείο προ-

σπέλασης.

Τα περισσότερα κέντρα χρησιμοποιούν ένα

ανέξοδο «συναγερμό ενούρησης» πολλαπλών χρή-

σεων για το σκοπό αυτό. Πρόσφατα, κυκλοφόρησε

στο εμπόριο ένα νέο σύστημα ανίχνευσης διαρ-

ροής αίματος, το οποίο χρησιμοποιεί αισθητήρες

μιας χρήσης που συνδέονται με μια μόνιμη συ-

σκευή συναγερμού (RedSense Medical AB).

Καθετήρες

Oι καθετήρες αιμοκάθαρσης μπορούν να χρη-

σιμοποιηθούν με επιτυχία για εντατική αιμοκά-

θαρση. Καθώς μια χαμηλή ροή του αίματος είναι

επαρκής για NHD, ακόμη και μια μειωμένη λει-

τουργία του καθετήρα είναι συχνά επαρκής.

Η χρήση καθετήρων αιμοκάθαρσης με διά-
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τρητα πώματα είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τη

διάρκεια της NHD. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 προϊ-

όντα διαθέσιμα: το InterLink® (Becton-Dickinson,

Utah, USA), το Tego® (ICU Medical, CA, USA)

και το Swan-Lock® (Codan, Lensahn, Germany)30.

Η αιμοκάθαρση γίνεται χωρίς την αφαίρεση των

καλυμμάτων του καθετήρα. Η αντίσταση στη ροή

που προκαλείται από αυτά τα προϊόντα (ανόμοια

μεταξύ των διαφόρων εμπορικών σημάτων) δεν

εμποδίζει την επίτευξη επαρκούς αιμοκάθαρσης,

καθώς ακόμα και μια χαμηλή ροή αίματος είναι

επαρκής στην παρατεταμένη αιμοκάθαρση.

Τα προϊόντα αυτά αποτρέπουν την εμβολή αέ-

ρα σε περίπτωση τυχαίας αποσύνδεσης του σωλή-

να από το μηχάνημα αιμοκάθαρσης.

Επίσης, εμποδίζεται η αιμορραγία, αν απο-

συνδεθεί η «αρτηριακή», αλλά όχι η «φλεβική»

προσπέλαση. Συνεπώς, πρέπει να δοθεί σχολαστι-

κή προσοχή στην ορθή σύνδεση (με ταινία) του

σωλήνα με τον καθετήρα για την πρόληψη αποσύν-

δεσης ειδικά της φλεβικής προσπέλασης.

Αντιπηκτική αγωγή

Αντιπηκτική αγωγή ρουτίνας χρησιμοποιείται

τόσο για την ημερήσια όσο και για τη νυκτερινή αι-

μοκάθαρση. Είτε η κλασσική, είτε η χαμηλού μο-

ριακού βάρους ηπαρίνη μπορεί να χρησιμοποιη-

θούν, παρόμοια με τη συμβατική αιμοκάθαρση.

Στην περίπτωση θρομβοπενίας που προκαλεί-

ται από ηπαρίνη (HIT), έχουν χρησιμοποιηθεί

εναλλακτικά με επιτυχία η danaparoid, καθώς και

η argatroban, ωστόσο, το κόστος του τελευταίου εί-

ναι απαγορευτικό31.

Δίαιτα

Η εντατική αιμοκάθαρση παρέχει καλύτερο

ουραιμικό έλεγχο σε σύγκριση με τη συμβατική

HD. Στην περίπτωση της ημερήσιας αιμοκάθαρ-

σης, απαιτούνται λιγότεροι διαιτητικοί περιορι-

σμοί, ενώ για τους περισσότερους από τους ασθε-

νείς σε καθημερινή HD δεν υπάρχουν διαιτητικοί

περιορισμοί.

Η νυχτερινή αιμοκάθαρση οδηγεί στην αφαί-

ρεση 10-15 g αμινοξέων ανά συνεδρία. Ως εκ τού-

του, οι ασθενείς προτρέπονται να ακολουθούν μια

δίαιτα υψηλή σε πρωτεΐνες. Δεν έχουν περιγραφεί

παρενέργειες που σχετίζονται με τις απώλειες αμι-

νοξέων. Τα επίπεδα των αμινοξέων στον ορό φαί-

νεται να βελτιώνονται με την NHD32.

Oι υδατοδιαλυτές βιταμίνες συνιστώνται για

τους ασθενείς σε εντατική αιμοκάθαρση. Αν και

δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα στοιχεία, τα πε-

ρισσότερα κέντρα συνιστούν δύο δισκία πολυβιτα-

μινών για τους ασθενείς σε NHD.

Επιλογή των ασθενών

Η εντατική αιμοκάθαρση μπορεί να προσφερ-

θεί για την ανακούφιση συμπτωμάτων των ασθε-

νών, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και για

την προώθηση της ανεξαρτησίας και της αποκατά-

στασης των ασθενών.

Συμπτωματικοί ασθενείς

Συμπτώματα που σχετίζονται με την ουραιμία,

την αιμοκάθαρση ή τους συνυπάρχοντες παράγο-

ντες μπορούν να βελτιωθούν με την εντατική αιμο-

κάθαρση. Ασθενείς με ανεπάρκεια της αριστερής

κοιλίας, ανθεκτική καρδιακή ανεπάρκεια, ανεξέλε-

γκτη υπέρταση, ασκίτη, υποθρεψία, νευροπάθεια ή

αμυλοείδωση έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς με

βραχεία ημερήσια ή νυκτερινή αιμοκάθαρση.

Ασυμπτωματικοί ασθενείς που επιθυμούν

να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους

Oι ασθενείς επιλέγουν εντατική αιμοκάθαρση

στο σπίτι για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και

να ενισχύσουν τη φυσική και επαγγελματική τους

αποκατάσταση. Oι ασθενείς που δεν μπορούν να

μεταμοσχευθούν, θέλουν να εργαστούν, να ζήσουν

μακριά από τα κέντρα αιμοκάθαρσης ή έχουν δυ-

σκολία προσαρμογής στην πειθαρχημένη ζωή των

συμβατικών μονάδων αιμοκάθαρσης θα πρέπει να

ενθαρρύνονται να επιλέγουν κατ 'οίκον αιμοκά-

θαρση. Άλλοι καλοί υποψήφιοι είναι ασθενείς που

χρειάζεται να μεταφερθούν από τη ΣΦΠΚ σε αι-

μοκάθαρση.

Αντενδείξεις της κατ’ οίκον εντατικής

αιμοκάθαρσης

Oι ασθενείς με περιορισμένη εναισθησία (δεν

αντιλαμβάνονται επαρκώς την κατάστασή τους), ή

με ανεξέλεγκτη επιληπτική διαταραχή, ή ψυχωτι-

κοί που δεν λαμβάνουν θεραπεία μάλλον δεν είναι

σε θέση να κάνουν αιμοκάθαρση στο σπίτι.

Επιπλέον, οι ασθενείς που είναι απρόθυμοι ή δεν

μπορούν να μάθουν πώς να κάνουν αιμοκάθαρση

ή πώς να διαχειριστούν μια έκτακτη ανάγκη δεν εί-

ναι, προφανώς, κατάλληλοι υποψήφιοι.
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Η παρουσία ενός βοηθού ο οποίος έχει εκπαι-

δευτεί να εκτελεί την αιμοκάθαρση είναι μια καλή

εναλλακτική λύση. Αδυναμία του ασθενούς ή του

βοηθού να επικοινωνούν με τη νοσηλεύτρια, τον

εφημερεύοντα γιατρό ή τις ιατρικές υπηρεσίες

έκτακτης ανάγκης, λόγω των γλωσσικών εμποδίων,

επίσης αποκλείει την κατ 'οίκον αιμοκάθαρση.

Μια αντένδειξη για συστηματική αντιπηκτική

αγωγή είναι παράλληλα η μόνη απόλυτη αντένδει-

ξη που αφορά αποκλειστικά τη νυχτερινή HD.

Εμπόδια στην κατ’ οίκον αιμοκάθαρση

Υπάρχουν πολλά εμπόδια για αιμοκάθαρση

στο σπίτι σχετιζόμενα με τους ασθενείς, ακόμη και

αν έχουν τη βούληση και την ικανότητα να μάθουν.

Σε αυτά περιλαμβάνονται η δυσκολία για αυτο-κα-

θετηριασμό, ο φόβος ενός καταστροφικού γεγονό-

τος και το βάρος για την οικογένεια38.

Φραγμοί που συνδέονται με οικονομικούς λό-

γους είναι επίσης σημαντικοί. Αυτοί περιλαμβά-

νουν την ανεπαρκή αποζημίωση για τη συχνότερη

αιμοκάθαρση, καθώς και τα επιπλέον έξοδα τα

οποία καταβάλλουν οι ασθενείς που υποβάλλονται

σε αιμοκάθαρση στο σπίτι. Δαπάνες που επιβαρύ-

νουν τους ασθενείς περιλαμβάνουν την ηλεκτρική

ενέργεια, το νερό, την αποχέτευση και το κόστος

διάθεσης των αποβλήτων.

Εκπαίδευση για κατ’ οίκον αιμοκάθαρση

Ιδανικά, οι ασθενείς που είναι υποψήφιοι για

κατ’ οίκον αιμοκάθαρση πρέπει να κρατούνται χω-

ριστά από τους ήδη αιμοκαθαιρόμενους σε κέντρα

αιμοκάθαρσης έως ότου αρχίσει η εκπαίδευση, κα-

θώς, όπως συμβαίνει συχνά, προσαρμόζονται [βο-

λεύονται] στο κέντρο και δεν επιλέγουν τελικά την

κατ' οίκον αιμοκάθαρση. O ασθενής ή ο βοηθός

υποβάλλεται σε ένα διαβαθμισμένο πρόγραμμα μά-

θησης που συντονίζεται από ένα αφοσιωμένο προ-

σωπικό, που περιλαμβάνει εκπαιδευτ-ές, -ριες νο-

σηλευτ-ές, -ριες τεχνικούς, φαρμακοποιούς, διαιτο-

λόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ιατρούς.

Μια επίσκεψη στο σπίτι από την εκπαιδεύτρια

νοσοκόμα την ημέρα του εξιτηρίου είναι χρήσιμη.

Oρισμένα προγράμματα πραγματοποιούν επίσημη

εκτίμηση του ασθενούς ή του βοηθού στο τέλος της

εκπαίδευσης, η οποία οδηγεί σε «πιστοποίηση της

ικανότητάς» τους. Μια ετήσια επαναπιστοποίηση

συνιστάται από ορισμένα κέντρα.

Η εκπαίδευση του ασθενή / βοηθού γίνεται

ενώ ο ασθενής υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση τρεις

φορές την εβδομάδα ή καθημερινά. Στην περίπτω-

ση της ημερήσιας αιμοκάθαρσης, η εκπαίδευση εί-

ναι μικρότερη. Η εκπαίδευση της κατ’ οίκον αιμο-

κάθαρσης διαρκεί 5-8 εβδομάδες. Εκπαίδευση

στην Α-Φ αναστόμωση είναι μια σημαντική συνι-

στώσα και αυξάνει τη συνολική διάρκεια της εκ-

παίδευσης.

Πάνω και πέρα από τις προφανείς πτυχές της

κατάρτισης για αιμοκάθαρση στο σπίτι, τα περισ-

σότερα κέντρα εκπαιδεύσουν τους ασθενείς πώς

να συλλέγουν το αίμα και να φυγοκεντρούν τα

δείγματα που πρέπει να παραδοθούν στο εργαστή-

ριο, πώς να χορηγούν στον εαυτό τους αντιβιοτικά

και σίδηρο ενδοφλέβια, και πώς να συλλέγουν

δείγματα νερού για έλεγχο.

Τα κλινικά αποτελέσματα της εντατικής

αιμοκάθαρσης

Καρδιαγγειακά συμβάματα

O έλεγχος της αρτηριακής πίεσης

Όλα τα σχήματα εντατικής αιμοκάθαρσης

βελτιώνουν τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης

(ΑΠ). Παρατεταμένη διαλείπουσα αιμοκάθαρση

για 8 ώρες, 3 φορές την εβδομάδα, όπως γίνεται σε

Tassin της Γαλλίας για περισσότερα από 40 χρό-

νια, βελτιώνει την ΑΠ, με λίγα ή καθόλου φάρμα-

κα39. Μείωση του βάρους μετά την αιμοκάθαρση

και δίαιτα χαμηλή σε αλάτι ήταν οι ακρογωνιαίοι

λίθοι αυτής της προσέγγισης.

O έλεγχος της ΑΠ με λιγότερα ή χωρίς φάρ-

μακα σε ασθενείς σε SDHD ή NHD περιγράφεται

σε αρκετές μελέτες17,40-42. Βελτίωση του ελέγχου

της ΑΠ επιβεβαιώθηκε σε δύο RCT: στη μελέτη

της Alberta για NHD, καθώς και στη μελέτη FHN

τόσο για SDHD όσο και NHD42,43.

Η βελτίωση της ΑΠ με τα σχήματα εντατικής

HD επιτυγχάνεται αρχικά με τη σταδιακή μείωση

του βάρους στο τέλος της συνεδρίας της αιμοκά-

θαρσης. Σε μερικούς ασθενείς υπάρχει μια καθυ-

στέρηση στην επίτευξη άριστου ελέγχου της ΑΠ

για λίγες εβδομάδες (το «φαινόμενο υστέρησης» ή

“lag phenomenon”)44. Αυτό είναι σύμφωνο με

στοιχεία που δείχνουν ότι η αγγειοδιαστολή είναι

ένας από τους τελευταίους μηχανισμούς που ευθύ-

νονται για τον έλεγχο της υπέρτασης στην NHD45.

Υποχώρηση της υπερτροφίας της αριστερής

κοιλίας

Η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας (ΥΑΚ),

κυρίως με τη μορφή της διατατικής μυοκαρδιοπά-
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θειας προσβάλλει το 70-80% του πληθυσμού της

αιμοκάθαρσης46, 47 και έχει χρησιμοποιηθεί ως

προγνωστικός δείκτης για την επιβίωση τόσο των

νεφροπαθών όσο και του γενικού πληθυσμού. 

Υποχώρηση της ΥΑΚ έχει περιγραφεί σε αρκε-

τές μελέτες παρατήρησης σε ασθενείς σε SDHD και

NHD, αλλά όχι τόσο ξεκάθαρα για διαλείπουσα μα-

κράς διάρκειας αιμοκάθαρση48,49. Η υποχώρηση της

ΥΑΚ έχει χρησιμοποιηθεί ως προγνωστικός δείκτης

για την επιβίωση των ασθενών σε δύο RCT. Στη με-

λέτη της Alberta εντοπίστηκε μετά από 6 μήνες σε

ΝHD, σε σύγκριση με τη συμβατική HD43. Oμοίως,

η μελέτη FHN διαπίστωσε ότι το σύνθετο αποτέλε-

σμα της θνησιμότητας των ασθενών και της υποχώ-

ρησης της ΥΑΚ ήταν καλύτερο για τους ασθενείς σε

SDHD, σε σχέση με τους μάρτυρες17.

O βραχίονας NHD της μελέτης FHN δεν επι-

βεβαίωσε μια στατιστικά σημαντική οπισθοδρόμη-

ση της ΥΑΚ σε αυτόν τον πληθυσμό, παρά τη θετι-

κή τάση42. Αυτό το σκέλος της μελέτης δεν μπόρε-

σε να στρατολογήσει τον αρχικά προβλεπόμενο

αριθμό ασθενών, καθώς επίσης αποδέχθηκε ένα

μεγάλο αριθμό αιμοκαθαιρόμενων ασθενών με

υψηλότερη υπολειμματική νεφρική λειτουργία.

Αυτοί οι δύο παράγοντες έχουν προταθεί ως μια

πιθανή εξήγηση για την έλλειψη στατιστικά σημα-

ντικών αποτελεσμάτων. 

Βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας

Εντυπωσιακή βελτίωση του κλάσματος εξώ-

θησης των ασθενών σε NHD με καρδιομυοπάθεια

έχει περιγραφεί σε μια μελέτη παρατήρησης37.

Βελτιωμένη λειτουργία του ενδοθηλίου και

μείωση του τόνου του συμπαθητικού

Oι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκά-

θαρσηπαρουσιάζουν διαταραχή της λειτουργίας

του ενδοθηλίου, ανισορροπία του αυτόνομου νευ-

ρικού συστήματος που χαρακτηρίζεται από αυξη-

μένο τόνο του συμπαθητικού που οδηγεί σε αγγει-

οσυστολή και μειωμένη μεταβλητότητα του καρ-

διακού ρυθμού.

Βελτίωση της ενδοθηλιακής λειτουργίας πα-

ρατηρήθηκε σε ασθενείς σε NHD. Τα επίπεδα νο-

ρεπινεφρίνης μειώθηκαν, ενώ η μετά-ισχαιμία αγ-

γειοδιασταλτική απάντηση της βραχιόνιας αρτη-

ρίας βελτιώθηκε. Η περιφερική αγγειακή αντίστα-

ση, μετρούμενη με ηχοκαρδιογραφικές τεχνικές,

μειώθηκε επίσης41,45,50. Επιπλέον, ο αριθμός και η

λειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων βελτιώθη-

κε μετά τη μετατροπή από συμβατική αιμοκάθαρ-

ση σε NHD51.

Ποιότητα ζωής

Υπάρχουν αρκετές μελέτες παρατήρησης που

αναφέρουν βελτίωση της ποιότητας ζωής στην

εντατική αιμοκάθαρση, συμπεριλαμβανομένης της

μακράς διαλείπουσας αιμοκάθαρσης, της SDHD

και της καθημερινής NHD  57,58. Υπάρχουν δημοσι-

ευμένες δύο RCT που εξέτασαν τα αποτελέσματα

της θεραπείας στην ποιότητα ζωής (ΠΖ). 

Στη μελέτη στην Alberta, 52 ασθενείς τυχαιο-

ποιήθηκαν είτε σε κέντρο για κλασική αιμοκάθαρ-

ση ή σε κατ’ οίκον ΝHD για 6 μήνες. Η βελτίωση

της ποιότητας ζωής στην NHD δεν πέτυχε στατιστι-

κή σημαντικότητα (p=0,06). Αρκετοί ειδικοί για νε-

φροπαθείς τομείς της ποιότητας ζωής παρουσίασαν

σημαντική βελτίωση με NHD (p=0,01)58,59.

Στη μελέτη FHN τυχαιοποιήθηκαν 250 ασθε-

νείς σε κλασική αιμοκάθαρση ή σε SDHD σε κέ-

ντρα κάθαρσης. Υπήρξε σημαντική βελτίωση του

συμπρωτεύοντος σύνθετου τελικού αποτελέσματος

του θανάτου και της αλλαγής στα στοιχεία της φυ-

σικής υγείας του ερωτηματολογίου RAND 3617.

Μια τέτοια βελτίωση δεν παρατηρήθηκε στο βρα-

χίονα της νυχτερινής αιμοκάθαρσης της μελέτης42.

Ωστόσο, στα στοιχεία φυσικής υγείας, υπήρχε μια

τάση για βελτίωση τόσο στους ασθενείς της ομά-

δας μελέτης όσο και στους ασθενείς της ομάδας

ελέγχου. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με το όφελος

από την ένταξη στην αιμοκάθαρση, καθώς οι πε-

ρισσότεροι ήταν νέοι ασθενείς, ή με την αλλαγή

στον τόπο αιμοκάθαρσης από το κέντρο στο σπίτι. 

Μεταβολισμός των μετάλλων

Έλεγχος των φωσφορικών

Η υπερφωσφαταιμία είναι ένα σημαντικό

πρόβλημα στη ΧΝΝ και έχει συνδεθεί τόσο με τη

μεταβολική οστική νόσο της ΧΝΝ όσο και με την

αγγειακή αποτιτάνωση και την αυξημένη νοσηρό-

τητα και θνησιμότητα60. Όπως περιγράφεται πα-

ραπάνω, η SDHD συνδέεται με βελτιωμένο έλεγ-

χο του φωσφόρου, εφόσον η εβδομαδιαία διάρ-

κεια της αιμοκάθαρσης υπερβαίνει αυτή της συμ-

βατικής HD16. Έχει συσταθεί τρεις ώρες αιμοκά-

θαρση κάθε μέρα. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τη με-

λέτη FHN, μία RCT υπό την αιγίδα του ΝΙΗ17.

O έλεγχος των φωσφορικών είναι εξαιρετικός

στην καθημερινή ΝHD, με αποτέλεσμα τη διακοπή

των δεσμευτικών του φωσφόρου σε όλους τους

ασθενείς18,42. Επιπλέον, υπάρχει η ανάγκη να προ-

στεθούν φωσφορικά στο διάλυμα αιμοκάθαρσης
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σε περίπου 75% των ασθενών12. Τρεις νύχτες την

εβδομάδα ή κάθε δεύτερη νύχτα NHD είναι επίσης

αποτελεσματική, με το 80% των ασθενών να μην

χρειάζονται δεσμευτικά του φωσφόρου19. Προ -

φανώς, η πρόσληψη φωσφορικών είναι λιγότερο

περιορισμένη στην SDHD και χωρίς περιορισμούς

στην NHD. Η υψηλή πρόσληψη φωσφορικών

ενθαρρύνεται στην καθημερινή NHD.

Η ανάγκη για πρόσθεση φωσφορικών στο

διάλυμα αιμοκάθαρσης θα πρέπει να βασίζεται

στην προ και στη μετά την αιμοκάθαρση τιμή του

φωσφόρου ορού.

Η ποσότητα του φωσφορούχου διαλύματος

μπορεί να αυξηθεί με ασφάλεια πάνω από την πα-

ραπάνω συνιστώμενη δοσολογία σε περιπτώσεις

σχηματισμού οστίτη ιστού (μετά παραθυρεοειδε-

κτομή, κατά τη θεραπεία με ασβεστιομιμητικά

(calcimimetics), ιδιαίτερα παρουσία υψηλής αλκα-

λικής φωσφατάσης οστικής προέλευσης ή κατά τη

διάρκεια εγκυμοσύνης).

Τα φωσφορικά δεν καθιζάνουν με το ασβέ-

στιο στο «οξύ» πυκνό διάλυμα λόγω της παρουσίας

του όξινου pH61. 

Ισοζύγιο του ασβεστίου

Το ισοζύγιο του ασβεστίου μπορεί να είναι

αρνητικό στην αιμοκάθαρση μακράς διάρκειας. Η

απώλεια ασβεστίου, μέσω της υπερδιήθησης του

κλάσματος του ιοντικού ασβεστίου, είναι ανάλογη

με τον όγκο υπερδιήθησης, και επομένως αναλογι-

κή ως προς την πρόσληψη αλατιού και νερού.

Oι περισσότεροι από τους ασθενείς που υπο-

βάλλονται σε εντατική αιμοκάθαρση χρησιμοποι-

ούν μικρότερη δόση ή καθόλου δεσμευτικά του

φωσφόρου που συνήθως περιέχουν ασβέστιο και

επίσης έχουν χαμηλή απορρόφηση του ασβεστίου

από τον ΓΕΣ, λόγω των χαμηλών επιπέδων της βι-

ταμίνης D στον ορό. Όλα τα παραπάνω μπορεί να

οδηγήσουν σε αρνητικό ισοζύγιο του ασβεστίου.

Ως εκ τούτου, το ασβέστιο του διαλύματος αιμοκά-

θαρσης πρέπει να είναι υψηλότερο από όσο στη

συμβατική αιμοκάθαρση για να διατηρηθεί η ισορ-

ροπία του ασβεστίου.

Άνοδος της στάθμης της, ή μη διόρθωση των

υψηλών επιπέδων της PTH, ή αύξηση ή μη ελατ-

τούμενα αυξημένα επίπεδα της αλκαλικής φωσφα-

τάσης υποδηλώνουν ανεπαρκή επίπεδα του ασβε-

στίου στο διάλυμα αιμοκάθαρσης. Μια ευέλικτη

σύνθεση του διαλύματος αιμοκάθαρσης σε ασβέ-

στιο μπορεί να επιτευχθεί μέσω πρόσθετου χλωρι-

ούχου ασβεστίου σε σκόνη. 15 mL σκόνη ασβεστί-

ου αυξάνει το ασβεστίου του διαλύματος αιμοκά-

θαρσης κατά 1 mEq/L (0,5 mmol/L).

Παραθορμόνη (PTH)

Τα επίπεδα της παραθορμόνης είναι συνάρτη-

ση των επιπέδων ασβεστίου στο διάλυμα αιμοκά-

θαρσης. Συνήθως,η προσαρμογή των επιπέδων του

ασβεστίου του διαλύματος αιμοκάθαρσης θα επι-

τρέψει την παραθορμόνη να είναι εντός του επιθυ-

μητού εύρους. Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά

με το ποιο είναι το ιδανικό επίπεδο παραθορμόνης

στην εντατική αιμοκάθαρση, και επομένως, θα

πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες KDOQI.

Ύπνος

Oι διαταραχές του ύπνου είναι πολύ κοινές

και υπο-αναγνωρίζονται σε ασθενείς σε όλα τα

στάδια της ΧΝΝ62. Oι πιο συχνές διαταραχές περι-

λαμβάνουν άπνοια ύπνου, αϋπνία, υπερβολική

υπνηλία, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών και τη δια-

ταραχή των περιοδικών κινήσεων των άκρων. O

επιπολασμός της υπνικής άπνοιας στον πληθυσμό

αιμοκάθαρσης είναι υψηλότερος από 50%.

Μετατροπή των ασθενών από τη συμβατική

αιμοκάθαρση σε καθημερινή Νυχτερινή αιμοκά-

θαρση συνδέθηκε με σημαντική μείωση του δείκτη

άπνοιας-υπόπνοιας και τη βελτίωση της υποξαι-

μίας κατά τη διάρκεια του ύπνου63. Παρόμοια

αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε ασθενείς σε νυ-

χτερινή περιτοναϊκή κάθαρση (ΝPD)64.

Η επίδραση της SDHD στις διαταραχές του

ύπνου είναι άγνωστη. Σε μια πρόσφατη μελέτη κατ

'οίκον αιμοκάθαρσης σχετίστηκε με τη βελτίωση

της βαρύτητας65 του συνδρόμου ανήσυχων ποδιών. 

Διατροφή

Σε μελέτες παρατήρησης, η μετατροπή των

ασθενών από τη συμβατική αιμοκάθαρση σε κέ-

ντρο σε SDHD συσχετίστηκε με αυξημένο σωματι-

κό βάρος, αυξημένα nPNA επίπεδα λευκωματίνης

ορού, και αυξημένη περιοχή των μυών του βραχίο-

να71,72. Αδημοσίευτη εμπειρία με ασθενείς και στα

δύο σχήματα δείχνει αύξηση της όρεξης και αύξη-

ση του σωματικού βάρους, σε πολλές περιπτώσεις

πολύ σημαντικές.

Η αιμοκάθαρση συνδέεται με απώλειες αμι-

νοξέων στο διάλυμα αιμοκάθαρσης που είναι με-

γαλύτερες στην πιο συχνή και στην παρατεταμένη
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αιμοκάθαρση73. Δεν έχουν αναφερθεί αρνητικές

επιπτώσεις, αλλά μια σχετικά υψηλότερη πρωτεϊ-

νική δίαιτα συνιστάται σε αυτούς τους ασθενείς.

Στην αιμοκάθαρση μεγάλης διάρκειας74 αναφέρ-

θηκε μια μακροπρόθεσμη σταθερότητα της θρεπτι-

κής κατάστασης, ενώ μια μείωση του σωματικού

βάρους με το χρόνο έχει συσχετιστεί με τη χρήση

της συμβατικής αιμοκάθαρσης75.

Η ερυθροποιητίνη και η χορήγηση

του σιδήρου

Oι αναφερόμενες δράσεις της SDHD και της

ΝHD στην αναιμία και η δόση των παραγόντων

διέγερσης της ερυθροποίησης (ESA) ποικίλουν.

Αρκετές μελέτες παρατήρησης αναφέρουν αύξηση

των επιπέδων αιμοσφαιρίνης, όπως επίσης και

μείω ση της ανάγκης για τη χρήση ESA76,77.

Oι τρεις μέχρι σήμερα δημοσιευμένες RCT

απέτυχαν να αποδείξουν την επίδραση της ημερή-

σιας ή της νυκτερινής αιμοκάθαρσης στον έλεγχο

της αναιμίας17, 42, 43. Τα χαρακτηριστικά του πληθυ-

σμού, καθώς και το σύντομο χρονικό διάστημα των

μελετών μπορεί να σχετίζονται με τα αποτελέσματα.

In vitro, η ανάπτυξη ερυθρών (BFU-E) και

κοκκιοκυτταρικών (CFU-GM) αποικιών ήταν

ανώτερη όταν καλλιεργήθηκαν σε πλάσμα ασθε-

νών σε NHD, σε σύγκριση με πλάσμα συμβατικής

αιμοκάθαρσης, γεγονός που υποστηρίζει την ευερ-

γετική επίδραση της εντατικής αιμοκάθαρσης79.

Τα περισσότερα κέντρα εκπαιδεύουν τους

ασθενείς της κατ’ οίκον αιμοκάθαρσης να χορη-

γούν μόνοι τους σίδηρο ενδοφλέβια, συνήθως με

τη μορφή της σιδηρούχου δεξτρόζης (Venofer®).

Επίδραση στην αναπαραγωγική βιολογία

Η γονιμότητα μειώνεται στη νεφρική νόσο τε-

λικού σταδίου και η εγκυμοσύνη συνδέεται συχνά

με φτωχά αποτελέσματα80. Η εντατική χρήση της αι-

μοκάθαρσης έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρό-

νια για να βελτιώσει τα ποσοστά γονιμότητας και

την έκβαση της εγκυμοσύνης. Βελτιωμένη ορμονική

λειτουργία έχει περιγραφεί στην καθημερινή αιμο-

κάθαρση81. Πολλές επιτυχημένες κυήσεις έχουν

αναφερθεί στην καθημερινή NHD. Ως εκ τούτου, η

εντατική αιμοκάθαρση έχει υποστηριχθεί πριν και

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης82,83.

Έχει παρατηρηθεί μια ανάγκη για αύξηση

των ποσοτήτων ασβεστίου και φωσφόρου στο διά-

λυμα αιμοκάθαρσης που πιθανότατα σχετίζεται με

την ανάπτυξη του σκελετού του εμβρύου. Θα πρέ-

πει κάποιος να καθοδηγείται από τις τιμές του

ασβεστίου και του φωσφόρου ορού πριν και μετά

την αιμοκάθαρση, καθώς και της παραθορμόνης.

Εάν τα ελλείμματά τους δεν διορθώνονται, τα αυ-

ξημένα επίπεδα της παραθορμόνης και της αλκα-

λικής φωσφατάσης θα είναι εμφανή.

Η ανάγκη για παράγοντες ερυθροποίησης και

συμπληρώματα σιδήρου κατά τη διάρκεια της

εγκυμοσύνης είναι υψηλότερη. Η αναιμία μπορεί

εν μέρει να σχετίζεται με την εκσεσημασμένη εν-

δαγγειακή αύξηση του όγκου αίματος, που απα-

ντάται στην εγκυμοσύνη, και η οποία διορθώνεται

με τη συνταγή αιμοκάθαρσης, όπως υπαγορεύεται

από τις κλινικές παραμέτρους.

Κόστος

Το άμεσο κόστος της συχνότερης αιμοκάθαρ-

σης είναι υψηλότερο από τη συμβατική αιμοκάθαρ-

ση. Η οικονομική επίπτωση της εντατικής αιμοκά-

θαρσης εξαρτάται από την προοπτική των ενδιαφε-

ρομένων μερών. Oρισμένα σημαντικά ενδιαφερόμε-

να μέρη περιλαμβάνουν τους παρόχους αιμοκάθαρ-

σης, τους πληρωτές (της αιμοκάθαρσης, της νοσηλεί-

ας, του κόστους των φαρμάκων), τους ασθενείς και

την κοινωνία γενικότερα. Η κατ’ οίκον αιμοκάθαρ-

ση περιλαμβάνει υψηλότερο αρχικό κόστος κεφα-

λαίου, αλλά χαμηλότερο κόστος εργασίας.

Το πιο ακριβό σχήμα εντατικής αιμοκάθαρ-

σης είναι η SDHD σε κέντρο, όπου το κόστος τόσο

των αναλώσιμων όσο και της εργασίας είναι αυξη-

μένα. Τελικά, η δομή αποζημίωσης μιας εκάστης

διοικητικής περιοχής υπαγορεύει τα οικονομικά

κίνητρα ή αντικίνητρα για την υιοθέτηση εντατι-

κών μεθόδων κατ’ οίκον αιμοκάθαρσης. Αρκετές

μελέτες παρατήρησης στον Καναδά, στην

Αυστραλία και στις ΗΠΑ δείχνουν ότι το συνολικό

κόστος της φροντίδας του ασθενούς σε κατ’ οίκον

SDHD ή καθημερινή NHD   είναι χαμηλότερο από

το κόστος της αιμοκάθαρσης σε κέντρο, εάν ο υπο-

λογισμός περιλαμβάνει το κόστος νοσηλείας και

της φαρμακευτικής αγωγής84-86. Μια μελέτη χρησι-

μότητας κόστους διαπίστωσε επίσης ότι το κόστος

των QALY (Quality Adjusted Life Years, προσαρ-

μοσμένα για την ποιότητα έτη ζωής) ήταν χαμηλό-

τερο στην ΝHD σε σύγκριση με τη συμβατική αι-

μοκάθαρση σε κέντρο87.

Τρέχουσα χρήση

Δεν υπάρχουν ακριβή δεδομένα σχετικά με τη

χρήση της εντατικής αιμοκάθαρσης. Τα στοιχεία
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από το Διεθνές Μητρώο Καθημερινής Αιμο -

κάθαρσης υποδηλώνουν ότι η κατανομή των εντατι-

κών σχημάτων αιμοκάθαρσης διαφέρει στις διάφο-

ρες περιοχές. Η πιο συχνή μέθοδος στην Αυστραλία

/ Νέα Ζηλανδία είναι η Νυχτερινή αιμοκάθαρση

στο σπίτι κάθε δεύτερη νύχτα, ενώ στον Καναδά εί-

ναι η καθημερινή NHD   και στις ΗΠΑ η ΝHD στο

κέντρο. Η χρήση της βραχείας καθημερινής HD αυ-

ξάνεται στις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας κυρίως το σύ-

στημα αιμοκάθαρσης NxStage89.

Επιβίωση των ασθενών

Δεν υπάρχουν στοιχεία προερχόμενα από

RCT δεδομένα σχετικά με την επιβίωση των ασθε-

νών στην εντατική αιμοκάθαρση. Η πολυπλοκότη-

τα και το κόστος περιορίζουν την πιθανότητα

πραγματοποίησης μιας τέτοιας μελέτης.

Μελέτες παρατήρησης έχουν περιγράψει την

επιβίωση των ασθενών στις διάφορες μεθόδους.

Διαφορές της επιλογής περιλαμβάνουν τη νεαρότε-

ρη ηλικία των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμο-

κάθαρση στο σπίτι (περίπου 10 χρόνια) και λιγότε-

ρες συνοδές παθήσεις. Oι περισσότερες από αυτές

τις μελέτες, ανεξάρτητα από τη μέθοδο εντατικής

αιμοκάθαρσης έχουν αναφέρει ποσοστά πενταε-

τούς επιβίωσης των ασθενών περίπου 80%90,91.

Μια αναδρομική μελέτη αντιστοιχισμένων

ζευγών κοόρτης βρήκε παρόμοια ποσοστά επιβίω-

σης ανάμεσα στη νυχτερινή αιμοκάθαρση και στη

μεταμόσχευση νεφρού από νεκρό δότη92. Oμοίως,

η επιβίωση των ασθενών σε SDHD ήταν υψηλότε-

ρη από ό,τι σε αντιστοιχισμένους μάρτυρες στη βά-

ση δεδομένων USRDS και παρόμοια με την επι-

βίωση ασθενών με πτωματική μεταμόσχευση νε-

φρού93,94. Τέλος, σε μια μελέτη παρατήρησης, η

μεγαλύτερη διάρκεια αιμοκάθαρσης, καθώς και η

κατ’ οίκον αιμοκάθαρση ήταν παράγοντες, ανε-

ξάρτητα σχετιζόμενοι με βελτιωμένη επιβίωση94.

Summary
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The interest in alternative haemodialysis sched-

ules in the form of long and/or more frequent

haemodialysis has increased during the past 10 years.

Data from clinical studies over the last 20 years sug-

gest advantages of these regimens when compared to

conventional thrice weekly haemodialysis. Although

most of the data are derived from observational stud-

ies, the recent publication of randomized controlled

studies tends to confirm the previous findings. The

cost of providing some of these intensive haemodialy-

sis schedules may be higher than that of conventional

haemodialysis, but may be cost-effective from social

perspective. In this paper the intensive haemodialysis

methods are described including their history, techni-

cal aspects, dialysis prescription and the published

clinical outcomes.

Key words: daily haemodialysis, home haemodialysis,

intensive haemodialysis, nocturnal haemodialysis.
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